
2. The Goda: Politisk teori, etisk teori och religion i upplysningen 

2.1 Politisk teori 
 

Upplysningen är mest identifierad med sina politiska prestationer. Eran präglas av tre 

politiska revolutioner, vilka tillsammans ligger till grund för moderna, republikanska, och 

konstitutionella demokratier: Den engelska revolutionen (1688), den amerikanska 

revolutionen (1775-83) och den franska revolutionen (1789-99). Framgången med att förklara 

och förstå den naturliga världen uppmuntrar Upplysningsprojektet att återskapa den sociala/ 

politiska världen, i enlighet med de modeller vi påstås finna i våra skäl. 

Upplysningsfilosoferna finner att de befintliga sociala och politiska ordningarna inte tål 

kritisk granskning. Befintliga politiska och sociala auktoriteter är höljd i religiös myt och 

mysterium och grundad på dunkla traditioner. Kritiken av befintliga institutioner kompletteras 

med det positiva arbetet med att teoretiskt utforma modellen av institutioner som de borde 

vara. Vi är skyldiga den här perioden den grundläggande regeringsmodellen grundad på de 

styrdas samtycke; artikuleringen av politiska ideal om frihet och jämlikhet och teorin om 

deras institutionella förverkligande; artikuleringen av en lista över grundläggande individuella 

mänskliga rättigheter att bli respekterade och realiseras av något legitimt politiskt system; 

artikulering och främjande av tolerans av religiös mångfald som en dygd som ska respekteras 

i ett välordnat samhälle; uppfattningen om de grundläggande politiska krafterna som 

organiseras i ett system av kontroll och balans; och andra nu kända funktioner i västra 

demokratier. Men för alla de varaktiga prestationerna av Upplysningspolitisk filosofi är det 

inte klart att mänskligt resonerande visar sig vara kraftfull nog för att lägga ett konkret, 

positivt auktoritativt ideal i stället för kritikens syften. Som i den epistemologiska domänen 

visar skälen sin makt mer övertygande i att kritisera myndigheter än att etablera dem. Här 

också är frågan om gränserna för skäl en av de viktigaste filosofiska arven från perioden. 

Dessa gränser framgår livligt av den franska revolutionens gång. Den franska revolutionens 

uttryckliga ideal är upplysningsidealen för individuell frihet och jämlikhet; Men som de 

revolutionära försöker att utarbeta rationella, sekulära institutioner att sätta i stället för dem 

som de våldsamt har störtat, använder de så småningom våld och terror för att kontrollera och 

styra folket. Den franska revolutionens degeneration i terrorregimen uppfattas av många som 

bevis på tomhet och hyckleri i upplysningsskälen, och är en av de viktigaste faktorerna som 

står för upplysningens slut som en historisk period. 

Upplysningens politiska revolutioner, särskilt franska och amerikanska, kultiverades och 

vägleddes i stor utsträckning av tidigare politisk filosofi under perioden. Trots att Thomas 

Hobbes, i sin Leviathan (1651), försvarar den politiska suveränens absoluta makt, och i den 

mån är motsatt till revolutionärerna och reformatorerna i England, är detta arbete ett 

grundläggande arbete för Upplysningens politiska teori. Hobbes 'arbete härstammar från den 

moderna sociala kontraktsteorin, som införlivar upplysningens uppfattning om individens 

förhållande till staten. Enligt den allmänna sociala kontraktsmodellen är den politiska 



auktoriteten grundad genom en överenskommelse (ofta förstådd som ideell, snarare än 

verklig) mellan individer, som var och en syftar till att förena sitt rationella självintresse 

genom att skapa en gemensam politisk auktoritet över alla. Således är enligt den allmänna 

kontraktsmodellen (även om detta är tydligare i senare kontraktsteoretiker som Locke och 

Rousseau än i Hobbes själv) den politiska auktoriteten grundad inte i erövring, naturligt eller 

gudomligt inrättad hierarki eller i dunkla myter och traditioner, utan snarare i det rationella 

medgivandet av de styrda. Vid initieringen av denna modell intar Hobbes ett naturalistiskt, 

vetenskapligt förhållningssätt till hur det politiska samhället borde organiseras (mot bakgrund 

av en tydlig, osentimental uppfattning om den mänskliga naturen), och påverkar sålunda 

avgörande upplysnings processen för sekularisering och rationalisering i politisk och social 

filosofi. 

Baruch Spinoza bidrog också stort till utvecklingen av upplysningspolitisk filosofi under sina 

första år. Etikens metafysiska läror (1677) lade grunden för hans inflytande på eran. Spinozas 

argument mot kartesisk dualism och till förmån för substans monismen, påståendet att det 

endast kan finnas ett ämne, Gud eller naturen, togs för att ha radikala konsekvenser inom 

politikens område, etik och religionens domäner under perioden. Spinozas arbete med 

filosofiska skäl leder till förnekandet av existensen av en transcendent skapare, av försynen 

bestämd, laggivande Gud; det etablerar motsättningen mellan filosofins läror å ena sidan och 

den traditionellt anpassade praktiska övertygelsen (moraliska, religiösa, politiska), hos folk, 

och å andra sidan en opposition som är en viktig aspekt av upplysningens kultur . I sitt 

huvudpolitiska arbete Tractatus Theologico-Politicus (1677),bygger Spinoza på sin 

rationalistiska naturalism, och motsätter sig vidskepelse, och argumenterar för tolerans och  

religionen underordnad staten och uttalar sig för en kvalificerad demokrati. Liberalismen är 

kanske den mest karakteristiska politiska filosofin för Upplysningen, och Spinoza är i sina 

texter, första och främst en av dess upphovsmän. 

John Lockes andra Second Treatise of Government (1690) är dock den klassiska källan till 

modern liberal politisk teori. I sin första First Treatise of Government, angriper Locke Robert 

Filmers Patriarcha (1680), som sammanfattar vilken politisk teori Upplysningen motsätter sig. 

Filmer försvarar kungarnas rätt att utöva absolut auktoritet över sina subjekt på grundval av 

påståendet att de ärver den auktoritet som Gud lagstadgade i Adam vid skapandet. Även om 

Lockes påstående om den naturliga friheten och jämlikheten hos människor i The Second 

Treatise står starkt och uttryckligen mot Filmers uppfattning är det slående att kosmologin 

som ligger bakom Lockes påstående ligger närmare Filmer än Spinoza. Enligt Locke måste vi 

förstå våra relationer i naturens tillstånd för att förstå naturen och källan till legitim politisk 

auktoritet. Med hänvisning till den naturlagen hävdar Locke att det är uppenbart av vår 

naturliga orsak att vi alla absolut är föremål för vår Herre och Skapare, men att i förhållande 

till varandra existerar vi naturligt i ett jämställdhetsläge "där alla makt och jurisdiktion är 

ömsesidig, och ingen har mer än en annan "(Second Treatise §4). Vi existerar också naturligt i 

ett tillstånd av frihet, så länge vi kan göra med oss själva och våra ägodelar som vi vill, inom 

ramen för den grundläggande naturlagen. Naturlagen "lär hela mänskligheten ... att vara lika 

och oberoende, och ingen bör skada någon annan i sitt liv, hälsa, frihet eller ägodelar" (§ 6). 

Att vi styrs i vårt naturliga tillstånd genom en sådan verklig moralisk lag, lagstiftad av Gud 



och känd för oss genom vår naturliga orsak, innebär att naturens tillstånd inte är Hobbes krig 

mot alla mot alla. Men eftersom det saknas någon mänsklig auktoritet över alla att döma om 

tvister och verkställa lagen är det ett villkor som är grumlat av "obekvämligheter", i vilket 

innehav av naturlig frihet, jämlikhet och ägodelar är osäker. Enligt Locke upphör vi rationellt 

med detta naturliga tillstånd genom att samarbeta tillsammans genom att sätta över oss en 

politisk auktoritet, ansvarig för att utfärda och genomdriva en enda, tydlig uppsättning lagar 

för att garantera våra naturliga rättigheter, friheter och ägodelar. Den civila, politiska lagen, 

som grundades i slutändan efter den styrdes samtycke, upphäver inte den naturliga lagen, 

enligt Locke, men tjänar endast till att dra den lagen närmare. "Naturlagar står som en evig 

regel för alla män" (§135). Följaktligen, när en etablerad politisk makt strider mot denna lag 

är folket därför berättigat att störta den. Lockes argument för rätten till revolt mot en regering 

som motsätter sig de syften som legitimerar regeringen har tagits som rättfärdigade för den 

politiska revolutionen i det sammanhang som han skriver (den engelska revolutionen) och 

nästan hundra år senare, av andra att rättfärdiga den amerikanska revolutionen också. 

Fast Lockes liberalism har varit oerhört inflytelserik, är hans politiska teori grundad på 

doktriner om naturlära och religion som inte är lika uppenbara som Locke antar. Lockes 

förtröstan på naturlagstraditionen är typisk för upplysningens politiska och moraliska teori. 

Enligt naturlagstraditionen, som upplysningen använder sig av, kan vi veta utan hjälp av skäl 

anledning att vi alla - alla människor, universellt - i synnerhet står i moraliska relationer till 

varandra. Påståendet att vi utan hjälp av skäl kan uppfatta en universell moralisk ordning, 

exakt därför att moraliska egenskaper och relationer (i synnerhet mänsklig frihet och 

jämlikhet) tillhör naturens gång, är attraktiva i upplysningen av uppenbara skäl. Men, som 

nämnts ovan, stöder inte den vetenskapliga uppfattningen om naturen under perioden, och i 

själva verket motsätter sig, påståendet att de påstådda moraliska kvaliteterna och relationerna 

(eller i själva verket de moraliska egenskaperna och relationerna) är naturliga. Enligt ett 

gemensamt upplysningsantagande, när mänskligheten klargör naturlagarna genom 

naturvetenskapens och filosofins framsteg, kommer den sanna moraliska och politiska 

ordningen att avslöjas med den. Denna uppfattning uttrycks uttryckligen av filosofen Marquis 

de Condorcet i hans skiss för en historisk bild av mänsklighetens framsteg (publicerad 

posthumously i 1795 och som, kanske bättre än något annat arbete, spelar ut den 

paradigmatiska Upplysningssynen i historien om mänskligheten som ett kontinuerligt 

framsteg till perfektion). Men i själva verket hjälper fördjupade kunskaper om naturlagar 

under vetenskapsperioden inte till med att utskilja en naturlig politisk eller moralisk ordning. 

Detta påstådda förhållande mellan naturvetenskaplig kunskap och den politiska och moraliska 

ordningen ligger under stor stress redan under upplysningen. Med avseende på Lockeans 

liberalism, trots att hans påstående om de moraliska och politiska påståendena (naturlig frihet, 

jämlikhet, etc.) fortsätter att ha stor kraft för oss, har dessa påståenden inte det i grundandet av 

en religiös kosmologi. Frågan om hur man grundar våra påståenden om naturlig frihet och 

jämlikhet är ett av de viktigaste filosofiska arven i Upplysningen. 

Uppkomsten och utvecklingen av liberalismen i Upplysningspolitisk tanke har många 

relationer med uppkomsten av handelsklassen (borgarklassen) och utvecklingen av det som 

ska kallas "civilsamhället", samhället kännetecknat av arbete och handel med strävan efter 



privat egendom . Lockes Second Treatise bidrar mycket till projektet för att artikulera en 

politisk filosofi för att tjäna intressena och värderingarna i denna stigande klass. Locke hävdar 

att det politiska samhällets slutmål eller syfte är bevarande och skydd av egendom (även om 

han definierar egendom i bred omfattning för att inte bara omfatta extern egendom utan även 

liv och friheter). Enligt Lockes berömda redogörelse förvärvar personer rättmätigt ägande i 

yttre saker som ursprungligen ges till oss alla av Gud som ett gemensam arv, oberoende av 

staten och prior av dess engagemang, så länge vi "blandar vårt arbete med dem". Den civila 

friheten som Locke definierar, som något som är skyddad av politiska lagar, kommer i allt 

högre grad att tolkas som friheten att handla, att utbyta utan störning av statlig lagstiftning. 

Inom ramen för upplysningen är den ekonomiska friheten en framträdande tolkning av den 

enskilda friheten som är högt värderad under perioden. Adam Smith, en framträdande medlem 

av den skotska upplysningen, beskriver i sin An Inquiry into the Nature and Causes of the 

Wealth of Nations (1776) några av civilsamhällets lagar som en sfär som skiljer sig från det 

politiska samhället som sådant och bidrar därigenom väsentligt till grundandet av politisk 

ekonomi (senare bara kallad "ekonomi"). Hans är en av många röster i upplysningen som 

förespråkar frihandel och för minimal reglering av marknaderna. Handelshusgolvet, där 

människor av olika nationaliteter, språk, kulturer, religioner samlas och handlar, var och en i 

strävan efter eget intresse, men genom denna strävan att leverera sina respektive nationers 

önskemål och öka sin rikedom, representerar för vissa upplysande tänkare den godartade, 

fredliga, universella rationella ordningen som de vill se, ersätta den våldsamma konfessionella 

striden som kännetecknade Europas dåvarande förflutna. 

Men den liberala uppfattningen om regeringen som skyddar den ekonomiska friheten för 

medborgare och privat egendom kommer i konflikt i upplysningen med värdet av demokratin. 

James Madison konfronterar denna spänning i sammanhanget med att argumentera för 

antagandet av USA: s konstitution (i hans federistiska nr 10). Madison argumenterar för att 

populära regeringar (ren demokrati) är utsatta för fraktioner av ondska; i en ren demokrati har 

en majoritet bunden av ett privat intresse, i förhållande till det hela, kapacitet att införa sin 

särskilda vilja på det hela taget. Exemplet Madison tänker på är att de utan egendom (de 

många) kan försöka åstadkomma statlig omfördelning av egendom av den besuttna klassen 

(de få), kanske i namn av det andra upplysnings idealet, jämlikhet. Om, liksom i Lockes teori, 

regeringens skydd av en personlig frihet omfattas av det allmänna slutmålet att skydda en 

persons egendom, då, argumenterar Madison, kan den rätta formen av regeringen inte vara ren 

demokrati, och folkets vilja måste vara officiellt bestämd på något annat sätt än genom att 

direkta val rikta sig till folket. 

Jean-Jacques Rousseaus politiska teori, som presenteras i hans On the Social Contract (1762), 

presenterar en kontrast till Lockeans liberala modell. Fastän engagemang för de politiska 

idealen om frihet och jämlikhet utgör en gemensam grund för Upplysningspolitisk filosofi är 

det inte bara tydligt hur dessa värderingar har ett hem i naturen, som Upplysningsvetenskapen 

tänker på det, utan också hur man konkret tolkar var och en av dessa ideal och hur man 

korrekt att balansera dem mot varandra. I motsats till Madison argumenterar Rousseau att 

direkt (ren) demokrati är den enda formen av regering där mänsklig frihet kan realiseras. 

Mänsklig frihet, är enligt Rousseaus tolkning, endast möjlig genom styrning enligt vad han 



kallar "den allmänna viljan", som är den politiska stommens vilja, bildad genom det 

ursprungliga kontraktet, konkret bestämt i en samling där alla medborgare deltar. Rousseaus 

redogörelse avser att avvärja ondskan i fraktioner genom strukturella delar av det ursprungliga 

kontraktet. Kontraktet består i självalienation av varje förbund av alla rättigheter och ägodelar 

i politikens stomme. Eftersom alla alienerar allt är var och en likvärdig medlem av politikens 

stomme, och villkoren är desamma för alla. Framväxten av fraktioner undviks i den mån som 

varje medborgares goda är, och är uppfattad som, att vara lika (därför att den helt och hållet) 

är beroende av den allmänna viljan. Lagstiftningen stöder denna identifiering med den 

allmänna vilja genom att bevara den ursprungliga jämlikheten som fastställs i kontraktet, 

framträdande genom att upprätthålla ett mått av ekonomisk jämlikhet. Rousseaus redogörelse 

för den idealiska relationen mellan den enskilda medborgaren och staten skiljer sig från 

Lockes; enligt Rousseaus redogörelse måste individen vara aktivt engagerad i det politiska 

livet för att upprätthålla identifieringen av hans överordnade auktoritativa vilja med den 

allmänna viljan, medan i Locke ligger betoningen på den offentliga myndighetens gränser 

med hänsyn till individens vilja. Även om Lockes liberala modell är mer representativ för 

upplysningen i allmänhet, utgör Rousseaus politiska teori, som i vissa avseenden presenterar 

en förnyad klassisk modell modifierad inom ramen för upplysningsvärden, vilken i praktiken 

innehåller många av de varaktiga frågorna om betydelsen och tolkningen av politisk frihet och 

jämlikhet inom den moderna staten. 

Både Madison och Rousseau, som de flesta politiska tänkare i perioden, påverkas av Baron de 

Montesquieu's The Spirit of the Laws (1748), som är en av grunden till modern politisk teori. 

Även om Montesquieus avhandling tillhör traditionen av liberalism i politisk teori, med tanke 

på hans vetenskapliga inställning till sociala, juridiska och politiska system, sträcker sig hans 

inflytande utöver denna tradition. Montesquieu hävdar att lagstiftningssystemet för ett folk 

varierar på lämpligt sätt med de särskilda omständigheterna hos folket. Han ger en specifik 

analys av hur klimat, jordens bördighet, befolkningsstorlek, etc. påverkar lagstiftningen. Han 

skiljer som bekant på tre huvudformer av regeringar: republiker (som kan vara antingen 

demokratiska eller aristokratiska), monarkier och despotism. Han beskriver ledande 

egenskaper hos varje. Hans argument att funktionella demokratier kräver att befolkningen i 

hög grad har medborgerlig dygd, en dygd som består i att värdera allmänhetens välstånd över 

privat intresse, påverkar senare upplysningsteoretiker, däribland Rousseau och Madison. Han 

beskriver hotet av fraktioner som Madison och Rousseau svarar på olika (verkligen motsatta) 

sätt. Han ger den grundläggande strukturen och motiveringen för balansen mellan de politiska 

krafter som Madison senare införlivar i USA: s konstitution. 

Det är slående hur oupplyst många av Upplysningen firade tänkare är om frågor om ras och 

kön. För all allmänhetens oro om de påstådda universella "mänskliga rättigheterna för män" i 

upplysningen förbisese generellt kvinnors och icke-vita människors rättigheter under 

perioden. (Mary Wollstonecrafts uppfattning om kvinnans rättigheter (1792) är ett 

anmärkningsvärt undantag.) När upplysningstänkare väcker uppmärksamhet åt kvinnors eller 

icke-vita människors sociala ställning tenderar de att sprida orimliga fördomar. Dessutom, 

medan upplysningsfilosofierna i allmänhet strävar efter eller låtsas som en universell sanning, 



som inte är kopplade till speciell tid, plats eller kultur, är upplysningsskrifterna grasserade 

med rang-etno- och Eurocentrism, ofta explicit. 

I ljuset av sådana spänningar inom upplysningen är ett gensvar att bekräfta kraften hos 

upplysningen för att förbättra mänskligheten och samhället långt efter slutet av 

artonhundratalet, faktiskt ända till idag och in i framtiden. Detta svar omfattar Upplysningen 

och tolkar senare emancipationsrörelser och uppnåendet av erkänsla av de traditionellt 

förtryckta och marginaliserade gruppernas rättigheter och värdighet som uttryck för 

upplysningsideal och ambitioner. Upplysningens kritiker svarar annorlunda mot sådana 

spänningar. Kritiker ser dem som symtom på oordning, ideologi, perversitet, fåfänga eller 

falskhet som drabbar själva kärnan i upplysningen själv. (Se James Schmidt's "What 

Enlightenment Project?" För diskussion av upplysningskritikerna.) Välkänt tolkar Adorno och 

Horkheimer nazistiska dödsläger som ett resultat av "upplysningens dialektik", vad som 

historiskt blir av överordnade instrumentella skäl hävdade i upplysningen. Som ett annat 

exempel kan vi peka på en del postmoderna feminister som argumenterar i motsats till de 

liberala feministerna som i stor utsträckning omfamnar Upplysningsidealen och dess 

uppfattningar, att essensen och universalismen i samband med Upplysningsidealen är både 

falska och i grunden fientlig mot ambitionerna för självförverkligande av kvinnor och andra 

traditionellt förtryckta grupper. (Se Strickland och uppsatserna i Akkerman och Stuurman.) 

Denna artikel är inte platsen för att avgränsa stammar mot oppositionen till Upplysningen, 

men det är värt att notera att post-Upplysning sociala och politiska kamper för att uppnå 

jämlikhet eller erkännande för traditionellt marginaliserade eller förtryckta grupper ibland är 

självmedvetet grundade i upplysningen och ibland märkta av uttryckligt motstånd mot 

upplysningens föreställningar eller förutsättningar. 

2.2 Etisk teori 
 

Många av de ledande frågorna och positionerna i nutidens filosofiska etik tar form inom 

Upplysningen. Före Upplysningen i väst började etiska reflektioner från och orienterar sig 

kring religiösa doktriner om Gud och efterlivet. Människans högsta goda, och därmed 

innehållet och grundandet av moraliska plikter är uttänkta i omedelbart religiösa termer. 

Under Upplysningen förändras detta, visserligen inom filosofin, men till en viss grad, inom 

befolkningen i det västra samhället som helhet. När processerna av industrialisering, 

urbanisering och spridning av utbildning breder ut sig under denna period blir lycka i detta 

livet, snarare än förening med Gud i nästa, det högsta målet för fler och fler människor. Även 

de våldsamma bloddrypande religiösa krigen i Europa under tidig moderna tid motiverar 

utvecklingen av sekulär, denna världsliga etik, i den mån de indikerar misslyckandet hos de 

religiösa doktrinerna om Gud och efterlivet att skapa en stabil grund för etiken. I 

upplysningen konfronterar filosofiska tänkare problemet med att utveckla etiska system på en 

bred sekulär naturalistisk grund för första gången sedan uppkomsten av kristendomen 

förmörkade de stora klassiska etiska systemen. Förändringarna i vår förståelse för natur och 

kosmologi, som utförs av modern naturvetenskap, tar tillvara problemen med Platon och 

Aristoteles system. Den platoniska identifikationen av det goda med den verkliga, och den 



aristoteliska teleologiska förståelsen av naturliga saker är båda svåra att ringa in med 

Upplysningens uppfattning av naturen. Det allmänna filosofiska problemet framträder i 

Upplysningen om hur man förstår källan och grunden för etiska uppgifter och hur man kan 

uppfatta det högsta goda för människor, inom ett sekulärt, i stort sett naturalistiskt 

sammanhang och inom ramen för en omvandlad förståelse av den naturliga världen. 

I etisk tanke, som i den politiska teorin, är Hobbes 'tanke en viktig anledning i Upplysningen. 

Hobbes förstår vad som är gott, som slutet av mänsklig handling, att vara "vad som helst som 

är föremål för någon människas aptit eller lust" och det onda att vara "föremål för sitt hat och 

aversion", "det finns ingenting enkelt och absolut så; varken någon vanlig regel om gott och 

ont, kan tas från själva föremålets natur "(Leviathan, kapitel 6). Hobbes 'uppfattning av 

människor som fundamentalt motiverad av deras uppfattning om vad som är i eget intresse 

innebär en utmaning som är viktig för upplysningens moralfilosofi, för att konstruera 

moraliska plikter för rättvisa och välvilja utifrån sådana begränsade material. Grunden för 

mänsklig handling som Hobbes poserar är omedelbart förståelig och delas till och med, med 

andra djur i någon mån; en uppsättning moraliska plikter som byggs på denna grund skulle 

också vara begriplig, avmystifierad och passa in i det större systemet i naturen. Bernard 

Mandeville grupperas ibland med Hobbes i Upplysningen, speciellt av kritiker av dem båda, 

för att han också, i hans populära Fable of the Bees; eller Private Vices, Public Benefits 

(1714), ser människor som fundamentalt motiverade av deras uppfattade självintresse, och 

åtar sig sedan att berätta en historia om hur moralisk dygd, som innebär att erövra sin egen 

aptit och tjänar den andres intressen, kan förstås uppstå på denna grund. 

Samuel Clarke, en tidigt inflytelserik rationalistisk brittisk tänkare i upplysningen, åtar sig att 

visa i sin Discourse concerning the Unchangeable Obligations of Natural Religion (1706) mot 

Hobbes att den absoluta skillnaden mellan moraliskt gott och moraliskt ont ligger i den 

omedelbart urskiljbara naturen hos saker, oberoende av något förbund eller positiv 

lagstiftning från Gud eller människor. Clarke skriver att "i människans handlande ... med 

varandra är det otvivelaktigt mer passande, absolut och i själva naturen hos sakerna själva, att 

alla män bör sträva efter att främja allas universella goda och välfärd; än att alla män 

oavbrutet borde finna medel till och förstöra allt ". På samma sätt som resten av vad moral har 

att påbjuda oss. Enligt Clarke är att vissa handlingar (de vi kallar moraliskt goda eller 

nödvändiga) är "lämpliga att göra" och andra som inte passar är grundade på de omedelbara 

uppenbara evidentiella relationerna på vilka saker står till varandra i naturen, precis som 

"rader av proportioner eller siffror "är uppenbara för den rationella uppfattningen hos en 

förnuftig varelse. På samma sätt grundar Christian Wolffs rationalistiska praktiska filosofi 

också moraliska uppgifter på en objektiv rationell ordning. Den objektiva kvaliteten på vilken 

moraliska krav är grundade för Wolff är dock inte "fitness" av saker som ska göras utan 

snarare deras perfektion. Wolff räknas som en grundare av Aufklärung delvis på grund av sitt 

försök att härleda etiska uppgifter från en ordning av perfektion i saker, urskiljbara genom 

orsak, oberoende av gudomliga befallningar. 

Den rationalistiska etiken som så uppfattas står inför följande hinder i upplysningen. Först, 

som antyds ovan, blir det alltmer osannolikt att den objektiva, sinnesoberoende ordningen 

egentligen är så som rationalistiska etiker hävdar att den är. För det andra, även om det 



objektiva riket var ordnat som rationalisterna påstod, är det fortfarande oklart hur denna 

ordning ger upphov till (på egen hand som det var) skyldigheter som är bindande för vår vilja. 

David Hume avslöjar misstaget i att härleda ett föreskrivet uttalande (att man borde utföra 

någon åtgärd) från en beskrivning av hur saker står (är) i förhållande till varandra i naturen. 

Prima facie, det finns ett gap mellan rationalistens objektiva ordning och en uppsättning 

recept som är bindande för vår vilja; om en högsta lagstiftare måste återinföras för att bringa 

överensstämmelsen mellan våra handlingar och den objektiva bestämmelsen som är bindande 

för vår vilja, så gör den påstådda existensen av den objektiva moraliska ordningen inte det 

arbete som redogörelsen ber om i första hand . 

Tillsammans med det rationalistiska inslaget i etisk filosofi under upplysningen finns också 

ett väldigt betydande empiristiskt inslag. Empiriska redogörelser om moralisk dygd under 

perioden utmärks både av grundandet av moralisk dygd på en empirisk studie av mänsklig 

natur och genom att grunda kognition av moraliska plikter och moralisk motivation i mänsklig 

känsla, snarare än i skäl. The Shaftesbury Third Earl, författare till det inflytelserika arbetet 

Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times (1711), är en grundande figur av det 

empiristiska inslaget. Shaftesbury, liksom Clarke, provoceras av Hobbes egoism för att ge en 

icke-egoistisk redogörelse för moralisk dygd. Shaftesbury bedömer det grundläggande 

begreppet om godhet teleologiskt: något är bra om det bidrar till välståndet eller främjandet av 

det system som det är en del av. Individuella djur är medlemmar av arter, och därför är de bra 

som sådana i den mån de bidrar till välbefinnandet hos de arter som de är en del av. Således är 

det goda i saker, inklusive människor, för Shaftesbury som för Clarke, en objektiv kvalitet 

som är vetbar genom skäl. Men, även om vi kan veta vad som är bra genom skäl, hävdar 

Shaftesbury att orsaken ensam inte är tillräcklig för att motivera mänsklig handling. 

Shaftesbury artikulerar strukturen av en distinkt mänsklig moralisk känslighet. Moralisk 

känslighet beror på fakulteten hos reflektionerna. När vi reflekterar över första ordningens 

passioner som tacksamhet, vänlighet och medlidande, finner vi oss själva att godkänna eller 

tycka om dem och att förkasta eller ogillar deras motsatser. På grund av vår mottaglighet för 

sådana känslor kan vi ha dygd och ha en känsla för rätt och fel. På detta sätt definierar 

Shaftesbury det moraliska förnuftet som spelar en viktig roll i teorierna hos efterföljande 

upplysningstänkare som Francis Hutcheson och David Hume. 

I den rationalistiska traditionen är konflikten inom människans barm mellan kravet om moral 

och självintresse kanoniskt en konflikt mellan personens skäl och hennes lustar. Shaftesburys 

identifiering av ett moraliskt sentiment i mänsklighetens natur gör det till en konflikt inom 

känslan i sig, en konflikt mellan olika känslor, mellan en självintresserad känsla och ett 

oegoistiskt sentiment. Även om både Shaftesbury och Hutcheson, inte mindre än Clarke, 

motsätter sig Hobbes egoism, är det ändå sant att läran om moralisk känsla mildrar moraliska 

krav, så att säga. Att göra det som är moraliskt rätt eller moraliskt bra är i grunden knutet till 

en särskild typ av nöje hos dess redogörelser. Det är viktigt att både Shaftesbury och 

Hutcheson, de två grundarna av modern moralsk meningsteori, formulera sin etiska teori 

tillsammans med en estetisk teori. Förmodligen är nöjet vi känner i uppfattningen om något 

vackert osjälviskt nöje. Vår känslighet för estetiskt nöje kan tas för att avslöja att vi uppfattar 

och svarar mot objektiva (eller i alla fall universella) värden, inte bara eller nödvändigtvis på 



grund av orsak, utan genom vår naturliga känsla istället. Således estetiken som Shaftesbury 

och Hutcheson självständigt utvecklar en redogörelse för, ger uppmuntran till sina läror om 

moralisk känsla. Men en redogörelse om moralisk dygd, till skillnad från estetik, kräver en 

redogörelse för moralisk motivation. Såsom noteras ovan vill både Shaftesbury och 

Hutcheson göra rättvisa till tanken att rätt moralisk motivation inte är jakten på nöje, till och 

med ointresserat nöje, utan snarare ett omedelbart svar på uppfattningen av moraliskt värde. 

Problemet med att ge en tillfredsställande redogörelse för moralisk motivation är en för 

empiristiska moraliska filosofer i Upplysningen svår uppgift. 

Medan Shaftesbury, i början av den moraliska förnuft traditionen, följer moralisk känsla en 

sinnesoberoende värde ordning, David Hume, delvis motiverad av en mer radikal empiricism, 

är glad att låta den objektiva ordningen styra. Vi har ingen tillgång genom skäl till en 

oberoende ordning av värden som moralisk känsla skulle kunna spåra. För Hume grundas 

moral helt på våra känslor. Hume betraktas ofta som den främsta upphovsmannen av så kallad 

"etisk subjektivitet" enligt vilken moraliska bedömningar eller utvärderingar (angående 

handlingar eller karaktär) inte gör anspråk på självständiga fakta utan bara uttrycker 

subjektets känslor eller attityder med avseende på handlingar eller karaktär. Sådan 

subjektivism är befriad från den svåra uppgiften att förklara hur den objektiva ordningen av 

värden tillhör den naturliga världen som den återskapas av naturvetenskapen under perioden; 

den står dock inför utmaningen att förklara hur fel och oenighet i moraliska bedömningar och 

utvärderingar är möjliga. Humes redogörelse för normerna för moralisk bedömning följer 

Hutchesons förklaring genom att i huvudsak lita på de "naturliga" svaren hos en idealisk 

observatör eller åskådare. 

Hume s etik är exemplifierande för filosofisk etik i Upplysningen på grund av att den tillhör 

försöket att ge en ny, empiriskt grundad vetenskap av mänsklig natur, fri från teologiska 

förutsättningar. Som påpekats ovan, försöker medlemmarna i den franska upplysningen att 

presentera en ny förståelse för människans natur starkt influerad av Lockes "sensationalism", 

som radikaliseras av Condillac, som utgör ett försök att basera allt innehåll och möjligheter i 

det mänskliga sinnet, i sinnena. Vanligtvis dra de franska filosoferna mer radikala eller 

ikonoklastiska konsekvenser från den nya människans vetenskap än engelska eller skotska 

upplysningsfigurer. Claude-Adrien Helvétius (1715-1771) är typisk här. I De l'ésprit (1758) 

följer Helvétius Lockillans sensationalism från Condillac och parar den med påståendet att 

människan motiveras i sina handlingar endast av den naturliga önskan att maximera sitt eget 

nöje och minimera deras smärta. De l'ésprit, allmänt läst, ger upphov till starka negativa 

reaktioner i tiden, både av politiska och religiösa auktoriteter. (Sorbonne, påven och 

parlamentet i Paris fördömer alla boken) samt av framstående filosof kollegor till stor del 

eftersom Helvétus psykologi verkar som kritik för att göra moraliska imperativ och 

värderingar utan grund, trots sina bästa försök att härleda dem. Helvétius försöker grunda alla 

människors moraliska jämlikhet genom att skildra alla människor, oavsett var de står i den 

sociala hierarkin, oavsett deras speciella talanger och gåvor, som likartade produkter av den 

natur vi delar plus de variabla inverkan av utbildning och social miljö. Men för kritiker visar 

Helvétius redogörels att alla människor är lika bara genom att skildra alla lika värdelösa (i den 

mån som kravet på jämlikhet är grundat på att alla är lika bestämda av yttre faktorer). 



Helvétius idéer, i De l'ésprit och i posthumously publicerade uppföljaren De l'homme (1772), 

har emellertid stor påverkan, särskilt hans fråga om rollen som njutning och smärta i mänsklig 

motivation spelar och rollen som utbildning och sociala incitament spelar för att forma 

individer till bidragsgivare för socialt välstånd. Helvétius betraktas ibland som den moderna 

utilitarismens far genom sin artikulering av den största lyckoprincipen och genom hans 

inflytande på Bentham. 

Helvétius är typiskt i det avseende att han är radikal i de revideringar han föreslår, inte i 

vanliga moraliska domar eller vanor i tiden, utan snarare angående den filosofiska grunden för 

dessa domar och seder. Men det finns några filosofer i upplysningen som är radikala i de 

revideringar som de föreslår om innehållet i etiska domar själva. Marquis de Sade är bara det 

mest berömda exemplet bland en uppsättning upplysningsfigurer (inklusive Marquis de 

Argens och Diderot själv i några av hans skrifter) som inom ramen för den nya naturalismen 

och dess betoning på jakten på njutning, firar den ivriga strävan efter sexuellt nöje och 

uttryckligen utmanar de sexuella sederna, liksom deras bredare moral. Den mer eller mindre 

fiktiva, filosofiskt självmedvetna "libertinen" är ett viktigt uttryck för upplysningens etiska 

tanke. 

Om den franska upplysningen i högre grad tenderar att insistera på att främja denna världsliga 

glädje som det högsta goda för människor än upplysningen någon annanstans, så är Rousseaus 

röst, i detta som i övrigt, en motsatt röst i det sammanhanget. Rousseau främjar odlingen och 

förverkligandet av mänsklig frihet som det högsta ändamålet för människor och ger därmed 

uttryck för en annan sida av upplysningsetiken. Som Rousseau beskriver det sätter kapaciteten 

för individuell självbestämmande oss i ett problematiskt förhållande till våra naturliga 

önskningar och böjelser och till naturens rike i allmänhet, i den mån som detta rike utgörs av 

mekaniska orsaker. Även om Rousseau lägger stor vikt vid mänsklig frihet och gör betydande 

bidrag till vår förståelse av oss själva som fria, behandlar han inte mycket allvarligt problemet 

med den mänskliga platsen för frihet i kosmos som den är tänkt inom ramen för Upplysningen 

naturalism. 

Men Rousseaus skrifter hjälper Kant till artikuleringen av en praktisk filosofi som behandlar 

många av spänningarna i upplysningen. Kant följer Rousseau och håller inte med empirismen 

i etiken under perioden, med att betona människans frihet, snarare än mänsklig lycka, som det 

centrala orienteringsbegreppet för praktisk filosofi. Även om Kant presenterar den moraliska 

principen som en princip av praktisk anledning, är hans etik också väsentligt oense med 

rationalistisk etik under perioden. Enligt Kant förstår inte rationalister som Wolff, i den mån 

de anser att moraliska föreskrifter följer från ett slut som ges till viljan (i Wolffs fall, slutet av 

perfektion), oss inte som autonoma i vår moraliska verksamhet. Genom att tolka själva viljans 

fakultet som praktisk anledning förstår Kant den moraliska principen som internt lagstiftad, 

alltså inte bara förenlig med friheten utan som likvärdig med principen om fri vilja, som en 

självständighetsprincip. Som nämnts ovan utmanas rationalister i etiken under perioden att 

förklara hur den objektiva moraliska ordningen, som orsakas av oss enligt uppfattningen, ger 

upphov till giltiga föreskrifter som är bindande för vår vilja (klyftan mellan är och borde). För 

Kant är den moraliska ordningen inte oberoende av vår vilja, utan representerar snarare de 



formella villkoren för att vara villiga som sådana. Kants redogörelse undviker således det 

aktuella gapet och tolkar moralisk vilja som uttryck för vår frihet. 

Vidare kan Kant, genom sin tolkning av den moraliska principen som principen om ren 

praktisk orsak, lösa ut den vanliga känslan av moraliska krav som huvudsaklig, potentiellt 

motsatt till påståendet om lycka och därmed att vara annorlunda i sitt slag än från befrielsen 

om stabilt resonemang. Denna vanliga känsla av moraliska krav är inte lätt att tillmötesgå 

inom ramen för upplysnings empiricism och naturalism. Kants starka dikotomi mellan en 

persons praktiska skäl och hennes förnuftiga natur kritiseras starkt både av den efterföljande 

romantiska generationen och i det samtida sammanhanget; men denna dikotomi är bunden till 

en viktig fördel med Kants uppfattning - till stor del främjad av Kant själv - inom ramen för 

Upplysningen. Utarbetat i samband med Kants idealism som en kontrast mellan frihetens rike 

och naturens rike möjliggör dikotomin Kants föreslagna lösning på konflikten mellan frihet 

och natur som besitter upplysningen. Kant har påpekat att tillämpningen av orsakssprincipen 

är begränsad till naturens rike, vilket ger utrymme för frihet, förenlig med kausal bestämmelse 

av naturliga händelser som krävs av vetenskaplig kunskap. Dessutom försöker Kant att visa 

att moralen oundvikligen "leder till" religiös övertygelse (i det översinnliga objektet Gud och 

den odödliga själens överlägsna föremål), medan den i huvudsak inte grundas på religiös tro, 

och därigenom återigen bekräftar den vanliga förståelsen av moral, samtidigt som den främjar 

upplysningsvärden och åtaganden. 

2.3 Religion och Upplysningen 
 

Trots upplysningen ibland är representerad som religionsfientlig, är det mer korrekt att se den 

som kritiskt riktat mot olika (tvivelaktiga) egenskaper hos religionen, såsom vidskepelse, 

entusiasm, fanatism och övernaturlighet. Faktum är istället försöket att urskilja och förespråka 

en religion som är renad av sådana egenskaper - en "rationell" eller "naturlig" religion - är mer 

typisk för upplysningen än motstånd mot religionen som sådan. Även Voltaire, som kanske är 

den mest ihållande, kraftfulla, uppenbara upplysningskritikern av religion, riktar sin polemik 

mestadels mot den katolska kyrkan i Frankrike - "l'infâme" som hans berömda rubrik i hans 

brev "Écrasez l'infâme" ("Krossa den ökända") hänvisar till kyrkan, inte till religion som 

sådan. Dock upptar kontroverser om sanningen eller rimligheten av religiös tro i allmänhet, 

kristen tro i synnerhet, och kontroverser om den rätta platsen för religionen i samhället, en 

särskilt central plats i upplysningen. Det är som om den hemska, våldsamma konfessionella 

striden från den tidiga moderna perioden i Europa, de blodiga utdragna krigen mellan de 

kristna sekterna, togs bort till den intellektuella arenan i upplysningen och blev en uppsättning 

mer generella filosofiska kontroverser. 

Tillsammans med den nya vetenskapens uppkomst spelar protestantismens uppkomst i 

västerlig kristendom också en viktig roll för att skapa upplysning. De ursprungliga 

protestanterna hävdar en slags individuell frihet i fråga om trosfrågor mot kyrkans 

paternalistiska auktoritet. "Samvetsfriheten", som är så viktig för Upplysningstänkare i 

allmänhet och dess förfäktande mot alla slags paternalistiska myndigheter (inklusive 



protestantiska), härstammar från detta protestantiska påstående. Det ursprungliga 

protestantiska påståendet initierar en kris om auktoritet angående religiös tro, en kris om 

auktoritet som utvidgas och generaliseras och till och med i viss utsträckning sekulariseras, 

och blir en central kännetecken för upplysningsandan. Det ursprungliga protestantiska 

påståendet mot den katolska kyrkan baserar sig på skriftens auktoritet. Men i upplysningen är 

skriftens auktoritet starkt utmanad, särskilt när det tas bokstavligt. Utveckling av 

naturvetenskap gör acceptans av en bokstavlig version av Bibeln alltmer ohållbar. Men 

författare som Spinoza (i hans Tractatus Theologico-Politicus) presenterar sätt att tolka 

skriften i enlighet med sin ande, snarare än dess bokstav, för att bevara dess auktoritet och 

sanning och bidrar därigenom till kontroversen i upplysnings  om  huruvida en rationellt renad 

version av religionen som lämnas i kulturen tillhör den sanna filosofiska representationen av 

världen eller inte; och i så fall vad dess innehåll är.  

Det är lämpligt att diskutera religion under upplysningen genom att presentera fyra 

karakteristiska former av upplysnings religion, i tur och ordning: deism, hjärtans religion, 

fideism och ateism. 

Deism. Deism är den form av religion som är mest associerad med upplysningen. Enligt 

deism kan vi i det naturliga ljuset av skäl veta att universum är skapat och styrt av en högsta 

intelligens; emellertid, även om detta högsta väsen har en plan för skapelse från början, 

påverkar inte varelsen skapandet; deisterna avvisar vanligtvis mirakel och att förlita sig på 

speciell uppenbarelse som en källa till religiös doktrin och tro, till förmån för det naturliga 

ljuset av förnuft. Således avvisar en deist vanligtvis Kristi gudomlighet som motstridig mot 

skäl; deisterna degraderar Jesus figuren som agent för mirakulös återlösning till extraordinär 

moralärare. Deism är formen av religion anpassad till de nya upptäckterna i naturvetenskap, 

enligt vilken kosmos visar en invecklad maskinliknande ordning; deisterna antar att Guds 

förmodan är nödvändig som källa eller författare till denna ordning. Även om han inte själv 

var en deist, ger Isaac Newton bränsle för deism med sitt argument i hans Opticks (1704) att 

vi måste härleda från världens ordning och skönhet existensen av ett intelligent överlägset 

väsen som orsaken till denna ordning och skönhet. Samuel Clarke, kanske den viktigaste 

populära förespråkaren av den newtonska filosofin i början av artonhundratalet, levererar 

några av de mer utvecklade argumenten för den ståndpunkten att den korrekta övningen utan 

hjälp av mänsklig orsak oundvikligen leder till den välgrundade tron på Gud. Han 

argumenterar för att det newtonska fysiska systemet innebär förekomsten av en transcendent 

orsak, skaparen Gud. I sin första uppsättning Boyle föreläsningar, A Demonstration of the 

Being and Attributes of God (1705) presenterar Clarke det metafysiska eller "argumentet a 

priori" för Guds existens. Detta arguments slutsats dras från den rationalistiska principen att 

vad som än finns måste ha ett tillräckligt skäl eller [en tillräcklig] orsak till dess existens, till 

existensen av ett transcendent, nödvändigt varande som står som orsaken till kedjan av 

naturliga orsaker och effekter. Clarke stöder också det empiriska argumentet från design, det 

argument som drar slutsatsen från beviset för den naturliga ordningen i naturen till existensen 

av en intelligent författare av den ordningen. I sin andra uppsättning av Boyle-föreläsningar, 

A Discourse Concerning the Unchangeable Obligations of Natural Religion (1706), hävdar 

Clarke också att den moraliska ordning som uppenbarat sig för oss genom vår naturliga orsak 



kräver att en gudomlig lagstiftare och ett efterliv, i vilket den överlägsna varelsen belönar 

dygd och straffar vice versa. I hans Boyle föreläsningar argumenterar Clarke direkt mot den 

deistiska filosofin och hävdar att det han anser som den ena sanna religionen, kristendomen, 

är känd som sådan på grundval av mirakel och speciell uppenbarelse. Fortfarande är Clarkes 

argument i ämnet naturlig religion några av de bästa och mest kända argumenten under 

perioden för den allmänna deist positionen där naturfilosofi i bred mening grundar centrala 

doktriner av en universell religion. 

Upplysningens deism uppstår först i England. I On the Reasonableness of Christianity (1695) 

(Kristendomens rimlighet) (1695) syftar Locke till att fastställa förenligheten mellan förnuft 

och kristendom. Även om Locke inte själv är deist (liksom Newton, och Clarke) påverkas de 

följande stora engelska deisterna (John Toland, Christianity Not Mysterious [1696]); Anthony 

Collins, A Discourse of Freethinking [1713]; Matthew Tindal, Christianity as Old as Creation 

[1730]) av Lockes arbete. Voltaire bär deism över kanalen till Frankrike och förespråkar den 

där under sin långa litterära karriär. Mot slutet slutar den farsartade scenen av den franska 

revolutionen hos Robespierre i en form av deism, den så kallade "Supreme Being Cult", som 

den officiella religionen i den franska staten. Deism spelar också roll i grundandet av den 

amerikanska republiken. Många av de grundande fäderna (Jefferson, Franklin, Madison, 

Paine) författare uttalanden eller traktat som är tilltalande för deism; och deras deistiska 

sympatier påverkar den plats som ges (eller inte ges) till religion i den nya amerikanska staten 

som de fann. 

Hjärtans religion. Oppositionen mot deism härrör ibland från uppfattningen av den som kallt 

rationalistisk. Deisternas Gud, som har kommit genom a priori eller empiriskt argument och 

kallas Prime Mover eller Original Architect, uppfattas ofta som avlägsen och likgiltig över 

den mänskliga existensens dagliga kamp och svarar därmed inte på de mänskliga behoven 

från vilka religionen kommer ur i första hand. Några viktiga tänkare i upplysningen - i 

synnerhet Shaftesbury och Rousseau - presenterar religion som grundat på naturliga 

mänskliga känslor snarare än på intellektets verksamhet. Rousseau har med sin Savoyard 

Vicar deklarerat, i sin Profession of Faith in Emile (1762) att tanken att dyrka en välgörande 

gud upphöjde sig i honom först när han reflekterade över sin egen situation i naturen och hans 

"hjärta började glöda med en känsla av tacksamhet till författaren av vårt väsen ". Savoyard 

Vicaren fortsätter: "Jag älskar den högsta makten och smälter till ömhet av hans godhet. Jag 

har inget behov att undervisas i artificiella former av dyrkan. Naturens diktat är tillräckliga. 

Är det inte en naturlig följd av självkärlek att hedra de som skyddar oss och att älska sådana 

som gör oss bra? "Den här" naturliga "religionen - i motsats till de" konstgjorda "religionerna 

som verkställs i institutionerna - klassificeras ofta som en form av deism. Men det förtjänar att 

nämnas separat, på grund av dess grundläggande i naturliga mänskliga känslor, snarare än i 

skäl eller i metafysiska eller naturvetenskapliga kosmologiska problem. 

Fideism. Deism eller naturlig religion av olika slag tenderar att förlita sig på påståendet att 

skäl eller mänsklig erfarenhet stöder hypotesen att det finns en högsta varelse som skapade 

eller författade världen. I en av de viktigaste filosofiska texterna om naturlig religion som 

framträder under upplysningen, David Hume's Dialogues on Natural Religion (publicerad 

posthumously 1779) kritiseras detta antagande obevekligt, ingående och i detalj. Naturligtvis 



riktar sig den kritiska, frågan attitydmässigt och karaktäristik hos upplysningen i allmänhet 

mot de argument som den naturliga religionen bygger på. I del nio av dialogen avfärdas 

Samuel Clarkes "argument a priori" (som försvaret av karaktären Demea) ganska snabbt, men 

med ett helt batteri av argument. Men Hume är i dialogerna huvudsakligen bekymrad över 

den andra stora pelaren för naturlig religion i upplysningen, det "empiriska" argumentet, det 

teleologiska argumentet eller argumentet från design. Cleanthes, karaktären som utvecklar 

designargumentet i dialogen, utgår från regeln för empiriska resonemang att lika effekter visar 

sig som samma orsaker. Han förklarar att, med tanke på likheten mellan naturen, som i många 

avseenden visar en "nyfiken anpassning från ett medel till ett slut" och en konstgjord maskin, 

måste vi utgå ifrån att naturens orsak är en intelligens som vår, även om den är större i 

proportion som naturen överträffar i fullkomliga produkter av mänsklig intelligens. Philo, den 

skeptiska rösten i dialogerna, pressar Cleanthes argument på många fronter. Han påpekar att 

argumentet bara är lika starkt som likheten mellan naturen eller delar av naturen och 

konstgjorda maskiner, och vidare, att en noggrann granskning avslöjar att analogin är svag. 

Dessutom, enligt argumentets princip, desto starkare bevisen för en författare (eller flera 

författare) av naturen är, desto mer lik oss borde författaren (eller författarna) vara. 

Följaktligen, stöder enligt Philo, argumentet inte slutsatsen att Gud existerar, och att anta Gud 

vara utan hjälp, oändlig, perfekt, etcetera. Även om existensen av ondska och oordning i 

naturen faktiskt kan tjäna att stärka fallet för argumentet, också med tanke på störningen i 

mänskliga skapelser, är uppfattningen att Gud författar ondska och oordning störande. Om 

man förnekar att det är oordning och ondskan i naturen, dock osannolikt, är resultatet igen att 

betona olikheten mellan natur och mänskliga produkter och därmed försvagas den centrala 

grunden för argumentet. Med dessa och andra överväganden sätter Philo förespråkaren av det 

empiriska argumentet i en svår dialektisk position. Men Cleanthes ändrar sig inte. Han hävdar 

slutsatsen från fenomenet av den nyfikna anpassningen av ett medel till ett slut i naturen till 

existensen av en intelligent och välgörande författare att vara så naturligt att den är 

ogenomtränglig för den filosofiska kritik som upprest av Philo. Och i den tvetydiga slutsatsen 

av arbetet verkar Philo hålla med. Även om Hume själv verkar ha varit en ateist, är ett 

naturligt sätt att ta resultatet av hans dialoger att den religiösa tron är så "naturlig" för oss att 

en rationell kritik inte kan avsätta den. Det tvetydiga resultatet av arbetet kan anses vara 

impotens av rationell kritik inför religiös tro, snarare än illegitimitet av religiös tro inför 

rationell kritik. Detta tenderar mot fideism, den uppfattning enligt vilken religiös tro 

upprätthåller sin sanning mot filosofiska resonemang, som motsätter sig den men inte kan 

besegra den. Fideismen är oftast förknippad med tänkare, vars tro strider mot trenderna i 

Upplysningen (Blaise Pascal, Johann-Georg Hamann, Søren Kierkegaard), men den skeptiska 

ansträngningen i upplysningen, från Pierre Bayle till David Hume, uttrycker sig inte bara i 

ateism, utan också i fideism. 

Ateism. Ateism är mer närvarande i fransk upplysning än någon annanstans. I skrifterna av 

Denis Diderot stöds ateismen delvis av en expansiv, dynamisk naturuppfattning. Enligt den 

uppfattning som Diderot utvecklar, borde vi söka efter principerna om naturlig ordning inom 

naturliga processer själva, inte i ett övernaturligt väsen. Även om vi inte känner till de interna 

principerna för ordningen och utveckling av naturliga former, påminner vädjandet till en 

transcendent författare av sådana saker i Diderots öron om vädjandet till aristoteliska 



"väsentliga former" som uttryckligen avvisades vid början av modern vetenskap som förklarar 

ingenting. Vädjandet till en transcendent författare utökar inte vår förståelse, utan markerar 

och fastställer bara gränserna för den. Atheism (kombinerad med materialism) i den franska 

upplysningen är kanske mest identifierad med Baron d'Holbach, vars System of Nature (1770) 

genererade en stor kontrovers vid den tiden för att uppmana till ateismen uttryckligen och 

med eftertryck. D'Holbachs natursystem påverkas starkt av Diderots skrifter, även om den 

visar mindre subtil och dialektisk förfining. Även om de flesta upplysningstänkare hävdar att 

moralen kräver religion, i den meningen att moral kräver tro på en transcendent lagstiftare och 

efterliv, dömer d'Holbach (inspirerad av bland annat Spinoza) fallet för en etisk naturalism, en 

etik som är fri från någon hänvisning till en övernaturlig grundare eller strävan. Precis som 

Helvétius innan honom presenterar d'Holbach en etik där dygd består av upplyst självintresse. 

Den metafysiska bakgrunden till den etik han presenterar är deterministisk materialism. Den 

preussiska upplysta despoten, Frederik den Store, kritiserar välkänt d'Holbachs bok för att 

exemplifiera den inkoherens som besvärar upplysningen i allmänhet: medan d'Holbach ger 

passionerad moralisk kritik av befintliga religiösa och sociala och politiska institutioner och 

praxis, tillåter hans egen materialistiska, deterministiska uppfattning av naturen ingen plats för 

moraliska "bör" och recept och värderingar. 

 

 

 

 


