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مقدمه

ماجراجویی در فلسفه خوش آمدید. این کتاب شما را به سفری 
ماجراجویانه در جنگل افسون شدۀ ذهنتان دعوت می کند. با ورود 
به این جنگل، حس شگفتی در شما بیدار می شود و ممکن است احساس 
کنید باید از باورها و پندارهای همیشگی تان فراتر بروید. وقتی به خودتان 
این  نمی رسند،  نظر  به  ممکن  که  کنید  باور  را  چیزهایی  می دهید  اجازه 
فرصت را پیدا می کنید که »کوله پشتی«تان را که پر از عادت های قدیمِی 
بگذارید. خالص  زمین  بر  شانه   روی  از  به راحتی  است،  ذهنتان  و  چشم 
آزادِی سفِر  امکان می دهد که خوشی و  این بار سنگین به شما  از  شدن 
سبک بار را تجربه کنید. حاال آماده اید اولین گام را در جنگل تاریک ذهنتان 
قهرمانان  نیستید:  تنها  شگفت انگیز  مکان  این  به  ورود  هنگام  بردارید. 
متفکر ما، که در صفحات 22 و 23 منتظرتان هستند، شما را در هر قدمی 

که در این راه برمی دارید راهنمایی می کنند.   
رؤیاهایشان  و  اندیشه ها  که  نمی دانند  درست  ما  متفکر  قهرمانان 
آنها فکر  یا نه.  اندیشه ها و رؤیاها درست اند  این  آیا  از کجا می آیند، و 
می کنند برای روبه رو شدن با این شک و تردیدها باید یاد بگیرند چگونه 
سؤال کنند و چگونه برای خودشان فکر کنند. شجاعت و اشتیاق آنها به 
اینکه خودشان برای خودشان فکر کنند به این معنی است که آنها از اینکه 
مثل دیگران نباشند نمی ترسند. درواقع، آنها فقط هنگامی پی می برند که 
در مسیِر درسِت کشِف خود هستند که دست به کار شده باشند و متفاوت 
کشف  سرگرم  فقط  آنها  حال،  این  با  بزنند.  حرف  و  کنند  فکر  دیگران  با 
کردن خودشان نیستند، بلکه برای کسب تجربۀ جدیدی از کرۀ زمین تالش 
می کنند؛ یعنی جایی که همیشه در آن زندگی کرده اند اما هیچ وقت آن را 

کامل نشناخته اند. 
در  جدیدی  راه های  پردل وجرأتشان،  و  جسور  طبع  با  ما  قهرمانان 
با  بگیریم.  پیش  در  را  آنها  می توانیم  که  گشوده اند  ما  برابر  در  اندیشه 
این حال، ما این راه ها و رّد پاها را دنبال نمی کنیم که شبیه قهرمانانمان 

به



مقدمه  /  11

فکر کنیم، بلکه به ماجراجویی  های آنها می پیوندیم تا شیوه های تفکر نو 
و جسورانۀ خودمان را خلق کنیم. قهرمانان ما در سفرشان، با شمار زیادی 
خدایان و انسان ها و حیوانات جالب روبه رو می شوند و به موقعیت ها و 
سرزمین های غریب پا می گذارند. هر چیز و هر کسی که در مسیر سفرشان 
قرار می گیرد، برایشان سرچشمۀ شگفتی بسیار است و وادارشان می کند 

که از نو ببینند و از نو فکر کنند. 
وقتی ماجراجویی های این قهرمانان به پایان نزدیک می شود، آنها می مانند 
و تعّمق در بسیاری چیزها. عجیب نیست که هرچه بیشتر یاد می گیریم و بیشتر 
دربارۀ خودمان و جهان فکر می کنیم، پرسش های بیشتری برایمان پیش می آید. 
وقتی سفرتان به پایان می رسد، احتماالً نسبت به ابتدای سفر آگاهی بیشتری 
از بینش ها و پرسش های فلسفی دارید، اما به نوعی متوجه می شوید که کمتر 

می دانید.
از پرسش و تردید است،  اینکه وجودشان همچنان پر  قهرمانان ما با 
آرام اند و تشویشی به دل راه نمی دهند  . آنها آماده اند که ماجراجویی شان 
را دوباره از اول تا آخر پی بگیرند. آنها به تفکر ماجراجویانه ادامه می دهند 

چون می دانند شگفتی های عمیق تری در انتظار اکتشاف آنهاست. 
پس وقتی وارد این کتاب می شوید، آماده باشید که در شگفتی های 
دنیا و اندیشه ها و رؤیاهای خود گم شوید. باید به استقبال سرگشتگی ها 
بروید! اگر خطر کنید و به پیشروی در جنگِل ذهنتان ادامه دهید، سرانجام 
را  دنیای شما  اندیشه هایتان  آن  در  که  روشنی می رسید  و  باز  به فضای 
احتمال  که به  روشن می کنند. همچنان جرأت به خرج بدهید و بدانید 

زیاد باز هم گم می شوید. ماجراجویی هرگز متوقف نمی شود!



بخش 1
قدم گذاشتن در دل ناشناخته ها

*
من اندازۀ آنچه می بینم هستم

نه اندازۀ قّدم...
آلبرتو کایرو

*

قهرمانان ما در آغاِز ماجراجویی شان شجاعانه قدم در دل ناشناخته ها می گذارند. آنها 
از همان آغاز، هزارچهره می شوند؛ از یک دیدگاه به دیدگاه دیگر گذر می کنند و در 

ذهن  حیوانات و انسان های داستان هایی که در پی می آید، جای می گیرند. اما توانایی 
تغییرشکل دادن، موهبتی نیست که فقط آنها از آن برخوردار باشند. شما هم از این 

قدرت بهره مندید که به کمک قوۀ تخیلتان شکل عوض کنید. 
قهرمانان ما، به کمک توانایی شان در تغییر شکل دادن ، جست وجوی خود را برای 

رسیدن به شناختی عمیق تر از خود و جهان آغاز می کنند. گاهی سرگردان می شوند و 
پی می برند که چقدر کم می دانند و با وجود این، شجاعانه قدم در دل ناشناخته ها 

می گذارند. 
آیا آماده اید همراه با این قهرمانان، پا به درون ناشناخته ها بگذارید؟ یادتان باشد 

که ایرادی ندارد در جنگِل اندیشه های خود گم شوید. سرگشتگی را غنیمت بدانید و 
دست به کار شوید! 
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یک

قورباغه
در چاه

*

نه  و  بود  آسمان  در  ابری  نه  بود.  آفتاب  از غروب  پیش 
از ته چاهی که در آن  سایه ای روی زمین. فریدای قورباغه 
بود باال را نگاه کرد و الک پشت را دید که با چشم های درشتش به او خیره 

شده است. فریدا با خودش گفت: »خیلی عجیب است.«
سپس الک پشت ناپدید شد.

اینکه  داشت؛  دوست  را  چاهش  امنیت  و  آسودگی  در  زندگی  فریدا 
روزها می توانست سرش را باال کند و دایرۀ کوچک و کاملی از آسمان آبی 
را ببیند، باعث می شد احساس کند در امن و امان است. دوست داشت 
ابرهای متحرک و پرنده های رنگارنگی را که از آنجا می گذشتند تماشا کند. 
شب ها هم در خلوت چاه خود آسوده و راضی بود از اینکه می توانست به 

ماه یا به ستارگان درخشان آسمان چشم بدوزد.
اما الک پشِت چشم درشت آسودگی و امنیت خاطر فریدا را بر هم زد. 
فریدا از خود می پرسید: »این الک پشت کیست؟ از کجا آمده و چرا از آن 

باال توی چاه من را نگاه می کند؟«
او آن شب خواب الک پشت را دید. در خواِب او، الک پشت سرخ رنگ 
انداخت.  بود. الک پشت پنجۀ  راستش را باز کرد و دانه ای زّرین در چاه 
دانه در آب  زالل چاه آرام گرفت؛ مثل خورشید می درخشید. فریدا، با اینکه 

کمی
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آغاز شگفتی

فریـدا بـا بیـرون آمدن از چـاه تاریکش، از جهان تنگ و بسـتۀ خـود پا به 
جهان وسیعی گذاشت که تجربیات بسیاری برایش به ارمغان آورد. وقتی 
تصمیم گرفت از چاِه خود بیرون بیاید، دایرۀ آسمانی که تمام عمرش زیر 
آن زندگی کرده بود وسعت پیدا کرد و به جهانی از مناظر، صداها، طعم ها 
و بوهای مختلف بدل شـد. وقتی چشـم های تنگ فریدا بازتر از قبل شـد، 
کم کم دنیای شـگفت انگیزی را دید که همیشـه در آن زندگی کرده بود اما 

هیچ وقت آن را نشناخته بود. 

تفکر با شـگفتی شـروع می شـود، و شـگفتی می تواند هم وجدآور باشد و 
هم گیج کننده.  

وقتـی چیـزی را بـرای اولین بـار می بینید یا برای اولین بـار دربارۀ چیزهایی 
که همیشـه معتقد بودید درسـت اند شک می کنید، ممکن است احساس 
شگفتی کنید. وقتی حس حیرت و شگفتی به شما دست می دهد، ممکن 
اسـت جهان امن و مطمئنتان ناگهان از میان برود. این همان چیزی اسـت 

که وقتی فریدا چاهش را ترک کرد، برایش اتفاق افتاد. 
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وقتی هم چیزی شـما را گیج می کند ممکن اسـت حس شـگفتی به شـما 
دسـت بدهد. ممکن اسـت شروع کنید به طرح کردن سؤال هایی راجع به 
چیزهایی که فرض می کردید می شناسـید و می فهمید. سـؤال هایی از این 
قبیـل کـه »وجود چیسـت؟«، »عدد چیسـت؟«، »جهان از کجـا آمده؟« و 

»چرا چیزها هستند به جای اینکه هیچ چیز نباشد؟«

اگر به طرح چنین سؤال هایی رو بیاورید، بی شک زندگی تان بسیار آشفته  
می شود. اما این امکان هم هست که کم کم در هر جا و هر چیزی شگفتی 

ببینید و بشنوید. 

شـاید یکـی از بزرگ تریـن منابـع شـگفتی، توانایِی گفتـن دو کلمۀ »وجود 
دارد« باشد. چه کسی می تواند از این واقعیت که »چیزها هستند به جای 

اینکه هیچ چیز نباشد« شگفت زده نشود و در حیرت  فرو نرود؟
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افالطون، که در حدود سال 428 
ق.م. در آتن زاده شد، همچنان یکی 

از مهم ترین فیلسوفان در تاریخ 
فلسفۀ غرب است. فیلسوف دیگری 

به نام سقراط الهام بخش افالطون 
بود. سقراط شخصیت اصلی بسیاری 

از کتاب های افالطون است که به 
مکالمات افالطون معروف اند. آنها 

را مکالمات نامیده اند چون افالطون 
در آنها انسان هایی مانند سقراط را 

در حال بحث و مکالمه دربارۀ فلسفه 
نشان می دهد. به نظر افالطون، 

سقراط فیلسوف نمونه است. سقراط 
در یکی از مکالمه های افالطون، 

می گوید که شگفتی یا حیرت 
)thauma( یگانه سرآغاز فلسفه 

است. او می گوید شگفتی شبیه یک 
رنگین کمان است که ما را باال می برد 

و به ذات الهی نزدیک می کند. به 
عقیدۀ افالطون شگفتی با احساس 

گم گشتگی، کنجکاوی و ترسی آمیخته 
به احترام در برابر برخی چیزها همراه 
است؛ چیزهایی مثل دینداری )انجام 

تکالیف در برابر خدایان و همنوعان(، 
عدالت، معرفت، حقیقت، سیاست و 
مرگ. مهم نیست در سفر فلسفی تان 
در کدام نقطه باشید، حس شگفتی 

همیشه ادامه دارد. 

ارسطو را مانند افالطون از بزرگ ترین 
فیلسوفانی می دانند که تا به حال پا 

به جهان گذاشته اند. ارسطو در یونان 
به دنیا آمد و در هفده سالگی شاگرد 

افالطون شد. او نیز مثل استادش 
عقیده داشت که به واسطۀ شگفتی 
است که مردم شروع به فلسفه ورزی 
می کنند و همچنین می گفت کسانی 

هم که اساطیر را دوست دارند 
فیلسوف هستند، چون اساطیر دربارۀ 

شگفتی ها نوشته شده اند. در نظر 
ارسطو، حیرت یا شگفتی مستلزم 

حس کنجکاوِی اضطراب آور است. 
کنجکاوی می تواند اضطراب آور یا 
دردناک باشد چون باعث می شود 

پی ببرید که فهم و درکتان از بسیاری 
چیزها کامل نیست. به عالوه، 

نظر متفکران دربارۀ

شگفتــی
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می تواند باعث شود که تالش کنید از 
آنچه نمی دانید سر دربیاورید. ارسطو 
برخالف افالطون معتقد بود شگفتی 

مرحله ای است که آن را پشت سر 
می گذارید. 

ویلیام بلیک، شاعر، هنرمند و 
حکاک انگلیسی، باور داشت که در 

کودکی اش فرشتگان را  می دیده 
است. شگفتی در قلب شعر و هنر او 

بود. او نگرش بسیار گسترده ای به 
جهان داشت. در یکی از شعرهایش 

می نویسد که چگونه امکان دارد 
»جهانی را در دانه ای شن دید / و 

آسمانی را در گلی وحشی.«   

جان ماریارتی، فیلسوف، شاعر 
و داستان نویسی ایرلندی بود. او 

معتقد بود اگر آماده نباشید در »آن 
جهان« پا بگذارید، به لحاظ فلسفی 
آمادگی ندارید در این جهان هم پا 
بگذارید. در نظر ماریارتی آن جهان 

و این جهان، یک جهان هستند، اما 

نگرش های بسیار متفاوت به این 
جهان واحد وجود دارد. رمز ورود 

به آن جهان، شگفتی و شگفتی و باز 
شگفتی است. ماریارتی به مدد این 

بینش سرانجام به این شناخت رسید 
که دیدن، شگفتی است و شگفتی، 

دیدن است.
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دو

مردان نابینا
و فیل

*

در روستای کوچکی در هند، شش مرد 
صبح  روز  یک  می کردند.  زندگی  نابینا 
فیل آرامی در گشت وگذار خود وارد آن روستا شد. شور و هیجان زیادی در 
میان روستاییان افتاد، چون چنین اتفاقی بسیار نادر بود. مردان نابینا پیش 
از آن هرگز فیل ندیده بودند و می خواستند بدانند فیل چه  شکلی است. آنها 
با علم به اینکه نمی توانستند فیل را ببینند، سعی کردند با استفاده از حس 
المسه شکل آن را در خیال خود مجسم کنند. شش مرد نابینا را به طرف فیل 

راهنمایی کردند، و سپس آنها شروع به لمس کردن فیل کردند. 
مرد اول که پای فیل را لمس کرده بود، گفت: »فیل شبیه ستون است.«
مرد دوم که ُدم فیل را لمس کرده بود، گفت: »نه، فیل شبیه طناب 

است.«
مرد سوم که خرطوم فیل را لمس کرده بود، گفت: »نه، این طور نیست! 

فیل شبیه شاخۀ ضخیم درخت است.«
مرد چهارم که گوش فیل را لمس کرده بود، گفت: »فیل شبیه بادبزنی 

بزرگ است.«
کرده بود، گفت: »فیل شبیه لوله ای  مرد پنجم که عاج فیل را لمس 

بزرگ است.« 

قرن ها پیش



ماجراجویی در فلسفه  /  28

مرد ششم که شکم فیل را لمس کرده بود، گفت: »نه، همۀ شما اشتباه 
می کنید. فیل شبیه دیواری بزرگ است.«

شش مرد نابینا با عصبانیت با هم جروبحث می کردند و هر کدام مدعی 
بودند که حق با خودشان است و بقیه اشتباه می کنند. 

جروبحث آنها همین طور داغ و داغ تر می شد که از قضا گذر مرد خردمندی 
در  جاروجنجال  این  همه  دلیل  بداند  که  کنجکاو شد  او  افتاد.  آنجا  به 
میان آن شش مرد چیست. برای همین از آنها پرسید: »چرا با هم مشاجره 
شکلی  چه   فیل  اینکه  سر  بر  »نمی توانیم  دادند:  جواب  آنها  می کنید؟« 

است اتفاق  نظر داشته باشیم.« 
مرد خردمند پس از اینکه آنها تجربه های مختلف خودشان را از لمس 

فیل شرح دادند، مسأله را به آرامی برایشان توضیح داد. 
از شکل  از شما فهم متفاوتی  اندازه ای حق دارید. هر یک  »همۀ شما تا 
همۀ  فیل  کرده اید.  لمس  را  فیل  از  متفاوتی  عضو  چون  دارید،  فیل 

ویژگی هایی را که گفتید، دارد.«

)این داستان از هند باستان می آید؛ در غرب به واسطۀ شعری از 

جان گادِفری ساکس در قرن نوزدهم شهرت بیشتری پیدا کرد.(
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 جست وجوگری
در پرسش است

در ایـن داسـتان هـر یک از ایـن مـردان نابینا گمان 
می کـرد کـه می دانـد فیـل چـه  شـکلی اسـت چـون 
از  او را بـا دسـتش لمـس کـرده بـود.  از  قسـمتی 
آنجـا کـه همگی تجربۀ مسـتقیمی از فیل داشـتند، 
در ذهنشـان دربـارۀ شـکل فیـل تردیدی نداشـتند. 
مردان نابینا خبر نداشـتند که فقط تجربۀ محدود یا 
کوته بینانه ای از فیل داشتند. به فکر هیچ کدامشان 

نرسید که به شخص کناری خود رو کند و این سؤال ساده را از او بکند که 
»تجربۀ تو از این فیل چیسـت؟« اگر این مردان نابینا این سـؤال سـاده را 
از هـم کـرده و بعد به جواب یکدیگر گوش داده بودند، آیا تصور بهتری از 

ویژگی های فیل نداشتند؟

مـردان نابینـا تجربـۀ محدودی از فیل داشـتند. ما هم مثـل آنها تجربۀ 
محدودی از دنیایی که در آن زندگی می کنیم، داریم. هرچه بیشتر آمادۀ 
طرح پرسـش باشـیم و به تجربه های دیگران گـوش بدهیم، فهممان از 

جهان گسترده تر می شود. 
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فریدریش نیچه، فیلسوفی آلمانی 
بود. او هم مثل سقراط متفکری 

فوق العاده بود که پرسش های بسیار 
آشفته کننده ای مطرح می کرد. اگر 

سقراط با پرسش هایش مایۀ دردسر 
یونانی ها بود، نیچه هم مایۀ دردسر 

اروپایی های دوران مدرن بود. 
نیچه در مورد خودش می گفت که 
انسان نیست دینامیت است! حق 
با او بود. بینش ها و پرسش های 
نیچه انفجاری بودند و هنوز هم 

انفجاری اند. بینش های او ارزش ها، 
آرمان ها و مفاهیمی را که انسان 

مدرن به آنها دلبستگی داشت، منفجر 
کرد. به واسطۀ نیچه، فهم ما از 

موضوعاتی مانند خدا، نفس، انسان، 
عقل و ارزش های اخالقی به زمین 

کوبیده شده  و از هم پاشیده است. 
ارزش های اخالقی به ما کمک می کنند 
دربارۀ درستی یا نادرستی امور داوری 

کنیم. نیچه پرسش هایی مطرح 
می کرد نظیر »ارزش های اخالقی ما 
از کجا می آیند؟« و »این اخالقیات 

دربارۀ انسان هایی که آنها را پدید 
آورده اند، چه می گویند؟« این گونه 

پرسش ها باعث می شوند از خودمان 
بپرسیم آیا ارزش های اخالقی ما 

نگرشی سالم به جهان به ما می دهند 
یا نگرشی ناسالم.   

نظر متفکران دربارۀ

پرسشگری 
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سه

موِش
ایستاده

*

پرمشغله  بسیار  موش های  از  قبیله ای  دور،  نه چندان  سرزمینی 
زندگی می کردند. برای این موش ها زندگی کردن به  معنای مشغله 
می رفتند،  خواب  به  که  لحظه ای  تا  می شدند  بیدار  که  لحظه ای  از  بود. 
سرشان بی نهایت شلوغ بود. مشغله نداشتن پذیرفتنی نبود و به هر موشی 
که مشغول کاری نبود با شک و سوءظن نگاه می کردند. با این حال، هیچ 
موشی تا آن وقت نپرسیده بود که چرا مشغله داشتن مهم است. هیچ 

موشی به غیر از موش عجیب. 
و  فعال  زندگی  یک  اهمیت  واقعًا  هیچ وقت  عجیب  موِش  ُخب، 
پرمشغله را زیر سؤال نبرد. بلکه  خودش تبدیل به سؤال شد. رفتار موش 
ـ و آنها  عجیب موش های دیگر را وادار می کرد خودشان را زیر سؤال ببرندـ 

از این کار هیچ خوششان نمی آمد. 
موش عجیب را »عجیب« می دانستند چون در شلوغ ترین ساعات روز، 
از کار می کشید و روی دو پایش می ایستاد و  مشغول هرچه بود، دست 
گردنش را دراز و گوش هایش را تیز می کرد و شروع می کرد به گوش دادن. 
موش عجیب که غرق در گوش دادن بود، گاهی انگار محو صدایی می شد 

که هیچ یک از موش های دیگر نمی توانستند آن را بشنوند. 

در
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آدورنو، تئودور دبلیو )1969-1903( منتقد اجتماعی و رهبر پیشرو 
مکتب فرانکفورت و از تأثیرگذارترین فیلسوفان قرن بیستم بود. آدورنو 

به شدت منتقد فرهنگ عامیانه بود و از بیشتِر موسیقی ها و فیلم ها 
و برنامه های تلویزیونی گله می کرد. او معتقد بود که در کل، موضوع 
فرهنگ در جامعۀ سرمایه داری نه فرهنگ بلکه پول درآوردن است. او 

معتقد بود در مورد علم و پیشرفت های تکنولوژیک هم این طور است: 
آنها نه به خاطر کمک به بشر بلکه به دلیل ارزش مالی و مبادله ای شان 

ارزشمند شمرده می شوند. بعضی از مشهورترین کتاب های آدورنو 
عبارت اند از: دیالکتیک روشنگری، یادداشت هایی بر ادبیات و 

دیالکتیک منفی. در صفحۀ 224 اطالعات بیشتری دربارۀ او می یابید.  

آگوستین قدیس هیپویی )430-354 م.( الهیات دان و فیلسوف 
مسیحی بود که در الجزیرۀ امروزی در کرانۀ شمالی افریقا به دنیا آمد. 

پدر و مادر آگوستین می خواستند پسرشان تحصیالت خوبی داشته 
باشد، اما آگوستین بیشتر به عیش و تفریح عالقه داشت. با اینکه زیاد 
خوش می گذراند، با خودش فکر کرد می تواند از معرفتش استفاده کند 
و زندگی بهتری داشته باشد. او کتاب مقدس را برداشت و قطعه ای از 
آن را خواند که می گفت می توان شبیه  به عیسی زندگی کرد. آگوستین 

از آن به بعد زندگی خود را به عشق ورزیدن به خدا، ساده زیستی و 
دستگیری از فقرا و نیازمندان اختصاص داد. آثار فراوان او، از جمله شهر 
خدا و اعترافات، به گسترش تعالیم مسیحی در طول صدها سال کمک 

کرد. در صفحۀ 93 اطالعات بیشتری دربارۀ او می یابید.  
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ارسطو )322-384 ق.م.( فیلسوف و دانشمند یونانی متولد شهر 
باستانی ِاستاگیرا بود. پدرش پزشک بود، و وقتی ارسطو بزرگ شد 

به طبیعت و آناتومی عالقه مند شد. او بعدها وارد آکادمی افالطون 
شد و شاگرد سرآمد او شد. در آنجا به ایده های جدید زیادی در 

این باره رسید که چگونه باید به مطالعۀ جهان پرداخت. او دوست 
داشت یادداشت های مفصلی دربارۀ محیط اطراف خود بنویسد. حتی 

حیوانات را تشریح می کرد تا آناتومی و اعضای بدن آنها را بشناسد. 
این گونه کارهای ارسطو پایه های علم مدرن امروز را پی ریزی کرد. 

ارسطو مربی اسکندر مقدونی در جوانی بود که بعدها یکی از بزرگ ترین 
امپراتوری های جهان را پدید آورد. در صفحات 22، 46، 55 و 103 

اطالعات بیشتری دربارۀ او می یابید.

اسمیت، آدام )1790-1723( فیلسوف اخالق و اقتصاددانی اسکاتلندی 
بود که اغلب پدر اقتصاد مدرن خوانده شده است. اسمیت کتابی به 

نام ثروت ملل نوشت که در آن می گوید هر کس باید کاری بکند که برای 
خودش بهترین کار است. او معتقد بود اگر همگان این طور عمل کنند، 
به تدریج جوامِع بزرگ تر و کمی بعد کل کشور وضع بهتری پیدا خواهد 
کرد. اسمیت به این واقعیت هم پی برد که دارایی فراوان و ثروت زیاد 
می تواند به نابرابری های بسیاری منجر شود. به عقیدۀ اسمیت به ازای 

هر شخص بسیار ثروتمند دست کم باید پانصد فقیر وجود داشته باشد. 
متأسفانه این نابرابری از آن زمان تا همین امروز ادامه دارد. در صفحۀ 

137 اطالعات بیشتری دربارۀ او می یابید.   
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