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 1.آدم سسيث االسم:

 .بخيظانيا الُعغسى البلد:

 .)اسكتمشجا( 1770: الوفاة)اسكتمشجا(/  1723 الوالدة:

 تعميؼ عالي )جامعة غالسكؾ(. التعليم:

  الحياة والعمل:

فيمدؾف أخالقي وعالؼ اقتراد اسكتمشجي، ُيعج مؤسذ عمؼ االقتراد الكالسيكي ومؽ رواد االقتراد الدياسي، 
حيث درس سسيث فييا الالتيشية  1737إلى  1727التحق سسيث بسجرسة بيخغ في كيخكالجي في الفتخة بيؽ 

سكؾ )وىؾ العسخ الظبيعي لبجء الجراسة والخياضيات والتاريخ والكتابة، ثؼ التحق في سؽ الخابعة عذخة بجامعة غال
الجامعية آنحاك( ودرس فييا الفمدفة األخالقية ومؽ ىشا نسى لجيو شغفو بالحخية والعقل وحخية التعبيخ، وفي عام 

حرل عمى مشحة سشيل الجراسية الستكسال دراستو بكمية باليؾل بجامعة أوكدفؾرد، حيشيا وجج سسيث أن  1740
نت أفزل مؽ مثيمتيا في أوكدفؾرد بكثيخ، حيث كتب عشيا في كتابو ثخوة األمؼ في الجراسة في غالسكؾ كا

الفرل الثاني مؽ الكتاب الخامذ: "إن الغالبية الُعغسى مؽ أساتحة جامعة أوكدفؾرد فقجوا حتى القجرة عمى 
ع الزارة، وىي أن التغاىخ بالتجريذ عمى مجار تمػ األعؾام العجيجة"، فيسا بعج عدى سسيث ذلػ إلى قؾة الجواف

مجرسي أوكدفؾرد كانؾا يعتسجون عمى أوقاف الجامعة في مختباتيؼ دون أدنى عالقة بسدتؾاىؼ في التجريذ أو 
سسعتيؼ في التعميؼ مسا دعاىؼ إلى إىسال رسالتيؼ األساسية وعجم اىتساميؼ بالظالب، ومع ذلػ انتيد سسيث 

مؽ خالل قخاءة العجيج مؽ الكتب مؽ أرفف مكتبة أوكدفؾرد  فخصة وجؾده في الجامعة وعمَّؼ نفدو عجة مؾضؾعات
الكبيخة. ُدعي سسيث إللقاء عجد مؽ السحاضخات العامة في إدنبخه حيث أحخزت محاضخاتو نجاحًا عغيسًا وعيخت 

 فييا بجايات بعض األفكار التي تزسشيا الحقًا كتابو "ثخوة األمؼ".

عاد آدم سسيث لسؾاصمة مداره الجامعي بجامعة غالسكؾ ليريخ وىؾ في سؽ الدابعة والعذخيؽ أستاذًا في عمؼ 
السشظق واألدب والبالغة، وفيسا بعج أستاذًا في الفمدفة األخالقية، حيث نغخت إليو الييئة التعميسية بتؾجذ، إال 

رات ثقافية بجالسكؾ إضافة إلى كؾنو محبؾبًا أن ذلػ لؼ يؾقف صعؾد نجسو حيث كان سسيث يذارك في عجة دو 
مؽ طخف تالمحتو. اشتيخ سسيث بكتابيو الكالسيكييؽ: "نغخية السذاعخ االخالقية" وكتاب "بحث في طبيعة ثخوة 
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االمؼ وأسبابيا" وىؾ رائعة آدم سسيث ومؽ أىؼ آثاره، وىؾ أول عسل يتشاول االقتراد الحجيث وقج دعا فيو سسيث 
 بادرة الفخدية والسشافدة وحخية التجارة بؾصفيا الؾسيمة الفزمى لتحقيق أكبخ قجر مؽ الثخوة والدعادة.إلى تعديد الس

 أهم المنشورات:

 (.ثخوة األمؼ: بحث في طبيعة ثخوة األمؼ وأسبابيا: كتاب )1776

 : كتاب )نغخية السذاعخ األخالقية(1757

 (.التجارة الحخةكتاب )

 (.ديةالسجتسع والسشفعة الفخ كتاب )

 (.الشغام البديط لمحخية الظبيعيةكتاب )
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