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  Repetition compulsion - Repetitive compulsion   اإلكراه على التكرار

  تلخيص واعداد د. محمود سعيد

بشكل شائع في الطب النفسي الوصفي وكذلك الديناميكي  "اإلكراه على التكرار"يستخدم مصطلح 
يمكن لإلشارة إلى الميل ألداء أعمال نفسية من منطلق حاجة داخلية ال تقاوم، والتي ضدها ال 

ر باإلضافة إلى الفكيمكن للظاهرة أن تتجلى فقط في جانب ، و للمنطق واإلرادة فعل أي شيء
 السلوك بشكل عام.

ه يشير إلى خاصية الالوعي التي تحافظ على بعض ، فإن  وفًقا لمصطلحات التحليل النفسي
حتى ضدها؛ بعبارة أخرى،  الخصائص األساسية دون تغيير خارج الديناميكية الصراعية نفسها أو

 يميل الالوعي إلى توازن محافظ.

، من خالل استنساخ دون وعي المريض   لية عندما يحاول  ى هذه اآلتتجل   في العالقة التحليلية
تقدمه أو قطعه قبل  ، أو إعاقة  العالج ، تخريب  جعال  رغوب فيها في العالقة مع الم  المواقف غير الم

 تنفيذه.

يحدث هذا كظاهرة  في الحالة األولىف؛ "اإلكراه على التكرار"و "التكرار"ين من الجيد التمييز ب
، يستخدم األطفال ية التعلم. أثناء األنشطة المرحةبالنمو الحركي والعقلي للطفل في عملمرتبطة 

، أي من عانوا منها بسبب انعكاس األدوار التكرار إلتقان تجربة الخسارة أو األحداث المؤلمة التي
 ي إلى الوضع النشط.الوضع السلب

 من البكاء ، بدالً حفيده البالغ من العمر عام ونصف ، الحظ سيغموند فرويد أن  في هذا الصدد
، كان يلعب عن طريق دحرجة بكرة يمكن أن يرسمها إليه عن طريق سحب عندما غادرت والدته

ة أخرى، كان قادًرا على تحمل الخيط الذي كان يلفه. من خالل لعبة االختفاء هذه وظهور البكرة مر 
 لدته عن طريق إزالة البكرة بنفسه.، انتقم من وااالنفصال، وفي الوقت نفسه

الع ر ض على أنه تكرار في ، حيث فهمه لتكرار في جميع األعراض السريرية، ظهر ابالنسبة لفرويد
ر ، لمحتويات الماضي الالواعية التي اعتبرها الضمير غيالحاضر، وفًقا لطرائق متكررة مختلفة

ارها بإعادة ، والتي سيسمح تكر أو اإلزالةمقبولة. بدًءا من هذه المقدمات، تصور آلية التثبيت 
 المحتويات المرفوضة.
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، كتعبير عن الصراع المكبوت الذي كان يعيد ى هذا من خالل التحويل، تجل  في العملية العالجية
، التي د فرويد الظاهرة المعقدة، حد  هذا المجال من البحث تنشيط نفسه في العالقة مع المحلل. في

، والتي تبلورت منها التوضيحات الالحقة التي توجت بصياغة اه على التكرارها اإلكر ع ر  فت بأن  
ية الالواعية ذات األصل ه "العملاإلكراه على التكرار على أن   مفهوم "غريزة الموت". هو نفسه عر ف  

دون أن  القديمة   ، وبالتالي يكرر التجارب  ه في مواقف مؤلمةنفس   لشخص  ، حيث يضع االالواعي
 نموذج األولي".يتذكر ال

، مستقل عن التحليل المعتاد للعصاب، كمفهوم فرويد مفهوم اإلكراه على التكرارما يفرض على 
هو الصفة الفريدة والمدهشة للظواهر التي يعاينها: يميل الذات إلى التكرار بشكل إلزامي، في الحياة 

مع نزعته قض على ما يبدو ، التجارب التي تتنانفس العالقة مع المحلل )التحويل(اليومية وفي 
 "مبدأ المتعة".ـ، ما يسمى باألساسية إلرضاء الرغبة

يقة اعتبارها معتمدة على ت انعكاسات فرويد الحًقا إلى ربط هذه اآللية بالحركات الغريزية. حقأد  
، دفعته إلى تأطيرها على أنها جانب من جوانب الحياة النفسية ذات الطابع الشيطاني. لم الدوافع

، ولكنه سيمثل بحد من خاللها استبدال الذاكرة بفعل مجرد اآللية التي يتم "اإلكراه على التكرار"يعد 
كتعبير  "راراإلكراه على التك"ذاته شيًئا متضارًبا ستظهر ذاكرته على أنها "مزعجة". بالنظر إلى 

، دوافع أخرى غير الدوافع الجنسية، والتي تم تعريفها، على النقيض منها، محركات الموت عن
مفهوم ه في الفترة األولى ظهر ألن   ؛رية التي حققها فرويد بشكل مباشرتسمح لنا بمراقبة القفزة النظ

 سيرية.، في الفترة الثانية اتخذ قيًما وراثية وتفالتكرار على أنه مجرد وصفي

اريخية التي تطور فيها ، ال يمكن للمرء أن يغفل الفترة التة التحول النظرية للفكر الفرويديفي نقط
؛ كانت تجربة فرويد الشخصية المتعلقة بسنوات الحرب العظمى واألحداث التي هزت هذا الفكر

 أوروبا بعد الحرب ذات أهمية حتمية في التأثير على مفهومه لإلنسان والحياة.

ه بسبب ، مدرًكا أن  اهتمامه على مفهوم إكراه التكرارز كارل جوستاف يونج أيًضا ، رك  س الفترةي نفف
القوى تتصرف في سلوك اإلنسان التي تحث الشخص غريزًيا على  ، فإن  بنيته البيولوجية الفطرية

األقارب  بل، ولكن حتى من قتباع المسارات التي جربها بالفعل، وليس فقط من قبل الفرد. اآلباءا
 من ماض بعيد جًدا.
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قضاء الحياة  ؛ إن  أطفالهم بمظهرهم الجسدي وميولهم ر األب واألم على مصير، يؤث  وفًقا ليونغ
اإلكراه على تكرار تجارب الطفولة، ، من خالل دائرة السحرية لألبراج العائلية""المحاصر قسًرا في ال

 ونغ.يهو قوة شيطانية ل

وبالتالي هذا الميل إلى التكرار، ولكن بينما  لى المفهوم الفرويدي لإلكراه ، يوافق عفي المقام األول
يونغ يشير مفهوم  إن  أي عدم الوجود، ف ه الظاهرة ي نسب إلى غريزة الموتسبب هذ فإن   في فرويد

، النموذج الغريزي ألصلي: "لقد سميت النموذج األصلي، كما يقولاإلكراه للتكرار إلى النموذج ا
إلكراه يشير قبل كل شيء إلى األب، تجسيد ا لذلك يرى يونغ أن  ؛ مسبًقا، أي نمط السلوك"لموجود ا

ود ، ولكن إلى "الصورة األبوية" التي تحمل آثار األنظمة المنظمة وتعليس فقط إلى األب الحقيقي
لظاهرة كل ، حيث يتضمن في نشأة اأوسعيونغ ذلك يبدو مفهوم ؛ لإلى ماليين السنين من التطور

 من البصمة األبوية، وكذلك البنية الجينية الفطرية.

، أي تلك تكرار أيًضا في األحالم المتكررةالتعبير عن اإلكراه على ال ، يتم  بالمقارنة مع الصدمة
األلم الناجم عن تجربة مؤلمة يكون شديًدا  ألن  ؛ ي تكرر نفسها ألشهر أو حتى سنواتاألحالم الت

 بحلم واحد أو كابوس واحد.وضخًما بحيث ال يمكن تهدئته 

للموقف المأساوي  مستمر   ها تكرار  على أن   "العصاب الرضحي"يشرح فرويد األحالم البائسة لمرضى 
 Sàndor، يعتقد يتم التغلب عليها". في هذا الصدد"كما لو كان هذا قبلهم كمهمة حالية لم 

Ferenczi   لحسية التي لم يتم حلها، والمخبأة باعات اه في النوم "هناك احتمال أكبر لعودة االنطأن
 في األعماق، والعنيفة للغاية.. التي تتوق إلى حل".

الحلم الذي تتكرر فيه األحداث المؤلمة يؤدي إلى "وظيفة الصدمة" في مهمته  ، فإن  في الواقع
ة ، من خالل التجارب الحسيسية والذكريات المحتجزة في الجسدالمتمثلة في استعادة اآلثار الح

 لجسدية.وا

اإلكراه على التكرار سيكون بالنسبة لفيرينجزي محاولة غير محدودة  ، فإن  من خالل هذا المنظورو 
الهدف من التكرار هو التغلب  وبالتالي فإن   ،للسيطرة على حدث صادم ال يمكن دمجه ودمجها

 ، وإعادة إنشاء االستمرارية المتقطعة.تمزق واالنقطاع الناجم عن الصدمةعلى ال
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