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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämä työ käsittelee evoluution ja altruismin suhdetta. Tutkimuksen ensisijainen tarkoitus on selvittää, onko psykologinen altruismi teoriassa
mahdollista selittää luonnonvalinnalla - toisin sanoen, kuuluuko psykologinen altruismi evoluutioteorian selitysvoiman alaan. Mikäli näin on,
luonnonvalinta ei johda psykologiseen itsekkyyteen, kuten usein ajatellaan.
Työn ensimmäinen luku taustoittaa tutkimusta ja esittelee lyhyesti länsimaisen ihmiskuvan historiaa altruismin ja itsekkyyden osalta sekä
evoluutiobiologian historiaa Darwinista tähän päivään altruismin ongelman näkökulmasta. Toinen luku luokittelee, tarkastelee ja suhteuttaa
toisiinsa erilaisia altruismin käsitteitä. Tutkimuksen kannalta tärkeimmät altruismin käsitteet ovat evolutiivisen, psykologisen ja behavioraalisen
altruismin käsitteet.
Työn kolmas luku käsittelee altruismin selittämistä biologisissa yhteyksissä. Altruistinen käyttäytyminen pyritään evoluutiobiologiassa
selittämään evolutiivisesti itsekkäänä, ts. sellaisena käyttäytymisenä, joka nostaa yksilön omaa kelpoisuutta. Tärkeimmät välineet tähän ovat
evolutiivinen peliteoria ja teoria sukulaisvalinnasta. Työn tämä osa keskittyy kuitenkin tarkastelemaan biologi David Sloan Wilsonin ja filosofi
Elliot Soberin puolustamaa ryhmävalintamallia, joka mahdollistaa evolutiivisesti altruististen piirteiden kehittymisen, ts. sellaisten piirteiden,
jotka laskevat kantajansa kelpoisuutta ja nostavat muiden yksilöiden kelpoisuutta. Työssä puolustetaan ryhmävalintateoriaa sitä kohtaan esitettyä
kritiikkiä vastaan ja tarkastellaan sen suhdetta vaihtoehtoisiin tapoihin selittää behavioraalisesti altruistinen käyttäytyminen.
Neljännessä luvussa käsitellään kolmannessa luvussa tarkasteltujen biologisten selitysmallien soveltamista ihmisen altruistiseen käyttäytymiseen.
Luvussa tarkastellaan ensin ihmisen käyttäytymisen ja psykologian evolutiiviseen selittämiseen kohdistunutta kritiikkiä ja puolustetaan
evoluutioteorian periaatteellista selityskykyä ihmisen käyttäytymiseen ja psykologiaan. Seuraavaksi käsitellään evolutiivisen peliteorian,
sukulaisvalintateorian ja ryhmävalintateorian sopivuutta ihmisen behavioraalisen altruismin selittämiseen, niitä erityispiirteitä, joita mallien
soveltamisessa ihmiseen liittyy, ja sitä, kuinka uskottavia selitysmallit ovat ihmiseen sovellettuina. Lopuksi tarkastellaan sitä, mitä
evoluutioteoria sanoo niistä psykologisista taipumuksista, jotka johtavat altruistiseen käyttäytymiseen.
Työn tulos on, ettei ole mitään teoreettisia syitä, joiden takia psykologinen altruismi ei voisi olla evoluutioteorian selityksen kohteena. Tämä on
ristiriidassa sen ajatuksen kanssa, että luonnonvalinta johtaisi vääjäämättä psykologiseen itsekkyyteen ja että darvinistiseen ihmiskäsitykseen
välttämättä liittyisi egoismi. Työn lopussa esitetään evolutiivinen argumentti, joka väittää ihmisellä olevan aidosti psykologisia motiiveja.
Työn lähteinä on käytetty ensisijaisesti biologianfilosofista ja evoluutiobiologista kirjallisuutta. Työn keskeisimpinä lähteinä ovat Elliot Soberin
ja David Sloan Wilsonin ryhmävalintaa ja altruismia käsittelevät tutkimukset ja niiden ympärillä käyty keskustelu.
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