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ال نبالغ إذا قلنا أن تاريخ البشرية يعد من إحدى زوايا النظر إليه بانوراما 
لو أجرينا مسحاً أولياً ألنماط  ،وبالرغم من ذلك. للصراعات والحروب والعنف

المفردات الرئيسة التي تكررت اكثر من غيرها عبر هذه العصور المضطربة 
لدى مختلف األجناس في حياتهم اليومية وفي آثارهم المكتوبة، لوجدنا أن مفردة 

في تزاوج " الحرب"تقف على رأس قائمة هذه المفردات إلى جانب مفردة " الحب"
ومن هنا . ذاته دراماتيكي محير يبرهن على سمو اإلنسان وحماقته في الوقت

ظاهرة مشتركة في كل  هوصففي إطارها العام، ب" الحب"تنبع أهمية موضوع 
األقوياء والمستضعفين، األغنياء والفقراء، األميين : العصور، وبين كل البشر 

  . والعلماء، المحاربين والشعراء

أما أهمية هذا الموضوع ضمن إطاري الخاص، فقد تكونت تدريجياً خالل 
الحظت أن مفهوم . تجاربي الشخصية، الوجداني منها واالجتماعي والفكري

ومن  –في أذهان الغالبية العظمى من الناس الذين قابلتهم " حب بين الجنسينال"
ومن خالل الصورة المقدمة عنه في مفردات الثقافة اليومية  – شرائح مختلفة

، يقترب من "المسلسالت التلفزيونيةواألفالم، واألغاني، وقصائد الغزل، :"السائدة 
ن أو مقدمات ودون تراكمات سببية الذي يحل دون استئذا" القدر الغيبي"مفهوم 

تسبقه، وكأنه حدث سحري منفصل عن بقية حوادث ووقائع الحياة االجتماعية، 
يمكن أن يطال أي إنسان في أية لحظة فيصيبه باألرق والقلق والشرود 

كما الحظت أن هناك . والمشاعر الجياشة حد إفناء الذات في ذات المحبوب
لدى عموم الشبان والشابات في مجتمعنا بأنهم على  اعتقاداً سائداً متباين القوة

موعد محتمل مع الحب مهماً تأخر حلوله ومهما كانوا منشغلين عنه بمصاعب 
وأزمات الحياة اليومية، ألنه قدر غامض يتعرض له اإلنسان فجأة فيصيبه كما 

ن الحب في مفهومهم يصيب الروح أوالً ثم الجسد إيصيب الفيروس الجسد سوى 
  .اًثاني

وحتى  –وقد وجدت نفسي مشككاً بكل هذه التفسيرات التي يعزو إليها الناس 
أصل هذه الظاهرة المتأصلة والمؤرقة والضرورية  -بعض المفكرين والكتّاب

  في حياتهم، بسبب منظورها اإلجتزائي المحدود للحب، وكأنه عاطفة إلهامية
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ميتافيزيقية ال تتصل بالشخصية الفردية واالجتماعية لإلنسان المرتبطة 

يولوجية والسوسيولوجية والمعرفية زبدورها بعدد غير محدود من العوامل الف
لزمن الذاتي للفرد متفاعل ا: والحضارية، ضمن تيار الحركة الذي مجراه الزمن

التي  ومن هنا انبثقت فكرة الدراسة .مع الزمن المتراكم تأريخياً للظاهرة
والتي خططت لها أن تعالج ظاهرة الحب الرومانسي  ،يتضمنها هذا الكتاب

معالجة علمية مجردة من تأثيرات المعتقدات الشعبية التقليدية، ولتكون محاولة 
ريخه النفسي ذاتياً أاإلنسان الفرد بجسده، وبت فكرية تساهم في إعادة ربط

واجتماعياً، وبالمناخ الحضاري المؤثر في نمو عواطفه، لنقترب قليالً من فهم 
الكيفية التي بمقدور الجهاز العصبي البشري أن يكون فيها رومانسياً باحثاً عن 

. لحبيولوجية وعاطفية ومعرفية أخرى من خالل ازوحدته باندماجه مع كينونة ف
وألن األدب األصيل هو المختبر اللغوي للحياة النفسية للناس، ينحتون فيه 
نصوصاً تختزل نشاطهم االجتماعي والمعرفي والعاطفي في حقبة معينة، فلم 

هذه المعالجة العلمية للحب من االستعانة بالنصوص األدبية العالمية ذات  تخُل
الحب وآلياته أينما اقتضت المضامين النفسية الدقيقة الكاشفة عن عناصر 

  .الضرورة الفكرية أو سياق التأليف

إن تأليف كتاب علمي عن الحب يعني قدراً كبيراً من المتعة والحيرة 
والدهشة، ويعني أيضاً معايشة صبورة أللم هاديء ال يعرفه إال المؤلف، الن 

هان األمر ينطوي على تفكيك قيمة جمالية دافئة ذات مضمون عفوي مطلق في أذ
هذا األلم،  من رغمبالو. ها إلى عناصرها البنائية الباردةالناس منذ القدم، ورد

شعرت بعد انتهائي من آخر صفحات هذا الكتاب بأن رومانسيةً من نوع جديد 
صارت تلون رؤيتي للحب، تلك هي رومانسية العزاء الخفي الكامن وراء كل 

معرفة ال تفسد العاطفة، إنما معرفة؛  بل انتهيت إلى اقتناع هاديء، بأن ال
تنضجها في الخفاء وإن بدا األمر مختلفاً في الظاهر، ألن اتساع األفق الذهني 
وفهم الجسد والنفس واإلدراك الصائب لحركة العالم تعني اقتراباً عاقالً من 

عزاء واعياً وسلوكاً مطلوباً له ما يبرره واقعياً لمقاومة  بوصفهضرورة الحب 
ولتكريس اللذة الجسدية والعقلية في حياة اإلنسان، ال  ،دي واالجتماعياأللم الفر

  .تعلقاً مرضياً أساسه الممارسة الجاهلة آلليات النفس وصفهب

فإذا اتفق القارئ الكريم معي، وتوصل بعد قراءته للكتاب إلى اقتناع مشابه 
هذا الحوار  وإذا اختلفنا، فأن مجرد تحقيق. لما توصلت إليه، فتلك غايتي المثلى

  .العلمي بين العقول، يكفي أن يكون وحده دافعاً لمحاولتي

يـال نظمـارس كمـف  
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   بــــــحوم الــــــمفه. 1
واذا  كانت . الحب موضوع شائع، وهو قديم قدم دراسة االنسان نفسه

ن الحب ظل بعيداً عن هذه إرست وحللتْ بتفصيل كبير، فد البشرية قد لطبيعةا
فالحب استثار الشعر والموسيقى اكثر من استثارته للبحث . ةثفالدراسة المك

فكانت النتيجة اننا اصبحنا نمتلك ثروة كبيرة من االشعار والموسيقى . العلمي
  ).(Fromme,1960,p.3ه ، ولكن دون فهم كبير لبالجميلة عن الح

ن الحب يزود الفرد بطاقة عالية في وجوده المستقل، ويربطه بتيار من إ
و قد أ،  العالقات االنفعالية مع شخص آخر، ويحقق صيغةً من الوجود يريدها

  ).(Benda,1961,p.5يرغب في االحتفاظ بها  

نها واحدة من إعلى  ability to loveوينظر الى القدرة على الحب   
فهو  .Fromme,1960,p.5) ( على حسن التوافق النفسي للفرد المؤشرات المهمة

. مهم لالطفال لضمان سالمة شخصياتهم، وللشيوخ لكي يغدو لكل شروق معنى 
مرة الى ان الحب والعمل هما العالمتان االساسيتان للنضج " دفروي" وقد اشار 

. وضاًن الحب من اكثر الفعاليات البشرية غمإومع ذلك ف. والشخصية السليمة
ولعل األهم من ذلك القيمة العظيمة التي تسبغها على الحب جميع االجيال في كل 

وهو كالمال يمكن ان يتعرض للتزييف، وامتالكه اليجعل الناس سعداء . الثقافات
   .)339،ص 1988جورارد ولندزمن،(بالضرورة 

 human ))الحب البشري(( ن طبيعة االنسان تكشف عن نفسها فيإ  
love والوقوع في الحب هو خبرة تجعل . من أي اتصال آخر مع العالم اكثر

نحو شخص آخر يجذبه، فينسحب اليه  ةاالنسان مفرط الطاقة، وموجهاً بقوة جديد
: John wood" جون وود"يكتب  .)(Benda,1961,pp.2,4 برابطة جديدة ومتفردة

شعاعاً لم تكونا يشبه شمساً في داخلي؛ فامتلك قوة وا هنإ. الحب يمنحني الطاقة((
ن شخصاً يمنحني الطاقة أيحدث كثيراً  مر الأ هنإربما . موجودتين من قبل

 . ليساعدني على التدفق داخل نفسي، ويعمل محفزاً لقوتي، وعاكساً لطاقتي
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في داخل نفسي،  ، ومانحاً ما، ومتشاركاًكون مبدعاً، ومتفتحاًأن أيساعدني الحب 
())وناظراً الى العالم بعيون جديدة، وواضعاً نفسي في االشياء

Wood,1974,p.14.(  

اهات التي تختلف مع كل ن معايشة الحب هي حاالت من االنفعاالت واالتجإ
ولذلك ليس . ، ومع كل خطوة في عملية نضج الذات الحياة  مراحلمن  مرحلة

هناك حب واحد، بل كمية غير محددة من االستجابات البشرية لخبرات معايشة 
و يحب أاً ما يحب كرة القدم صفعندما نقول ان شخ .Benda,1961,p.5)( الحب

ن شيئاً ننا نضمإو يحب زوجته، فأدبية األ و يحب جمع الكتبأمشاهدة التلفاز 
فبالرغم من االختالفات فيما بينها، فان لها . آخر في كل انواع الحب هذه

لكل هذه العالقات، فاننا نقر  love ))حب((وعندما نستخدم كلمة  . تشابهاتها ايضاً
ي وه،  attachment ))التعلق((ويسمى هذا العنصر بـ . بأن لها عنصراً مشتركاً

 فعندما يتعلق شيئان ببعضهما، فانهما يقتربان. كلمة محايدة من الناحية العاطفية
بعضهما ويرتبطان بصيغة معينة، سواء كان هذان الشيئان قطعتين خشبيتين  من

الناس يرتبطان  نو كانا فردين مأمربوطتين ببعضهما بمسامير وبراغي، 
وهذا . رتباط بنشاط معينو رغبة لالأو فرد له اهتمام أباهتمامات مشتركة، 

االهتمام او الرغبة التي لدى الشخص قد تكون هي القوة التي تشكل رابطة 
فقد يبدأ . ولكن التعلق اليبدأ بالضرورة باهتمام او رغبة بموضوع معين. التعلق

يهتم بهذه  ألنه رجل بلعب كرة القدم ليصبح اجتماعياً ويقوي روابط عمله، وليس
لمقابل، اذا كان يلعب لتنمية مهاراته او يشعر بالتحدي، فمن وفي ا. اللعبة حقاً

 .(Fromme, 1960,p.7)المحتمل ان تعلقه باللعبة سوف يزداد 

فحب . تنا تميل الى ان تكون هرميةان كل حب يؤدي الى حب آخر، وتعلقإ
التي يحصل عليها وسط جماعة معينة،  ةالرجل لنفسه قد يقوده الى التعلق بالمكان

. تجاهها ينواخالصاً غير عقالنية يتعلق بهذه الجماعة، فيظهر عاطف ومن ثم
اهتمامات بالمجوهرات والمالبس، واذا ما  تولد لديهاوالمرأة المولعة بنفسها قد ت

اذن، حالما . امتلكت االستعداد وتهيأت لها الفرص فقد تحترف تصميم االزياء
 كونتأخرى، فس أوات سابقة يتأثر بتعلق" قـاًتعل"نقرر النظر الى الحب بوصفه 

فانواع الناس . نشعر به ومانقوم به عندما نحب ينا فرضية تساعدنا على فهم مادل
الذين نختارهم وانواع االشياء التي نفعلها مع هؤالء الناس، وانواع المشاعر التي 

يعني هذا عدم وجود  وال. تجتاحنا، تميل كلها الى ان تنبع من تعلقاتنا السابقة
حرى هناك تشابهات كافية القتراح انماط من ين تجربة واخرى، بل باألفروق ب

فهناك تعلقات تنمو من الرغبة . السلوك تتيح امكانية معقولة للتنبؤ بما سنقوم به
اعية وخاصية لها  فاالولى. وهناك تعلقات تنمو من الحاجة والخبرة ،واالختيار

فنحن لسنا السادة . ودةخاصية حيوانية وغير مقصها وعقالنية، والثانية ل
، والحياة نفسها تشدنا دون ان يمكن نافاجسامنا تسجن. المطلقين الختياراتنا

 ننا فقطوعندما تنمو التعلقات، فاننا نواصلها أل. مقاومتها نحو جهاتها الخاصة
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لكية، بم وأبموضوع،  وأونصبح عندئذ متعلقين بفكرة، . سبق ان ارتبطنا بها
وبالطبع هناك مشاعر ترتبط بتعلقاتنا،  .بأي شيء كان وأبمثال،  وأبخيال،  وأ

فالحب بالتأكيد . ر طيبة على الدوامنها مشاعأب تعريفهاولكن من غير الصحيح 
ن يكون رومانسياً ونبيالً، ولكنه في الغالب يكون نرجسياً وانانياً، وفي أيمكن 
نواع الحب تجعلنا سعداء أوبعض . خرى يظهر بشكل شعور متقطعأمرات 
وهكذا . لمباأل ءخر تجعلنا نعاني باستمرار ونمتلير باالمتالء، والبعض اآلعونش

ها تتغاير إنالمشاعر التي ترتبط بالحب غير موثوق بها، ذلك  نإمن الواضح 
 .)Fromme,1960, p.44,20,19(بقدر الطرائق التي نعبر بها عن الحب 

طفالهما، وحب االشقاء، فحب الوالدين أل. نواع كثيرةأن خبرات الحب لها إ
وحب الشقيقات، وحب االصدقاء، وحب البشرية، وحب اهللا، كلها انواع متنوعة 

والمسؤولية  careويفترض الحب مواقف العناية .  relatedness ))الرابطية((من 
responsibility   ًنماطاً سلوكية بشرية، الأوالفهم المتبادل، والتي تعد جميعا 

. ويختلف الحب في كل موسم من مواسم الحياة. توجد حقيقة الحب بدونها
االمام في النضج تغير من  فكل خطوة الى ،ن يظل متشابهاًأواليمكن لتعبيره 

  ).(Benda,1961,p.14 الشخصية، وكل عام يضيف طابعاً جديداً الى الشجرة

نواع كثيرة من الحب فيما بينها، ويغذي بعضها بعضاً، ويصارع أتتعايش 
واع أنحب على مكانه في النمط المعقد لكل  أيويعتمد مستقبل  .بعضها بعضاً

و حب خصوصي هي دراسة أهم أي تعلق والطريقة الفضلى لف. خرىالحب األ
ويتم ذلك من خالل دراسة الناس الذين . السابقة )و اشكال الحبأ(نوع تعلقاته 

فنحن النستطيع ان نعزل  ،ثر فيناأن خبراتنا جميعاً لها إ. يحبون وكيف يحبون
فالحب موجود فقط في سياق خبرتنا . حصراًها ي مجموعة من خبراتنا ودراستأ

ا ازداد فهمنا للطبيعة البشرية ازدادت قدرتنا على فهم وكلم. الكلية
   .)Fromme ,1960,pp.21, 9,10(الحب

غير  فيما يأتي عدد من التعريفات التي تناولت الحب بمعناه العامو
  :المتخصص بموضوع محدد

و أعظيم  نين الحب جإ(( :م .ق )Socrates )470-399" سقراط " •
فانياً،  وهو ليس خالداً وال. لهة والبشرروح كبير يحتل منزلة وسطى بين اال

و أوهو ليس حكيماً وليس جاهالً، وهو ليس خيراً وليس شريراً، وهو ليس قبيحاً 
ناء ، بين الحكمة والجهل، بين فجميالً، وانما هو مرتبة وسطى بين الخلود وال

  .)145، ص 1984،ابراهيم( ))الخير والشر، بين الجمال والقبح

ن أالقدرة على ((الحب هو  :Karen Horney 1936 " كارين هورناي"  •
و لفكرة بدالً من الحصول على كل شيء أو لحالة أتعطي من نفسك تلقائياً للناس 

 ).230، ص 1988، )ب( صالح( ))لنفسك بطريقة انانية
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א  מ

 
ساساً عالقة أليس الحب (( : Erick fromm 1956" اريك فروم" •

ن الحب موقف، اتجاه للشخصية يحدد عالقة شخص بالعالم إ. بشخص معين
شخصاً آخر وحده  شخص حبأفاذا . واحد للحب" موضوع " ككل، ال نحو 

نانية أن حبه ليس حباً بل هو تعلق تكافلي او إن غير مكترث ببقية رفاقه فوكا
  .)47،ص 1981، )ج( فروم( ))متسعة

ذلك التعلق، سواء ((الحب هو   :  Allan Fromme  1970 " الن فرومآ" •
، شعورياً  و قديماًأو غير سار ، جديداً أساراً كان   وسواء و بالناس،أشياء باأل

   .Fromme ,1960, p.20)( ))او الشعوري

يحمله attitude   اتجاه((الحب :  Zick Rubin 1970" زك روبن" •
الشخص نحو شخص آخر محدد، ويتضمن استعدادات مسبقة في التفكير 

   .Rubin, 1970, p.265)( ))والشعور والسلوك بطرائق معينة نحو ذلك الشخص

نحو مشاعر عاطفية ((الحب  : Harry Harlow 1971" و لهاري هار" •
  .)(Harlow, 1971, p. 42 ))االخرين

  :الحب هو : Jourard & Landsman" لندزمن" و " جورارد" •

و أشعور وسلوك نحو كائن غالباً مايكون انساناً، ويمكن أن يكون شيئاً   :اوالً
، ويكون التعلق شديداً او مشحوناً بعاطفة )كما في حب شخصٍ لوطنه(فكرة 
  .طاغية

رمة وافعاالً تستهدف سعادة الكائن ومستوى راق من يتضمن رغبة عا  :ثانياً
ها ضعتساوي القيمة التي ي حب،ي على ما ً حب قيمةمويضع ال. مستويات الوجود
  .على وجوده هو 

ن يكون موجوداً وجوداً صحيحاً مع أيتضمن رغبة المرء وقصده في   :ثالثاً
  .ذلك الكائن في جميع الظروف تقريباً

السلوك  المحب يبادل وبحب تحققاً كامالً، فأن المحبعندما يتحقق ال  :رابعاً
 )341، 340، ص1988زمن، ندجورارد ول( .نفسها والمشاعر

تلك ((الحب هو : Theodore D. Kemper 1978" ثيودور كمبر" •
مكانة كبيرة جداً  )ن يمنحو يكون مستعداً ألأ(العالقة التي يمنح فيها احد الطرفين 

  .(Kemper, 1978, p.285) ))رخاآل طرفالى ال

  : H. Gleitman  1995" "هنري جلتمان" •
 ))ميل الكـائن لالنـدماج بـاالخرين مـن نفـس نوعـه      ((الحب هو   

)(Gleitman, 1995, p.390. 
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א  מ
 

مفهوم الحب له أبعاد فلسفية ونفسية وبايولوجية واجتماعية ودينية يتضح إذن أن 
الحب وحب الوالدين، وحب الذات، : وهو متعدد األنواع واألصناف. وحضارية 
. وغيرها ،حب اهللاوحب البشرية، وحب الوطن، والحب الرومانسي، واألخوي، 
 وهو مصطلح يثير  ،تحديداً" الحب الرومانسي" وضوع هذه الدراسة هو اال أن م

  .اللبس لمضامينه اللغوية والتأريخية والعاطفية المتداخلة

 فلو تناولناه من زاوية مدلوله األشتقاقي نجد أن الكلمة الفرنسية
Romantisme واألنكليزية Romanticism  واأللمانية Romantik   واألسبانية

، وهي   Roman ترجع كلها في األصل الى كلمة  Romanticismo  ليةواأليطا
كلمة فرنسية قديمة كانت تدل في العصور الوسطى على نوع من قصص 

ثم    Romaunt المغامرات شعراً أو نثراً؛ ثم انتقلت إلى األنكليزية في شكل
وهي صفة تدل على ما ينسب إلى قصص المغامرات، أو    Romantic أصبحت

يثير في النفس من خصائص تلك القصص؛ فكانت تدل على األنسان الحالم ما 
ذى المزاج الشعري، المنطوي على نفســه، ثم امتد معناها الى ما يشمل 

هالل (شبوب العاطفة واألستسالم للمشاعر واألضطراب النفسي والفردية والذاتية 
  .) 5،6، ص 1986،

البطولية المدهشة للفرسان  وتميزت قصص المغامرات تلك بوصفها لألعمال
ذوى الدروع الذين كانوا يحاربون التنانين والوحوش ويتعهدون باداء المهمات 

ن بعضاً من معناها األصلي هذا ما يزال إالخطيرة للفوز بحب امرأة ما؛ و
" رومانسي"مالزماً للكيفية التي يستخدم فيها في الوقت الحاضر، ذلك أن مفردة 

وم ببعض من خصائص المغامرة الخيالية التي كانت ترد في غالباً ما توحي الي
 .(Gleitmam,1995,p.41) الرومانسية القروسطية

م، كان كثير من مؤرخي األدب  1760ومن الناحية التأريخية، فمنذ العام 
؛ ثم " الكالسيكي"مقابل مصطلح   Romantic  الرومانسي"يذكرون مصطلح 

،  1986هالل، (ثم الى اسبانيا  1815عام الالي انتقل بنفس معناه الى ايطاليا حو
فكان بذلك عنواناً لعصر أدبي كامل نهض على أكتاف البرجوازية  .) 5،6ص 

األوربية الصناعية الصاعدة آنذاك، امتد من أواسط القرن الثامن العاشــر 
 The  العصر الرومانسي" وحتى الثلث األول من القرن التاسع عشــر، هو 

Age of Romanticism  ) العصر الرومانسي -أنظر الفصل الثاني(.  

 Freidrich" فردريك شليجل"وينسب إلى الفيلسوف واألديب األلماني 
Schlegel )1772-1829( رومانسي"م أنه أول من استخدم مصطلح" Romantic 

في أواخر القرن  Classic" كالسيكي"بمعناه األدبي الدقيق المقابل لمصطلح 
م بعد زيارتها Mme. De Stael 1800" مدام دي ستال"ثم قامت الثامن عشر؛ 

أللمانيا مرتين بإشاعة هذا المصطلح في اللغة الفرنسية، وأخذت تتحدث بوضوح 
 Romantic Poetry" شعر رومانسي"و  Classic Poetry" شعر كالسيكي"عن 

Shipley,1955,pp.351 – 352) (.
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א  מ

 
 Romantic" رومانسي"وهكذا صار من الضروري التمييز بين مصطلح 

وهذا هو (حين يأتي بمعنى الشخص المغامر أو العاطفي أو الكثير األوهام 
لمعنى األصلي له عندما أشتق في العصور الوسطى من اللغة الفرنسية كما ا

، وبين استخدامه الحقاً كمصطلح أدبي أطلق على الحركة )أوضحنا قبل قليل
، وعلى Romanticism" الرومانسية"األدبية المتعددة الجوانب والمسماة 

المعاني ظل ينطبق على جميع " رومانسي"ويالحظ أن مصطلح . رموزها آنذاك
على روادها األوائل وأجيالها الالحقة، والضمنية الواسعة لتلك الحركة األدبية، 

في ميادين الفنون والسياسة والدين واألخالق والفلسفة والتاريخ واألمم والطبيعة 
  .) (Shipley,1955,p. 352 البشرية
حب ال" ن ما يهمنا في هذه الدراسة هو المضمون النفسي العاطفي لمصطلح إ

وقد . شتقاقية والتأريخيةبصرف النظر عن داللته االبين الجنسين،  "الرومانسي 
 .اتخذنا من منهج البحث التأريخي وسيلة لتحقيق أهداف الدراسة

  ةــــــداف الدراســــــأه. 2
  ةـــــــــــــــــــــداف العامــــــــــاأله 

 ريفاتوتعالدراسة في الفصل الثاني الى عرض مسميات  هذه سعت
الذكري كما رآها وحلّلها بعض الفالسفة في أوربا  -ي وخصائص الحب األنثو

ابتداء بعصر األغريق ومروراً بالعصور الوسطى وعصر النهضة والعصر 
الرومانسي، وصوالً الى الماركسية والوجودية في القرنين التاسع عشر 

ء النفس في ثم توسعت في الفصل الثالث بعرض تنظيرات علما. والعشرين
ومروراً " سيجموند فرويد"القرن العشرين عن األسس النفسية للحب ابتداء بـ 

المنتمين لمدارس مختلفة،  ومجموعة من العلماء المحدثين" اريك فروم"بـ 
وانتهاء بأحدث الدراسات النظرية والميدانية التي بحثت هذه الظاهرة في مجال 

  .غربيةعلم النفس األجتماعي في الجامعات ال

وقد تضمن هذا العرض في هذين الفصلين تحليل ومناقشة المفاهيم الفلسفية 
والنفسية الواردة فيهما، وطرح التساؤالت بشأنها، واجراء بعض المقارنات 

قتباسات ستعانة ببعض االنتقادات المدعمة بالبراهين، واالالموجزة، وتوجيه اال
اعم للتنظيرات الفلسفية والنفسية، الشعرية والنثرية والقصصية ذات المضمون الد

  . ما دام األدب هو المختبر التأريخي لعناصر الحياة العقلية لألنسان

  *بالمحددات السوسيولوجيةان المضمون النفسي للحب، ال بد أن يرتبط جدلياً 
لنمط الحضارة التي يقع فيها أى حب، بل أن أى بحث شامل حول أية ظاهرة 

 أن يبحث في الشروط البيئية المحيطة بها زماناً ومكاناً؛ االّ أنه نفسية بشرية ال بد
جتماعية والتأريخية لم يكن من بين أهداف هذه الدراسة البحث عن الجذور اال

لعالقة الحب بين المرأة والرجل، وعن الكيفية التي يرتبط بها مضمون الحب 
 ب خالل التأريخ بخصائص الحضارة التي ينتمي اليها، أو كيف تطور مفهوم الح
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א  מ
 

بموازاة األنماط العقلية والنفسية األخرى لألنسان، فتلك مهمة أوسع يمكن أن 
طلع بها دراسات وبحوث أخرى الحقة تتصدى لهذه الظاهرة الفريدة من تض

  .زواياها األخرى الكثيرة

تتشابه الدراسات الرائدة حول أي ظاهرة نفسية في أنها ال بد أن تبدأ أوالً 
ثم يجرى تفكيك . بتحديد تعريف ابتدائي لتلك الظاهرة وفق منظور فكري محدد

نامية وظيفية، تكون قابلة للقياس باستخدام أداة الظاهرة الى عناصر وعالقات دي
ستبيان أو األختبار ضمن أو المقابلة أو اال عملية علمية منهجية محددة كالمالحظة

وهذا هو المستوى األول الضرورى من مستويات . استراتيجية منهجية متكاملة
يجياً، غنائه تدرالبحث العلمي النفسي، الذي ال بد أن تعقبه مستويات أخرى إل

تصحيحاً وحذفاً واضافةً وتطويراً، حتى يستقر مفهوم تلك الظاهرة نسبياً من 
الناحية العلمية على عدة محاور فكرية أساسية تكون منطلقاً لبحث عالقة تلك 

يولوجية األخرى زالظاهرة بالظواهر األقتصادية واألجتماعية والثقافية والف
ي في الحب الرومانسي ما يزال حديث وألن البحث العلمي النفس. المالزمة لها

العهد، بل أنه من أحدث الظواهر النفسية التي دخلت الى المختبر، و التوجد بعد 
عتماد عليها في التفسير والتنبؤ والتحكم والقياس محددات مستقرة له يمكن اال

نظراً لتنوع وتعقد وغموض وعدم استقرار هذه الظاهرة في أى مجتمع بشري 
س بشرية، فقد وجدت هذه الدراسة نفسها مقيدة سلفاً بحدود ضيقة بل في أي نف

  .من حرية الحركة، فاكتفت بتحقيق أهدافها المحدودة

  ـاصــــــــــدف الخــــــــالهـــ 
نفترض بدءاً أن كل أنواع الحب بين المرأة والرجل التي تم استعراض 

ية وتأريخية وفلسفية مفاهيمها ومسمياتها في هذه الدراسة، هي تنويعات اصطالح
، والذى سنتعرف على " الحب الرومانسي" على مضمون نفسي واحد هو 

وللتحقق من صحة . خصائصه وعناصره ومحدداته في الفصلين الثاني والثالث
هذه الفرضية، سنطرح مشكلة هذه الدراسة بصيغة السؤال اآلتي، ساعين الى 

 محققين بذلك الهدف الخاص التوصل الى اجابة محددة عنه في الفصل الرابع
مصطلحاً نفسياً  وصفهب" الحب الرومانسي" هل يصح استخدام مصطلح ((
 -ي شامالً وعنواناً مشتركاً لكل مسميات الحب األنثو )وليس لغوياً أو تأريخياً(

المتحققة فعالً، والتي تصدت لها هذه الدراسة فلسفياً ونفسياً منذ عصر  يالذكر
الغربية؟ أي هل ظلت الخصائص  الحاضر في البلدان األغريق وحتى الوقت

الذكري خصائص رومانسية ثابتة نسبياً منذ  - النفسية الداخلية للحب االنثوي
عصر األغريق، مع تبدل مستمر في شروطه السوسيولوجية الخارجية بفعل 

  . ))التحوالت االجتماعية الحضارية المتالحقة؟

   ـةـــــــــــدود الدراســــحــ . 3
 ن علم النفس الحديث والمعاصر بتنظيراته ومناهجه البحثية نظراً أل
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المنشأ، يعود في جذوره التأسيسية إلى الفلسفة وإجراءاته هو علم غربي  

و  Rationalism" العقلية"ومروراً بالمدرستين " أرسطو"الغربية إبتداء من 
في المعرفة خالل القرن السابع عشر الميالدي ومابعده،  Empiricism" التجريبية"

رن نية خالل القيوصوالً إلى المذاهب الهيغلية والوضعية والماركسية والدارو
تحليالً  –في هذه الدراسة  يالتاسع عشر، وألن المرتكز النظري األساس

هو بعض الحقائق والمنظورات العلمية المعاصرة التي  –واستنتاجاً وتفسيراً 
جاءت بها مدارس علم النفس الغربية، فقد كان من المنطقي أن تقتصر حدود 

لظاهرة الحب  )علميةالفلسفية وال(الدراسة على المنظورات الفكرية الغربية 
الذكري حصراً، لكي يظل التتابع الفكري متسلسالً ومنسقاً تاريخياً  -  األنثوي

ضمن خط التطور العقلي الذي مر به الفكر الغربي ابتداء من مدارس اإلغريق 
ولذلك لم يتم التطرق إلى مفهوم . الفلسفية وانتهاء بمدارس علم النفس المعاصرة

خل حدود الفكر الشرقي القديم والحديث، بالرغم من الحب بين الجنسين دا
األهمية والغنى اللذين ينطوي عليهما هذا المبحث، ألن حدود وأهداف ومنهجية 
دراستنا هذه ال تسمح بالتوسع خارج حدود الفكر الغربي، وإال أصبحنا في دائرة 

عة من فلم نشأ أن نطبق حقائق وتنظيرات نفسية ناب. أوسع لم نخطط لها أصالً
صميم الفكر الغربي ومدارسه الفلسفية والنفسية على مجتمعات شرقية أو إسالمية 
 ةلها ظروفها النفسية والسوسيولوجية والحضارية الخاصة، في بحث ظاهرة نفسي
 -  اجتماعية حساسة لها مضامينها القيمية والدينية كظاهرة الحب األنثوي

أي تطبيق هذا التنظير (تطبيق الذكري، دون التأكد العلمي من صواب هذا ال
، مادمنا لم نمتلك بعد في مجتمعاتنا علماً )النفسي الغربي على الشخصية الشرقية

نفسياً متكامالً بكل مواصفاته االصطالحية والمنهجية ذا قاعدة أكاديمية 
فكلما تعقدت الظاهرة االجتماعية المدروسة كلما وجد الباحث . واجتماعية واسعة

،  ودون أن همتريثاً في تبني تنظيرات ُأبدعت خارج حدود مجتمعالعلمي نفسه 
يلغي من حسابه احتمال انطباق ذلك التنظير بهذه الدرجة أو تلك داخل حدود 

ويتطلب التأكد من احتمال االنطباق هذا في مجال دراسة الحب في . مجتمعه
 ،لم النفسكثر شموالً في ميدان عأمجتمعاتنا إجراء دراسات ميدانية وتجريبية 

 ،وبالتنسيق مع ميادين مجاورة أيضاً كعلم االجتماع والتاريخ واألنثربولوجيا
والتقويم النفسي العلمي للنصوص األدبية واألعمال الفنية؛ وتلك مهمة قد تضطلع 
بها مؤسسة علمية كاملة، وبالتالي فأن متطلبات تحقيقها تتجاوز إمكانات هذه 

  .الدراسة

ا تم التوصل إليه من استنتاجات في الفصل األخير من لكن ذلك ال يعني أن م
هذا الكتاب، ينطبق حصراً على اإلنسان الغربي دون غيره؛ فالكثير من القوانين 
والحقائق النفسية العلمية الخاصة بالسلوك المعرفي واالنفعالي لإلنسان أصبحت 

القوانين ال  شاملة لكل الناس بمختلف أجناسهم وأديانهم وحضاراتهم؛ غير أن هذه
في كل زمان ومكان بسبب الشروط االقتصادية واالجتماعية  ذاتها تعمل بالكيفية

 هو إحدى" الالشعور"فإذا افترضنا مثالً أن . المتباينة المحيطة بعمل تلك القوانين
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مكونات العقل المشتركة بين كل البشر، فأن ذلك ال يعني أن المضامين 
. النفسية الالشعورية لإلنسان في مجتمع محافظ هي ذاتها في مجتمع متحرر

عمل المفهوم وبين  )ميكانزم(وهذا هو جدل التفاعل بين الثبات النسبي آللية 
تبقى محافظة  )نفسية مثالً(فكل ظاهرة . التغير المستمر في مضمونه الوظيفي

على استقاللها وانضباطها الذاتي داخل بنيتها، أي أنها ال تتجاوز قوانينها البنائية 
بالرغم من دخولها في ذات الوقت في عالقات تفاعلية تكوينية مركبة مع ظواهر 

مولدةً ظاهرة أكبر  )يولوجية أو سوسيولوجية أو اقتصاديةزو ففيزيائية أ(أخرى 
ويتنوع . ذات مضمون كلي مختلف عن مضامين أجزائها قبل دخولها التفاعل

هذا المضمون من حالة إلى أخرى تبعاً لتنوع أنماط تلك العالقات التفاعلية مكانياً 
  .وزمانياً

التي توصل إليها علم  فالحقائق القوية. وينطبق هذا كله على مشكلة الحب
النفس االجتماعي وعلم نفس الشخصية اليوم في الجامعات والمؤسسات الغربية 

بشأن األسس  )والتي تم استعراض ومناقشة أجزاء مهمة منها في الفصل الثالث(
 ابتدائياً –يولوجية والنفسية واالجتماعية للحب، يمكن أن تعد زالبيولوجية والف
علمياً مقبوالً إلجراء الدراسات في البلدان األقل تطوراً،  مصدراً – وليس نهائياً

على أن يجري اختبارها وتعديلها وإغناؤها في حياة كل مجتمع مع مراعاة كل 
الشروط االقتصادية والسوسيولوجية والحضارية المرافقة لعالقة الحب؛ إذ تبقى 

لطبيعية، مادامت الظاهرة الحقيقة العلمية االجتماعية أقل ثباتاً من الحقيقة العلمية ا
  .االجتماعية أقل استقراراً واكثر تقلباً من الظاهرة الطبيعية

لذلك نأمل إجراء دراسات أخرى أو من خالل باحثين آخرين للتصدي   
قديماً وحديثاً،  شرقيةالذكري في المجتمعات ال - لسايكولوجية الحب األنثوي

استنتاجات تقويمية  إلىس، وصوالً باالستناد إلى المكتشفات الحديثة لعلم النف
ن مفهوم هذا الحب ونمطه، أوبش ،بشأن انطباق هذه المكتشفات على مجتمعاتنا

وهل يختلف بعناصره النفسية المكونة لمضمونه أو بالعوامل المؤثرة في درجته، 
  !عن الحب الرومانسي في الشخصية الغربية ؟

  *شـــــــــــــــهام
املصطلحات العلمية أن نوضح  تقتضي الدقة يف استخدام

 Sociological" السوسيولوجية"الفرق بني مصطلحي 
، آي يتسىن للقارئ االنتباه Social" االجتماعية"و

 .والتمييز بينهما يف الصفحات القادمة من هذا الكتاب

دراسة ((هو " علم االجتماع"أو  Sociology" سوسيولوجي"
انية آما تبدو يف وصفية تفسريية مقارنة للمجتمعات اإلنس

للتوصل إىل قوانني التطور اليت ختضع هلا  ،الزمان واملكان
آما يقوم علم االجتماع . هذه اتمعات يف تقدمها وتغريها

على الدراسة املوضوعية للظواهر االجتماعية وحتليلها حتليال 
 ومن أهم هذه . )402، ص 1982بدوي، ()) علميًا صحيحًا
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االجتماعية اليت يبحثها علم االجتماع الظواهر واملشكالت 

احلروب، والثورات، والصراع ): حتليال وتفسريًا وتنبؤًا(
بقي والقومي والديين والعرقي، واحلراك االجتماعي، الط

وأمناط العالقات والعادات والقيم االجتماعية، والفقر، 
واجلرمية، واهلجرة، والبطالة، والتعصب، واليت تعد مجيعًا 

ألا تقع ضمن دائرة اهتمام علم " سوسيولوجية"متغريات 
ديد االجتماع وختضع ملنهجيته يف البحث األآادميي؛ وهو حت

يف الوقت" اجتماعية"اصطالحي ال يتناقض مع آوا متغريات 
 .ذاته

فيعين  Social" االجتماعي"أو " االجتماعية"أما مصطلح 
آل ما يتعلق بالعالقات املتبادلة بني األفراد (( 

إذا  Social Factorويوجد العامل االجتماعي . واجلماعات
بشخص آخر أو  تأثر السلوك حىت لو آان متعلقًا بفرد واحد

جبماعة سواء آان هذا الشخص أو هؤالء األشخاص موجودين من 
، 379 ص،1982بدوي، ( .))الناحية املادية أو غري موجودين

380( 

يتخذ معىن أآثر " السوسيولوجية"نستنتج إذن أن مصطلح 
بسبب تعلقه حصرًا بامليدان " االجتماعية"ختصصًا وحتديدًا من 

" االجتماعية"يما يتضمن مصطلح البحثي لعلم االجتماع، ف
بشموليته آل املتغريات الناجتة عن النشاط اجلماعي للبشر 

يف االقتصاد والسياسة والتاريخ واألنثربولوجيا والنفس (
دون ارتباط أآادميي بعلم حبد ذاته، فنراه ) واالجتماع

يستخدم يف آل األدبيات العلمية واألدبية وأينما إقتضت 
لى املفاهيم الفكرية والسلوآية الناجتة الضرورة للداللة ع

عن جتمع األفراد ودخوهلم يف عالقات إتصال مع بعضهم ومع 
 .الطبيعة يف آن واحد

نعين تلك العوامل " حمددات سوسيولوجية"فإذا ما قلنا 
وإذا قلنا . االجتماعية اليت يبحثها علم االجتماع حصرًا

ضم آل ، فسنكون يف دائرة أوسع ت"حمددات اجتماعية"
العوامل االجتماعية املؤثرة يف الظاهرة املدروسة، سواء 
آانت اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو تارخيية أو 

 .انثربولوجية أو نفسية أو سوسيولوجية

  

  

  

  

  

  

 
 

 12العـــــدد :   الكتـــــاب اإللكرتو�ي لشبكــة العلــــوم النفسيــــة العربيــــة 14



 − אא
 

א  א
 

  املراجع العربية

مكتبة مصر  :القاهرة. مشكلة احلب ).1984(ابراهيم، زآريا  −
. 

جملة  .رتراحلرية عند جان بول سا). 1985(أمحد، قيس هادي  −
دار : بغداد. ، مايس) 2(الفلسفة والثقافة  -آفاق عربية 
 آفاق عربية

ترمجة حسب الشيخ  . قصائد خمتارة). 1992(نا آأمخاتوفا،  −
 .موندار املأ :بغداد. جعفر

 .أصل العائلة وامللكية اخلاصة والدولة )1970. (، فأجنلز −
 .دار التقدم: موسكو .خمتارات .مارآس وأجنلز) يف(

. ترمجة عصام حمفوظ .قصيدة حب )50( ).1984( لوار، بولاي −
 .املؤسسة العربية للدراسات والنشر :بريوت

. معجم مصطلحات العلوم االجتماعية). 1982(بدوي، أمحد زآي  −
 .مكتبة لبنان :بريوت

، دار  :بريوت. الزمان الوجودي ).1983(ن بدوي، عبد الرمح −
 .الثقافة

دار  :بريوت. منجد الطالب ).1987(البستاني، فؤاد فرام  −
 .املشرق

. ترمجة حياة شرارة .رودين  ).1985( تورغينيف، ايفان −
 .مكتبة اليقظة العربية :بغداد

فقه اللغة ) 1959( الثعاليب، أبي منصور عبد امللك بن حممد  −
 .مطبعة االستقامة :القاهرة. وسر العربية

سيمون دوبوفوار أو مشروع ). 1967(جاتسون، فرانسيس  −
 .دار اآلداب: بريوت. ترمجة أدوار اخلراط. حلياةا

الشخصية ). 1988( لندزمن، تيد ، و.جورارد، سيدني م −
جامعة  .ترمجة محد ديل الكربويل و موفق احلمداني .السليمة

 .آلية االداب :بغداد

 :بريوت. ترمجة أمحد حسن الزيات .آالم فارتر  .جيته، يوهان −
 .دار الكتاب العربي

موسوعة علم النفس  ).1978( )أ( املنعماحلفين، عبد  −
 .مكتبة مدبويل :القاهرة.والتحليل النفسي

 .دار ابن زيدون :بريوت . املوسوعة الفلسفية )ب( احلفين، عبد املنعم −

  12العـــــدد :   الكتـــــاب اإللكرتو�ي لشبكــة العلــــوم النفسيــــة العربيــــة 116



א  א

 
علم  -املوسوعة النفسية ) 1995( )ج( حلفين، عبد املنعما −

 .مكتبة مدبويل :القاهرة.  النفس يف حياتنا اليومية

دار  :الرياض.  مدخل علم النفس).1983(دافيدوف، لندا  −
 .ماآجروهيل

ور املارآسي عن مشكلة صحدود الت ).1973( دوبون، فرانسواز −
ترمجة جورج  .رأة واالشرتاآية امل .خرونآلينني و) يف ( .املرأة

 .دابدار اآل :بريوت. طرابشي

ترمجة سامي .  اجلرمية والعقاب ).1985( دوستويفسكي، فيودور −
 .دار ابن رشد :بريوت. الدروبي

ترمجة حممد  . اجلنس وصراع الطبقات). 1971(رايش، راميوت  −
 .دار اآلداب :بريوت. عيتاني

املؤسسة : بريوت . فسموسوعة علم الن ).1977(رزوق، أسعد  −
 .العربية للدراسات والنشر

ترمجة لطفي  . اليسار الفرويدي ).1974(روبنسون، بول  −
 .دار الطليعة  :بريوت. فطيم وشوقي جالل

 .املوسوعة الفلسفية ).1985(. و يودين، ب؛  .روزنتال، م −
 .دار الطليعة :بريوت. ترمجة مسري آرم

لينني ) يف( .الزواجالشيوعية و ).1973( ريازانوف، دافيد −
دار  :بريوت. ترمجة جورج طرابشي. املرأة واالشرتاآية. خرونآو

 .باالدا

القمم  .حافظ ياسني طه) يف(). 1992( فيسالفا بورسكا،ميز −
 .، دار املأمون:بغداد. العالية

مكتبة  :بريوت .معىن الوجودية )1967) (أ(سارتر، جان بول  −
 .احلياة

 :بريوت .املادية والثورة ).1980) (ب( سارتر، جان بول −
 .ةمكتبة احليا

. مكتبة مدبويل :القاهرة.  املرأة واجلنس ).1977(السعداوي، نوال  −

القمم  .حافظياسني طه ) يف( ).1992(سيفرت، ياروسالف  −
 .دار املأمون :بغداد. العالية 

ترمجة جربا ابراهيم   .تاتنيالسو ).1986( شكسبري، وليم −
 .رق االوسطمكتبة الش :بغداد. جربا

دار : بغداد. االنسان من هو  ).1987) (أ( صاحل، قاسم حسني −
 .جامعة بغداد -احلكمة 

. الشخصية بني التنظري والقياس ).1988) (ب( صاحل، قاسم حسني −
 .مطبعة التعليم العايل :جامعة بغداد

جامعة .  االبداع يف الفن ).1988) (ج(صاحل، قاسم حسني  −
 .دار الكتب :املوصل

: بريوت.  يف احلب واحلب العذري ).1968(، صادق جالل العظم −
  .منشورات نزار قباني

وراء بايرون وبيكاسو  حالت احلب واجلنونر. فرنسيس، يوسف −
 .دار الوطن العربي : بريوت. وشوبان وفان جوخ

ترمجة جماهد عبد  . اخلوف من احلرية ).1972) (أ( ريكإفروم،  −
 رربية للدراسات والنشاملؤسسة الع :بريوت. املنعم جماهد

  12العـــــدد :   الكتـــــاب اإللكرتو�ي لشبكــة العلــــوم النفسيــــة العربيــــة 117



א  א

 
ترمجة ذوقان  .ثورة االمل  ).1973) (ب(ريك إفروم،   −

 دار اآلداب :بريوت. قرقوط

مجة جماهد عبد املنعم تر . فن احلب.  )1981) (ج(ريك إفروم،  −
 .دار العودة :بريوت. جماهد

ترمجة  .االنسان بني اجلوهر واملظهر ).1989) (د( ريكإفروم،  −
 .املعرفة عاملسلسلة   :الكويت. سعد زهران

ترمجة عبد  . مافوق مبدأ اللذة). 1976(فرويد، سيجموند  −
 .مكتبة مدبويل :القاهرة. املنعم اخلفي

لينني ) يف( .شرتاآية واملرأةاال ).1973( فريفيل، جان −
دار  :بريوت. ترمجة جورج طرابشي .املرأة واالشرتاآية .خرونآو

 .ابداآل

، :بريوت. ترمجة لة الشال . رسائل حب. لوآسمبورغ، روزا −
 .دار ابن خلدون

 .احلب يف زمن الكولريا). 1986) (أ( مارآيز، غابريل غارسيا −
 .دار منارات: عمان. ترمجة صاحل علماني

 . رائحة اجلوافة). 1989) (ب( مارآيز، غابريل غارسيا −
 .دار منارات: عمان. ترمجة فكري بكر حممود

. ترمجة مجيل سعيد . عقدة اوديب ).1962(مالهي، باتريك  −
 .مكتبة املعارف :بريوت

آشف املضامني الربجوازية يف  ).1972(املوسوي، حمسن جاسم  −
 .مطبعة دار السالم :بغداد . الشعر

دار :بريوت. الرومانتيكية  ).1986(ل، حممد غنيمي هال −
 .العودة

 .نظريات الشخصية ).1971(لندزي، جاردنر  و ؛ هول، آالفن −
 .راهليئة املصرية للتأليف والنش :القاهرة. محد فرج وآخرونأترمجة 

 ةـــــع األجنبيــالمراج
− Beauvoire, Simone De (1976). The Second Sex. Penguin Books. 

− Benda, C. E. (1961). The Image of Love. New York: 
The free press of glencoc, Inc. 

−  Bourne, L. E. & Ekstrand, B. R. (1976): Psychology: 
Its Principles and Meanngs. New York: Holt, Rinehart 
and Winston 

− Brown, R. (1965). Social Behavior . New York: The 
free press. 

− Brown, J.A.C. (1977). Freud and the Post-Freudians. 
Penguin Books. 

− Davenport, D. et al. (1992). Measuring Perceptions  
of Romantic Love from Three Theoretical Perspectives: 
Implications for Counseling. Paper presented at the 
Annual convention of the American Association for 
Counseling and Development, March, Baltimore. 

− Driscoll, R. & Davis, K.E. & Lipetz, M.E. (1972).  

  12العـــــدد :   الكتـــــاب اإللكرتو�ي لشبكــة العلــــوم النفسيــــة العربيــــة 118



א  א

 
−  Parental Interference and Romantic Love : The Romeo 
& Juliet Effect. Journal of Personality and social 
psychology, vol 24, No 1, pp. 1-10. 

− Engels, F. (1954). Dealectics of Nature. Moscow: 
Foreign Languages Publishing House. 

−  Fowler, H.W. & Fowler, F.G. (1975). The Concise 
Oxford Dictionary. Oxford University. 

− Fromme, A. (1960). The Ability to Love. London: 
George, Allen & Unwin Ltd. 

− Gleitman , H. (1995). Psychology. New York: 
W.W.Norton & Company. 

− Harlow, F. H. & McGaugh, J. L. & Thompsom, R. F. 
(1971) Psychology. San Francisco: Albion Publishing 
Company. 

− Kagan, J. & and Haveman, E. (1972). Psychology : An 
Introduction. New York:  Harcourt Brace Jovanovich, 
Inc. 

− Kemper, T. D. (1978). A Social Interaction Theory of 
Emotions. New York : John Wiley & sons. 

− Marston, P. J., et al. (1986) What is this Thing 
Called Love? The Subjective Experience and 
Communication Of Romantic Love. Arizona. 

− Marx, Karl . Economic and Philosophic Manuscripts of 
1844. Moscow: Foreign Languages Publishing House. 

− Myers, G. (1996). Social Psychology. New York: The 
McGraw-Hill Companies. 

− Roden, M. R. et al. (1985). Love and Romance over the 
life cycle. Paper presented at the Annual Scientific 
Meeting of the Gerontological society, New Orleans. 

− Rotter, J.B. (1966). Generalized Expectancies for 
Internal Versus External Control Reinforcement. 
Psychological Monographs: General and Applied, 80 (1), 1-28. 

− Rubin, Z. (1970). Measurement of Romantic Love. 
Journal of Personality & Social psychology, vol 16 , No 
2, pp. 265-273. 

− Schunk , D. (1991). Learning Theories: An 
Educational Perspective. New York: Macmillan Publishing 
Company. 

− Shaver, P. (1986). Being Lonely, Falling in love, 
perspectives from Attachment Theory. Colorado. 

− Shipley, T. T. (1955). Dictionary of World Terms. 
London: George Allen and Unwin ltd. 

− Storr, A. (1977). The Integrity of The Personality.  
Penguin Books. 

  12العـــــدد :   الكتـــــاب اإللكرتو�ي لشبكــة العلــــوم النفسيــــة العربيــــة 119



א  א

 
− Thorne, J. O.(1961). Chamber’s Biographical 
Dictionary. London: W and R chambers, Ltd. 

− Warren, J. D. (1982). Romantic Love : A special Case 
of Social competence. Paper presented at the Annual 
convention of the South Western Psychological 
Association , Dallas. 

− Wood, J. (1974). How do you feel ? A guide to your 
Emotions. New Jersey: Englewood cliffs. 

− Wulff, D. M. (1997). Psychology of Religion: Classic 
& Contemporary. New York : John Wiley & Sons, Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  12العـــــدد :   الكتـــــاب اإللكرتو�ي لشبكــة العلــــوم النفسيــــة العربيــــة 120



 − אא
 

 12العـــــدد :   الكتـــــاب اإللكرتو�ي لشبكــة العلــــوم النفسيــــة العربيــــة

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…]‚{{{‘cí{{{{{ée†ÃÖ]<í{{{éŠËßÖ]<Ýç{{{×ÃÖ]<í{{{Óf<l]  

  2008  مجيع احلقوق حمفوظة  للمؤلــــف



 

 نفس اإلجتماع و علمعلم :اصـاالختص
  نفس الشخصية         

  بكالوريوس هندسة مدنية :ادةـالشه
  يف بكالوريوس آداب ،م1984         
 م 1999علم النفس          

  ماجستري آداب يف علم  :املرتبة العلمية
 )امتياز( م 2001النفس                  

 

 
ـق  ــ ـاص الدقي  اإلختص

/العنف/ األدب/ احلب/ العـدالة: سيكولوجية 
  السلوك اجلمعي/ االجتاهات والقيم/ السياسة

 
 ؤولياتالوظائف واملس 

 أستاذ جامعي عراقي - 
يف علم النفس االجتماعي وعلم نفس  آاتب وباحث -

   الشخصية 
 عضو مؤسس للجمعية النفسية العراقية -
 عضو مؤسس لرابطة اساتذة جامعة بغداد -
عضو اجلمعية العراقية للعلوم الرتبوية -

 والنفسية
عضو اجلمعية األوربية لعلم النفس االجتماعي -

 التجرييب
  عضو نقابة املهندسني العراقية -
 
ــــامل  ــ ـاتــؤلـف   ـ

عشرات املقاالت والدراسات والبحوث: األعمال املنشورة  - 
النفسية واالجتماعية واألدبية املنشورة يف الصحف واالت

  .ومواقع االنرتنيت 
 
ـي  ـد اإللكرتون   الربـي

fariskonadhmi@hotmail.com 
fraiskonadhmi@yahoo.com 

í{{{{{ée†ÃÖ]<í{{{éŠËßÖ]<Ýç{{{×ÃÖ]<í{{{Óf<l]…]‚{{{‘c 
  2008 يع احلقوق حمفوظة  للمؤلــــفمج

 
 

 

2008200820082008 


	الغلاف الأول:االحـــــــــــب الرومانســــــــي 
	تـمهيـــــــد
	الفهـــــــــــــرس
	الفصل الأول: مقدمـــة في مفهـــوم الـحــب
	1. مفهوم الـحب
	2. أهداف الدراسة
	3. حدود الدراسة

	المراجــــع

	الغلاف الأخير :  فارس كمال نظمي 



