ევოლუციური პარადიგმა ფსიქოლოგიაში
ირაკლი ქავთარაძე
დ. უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

სოციალურ მეცნიერებებში და, მათ შორის, ფსიქოლოგიაში, დიდი ხნის
განმავლობაში გავრცელებული იყო პარადიგმა, რომელსაც ჯონ ტუბი და ლიდა
კოსმიდესი სოციალური მეცნიერებების სტანდარტულ მოდელს (Standard Social
Science Model) უწოდებენ. ამ მოდელის მიხედვით, ადამიანი ‘სუფთა დაფად’
განიხილება, რომელსაც კულტურა აყალიბებს და მისი ქცევა და კოგნიცია
სოციალური კონსტრუქციაა. ამ პარადიგმაში ადამიანის ბუნება არ არსებობს,
ვინაიდან განსხვავებული კულტურები განსხვავებულ ინდივიდებს აყალიბებს.
ასეთი ხედვა ნელ-ნელა შეცვალა სოციობიოლოგიის გაჩენამ სამოციან წლებში და
ოთხმოცდაათიან წლებში - ევოლუციური ფსიქოლოგიის განვითარებამ.
ევოლუციური ფსიქოლოგია ადამიანის მახასიათებლებს ადაპტაციურ ჭრილში
განიხილავს და სვამს კითხვას, შესაძლოა თუ - არა, რომ გარკვეული
მახასიათებელი
პრეისოტირულ
გარემოში
ადაპტაციური
ყოფილიყო.
ევოლუციურ პარადიგმაში, ადამიანი სხვა ძუძუმწოვრებს შორის ერთ-ერთი
სახეობაა და მისი ქცევების ახსნა ზოგადი ევოლუციური თეორიებით
შესაძლებელია. ასეთი ხედვა სოციალური მეცნიერებების სტანდარტულ
მოდელში არ მოიაზრებოდა. მე განვიხილავ იმ კვლევებს და თეორიებს, რომელთა
საფუძველზეც ფსიქოლოგიაში არსებული ძირითადი საკითხების გადააზრება
მოხდა. მათ შორისაა მორალის ფსიქოლოგია, ფსიქიკური დარღვევები და სხვა.
ევოლუციურ ფსიქოლოგიაში მიმდინარე კვლევების განხილვით ვაჩვენებ, რომ
ფსიქოლოგიური მეცნიერება ამ დარგში ევოლუციური პერსპექტივის შემოტანით
მხოლოდ სარგებელს ნახავს.

ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში, ევოლუციური ახსნები სოციალურ
მეცნიერებებში უფრო მნიშვნელოვანი გახდა. 90-იან წლებში ფსიქოლოგიაში
ახალი მიმდინარეობა გაჩნდა ევოლუციური ფსიქოლოგიის სახით. ადამიანის,
როგორც ერთ-ერთი ცხოველის სოციალური ქცევის შესახებ მანამდეც არსებობდა
ევოლუციური ახსნები, თუმცა არ იყო ერთიანი კონცეპტუალური და თეორიული
ჩარჩო, რომელიც კონკრეტულ კვლევით პროგრამას შესაძლებელს გახდიდა.
ევოლუციურ ფსიქოლოგიამდე არსებობდა ეთოლოგია, რომელიც ზოგადად
ცხოველის ქცევას სწავლობს და სოციობიოლოგია, რომლის მთავარი საკვლევი
საკითხი ცხოველების სოციალური ქცევაა. 1960-70-იან წლებში მნიშვნელოვანი
ევოლუციური თეორიები გაჩნდა, მაგალითად რეციპროკული ალტრუიზმის
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თეორია (ტრივერსი, 1971) და ჰამილტონის (1963) ინკლუზიური შეგუების
თეორია. 1995 წელს გამოიცა წიგნი “The Adapted Mind: Evolutionary psychology and
the generation of culture” ბარკოვის, ტუბისა და კოსმიდესის ავტორობით. ეს წიგნი,
ზოგჯერ, ევოლუციური ფსიქოლოგიის, როგორც დარგის ათვლის წერტილად
მიიჩნევა. ლიდა კოსმიდესი და ჯონ ტუბი ამ სახელმძღვანელოში აკრიტიკებენ
სოციალური მეცნიერებების პარადიგმას, რომელსაც სოციალური მეცნიერებების
სტანდარტულ მოდელს უწოდებენ (Standard Social Science Model - SSSM). ამ
მოდელის მიხედვით, კულტურა ინდივიდებისგან დამოუკიდებელი სისტემაა,
რომელიც თავად აყალიბებს პიროვნებას და განსაზღვრავს სოციალურ
ურთიერთობებს; ვინაიდან დაბადებისას ბავშვი მხოლოდ მცირე რაოდენობის
ინსტინქტურ ქცევას ავლენს რეფლექსების სახით, მხოლოდ განვითარების დროს,
ზოგადი დასწავლის გზით, იძენს გარემოდან გარკვეულ მახასიათებლებს.
შესაბამისად, ევოლუციურად განპირობებულ ქცევებზე (რომლებიც გენეტიკითაა
გაშუალებული) საუბარი ასეთ პარადიგმაში არ ჯდება.
ამის საპირისპიროდ, ტუბი და კოსმიდესი (1997) მიიჩნევენ, რომ როგორც
სხეულის სხვა ორგანოები, ტვინიც ადაპტაციის გზით ჩამოყალიბდა და
სპეციფიური ფუნქციები გააჩნია. დევიდ ბასის (1995) თქმით, ბუნებრივი
გადარჩევაა ის მთავარი მექანიზმი, რომელიც წესრიგს ქმნის ცოცხალ სამყაროში.
შესაბამისად,
ევოლუციური
ფსიქოლოგიის
ძირითადი
პრინციპები
შემდეგნაირადაა განსაზღვრული (Tooby & Cosmides, 1997, Buss, 1995):
•
ტვინი ფიზიკური სისტემაა და მისი მთავარი ფუნქცია ქცევის წარმოქმნაა.
ტვინში შედის გარკვეული ინფორმაცია, გადაწყვეტილების მიღების წესები
მას გადაამუშავებს და გამომავალი ინფორმაციის სახით ქცევას წარმოქმნის.
•
გონებრივი მოდულები (ბიოლოგიურად - ნეირონული წრედები)
ბუნებრივი
გადარჩევის
გზით
ჩამოყალიბდა
იმ
პრობლემების
გადასაჭრელად, რომლის წინაშეც ჩვენი წინაპრები იდგნენ პრეისტორიის
განმავლობაში.
•
გონებაში მიმდინარე მრავალი პროცესი არაცნობიერია, თუმცა
კომპლექსურია.
•
მოდულები ერთმანეთისგან განსხვავდება და განსხვავებული ფუნქცია
გააჩნია.
•
ადამიანის გონება გენეტიკურად ყალიბდება, შესაბამისად ტვინის
აგებულების მხრივ, დიდი განსხვავება არაა თანამედროვე ადამიანებსა და
მათ წინაპრებს შორის.
ევოლუციურ
ფსიქოლოგიაში
მიმდინარე
კვლევები,
ამ
პრინციპებს
ითვალისწინებს. ევოლუციურ ფსიქოლოგიაში თეორიები დონეების მიხედვით
იყოფა, იქიდან გამომდინარე თუ რამდენად ზოგადია თითოეული მათგანი.
ბუნებრივი გადარჩევის თეორია და ინკლუზიური შეგუება ყველაზე ზოგადი
თეორიაა, რომლსაც საშუალო დონის თეორიები უკავშირდება. საშუალო დონის
თეორიებია, მაგალითად, რეციპროკული ალტრუიზმი ან მშობლის ინვესტიციის
თეორია. საშუალო დონის თეორიებიდან უკვე შესაძლებელია კონკრეტული
ჰიპოთეზების ფორმირება, რომელთა შემოწმებაც კვლევის გზით შეიძლება (Buss,
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1995). ევოლუციური პარადიგმის შემოტანა ფსიქოლოგიაში სწორედ ამიტომაა
ღირებული - საშუალო დონის თეორიები ისეთი ჰიპოთეზების წარმოქმნას უწყობს
ხელს, რომლებიც სხვა შემთხვევაში არ გაჩნდებოდა.

ევოლუციური ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები
ევოლუციური ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები ფსიქოლოგიის დანარჩენი
დარგების კვლევის მეთოდებისგან დიდად არ განსხვავდება (Buss, 1995).
ევოლუციურ
ფსიქოლოგიაშიც
გამოიყენება
ექსპერიმენტი,
დაკვირვება,
გამოკითხვა და ა.შ. თუმცა კონცეპტუალური და თეორიული განსხვავება
სპეციფიურ ჰიპოთეზებს წარმოშობს და მთავარი საკვლევი საკითხი სხვა
დარგების საკვლევი საკითხისგან შეიძლება განსხვავდებოდეს. მაგალითად, თუკი
ითვლება, რომ ადამიანის გარკვეული მახასიათებელი ევოლუციურად
ჩამოყალიბდა, ის სახეობისთვის სპეციფიური უნდა იყოს - კულტურათა
უმეტესობაში უნდა გხვდებოდეს, კულტურებს შორის განსხვავებების
მიუხედავად. ეს თავის მხრივ კროს-კულტურულ კვლევებს მოითხოვს.
მაგალითად, დევიდ ბასს ადამიანების სასურველი პარტნიორის პრეფერენციების
ევოლუციური საფუძვლების შესახებ ჰიპოთეზა რომ შეემოწმებინა, 37
კულტურაში ჩაატარა კვლევა (Buss, 1989).
ვინაიდან ევოლუციურ ფსიქოლოგიაში გონება ადაპტაციურ ჭრილში განიხილება,
მთავარი საკვლევი საკითხი არსებული ფსიქოლოგიური მექანიზმების ფუნქციის
დადგენაა. დევიდ ბასი (1995) ევოლუციურად ჩამოყალიბებულ ფსიქიკურ
მექანიზმს შემდეგნაირად განმარტავს:
ევოლუციურად ჩამოყალიბებული ფსიქოლოგიური მექანიზმები ორგანიზმში
არსებული პროცესების ისეთი ერთობლიობაა, რომლებიც:
1)
რა ფორმითაც არსებობს, არსებობს იმიტომ რომ ის (ან სხვა
მექანიზმები, რომლებიც მას მუდმივად წარმოქმნის) ადამიანის
ევოლუციის ისტორიის განმავლობაში არსებულ ინდივიდუალური
გადარჩენისა თუ რეპროდუქციულ პრობლემებს გამუდმებით წყვეტდა;
2)
მხოლოდ გარკვეული ტიპის ინფორმაციას ან ინფუთს 1 იღებს,
სადაც ინფუთი (ა) შეიძლება იყოს გარეგანი ან შინაგანი, (ბ) გარემოდან
შესაძლოა პასიურად მიიღებოდეს ან აქტიურად მოიპოვებოდეს და (გ)
ორგანიზმს სპეციფიური ადაპტაციური პრობლემის შესახებ ატყობინებს;
3)
ამ ინფორმაციას პროცესის (მაგალითად, გადაწყვეტილების
მიღების წესების) საშუალებით, აუთფუთად გარდაქმნის, სადაც აუთფუთი
ინფუთი (ინგლ. Input) სისტემაში შემავალ ინფორმაციას გულისხმობს. ინგლისურში
ინფორმაცია და შემავალი ინფორმაცია ზოგჯერ გვერდი-გვერდ იწერება, ამიტომ,
სიმარტივისთვის, მოცემულ ტექსტში ინფუთი და აუთფუთი (Output - გამავალი
ინფორმაცია) გამოიყენება პირდაპირ.
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(ა) ფიზიოლოგიურ მოქმედებას არეგულირებს, სხვა ფსიქოლოგიურ
მექანიზმებს ინფორმაციას აწვდის, ან ქცევას წარმოქმნის და (ბ)
კონკრეტულ ადაპტაციურ პრობლემას გადაჭრის.
არსებული მახასიათებლის ადაპტაციურობის შემოწმების რამდენიმე გზა
არსებობს (აკმაყოფილებს თუ - არა შედარებით სტანდარტებს; სარგებლის
სტანდარტებს, რაც წარსულ გარემოში ადაპტაციას უკავშირდება; მათემატიკური
მოდელებით ოპტიმალური დიზაინის დადგენას და სხვ.), თუმცა სპეციალური
დიზაინის დადგენა ყველაზე ეფექტურია. სიმფსონისა და კემპბელის თქმით
(2015) “ევოლუციური პროგრამები უნდა ჩამოყალიბდეს, ორგანიზდეს და
სტრუქტურირებული იყოს შესაძლო ადაპტაციური მექანიზმების სპეციალური
დიზაინის სასარგებლოდ მეტი მტკიცებულების დაგროვებისთვის”. ავტორები
იქვე აღნიშნავენ, რომ სპეციალური დიზაინის დადგენა მრავალმხრივ შემოწმებას
საჭიროებს (მაგალითად, მახასიათებლის ონტოგენეტურ განხილვას), ვინაიდან,
შესაძლოა, სპეციალიზებული მექანიზმი არსებობდეს (მაგალითად, ტექსტის
კითხვა), მაგრამ ის არ იყოს ადაპტაციის შედეგად ჩამოყალიბებული.
ევოლუციური ფსიქოლოგიის მეთოდოლოგიის კრიტიკა შედარებითი კვლევების
ნაკლებობაზე მიუთითებს (Suplizio, 2006). ევოლუციურად ჩამოყალიბებული
მახასიათებლების კვლევა, თავისთავად გულისხმობს იმავე მახასიათებლის სხვა
ცხოველებში გამოკვლევას. თუკი ორ სახეობას ერთი და იგივე მახასიათებელი
აქვს, ეს შესაძლოა მსგავსი ადაპტაციური გარემოთი აიხსნას (რა შემთხვევაშიც
ასეთ მახასიათებელს ანალოგიური ეწოდება) ან - საერთო წინაპრის არსებობით
(რასაც ჰომოლოგიური ქვია). (Simpson, Campbell, 2015). როდესაც მკვლევარი
თვლის რომ ადამიანის რომელიმე მახასიათებელს ევოლუციური საფუძვლები
აქვს, იმავე მახასიათებლის სხვა სახეობაში აღმოჩენა მის ჰიპოთეზას გაამყარებს. 2

ფუნდამენტური და პროქსიმალური ახსნა
ფსიქოლოგიური მოვლენა განსხვავებული ფაქტორებით შეიძლება აიხსნას იმის
მიხედვით, თუ რა ტიპის შეკითხვას სვამს მკვლევარი. შეკითხვა და მისი
შესაბამისი პასუხი შესაძლოა იყოს პროქსიმალური ან ფუნდამენტური. 3 მარტივად
რომ განვმარტოთ, ფუნდამენტური ახსნა სვამს კითხვას ‘რატომ?’, უახლოესი
ახსნები კი პასუხობს კითხვას ‘როგორ?’. მაგალითად, როდესაც ევოლუციურ
ჭრილში განვიხილავთ მარტოობას (იხილეთ ქვემოთ), შეგვიძლია ის
ფუნდამენტური ფაქტორებით ავხსნათ - მარტოობიის განცდა ადამიანს ეხმარება
დაუბრუნდეს ისეთ სოციალურ გარემოს, რომელშიც მასთან კოოპერაციაში მყოფი
მაგალითისთვის, შიმპანზეებში გველებისადმი შიში შეგივძლია მოვიყვანოთ, რაც
ადამიანებში გველებისადმი შიშის ევოლუციურ ახსნას განამტკიცებს.
2

Ultimate and proximate explanations. Proximate - მოცემულ ტექსტში ითარგმნება
როგორც უახლოესი ან პროქსიმალური.
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ინდივიდები არსებობენ (Cacioppo, 2015), რაც თავის მხრივ ინდივიდის
ინკლუზიურ შეგუებას უწყობს ხელს. მარტოობის უახლოესი ფაქტორებით ახსნა
იქნება იმის განხილვა, თუ რა უსწრებს წინ მარტოობის განცდას: მისი
ბიოლოგიური საფუძვლები, წინმსწრები გარემო პირობები და კოგნიტური
პროცესები. ეს პასუხობს კითხვას როგორ ხორციელდება ის ქცევა, რომლის
არსებობის მიზანიც ინკლუზიური შეგუებაა. სკოტ-ფილიპსის, დიკინსისა და
ვესტის (2011) თქმით “პროქსიმალური მექანიზმები ქცევის წარმომქმნელია, მაშინ
როცა ფუნდამენტური ფუნქციები ხსნის თუ რატომ ხდება ეს ქცევა”.
ფსიქოლოგიური მოვლენის ფუნდამენტური საფუძვლები რომ ავხსნათ, ამისთვის
აუცილებელია გავიგოთ მისი როლი ინკლუზიურ შეგუებაში (Scott-Phillips,
Dickins და West, 2011). იგივე ავტორები აღნიშნავენ, რომ ლიტერატურაში (და მათ
შორის ევოლუციური ფსიქოლოგიის ლიტერატურაში), ხშირად, ფუნდამენტური
და პროქსიმალური ფაქტორები ერთმანეთში ერევათ. მაგალითად, გარკვეული
ლინგვისტური სისტემის არსებობა კულტურის გადაცემით თუ ავხსენით, ეს
უახლოესი ახსნა იქნება, იმის მიუხედავად თუ დროის რამხელა მონაკვეთზეა
საუბარი. ამის საპირისპიროდ, ფუნდამენტური ახსნა იქნება, თუკი განვიხილავთ
რა როლი შეაქვს ლინგვისტური სტრუქტურების კულტურულ გადაცემას
ინკლუზიურ შეგუებაში.
ფუნდამენტური და პროქსიმალური ახსნა ურთიერთგამომრიცხავი არაა. ისინი
ერთმანეთს ავსებს და ევოლუციური ფსიქოლოგიის კარგი კვლევა ორივე დონის
ფაქტორებს უნდა ითვალისწინებდეს (Simpson, Campbell, 2015).

მასიური მოდულარობა
1983 წელს ფილოსოფოსმა ჯერი ფოდორმა გამოსცა წიგნი “The Modularity of
Mind” 4, რომელშიც ის გონებას განიხილავს, როგორც სხვა და სხვა მოდულისგან
შემდგარს. მოდულებს თავიანთი სპეციფიური ფუნქცია გააჩნია და
ერთმანეთისგან
დამოუკიდებელია.
ევოლუციურ
ფსიქოლოგიაში
მოდულარულობა
ერთ-ერთი
ცენტრალური
საკითხია,
თუმცა
მისი
რამდენიმენაირი ინტერპრეტაცია არსებობს. ევოლუციური ფსიქოლოგიის
კრიტიკოსები, ხშირად, გონების მოდულარობის პრინციპს ეწინააღდეგებიან იმის
საფუძველზე, რომ ფსიქოლოგიური მექანიზმები არაა ავტონომიური, არ გააჩნია
სპეციფიური წესები, რომლის მიხედვითაც მხოლოდ კონკრეტულ სტიმულებს
გადაამუშავებს, განვითარებაზეა დამოკიდებული, სტრუქტურულად ცვალებადია
და ევოლუციურად ახალ სტიმულებს გადაამუშავებს.
კლარკ ბარეტი და რობერტ კურზბანი (2006) ასეთ კრიტიკას პასუხობენ და
განასხვავებენ
მოდულარობის
ფოდორისეულ
გაგებას
ევოლუციური
ფსიქოლოგების გაგებისგან. ბარეტი და კურზბანი მოდულარობას განმარტავენ,
როგორც “მოსაზრებას, რომლის მიხედვითაც, გონებრივი მოვლენა არა ერთი
4

გონების მოდულარობა.
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ზოგადი პროცესის, არამედ მრავალი განსხვავებული პროცესის საფუძველზე
აღმოცენდება”.
თანამედროვე
ფსიქოლოგიაში
მოდულების
გაგება
ფოდორისეული გაგებისგან განსხვავდება. თუკი ფოდორისთვის მოდულები
ავტომატურად, სხვა მოდულებისგან და უმაღლესი ფსიქიკური ფუნქციებისგან
დამოუკიდებლად მოქმედებს და განსაზღვრული სტრუქტურა გააჩნია,
ევოლუციურ ფსიქოლოგიაში ასეთი წინაპირობის მოთხოვნა საჭირო არაა,
იმისთვის რომ გარკვეული მოდული დავადგინოთ. კურზბანი და ბარეტი ამბობენ,
რომ მთავარი ფუნქციური სპეციალიზაციაა - კერძოდ, იმის დადგენა, არსებობს
თუ - არა გონებაში ისეთი მექანიზმი, რომელსაც თავისი სპეციფიური ფუნქცია
გააჩნია.
მაგალითისთვის, სახეების აღქმა განვიხილოთ. გონებაში არსებობს სპეციფიური
მექანიზმი, რომელიც მხოლოდ სახეების აღქმაზეა პასუხისმგებელი. ის შეიძლება
გარემოდან 5 მრავალ სტიმულს იღებდეს, მაგრამ მხოლოდ გარკვეული ტიპის
ინფორმაციას ამუშავებს. სხვა მოდულებმა (მაგალითად, არსებულ კონტექსტში
გააქტიურებული სხვა მოდულები), შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ამ პროცესზე.
თუკი აღმოჩნდება, რომ შესაბამისი უბნის დაზიანების შემთხვევაში, ტვინის სხვა
ნაწილი გადაამუშავებს შესაბამის სტიმულებს და ინდივიდი სახეს აღიქვამს
(რასაც ტვინის პლასტიურობას უწოდებენ), ეს მოდულარობას და მის
ევოლუციურ საფუძვლებს კითხვის ნიშნის ქვეშ არ აყენებს, ვინაიდან მოდულის
თანამედროვე გაგება მკაცრად განსაზღვრულ სტრუქტურას არ მოიაზრებს.
შესაბამისი მოდული განვითარების გარკვეულ ეტაპზე ყალიბდება, რაც მის
გენეტიკურ საფუძვლებს არ გამორიცხავს (ფიზიოლოგიური პროცესები,
რომლებსაც გენები განაპირობებს, შემდგომ ონტოგენეზში სხვა მრავალ პროცესს
განსაზღვრავს).
მოდულარობის კიდევ ერთი კრიტიკა გონების მიერ ევოლუციურად ახალი
სტიმულების გადამუშავებას ან ახალი ფუნქციის შესრულებას გულისხმობს.
მაგალითად ტექსტის წაკითხვა სპეციალიზებული მექანიზმია, მაგრამ კითხვა
ევოლუციურ სიახლეს წარმოადგენს და ადამიანს შესაბამისი ფსიქიკური
მექანიზმი ევოლუციურად ჩამოყალიბებული ვერ ექნება. ამის საპასუხოდ,
შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ახალი ფუნქციის შესასრულებლად, გონება
ევოლუციურად ჩამოყალიბებულ მექანიზმებს იყენებს (კითხვის შემთხვევაში, ეს
შეიძლება იყოს ობიექტის ამოცნობის მოდული).
აქედან გამომდინარე, ევოლუციური ფსიქოლოგები, ფოდორისგან განსხვავებით,
თვლიან რომ გონება მასიურად მოდულარულია, ანუ მრავალი განცალკევებული
მოდულისგან შედგება და არა რამდენიმე სპეციფიური და ზოგადი მოდულისგან.
თითოეული მოდული ევოლუციის განმავლობაში ჩამოყალიბდა კონკრეტული
ადაპტაციური
პრობლემის
გადასაწყვეტად.
თუკი
ფოდორისთვის
მოდულარულობა დაბალი ფსიქიკური ფუნქციებისთვისაა დამახასიათებელი და
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ამ შემთხვევაში, გარემო შესაძლოა ტვინის სხვა უბნებიც იყოს.
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მაღალ ფსიქიკურ ფუნქციებს, 6როგორიცაა აზროვნება, არ მოიცავს, ევოლუციური
ფსიქოლოგები თვლიან, რომ მთლიანი კოგნიტური არქიტექტურა მოდულებისგან
შედგება (Barret, Kurzban, 2006, Barret, 2015).

ევოლუციური პერსპექტივა ფსიქოლოგიის დარგებში
დევიდ ბასი (1995) აღწერს თუ როგორ შეიძლება არსებული ფსიქოლოგიური
მიმართულებების გადახედვა ევოლუციის თეორიის ფონზე. ფსიქოლოგიაში
ადამიანის ქცევა და კოგნიცია, ძირითადად, უახლოესი ფაქტორებით არის
ახსნილი, ამიტომ არსებული საკითხები შეგვიძლია ფუნდამენტური ფაქტორების,
ინკლუზიური შეგუების, ჭრილში განვიხილოთ, რაც კვლევისთვის ახალ
პერსპექტივას ხსნის. მაგალითად, სოციალური ფსიქოლოგიის ძირითადი
საკითხები: კოოპერაცია, ალტრუისტული ქცევა, სიყვარული, მეგობრობა,
ჯგუფური ურთიერთობები, და ა.შ. საშუალო დონის ევოლუციური თეორიებით
შეგვიძლია ავხსნათ. მშობლის ინვესტიციის თეორიით შეგვიძლია ავხსნათ
ბავშვის აღზრდაში კაცები ქალებთან შედარებით ნაკლებად რატომ არიან
ჩართულები. მსგავსი დონის თეორიების გამოყენება ფსიქოლოგიის სხვა
დარგებისთვისაც, შესაძლოა, სასარგებლო აღმოჩნდეს.
ამ საკითხის საილუსტრაციოდ ორი ავტორის, ჯონათან ჰაიტისა და ჯონ კაჩიოპოს
კვლევებს განვიხილავ, რომლებმაც ევოლუციური პერსპექტივით ახსნეს მორალის
ფსიქოლოგია და მარტოობის განცდა, შესაბამისად.

მორალის ინტუიციონისტური თეორია
მორალის ფსიქოლოგიაში ფუნდამენტური თეორია კოლბერგს ეკუთვნის,
რომელიც ადამიანის მორალს განვითარების ჭრილში განიხილავს და თავისი
არსით რაციონალისტურია. ამ თეორიის მიხედვით, ბავშვის კოგნიტური
განვითარება მორალურ მსჯელობას წინ უსწრებს, თავად მორალური მსჯელობა
კი რაციონალური პროცესია.
რაციონალისტური
თეორიისგან
განსხვავებული
თეორია
ჩამოაყალიბა
სოციალურმა ფსიქოლოგმა ჯონათან ჰაიტმა (2001), რასაც მორალის
ინტუიციონისტური თეორია უწოდა. ჰაიტის კვლევებში ინდივიდები მორალთან
დაკავშრებულ ჰიპოთეტურ სიტუაციებს აფასებდნენ (მაგალითად, ცნობილი
ტროლეიბუსის პრობლემა, არასაზიანო ინცესტური აქტი და ა.შ.), რამაც აჩვენა,
რომ ადამიანები ინფორმაციის მიღების დროს სიტუაციას არაცნობიერად
განსჯიდნენ და ცნობიერი მსჯელობა უკვე მიღებული გადაწყვეტილების
ფსიქიკური პროცესების შეფასება ‘დაბალ’ და ‘მაღალ’ ტერმინებში თავისთავად
საინტერესოა. ე.წ. დაბალი ფსიქიკური პროცესები არ ნიშნავს რომ ‘მაღალ’ ფსიქიკურ
პროცესებთან შედარებით უფრო მარტივია.
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გამართლებას ემსახურებოდა. ამ პროცესში აფექტი პირველადია და განსაზღვრავს
რაციონალურ მსჯელობას, რაც კოლბერგის თეორიას გარკვეულწილად
ეწინააღდეგება.
ჰაიტმა მორალურ მსჯელობას ევოლუციური ახსნა მოუძებნა, ვინაიდან
მორალური შეფასება მის საფუძვლად მდებარე მოდულზე მიუთითებს, რომელიც
ადაპტაციური იქნებოდა ადამიანის ევოლუციის ისტორიაში. ადამიანი
სოციალური სახეობაა და მორალი სოციალური ურთერთობების რეგულაციას
უწყობს ხელს. გარდა ამისა, შედარებით კვლევებში უკვე არსებობდა ინფორმაცია
ცხოველებში მორალური პრინციპების არსებობის შესახებ, რაც კარგი
მიმანიშნებელია იმაზე, რომ გარკვეულ მახასიათებელს შესაძლოა ევოლუციური
საფუძველი ქონდეს (მაგალითად, ფრანს დე ვაალის კვლევები შიმპანზეებში
ემპათიისა და სამართლიანობის შესახებ).
მორალის ინტიუციონისტურ თეორიაში ხუთი მორალური პრინციპია
გამოყოფილი, რომელიც სახეობისთვის სპეციფიურია, თუმცა თითოეულის
მნიშვნელობა სოციალური სტრატიფიკაციისა და კულტურების მიხედვით
განსხვავდება. ჰაიტი 2013 წელს გამოცემულ წიგნში “Righteous Mind: Why good
people are devided by politics and religion” ამ ხუთი პრინციპის ევოლუციურ
საფუძვლებს დეტალურად განიხილავს და ხსნის თუ რა მნიშვნელობა ექნებოდა
თითოეულს ადამიანის ადაპტაციისთვის. (1) ზიანი/მზრუნველობის პრინციპი
ემპათიის განცდას უკავშირდება და ადამიანებს უბიძგებს გასაჭირში მყოფ
ადამიანს დაეხმაროს. ემპათიის მოდული და მის საფუძველზე აღმოცენებული
დახმარების ქცევა, სავარაუდოდ, ძუძუმწოვრებში არსებულ გამრავლების
სტრატეგიას ეფუძნება, რომლის მიხედვითაც ინდივიდს მცირე რაოდენობის
შთამომავალი ყავს, ამიტომ მათთან მჭიდრო კავშირი მათი გადარჩენის
ალბათობის
გასაზრდელად
მნიშვნელოვანია.
(2)
სამართლიანობა/რეციპროკულობა ინდივიდებს ეხმარებათ თანამშრომლობითი
ურთიერთობები ქონდეთ ერთმანეთთან ისე, რომ საერთო ჯამში ორივე
მოგებული დარჩეს. თუკი ერთი ინდივიდი მუდმივად იღებს სარგებელს და
სანაცვლოდ არაფერს აბრუნებს, ადამიანები მგრძნობიერენი არიან ასეთ
ინფორმაციაზე და თანამშრომლობას წყვეტენ. დარჩენილ სამ მოდულს, ჰაიტი
(2013) ჯგუფურ მორალს უწოდებს. (3) ჯგუფისადმი ერთგულების, (4)
ავტორიტეტისადმი პატივისცემისა და (5) სიწმინდე/სისუფთავის მოდულები
ადამიანებს ჯგუფური თანაცხოვრების წარმართვაში ეხმარებათ (როგორც
პრეისტორიის განმავლობაში, ისე თანამედროვე საზოგადოებებში).
მორალის ფსიქოლოგია, რომელიც რაციონალისტური მიდგომით აიხსნებოდა,
ევოლუციური თეორიის ჭრილში განსხვავებულ ინტერპრეტაციას იძენს. თუმცა,
უნდა აღინიშნოს, რომ ინტუიციონისტურ თეორიას ხუთი მორალური პრინციპის
ონტოგენეტური ჩამოყალიბების შესახებ კვლევები აკლია და განვითარების
ჭრილში რაციონალისტური და ინტუიციონისტური თეორიების შედარება
საინტერესო იქნება.
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დარვინისეული მედიცინა და მარტოობის ევოლუციური საფუძვლები
დარვინისეული პათოფსიქოლოგია ფსიქიკური დარღვევების ევოლუციურ
საფუძვლებს სწავლობს. ვინაიდან გარკვეულ ფსიქიკურ დარღვევებს გენეტიკური
საფუძვლები გააჩნია, სამართლიანი იქნება თუკი ვიკითხავთ თუ რატომ არ
ამოიღო ბუნებრივმა გადარჩევამ ასეთი გენები პოპულაციებიდან. იმის
საპასუხოდ თუ რატომ შენარჩუნდა ეს გენები თანამედროვე პოპულაციებში,
რამდენიმე ახსნა არსებობს (Nesse, 2015):
•
ბუნებრივი გადარჩევა უკვე არსებულ ორგანიზმებზე მოქმედებს, ამიტომ
სხეულის იდეალური გეგმა არ არსებობს. ბუნებრივმა გადარჩევამ,
შესაძლოა,
საზიანო
მუტაციები
ყოველთვის
ვერ
ამოიღოს
პოპულაციებიდან.
•
თანამედროვე გარემო პრეისტორიული გარემოსგან განსხვავდება, მაშინ
როცა ადამიანის ფსიქიკური მექანიზმები პრეისტორიულ გარემოში
არსებული პრობლემების გადასაწყვეტად ჩამოყალიბდა. პრეისტორიულ და
თანამედროვე გარემოს შორის განსხვავება იმგვარად შეიძლება
მოქმედებდეს ტვინზე, რომ დარღვევები გამოიწვიოს.
•
ორგანიზმები მუდმივად ებრძვიან პარაზიტებს (რასაც გამალებულ
შეიარაღებას უწოდებენ), ამიტომ გარკვეულ ეტაპზე, ორგანიზმებს
შესაძლოა გამომუშავებული არ ჰქონდეთ საპასუხო მექანიზმი. არსებობს
კვლევები, რომლებიც ფსიქიკურ დარღვევებს (ობსესიურ-კომპულსიური
აშლილობა, შიზოფრენია და სხვ.) ინფექციას უკავშირებს.
•
ყველა ადაპტაციურ მექანიზმს (ფსიქოლოგიური ინქება ეს თუ ფიზიკური)
თავისი ნაკლი გააჩნია.
•
გადარჩევა რეპროდუქციულ წარმატებას ემსახურება და არა ჯანმრთელობას თავისთავად.
•
გარკვეული სიმპტომები ან დარღვევები, შესაძლოა, ადაპტაციური
მექანიზმები იყოს და მხოლოდ თანამედროვე საზოგადოებაში ხდებოდეს
მათი კლასიფიკაცია დარღვევებად.
ბოლო ახსნის საილუსტრაციოდ მარტოობის განცდა განვიხილოთ. მარტოობა
განიხილება, როგორც განსხვავება სასურველ სოციალურ გარემოსა და არსებულ
გარემოს შორის. ფიზიკური მარტოობა თავისთავად მარტოობის განცდას არ
იწვევს. მარტოობის განცდა შესაძლოა მხოლოდ ადამიანისთვის იყოს
დამახასიათებელი, მაგრამ ჯონ კაჩიოპო (2015) თვლის, რომ შედარებითი
კვლევები სხვა ცხოველებშიც მსგავსი მდგომარეობის არსებობაზე მიუთითებს.
მაგალითად, პრეირის მემინდვრიებში და ვირთხებში წრუწუნები ულტრაბგერით
ხმებს გამოსცემენ, რაზეც მშობელი ავტომატურად რეაგირებს და მასთან მიდის.
ასევე მონოგამიური ცხოველებიც უფრო მეტ დისტრესს გამოხატავენ იზოლაციის
შემდეგ, ვიდრე პოლიგამიური სახეობების წარმომადგენლები, რომლებისთვისაც
სასურველი პარტნიორი ნაკლებად გამოკვეთილია.
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მარტოობა ადამიანში რამდენიმე შედეგთანაა დაკავშირებული. მარტოობა ზრდის
დეპრესიის ალბათობას, შფოთვის დონეს და ამცირებს ადამიანის აქტიურობას.
მარტოობის შედეგად ადამიანისთვის უფრო მარტივი შესამჩნევი ხდება
ნეგატიური მოვლენები; ძილის დროს უფრო ხშირია ‘მიკრო გამოღვიძებები’.
კაჩიოპო ამ სიმპტომებს შემდეგნაირად ხსნის: ადამიანისთვის მნიშვნელოვანია
საკუთარ ჯგუფში ყოფნა, რომელშიც მასთან კოოპერაციაში მყოფი ინდივიდები
არიან. საკუთარი ჯგუფისგან მოშორება (იგივე, სასურველი სოციალური გარემო)
საფრთხის ალბათობას ზრდის, ვინაიდან მარტო მყოფი ინდივიდი უფრო
მოწყვლადია თავდამსხმელების მიმართ. დეპრესია და ჩაკეტილობა უცხო
ჯგუფში მოხვედრილ ადამიანს საშუალებას არ აძლევს აგრესიული ქცევა
გამოავლინოს, ვინაიდან ეს მისთვის სახიფათო იქნება. გარდა ამისა,
პრეისტორიულ გარემოში, ძილის დროს მარტო მყოფ ადამიანს უფრო მეტი
საფრთხე ემუქრება თავდამსხმელისგან, ვიდრე - ჯგუფში ყოფნის დროს. ამიტომ
ხშირი გამოღვიძება, შესაძლოა ადაპტაციური ქცევა იყოს (Cacioppo, 2015).
ამგვარად, თუკი ერთი შეხედვით, მარტოობა ავერსიული განცდაა, ევოლუციის
ჭრილში ის ადაპტაციად მოიაზრება - ერთგვარი სიგნალია ადამიანისთვის,
რომელიც ამცნობს, რომ უსაფრთხო გარემოსაა მოცილებული.

დასკვნა
ევოლუციური პერსპექტივის შემოტანამ ფსიქოლოგიაში მნიშვნელოვანი
კვლევითი პროგრამა შექმნა. ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში თეორიული
და კონცეპტუალური ჩარჩო უფრო დაიხვეწა და ევოლუციის თეორიის ფონზე
ფსიქოლოგიაში არსებული საკითხების ხელახალი გადააზრება მოხდა. კვლევები
აჩვენებს, რომ ევოლუციურ ფსიქოლოგიას, თავისი უნიკალური პერსპექტივიდან
გამომდინარე, აქვს პოტენციალი დამატებითი ცოდნით გაამდიდროს
ფსიქოლოგიური მეცნიერება.

რეკომენდებული საკითხავი
სტატიაში მოკლედ მიმოხილული საკითხები მცირედი შესავალია იმ ვრცელი
ლიტერატურის, რომელიც ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში
დაგროვდა ევოლუციურ ფსიქოლოგიაში.
სურვილის შემთხვევაში, უფრო სრულყოფილად რომ გაეცნოთ ევოლუციურ
ფსიქოლოგიას, რამდენიმე წყაროს მივუთითებ რეკომენდებულ საკითხავად.

სახელმძღვანელოები. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ევოლუციური
ფსიქოლოგიის არაერთი ზოგადი სახელმძღვანელო გამოიცა. მათ შორის ერთერთი პირველი და პოპულარული სახელმძღვანელოა დევიდ ბასის “Evolutionary
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Psychology: a new science of mind”, რომელიც უკვე ხუთ გამოცემას ითვლის. ბოლო,

მეხუთე გამოცემა 2014 წელს გამოიცა. ეს სახელმძღვანელო, ძირითადად,
კვლევებზეა დაფუძნებული, თუმცა მისი თემატიკა რამდენადმე ვიწროა და
სქესობრივი ურთიერთიერთობების, ჯგუფური ურთიერთობების, აგრესიის და
ნათესაობის ახსნაზეა ორიენტირებული.

ალტერნატიული სახელმძღვანელო, უფრო ფართო თემატიკით, ლარს ვორქმანსა
და ვილ რიდერს ეკუთვნის და ოქსფორდის უნივერსიტეტის პრესის მიერაა
გამოცემული. სახელმძღვანელოს დასახელებაა “Evolutionary Psychology: an
introduction”. წიგნის თემატიკა ბევრად უფრო ფართოა და ისეთ საკითხებს
მოიცავს, როგორებიცაა: ემოციები, კულტურის ევოლუცია, დარვინისეული
მედიცინა და ინდივიდუალური განსხვავებები. ავტორები, დევიდ ბასთან
შედარებით, უფრო მეტი ჯანსაღი სკეპტიკურობით განიხილავენ ევოლუციურ
ჰიპოთეზებს და მათ მიერ განხილული კვლევებიც უფრო დაბალანსებულია.
ორივე სახელმძღვანელო ფსიქოლოგიური ცოდნის მქონე მკითხველებისთვისაა
განკუთვნილი, რაც იმას გულისხმობს, რომ ფსიქოლოგიური ტერმინები
ნაკლებადაა განხილული, ევოლუციური თეორიის საფუძვლები კი - უფრო
ვრცლად.

ჰენდბუქები. ამჟამად, ევოლუციური ფსიქოლოგიის ორი ავტორიტეტული
ჰენდბუქი არსებობს: “Handbook of Evolutionary Psychology”, დევიდ ბასის მიერ
2015 წელს გამოცემული ორტომეული და “Oxford Handbook of Evolutionary
Psychology”, რომლის რედაქტორიც რობინ დანბარია. ოქსფორდის ჰენდბუქი

შედარებით მცირე მოცულობისაა და 2007 წელსაა გამოცემული. თუმცა
ოქსფორდის უნივერსიტეტის პრესას კიდევ ორი ჰენდბუქი აქვს გამოცემული:
“Oxford Handbook of Comparative Evolutionary Psychology”, რომელიც შედარებით
კვლევებს განიხილავს და “Oxford Handbook of Evolutionary Family Psychology”, რაც
ოჯახის ევოლუციური საფუძვლების განხილვებს მოიცავს.

ჟურნალები.

რამდენიმე აკადემიური ჟურნალია, რომლებიც ევოლუციურ
ფსიქოლოგიასთან დაკავშირებულ სტატიებს აქვეყნებს. მათ შორის ყველაზე
პოპულარულია ელსევიერის გამოცემა “Evolution and Human Behavior”, რომელშიც
ევოლუციურ ფსიქოლოგიაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი კვლევების შედეგები
ქვეყნდება. სპრინგერის ორი გამოცემა - “Human Nature” 7და “Evolutionary
Psychological Science”, ასევე ევოლუციურ ფსიქოლოგიასთან დაკავშრებულ
კვლევებს ეხება. Sage-ის გამოცემულ ჟურნალში “Evolutionary Psychology”
შედარებით თეორიული სტატიები იბეჭდება.

ამ ჟურნალში ევოლუციური ფსიქოლოგია ბიოლოგიური ანთროპოლოგიის ჭრილშია
განხილული და შესაბამისად, მისი თემატიკაც უფრო ვრცელია.
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ქვემოთ მოცემულია განხილული ჟურნალების (გარდა “Evolutionary Psychological
Science”-ისა, რომელის გამოცემაც 2015 წელს დაიწყო) იმპაქტ ფაქტორი
ელსევიერის ბაზის, სკოპუსის მიხედვით.
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