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ملخص البحث :
ق . م ، وكان لهم یعد أفالطون من رواد الفلسفة الیونانیة الذین ظهروا في القرن الرابع

هم الفلسفیة صدا واسعا في العالم القدیم ؤ شأن كبیر في نشوء الحضارة الیونانیة ، وقد تركت أرا

والحدیث .

جاء هدف البحث لیكشف جانبا من العطاء  هونظرا للمكانة التي حظیت بها مؤلفات

ني .المعرفي عنده عن طریق دراسة األثر الذي تركه في الفكر الجغرافي الیونا

وبما أن المفاهیم الجغرافیة متناثرة في كتبه الفلسفیة فقد تطلب ذلك جمع تلك المفاهیم في 

دراسة شاملة ، وهنا تكمن أهمیة البحث في توثیق وتحقیق تلك المفاهیم بالرجوع إلى مصادرها 

األساسیة .

افي ومن خالل هیكلیة البحث فقد تبین أن لدى أفالطون أثرا كبیر في الفكر الجغر 

الیوناني أتضح من خالل العدید من أفكاره الجغرافیة التي ظهرت في فروع الجغرافیة الطبیعیة 

والبشریة ، والتي مثلت في تلك الفترة مع العلوم الفلسفیة األخرى ركائز الصرح الذي بنیت علیة 

الحضارة الیونانیة .

Plato's Effect on the Greek Geographical Thought

Assistant Lecturer Raed Rakan Qasem
University of Mosul- College of Basic Education

Abstract:

Plato is considered one of the pioneers of Greek Philosophy Who

appeared in the 4th . C.B.C. and who had participated greatly to the

development of the Greek civilization . Those Philosophers opinions had

affected greatly the ancient as well as the modern worlds.
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Since Plato's writings have had their impact the present research

aims of uncovering an aspect of Plato's cognitive effect through studying

his opinions on the Greek geographical thought .

Plato's geographical concepts are scattered in his Philosophical

books and this required gathering these concepts in one comprehensive

study. Here lies the importance of this research in documenting and

verifying those concepts by going back to their original sources.

The structure of the research Shows that Plato had a great effect on

the Greek geographical thought ; an effect that is apparent in many of his

geographical ideas which appeared in the branches of human and natural

geography and which represented at that time (a long with the other

Philosophical sciences) the pillars on which the Greek civilization was

built.

:المقدمة
یهدف البحث إلى دراسة أثر أفالطون في الفكر الجغرافي الیوناني ، إذ یعد أفالطون مـن 

الذین ظهروا في الحضارة الیونانیة خالل القرن الرابع ق . م ، وقد كان لـه دور الفالسفة البارزین

، حیـث تـرك عـددا مـن المؤلفـات التـي احتـوت )١(اغة مجـرى التفكیـر الیونـاني آنـذاككبیر فـي صـی

في طیاتها العدید من المفاهیم العلمیة ومـن ضـمنها المفـاهیم الجغرافیـة التـي كانـت تكتـب فـي تلـك 

ء من العلوم الفلسفیة .الفترة كجز 

تكمن أهمیة البحث في توثیق وتحقیق المفاهیم الجغرافیة عند أفالطون ، ومن هنا جاءت 

مشـــكلة البحـــث فـــي تجمیـــع تلـــك المفـــاهیم فـــي دراســـة شـــاملة بـــالرجوع إلـــى مصـــادرها األساســـیة .

اسـة ، أمـا استخدم البحث المنهج ألوصـفي الموضـوعي باالعتمـاد علـى المصـادر المكتبیـة فـي الدر 

ـــر أفالطـــون فـــي الفكـــر  ـــاول األول : أث ـــد جـــاءت لتشـــمل فصـــلین أساســـیین ، تن ـــة البحـــث فق هیكلی

الجغرافي الطبیعي الیوناني ، والذي أحتوى على أربعـة مباحـث : المبحـث األول الجغرافیـة الفلكیـة 

لمعـادن ، وأشار المبحث الثاني إلى أشكال سطح األرض ، وجاء المبحث الثالث لیشمل جغرافیة ا

، في حین أختص المبحث الرابع على المناخ .

أما الفصل الثاني فجاء بعنوان : أثر أفالطون في الفكر الجغرافي البشري الیوناني ، وقـد 

الجغرافیــــة المبحــــث الثــــانيجغرافیــــة المــــدن،بینما أوضــــح: المبحــــث األول أربعــــة مباحــــث تنــــاول
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لسیاســیة ، وأحتـــوى المبحــث الرابـــع علــى جغرافیـــة االقتصــادیة ، وبــین المبحـــث الثالــث الجغرافیـــة ا

السكان .

وأهم ما توصلت إلیه الدراسـة هـو بسـاطة اآلراء التـي تركهـا أفالطـون فـي الفكـر الجغرافـي 

الیوناني واعتمادها على الوصف في كثیر منها ، األ أنها بالرغم مـن ذلـك كـان لتلـك األراء أهمیـة 

اني الـــذي مثـــل آنـــذاك مـــع العلـــوم الفلســـفیة األخـــرى ركـــائز كبیـــرة فـــي تبلـــور الفكـــر الجغرافـــي الیونـــ

الصرح المبنیة علیة الحضارة الیونانیة .

أثر أفالطون في الفكر الجغرافي الطبیعي الیوناني:الفصل األول
ترك الموقع الجغرافي للیونان على جانبي بحر إیجة أثرا كبیرا في بلورة األراء الفكریة عند 

، وكانــت االختالفــات الكبیــرة فــي طوبغرافیــة الیونــان والصــفات  ق . م الرابــعأفالطــون فــي القــرن 

، كمـا سـاعد الجـو الصـافي للیونـان )٢(الیونـانالطبیعیة دافعا لنمو األفكار الجغرافیة عند الفالسفة 

والمناظر الطبیعیة والمناخ الجاف صیفا و وجود األنهار الصغیرة على تهیئة أداة مثلى في دراسة 

.)٣(هر الطبیعیةالظوا

وكانت محصلة كل ذلك ظهور في كتب أفالطون الفلسـفیة العدیـد مـن المفـاهیم الجغرافیـة 

الطبیعیــة والتــي یمكــن تصــنیفها بحســب فــروع الجغرافیــة الطبیعیــة الحدیثــة إلــى أربعــة أقســام هــي : 

الجغرافیة الفلكیة ، أشكال سطح األرض ، جغرافیة المعادن ، جغرافیة المناخ . 

الجغرافیة الفلكیة:لمبحث األولا
أهــتم أفالطــون بموضــوع الفلــك إذ جعلــه أحــدى دراســاته الفلســفیة كمــا یتضــح فــي قولــه : 

فنـــدرس الفلـــك : كمـــا درســـنا الهندســـة مســـتعینین باألشـــكال . وٕاذا أردنـــا أن نفهـــم كنـــه الفلـــك فهمـــا "

للفلـك ظهـور مفـاهیم جغرافیـة وقـد واكبـت دراسـته ،)٤("حقیقیا فلنصرف نظرنا عن األجرام السماویة

نشــأة األرض والكــون ، موقــع األرض فــي الكــون ، شــكل  هــي : ةفلكیــة عــدة شــملت مواضــیع ثالثــ

  األرض . 

نشأة األرض والكون .أوال. 
ي : النـار كان االعتقاد السائد عند الیونان بأن األرض والكـون نشـأ مـن أربعـة عناصـر هـ

، وقـد أعتقـد أفالطـون )٦(علیهـا الفالسـفة الیونـان األضـداد، التـي أطلـق)٥(والماء والهـواء واألرض

إن مـن الشـيء الـذي هـو ضـد "الـنص األتـي :  هأن األرض والكون نشأ من األضداد وهذا ما یؤیـد

.)٧("یولد الشيء الذي یكون ضده
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كمـــا أوضـــح أفالطـــون العالقـــة التـــي تحـــدث بـــین النـــار والتـــراب والمـــاء والهـــواء فـــي نشـــأة 

أن هــذه العناصــر األربعــة تنشــأ مــن خــالل عملیــات التحــول التــي تحــدث فیمــا بینهــا األرض فیــرى 

وكل مادة من هذه المواد تؤدي إلى تكوین مادة أخرى :

أمــا المــاء فـــأن قســمته النـــار ، أو قســمته الهــواء ذاتـــه ، فــیمكن أن یتركـــب ویغــدو جســـما "

الناجمــة عــن قســم واحــد مــن واحــدا مــن النــار ، وجســمین أثنــین مــن هــواء . فــي حــین أن األجــزاء

الهــواء المتفكــك ، قــد تســمي جســمین أثنــین مــن التــراب بالنــار ، وتكــون هــذه زهیــدة وتلــك غزیــرة ، 

تتحـــرك النـــار فـــي العناصـــر التـــي تجرفهـــا وتقـــاوم ثـــم تتغلـــب علـــى أمرهـــا وتـــتحطم. وعندئـــذ یؤلـــف 

یتمــزق یتكــون مـــن جســمان اثنــان مـــن النــار جســما واحـــدا مــن نــوع الهـــواء . وحــین یقهــر الهـــواء و 

.)٨("جسمین كاملین ونصف من الهواء جسم واحد كثیف من نوع الماء

وذكر أفالطون أن األرض نشأت من مادة تسمى األثیر وبفعـل انحسـار األثیـر فـي مكـان 

معین فأن هذا االنحسار یتحول إلى مادة أخرى تؤدي إلى تكوین األرض والكواكب األخرى :

رض الخالصـة ، فأنهـا توجـد فـي الجـزء الخـالص مـن العـالم ، أما عن األرض ذاتهـا ، األ"

الجزء الذي به الكواكب ، والذي أطلق علیة أسم األثیر عدد من أولئـك الـذین تعـودوا الحـدیث عـن 

مثـل هـذه المسـائل . وٕاذا مـا انحسـر األثیـر عـن مكـان ، فهـذا مـا یكـون هـذه المـواد التـي تـأتي معــا 

.)٩("باستمرار لتنصب في فجوات األرض

:موقع األرض في الكون .ثانیا
وأعطــى دالئــل بأنهــا )١٠("األرض واقعــة فــي النقطــة المركزیــة للعــالم"اعتقــد أفالطــون بــأن 

ســاكنة فــي الكــون وٕانهــا غیــر قابلــة للســقوط ، ویــرى أن ســبب ســكونها یعــود إلــى شــكلها المســتدیر 

   ذلك في قوله :الذي یتوسط العالم مما یجعلها متوازنة في الكون كما یعكسه 

، ال ، فال حاجـة بهـا ، لتفـادي السـقوطإذا كانت األرض في مركز العالم ، وٕانها مستدیرة"

للهواء وال ألي ضغط أخر مـن نفـس النـوع . ولكـن مـا یكفـي إلمسـاكها هـو تشـابه جمیـع اتجاهـات 

وازنا في وسط العالم فیما بینها ، وحالة توازن األرض نفسها ، ألنه بالنسبة للشيء الذي یوضع مت

جانـب ، وحیـث أن مثـل هـذا أي ال یكون ثمة مجال ، إن قلیال أو كثیـرا ،ألن یسـقط مـنمتجانس

. وعلــل )١١("الوضــع هــو وضــع األرض ، وبكونهــا غیــر قابلــة للســقوط ، فأنهــا ســوف تبقــى ســاكنة

سـبب حـدوث الحركــة فـي الكـون والســكون لـألرض إلـى إیمانــه بـأن الحركـة مصــدر الوجـود والكــون

والسكون هـو مصـدر الالوجـود والتغییـرات التـي أطلـق علیهـا بالفسـاد ، كمـا یظهـر ذلـك فـي الـنص 

بالتأكید یاثیاتیتوس ما دام هناك أیضا أدله مؤكـدة تسـتند إلیهـا القضـیة التـي مؤداهـا أن "-األتي :

أن  ، كمـا حـاول)١٢("الحركة هي مصدر الوجود والكون وأن السكون هو مصدر الالوجود والفسـاد
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ــدائرة الواقعــة فــي دائــرة البــد أن تتجــه إلــى "یبــرهن علــى ســكون األرض مــن خــالل اعتقــاده بــأن  ال

.)١٣("وسطها وأن یحوي أجزاء أخرى لذاته تحمل حول الوسط

:شكل األرض  .ثالثا
أكــد أفالطــون بــأن األرض كرویــة محاطــة بــاألفالك ، ووصــف ذلــك فــي اعتقــاده األتــي : 

ـــ" ـــدناه وبین ـــة ، وأن األفـــالك محیطـــة بهـــا ، ومحـــیط بعضـــها أمـــا مـــا اعتق اه ، فهـــو أن األرض كری

ذكر بان األرض ثابتة مستقرة بال حركة واعتقد ، كما)١٤("ببعض ، األعظم بالذي یلیه في العظم

بأنها جسم كبیر جـدا یشـمل علـى ثالثـة أجـزاء هـي: األرض العلیـا ، واألرض الوسـطى ، واألرض 

.)١٥(بشر یسكنون في األرض الوسطىان الالسفلى أو الداخلیة و 

أشكال سطح األرض:المبحث الثاني
تنـاول أفالطــون فــي كتبــه الفلسـفیة ثالثــة مواضــیع لهــا صـلة بأشــكال ســطح األرض هــي : 

التركیب الطبیعي المعدني لصخور قشرة األرض ، األنهار ، المیاه الجوفیة . 

:رض التركیب الطبیعي المعدني لصخور قشرة األ.أوال
اعتقد أفالطون أن الصخور في قشرة األرض تكونت نتیجـة الخـتالف أوزان األجسـام فـي 

األرض ، إذ یرى أن األجسام الصغیرة تنقاد إلى األعلى في قشرة األرض نتیجة لخفة وزنها ، أمـا 

األجسام الكبیرة الحجم فتنقاد إلى باطن األرض وذلك بسبب وزنها الثقیل :

تكــون ثقیلــة ولهــذا تنــدفع إلــى األســفل واألجســام الصــغرى تنقــاد إلــى إن األجســام الكبیــرة"

أعلى بحكـم أنهـا أخـف ، ألننـا فـي تجولنـا علـى األرض نقتلـع منهـا أصـنافا أرضـیة ، ننتـزع أحیانـا 

.)١٦("التراب بالذات ، ونجره عنوه إلى هواء ال شبه له به ، وخالفا لطبیعته

عین من الصـخور : صـخور نقیـة غیـر متأكلـة كما ذكر تركیب الصخور ، إذ میز بین نو 

وصخور غیر نقیة متأكلة نتیجـة لتعرضـها للتحلـل والملوحـة ، وهـذا مـا یتضـح فـي الـنص األتـي : 

فالحجارة في تلك المنطقة نقیة ، إنها لم تتآكل ولم تفسد كلیة ، كحجارتنا ، بالتحلل والملوحة عن "

. وتوجــد فــي الطبیعــة ثالثــة أنــواع مــن الصــخور )١٧("االخــتالط التــي منشــؤها هــذه األمــاكن عنــدنا

ع ، وقد تطرق أفالطون إلى هذه األنـوا)١٨(ناریة وصخور رسوبیة وصخور متحولةوهي : صخور 

:الثالث كما یتضح من خالل األتي



رائد راكان قاسم

١٢٣

:الصخور الناریة . ١

یـــرى أفالطـــون أن المـــواد الناریـــة الموجـــودة فـــي األرض تقـــوم بإذابـــة التـــراب وعنـــدما یبـــرد 

لتــراب یصــبح حجــرا ذا لــون أســود أطلــق علیــة أســم فخــار أو اجــر وهــذا مــا أشــار إلیــه فــي الــنص ا

األتي :

.یــة فیغــدو جنســا تركیبــه أكثــر نشــوفةوهنــاك نــوع تخطــف فیــه ســرعة النــار كــل المــادة الند"

، حیانـا أن تبقـى فیـه الرطوبـة مخفیـة، ویمكـن أالذي نطلـق علیـة أسـم فخـار أو اجـروهذا النوع هو

.)١٩("ع التراب بفعل النار وحین یبرد یصبح حجرا ذا لون أسودفیمو 

الصخور الرسوبیة .. ٢

كانــت وجهــة نظــره بــأن الهــواء یعمــل علــى ضــغط التــراب وحشــره فــي المــاء بحیــث یغــدو 

جسما ال یحل ویتركب مع الماء ویؤلف الحجر والصخر ، وقد صنف هذه الصـخور علـى نـوعین 

ومتوازیة في العناصر ، أطلق علیها الصخر الشـفاف ونـوع أخـر نوع یتكون من عناصر متساویة

یتكون من صخور ذات عناصر متناقضة ، كما تحدث إلى ذلك في قوله :

والتـراب إذ یضـغطه الهـواء ویحشـره مـع المـاء بصـوره ال تحـل ، یتركـب مـع المـاء ویؤلـف "

یة متوازیــــة الحجــــر والصــــخر وأبهــــى الصــــخور الصــــخر الشــــفاف ، المركــــب مــــن عناصــــر متســــاو 

.)٢٠("وأشنعها الصخر المركب من عناصر تناقض هذه

الصخور المتحولة .. ٣

ذكر أفالطون الصخور المتحولة في وصفة اثر الضغط المتولد على التـراب بفعـل الهـواء 

والــذي یــؤتي التــراب كثافــة وقســاوة ونشــوفة بحیــث تتكــون علــى ســطحه قشــرة متراصــة یابســة تعمــل 

طبقـــة الهـــواء وهـــذا الهـــواء فـــي نوبتـــة یضـــغط"لحجـــر الصـــلب المختلـــف ، علـــى تكـــوین أصـــناف ا

بحیث تتكـون المالحقة للتراب ،والتراب نفسه كرد فعل والضغط یؤتي التراب كثافة وقساوة ونشوفة

.)٢١("على سطحه قشرة متراصة یابسة وهكذا تتولد أصناف الحجر الصلب المختلفة

:جریان الماء السطحي .ثانیا
ض أفالطون ثالثة مواضیع لها صلة بجریان الماء السطحي وهي : تكوین األنهار استعر 

، التجویة ، التعریة .
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١٢٤

.ر تتكون بفعل عاملین أساسیین هما:األمطار،المیاه الجوفیةیرى بأن األنها:تكوین األنهار . ١

ن خـالل وصـفه بین أفالطون تأثیر األمطار المتساقطة على تشكیل األنهار وذلك م:األمطار -

اذا انقضــت علیهــا واحــدة ، انهمــرت أمطارهــا انهــارا "لألمطــار ودورهــا علــى جریــان األنهــار : 

.)٢٢("خارقا

أوضــح أفالطــون كیفیـــة تكــوین األنهـــار بفعــل المیــاه الجوفیـــة وذلــك بقولـــة : :المیــاه الجوفیـــة -

تمــأل فجواتنــا مــرة ولنفــرض أنهــا بــالعكس ، هجــرت هــذه المنــاطق ، لكــن تنــدفع نحونــا ، فإنهــا"

أخــرى . فــإذا امــتألت هــذه الفجــوات فأنهــا تســیل مــرة أخــرى فــي قنــوات ، وتختــرق التربــة ، وٕاذا 

حـــدث كـــذلك ، وامـــتألت تلـــك الفجـــوات ، فإنهـــا تطفـــو وتصـــل إلـــى موقـــع تجـــد طریقهـــا إلیهـــا . 

.)٢٣("وعالوة على أنها تكون بذلك البحار ، فهي أیضا تكون البحیرات واألنهار والینابیع

ض تتكون التجویه نتیجة عملیة تفكك وانحـالل الصـخور والمعـادن علـى سـطح األر :التجویه . ٢

، وقــد أدرك أفالطــون هــذه الفكــرة عنــدما تحــدث عــن دور )٢٤(بفعــل عوامــل كیمیائیــة وفیزیائیــة

وهنـاك صـنفان "الماء في التجویة من خالل تحلیل الصخور الملحیة وهذا ما ذكـره فـي قولـه : 

دان ، طبقـــا لألنظمـــة عینهـــا التـــي أشـــرنا إلیهـــا ، كثیـــرا مـــن مائهمـــا بســـبب التمـــازج ، وهمـــا یفقـــ

یتألفــان مــن عناصــر ترابیــة أدق وأكثــر ملوحــة مــن األصــناف الصــخریة األخــرى ، وتجمــدهما 

جزئي ، ولذا یعودان وینحالن في الماء . وأحدهما هو نـوع النطـروان أو ملـح البـارود والبـورق 

الزیت والتراب . والنوع الثاني هو نوع األمالح الذي ینسجم خیر )لطخات(ن وهو نوع ینقى م

.)٢٥("انسجام في تطبیق المواد التي تطیب لحاسة الفم

تعــد التعریــة أحــدى العوامــل الطبیعیــة التــي تعمــل علــى اكتســاح المــواد المفتتــة عــن :التعریــة . ٣

ي األجــزاء ق المرتفعــة وترســیبها فــطریــق عامــل متحــرك كالمیــاه ونقــل تلــك المــواد مــن المنــاط

، وقد حدد أفالطون عملیة التعریة المائیة للمنـاطق المرتفعـة )٢٦(المنخفضة من سطح األرض

وأثرها في جرف التراب إلى المناطق المنخفضة كما یظهر في قوله :

، ولـم رفت تربة األرض من الصـرود العلیـا، انجاألحقاب الطویلة والغیر متعاقبةففي تلك"

تترك نجودا أو تالال تستحق الذكر ، كما تفعل في أمكنة غیر هذه األمكنـة . بـل سـحبتها السـیول 

دوما إلى األعماق المحدقة بأرضنا حیث غارت وتوارت . ولـم یبـق منهـا سـوى أثـار ، مثـل األثـار 

.)٢٧("الراسبة في الجزر الصغیرة
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١٢٥

:المیاه الجوفیة  .ثالثا
ـــاه الجوف ـــاه الســـاقطة مـــن یـــرى أفالطـــون أن المی ـــان الســـطحي للمی یـــة تتكـــون نتیجـــة للجری

الســماء والتــي تنحــدر إلــى داخــل األرض وبفعــل وجــود طبقــة صلصــالیة متماســكة ال تســمح بنفــاذ 

المــاء مــن خاللهــا یجتمــع المــاء المنحــدر فــي بــاطن األرض ثــم تتفجــر هــذه المیــاه وتكــون الینــابیع 

، ة ، ال كأراضــینا الحاضــرة التالفــةاه زفــس الســنویوكانــت تلــك التربــة تســتغل أیضــا میــ"واألنهــار . 

التي یجري علیها الغیث وهي جرداء ، ثم ینحدر إلى البحار ، بل كانت نفسها تحوي كمیة غزیـرة 

من المیاه ، ثم تقبل ماء السماء وتخزنه في طبقاتها الصلصالیة المتماسكة التي ال تدعـه یرشـح ، 

في جوفها ، ثم تنفجر فـي كـل البقـاع كـوثرا فیاضـا یتـدفق وتتشرب میاه الهضاب العالیة ، وتحقنه

.)٢٨("بال انقطاع من الینابیع واألنهار

جغرافیة المعادن:المبحث الثالث
ذكـــر أفالطـــون مفـــاهیم لهـــا تـــرابط بجغرافیـــة المعـــادن ، حیـــث أشـــار إلـــى تكـــوین عـــدد مـــن 

المعادن وهي : الذهب ، النحاس وصدأه ، الزجاج .

:الذھب.أوال
أكد أن الذهب فـرع مـن المیـاه السـائلة الكثیفـة القابلـة للـذوبان وذات عناصـر مائیـة سلسـلة 

تتصفى خـالل الصـخور وتتجمـد ، وأعتقـد أن الـذهب أنفـس المقتنیـات ، وقـد ذكـر ذلـك فـي قولـه : 

من وبین هذه الفروع ، التي أطلقنا علیها أسم میاه سائلة أو قابلة الذوبان اكثفها كلها ضرب فرید"

المـاء ، تـألف مــن أدق العناصـر المائیــة وأسلسـها ، وشـارك لمعاونــة اللـون األشــقر ، وهـو یتصــفى 

.)٢٩("خالل الصخور ویتجمد . انه الذهب أنفس المقتنیات

:النحاس وصداه .ثانیا
صنف النحاس مركب من میاه وضاءه كثیفة . وقسط التراب الذي خالطه عندما "بین أن 

ود ویفارقـه ، فینشــق الواحـد عــن األخـر ، فینعــزل التـراب ویظهــر ویسـمى صــدا یعتـق النحـاس ، یعــ

.)٣٠("النحاس

:الزجاج  .ثالثا
أوضـــح كیفیــــة تكــــوین الزجــــاج وذلـــك مــــن خــــالل جریــــان المـــاء بــــالتراب ، حیــــث ظــــن أن 

األجسـام عنـدما تحصـل علــى كمیـة مـن المــاء أقـل مـن كمیــة التـراب تصـبح هــذه األجسـام مـن نــوع 

النــار بــالهواء ، ویتــأتى لهــا )عناصــر(ومــا یجریــه المــاء بــالتراب ، تجریــه "ا فــي قولــه : الزجــاج كمــ
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١٢٦

هكــذا أن تكــون الســبب الوحیــد فــي ســیالن الجســم المشــترك عنــد ذوبانــه . ویتفــق لهــذه األجســام أن 

تحصــل علـــى كمیـــة مـــن المـــاء أقــل مـــن كمیـــة التـــراب ، فیـــدعى كــل هـــذا النـــوع مـــن األجســـام نـــوع 

.)٣١("الزجاج

المناخ:المبحث الرابع
، )٣٢(ر عـن معـدل حالـة الجـو لفتـرة زمنیـةیعرف المناخ بأنه جمیع اإلحصائیات التـي تعبـ

، الضغط الجوي والریاح ویتكون المناخ من عدة عناصر هي : اإلشعاع الشمسي ، درجة الحرارة 

خ وهي كاألتي :، وقد وردت إشارات في كتابات أفالطون تناولت عناصر المنا)٣٣(، التساقط

:اإلشعاع الشمسي أوال. 
أدرك أفالطون أهمیة األشعة المنبثقـة مـن الشـمس فـي دیمومـة الحیـاة إذ عـد الشـمس هـي 

الشـمس طالمـا تتحـرك فـي قبـة السـماء یسـتمر "مصدر الحیاة في العـالم وبزوالهـا یفنـى إذ قـال إن: 

ا حـدث وسـكن الكـل كمـا لـو تقیـد كل شيء في الوجـود سـواء عنـد اآللهـة أو عنـد البشـر ، ولكـن اذ

كمـا تطـرق إلـى أثـر ضـوء الشـمس علـى األرض ومـا ،)٣٤("فسوف یخـرب كـل شـيء ویفنـى العـالم

مقیــاس "، فقــد أعتقــد انــه لكــي یكــون هنــاك یحــدث بفعــل هــذه إلنــارة مــن حیــاه علــى ســطح األرض

الثمـاني ، أنـاط اهللا جلي ناصع لبط الكواكب فیما بینها وسرعتها ، ولكي یبدي ما یتعلق بحركاتها 

كي تنیر أعظم إنارة أرجاء السـماء برمتهـا ، ویشـترك بالعـدد جمیـع األحیـاء الـذین یلیـق بهـم شمسا

وقد فرق بین اإلشعاع الشمسي وبین الحرارة ، إذ الحظ أن الحرارة ال تتولد من الضـوء ،)٣٥("ذلك

ن حرارته فأنـه ال یضـيء مثـل ، وقد أكد على ذلك من خالل إثباته بأن لیل الصیف على الرغم م

ـــو كـــان الضـــوء حـــرا لكـــان لیـــل الصـــیف أضـــوى مـــن نهـــار الشـــتاء لفضـــل حـــره "نهـــار الشـــتاء :  ل

.)٣٦("علیه

درجة الحرارة ..ثانیا
. كمـا )٣٧("الناریـة تضـاء وقـت اإلذابـة"حدد أفالطون أهمیة الحرارة في اإلذابة إذ یرى أن 

وٕاذا "ء وتعمل على مجانسته ، وقد أشار إلـى ذلـك فـي قولـه : أكد بأن الحرارة والرطوبة تحلل الهوا

.)٣٨("حللت بالحرارة والرطوبة فقد جانست الهواء المحلل وأخذت بطرفي النار والماء
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١٢٧

:الضغط الجوي  .ثالثا
تنـــاول أفالطـــون دور الحـــرارة والرطوبـــة فـــي الجـــو علـــى اخـــتالف الضـــغط الجـــوي وحركـــة 

ء الحــار یــدفع الهــواء الرطــب والــذي یــؤدي إلــى تمــازجهم وحركــة الریــاح ، حیــث أوضــح بــأن الهــوا

علیهــــا  أطلــــقالهـــواء الرطــــب إلـــى مواقــــع المنــــاطق الحـــارة وتكــــوین ضـــغوط مختلفــــة حــــارة وبـــاردة 

المضغوطة والمدفوعـة ، ویـرى أن الحـرارة تكـون عـامال للتفـاوت والتـأرجح ، وبـزوال تأثیرهـا یسـتقر 

نــه ، مــن حیــث كانــت فیــه . وٕاذ ال تخــرج إلــى موضــع فــارغ ، ثــم إن النــار تتســاقط وتقــع م" الهــواء

تـــدفع الهـــواء المجـــاور ، وهـــو یـــدفع معـــه النـــار ، فیتمـــازج المـــاء بالمـــاء . وهـــذا المـــاء المضـــغوط 

قــد ولــت ومضــت ،  حالتفــاوت والتــا رجـلوالمـدفوع یعــود ویســترجع توازیـه وتوازنــه ، ألن النــار عامـ

.)٣٩("فیستقر هذا الصنف من الماء في ذاته

:التساقط .رابعا
یــرى أفالطــون أن الغیــوم والضــباب اذا تراصــا وتكدســا أكثــر فــأكثر ینهمــر منهمــا المــاء ، 

ثـــم إن الهـــواء اذا تجمـــع وتكـــاثف یصـــیر غیمـــا وضـــبابا . ومـــن هـــذین اذا "كمـــا یظهـــر فـــي قولـــه : 

لـثلج والصـقیع فـوق ، وقد فرق أفالطون مابین تكـوین ا)٤٠("تراصا وتكدسا أكثر فأكثر ینهمر الماء

أن طرأ علیه التجمید الجزئي فـوق األرض دعـي ثلجـا ، "سطح األرض ، إذ اعتقد أن الذي ینفعل 

.)٤١("وان انقبض وتجمد ، صادرا عن الندى ، دعى صرا أو صقیعا

أثر أفالطون في الفكر الجغرافي البشري الیوناني:الفصل الثاني
باهتمــــام أفالطــــون ، إذ حــــاول أن یبــــرز دور یــــت العالقــــة مــــا بــــین اإلنســــان والمكــــانظح

اإلنســان فــي المكــان مــن خــالل وضــع أســس وقواعــد معینــة تجعــل اإلنســان لــه القــدرة علــى الــتحكم 

"الجمهوریـة"بالمكان لالستفادة منه في تسـهیل متطلبـات حیاتـه الیومیـة كمـا یتجلـى ذلـك فـي كتابـه 

، )٤٢(فیـه بالنسـبة إلـى بیئـات العــالم ،عـیشونظـرا ألن الجغرافیـة تبحـث فـي ممیـزات المجـال الـذي ن

لذلك فأنه من المؤكد أن تتالقى المفاهیم الجغرافیة البشریة مع كتاباته الفلسفیة .

وهذا ما یجعل عـدد مـن هـذه المفـاهیم تظهـر متنـاثرة فـي مؤلفـات أفالطـون الفلسـفیة ، مـن 

، مـــدن ، الجغرافیـــة االقتصـــادیةیـــة الالممكـــن إفرازهـــا بحســـب فـــروع الجغرافیـــة البشـــریة إلـــى : جغراف

الجغرافیة السیاسیة ، جغرافیة السكان . 

جغرافیة المدن:المبحث األول
، ي : نشـأة المدینـة، موقـع المدینـةشملت مفاهیم جغرافیـة المـدن ثالثـة مواضـیع أساسـیة هـ

للمدینة  يالتركیب الوضیف
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:نشأة المدینة .أوال
نشوء المدینة وهمـا : حفـظ الـذات ، تعـدد الحاجـات أشار أفالطون إلى سببین یؤدیان إلى

الفردیة . 

:حفظ ألذات  .١

یرى أن بدایة نشوء المدن كان نتیجة لحاجة اإلنسان لحفظ ذاته والى الحمایة من أخطار 

الحیوانــات المفترســة ، التــي كانــت تهــدد حیــاتهم بســبب تشــتتهم وضــعفهم ، وكــان ذلــك دافعــا لهــم 

م الحیاة الكافیة لحفظ ذاتهم كما یتضح في قوله : للتجمع في مدن توفر له

عاش بنـو اإلنسـان أول األمـر مشـتتین إذ لـم یكـن هنـاك مـدن وكانـت النتیجـة أن هـددتهم "

فــي غایــة الضــعف . ولــم یســعفهم –اذا قیســو بهــا –الحیوانــات المفترســة بالتــدمیر ، وألنهــم كــانوا 

نهم مــن شــيء الحــروب جانبــا منــه . وبعــد مــدة فــنهم إال فــي تزویــدهم بوســائل الحیــاة دون أن یمكــ

.)٤٣("كانت الرغبة في حفظ الذات داعیا لهم لیتجمعوا في مدن

تعدد الحاجات الفردیة . .٢

بــین أفالطــون أثــر تعــدد الحاجــات الفردیــة علــى نشــوء المدینــة ، حیــث اعتقــد أن اإلنســان

لیس له القدرة على سـد حاجاتـه بمفـرده وانـه بحاجـه إلـى اآلخـرین لسـد حاجاتـه الكثیـرة ، وهـذا أدى 

ولمـا كـان كـل إنسـان محتاجـا "إلى لزوم تجمـع األفـراد فـي مسـتقر واحـد أطلـق علیـه اسـم المدینـة : 

یــرة ، لــزم أن یتألــب عــدد عدیــدإلــى معونــة الغیــر فــي ســد حاجاتــه ، وكــان لكــل منــا احتیاجــات كث

.)٤٤("من صحب ومساعدین في مستقر واحد فنطلق على ذلك المجتمع أسم مدینةمنا،

:موقع المدینة .ثانیا
أدرك أفالطون أهمیة ارتباط الموقع بالمناطق المجاورة له عند تأسیس المدینة ، لذلك فقـد 

وقــع المدینــة تنــاول ثالثــة مواقــع أساســیة لبنــاء المــدن لهــا تــرابط بالمنــاطق المجــاورة لهــا وهــي : م

البحري ، موقع المدینة النهري ، موقع المدینة السهلي .

یــرى أفالطــون أن موقــع المدینــة یجــب أن یكــون بــالقرب مــن البحــار :موقــع المدینــة البحــري . ١

ونتحـدث بعـد ذلـك عـن "وذلك ألهمیـة النقـل البحـري للمدینـة فـي اسـتیراد حاجاتهـا الضـروریة : 

ن نوسس هذه المدینة في مكان ال نحتاج فیه إلـى اسـتیراد شـيء موقع المدینة . فمن المحال أ

.)٤٥("... ولكن تنقل التجارة عبر البحر

تناول أهمیة وقوع المدینـة علـى مجـرى النهـر ، فقـد أوضـح بـأن روافـد :موقع المدینة النهري . ٢

مدینـة مجرى النهر تعمل على حمل حاصالت المواطنین الزراعیة من المنـاطق الجبلیـة إلـى ال
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ولتلـــك القنـــوات روافـــد منحرفـــة تعـــرج علـــى المدینـــة ، لتحمـــل إلـــى أهلیهـــا المـــواطنین مباشـــرة ":

.)٤٦("حاصالت المناطق الجبلیة

وصف أفالطون موقع المدینة على السهل بین الجبال ، وأهمیـة هـذا :موقع المدینة السهلي . ٣

قــد كــان إذن یقــال "احل البحــر : الموقــع كونــه یمثــل منطقــة تــربط مــا بــین المنــاطق الجبلیــة وســ

أوال ان الــبالد كلهــا كانــت عالیــة جــدا عــن ســطح البحــر ناشــزة الصــخور ، وأن البقعــة المحدقــة 

بالعاصمة كانت كلها سـهال یحـوط تلـك العاصـمة ، وان السـهل نفسـه أحـدقت بـه الجبـال علـى 

ة الدیـم ، كلهـا دائرته ، وانحدرت الجبال حتـى سـاحل البحـر ، وأن السـهل كـان بطاحـا متسـاوی

.)٤٧("مستقیمة

:التركیب الوظیفي للمدینة  .ثالثا
حدد أفالطون التركیب الوظیفي للمدینة في إشارته إلى تقسیم أجزاء المدینة إلـى قطاعـات 

كل قطاع له وظیفة معینة كما یظهر في النص األتي: فـي وسـط االوكـربلس ، وهـي ربـوة المدینـة 

فأصــحاب الصــناعات والفالحــون یقطنــون البقعــة المحیطــة … ا ، انتصــب هیكــل اكرامــوهیفس وٕاثنــ

باالوكربلس والمحاربون یسكنون االوكربلس نفسها حول الهیكل ، وقد قامت منازلهم على المنحدر 

)٤٨(جهة الغربیة حدائق ومالعب ومطاعمالمتجه إلى الشمال واحتلت ال

الوظیفـة الدینیـة متمثلـة وظـائف للمدینـة هـي :أربعة إلى إشارتهفمن خالل النص تتضح 

الصــناعات أصــحاببوجـود إلیهــابوجـود المعبــد فـي وســط المدینـة ، والوظیفــة االقتصــادیة المشـار 

،للمعبــد، والوظیفــة الحربیــة متمثلــة بســكن المحــاربون والفالحــون فــي المنطقــة المحیطــة بالمعبــد

.م فــي الجــزء الغربــي للمعبــدوالوظیفــة الترفیهیــة التــي انعكســت بوجــود الحــدائق والمالعــب والمطــاع

كما یظهر من خالل النص أن المدینـة التـي ذكرهـا أفالطـون صـغیرة الحجـم والسـبب فـي ذلـك هـو 

نســمة ویــرى أن هــذا الحجــم كــاف للســلم  ٥٠٤٠هــو  اعتقــاده أن الحجــم االمثــل للمدینــة اإلغریقیــة

.)٤٩(والحرب

الجغرافیة االقتصادیة:المبحث الثاني
ین بـالتنظیم تة بین الدراسات االقتصادیة والجغرافیة أبرزهـا اهتمـام الدارسـهناك عالقة وثیق

، ومما الشك فیه أن الفلسفة تتداخل أیضا مع االقتصاد والجغرافیة في دراسـة )٥٠(ألراضالمكاني 

التنظیم المكاني لألرض بحكم أن المكان یعد البؤرة التي انصب اهتمام الفلسـفة الیونانیـة بدراسـتها 

مــا یؤكــده أفالطــون عنــدما ربــط بــین االقتصــاد وتــوفیر االحتیاجــات لألفــراد كمــا فــي الــنص ، وهــو

، فكلمــــا كــــان هنــــاك تنظــــیم للمكــــان كــــان )٥١("وهكــــذا إذا یخلصــــنا االقتصــــاد مــــن الفقــــر"آالتــــي : 
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االقتصاد فـي حالـة قـوة بالتـالي یخلـص المجتمـع مـن الفقـر بعكـس ذلـك فـان ضـعف تنظـیم المكـان 

االقتصاد مما یجعل المجتمع في حالة فقر .یؤدي إلى ضعف 

كما أعطى للتعاون االقتصادي بین األفراد أهمیة في تسـهیل معیشـتهم ، إذ یـرى أن الفـرد 

جمیـع األعمـال فـي آن واحـد وانـه مـن األفضـل لـه أن یتعـاون مـع اآلخـرین بم و من الصعوبة أن یق

ومـن خـالل مـا یـوفره كـل شـخص في األعمال ، ویعتقد أن لكل فرد حاجاته وتخصصه في العمل

حاجة في العمل الذي یمارسه یستطیع الجمیع الحصول على احتیاجـاتهم بسـهولة كمـا یتضـح من

  في قوله :

، فیعــد منتوجــهمــا یلــزم للجمیــع مــن األربعــةكــل مــن هــؤالء فیعمــلفلنتقــدم فــي البحــث ، "

طعـامهم  إعـدادفیقضـي فـي من الطعام ،أشخاصأربعةإلیهالفالح مثال وهو احدهم ، ما یحتاج 

انـه یهملهـم  أمالثالثـة منتوجـه ، إخوانـهطعامـه ، ثـم یقاسـم  إلعدادالوقت الالزم له  أضعافأربعة

األربـاعویقضـي الثالثـة ربـع مقـدار الطعـام ، إعـدادعمل ما یسد حاجته ، فینقص ربع وقته في یو 

)٥٢(".مسكنه وكسوته وحذائه إعدادالباقیة من وقته في 

ف على ابرز المفاهیم الجغرافیة االقتصـادیة عنـد أفالطـون یتطلـب ذلـك دراسـة تلـك وللوقو 

وهـي : الجغرافیـة الزراعیـة ، والجغرافیـة الصـناعیة المفاهیم في فروع الجغرافیة االقتصادیة الثالثـة

.والنقلتجارةال، وجغرافیة 

.الجغرافیة الزراعیة .أوال
ة التــي یشــتغل بهــا البشـر للحصــول علــى الطعــام النشــاطات االقتصـادیإحــدىتعـد الحاجــة 

أفالطون  أدركوقد  )٥٣(، وتوجد حیثما وجد الناسأهمیةالنشاطات أكثر، وهي أخرىواحتیاجات 

وأهمهاتلك الحاجات وأول"الحاجات الفردیة : أولاعتبر القوت  إذالحاجة في االقتصاد ، أهمیة

.)٥٤("القوت ، قوام حیاتنا كمخلوقات حیة

فلننظـر "فـي سـد احتیاجـات المدینـة :  أولىولكي یتوفر القوت اشترط وجود الزراع كبدایة 

 أعطــى، وبــذلك )٥٥("نبــدأ بــالزراع أفــالنجعــل مــدینتنا تقــوم بســد حاجــات عدیــدة .  أنكیــف یمكننــا 

مـن القـوت  األفـرادكبیرة في اقتصاد المدینة لما تقوم به من سد احتیاجات أهمیةأفالطون للزراعة 

.

:الجغرافیة الصناعیة .ثانیا
ذكـــر أفالطـــون عـــدة مواضـــیع لهـــا صـــلة فـــي جغرافیـــة الصـــناعة یمكـــن تصـــنیفها بحســـب 

الصناعة ، الصـناعات االسـتخراجیة ، التخصـص أهمیةهي :  أقسامثالثة  إلىجغرافیة الصناعة 

.اإلنتاجفي 
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الصناعة.أهمیة .١

 أندرة على تصنیع المواد ، لهذا فقـد اعتقـد الصناعیین فقط هم الذین لهم الق إنعلى  أكد

 إلـى إشـارتهالصـناعة مـن خـالل أهمیـةأوضـحیتخصـص بعمـل معـین ، وبـذلك  أنكـل فـرد یجـب 

من أكثر إلىولكننا یا ادیمنتس نحتاج ":وجود فئة من العاملین المتخصصین في الصناعةأهمیة

أریـد إذیصنع محراثه بنفسه ،  الح الما ذكرنا من الحاجات الن الف ألعدادخمسة  أورجال أربعة

 أن هال یمكنـــألبنـــاالحـــرث وكـــذلك  آالتیكـــون محراثـــا متقنـــا وال یصـــنع معولـــه ، وال غیـــره مـــن  أن

.)٥٦("العدیدة الالزمة له ، وهكذا الحائك واالسكافي اآلالتیصنع 

االستخراجیة.الصناعات  .٢

بـان اسـتخراج المعـادن مـن المنـاجم الصـناعات االسـتخراجیة فـي اعتقـاده أهمیـة إلى أشار

األخـرىوتـوفرت لهـم كـل مـوارد المدینـة وكـل مـوارد المقاطعـات "الخیرات الضـروریة للحیـاة : أكثر

كــل مــا  أوالالخیــرات الضــروریة للحیــاة كانــت الجزیــرة نفســها توفرهــا لهــم . أكثــرمــن الــبالد ولكــن 

.)٥٧("سهلة الذوبان أویستخرج من المناجم من معادن صلبة 

الصناعي.اإلنتاجالتخصص في  .٣

صـناعات ال توجـد فـي إنتـاجتخصـص الدولـة فـي الكـم والكیـف فـي أهمیةأفالطون  أدرك

الخــارج  إلــىالدولــة المحیطــة بهــا بحیــث تلبــي احتیاجاتهــا وتزیــد عنهــا لتــتمكن مــن تصــدیر البــاقي 

:إلیهاواستیراد المواد التي هي بحاجة 

 أنمــا یكفیهــا فــي الــداخل فحســب ، بــل یجــب إنتــاجلدولــة علــى تقتصــر ا أالواذن فــال بــد "

.)٥٨("في الكم والكیف حدا ما یكفي معه لتلبیة حاجات اؤلئك الذین یمدونها بحاجاتهاإنتاجهایبلغ 

:والنقلجغرافیة التجارة .ثالثا
:والنقل والتي تتضح من خالل األتي تجارةالجغرافیة مفاهیم لها ترابط ببین أفالطون 

.جغرافیة التجارة .١

الـــــواردات والصـــــادرات فـــــي التجـــــارة أهمیـــــةأوضـــــح جغرافیـــــة التجـــــارة بإعطـــــاء صـــــورةعن

انـه ینـدر اختطـاط مدینـة فـي أي موقـع كـان ، دون "الخارجیة للمدینة ، فمن حیث الـواردات اعتقـد 

منتوجاتهـا علـى تزید أنمن حیث الصادرات فیرى انه على المدینة أما، )٥٩("واردات إلىافتقارها 

فال تقتصر المدینة على ما تستهلكه "استهالكها لیكون لها ما تدفعه بدل ما تستورده من الخارج : 

.)٦٠("على استهالكها لیكون لها ما تدفعه بدل ما تستورده من الخارجمتوجهایزید  أنبل یلزم 

النقل.جغرافیة  .٢
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لبحـار فـي التجـارة الخارجیـةا ر دورإیضاح عن جغرافیة النقـل عنـدما ذكـ أفالطون أعطى

لكي تنقل التجارة عبر "ربط بین الصادرات والواردات في التجارة وبین البحار حیث یرى انه  فقد ،

فـي نقـل السـفن أشـار إلـى أهمیـة النقـل المـائي كمـا)٦١("من كثـرة مـن المالحـین المهـرة دالبحر فالب

القنــوات التــي تــربط بــین المینــاء والبحــر :  ىألحــدالبحــر وهــذا یظهــر فــي وصــفه  إلــىعبــر المینــاء 

ثالثــة ســفن معــا مــن إلبحــارذاك الخنــدق بمثابــة مینــاء وشــقوا فوهــة الترعــة بحیــث تتســع أصــبح"

.)٦٢("السفنأضخم

الســفن فــي البحــار مــن خــالل وصــفه لبنــاء أهمیــةفقــد بــین بالنقــل المــائيونظــرا الهتمامــه 

كــانوا ابــرع ممــن جــاء بعــدهم فــي بنــاء الســفن وتشــیید علــى انهــم أوافقــك إنــي":وأحواضــهاالســفن 

.)٦٣("السفن وغیر ذلكوأحواضاألسوار

الجغرافیة السیاسیة:المبحث الثالث
الدولة ، قوة الدولة  ةتناول أفالطون ثالثة مواضیع تقع في الجغرافیة السیاسیة وهي : نشأ

، حجم الدولة .

:الدولةةنشأ .أوال
اإلقلیم.والمعرفة،الفضیلة الحاجة، وهي:نشوء الدولة  إلىؤدي ذكر ثالثة عوامل ت

الحاجة. .١

أســـسفلنبـــدأ اذا بإرســـاء "نشـــوء الدولـــة یكمـــن فـــي الحاجـــة أســـاس إن إلـــىأفالطـــون  أشـــار

.)٦٤("الحقیقي هو الحاجةاألساس أنالدولة في ذهننا . وال شك 

والمعرفة.الفضیلة .٢

 أليلفضــیلة التــي تكــون ملكـــا لهــا ولیســت ملكــا خاصـــا وجــود الدولــة ینشــأ مـــن ا أنیــرى 

، الن لیس هذا بعجیـب"احد فروعها شرطا من شروط وجود الدولة :  أو فة، واعتبر المعرشخص

كـــان هـــذا صـــحیحا فـــإذاشـــخص ،  أليالفضـــیلة لیســـت ملكـــا  إنوجـــود الدولـــة كمـــا قلـــت یتضـــمن 

تتخیـــل وكتوضـــیح  أن ذافســـوف اطلـــب منـــك ابعـــد مـــن هـــاألصـــدقوالشـــيء یمكـــن ان یكـــون هـــو 

، )٦٥("احــد فروعهــا بحیــث یمكــن ان یعــد شــرطا مــن شــروط وجــود الدولــة أو ة، متابعــة المعرفــلألمــر

وقد یعتـرف "تفشل في ذلك : أنها إالالخیر نفعا أجزاءالدولة في تشریعاتها تحاول نیل  أنواعتقد 

.)٦٦("الخیر نفعاكل امرئ ان الضرورة تقضي بان تفشل الدولة المشترعة في نیل اجزل 
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اإلقلیم. .٣

واحـد فـان مجمـوع السـكان إقلـیمفي  األشخاصأفالطون ان الدولة تنشأ عندما یجتمع  أكد

عدیــدین أشــخاصفمــا دامــت حاجاتنــا عدیــدة ، ومــا دام مــن الضــروري وجــود  إذن"یســمى دولــة : 

جـل غـرض ، وبغیـره مـن اإغراضـهللوفاء بهـا ، فـان المـرء یسـتعین بشـخص مـن اجـل غـرض مـن 

.)٦٧("واحد نسمي مجموع السكان دولةإقلیمالشركاء في أولئكوهكذا وعندما یجتمع أخر

:قوة الدولة.ثانیا
الدولـــة حتـــى لـــو لـــم یكـــن للدولـــة ســـوى الـــف أســـاس قـــوةان الحكمـــة  إلـــىأفالطـــون  أشـــار

 عظــمأبالحكمــة تبعـا للنظـام الـذي وضـعناه فسـوف تصـبح تأسـسامـا دولتـك فمـا دامـت "محـارب : 

بــالمعنى الحقیقــي ، حتــى لــو لــم یكــن لهــا ســوى الــف أعظمهــاالــدول ، ال مــن حیــث الشــهرة ، بــل 

.)٦٨("محارب

:حجم الدولة .ثالثا
حجـــم الدولـــة یجـــب ان یتناســـب مـــع وحـــدتها ، لـــذلك یـــرى ان الدولـــة مـــا دامـــت  أناعتقـــد 

وهكـذا یمكننـا ان "ة : كبیـر صـغیرة والتحافظ على وحدتها فلها ان تتوسـع بحیـث تكـون وسـطا ، ال

المبادئ التي ینبغي ان یراعیها حكامنـا فـي تحدیـدهم حجـم الدولـة واالتسـاع المالئـم ، أفضلنقرر 

دون ان  وحــدتها،ان تتوســع الدولــة مــادام هــذا التوســع ال یفســد رأیــي،ومــا هــو هــذا الحــد ؟ انــه فــي 

وهـي ان یحرصـوا حراسـنا:ى نفرضها علـأخرىوهاهي قاعدة  رائعة،هذه قاعدة  الحد.تتجاوز هذا 

أفضــلتظــل فـي وٕانمـاوال اكبـر ممــا ینبغـي ینبغــي،كـل الحـرص علــى أال تبـدو الدولــة اصـغر ممـا 

.)٦٩("بحیث تحتفظ بوحدتهاوسط،

جغرافیة السكان:المبحث الرابع
تهتم جغرافیة السكان بدراسة الطرق التي تتشكل بها البیئـة الجغرافیـة لالمـاكن والتـي تـؤثر 

ویعــد نمــو ،)٧٠(عــة ضــمنها مــن خــالل المكــان والزمــانمجمــوع مــن الظــواهر الســكانیة المتنو بهــا

الموالیــــد، هــــي:الســــكان مــــن الظــــواهر التــــي تشــــكل البیئــــة الجغرافیــــة مــــن خــــالل ثالثــــة متغیــــرات 

لـم تخلـو مـن هـذه المتغیـرات إنهاوعند تصفح كتابات أفالطون الفلسفیة یظهر والهجرة.والوفیات،

األتي:والذي یتضح من خالل الثالثة
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:الموالید.أوال
والمـرآةالفتـرة المناسـبة مـن عمـر الرجـل  إلـى إشـارتهالموالیـد فـي أهمیـةصـورة عـن  أعطى

امـا الرجـل فبعـد األربعـین،منذ سـن العشـرین حتـى  أطفاالتنجب المرآة إن" واإلنجاب:على النسل 

حتـــــى الخامســـــة  أطفـــــاالنجـــــب للدولـــــة ویظـــــل یللســـــباق،ان یجتـــــاز اشـــــد فتـــــرات العمـــــر حماســـــة 

.)٧١("والخمسین

:الوفیات.ثانیا
یـرى ان حـاالت  إذ الوفیـات،وٕاعـدادالموالیـد  إعداداعتقد أفالطون ان هناك توازن ما بین 

زیــادة إعــداد الموالیــد فــي حــین افتــرض ان  إلــىالــزواج بــین الشــبان والشــابات مــن شــانها ان تــؤدي 

 إعـدادوغیرها من الحوادث مـن شـانها ان تبقـي واإلمراضالحروب حاالت الوفیات الناجمة بسبب

فسـنقیم احتفـاالت نجمـع فیهـا بـین الشـباب والشـابات ونقـدم ذلـك،وعلـى " المكـان:السكان ثابتا قدر 

شــــعرائنا بتــــألیف أناشــــید تالئــــم احتفــــاالت الــــزواج . امــــا عــــدد هــــذه  إلــــىفیهــــا القــــرابین ، ونعهــــد 

تحدیده للحكام حتى یسـتطیعوا ان یحتفظـوا بعـدد السـكان ثابتـا بقـدر فسنتركالسنویة.االجتماعات 

.)٧٢("وغیرها من الحوادث من خسائرواإلمراضمع حساب ما یمكن ان تتبعه الحروب األماكن،

:الھجرة  .ثالثا
ذكر أفالطون تأثیر الحیاة المترفة التي یعیشها عدد من سكان المدن في ازدیـاد حاجـاتهم 

فـي  األفـرادوان هذه الحاجـات تعمـل علـى تـوفیر فـرص عمـل تـدفع واألثاث،المناضد من األرائك و 

واعتقــد ان هــذا یتســبب فــي خلــق مشــاكل العمــل،هــذه المدینــة لغــرض  إلــىللهجــرة األخــرىالمــدن 

المدینـة، إلـىالمهـاجرین األشـخاصاقتصادیة متمثل بصـعوبة تـوفیر الغـذاء لألعـداد المتزایـدة مـن 

 إلعالـــةالتوســـع علـــى المنـــاطق المجـــاورة لهـــا لتـــوفیر أراضـــي زراعیـــة تكفـــي  إلـــىممـــا یـــدفع الدولـــة 

من السكان .اإلضافیة اإلعداد

إضــافةیــودون وٕانمــاالبســیطة،یرضــون عــن هــذه الحیــاة اعتقــد ان هنــاك مــن الإننــي إذ"

األنــــواع، والحلــــوى والعطـــور والبخـــور والشــــطائر ، وكـــل األثـــاثاألرائـــك والمناضـــد وغیرهــــا مـــن 

لیـدعوالناسففي هذه الحالة تحتشد المدینة وتمتلئ بعدد وافر من …الممكنة من هذه الكمالیات 

 إلطعـــامالتـــي كانـــت تكفـــي  األرضثـــم تصـــبح …وجـــودهم فیهـــا ســـوى الحاجـــات الســـطحیة  إلـــى

ان نتعدى علـى ارض جیراننـا  إلىنضطر  ألنوعندئذ ، …واقل من ان تكفیهم أضیق، سأكنیها

.)٧٣("ما یكفي للزرع والرعي األرضیكون لنا من ، ان شئنا ان
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