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  תארני�

, מש!, עצמה, יציבות, מחויבות, אינטימיות, תשוקה, התאהבות, אהבה רומנטית

  .ממד קוגניטיבי, ממד אמוטיבי, מורכבות

  

  תקציר

 אכ� אהבה הרומנטיתהא� אופ� ההסתכלות המקובל על ה': אמר מעלה את השאלההמ

תת קבוצה של כהאהבה הרומנטית של המאמר אציג את  הראשו�בחלקו  '?משק� אותה

ה תתו! כדי השוואמתבהרת ייחודיותה של האהבה הרומנטית . 'אהבה'המושג 

ל שטרנברג מודל שבהסתמ! על ה,  אשווה בי� שתי האהבות האלה.להתאהבות

)Sternberg, 1987, 1988( ,אינטימיות , תשוקה: באמצעות שלושה מרכיבי יסוד

: לאור האינטראקציה בי� המושגי� הבאי�  אאפיי� את האהבה הרומנטית.ומחויבות

, �וח, תשוקה, מקוע, הקרב, הדדיות,  פ� רגשי נרחב, עצמה,ותאקסקלוסיבי, קשר זוגי

, מעורבות רגשית, תמיכה, חשיפה, אמו�, הבנה, יהת אמפ,מגע פיסי וביטויי� מיניי�

  .ה וסיועדאג, עניי� ,סגנונו האישי של הנאהבעל תכונותיו והתבססות על  ,תואקטיבי

הנוקטי� . יש לשלול את הגישה המדמה את האהבה הרומנטית להתאהבות, לדעתי

, אלא כ! הו, לדעתי. לא רצוני, רואי� באהבה הרומנטית אירוע עז, בגישה הזאת

לעתי� היא קודמת לה א� על פי ש, התאהבות על סוגיה השוני� אינה אהבה רומנטיתה

   .בזמ�

ההתאהבות נבדלת מ� האהבה הרומנטית בחלקו השני של המאמר אנסה להוכיח ש

 קיימי� ג� הבדלי� ביציבות� של שני אופני .מרכזיותהבהתשוקה ובדומיננטיות 

היא . התאהבות איננה חוויה יציבה ה– בהיותה ממוקדת ועזה .ת�עצמהאהבה וב

התחלתה וסופה אינ� ניתני� . מתקיימת זמ� קצר יחסית לעומת האהבה הרומנטית

אינה סערת רגשות , האהבה הרומנטית אינה התפרצות זמנית, בשונה מכ!. לחיזוי

היא יכולה . פרקי זמ� ממושכי�לרוב היא מתמידה .  הפרעה מתמשכתינהמתמדת וא
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והיעדר  הפכפכות, חוסר ארגו�, התנהגות כאוטית אי� בה .פוכותלהתקיי� מעבר לתה

 ואינה מציפה אותנו אינההיא . המאפיינות את ההתאהבות, תשוקותשל ההיציבות 

ה שונות ישנ. כות ביחס לאובייקטָרֲעהבדלי� באופי הַהג� קיימי�  .מתערערת במהירות

בדל נוס� טמו� ה. � בסוג המיקוד והעצמה הרגשיתה בדרגת האינטימיות וה�

ההתייחסות אליו . ההתכוונותי של האהבה הרומנטיתהאובייקט ות אקסקלוסיביב

, נוס�. ולא משהו הקשור אליו, מכיוו� שאנו אוהבי� אד�, ה ומעמיקפהמקי, גלובלית

  .ותאהבתאפשרית בהשאינה , קיימת באהבה הרומנטית מורכבות

 ממד ההרגשה ואילו הממד בהתאהבויות מודגשבחלקו השלישי של המאמר אטע� כי 

של משות� המכנה ה. זניח בה, אהבה הרומנטיתל האינטגראלי,  מערי!�הקוגניטיבי 

ההתאהבות היא חוויה בעלת  . עזותתחושותבַהְרגשות וב המיקוד ההתאהבויות הוא

בשל כ! המאוהבי� אינ� מודרכי� . מצב של תשוקה חסרת מעצורי�ועצמות רגשיות 

מבוססת על חוויה זו .  אינה מספקתהאובייקטע�  �היכרות .קולי דעת�יעל ידי ש

. מושאשל ה תריאליסטיאי� קיימת בה תפיסה לכ�  ועל אידיאליזציה והתרשמויות

אלא מערי! , אהבה הרומנטית נמש! לא רק לאיכויות חיצוניותבהאוהב , לעומת זאת

פטואליזציה קונסהאוהב מבצע לרוב .  תכונות ראויותתבעלאישיות לחיוב כהמושא את 

, שלא כבהתאהבות. כי התשוקה אינה מכרעת באהבתו, מצבול מושאל) ולו חלקית(

הוא אמור להיות מסוגל לשבח את . רק בעצמובאהבה הרומנטית האוהב אינו ממוקד 

לאור כל  .עמו ולעשות ככל האפשר כדי לתמו! בולקרבה להשתוקק , המושא ולדאוג לו

   . אינה מבוססתאהבה הרומנטיתת ההתאהבות כראיי, לדעתי, הסיבות שסקרתי לעיל

  

  מבוא 

האהבה הרומנטית היא אחת החוויות המשמעותיות ביותר בחיינו ואחת ההתנסויות 

על , כמעט, על א� ששני הציטוטי� הבאי� מוסכמי�. המשפיעות ביותר על טיב חיינו

ש
 של אהבה מעוררת בנו רו': האהבה הרומנטית עדיי� אינה מובנת במלואה , כול�

'שהרי כל מי שאוהב שות� לרגש זה, רגש השווה לכל נפש
 –ברמה העמוקה ביותר ' .1

'כוח שנוכח בכל אד
 מלידתו ועד מותו...אהבה הינה 
 אנו מתמודדי� ע� שאלות .2

למה אנו , במאמר זה אבח� את השאלה. הנוגעות באהבה זו, מעמיקות וא� קיומיות

ההבחנה בי� האהבה הרומנטית לבי� ? מנטית רוכשאנחנו מדברי� על אהבהמתכווני� 

בכוחה . ההתאהבות חשובה בשל תרומתה האפשרית להגברת הבנתה של הראשונה

                                             
  .10, 1994, ברגמ� 1
2 . Blanton, 1957, 2  
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מבני הזוג שלנו , על ציפיותינו מעצמנו, על ציפיותינו ממנהגישתנו לאהבה זו להשפיע על 

  .ומהסביבה

ככפוי , סיביאפנתפס כ האוהב .בחברה כמשהו שקורה לנומובנת  נטית הרומהאהבה

 אותו באופ� קיצונימטלטלי� ה,  חווה רגשות עזי�אוה. שליטה בחייורגשית וכחסר 

לפי תפיסה זו האוהבי� מוגבלי� ביכולת� . א� בניגוד לאינטרסי� שלו, בלתי רציונליו

, דחפי� שאי� לעמוד בפניה� � שללמתרחש במקריבדומה  ,להשפיע על גורל�

שבה האוהבי� , על כ! תעיד הספרות הקלאסית .אחרותעזות באובססיות או בתשוקות 

, סוציולוגיה, היסטוריה, פסיכולוגיה, פילוסופיה .נסחפי� בעל כורח� אל גורל� המר

ספרות ואמנות ה� דיסציפלינות שחקרו את האהבה הרומנטית ועיצבו , אנתרופולוגיה

גישה זו הא� בכוונתי לבדוק . בתרבות המערביתאודותיה  תמקובלאת ההשקפה ה

  .נטיתרומה הבהבאות תנסמשקפת את הה

                       

   ואפיונו רומנטיתהאהבה  אופני  הגדרת מושג ה

חיפוש ,  למראית עי�.'אהבה' �האהבה הרומנטית הנה תת קבוצה של מושג רחב יותר 

, אול�. להגדרת האהבה הרומנטית קריטריו�עשוי לספק מהות משותפת לכל האהבות 

משו� זאת . נית� לפרשנויות שונות' Pאני אוהב את ' ההיגדשכ� , ילהדר! זו אינה יע

בהתכוונות , בתכולה, במש!, באינטנסיביות, בעצמה, שהאהבות נבדלות בהרגשה

באמצעות ' אהבה'לא נית� לסווג את ה,  יתר על כ�.במשמעות הסובייקטיביתו

,  המושאי�גוו�המשותפי� למ, קשה לקבוע קבוצת מאפייני�מפני ש, האובייקטי� שלה

, אהבת חיי�, לא ברור מה משות� בי� אהבה רומנטית, לדוגמה. שבני אד� אוהבי�

 במילה וכתוצאה מכ! השימוש ,לונית� לאהוב הכ, כלומר. אהבת מזו� ואהבת חבר

בינ� לבי� הגבולות . רבי� של אהבהמיני� ישנ� , בנוס�. גור� לאי דיוקי�' אהבה'

. מטושטשי�) משיכה וחברות, הערכה, חיבה: כגו�(בה עצמ� ובינ� לבי� מה שאינו אה

, לפיכ!. דיוק בהגדרת המצבאי  בקטגוריה אחת יוצר  כל האהבותסיו� לכנס אתיהנ

הניסיו� להגדירה על פי אופני ג� כמו , על פי האובייקטי� שלה' אהבה'הניסיו� לאפיי� 

 להגדיר את המושג מכא� נובע שאי� זה מועיל.  אינו מקד� את הדיו�–האהבה השוני� 

על א� שהאהבה הרומנטית היא , במובנו הכללי' אהבה'על פי המושג ' אהבה רומנטית'

  . 'אהבה'אחת מהקטגוריות של מושג ה

 תודולוגיהאתבסס על מ ,במקו� לחפש את המשות� לסוגי האהבה השוני�, בשל כ!

 � המושג עימותה ע על סמ!הייחד ובהמש! לאהבה רומנטיתבכוונתי לאפיי� . אחרת
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ראשית : חשובה משתי סיבות  מתודולוגיה זו .א! נבדל ממנה, ההקרוב ל  �ההתאהבות 

   .3 הצבעה על טעויות אפשריות בתפיסתה�שנית . אהבה הרומנטיתייחוד ה –

לא מצאתי בספרות המחקרית הגדרה .  ולא אגדירהאהבה הרומנטיתאאפיי� ה, לפיכ!

מתייחסת לאהבה הרומנטית באופ� חד גיסא  שכ� ספרות זו מ, ולא בכדי, למושג אהבה

שהדבר נובע נראה . מייחדת אותה מתופעות אחרות, מאיד! גיסא ו,מקי� וממצה

', אהבה ארוטית'ביניה� , לאהבה הרומנטית שמות נרדפי� רבי�. מספר סיבותמ

 שמות רבי� קיומ� של. 'אהבת גבר לאישה'ו' אהבה פרסונלית', 'אהבה בי� המיני�'

הסתכלות שונה ומדגיש מציג כיוו� שכל ש� ,  מצביע על קושי בהגדרתהלתופעה זו

על הגדרה לספק תיאור של התופעה על כל מרכיביה ולקבוע , נוס� לכ!.  אחרי�היבטי�

של האהבה נראה כי בשל אופייה הייחודי . את תכונותיה ואת טיבה, את מהותה

אותיה ובהתנהגויות בתוצ, בתיאורה, ובצדק ,הספרות שבדקתי עוסקת, הרומנטית

,  האהבה הרומנטית הוגדרהבה�שבמקרי� המעטי� . א! לא בהגדרתה, שנובעות ממנה

תו! כדי התעלמות מההיבטי� , רק בפ� אחד של התופעההגדרות אלה התמקדו 

 ,Hatfield, 1978( הטפילד .וב ההגדרות מדגישות את התשוקה לאחרר. האחרי� שלה

. 'מצב של השתוקקות חזקה לאיחוד ע
 האחר'  טוע� שהאהבה הארוטית היא) 271

המהווה ביטוי , תשוקה'היא רומנטית כי אהבה מאמי� ) Kernberg, 1980, 78(קרנברג 

 :בכיוו� דומהבוחר  )(Arieti, 1977, 6 אריאטי. 'לבשלות ולבגרות ביחסי האובייקט

 האחר מהותי ו שלכשאושר,  אישה בעלת מרכיבי
 מיניי
 חזקי
	אהבת גבר '

) Heidegger, 1962, 13(היידגר . יש שהבליטו בהגדרת� את הדאגה לזולת .'אושרנול

מונטגיו . 'כפי שהוא דואג לעצמו, אהבה היא דאגת האד
 לחברו האד
'טע� כי 

)Montagu, 1969, 3 (בהגדרתו. ראה את האהבה הרומנטית כתהלי! של התקשרות, 

ג� . 'ל עבור הנאהבוהב הוא הכשבו האו, תהלי� התקשרות לאחר'אהבה רומנטית היא 

תהלי� של התקשרות בהשפעת דגמי
 'ראה באהבה ) Hazan, 1987, 512(חז� 

 שהבליט ,היה הראשו�) Reik, 1963, 6(רייק . 'מוקדמי
 של חיבה מעברו של האוהב

 לפי רייק . במושג האהבה הרומנטית את הפניית הרגשות לאובייקט אקסקלוסיבי

. 'חשי
 שנוצרו זה למע� זה אשר שניה
 ,של אד
 לאד
 אחראהבה רומנטית היא רגש '

. 'אהבה היא מושג ספציפי למכלול הסנטימנט הרומנטי' )Rubin, 1973, 266(לפי רובי� 

                                             
  ,  חברותהא� סוג מסוי� שלבתהיותינו , בי� השאר, טעויות בתפיסת האהבה הרומנטית משתקפות   3

 משו� ', נפשתחלמ'דומה למושג ' אהבה'מבחינה זו . 'אהבה'משיכה או חיבה עמוקה מתאימי� להיקרא 
 האפיו� .פסיכוטי וחולה נפש ה� בעייתיי� לזיהוי ולציו�, שהמעברי� בי� אד� בריא בנפשו לאד� נוירוטי

  .שאציע אמור לאפשר דיו� בהיר יותר
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אי  (בכיוו� זה הל! ג� אי גאסט. 'כוח מאחד בהתפתחות דיאדית'הוא ראה במושג הזה  

, קרינה נפשית, מתמשכתאהבה רומנטית היא נביעה  'הטוע� כי , )12, 1985 ,גאסט

חוקרי� אחרי� רואי� את האהבה הרומנטית . 'הבאה מ� האוהב ופונה אל האהוב

) 5, 1983, פרו�(פרו� . וולמצוא משמעות בחיי כאמצעי של האד� להפיג את בדידותו

 ,Blanton(ג� בלנטו� . 'בעזרתו אנו פועלי
 נגד בדידותנוש, אהבה היא כוח'טע� כי 

המולי� אותנו להרחבת חיינו , היא אינסטינקט' אהבה הרומנטית  גורס שה)2 ,1957

אהבה 'אינ� תוחמות את מושג השלעיל הגדרות  ה4.'באמצעות האיחוד ע
 אד
 אחר

  .מתייחסות למורכבותוואינ� באופ� מדויק ' הרומנטית

, ואחרי�) Soble, 1989( סובל ,)Taylor, 1976 (טיילורא� אני בדומה לגישת� של 

של מרכיבי� אלה הוא המעניק שילוב� .  אהבה הרומנטית מספר מרכיבי�סוברתכי ל

, שמצד אחד יש בו כדי לספק יסודות, לפיכ! חיפשתי דג� .למושג זה את תוכנו

. יש בו כדי לייחד את האהבה הרומנטית, המאפייני� את כל סוגי האהבה ומצד שני

 עונות על אמות מידה שהבחנותיו, הציע מודל) Sternberg, 1986  ;1987 (שטרנברג

אינטימיות , תשוקה:   יסודמדיבאמצעות שלושה מנבחנת אהבה כל , לפיו. אלה

המשתנה , האלה מתקיימת אינטראקציה מתמדתאספקטי� בי� שלושת ה. ומחויבות

אהבה ממבט ראשו� , תשוקה מינית, חברות, חיבה, אהדה (מסוג אהבה אחד למשנהו

   ).והתאהבות

. הכולל משיכה ומבטא רצו� להימצא בקרבת האד� האהוב, עתיהנמד היא מ' תשוקה'ה

במשיכה ובצרכי� , מדובר בדחפי� מיניי�. ממד זה מתייחס למגוו� צרכי� ודחפי�

כמו , רומנטיתהבאהבה  התשוקה קיימת. מוש עצמי ועודימ, כגו� צרכי איחוד, אחרי�

  . באהבה ממבט ראשו�ו בהתאהבות , במשיכה מיניתג�

. היא מבוססת על היכרות ועל הבנת ערכו של המושא. רגשימד  היא מ'אינטימיות'ה

שכל אחד בנפרד וכול� ביחד מעוררי� בנו תחושת , ממד זה מורכב ממכלול רגשות

, רצו� בקידו� טובת הנאהב, דאגה, הבנה הדדית, יש באינטימיות חמימות. קרבה

: קרבה הבאי� ביחסי המצויה האינטימיות  5.אמו� ותחושת אושר, תמיכה רגשית

  .התאהבות ואהבה רומנטית, אהבה הורית, חברות, חיבה

המציי� תחושת חובה לגבי שמירת הקשר ע� , קוגניטיבימד היא מ' מחויבות'ה

 של האוהב כי הוא אוהב את מושאהבנתו בדר! כלל . האובייקט ורצו� להיטיב עמו

, המחויבות.  בסיס להתפתחות המחויבותתמהוווהחלטתו להיות בקשר עמו  אהבתו

                                             
  .כ! ג� מכא� ואיל!. הציטטות מובאות בתרגו� חופשי    4
  עצמת� ,  הרגשותכמות. לא בכל מקרה של אהבה רומנטית נית� לחוות את כל מכלול הרגשות הזה    5

  .משנהווהיחס ביניה� משתנה ממקרה אחד ל  



  

  מוניקה ברזנר מזור ר"ד ♦ 92 

 

  

, כאהבה רומנטית, בעלת חשיבות רבה ביחסי� ארוכי טווחהיא , כמו האינטימיות

  .אהבת הורי� לילדיה� ולחברות

שתהא מקובלת " אהבה רומנטית"בתחילתו של דיו� זה גרסתי כי קשה למצוא הגדרה ל

, הבשל מורכבות, בשל היקפה, ייתכ� שלא נית� להגדיר תופעה זו כלל. על כלל החוקרי�

במקו� , לאור כל האמור לעיל ,לפיכ!. בשל הסתעפותה ובשל הסובייקטיביות שלה

, אקסקלוסיבי, היא קשר זוגי אהבה רומנטית :אנסה לאפיינו ,להגדיר יחס קרבה זה

אשר האינטימיות היא חלק , יש בקשר זה פ� רגשי נרחב. מעמיק ובעל עצמה, קרוב

 לאהוב אותו אהב מובילות את ב� זוגותכונותיו וסגנונו האישי של האד
 הנ. ממנו

תמיכה ומגוו� , חשיפה, אמו�, הבנה הדדית, יהתבקשר נפשי זה יש אמפ. ולחשוק בו


המעורבות הרגשית של כל אחד מצדי הדיאדה בחייו האישיי
 . רחב של רגשות נוספי

  . של ב� זוגו חזקה ואקטיבית

ה
 בעלי . מיניי וזמגע פיה
 מקיימי
 . האוהבי
 נמשכי
 זה לזה וחושקי
 זה בזה


 באושרו של ב� זוגני
אוהבי
 רומנטית מעוניי ה.רצו� עז להתאחד ע
 מושא האהבה .

אפשר לומר , לפיכ�.  לעזור לוני
 לאינטרסי
 שלו ונכוי
מחויב,  לוי
 דואג
לכ� ה

ג
 תשוקה וג
 , ג
 הסיבה למצב האמוציונלי, שהאהבה הרומנטית היא ג
 אמוציה

  . התנהגות

ולפני כ� טענתי להימצאות� את המקרה הפרדיגמטי של האהבה הרומנטית יינתי אפ

יש להיזהר מקביעות מוחלטות בנושא ארגו� , אמנ�.  בהבסיסיי�מדי� שלושה משל 

ככל שגדלה מידת ואספקטי� ככל שיש יותר , יחד ע� זאת. עצמת�  ויחסיה�, ממדי�ה

  .  שלהדג� הפרדיגמטיותר לתואמת יכ! האהבה הרומנטית , שלה�האינטנסיביות 

  

  ? לבי� התאהבות אהבה רומנטיתמה בי� 

, אובידיוס: כגו�, גדולי התאורטיקני� שהשפיעו על אופ� תפיסת האהבה הרומנטית

כ! . 'מתרחשת' טועני� כי האהבה הרומנטית פשוט ,סטנדהל ואי גאסט, אפלטו�

, )Fisher, 1992(פישר , )Horton, 1973 (כמו הורטו�, סבורי� ג� מספר הוגי� בני ימינו

מנויות ושל ו השוני� של הא�בסוגיהו מיומיבשיח היו. ואחרי�) Rham de, 1965 (רה�

סרב ל כהיסחפות רגשית וכדח� שלא נית�, האהבה הרומנטית נתפסת כעיוורו�, המדיה

כאובססיביי� או כחווי� חוויה , רו�יהאוהבי� הרומנטיי� מוצגי� כלוקי� בט. לו

 כי מקורה ,אני סבורה.  מוחלש� מתפקדת בצמצו� וכוח רצונ�תבונת, �מכא. מיסטית

ההבחנה . לבי� התאהבותאהבה רומנטית הזאת הוא בבלבול בי� רווחת התפיסה של ה

משו� שחוסר הבחנה ביניה� עלול לשבש את תפיסתה של . בי� שתי תופעות אלה חשובה

  .                               האהבה הרומנטית
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אהבה ה .אהבה ממבט ראשו�ברצוני לציי� שבמאמר זה לא אתייחס למושג , ילהבתח

אינה אהבה , )infatuation(" הימשכות בחבלי קס�"סוג של שהיא , ממבט ראשו�

בי� הדמיו� שבינה ל היות ו).falling in love(וריאנט של התאהבות אלא , רומנטית

נכו� יותר לקרוא לה שתכ�  יי,הדמיו� שבינה לאהבה הרומנטיתמהתאהבות גדול ה

, סימפטומי� סומטיי�בעלת עצמה רבה ותשוקה  .'התאהבות ממבט ראשו�'

שתי ההתאהבויות . אהבה ממבט ראשו�קיימי� ג� ב, שמאפייני� את ההתאהבות

בהתעסקות , בחשיבה פולשנית, האלה מתאפיינות בתנודות גדולות במצבי הרוח

 כמותשתיה� יכולות להסתיי� . וחו של זהכפייתית בנאהב ובתלות בנוכחותו ובמצב ר

   .א! ה� יכולות ג� להתפתח לאהבה רומנטית, הופיעוש

  

  אי� להקיש מהתאהבות לאהבה הרומנטית                           

כשלאמתו של דבר ', אהבה רומנטית'כיצד אנו מדברי� על הציטוטי� הבאי� מדגמי� 

 ,)Schopenhauer, 1962(לפי שופנהאואר . אנו מתכווני� להתאהבות על סוגיה השוני�

שמקורו הכאב שאינו נית� לביטוי אד
 אחר ובוש יכהכרו� באושר אי� ק� אהבה היא '

גורמת 'האהבה גורס כי  )Solomon, 1991(סולומו� . 'במחשבה שהכיבוש נבצר ממ�

 טוע� כי) 2000, אובידיוס(אובידיאוס . 'להתנהג במקרי� קיצוניי� בטיפשותלאוהב 

, הנאה, מעי� תקווה ' אהבה היא גורסת ש אמה גולדמ�. 'מלחמהאהבה הנה סוג של '

 פי הסופר פיטיגרילי לע. 'המתנגדת בעזות לכל החוקי� והמוסכמות, אקסטזה

מצב של ,  מגנטי של הלוצינאציה–מצב חשמלי האהבה היא מֵעי� ' )1985, פיטיגרילי(

מתאר את מצב� של ) 1985, ה מארקסגרסי(גבריאל גרסיה מארקס  .'הדדיתסוגסטיה 

לחלו� זה על , לא היו חיי� אלא כדי לחשוב זה על זהלא לו ולא לה '  :כ!' אוהבי�'ה

 .' שבו השיבו עליה
קוצר רוחמתו� אותו , ליו� עיניי
ילמכתבי
 בכולהמתי� , זה

. להתאהבות על סוגיהאלא , כותבי� אלה לא התייחסו לאהבה הרומנטית, לדעתי

' סוגסטיה הדדית', 'הלוצינאציה', 'אקסטזה', 'התנהגות כאוטית', 'על הכיבושמחשבה '

 מ� האהבה ההשונ,  של משיכה עזה ובלתי נשלטתההמתארי� תופע, ה� מושגי�

 האהבה הרומנטית ה שלסיבות לראייתאציג להל� את ה,  לאור האמור לעיל.הרומנטית

 .'להתאהב'לבי� ' אהובל'בי� לש� כ! אבדיל . כתופעה עצמאית ולא כהתאהבות

אתייחס לכ�  ,מחייבת שימוש בקריטריוני� מבחיני�בי� שני המצבי� הללו שוואה הה

התאהבות בי� הל האהבה הרומנטיתבי� � יאבח. לדיוני זהכבסיס  למודל של שטרנברג

)falling in love (אינטימיות , תשוקה: שהוצגו לעיל, באמצעות שלושת הקריטריוני�

   .ומחויבות
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  בממד התשוקה התאהבות  לבי� האהבה הרומנטיתות בי� השונ

 'תשוקה' בעוד שבאהבה הרומנטית מדובר ב.תשוקה ה�נתחיל בממד הראשו� 

היא , למרות זאת. תשוקה המינית דומיננטית ההתאהבותב , הרחבההבמשמעות

 היא תשוקה המיניתה, כמו כ� .אהבות אלהשתי המחבר בי� , המרכיב הבולט ביותר

זו תשוקה . את קיומ� של ההתאהבות ושל האהבה הרומנטית  המתנהעל עצמהמרכיב ב

ההתאהבות . מלווה ברצו� מוגש� או לא מוגש� ליחסי מי� ויזלמגע פיאיווי מבטאת 

שעסקו , הפסיכולוגי�. האלמנט הבולט בה הוא התשוקה המיניתש, היא אמוציה

המלווי� את , טיי�מצייני� את העוררות המינית ואת הסימפטומי� הסומ, בנושא

המבטאת לדעת� שאיפות , כחלק מהסינדרו� של התשוקה העיוורת, ההתאהבות

, האוהב רומנטית אינו שטו� תאווה והתרגשות,  בניגוד לכ!.6וצרכי� בלתי מודעי�

 אהבתו אינה , לכ�.השתוקקויותב, צרכי�ב, דחפי�ב, חוזקב, המאופיינות בעצמה

מתמשכות  אינה מומרת מהר ואינה יוצרת נסיבות היא, נושאת אופי בלתי יציב ומתפר6

  .של חוסר שקט וסערת נפש

א! לפחות בהתחלת , התשוקה במובנה המיני אינה תנאי מספיק לאהבה הרומנטית

של  ו מעוררת אצל הסובייקט את תחושת נחיצותמפני שהיא, הקשר היא תנאי הכרחי

כה מונע את היווצרות היעדר המשי, לרוב. ואת השאיפה להתקרב אליומושא האהבה 

 אינה מכיוו� שא� השאיפה להתקרב לאובייקט אקסקלוסיבי, הקשר הרומנטי

חייבת אינה המעורבות המינית .  קטנהסבירות  להיווצרות יחס אישי כלפיוה, מתעוררת

, א! יחד ע� זאת יחסי� לאור! זמ�, להתקיי� בכל השלבי� של האהבה הרומנטית

כשבני . עלי� ספק לגבי התרחשותו של הקשר הרומנטימ, החסרי� מגע או ביטוי מיני

 עוד נונתפס כאילו ישהדבר  –ל חו6 מאשר מי� ועושי� את הכ, האוהבי� רומנטית, זוג

הכוונה אינה רק לתשוקה באהבה הרומנטית ,  יחד ע� זאת.7 שעליה� לעבור נוס�שלב

, י�יזהנה בעלת אספקטי� פי, המעורבת באהבה הרומנטית, התשוקה. המינית

למגע רצייה , רגשות מיניי� ,דחפי� מיניי� מלבד .וקוגניטיביי�אמוציונליי� , ארוטיי�

אישור , קבלה, צורכי הנאה, כמימוש עצמי , צרכי� נוספי�האוהב חש, ומשיכה גופנית

.עד כא� הצבעתי על השונות בסוג התשוקה ובדומיננטיות בשני מיני האהבות. ותמיכה

                                             
6    Sternberg, 1988 ; Suttie, 1953 ; Rham, 1965 ; Freud, 1946 ; Casler, 1973 . דוגמא  

  .לסימפטומי� הסומטיי� ה� דפיקות לב מוגברות והפרשה הורמונלית יתרה  
  רוב בני . יעדרות התשוקה המינית מאהבהא! נדירה יותר ה, נית� להימש! מינית בלי לחוש אהבה    7

לבי� אהבה , המהווה סימ� מוסכ� של איחוד, האד� יעדיפו לחבר בי� תשוקה מינית והמרכיב המיני

  ).Ben – Ze’ev, 1997, 10 – 11 (רומנטית
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  בממד האינטימיות התאהבות  ובי� התאהבה הרומנטישונות בי� ה

התשוקה מניעה . היא תנאי הכרחי לאהבה הרומנטיתאינטימיות הג� , כמו התשוקה

 ייתכ� –תיווצר ג� האינטימיות הדרושה א� . את האד� להיכנס למערכת היחסי�

במוב� זה קיי� קשר חיובי בי� תשוקה . שיחסי� אלה יוכלו להיהפ! ליחסי� רומנטיי�

         .שהיא הממד השני של האהבה הרומנטית, תלאינטימיו

 אינטימיותל). emotional state(הממוקמת במישור הרגשי , האינטימיות היא תופעה

התערטלות . אמוציונלית ואינטלקטואלית, יתזיכולה להיות פיהיא . מספר  אספקטי�

עבור א! , אינטלקטואלית דורשות מידה של תעוזהעצמית גופנית בפני הזולת וחשיפה 

 ,האינטימיות הרגשית מושתתת על חשיפה. רוב בני האד� הקושי הוא בחשיפה הרגשית

התנסות אינטימיות בלתי ניתנת להפרדה מ.  מצד שני,פוק צרכי�י ועל ס,מצד אחד

. מידת האמו� היא אחד המגדירי� לגבולות החשיפה העצמית .באמו� ובחשיפה הדדיי�

הדברי� שנחשפי� . דה ניכרת של אמו� באובייקטחייבת להיות באד� הנחש� מי, מכא�

ג� הצרכי� המסופקי� ה� מבחינת סוד ע� . לפני האוהב על ידי הנאהב ה� סודיי�

   .תוכ� האינטימיות ידוע רק לנאהבי� עצמ�. האחר

 לרצות ליצור עמוכלומר , להיות אינטימי עמולאהוב מישהו במוב� רומנטי משמעו 

, האינטימיות המיוחדת. ית ועל גמולי� הדדיי�המבוססת על תלות הדד, דיאדה

תאהבות היא עניי� של ה. מהתאהבותמייחדת אותה , שנוצרת באהבה הרומנטית

בגלל . מש! ומתי היא תסתיי�יאוהבי� אינ� יודעי� הא� ההתאהבות תמה. 'כימיה'

 היכרות יותר קצרה של הצדדי� ובגלל מרכזיות� של ריגושי� והשתוקקויות

עצמת  ג� . ברמה רגשית ואינטלקטואלית מעמיקהזמ� לחשיפה  נותרלא, בהתאהבות

אהבה ביחס ל, בהאת רמתה הנמוכה של האינטימיות שהתשוקה בהתאהבות מסבירה 

הבאה והולכת בהתעלמות , המאוהבות דומה לקדחת': בצדקסטנדל טע�  .רומנטיתה

שנזקקי� , י�בהתאהבות תופסי� את האחר כאובייקט מוש! ומעני 8.'הרצו�גמורה מ� 

תקשורת , בטחו�, ליצירת יחסי קרבהבהתאהבות תנאי� אי� . א! לא מזדהי� אתו, לו

סוג האינטימיות  .המאפשרת אינטימיות בדרגה גבוהה, הדדית וחשיפה עצמית ברמה

באהבה אינטימיות ה. המאפיינת יחסי� רומנטיי�, בהתאהבות שונה מהאינטימיות

חו� , יהתאמפ, קרבה:  מ� האלמנטי� הבאי�נוכחות� של כמההרומנטית מותנית ב

. הבנה הדדית ותמיכה רגשית הדדית, חשיפה עצמית, תקשורת הדדית, אמו�, רגשי

. ללא צור! בהעמדת פני� ובזיו�, מותר להיות חולה ולפעמי� רע ומכוער, מותר לשגות

                                             
  .)1957a,Stendhal (זו חשובה  א! תובנתו, סטנדל מבלבל לעתי� בי� התאהבות לבי� אהבה רומנטית    8
  



  

  מוניקה ברזנר מזור ר"ד ♦ 96 

 

  

 ,יכול לחשו� את עצמו ללא פחד משיפוטהאוהב , בשל האינטימיות, באהבה הרומנטית

  . מביקורת ומניצול מידע זה לרעתו

  

  בממד המחויבותהתאהבות  והאהבה הרומנטיתשונות בי� ה

 –שיש ביניה� אינטימיות אמיתית , נובע כי שני אנשי� אוהבי�קוד� מ� הנאמר 

. ממד נוס� של האהבה הרומנטיתהיא  תמחויבו ה.אמורי� להיות מחויבי� זה לזה

וכ�  הנאהב של מובשלולעניי� שהוא מראה  ,נאהבשיש לאוהב כלפי ה כוונתי לדאגה

להשקעת מאמצי� הזאת מוטיבציה ה.  לעזור לו ולהעניק לו משאבי�ולנכונות

המוער! כבעל (ה באובייקט האהבה ָקָזלהשגת ֲחשאיפה באינטראקציה מושתתת על 

פעמי� רבות המלווה  לזוגיות ותמחויב הכוונה ג� ל. ולהישארות בקשר עמו)ער!

 המאמצי� יכולי� .מור הקשרישולווני� לסיפוק אינטרסי� משותפי� מכשמאמצי� ב

  לקד� את טובתמתנהגי� בדר! שמטרתהכאשר אוהבי� , אינסטרומנטלילשאת אופי 

ויתורי� על ומתבטא בבאהבה הרומנטית מחויבות  של המכריעה התפקיד .הנאהב

ההתאהבות  ,תבניגוד לאהבה הרומנטי. בהתחשבות בב� הזוג ובהבנת צרכיו, סיפוקי�

, שנית. הדבר קורה בשל זמנה הקצר, ראשית. נעדרת מחויבות והתחייבות לטווח ארו!

פחות שיתו� , חמימות ודאגה, בהתאהבות יש פחות קרבה, יחסית לאהבה הרומנטית

פוק הצרכי� יס זאת משו� שחשיבותו של .והבנה הדדית ופחות תמיכה רגשית

  . במושא גוברת על ההתחשבות התאהבותהעצמיי� ב

אינטימיות ומחויבות מבחיני� בי� האהבה הרומנטית , תשוקה: שלושת הפרמטרי�

שמבטאי� את השונות בי� שני , כעת אציג ארבעה הבדלי� נוספי�. לבי� ההתאהבות

  .יציבות ומורכבות, מש!, עוצמה: סוגי האהבה

  

  התאהבות ובי� האהבה הרומנטיתהבדלי עצמה בי� ה

, מצבבמידה רבה ההתאהבות היא . הנעה ווהה של התרגשותגבכוונתי לרמה ' עצמה'ב

אותנו בשל להתאהבות יכולת להפתיע , לפיכ!.  המיידיותוהמוסבר על ידי סיבותי

 יוצרי� בדר! כלל ה וחוסר היכולת לחזות אותהמיידיות שבה.  הספונטניתההופעת

וכמעט המיידיות וההפתעה מגבירי� את העצמה . מי שמתנסה בה�למצבי� אקוטיי� 

אוהב בי� ייאוש הוא תנועת המ, האופייני להתאהבות, מצב. תמיד משפיעי� על ההנעה

מתבסס בעיקר על ה ,זמני או מתמש! נית� לראותה כסוג של מצב רוחלכ�  .לתקווה

שפעת ומ התנהגות�.  שחלות בהלכי הנפש שלה�,אוהבי� ועל התחלופותמתחושות ה

  . במידה ניכרתמכ! 
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, אמנ�. בה הרומנטית אינו מסתכ� בתנודות במצבי הרוחהפ� האמוציונלי באה

 9,האוהבי� חשי� מצבי רוח מרוממי� או מדוכדכי� עקב סיטואציות שונות ביחסיה�

פעמי� .  אינו מבוססמצב רוח מתמש!כהאהבה הרומנטית סיווגה של , יחד ע� זאת

כי , והפרעת� לתפקודבמידת במידת עצמת� והמאוהב מפתיעי� את  רוחהרבות מצבי 

 מצבו איננו –כשאד� אוהב אד� אחר , לעומת זאת. ועל ארגו� התנהגותה� מקשי� 

בעצירת נשימה ובתופעות רבות , בדפיקות לב מוגברות, בהסמקה, מתבטא בהחוורה

 ,אהבה הרומנטיתמיוחס ל' עצמה'אטריבוט של . בהתאהבותהמתקיימות , אחרות

א� על פי . רבה עליו יינת בהשפעה מתאפיאלסובייקט ומכיוו� שהה חשובמשו� שהיא 

משו� שאי� היא , פחותה מזאת של ההתאהבותהאהבה הרומנטית עצמתה של , כ�

 אינה בלתי צפויה כמוזאת מפני שהיא  .מוציאה את הסובייקט משיווי משקלו

האהבה הרומנטית לאור! זמ� שורש העניי� מצוי בהיָ@נ?ת  כי ,יש לשער 10.ההתאהבות

ע� האובייקט של האוהב  ו היא נבנית מתו! היכרות. ההתנסותכחלק אינטגרלי מ�

נושא זה מעביר אותנו לנקודת ההשוואה  .ביחסי� עמו זמ� ממוש!מההימצאות ו

  .הבאה

  

  התאהבות ובי� האהבה הרומנטיתהבדלי מש� בי� ה

, התאהבויות. הוא נקודת הבחנה נוספת בי� האהבה הרומנטית לבי� ההתאהבות' הזמ�'

 .באופ� טיפוסי קצרות יותר מ� האהבה הרומנטית, יה� של רומיאו ויוליהכדוגמת יחס

 11. מיידי ומסתיימות אחרי זמ� קצררחלרוב ה� מתפתחות באו. �הזמ� הוא בעוכריה

 ספציפיאפיו� ממוקדת בהחלקית וההוא המשיכה מאוהב הדבר החשוב ביותר לגבי ה

, 1985, פיטיגרילי(ילי פיטיגר . ההתאהבות חולפת–כשהמשיכה פוחתת . של המושא

בהתנגשות המתחוללת בי� ': 'אהבה'בקוראו להתאהבות , מתייחס לנקודה זו) 151

שלושה  ישנ� .'התחתונה מ� ההכרח הוא שידה של האהבה תהיה על –האהבה וההרגל 

, ההסבר הראשו� הוא שמשיכה. הסברי� משלימי� לסיומה המהיר של ההתאהבות

המאוהבי� לומדי� להכיר . ה תמיד לגירויי� חדשי� זקוק,כשהיא עומדת בפני עצמה

                                             
  נית� . עקב בילוי של יו� נפלא בחברת האהוב, המלווה ברגש של שמחה, נית� להיות במצב רוח מרומ�   9

  .לחוש הפרעות במצב רוח כתגובה למריבה  
   .אלא א� כ� מדובר באהבה לא מוצלחת   10
  מכוונות לנאהב בלתי א� ה�  והלפרידו א� ה� בנויות מסביב לתסכול , מתמשכות יותרהתאהבויותה   11

חי זמ� רב , ב� זוג נשוי( כשב� הזוג בלתי מושג , קשרי התאהבות יכולי� להימש! זמ� רב.שאינו נוכח, גמוש
הוא לא (אינו מעוניי� בקשר ש, הדבר נכו� ג� לגבי ב� זוג. )ו" וכיושב בבית הסוהר, במקו� אחר ומרוחק

 ,לאור! זמ� ולפנטזושא מכ! מתאפשר לסובייקט להיות מאוהב ב). אינו מתמסר ולא מתקרב, מחזיר אהבה

 ,Arnstein, 1997 ; O’Neal, 1985 ; Arieti (מבלי להתעמת ע� יכולתו המוגבלת לאהוב ולהיות קרוב
1977(.  

  



  

  מוניקה ברזנר מזור ר"ד ♦ 98 

 

  

א� החשיפה . המובילה להתנסות חיובית, את האובייקט באמצעות חשיפה מוגברת

לשעמו� , לפיכ! המאוהבי� מגיעי� לשובע.  אי� חידוש בגירוי–לגירוי רבה מדי 

לתוחלת החיי� הנמוכה של ההתאהבות טמו� ההסבר השני  12.ולהקטנת החיבה

 המאופיי�שהוא סוג של משחק , החיזור. ההתאהבות לתקופת החיזורבי� בהקבלה ש

מתבקש באהבה הרומנטית , לעומת זאת. מוגבל בזמ�, הצלחהעל תחרות על מעמד וב

, )כמו מילה טובה(מחוות קטנות ולא דרמטיות  שמשתמש בחיזור סמויזהו . אחרחיזור 

. זאת ועוד.  הגבלת זמ�לכ� לא מתבקשת בה. המזינות את האינטימיות ואת הקרבה

ג� משו� שא� היא תימש! מעבר , בתדירותה משתנה, מצב זמניההתאהבות הנה 

, לפתולוגיההיא  תיהפ! , )החוקרי� מדברי� על תקופה של עד שלוש שני�(למידה 

ועניי� זה � מתמשכות נ אהבות רומנטיות ה– בשונה מכ! 13. מתמדתבדיוק כמו חרדה

  דבר נוס� המסביר את הטווח הקצר של 14.תי נורמאליותבל הופ! אות� לתופעות אינו

זמ� רב ל אר!להתהתאהבות אינה יכולה  15. שהיא יוצרתדיסוננסההתאהבות הוא ה

א� א� אופ� , א� אני מאוהבת בפלוני . בשל הצור! של האד� להמשי! ולתפקד,מדי

ה מיכולתי תשוקתי גדול.  אני נמשכת אליו בעל כורחי�מוצא ח� בעיני אינו התנהגותו 

איננו יכולי� להתמיד , לרוב. חיי� ע� דיסוננסיוצר מצב כזה . לרסנה באופ� רצוני

  .  רבבדיסוננס גבוה זמ�

, מצב זמניזהו . לאהבה הרומנטיתיחסית , הוא קצרההתאהבות טווח הקיו� של 

המשכיות בזמ� היא אחד . רציפותהאהבה הרומנטית נבנית לאט וב ואילו  לחלו�ההנוט

אהבה היא הרגש ':  בקביעתו) Kernberg, 1994, 82(צדק קרנברג , לפיכ!. ניהממאפיי

אהבה הרומנטית אחר שה מ.'היחיד שנשפט כאוטונומי או כמזוי� על בסיס המש� שלו

שינוי מובהק בבני , כמו משבר אמו�( צרי! להתרחש משהו דרמטי –נבנית לאור! זמ� 

, י את ההתאהבות לחוויית התשוקההיות ודימית .על מנת שהיא תשתנה) הזוג ועוד

הטוענת כי , )Baier, 1989, 44 - 47 (השקפתה של באיירבאפשרותי לאמ6 את 

חוצה את גבולות ההווה , לעומת זאת, האהבה. התשוקה מעוניינת בהווה המיידי

 הדבר אינו –' אני אוהב רומנטית את פלונית'כשלאד� יש עמדה  16.ומכוונת כלפי העתיד

                                             
12   Berlyn, 1970, 279 – 286.  
  .א! חרדה מתמשכת היא פתולוגיה, לכולנו יש חרדות לא פתולוגיות מוגבלות בזמ�   13
  ולא במוב� הסטטיסטי ) שפיות(בהקשר זה במוב� של בריאות נפש ' נורמאליות'אני מתייחסת למושג    14

  ).שגרתי, תקי�(  
15  Heider, 1958 ו%  Festinger, 1957  שנוצר מאלמנטי� מנוגדי�, ניגוד חרי&הראו כי דיסוננס הוא. 
  לרוב  .זמ� רבמתנהלות לאור! , המבוססות רק על תשוקה, אהבי�פרשיות ג� התאהבויות שה�    16

 ואינ� מקוטעות ומבחינה זו ה� בנויות מאפיזודות של סיפוק תשוקה אחר תשוקההאלה ה� ות הפרשי
  .רציפות
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 לכל ,זאת מכיוו� שהיה עליו להתבסס על הוכחה סובייקטיבית. אלא בזמ�, קורה ב� רגע

את שיפוטיו ואת , את תגובתו הרגשית, אשר חיזקה את הבנתו האינטואיטיבית, הפחות

   .נכונותו לנהוג באופ� כלשהו

                                           

  התאהבות ובי� האהבה הרומנטיתהבדלי יציבות בי� ה

. � לשוני במידת יציבותתמתייחסההתאהבות בי� האהבה הרומנטית לבי� חנה נוספת הב

של , מידת היציבות של התשוקות. כוונתי לתחושה ולעצמה דומות לאור! זמ�' יציבות'ב

שינויי� ות וייתכנו בה� הפכפכ. שבהתאהבות נמוכההרגשות של מצבי הרוח ו

 'מש!, 'כאמור, לעומת זאת. תנות לניבוישאינ� ני, טלטלותלכ� המאוהב חווה  .קיצוניי�

 להתמיד ולהחזיק מעמד בפני יש בכוחה. יה של האהבה הרומנטיתתכונותמהוא אחת 

בי�  ,משתמרתהיא . מתפוגגת מהרואינה עקבית בזמ� האהבה הרומנטית  .התנגדויות

. היציבבמובני� אלה היא .  על ידי חשיבה רלוונטית רבההעוצבמשו� שהיא , השאר

,  שנובעי� ממצבי רוחג� כשמתרחשי� בה שינויי�, ה הרומנטית מתמשכתהאהב

שינויי� אלה מקשי� עלינו לראות בבהירות את . מהתרגשויות ומתשוקות רגעיות

 כל אד� באשר שפוקדי� מעת לעת, ההבדל שבי� האהבה הרומנטית לבי� אות� שינויי�

היא מושפעת , יציבותהא! למרות , באהבה הרומנטית יש נכונות מתמדת לאהוב. הוא

זוג יכול לאהוב במש! שני� .  שונותהמתעוררי� במהל! אינטרקציות, מרגשות זמניי�

כשנפרדי� , הדבר קורה כשנפגשי� .תית רגשוסערתיתכ� הופעת נכשמדי פע� , רבות

רגשות  של חישת האהבה הרומנטית היא מצב נפשי מתמש! 17.כשהקשר עומד בסכנהו

, קנאהשמובילי� ל, התפרצויות רגשיות חזקות בתנאי� בה על א� שייתכנו ,חיוביי�

, בנוס�. אובד� האובייקטכמו ,  וכ� בסיטואציותלותסכל או האכזבל, העיפגל, לכעס

ירידה ברמת חר� ה, כפי שהייתה תשארלרוב יציבותה של האהבה הרומנטית נ

 את ותשממחיאלה  ותדוגמא. אצל אחד מבני הזוג לפחות, משתני� זמ� יהתשוקה לפרק

מגוו� קיומ� של . שחלי� בה, יציבותה של האהבה הרומנטית מול השינויי� הזמניי�

 מבטלי� את הרגש אינ�רגשות במצבי� השוני� של האהבה וחישת שיגרה מעת לעת ה

 מהני
, יחסי
 פוזיטיביי
'מכיוו� שמדובר ב, הדומיננטי של האהבה


בדר! כלל האוהב נוטה . ביתג� מבחינה קוגניטיהמצב דומה  18.'וקונסטרוקטיביי

ג� א� , אובייקט והערכתו כלפיו היא חיובית באופ� כלליל בנוגעלחשוב דברי� חיוביי� 

צריכי� להתרחש שינויי� משמעותיי� בתחו� . ביניה� נקודות מחלוקת קיימות

                                             
  הכעס על בגידה או נטישה והלב , טוע� כי הפחד שלפני העזיבה ומיד אחריה) 291, 2005, יובל(יור� יובל    17

  .השבור מצער בשל כ! ה� שלוש חוויות אנושיות אוניברסליות  
18 Swensen, C. The Behavior of  Love. New York : Association Press, 1972, as cited  in :   

  Kelley, 1996 , p. 87.  
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אי� סיבה . תערערהאהבה הרומנטית תיציבות שכדי ההערכה וההכרה , ההרגשה

 אזי –מחר את לא נחמדה ,  אני אוהב אות!–היו� את נחמדה ': התסריט הבאופעת לה

   19.'איני אוהב אות!

  

  התאהבות ובי� האהבה הרומנטיתהבדלי מורכבות בי� ה

כוונתי ג� לריבוי היסודות המשתתפי� בתופעה וג� למערכת היחסי� ' מורכבות'ב

האהבה נוספת בי� שוני המורכבות היא נקודת . המסובכת הנוצרת בי� אות� יסודות

  בי� אהבה רומנטית והתאהבותזהות אחת הסיבות לראיית . התאהבותהרומנטית ובי�

שאינ� מופרדי�  (רגשיי�וההכרתיי� האספקטי� היא הימצאות דמיו� ביניה� ב

ה� בכל אחת ממשו� ש, התופעות הנפשיות האלה קיי� הבדל בי�, למעשה. )בפועל

ג� על פי הגשטלט וג� על פי . ותההיערכות האספקטי� הנדוני� שונה מבחינת מורכב

לכ� . הסטרוקטורליז� אלמנטי� זהי� מקבלי� משמעויות שונות בהיערכויות שונות

  בה�מער! שונה היווצרותו של על פי אופ� דונותְנאשווה בי� התופעות הנפשיות ה

  . המערי!–אספקט ההכרתי וב תחושתי�אספקט הרגשיב

בה קיי� כי , מאשר בהתאהבות, יותרבאהבה הרומנטית מורכבת החוויה הרגשית 

 ,Arieti( צדק אריאטי .התאהבותשאינו קיי� ב, תופעות רגשיות אחרותלקשר ייחודי 

כשאנו מדברי� על . 'אהבה תמיד נודעה כרגש מאוד מורכב'  :באמרו כי) 104 ,1977

, תמיכה, הגשמה עצמית, אושר, שמחה,  אנו מדברי� ג� על הנאה–אהבה רומנטית 

אנו  20.שנאהוחוסר שביעות רצו� , כעס, קנאהבצד , פוק מינייסוורכי תלות לוי צימ

, רגשות. החל מדכדו! וכלה במצבי רוח מגווני�, הרגשות כלליות רבות מדברי� ג� על

 מהווי� תגובה אליה או ה�. אהבה רומנטית המלווי� תשוקות ומצבי הרוח, הרגשות

 'רחוקה מלהיות הרגש הנעי
 ביותראהבה ' צדקו האומרי� ש,  לפיכ!21.מבססי� אותה

                                             
  מביאה , מבחינה הכרתית או רגשית או משתי הבחינות ג� יחד) חיובי או שלילי(הקצנה לכל כיוו� שהוא    19

אשר , בלתי מציאותית של האובייקטעמדות מסוג זה מוליכות אותנו לתפיסה . לגיבוש עמדה בלתי מאוזנת
  . העומדת במבח� המציאות במש! תקופות ממושכות, א! לא באהבה הרומנטית, התאהבותמתקיימת ב

  . להעצי� אותה) או עלולי�(עשויי� אהבה רומנטית מצבי� הרגשיי� הנלווי� לה   20
  אי הכרחי לאהבה ה� תנ, כגו� הדח& המיני או השתוקקות לאיחוד ע� המושא, כלשה�תשוקות    21

, הר(יה היא שאיננו אוהבי� אובייקט. לא נית� לאהוב רומנטית מבלי להימש! לאובייקט. הרומנטית
.  הוא אוהב אותה וחושק בה%כשגבר חושק באישה שהוא אוהב .  מעריכי� אותוג� א� אנו, הדוחה בעינינו

רכושנות , פחד, חיבה, כגו� קנאה ,רגשות  ברמות שונות ובעצמות שונות של האהבה הרומנטית ג� מל*וה
קיימי� . חיבה וידידות, כבוד,  כמו הערצה,קורה שהאהבה הרומנטית היא תגובה לרגשות אחרי�. ותלות

ה� , שמחה וקנאה, שנאה, כאב, צער, אכזבה, שביעות רצו�, בה� רגשות כגו� גאווהש, ג� מצבי� הפוכי�
   .תגובה לאהבה הרומנטית
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'לעתי
 יש בה אי נוחותעל א� ש, אהבה היא רגש חיובי'וש
האוהב הנמצא ,  על כ�22

  . רגשית מורכבת התופעבמתנסה ,  אהבתובמערכת של יחסי� אינטימיי� ע� מושא

. מאשר בהתאהבות, היחס לנאהב מורכב יותר באהבההתפק�ד ההכרתי מבחינת 

א! מעריכי� , להימש! כלפי מי שנתפס כמוצלח וכטוב אלינובשתי האהבות נוטי� 

ההתאהבות מצוי רבי� בי� האהבה הרומנטית לבי� ההבדלי�  אחד ה.אותו באופ� שונה

 בחוויה בעלת .התשוקה קשורה בעיקר למשיכהבהתאהבות . ביחס לאובייקטי� שלה�

סבירות לחולשת העל כ� .  יכול להיות מודר! אלא על ידי יצריואינועצמה זו המאוהב 

באהבה הרומנטית יש , לעומת זאת.  בהערכAת גדלהלפזיזות ולחוסר זהירות, הרצו�

 ויש לנו סקרנות ורצו� להכיר. כאד�במושא אהבתנו  אנו מתמקדי� כי, מקו� לתבונה

בתכניותיו , במחשבותיו, ברגשותיו, בחוויותיואנו מתענייני�. את כל מרכיבי אישיותו

   23.וקתוולא רק בגופו ובתש

בלילות חסרי שינה ובימי� חסרי , בייסורי נפש, ההתאהבות מאופיינת בהתרוממות רוח

בכמיהה , בהתבלבלויות, בחלומות בהקי6, היא מתבטאת בהתרגשות ובחששות. מנוח

 24. מכירי� את האחר בכוליותואי�בהתאהבות . למפגש הבא ובהתעלמות מ� העול�

כאובייקט מתאי� של מושא היא תפיסת ה, המעורבת בהתאהבות, האמונה המרכזית

על ניכרת לדעותיו ולאמונותיו האחרות של האוהב לגבי המושא אי� השפעה . תשוקה

, החלקית סיטואציהה. בה גבוהה ביותרשעצמת האידיאליזציה  25.תשוקתו כלפיו

 מותירה מקו� רב להערכה מבוססת של אינה, הממוקדת במשיכה ובדמיו�, המיידית

האובייקט מוער! רק על פי , התאהבותב. ימת באהבה הרומנטיתשמתקי, הנאהב

 מעורבת ,בניגוד להתאהבות, אהבה הרומנטיתב. שרלוונטיי� לתשוקה, ממדי� מועטי�

: את הנאהב מאספקטי� רבי� מעריכי� .ונת כלפי אובייקט אימננטיגישה מכ?

רב ייחסות הבאהבה הרומנטית ההת, לפיכ!. התנהגותו ותרומתו, תכונותיו, אישיותו

 התכוונות אל האובייקט כאל סובייקט �לאובייקט מעידה על התכוונות אחרת ממדית 

יש צור! בהערכה , באהבה הרומנטית' אתה'ו' אני'שנוצר בי� , בקשר העמוק .בפני עצמו

                                             
  Benda, 1981, 3 Greenspan, 1980, 5 ;  : לבנדה ולגרינספ� � בהתאמההציטוטי� מתייחסי  22
  גרוס וקרופטו� . Brown, 1987, 35 – 39 ; Casler, 1973 ; Sternberg, 1988בהקשר זה ראו   23

   שמאפיינת את ההתאהבות, מתייחסי� לדומיננטיות ההתעניינות בחיצוניות המושא

)Gross, & Crofton, 1977, 85 – 90.(  
  . אי� בכ! כדי לטעו� שבאהבה הרומנטית אנו מכירי� את האחר לחלוטי�24
  ; Fisher, 1992 ;Freud, 1953 Kramer Richards, 1994, 200  ;  40  ,1985, אי גאסט  ;  1994, ברגמ� 25

Brown, 1987, 77 .  
, ס כאובייקט   בהתאהבות האובייקט נתפס כאובייקט של תשוקה ואילו באהבה הרומנטית האובייקט נתפ

  .שרצוי לאהבו
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ממוקדת בפרמטרי� אוהב תשומת הלב של ה 26.כוללת חיובית של אישיות האובייקט

גור� לשיפוטי� רבי� הדבר . אותה הוא אוהב, יחודית המתייחסי� לפרסונה הי,רבי�

מכוונת אשר , המשיכה הפשוטה, כ! למשל. ולמגוו� רחב של אמונות ושיקולי דעת

, בהבנה, בהתחשבותאהבה הרומנטית מתבטאת בתו! ה, התייחדות ע� המושאל

באהבה הרומנטית המחויבות הפשוטה הופכת . בחו� ובדאגה, בחיבה, בשיתו�

מורכבותה . שאיפה לספק את הצרכי� של ב� הזוג ואת הצרכי� ההדדיי�לנאמנות ול

 הרבות דעותהאמונות ושל האהבה הרומנטית מתבטאת במשקל� המשמעותי של ה

בניגוד להתייחסות הגלובלית . מידע רבבמכיוו� שהאהבה הרומנטית כרוכה , שבה

 חלה .מצומצ� יותרהתאהבות תהלי! הערכת האובייקט ב, לאובייקט הרומנטי

בשעה  .של תכונות והתנהגויות של האובייקטפחות יותר במספר התמקדות 

מקי� ,  האהבה הרומנטית מניחה יחס כללי,נאהב יחס חלקי להמניחהתאהבות ש

   .ומעמיק לאובייקט האקסקלוסיבי

עד כה השוויתי בי� האהבה הרומנטית לבי� ההתאהבות באמצעות פרמטרי� של 

  .אתמקד בהבדל עקרוני נוס�, עתה. ותיציבות ומורכב, מש!, עוצמה

   

הממד זניח  מודגש ממד ההרגשה ו,לעומת האהבה הרומנטית, בהתאהבות

   מערי�–הקוגניטיבי 

חלק בלתי מבוטל מ� .  האהבה הרומנטיתתפיסתהספרות הקלאסית תרמה לבלבול ב

, הלדוגמ. המתוארות ברומני� הקלאסיי� ה� התאהבויות בלבד, האהבות הגדולות

 coup de(כמו במכת ברק , ורונסקי פוגש את אנה ומתאהב בה מייד' ה קרנינהאנ'ב

foudre .(חייו כמו נעצרי� מלכת והוא נמש! אל . הוא חווה שינוי מפתיע בעולמו הרגשי

הזוג חש אהבה מיידית . 'רומיאו ויוליה'דברי� דומי� קורי� ג� ב. אנה בעצמה רבה

מתכווני� , )בדומה לכותבי� אחרי�( ושקספיר אני סבורה כי טולסטוי. וסוחפת

את המרכיב התחושתי מציגי� מכיוו� שה� , להתאהבות ולא לאהבה הרומנטית

אבהיר מדוע תפיסת האהבה הרומנטית כסוג של הרגשה אינה , להל�. כדומיננטי

  . מקובלת עלי

לאי ) הרגשה נפלאה(ה� מתנדנדי� בי� תקווה . המאוהבי� בעיקר חשי� ומרגישי�

יש , בבט�' פרפורי�'יש החשי� דפיקות לב ו). הרגשה לא נעימה(לייאוש ודאות ו

יש המאבדי� את , הסובלי� מהפרעות שינה או מתמלאי� מר6 וחשי� ערניי� במיוחד

                                             
    הערכת המושא הינה חיובית בעיקרה . אי� זה אומר כי האוהב מתעל� ממגרעות שקיימות במושאו   26

  .חלק מההערכות אינ� מודעות לאוהביש לציי� כי . מבחינת דומיננטיות ההערכות החיוביות
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תחושת כבדות ואבד� , חולשה כללית, הסמקה, חיוורו�, יש החשי� רעד, התיאבו�

 עזי� ומצב רוח� מושפע תחושותיה� ורגשותיה� של המאוהבי� 27.מיומנויות בסיסיות

. פוחדי� מדחייה וכמהי� להדדיות, ה� חשי� תחושות ריחו�. משיגיונות האובייקט

מצב , מצב של תשוקה חסרת מעצורי�, ההתאהבות היא חוויה בעלת עצמות רגשיות

בשל כ! . אשליהלחלו� ול, הדומה לפנטזיה, של ריגוש מתמש! והתעלות הנפש

  . קולי דעת�יי שהמאוהבי� אינ� מודרכי� על יד

 חולשתוקיומו של הממד הקוגניטיבי כחלק מ� החוויה של האהבה הרומנטית ו

אי  לפי . אלהאהבהשני מיני אחד ההבדלי� המרכזיי� בי� מסמני� את בהתאהבות 

על פי  .'אהבה היא עניי� לוהט ומחייב של אד
 במושא כלשהו') 38, 1985(גאסט 

 היא מצב רגשי של השתוקקות חזקה לאיחוד ע
 האהב') Hatfield, 1978, 79(הטפילד 

כלומר ,  הרגשהלחוותמשמעו ' לאהוב'לפיה , הטפילד ואי גאסט משקפי� סברה. 'האחר

למרות שימוש� במושג ,  על אהבה רומנטיתי� מדבר�אינהסבורי� כ!  .'לחוש מאוהב'

 מופיעות לעתי� באהבה מאוהבג� א� חלק מ� התחושות ומ� ההרגשות שחש ה .זה

 מכיוו� שה� יכולות לאפיי� ג� רגשות ועמדות ,ות אותהייחד מאינ�ה�  �הרומנטית 

, הערכה, חיבה, קנאה, עצב, שמחה, גאווה, כגו� אושר, י�מצבי� נוספוג� רגשיות 

  .חברות ועוד

כלומר של חישת תחושות , לא נית� להבי� את האהבה הרומנטית כמצב של עוררות

החוויה הרגשית שבאהבה  28.י הסובייקט ומאמונותיותו! התעלמות משיפוֵט, והרגשות

 והבשא, הרומנטית מבוססת על אינטראקציות מורכבות בי� העוררות ובי� המשמעויות

ללא , המאפיינת את הסיטואציה הרומנטית, היות ואי� הרגשה מסוימת. מייחס למצבו

זאת  . אהבתוהיסוד המערי! לא תהיה אפשרות לדעת הא� הסובייקט אוהב את מושא

רק א� פלוני אוהב את אלמונית ומייחס . שהרגשתה כשל תשוקה, בניגוד להתאהבות

מודעות הסובייקט למצבו ( המרכיב התחושתי �) אני אוהב אותה(לעצמו מצב זה 

אנו יכולי� לתאר לעצמנו מצב . מזוהה כמשק� את אהבתו) האמוציונלי הסובייקטיבי

. 'הרגשות אהבה'שיגרו� למעי� , ר במוחבו נאורולוגי� יצליחו להפעיל אזו, עתידי

ייתכ� שאנו נגיב רגשית וא� , אמנ�. הניסוי הזה לא יהפו! אותנו לאוהבי� רומנטיי�

אנו . א! למרות זאת לא נאהב רומנטית אובייקט מסוי�, משיכה וחיבה, נרגיש חמימות

   .נחזיק באמונות ובשיפוטי� הנדרשי�מבלי ש ,רומנטיתאותו לא נאהב 

יש באהבה הרומנטית , המאפיינות את ההתאהבות, רגשות ובתשוקותשלא כבה

האהבה הרומנטית . חשיבות מרכזית לאופ� שבו האוהב תופס ומערי! את הסיטואציה

                                             
27 Brown, 1987 ; Stendhal, 1957 , 1957a ; Rham, 1965 ; Fisher, 1992.  
28 Schacter, 1964 ; Arnold, 1960 ; 1985,  בויקו. 
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ופנימה ) לאירועי� ולמצבי�, למושא(בשל פנייתה החוצה , ההתכוונותמאופיינת על ידי 

להרגיש בהתאהבות נית� , לעומת זאת). לתשוקות ועוד, לכוונות, לאמונות, להערכה(

ההתאהבות מתגבשת ביע� בעזרת . ההרגשהמבלי יכולת להערי! את סיבת , נפלא

יסודות ההערכה (משקל הקוגניציות . הדומיננטי בה, האינטואיציה בשל רכיב המשיכה

 המוגבל של חוויות ההתאהבות קשור לחוסר היכרות הזמנג� . מצומצ�שבה ) והשבח

.  מעמיקההיכרות�� בטוחי� כי מאוהביה על פי שא�, מספקת של האובייקט

טיב ל ,רמת האינטליגנציהל, אופיל בנוגעלמאוהבי� אי� די זמ� וכלי� להתרש� 

כלל  בדר!. סגנו� החיי� הייחודי שלולגבי  ו האהבההמיומנויות החברתיות של מושא

 לעאספקטי� נראי� לעי� או היא מבוססת על . התרשמות� של המאוהבי� שטחית

במפגשי החיזור מוצג רק  29. מעוניי� למצוא ח� האהבהשבאמצעותה מושא, נהגותהת

בני . )כוונת המשפט אינה מובנת (כי הדיאדה מתכוננת אליה� במטרה להרשי�, המיטב

מתחשבי� , ה� נדיבי�. הזוג לבושי� היטב ומבליטי� היבטי� חיוביי� באישיות�

פעמי� . נה משקפת את המציאותשאי,  יוצר אווירההמאוהבי�המפגש של . וקשובי�

ה� אינ� חולקי� בעול ובאחריות בתחומי ולכ� רבות ה� אינ� חיי� יחד כזוג לכל דבר 

במרבית ( באור מציאותי  האהבה רואי� את מושאאינ�ה� , נוס�. החיי� השוני�

די שהמאוהב יתלהב ). מתעצלו צועק ,חולה, לא מטופח רואי� אותו המקרי� ה� אינ� 

  .  חייב להערי! את אהובו כבעל אופי חיוביאינוהוא . טמ� האובייק

שלא הבחי� בינה לבי� , )Stendhal, 1957(סטנדל . אופיינית להתאהבות אידיאליזציהה

 יכול לגרו�  האהבהשרק מושאמשוכנעי� הדגיש כי האוהבי� , האהבה הרומנטית

 רואה אינוהאוהב … המצאתוהיא פרי שהאוהב מייחס לנאהב השלמות, לפיו. לאושר�

באופ� חסר , רואה את המושא שברצונו לראותזאת משו� שהמאוהב  .'נוס�דבר 

, נחשב ליוצא דופ�,  שבהתאהבותיציר הפנטזיה, האובייקט הלא מציאותי. סוסיב

ההתאהבות מבוססת על צרכי  30.מופת לשלמותולבעל תכונות אידיאליות ל, נהדרל

עניי� . ומאווייאת  כי האובייקט יספק אוהב מאמי�מה. האוהב ולא על ערכו של הנאהב

פעמי� רבות  31.אשר ביכולתו לגרו� לסיפוק עילאי, יחיד סגולהכעניי� נחווה זה 

.  כבר מולאו אהבת�מושאמחשי� כאילו ציפיותיה� , בניגוד לאוהבי�, המאוהבי�

                                             
   & Tesser(א! המחקרי� בססו זאת , אנשי� לא מודי� שאטרקטיביות פיסית מכרעת בהתאהבות  29

Brodie, 1971, 300 ; Kenrick & Gutierres, 1980, 131 – 140 ; Buss, 1994 ; Fisher, 1992.( 
לרוב יש התייחסות לחיצוניות ולצדדי� מוגבלי� , רכיב דומיננטי בהאשר כוח המשיכה הוא מ, בהתאהבות

קיימי� יותר סיכויי� לכ! שאד� בעל הופעה חיצונית מושכת יהפו! . באישיותו ובהופעתו של המושא
  .לכ� היופי מתפקד כנשק בתקופות החיזור. לאובייקט של התאהבות

  . ; Berscheid , 1974, 351 – 354 ; Buss, 1994 ; Fisher, 1992 1994,  ברגמ� ; 1990, שוה�  30
31  Berscheid , 1974, 360 – 362   
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.  מצומצמת מאד�הערכת 32.קיימות בושאינ� ,   תכונותיוזאת משו� שה� משליכי� על

המאוהבי� .  אהבת�שה למאוהבי� ליצור לעצמ� מושג ריאליסטי על מושאלכ� ק

מכירי� אותו וצריכי� לשער מדוע ה� אינ�א! ,  בתשוקה עזה אהבת�נמשכי� למושא

המבוססות על תפיסות חושיות שה� , בניגוד להתאהבויות למיניה�. מתמקדי� בוה� 

  . גניטיבי סוג אחר של תהלי! קוערבתהאהבה הרומנטית מ, התרשמויות

ה� ,  מהמאוהבי� יותרות יותר ומורכבותמבוססי� מבצעי� הערכות  האוהב,לרוב

,  יכולה להיות סנטימנטת�אהב� וה� מפני שהתשוקה אינה מכרעת באהבתמשו� ש

האוהב . האידיאליזציה האופיינית להתאהבות שונה באהבה הרומנטית .הנמש! זמ� רב

אהבה רומנטית טיפוסית היא . אשר המאוהבדורש הוכחות פוזיטיביות יותר לאהבתו מ

נית� לומר כי אד� . כרות המעמיקה יותריבי� השאר בשל הה, יחס עמוק ואינטימי

מכיוו� שיש קשר בי� מש! הזמ� ובי� , ואוהב את מושאו רומנטית כאשר הוא מכיר

  . מידת ההיכרות ע� האובייקט

שחווית שיא התשוקה כ, האהבה הרומנטית היא השלב המופיע ע� העמקת ההיכרות

. מועמדות במבח�) אידיאליזציות והתרשמויות(הְסָברAת בשלב זה . דועכת) ההתאהבות(

 ומ� הקשר מומשו והא� השקפתו  אהבתומושאמהאוהב מסוגל לקלוט הא� ציפיותיו 

שבו ' טוב' מבחיני� בכ! שה,רק כשמכירי� את המושא. יתה מציאותיתילגבי המושא ה

הבחנה זו לרוב איננה מתקיימת בתהלי! . ר מחולשותיו ומפגמיוהוא בעל ער! רב יות

  . הקצר של ההתאהבות

ובכ! שונה ' כא� ועכשיו'משק� את ה, בהתאהבות הוא מיידינתוני� אופ� עיבוד ה

בעת דברי� שנתפסו טובי� ויפי� . מהקונספטואליזציה שבאהבה הרומנטית

תגלי� ג� צדדי� יפי� אזי מ.  נתפסי� באור שונה בשעה שאוהבי��ההתאהבות 

א� פלוני אוהב את אלמונית באופ� . שלא נית� היה להכיר� קוד�, ומושכי� אחרי�

הוא לא רק מחשיב . הרגשותיו ותשוקותיו אינ� נפרדות מאמונותיו ומשיפוטיו, רומנטי

החשובות , אלא ג� מערי! אותה לחיוב כבעלת תכונות ראויות, את פלונית כמושכת

 וכי הוא אינו מחזיק ,כי שיפוטו של האוהב רומנטית מבוסס תמידי טוענת נאינ 33.לו

שאינו להרגיש דבר ' הבדל בי� נוהנקודה היא שיש.  אהבתובאמונות מוטעות לגבי מושא

                                             
32  Stendhal, 1957, 6 - 9  ; היוצרת בנו , הפסיכולוגי� מדברי� על סכמה מעוררת .13 ,1990, שוה�  

 כי אז אנו – באובייקט �מספיק שחלק מועט מהתכונות שבסכמה זו מתקיי. תגובה כוללנית מסוג מסוי�
א� אובייקט האהבה מעורר בנו , בהתאהבות. � אליו כאילו מתקיי� בו כל מכלול התכונות שבסכמהמגיבי

אשר לא ,  אזי אנו מניחי� כמוב� מאליו את קיומ� של תכונות אחרות–א� הוא אטרקטיבי , משיכה מינית
כל התכונות המוש! אות� מינית הוא בעל , לרוב האוהבי� מדמייני� שהאובייקט. בהכרח חייבות לאפיינו

ייתכ� . )Arnstein, 1997 ; Bergmann, 1980 ; 1995, למפרט ; 1989 ,גמפל (של האהוב האידיאלי שלה�
  .  ולאכזבהלחוסר שביעות רצו�היחסי� שהיעדר הערכה ממוקדת ומבוססת גור� בהמש! 

33 Ben – Ze’ev, 1997, 9 – 10   ;  130 Greenspan, 1980, ; Taylor, 1976.  
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איני יכולה לאהוב מישהו בלי להכירו . 'סוס שגויילהרגיש דבר על סמ! ב' לבי� 'מבוסס

י  כי אז–א� איני מכירה אותו . הג� א� יש לי מספר טעויות בהערכ, מפרמטרי� רבי�

   34.הוא אינו זה שאני אוהבת

ההתאהבות מופיעה במנותק מ� ההגיו� . עולה תפיסתי המרכזיתמ� הנאמר עד כה 

בה ש ומשקלו של הגור� ההכרתי , בתחושות עזותתממוקדהיא . ובמנותק מ� המציאות

 והערכותיו אמונותיו. היכרותו של המאוהב ע� האובייקט בלתי מספקת. מצומצ�

ואינו המאוהב אינו יכול לבחו� את הרגשותיו באופ� בקורתי . חסרות משקל והשפעה

חולשתו של המרכיב הקוגניטיבי ועצמת� . יכול לפעול ולהרגיש בהתא� לשיפוט מבוסס

 יש משקל שבה, אהבה הרומנטיתשוני� מהרגשות בהתאהבות התשוקות וההשל 

 מכיוו�,  אחריותאוהבנית� לייחס ל). רה והערכההכ(להיבטי� קוגניטיביי� מהותי יותר 

לאחר שהיא  ", משפטי� כגו�.יו ולהערכותו או לבקרו ביחס לשיפוטיולשבחשאפשר 

 מורי� על ,"אי� זה הוג� שלא תתחשב ברצונותיה, הקריבה למענ! את מיטב שנותיה

במקרי� רבי� האוהבי� אקטיביי� . קריטריוני� לביקורת האוהבי�הימצאות 

אי� לזהות את האהבה הרומנטית ע� , לפיכ!. חי� להדרכה ולהכוונה תבוניתופתו

  .בה יש דומיננטיות לתשוקה ולהתלהבותש, התאהבות

   

   סיכו�

במאמר זה הטלתי ספק בנכונות� של השקפות רווחות ומקובלות בנוגע לאהבה 

.  הצבעתי על הבדלי� מהותיי� שבי� אהבה רומנטית לבי� התאהבות. הרומנטית

בגלל עוצמת התשוקה . חנתי בי� יחסי קרבה אלה באמצעות מספר קריטריוני�הב

 , מעריכי� את האובייקט ומתייחסי� אליו באופ�,התאהבותהובגלל הזמ� המוגבל של 

 עולה על האינטימיות באהבה הרומנטיתעצמת . שונה מהנעשה באהבה הרומנטיתש

 ,רלציה להתייחסות כלפיוהמצויה בקו, רמת המחויבות לאובייקט. עצמתה בהתאהבות

            .באהבה הרומנטיתא� היא גבוהה יותר 

היא תופעה ש מכא�.  ללא המשכיותמסתיימתההתאהבות עתי� לבמאמר זה נטע� כי 

בי�  זיקה – כעת מ� הראוי להצביע על נקודה חשובה נוספת .עצמאית של חוויית תשוקה

א! היא יכולה ג� , להסתיי� התאהבות יכולה .האהבה הרומנטית ובי� ההתאהבות

ההיכרות הראשונה ע� האובייקט  לפרקי� . את שלב המעבר לאהבה הרומנטיתלסמ� 

בשלב כלשהו באד� ) to fall in love(אד� צרי! להתאהב משו� ש, מפתיעה ואקוטית

 להתפתח על א� שבכוחה, ההתאהבות איננה אהבה, למרות זאת .לאהבוכדי אחר 

                                             
34 Ehman, 1989,  254 - 260  
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מהווה את השלב הראשו� של ההתקשרות  זה ההתאהבותבמקרה . לאהבה הרומנטית

א� קורה  .ושל עיצוב הקשר ואילו האהבה הרומנטית מסמנת את ההישארות בקשר

 אזי עצמת התשוקה וההתרגשות נחלשת ע� –שההתאהבות מתחלפת לאהבה רומנטית 

פחות כפייתיי� לבוגרי� ול ו יותרתבוניי�להיחסי� ע� ב� הזוג הופכי�  . הזמ�

קודמת לאהבה התאהבות שג� א� חשוב להדגיש  בקונטקסט זה .ססיביי�ואוב

 נובע כי האהבה של תופעות אלה אי� �מסמיכות. אינה אהבה רומנטיתהיא , הרומנטית

האהבה הרומנטית אינה התפרצות זמנית . הרומנטית נושאת את תכונות ההתאהבות

אשר מאפייני� את , ותחוסר היציבבת ווכאוטיב, חוסר הארגו�ואי� היא מתאפיינת ב

  .ההתאהבות

המאוהבי� חווי� התרחשות בלתי .  מ� האהבה הרומנטיתהראינו שהתאהבות שונ

ה� מוצאי� עצמ� מוכנעי� על ידי תשוקה בלתי . קצרה יחסית ומשתנה, מוסברת

 המאוהבי� אובססיביי� לגבי מושא.  בשל סיבות שאינ� יכולי� להבינ�,נשלטת

 משו�, את ההתאהבות להתמכרות ולהיסחפות נית� לדמות . שלה�אהבת�

ה� מרגישי� שהיצר . חושבי� ועושי�, המאוהבי� אינ� שולטי� במה שה� חשי�ש

מציי� בצדק ' falling in love'הביטוי . אינו מתוכנ� ואינו בר כיבוש, אינו רציונלי

 מצב.  ברוראינושמקור� וקיומ� , המאוהבי� חווי� שינויי� דרסטיי� לנוכח כוחותש

משברי� מתאפייני�  .'משבר'מתאי� להיקרא , בו מתערערת היציבות הנפשית, זה

   35.המטביעה את האד� במצבו הסובייקטיבי, שנובע מ� התגובה הרגשית, בלח6
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