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דטרמיניזם ביולוגי?
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האבולוציונית היא שלראורה יש רה רדי ל ס פ ק לגיטימציה[
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לשרש דעה מוטעית ח ,החחרחחח לדעתי על פרשיות לא
נכונה לתאוריה הוו .לשה כך אחקור רחלקן הראשוו של
המאמר את הגישה הוו ראותן רללי ,בחלק השני אציג כיצד
}היא מסבירה תשוקה מירח ואליחות מינית ,בחלק השלישי
אציג את הגישה הפמיניסטית לסוגיה זן ולחיתח אתאר
ממצאים מחקריים בדרר אוסיח ,התוחריה בשתי הגישות
ומסייעים להבנה מעמיקה יותר של הקשר רין תשוקה חידת
לאלימות מינית כגגד נשים

חלק א  :הפסימלוויה האו־ולוציומת
,

זפסיכולוגיה האבולוציוויח רואה אח התנהגותם של כלן
זיצורים החיים ,וביניהם כני האדם ,כמכוונת על ידי מנגנונים|
התפתחו תוך כדי האבולוציה באמצעוח ולררירה הטבעית!,
ו א ת מפגי שסייעו למרר )לחקסח( אח הכשירות הדיילת
של קודמיהם .הכשירות הכוללת של הפרט היה יחות הגנים
שלו במאגר הננים בדורות הבאים אחריו .מקורה של
הפסיכולוגיה האבולוציונית הוא רחאורי־ית האבולוציה של
דארווין:
המינים הביולוגיים השווית על פני כדור הארץ הנם מת
שהנם כתוצאה משרשרת של אירועים מורכבים שהביאו ,על
ידי ניסוי וטעייה של האבולוציה ,להיווצרות הוראות
תורשתיות בכרומוזומים .׳זיכרונם׳ של אירועים אלה ,או
בםילים אחרות תותמס ,מוצפן בצופן כימי בחומצת הגרעין
^־ .(DNAהיסטוריה של ביליוגי שגיס מתמצית בשרשראות
כיםיות דקיקות התבויות ררל אחז־ חחאי גופיי .כל אחד
מהתאים ,וכתוצאה מכך גח אוהיו ,יושא באורח בלתי מודע
וכמעט ללא אפשרות בתירה את נטל ההיסטוריה של כלן
1זםינים התיים ,ובמילותיו של דודאי ..." :זכר מאבקם שק
ה ה ד ־ ת א י י ם הראשונימ ר ס ע ר ו ת הים הקדמון ,הדי
פסיעותיהם הכבדות ש.ל_ה.דינוזאורים ,ר_שמי_םבב!תמ1

המתנשמת של קופים דמויי אדם מפני הנמר במרחבי
הסוואנות  -רישומם של כל אלה טבוע בעצם בנופנו עוד
לפגי הויחנו לאוויר העולם.״
ביקורות רבות הועלו כגגד התאוריה האבולוציונית מצד
לסוציולוגים ,אשר טענו כי אינה מתאימה ליישום על
ההתנהגות האנושית .סוציולוגים ,אגתרופולוגים והוגים
אחרים טענו שההתנהנות האנושית משותררת כמעט לתלוטין
ממגבלות הננים ולא ניתן להבינה על ידי מה שהם ראו כנורא
מכול :״דטרמיניזם ביולוגי״ .הדימוי הישן של הגנים כמספקים
קווי מתווה או דיאנרמה לבניית הגוף הוא מוטעה .גנים הם
הוראות לבניית פרוטאינים ,ותוצאותיה של סינתיזת
הפרוטאיגים מושפעות בכל שלב מתומרי הגלם הזמינים
והאופי הסביבה .שום דבר לא נקבע באופן גנטי לתלוטין
ושומ דבר גס לא נקבע באופן סביבתי :האדם הוא תוצר
מורכב של שניהם.

ח ל ק בי :הפסיכולוגיה האבולוציונית,
תשוקה מינית ואליםות מינית
הפסיכולוגיה האבולוציונית מניחה כי התשוקה המינית ,כמו
התגהגויות אתרות ,מונחית על ידי מנגנונים שהתפתהו
באבולוציה ,של כללים איגטואיטיביים לא מודעים ,שנמצאו
מועילים בשלבים שונים של האבולוציה ובייחוד בשלבים
טרורדתרבותיים .הכללים האלו מובילים בני אדם להימשך
{מינית לבני זוג בעלי תכונות ,אשר בימי אבותינו היו קשורות
לסבירות שיש לבן הזוג גנים אדפטיביים ,שיכולים לקדם את
{הישרדות הצאצאים והיכולת והנכוגות לתרום משאבים
שיקדמו את הישרדות הצאצאים .התשוקה המינית לבני המין
!השני והעדפת תכונות מסוימוח על פני אחרות הן מגגנונים
פסיכולוגיים הפותרים בעיות הישרדות ורבייה; במהלך אלפי
שנות אבולוציה התפתחו בקרב גברים העדפות לבנות זוג
בעלות תכונות מסוימות ,ובקרב נשים  -העדפות לבני זוג
בעלי תכונות אתרות .העדפות אלו ,כמו גם הבעיות שהן
פותרות ,אינן בהכרח מודעות אם כי חלקן נגישות למודע

איור :חירה פרידמן

אנשים נמשכים לבני זונ כאלה שהתקשרות עמם תנדיל את
הסיכוי לפתרון בעיות אדפטיביות מסוימות שעמן התמודדו
אבותיהם; לפיכך המשיכה המינית היא תוצר אסטרטגי של
לחצים סלקציוניים שהיו קיימים בתנאים אבולוציוניים .מכאן
נובע כי התשוקה המינית מובילה להפעלת אסטרטגיה מינית!
שאינה אקראית ,אלא מכוונת כלפי מטרה מסוימת ובעלת
אופי של פתרון בעיות; מאידך ,היא חסרת כוונה מודעת!

מראש ואינה מצריכה תכנון מודע .למשל ,בעיית רבייה
מרכזית אשר עמדה בפני נברים במהלך ההיסטוריה
האבולוציוגית הייתה בתירת בת זוג פורייה; אותם הגברים
אשר בחרו בת זוג מבוגרת או חולה ,ולכן גם פחות פורייה
או עקרה ,העמידו צאצאים מעטים אם בכלל ,ואילו הגברים
שהעדיפו בת זוג צעירה ובריאה הצליתו יותר מבתיגת הרבייה!.
אסטרטניה מינית מיושמת באמצעות מנננונים פסיכולוגיים

סיכום:

אלימות נזינית אינה ציווי ביולוגי

כתו חשוקה מינית ,משיכה ,קנאה רומנטית ו ת ש ו ת אהבה
^זיס הגורמים לפרט להעדיף בני זוג מסוימים ולדחות אחרים .מחקרים שבחנו את הרקע החברתי והפסיכולוני של אנסים
כל חוווון פםיכולוני רניש למידע או רמזים חיצוניים ,כמו נילו שתי תכונות עיקריות המאפיינות אותם; התכונה האחת
.רווות פיזיות ,סימנים לעניין מיני ,או רמזים לחוסר נאמנות
זנה תפיסה עצמית של ׳מפסידן׳ שנדתה על ידי נשים רבות,
וסוציאלי.
היה קרבן לתרמית ומניפולציה ולעתים נבגד על ידי בת זונ
היא
נברים
בקרב
הרווחות
המיניות
האסטרטניות
אחת
א ח ת או יותר בעבר .במונחים אבולוציוניים ,נברים שלא
יחיון להרבות רבנות זונ ליחסי מין .בימי קדם הסבירות הצליתו לשכנע בנות זוג לקיים עמם יחסי מין מרצון ׳נאלצים׳
״ פ ע י ל ו ת מינית תוביל להיריון ולידה הייתה נבוהה !.להפרות נשים נם בנינוד לרצונן .בימי קדם אונס קידם את
^וזחרטגיה זו לא מניבה כל תועלת רבייתית לנשים ,בשל הצלחתו הרבייתית של הגבר משום שהוביל להולדה במקרים
מ ל ת ן להרות וללדת רק תינוק אתד מדי שנה .לפיכך גברים רבים .הסבר זה ,הניתן על ידי התאוריה האבולוציוגית,
פיתחו יכולת ואוריינטציה לפעילות מינית ללא יחסים אישיים משותרר מכל טיעון ערכי המצדיק או מננה את ההתגהגות
ןל\/חיח אף ללא הסכמה.
הזו; הסבר הוא הסבר הוא הסבר ,הוא אינו הצדקה!
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התכונה השנייה המאפיינת אנסים היא אוריינטציה של אי
ביטתון ,רגישות יתר ועוינות בעיקר לנשים ,וכן הפקת עונב
משליטה בנשים; כמו כן אוריינטציה למין לא אישי הכוללת
דנש על מיניות וכיבוש מיני כמקור ליוקרה ב״חבריה״
ולהערכה עצמית.

התוועה הפמיניסטית המודרנית ראתה באלימות המינית עדן
נ ש י ח א ת ת ה ס ו ג י ו ת ה מ ר כ ז י ו ת  .מ ר ב י ת הכותבים
הפחיניסטייס חגדירים התנהגויות של אונם וכפייה מינית
ממצאים אילו מתוקים את הטיעון הפמיניסטי בדבר הקשר
כחוועות לא על ידי תשוקה מינית ,אלא על ידי רצון להפעיל
כוח על נשים .משמעות הדבר היא שכפייה מינית היא רק כין שליטה למיניות.
המסקנה המתבקשת היא כי אלימות מינית כ ע ד נשים
ביוווי אחד לאחטרטניה כללית לשליטה על נשים ולדיכוין.
תופעה תררתית המחזקת טענה זו הנה אינוס אסירים בבתי אינה תוצאה ישירה של כל אותם הלחצים הסלקציוניים
כלא על ידי אסירים ו/או סוהרים נברים ,שאינם בעלי שהביאו להתפתתותן של אסטרטניות מיניות שונות לגברים
אורייוחציה הומוסקסואלית ,כאמצעי לאשרור ההיררכיה ונשים; אלימות מינית כננד נשים הנה רק תוצר הלוואי של
הלתצים הסלקציוניים האלה .מסקנה נוספת היא שהסבר
קרבן האונס הוא התלש והנשלט בידי אונסו.
קו־חיניסטיות טוענות כי במטרה לשמר מערכת חברתית ביולוגי להתנהנות אנושית אינו בהכרח דטרמיניזם במלוני,
הירררית ,גברים ונשים פועלים על פי עמדות ,תפקידים ,היות שהסבר כזה לוקח בחשבון גורמים סביבתיים
רגשות ,תפיחות ותשוקות מסוימים .נשים הותגו להעדיף שחשיבותם מכרעת .ניתן להיעזר במושגים ביולוגיים להבנת
תלוח ,חוסר אונים וכניעה; נברים הותנו להעדיף תוקפנות התנהנוחם של אנסים ,ובנוסף לאפיינם כבעלי רקע פסיכולוג
ושליחה .החררה מעודדת את הנשים לפתת תכונות כמו מסוים ,אולם מכאן ועד לדטרמיניזם ביולוגי ארוכה ה ד ר ך • .
עדימח ואמפתיה .הצורך שקיים אצל הגברים להיות ׳נבריים׳
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האליחוח לצורך שמירת השליטה.
הפתרון המוצע למינור האלימות נגד נשים הוא מהפכה
רדיקלית במבנה החברה; לאחר מהפכה כזו לא תהיינה עוד
ה!\ררותיהם העצמיות של הגברים תלויות בשליטתם על נשים
או על רירית אתרים .לשם כך דרושה מערכת כלכלית
׳פוליסיוז החפחיתה מערכה של תחרות מתד ,ומעודדת
שיחוף פעולה והלוקה שוויונית של משאבים מאידך.

