
Förebud 
 

Medeltid (800-1500 AD) 

 

För att förstå uppkomsten av den postmoderna världsbild, vi måste gå hela vägen tillbaka till det 

medeltida Europa, för att se hur modernismen själv först utvecklades. 

 

Medeltida europeiska samhället var kollektiva teistisk och statiska. Det var kollektiv, eftersom en 

stark känsla av individualism ännu inte existerade. Människor levde för Gud och kung i en 

pliktskyldigt fylld värld. Den var teistisk eftersom vad som hände i livet intog en baksida till det 

gudomliga drama, som förmedlas av den romersk-katolska kyrkan. Och det var också statisk 

eftersom människor accepteras i stort sett sin plats i samhället. En begränsad mängd uppfinnings 

tänkande och ett passivt godkännande av ödet försvårade att lösa många problem. 

 

Slutet på medeltid - renässansen (1500 AD) 
 

Ankomsten av renässansen i 1500-talet ändrade det medeltida tänkesättet . Under renässansen var 

klassiskt lärande återupptäckt och en ny era av färsk lärande började. Även individer som Francis 

Bacon (1561-1626) utvecklade den vetenskapliga metoden, vilket gör att världen skall förstås på ett 

nytt sätt. 

 

Den roll som ett skäl bekräftade själv och den nya vetenskapliga metodiken började användas - först 

för att förstå världen, sedan för att förbättra den - en optimistisk tro på framsteg uppstod, liksom ett 

ökat förtroende för att i egenskap av människor att lösa problem. Humanism började ersätta teism i 

det europeiska samhället. 

 

Filosofin själv blev fokuserad på individen. Under renässansen, fann René Descartes (1596-1650) 

vad han ansåg var en objektiv och säker grund för kunskap hos individen. Acceptera ingen tradition 

från det förflutna, och ifrågasätta sanningen om allting . Descartes använde en process av tvivel för 

att upptäcka om det fanns något han inte kunde tvivla. 

 

Descartes drog slutsatsen att det var en sak han inte kunde tvivla - sin egen existens. Därför 

grundade han sin nya filosofi på sitt berömda axiom, Cogito, ergo sum - "Jag tänker, alltså är jag." 

 

Vid fastställandet verkligheten i termer av tänkandet själv kände Descartes att han hade upptäckt en 

säker och objektiv grund för sanningen. Han tänkte på individen som ett subjekt som observerar 

världen som ett objekt. Denna förståelse , matchade fint den nya vetenskaplig metod för 

undersökning, i vilken observatörer visar och objektivt försöka mäta vad som händer i världen. 

Denna nya "cartesianska filosofi blev så inflytelserik att den bestämde den filosofiska agendan för 

hela den moderna perioden. 

 

Så, eftersom västvärlden växte bortom medeltiden, skiftade dess världsbild från att vara kollektiv, 

teistisk och statisk till att vara allt mer individualistiskt sekulär och progressiv. 

 

Upplysningen (1650-1800 AD) 
 

Modernismen började med renässansen och nådde sin tidiga blomning under upplysningen. 

Upplysningen - som härrör från renässansen världsbild och baseras på en tro på människans 

förmåga, den vetenskapliga metoden, och visshet om kunskap - var en oerhört självsäker och 

optimistisk rörelse som syftade till att skapa en förbättrad värld baserad på skäl. Som en rörelse, 

levde den i västerländska kretsar från cirka 1650 till cirka 1800. 



Enlightenment 
 

Upplysningen är den period i historien av det västerländska tänkandet och kulturen, som sträcker 

sig ungefär från mitten av sextonhundratalet genom sjuttonhundratalet, som kännetecknas av 

dramatiska revolutioner inom vetenskap, filosofi, samhälle och politik; dessa revolutioner svepte 

bort den medeltida världsbilden och inledde vår moderna västerländska värld. Upplysningens 

tänkande kulminerar historiskt i den politiska omvälvning av den franska revolutionen, i vilken de 

traditionella hierarkiska politiska och sociala förhållandena (den franska monarkin, privilegier i den 

franska adeln, den politiska makten och auktoriteten i den katolska kyrkan) våldsamt förstördes, och 

ersätts med en politisk och social ordning informerad av upplysningens ideal om frihet och 

jämlikhet för alla, grundad, till synes, på principerna om det mänskliga förnuftet. 

 

Upplysningen börjar med den vetenskapliga revolutionen de sextonde och sjuttonde århundradena. 

Uppkomsten av den nya vetenskapen undergräver gradvis inte bara den gamla geocentriska 

uppfattning om kosmos, utan med den, hela uppsättningen av antaganden som hade tjänat till att 

begränsa och styra filosofisk förfrågan. 

 

Den dramatiska framgången för den nya vetenskapen var att förklara den naturlig världen, genom 

redovisning av ett brett utbud av fenomen genom att vädja till till ett relativt litet antal eleganta 

matematiska formler, vilket främjande filosofin (i vid bemärkelse i tiden vilket inkluderar 

naturvetenskap) från en teologins tjänarinna, begränsad av sina egna syften och metoder, till en 

självständig kraft med makt och auktoritet att utmana det gamla och bygga det nya, i en värld av 

både teori och praktik, på grundval av sina egna principer. 

 

D'Alembert, en ledande figur i den franska upplysningen, präglar sitt sjuttonhundratal i mitten av 

det som "århundradet av filosofins par excellence", på grund av den enorma intellektuella 

utvecklingen av tidsåldern, framgångarna för vetenskaperna, och entusiasmen för dessa framsteg, 

men också på grund av de karakteristiska förväntningarna på tidsåldern där filosofin (i denna 

bemärkelse) dramatiskt skulle förbättra människors liv. 

 

Uppgiften att karakterisera filosofin i (eller av) upplysningen möter hindret av mångfalden av 

upplysningens tankar. Upplysningen är förknippad med de franska tänkarna vid mitten decennierna 

av sjuttonhundratalet, de så kallade "Filosoferna", (Voltaire, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, 

etcetera).  Filosoferna utgör ett informellt samhälle av brevskrivande män som samarbetar på ett 

löst definierat projekt av upplysningen centrerad kring projektet i Encyclopedia. 

 

Men upplysningen har bredare gränser, både geografiska och tidsmässiga, än vad detta tyder på. 

Förutom den franska, fanns det en mycket viktig skotsk upplysning (nyckelpersoner var Francis 

Hutcheson, David Hume, Adam Smith och Thomas Reid) och en mycket betydande tyska 

upplysningen (die Aufklärung, nyckelpersoner som inkluderar Christian Wolff, Moses Mendelssohn 

GE Lessing och Immanuel Kant). 

 

Men alla dessa upplysningar var mer [eller mindre] vissa noder eller centrum i en vittomfattande 

och varierad intellektuella utveckling. Med tanke på mångfalden karakteriseras upplysningens 

filosofi här i termer av generella tendenser av tankar, inte i termer av specifika doktriner eller teorier. 

Bara sent i utvecklingen av den tyska upplysningen, när upplysningen var nära sitt slut, blir rörelsen 

självreflekterande; frågan om "Vad är upplysning?" debatteras i broschyrer och tidskrifter. I sin 

berömda definition av "upplysning" i sin essä "Ett svar på frågan: Vad är upplysning?" (1784), 

vilket är hans bidrag till denna debatt, uttrycker Immanuel Kant  många av de tendenser som delas 

mellan upplysningen filosofier av olika läror. Kants definierar "upplysning" som mänsklighetens 

frigörande från sin självpåtagna omognad; "Omogenhet är oförmågan att använda sin egen 



 

förståelse utan ledning av någon annan." 

 

Upplysning är processen att genomföra att tänka själv, att använda och förlita sig på sin egen 

intellektuella kapacitet för att bestämma vad jag ska tro och hur man ska agera. Upplysningens 

filosofer från hela det geografiska och tidsmässiga spektrumet tenderar att ha ett stort förtroende för 

mänsklighetens intellektuella förmågor, både för att uppnå en systematisk kunskap om naturen och 

att fungera som en auktoritativ vägledning i det praktiska livet. 

 

Detta förtroende är i allmänhet parad med misstänksamhet och fientlighet mot andra former eller 

bärare av auktoritet (såsom tradition, vidskepelse, fördomar, myter och mirakel), i den mån dessa 

anses konkurrera med auktoriteten i skäl. 

 

Upplysnings filosofin tenderar att stå i spänning med etablerad religion, i den mån frigörandet från 

självpåtagen omognad i denna tidsålder, vågade tänka själv, väcka sina intellektuella förmågor, som 

i allmänhet kräver att motsätta sig rollen av etablerad religion och dirigera tanke och handling. 

 

Tron på upplysningen - om man kan kalla det så - är processen av upplysning, att bli gradvis 

självstyrd i tanke och handling genom uppvaknandet av ens intellektuella förmågor, som i slutändan 

skulle leda till en bättre, nöjdare människas existens. 

 

Detta inlägg beskriver de viktigaste tendenserna i upplysningstänkandet i följande huvuddelar: (1) 

Sanning: Vetenskap, Kunskapsteori, och Metafysiken i upplysningen; (2) Det goda: Politisk teori, 

Etisk teori och religion i upplysningen; (3) Det vackra: Estetiken i upplysningen. 

 

1. The True: Science, Epistemology and Metaphysics in the Enlightenment 

• 1.1 Rationalism and the Enlightenment 

• 1.2 Empiricism and the Enlightenment 

• 1.3 Skepticism in the Enlightenment 

• 1.4 Science of Man and Subjectivism in the Enlightenment 

• 1.5 Emerging Sciences and the Encyclopedia 

 

2. The Good: Political Theory, Ethical Theory and Religion in the Enlightenment 

• 2.1 Political Theory 

• 2.2 Ethical Theory 

• 2.3 Religion and the Enlightenment 

 

3. The Beautiful: Aesthetics in the Enlightenment 

• 3.1 French Classicism and German Rationalism 

• 3.2 Empiricism and Subjectivism 

• 3.3 Late Enlightenment Aesthetics 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. The True: Science, Epistemology and Metaphysics in the Enlightenment 

 
I denna tid, dedikerad till mänskliga framsteg, anses utvecklingen av naturvetenskaperna vara den 

viktigaste exemplifiering av och bränslet för en sådan utveckling. Isaac Newtons epokgörande 

prestation i hans Principia Mathematica (1687), som mycket kortfattat beskrivits, består i 

förståelsen av en mångfald av fysikaliska fenomen - i synnerhet rörelser hos himlakropparna, 

tillsammans med rörelserna hos organ vid sidan av månen - i några relativt enkla, allmängiltiga, 

matematiska lagar, blev en stor stimulans till intellektuell aktivitet under sjuttonhundratalet och 

fungerade som en förebild och inspiration för undersökningar av ett antal upplysningstänkare. 

 

Newtons system uppmuntrar starkt upplysningen naturuppfattning som en ordnad domän styrd av 

strikt matematiska dynamiska lagar och uppfattningen om oss själva som kan känna dessa lagar och 

därmed fullständigt förstå naturens hemligheter genom utnyttjandet av våra blotta fakulteter. 

Föreställningen om naturen, och hur vi känner den, förändrades avsevärt med uppkomsten av den 

moderna vetenskapen. Det tillhör centralt på dagordningen för Upplysningens filosofi att bidra till 

ny kunskap om naturen, och att tillhandahålla en metafysisk ram inom vilken man kan placera och 

tolka denna nya kunskap. 

 

1.1 Rationalism and the Enlightenment 

 
René Descartes rationalistiska filosofiska system är grundläggande för upplysningen i detta 

avseende. Descartes (1596-1650) åtar sig att etablera vetenskaperna på en säker metafysisk grund. 

Den berömda metod för tvivel Descartes använder för detta ändamål exemplifierar (i bland annat 

genom att överdriva) en attityd kännetecknande för upplysningen. Enligt Descartes, borde utredaren 

i grundläggande filosofisk forskning tvivla på alla propositioner som kan ifrågasättas. Utredaren 

avgör om en proposition är tvivelaktig genom att försöka bygga ett möjligt scenario enligt vilket 

den är falskt. 

 

I området för grundläggande vetenskaplig (filosofisk) forskning, är ingen annan auktoritet utom ens 

egen övertygelse att lita på, och inte ens sina egna övertygelse heller, tills dem utsätts för rigorösa 

skeptisk förhör. Med sin metod kastar, Descartes tvivel över sinnena som auktoritativ källa till 

kunskap. Han finner att Gud och den immateriella själen båda är mer kända, på grundval av 

medfödda idéer, snarare än som objekt för sinnena. Genom sin berömda lära om dualism mellan själ 

och kropp, och att kropp och själ är två skilda substanser, alla med sin egen essens, blir enligt 

uppgift den materiella världen, känd genom sinnena, denominerad som en "yttre" värld, i den mån 

den är utanför de idéer med vilka man omedelbart är förtrogen med i ens medvetande. 

 

Descartes undersökning fastställer därför en av de centrala kunskaps-teoretiska problemen, inte bara 

för upplysningen, utan också för moderniteten: problemet med objektivitet i vår empiriska kunskap. 

Om våra bevis för sanningen i propositioner om [en] extra mental materiell verklighet alltid är 

begränsat till mentalt innehåll, innehåll omedelbart före sinnet, hur kan vi då någonsin vara säker på 

att den extra mentala verkligheten inte är annat än vad vi representerar det som? Lösningen 

Descartes lägger fram på detta problem beror på att vi har prior och säker kunskap om Gud. I själva 

verket, hävdar Descartes att all mänsklig kunskap (inte bara kunskap om den materiella världen 

genom sinnena) beror på metafysisk kunskap om Gud. Hur tvivelaktig Descartes grund om all 

vetenskaplig kunskap i metafysisk kunskap om Gud än var, bidrar hans system i hög grad till 

framsteg inom naturvetenskapen under perioden. 

 

 

 

 



 

Han angriper långvariga antaganden om den skolastiska-aristotelismen vars intellektuella dominans 

stod i vägen för utvecklingen av den nya vetenskapen; han utvecklat en föreställning av materia 

som möjliggjorde mekanisk förklaring av fysikaliska fenomen; och han utvecklat några av de 

fundamentala matematiska principerna - i synnerhet ett sätt att använda algebraiska ekvationer för 

att lösa geometriska problem - som gjorde det möjligt för den fysiska domänen att förklaras med 

precisa, enkla matematiska formler. 

 

Dessutom erbjöd hans grund för fysik och all kunskap, i en relativt enkel och elegant rationalistiskt 

metafysik, en modell för ett rigoröst och komplett sekulariserat system av kunskap. Även om det är 

typiskt för upplysningstänkarna på sjuttonhundratalet (t.ex. Voltaire I sina Letters on the English 

Nation, 1734) att omfatta Newtons fysiska system i stället för Descartes, berodde Newtons systemet 

själv på Descartes tidigare arbete, ett beroende av som Newton själv var medveten om. 

 

Cartesianska filosofin är också grundläggande för upplysningen genom att tända olika kontroverser 

i de senare decennierna av sexton- hundratalet som tillhandahåller bakgrunden för intellektuell 

tumult ur vilken upplysnings utlöser sig. Bland dessa kontroverser är följande: Är kropp och själ två 

olika typer av substanser, som Descartes hävdar, och i så fall vad är naturen hos var och en, och hur 

är de relaterade till varandra, såväl i människan (som förmodligen "har" både  ett medvetande och 

en kropp) och i ett enat världssystem? Om materien är trög (som Descartes hävdar), vad kan vara en 

källa till rörelse och naturen hos kausalitet i den fysiska världen? Och naturligtvis de olika 

kunskapsteoretiska problemen: problemet med objektivitet, betydelsen av Gud för att säkra vår 

kunskap, läran om medfödda idéer, etc etc. 

 

Baruch Spinoza systematiska rationalistiska metafysik, som han utvecklar i sin Ethics (1677) delvis 

som reaktion på problemen i det cartesianska systemet är också en viktig grund för upplysningens 

tanke. Spinoza utvecklar, i motsats till cartesiska dualismen en ontologisk monism enligt vilket det 

inte bara finns en typ av substans utan en substans, Gud eller naturen, med två egenskaper, 

motsvarande att tänka och kropp. Spinozas förnekelse på grundval av strikt filosofiska resonemang 

om att det finns ett transcendent högsta väsen, hans identifiering av Gud med naturen, ger ett starkt 

incitament till banden hos ateism och naturalism som går igenom upplysningsfilosofi. Spinozas 

rationalistiska principer leder honom att hävda en strikt determinism och att förneka någon roll i 

finala orsaker eller teleologiska förklaringar. (Se Israel 2001.) 

 

Den rationalistiska metafysiken av Leibniz (1646-1716) är också grundläggande för upplysningen, 

särskilt den tyska upplysningen (die Aufklärung), som till stor del bygger på det leibniziska 

rationalistiska systemet av Christian Wolff (1679-1754). Leibniz artikulerar och placerar i spetsen 

för metafysiken, den stora rationalistiska principen, principen om tillräckligt skäl, där det anges att 

allt som existerar har ett tillräckligt skäl för sin existens. Denna princip exemplifierar tron,  som är 

så betydelsefull för upplysningen, att universum är fullt begriplig för oss blott genom utnyttjandet 

av våran naturliga befogenheter till anledning. Problemet uppstår med med tanke på skeptiskt 

ifrågasättande, om hur denna princip själv kan vara känd eller grundad. Wolff försöker härleda den 

från den logiska principen om icke-motsägelse (med sin First Philosophy or Ontology, 1730). 

 

Kritiken mot denna påstådda härledning ger upphov till den allmänna frågan om hur formella 

principer för logik möjligen kan tjäna som grund för materiell kunskap om verkligheten. Medan 

Leibniz utövar sitt inflytande genom spridda skrifter om olika ämnen, varav vilka några 

genomarbetar planer för en systematisk metafysik som aldrig exekveras av Leibniz själv, utövar 

Wolff sitt inflytande på den tyska upplysningen genom sin utveckling av ett rationalistiskt system 

av kunskap i vilket han försöker visa alla propositioner i vetenskapen kommer från första principer, 

känd a priori. 

 



 

Wolffs rationalistiska metafysik är karakteristisk för upplysningen på grund av sina anspråk på 

mänskligt förnuft inom den samma, inte med hänsyn till den framgång med vilka skäl etablerar sina 

påståenden. Mycket samma [sak] kan sägas om de stora rationalistiska filosoferna under 

sextonhundratalet . Genom sin artikulation av idealet av scientia, av en komplett vetenskap av 

verkligheten, sammansatt av propositioner härledda demonstrativt från a priori första principer, 

utövar dessa filosofer stort inflytande på Upplysningen. Men de misslyckas, snarare än att 

spektakulärt, förverkliga detta ideal. Tvärtom vad de efterlämnar till sjuttonhundratalet är metafysik, 

med Kants egna ord, som "ett slagfält av ändlösa kontroverser." -  Hur som helst, kontroverserna 

själva  – om Guds natur, själ, materia, substans, orsak, etc, etc, och relationerna mellan var och en 

av dessa ger för det andra – ett enormt bränsle till Upplysningens tanke. 

 

1.2 Empiricism and the Enlightenment 

 
Trots förtroende och entusiasm för det mänskliga förnuftet i Upplysning - kallas den ibland "Age of 

Reason"- den ökade empirismen, både i praktiken av vetenskap och i teorin om kunskap, är 

kännetecknande för perioden. Entusiasmen för förnuftet i upplysningen är inte förmågan till skäl 

som en oberoende kunskapskälla (åtminstone inte i första hand), som faktiskt ställs på defensiven 

under perioden, utan snarare för de mänskliga kognitiva förmågor generellt sett; The Age of Reason 

kontrasterar med en tid av religiös tro, inte med en tid av förnuft erfarenhet. Naturligtvis utövar som 

skisserats ovan, det stora sjuttonde talets rationalistiska metafysiska systemen av Descartes, Spinoza 

och Leibniz ett betydande inflytande på filosofin i upplysningen; Dessutom har sjuttonhundratalets 

Upplysning en rationalistisk stam, som kanske främst exemplifieras av system av Christian Wolff. 

Att ändå Encyclopedin av Diderot och D'Alembert är dedikerad till tre empirister, Francis Bacon, 

John Locke och Isaac Newton, visar den allmänna dominansen av av empirism under perioden. 

 

Om grundaren av den rationalistiska stammen i upplysningen är Descartes då är grundaren av den 

empiristiska stammen Francis Bacon (1561-1626). Fastän Bacon's arbete hör till renässansen, 

inspirerar revolutionen han åtog sig att genomföra i vetenskaperna, inspierar och påverkar 

upplysningstänkarna. Upplysningen, som tidsåldern då experimentell naturvetenskap mognar och 

kommer till sin rätt, beundrar Bacon som "fadern av experimentell filosofi." Bacons revolution 

(antagen i, bland andra verk som The New Organon, 1620) innebär att utforma den nya vetenskapen 

som (1) grundad på empiriska observationer och experiment; (2) slutsatser genom metoden enligt 

induktion; och (3) som i sista hand syftar till, och som bekräftas av, förbättrad praktisk kapacitet 

(därav Bacons motto, "kunskap är makt "). 

 

Även om var och en av dessa delar av Bacons revolution är betydelsefull för naturvetenskapen 

under upplysningen,  förtjänar punkten om metoden särskild tonvikt. Givet att Newtons arbete står 

som det stora exemplet på prestationer för naturvetenskapen under det artonde århundradet, ligger 

den mest framträdande kontrasten mellan Newtons arbete och dem av de stora rationalistiska 

systemen i deras metoder. Medan de stora rationalistiska filosoferna under sextonhundratalet bestod 

av vetenskaplig kunskap om naturen som innehöll ett system där uttalanden som uttrycker 

observerbara fenomen i naturen härleds från första principer, känd a priori, börjar Newtons metod 

med observerade fenomen i naturen och reducerar dess mångfald till enhet genom induktion, det 

vill säga, genom att hitta matematiska lagar eller principer från vilka de observerade fenomen kan 

härledas eller förklaras. 

 

Kontrasten mellan den stora framgången för Newtons "bottom-up" förfarande och de till synes 

ändlösa och fruktlösa konflikterna mellan filosofer beträffande innebörden och giltigheten av första 

principer om skäl gynnar naturligt  ökningen av newtonska (eller Baconian) metoden för att 

förvärva kunskap om naturen på sjuttonhundratalet . 

 



 

Tendensen för naturvetenskapen mot progressivt oberoende från metafysik på sjuttonhundratalet är 

korrelerad med denna punkt för metod. Uppkomsten av modern vetenskap i det sextonde och 

sjuttonde århundradet fortsätter genom sin separation från förutsättningar, läror och metoder för 

teologi; naturlig vetenskap på sjuttonhundra-talet fortsätter så väl att skilja sig från metafysik. 

Newton bevisar kapaciteten för naturvetenskapen att lyckas, oberoende av a priori, tydliga och vissa 

första principer. 

 
Den karakteristiska upplysningens misstanke mot alla påstådda auktoritativa anspråk vars giltighet 

är oklar, som är riktad i första hand mot religiösa dogmer, sträcker sig såväl till  påståenden om 

metafysik. Medan det finns betydande upplysningstänkare som är metafysiker - igen, tänker man på 

Christian Wolff – så är den allmänna inriktningen i upplysningstänkandet anti-metafysisk . 

 

John Lockes Essay Concerning Human Understanding (1690) utövar ett enormt inflytande på 

tidsåldern, till stor del genom den kunskapsteoretiska stränghet som den visar, vilka åtminstone 

implicit är anti metafysiska. Locke åtar sig detta arbete för att undersöka den mänskliga förståelsen 

för att bestämma gränserna för den mänskliga kunskapen; han inrättar därmed ett framträdande 

mönster för Upplysningens epistemologi. Locke finner källan till alla våra idéer, idéer, av vilka 

mänskliga kunskap konstrueras i sinnena och argumenterar inflytelserikt mot rationalisternas 

"doktriner om medfödda idéer. Lockes sensationalism utövar ett stort inflytande på den franska 

upplysningen, främst genom att tas upp och radikaliseras av filosofen, Abbé de Condillac. I hans 

Treatise on Sensations (1754), försöker Condillac förklara hur all mänsklig kunskap uppstår ur 

sinnes erfarenheten. Lockes epistemologi, som utvecklats av Condillac och andra, bidrar i hög grad 

till den framväxande vetenskapen om psykologi under perioden. 

 

Både Locke och Descartes bedriver en metod i epistemologin som medför det kunskapsteoretiska 

problemet med objektivitet. Båda granska vår kunskap genom att undersöka de idéer vi möter direkt 

i vårt medvetande. Denna metod kommer att kallas "vägen för idéer". Även om det varken för 

Locke eller för Descartes medför att alla våra idéer representerar sina objekt genom att likna dem 

(t.ex. vårt uppfattning om Gud representerar inte Gud genom likna Gud), beror vår påstådda 

kunskap om vår miljö genom sinnena till stor del på idéer som påstås liknar yttre materiella objekt. 

På det sättet våra idéer representeras innebär det kunskaps-teoretiska problemet med hur vi kan veta 

att dessa idéer i själva verket likna sina objekt. Hur kan vi vara säkra på att dessa objekt inte visas 

på ett sätt innan sinnet och förekommer på på något annat sätt (eller inte alls) i verkligheten utanför 

sinnet? 

 
George Berkeley, en empirisk filosof influerad av John Locke, undviker problemet genom att hävda 

metafysisk i idealism: (till synes materiella) föremål för vår uppfattning är ingenting annat än idéer 

som representeras innan sinnet. Emellertid är Berkeleys idealism mindre inflytelserikt i, och 

karakteristisk för upplysningen, än de motsatta ståndpunkterna materialism och Cartesiansk dualism. 

Thomas Reid, en framstående medlem av den skotska upplysning, svarar på detta epistemologiska 

problemet på ett sätt som är mer kännetecknande för upplysningen i allmänhet. Han angriper vägen 

för idéer och hävdar att de omedelbara objekten för vår (sinnes) uppfattning är de gemensamma 

(materiella) objekten i vår omgivning, inte idéer i vårt sinne. Reid fäster sitt försvar av naiv realism 

som ett försvar för sunt förnuft gentemot lärdomar av filosofer. Försvaret av sunt förnuft, och den 

tillhörande tanken att resultaten av filosofi borde vara till nytta för vanliga människor, är 

karakteristiska idéer för upplysningen, särskilt uttalade i den skotska upplysningen. 

 
 

 

 

 



 

1.3 Skepticism in the Enlightenment 

 
Skepsis har en anmärkningsvärt stark plats i upplysningen filosofi, med tanke på att förtroendet för 

vår intellektuella kapacitet för att uppnå en systematisk kunskap om naturen är en ledande egenskap 

för tidsåldern. Denna egenhet är åtminstone uppmjukad upp till den grad att mycket skepsis i 

upplysningen bara är metodisk, ett verktyg avsedd att tjäna vetenskapen, snarare än en filosofisk 

ståndpunkt anammad för egen räkning. 

Den avgörande roll för skepsis exemplifieras framträdande i Descartes 'Meditation on First 

Philosophy (1641), i vilken Descartes använder radikal skeptiskt tvivel för att angripa fördomar 

härledd från lärande och från sinneserfarenheter och för att söka upp principer som är kända med 

säkerhet som kan tjäna som en säker grund för ett nytt system för kunskap. 

 

Med tanke på den negativa, kritiska, misstänksamma attityden upplysningen hade mot doktriner 

som traditionellt ansågs välgrundade, är det inte förvånande att upplysningstänkarna använde 

skeptiska troper (hämtade från den antika skeptiskt traditionen) för att angripa traditionella dogmer 

inom vetenskap, metafysik och religion. 

 

Emellertid är skepticism inte bara ett metodologiskt verktyg i händerna på Upplysningens tänkare. 

De skeptiskt rösterna i sinnet är en framträdande manifestation av upplysningens anda. Influenserna 

av Pierre Bayle, en annan grundande gestalt i upplysningen, vittnar om detta. Bayle var en fransk 

protestant, som i likhet med många europeiska filosofer av sin tid, var tvungen att leva och arbeta i 

ett politiskt liberalt och tolerant Holland för att undvika censur och fängelse. 

 

Bayles historiska och kritiska lexikon (1697), en märklig och underbar bok, utövar stort inflytande 

på tidsålder. Bokens form är avskräckande: en biografisk ordbok, med långa lärda anteckningar om 

obskyra figurer i kulturhistorien, avbrutna av långa vetenskapliga fotnoter, vilka i sin tur avbryts av 

ytterligare fotnoter. Sällan har ett verk med ett sådant skrämmande vetenskapligt anspråk utövat ett 

sådant radikalt och befriande inflytande på kulturen. Det utövar detta inflytande genom sitt 

skeptiska ifrågasättande av religiösa, metafysiska, och vetenskapliga dogmer. 

 

Bayle s eklekticism och hans tendens att följa argument utan att arrangera deras föregående 

slutsatser gör det svårt att kategorisera hans tänkande. Men det är i inställningen till undersökning 

som Bayle visar, snarare än någon doktrin han ansluter sig till, som markerar honom som en tydligt 

upplysningstänkare. Han är orädd och modig i att ifrågasätta allsköns dogmer. Hans attityd till 

undersökning påminner om både Descartes "meditatören” och den person som genomgår 

upplysning som Kant definierar den, attityden att komma att tänka på sig själv, för att våga veta. 

Denna epistemologiska hållning, som manifesteras i misstro mot auktoriteter och tillit till sin egen 

förmåga att bedöma, uttrycker upplysningens värdering av individualism och självbestämmande. 

 

Detta skeptiskt / kritiska förhållningssätt ligger till grund för en betydande spänning i tidsåldern. 

Medan det är vanligt att uppfatta upplysningen som ersättning för traditionen av auktoritet och 

religiös dogm med ledning av förnuft kännetecknas i själva verket upplysningen av en kris i 

auktoriteten beträffande någon tro. Denna är kanske bäst illustrerad med referens till David Humes 

skepticism, som utvecklas i bok I av A Teratise of Human Nature (1739-1740) och i hans senare 

Enquiries Concerning Human Understanding (1748). 

 

Medan man kan ta Humes skepsism att göra gällande att han är en avvikare i förhållande till 

Upplysningen, är det mer övertygande att se Humes skepsis som en blomning av en kris med 

avseende på behörigheten i övertygelser som är interna till upplysningen. Hume artikulerar en 

mängd olika skepticism. Hans "skepsis när det gäller sinnena" är uppbyggt av kunskapsteoretiska 

problem som hänger samman med hur idéer beskrivs ovan. Hume artikulerar även skepsis när det 



 

gäller att resonera i en argumentation som förutses av Bayle. 

 

Hume börjar detta argument genom att konstatera att, även om regler eller principer i de 

demonstrativa vetenskaperna är säkra eller ofelbara, så med tanke på tillkortakommanden i våra 

förmågor, kan våra tillämpningar av sådana regler eller principer i de demonstrativa slutsatserna ge 

slutsatser som inte kan betraktas som säkra eller ofelbara. 

 

Vid närmare eftertanke,  måste vår övertygelse i slutsatser från de demonstrativa resonemangen 

kvalificeras genom en bedömning av sannolikheten att vi gjorde ett misstag i våra resonemang. 

Således skriver Hume , "all kunskap urartar till sannolikhet "(Treatise, I.iv.i). Hume hävdar vidare 

att med tanke på denna degeneration av alla domar,  är vår bedömning av sannolikheten att vi 

gjorde ett misstag, och den motsvarande minskning av säkerheten i slutsatsen - är en annan dom 

som vi borde göra, en ytterligare bedömning, vilket leder till en ytterligare minskning av säkerhet i 

vår ursprungliga slutsats, vilket ''slutligen leder [till] total utrotning av tro och bevis ". 

 

Hume ifrågasätter också som bekant motiveringen för induktiva resonemang och kausala 

resonemang. Eftersom vi enligt Humes argument tar våra förflutna observationer om 

orsaksresonemang för att tjäna som bevis för domar om vad som kommer att hända i relevant 

liknande omständigheter i framtiden, beror kausala resonemang på antagandet att den framtida 

inriktningen av naturen kommer att likna det förflutna; och det finns ingen icke-cirkulär motivering 

av detta viktiga antagande. Hume drar slutsatsen att vi inte har någon rationell motivering för vår 

kausala eller induktiva domar. 

 

Humes skeptiska argument med avseende på kausala resonemang är mer radikal än hans skeptiska 

ifrågasättande av skäl som sådant, i den mån de ifrågasätter även erfarenheter själv som en grund 

för kunskap och implicit utmanar bevis för den newtonska vetenskapen själv, själva stoltheten av 

upplysningen. Frågan som underförstått ställts av Humes starka skeptiska argument är om någon 

kunskapsteoretisk auktoritet alls tål kritisk granskning. 

 

Upplysningen börjar genom att släppa lös begränsade skepsiska attacker mot avgränsade mål, men 

när den skeptiska anden släpps ur flaskan, blir det svårt att upprätthålla övertygelse på någon 

auktoritet. Så, den förtvivlade attityd vilken Hume som bekant uttrycker i slutsatsen i bok I av 

Treatise, som en följd av hans epistemologiska undersökning, när den drabbar samman med den 

självsäkra och optimistiska attityd som vi förknippar med upplysningen, återspeglar i själva verket 

en viktig möjlighet i ett speciellt upplysningsproblem med avseende på behörigheten i tron. 

 

 

 

1.4 Science of Man and Subjectivism in the Enlightenment 

 
Även om Hume befinner sig kämpa med skepticism i slutet av bok ett  av Treatise, är projektet för 

arbetet som han beskriver det inte att främja en skeptisk synvinkel, utan att etablera en vetenskap i 

medvetandet. Hume är en av många upplysningstänkare som strävar efter att vara "Newton i sinnet"; 

Han strävar efter att fastställa de grundläggande lagar som styr delar av det mänskliga medvetandet 

i sin verksamhet. 

 

Alexander Pope's berömda vers i en essä om människan (1733) (""Känn sedan dig själv, förmoda 

inte att Gud granskar / Den ordentlig studien av mänskligheten är människan ") uttrycker väl det 

intensiva intresset mänskligheten vinner i sig själv inom ramen för upplysningen, som en partiell 

ersättning för sitt traditionella intresse i Gud och den transcendenta domänen. 

 



 

Precis som solen ersätter jorden som centrum för vårt kosmos i Copernicus kosmologiska systemet, 

så ersätter mänskligheten själv Gud i centrum av mänsklighetens medvetande i upplysningen. Mot 

bakgrund av upplysningens passion för vetenskap, sker självriktad uppmärksamhet naturligt i form 

av uppkomsten av det vetenskapliga studiet av mänskligheten under perioden. 

 

Entusiasmen för det vetenskapliga studiet av mänskligheten under perioden innehåller en spänning 

eller paradox om platsen för mänskligheten i kosmos, eftersom kosmos åter är uttänkt i samband 

med upplysnings filosofi och vetenskap. Newtons framgångar i början av upplysningen att inordna 

företeelser i naturen enligt universell rörelselagar , uttryckt i enkla matematiska formler, 

uppmuntrar uppfattningen om naturen som en mycket komplicerad maskin, vars delar är materiella 

och vars rörelser och egenskaper till fullo förklaras av deterministiska orsakslagar. 

 

Men om vår uppfattning om naturen är en exklusivt materiell domän styrd av deterministiska, 

mekaniska lagar, och om vi samtidigt förnekar platsen för det övernaturliga i kosmos, i så fall, hur 

passar mänskligheten själv in i kosmos? Å ena sidan är, resultaten av naturvetenskap i allmänhet 

den stora stoltheten i upplysningen, som manifesterar förträffligheten av tydlig mänsklig förmåga. 

Stoltheten och självsäkerheten om mänskligheten i upplysningen yttrar sig bland annat i att 

mänskligheten gör studiet av sig självt till sin centrala angelägenhet. Å andra sidan ger, studiet av 

mänskligheten i upplysningen vanligtvis ett porträtt av oss som är motsatsen till smickrande eller 

upplyftande . 

 
I stället för att representeras som att upptaga en privilegierad plats i naturen, eftersom vi har gjorts 

till Guds avbild, är mänskligheten vanligen representerad i Upplysning som en helt naturlig varelse, 

som saknar fri vilja, med en odödlig själ, och en icke-naturlig fakultet av intelligens eller orsak. 

 

Själva titeln på J.O. de La Mettrie s Man a Machine (1748), till exempel verkar utformad för att 

tömma mänsklighetens självuppfattning, och i detta avseende är det kännetecknande för 

upplysningens ”vetenskapen om människan”. Det gäller för ett antal verk i upplysningen, kanske 

speciellt arbeten i den mer radikala franska upplysningen - anmärkningsvärd här är Helvetius , Of 

the Spirit (1758) och Baron d'Holbach System of Nature (1770) - att de genast uttrycker den 

märkliga självsäkerheten hos mänskligheten som är så kännetecknande för upplysningens i sina 

vetenskapliga ambitioner medan de samtidigt målar ett porträtt av mänskligheten som dramatiskt 

töms på sin traditionella självbild att ockupera ett privilegierat läge i naturen. 

 
Metoden för epistemologi under perioden återspeglar en liknande spänning. Med tanke på den 

kunskapsteoretiska roll Descartes berömda ”cogito, ergo sum” [spelar] i hans system av kunskap, 

kan man se Descartes epistemologi såsom redan markerar övergången från en kunskapsteori om 

privilegierad kunskap om Gud till en som privilegier självkännedom istället. Men i Descartes 

epistemologi, är det fortfarande sant att kunskap om Gud fungerar som den nödvändiga grunden för 

all mänsklig kunskap. [ I ] Humes Treatise visar en sådan omorientering mindre tvetydigt. 

 

Som nämnts, avser Hume [med] sitt arbete till att omfatta en vetenskap om medvetandet eller 

människan. I inledningen beskriver Hume vetenskapen om människan på så sätt som en grund för 

alla vetenskaper eftersom alla vetenskaper ”ligger inom kännedomen av män, och bedöms av deras 

befogenheter och fakulteter.” Med andra ord, eftersom all vetenskap är mänsklig kunskap, är 

vetenskaplig kunskap om mänskligheten grunden för vetenskaperna. Humes placerar vetenskapen 

om människan som grunden för alla vetenskaper [vilken] båda exemplifierar ett privilegium som 

erbjuds till ”mänsklighetens studie av människan” inom upplysningens och ger en tolkning av den. 

 

 

 



 

Men Humes metodologiska privilegium av mänskligheten i systemet för vetenskaper står i skarp 

kontrast med vad han säger i huvuddelen av hans vetenskap om mänskligheten . I Humes vetenskap 

om människan, är skäl som fakultet för kunskap skeptiskt attackerad och marginaliserad; Skälet 

tillskrivs till andra djur också; tro visar sig vara grundad i sedvänja och vanor; och fri vilja nekas. 

Så samtidigt som kunskap om mänskligheten undantränger kunskapen om Gud som hörnstenen i 

systemet för kunskap, utmanar brutalt ett vetenskapligt perspektiv på mänskligheten, 

mänsklighetens självuppfattning om att inneha en privilegierad ställning i naturens ordning. 

 

Immanuel Kant iscensätter uttryckligen en revolution i epistemologin med förebild från Kopernikus 

i astronomi. Som kännetecknande från upplysningens epistemologi, förbinder sig Kant, i sin Kritik 

av det rena förnuftet (1781, andra upplagan 1787)  för att såväl bestämma gränserna för vår kunskap 

och samtidigt för att ge en grund för vetenskaplig kunskap om naturen och han försöker att göra 

detta genom att undersöka våra mänskliga fakulteters kunskap kritiskt. Även när han drar strikta 

gränser för rationell kunskap, försöker han att försvara Skälet som fakultet för kunskap, som att 

spela en nödvändig roll i naturvetenskapen, med tanke på de skeptiska utmaningar som Skälet 

möter under perioden. 

 

Enligt Kant är vetenskaplig kunskap om i naturen, inte enbart kunskap om vad som faktiskt händer i 

naturen, utan kunskap om orsakslagar om naturen i enlighet, för vad som i faktiskt måste hända. 

Men hur är kunskapen om nödvändiga orsakssamband i naturen möjligt? Humes undersökning om 

idén om orsaken hade gjort det klart att vi inte kan veta orsakers nödvändighet genom erfarenhet; 

erfarenhet lär oss maximalt det som i faktiskt händer, inte vad som måste hända. Dessutom hade 

Kants egen tidigare kritik av principerna för rationalism övertygat honom om att principer om 

(”allmän”) logik inte heller kan motivera kunskap om verkliga nödvändiga kopplingar (i naturen); 

den formella principen om icke-motsägelser kan i bästa fall grunda deduktionen av en proposition 

från en annan, men inte påståendet att en egenskap eller händelse måste följa från en annan inom 

ramen för naturen. 

 
Det generella kunskapsteoretiska problem Kant adresserar i Kritik av det rena förnuftet är: hur är 

vetenskap möjlig (inklusive naturvetenskap, matematik, metafysik), med tanke på att all sådan 

kunskap måste vara (eller inkludera) kunskap om verkliga, materiella (inte enbart logiska eller 

formella) nödvändigheter. Placerat i de i termer Kant definierar det, är problemet: hur är syntetisk a 

priori kunskap möjlig? 

 

Enligt den kopernikanska revolutionen i kunskapsteorin som Kant presenterar som en lösning på 

detta problem måste objekt anpassa sig till mänsklig kunskap snarare än kunskap till föremålen. 

Enligt Kants argument ligger vissa kognitiva former, redo i det mänskliga sinnet - framträdande 

exempel är de rena begreppen om substans och orsak och formerna för intuition, rum och tid; givna 

förnuftiga representationer måste anpassa sig till dessa former för mänsklig erfarenhet (som 

empirisk kunskap om naturen) för att vara möjlig överhuvudtaget. Enligt Kants epistemologiska 

revolution, kan vi skaffa vetenskaplig kunskap om naturen, därför att vi bildar den a priori enligt 

bestämda kognitiva former; till exempel, kan vi känna igen naturen som en kausalt ordnad domän 

eftersom vi ursprungligen syntetiserar a priori den givna mångfaldigheten av känslighet beroende på 

vilken kategori av orsakssamband som har sin källa i det mänskliga sinnet. 

 

Kant räddar rationell kunskap om naturen genom att begränsa rationell kunskap till naturen. Enligt 

Kants argument kan vi ha en rationell kunskap endast för domänen av möjliga upplevelse, inte av 

översinnliga föremål såsom Gud och själen. Dessutom för Kants lösning med sig ett slags idealism: 

givet sinnets roll i att konstitutionera objekt av erfarenhet känner vi bara igen objekt som 

framträdanden, bara som de är för oss, inte som de är i sig själva. Detta är subjektivismen i Kants 

kunskapsteori. 



 

Kants epistemologi exemplifierar upplysningstänkandet genom att ersätta den teocentriska 

kunskapssynen av den rationalistiska traditionen med en antropocentriskt uppfattning. 

 

Dock innebär Kants system att göra plats för mänsklighetens praktiska såväl som religiösa 

strävanden mot det transcendenta. Enligt Kants idealism är området för naturen begränsad till en 

värld av det framträdande, och vi kan begripligt tänka på översinnliga föremål som Gud, frihet och 

själen, även om vi inte kan ha kunskap om dem. 

 

Genom [att] postulera av en värld av ogripbara noumena (saker i sig) över riket av naturen som en 

sfär av framträdanden, lyckades Kants göra plats för praktiska begrepp som är centrala för vår 

förståelse av oss själva även när vi grundar vår vetenskaplig kunskap om naturen som en domän 

som styrs av deterministiska kausala lagar. 

 

Trots att Kants idealism är mycket kontroversiellt från början innebär det upplysningens mest 

allvarliga försök att förstå kosmos på ett sådant sätt som upplysningens uppfattning av naturen och 

upplysningens uppfattning om oss själva (som moraliskt fria, ha värdighet, som utvecklings-dugliga, 

etcetera) passar ihop i ett enda system. 

 

 

1.5 Emerging Sciences and the Encyclopedia 

 
Åtagandet att noggrant observera och beskriva fenomen som utgångspunkt för vetenskap och sedan 

framgången med att förklara och redovisa observerade fenomen genom induktionsmetoden leder 

naturligtvis till utvecklingen av nya vetenskaper inom nya områden i Upplysningen. Många av 

human- och samhällsvetenskapen har sitt ursprung i artonhundratalet (t.ex. historia, antropologi, 

estetik, psykologi, ekonomi, även sociologi), men de flesta är bara  senare formellt etablerade som 

autonoma discipliner. Framväxten av nya vetenskaper stöds av utvecklingen av nya vetenskapliga 

verktyg, såsom modeller för probabilistisk resonemang, ett slags resonemang som har fått ny 

respekt och tillämpning under perioden. Trots den vetenskapliga mångfalden i perioden kvarstår 

idealet att förstå mångfalden i vår vetenskapliga kunskap som ett enhetligt vetenskapssystem; Men 

detta ideal av enighet är generellt sett taget som regulativt, som ett ideal som uppstår i vetenskapens 

alltid avslutade status, snarare än som förstärkt från början genom att reglementera vetenskapen 

enligt a priori-principer. 

 
Som ett exempel på dessa och andra tendenser i upplysningen, förtjänar ett arbete ett särskilt 

omnämnande: Encyklopedin, redigerad av Denis Diderot och Jean La Rond d'Alembert. 

Encyklopedin (underrubriken "systematisk ordbok för vetenskap, konst och hantverk") publicerades 

i 28 volymer (17 som text, 11 som planscher) över 21 år (1751-1772) och består av över 70 000 

artiklar, där det medverkande över 140 bidragsgivare,  bland dem många av de ledande och 

berömda personerna i den franska upplysningen. Arbetet syftar till att tillhandahålla ett 

kompendium av befintlig mänsklig kunskap som ska överföras till efterföljande generationer, en 

överföring som är avsedd att bidra till framsteg och spridning av mänsklig kunskap och till en 

positiv omvandling av det mänskliga samhället. Encyklopediens inriktning är bestämt sekulär och 

implicit anti-auktoritärt. Följaktligen censurerar den franska staten i den tidigare regimen projektet, 

och det slutfördes endast genom Diderots uthållighet.  Samarbetets natur hos projektet, särskilt i 

samband med statens motstånd, bidrar väsentligt till bildandet av en gemensam känsla av syfte 

bland de många olika intellektuella som tillhör den franska upplysningen. Kunskapen i 

Encyclopedin är självmedvetet social både i sin produktion - i den mån det är omedelbart en 

produkt av vad titelsidan kallar "ett samhälle av brevskrivande män " - och i dess syfte - i den mån 

det primärt är menat som ett instrument för utbildning och förbättring av samhället. Det är ett 

slående drag i Encyclopedin, och en kraft i vilken det exemplifierar den baconiska uppfattningen 



om vetenskapens karakteristik under perioden, att dess artiklar täcker hela spektrumet och 

omfattningen av kunskap, från den mest abstrakta teoretiska till den mest praktiska, mekaniska och 

tekniska. 


