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 تشکر و قدردانی

ــه    ــه ب ــون ک ــه       اکن ــژوهش حاضــر ب ــالش و کوشــش ، پ ــایه ت ــان و در س ــزد منّ ــف ای لط

دانــم تــا بــه رســم ادب از تمــام عزیزانــی کــه مــرا  اتمــام رســیده اســت، بــر خــود الزم مــی 
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  .آرزوي سالمتی و سعادت نمایم

ــدر خــویش ســرک    ــاي گرانق ــتاد راهنم ــی و   نخســت از اس ــر معصــومه نعمت ــانم دکت ار خ

نظیــري کــه ایشــان در طــول ایــن      و حوصــله بــی  هــاي بــی شــمار وصــبر   راهنمــایی
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  .بوده سپاسگزارم ارزشمند ایشان که راهگشاي اینجانب در امر پژوهش

ســـرکار خـــانم دکتـــر طـــاهره ایشـــانی بـــه ) 2(چنـــین از زحمـــات اســـتاد مشـــاور هـــم

  .شان سپاسگزارمسبب رهنمودهاي سازنده و ارزشمند
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  چکیده

رقابت دولت استعمارگر بریتانیا با آغاز قرن با توجه به موقعیت استراتژیکی ایران و مصر در عصر مشروطه،  

غارت ثروت ملی دو کشور همراه بود، بازتابی هدف این رویداد که با . نوزدهم در ایران و اواخر آن در مصرآغاز شد

از اوضاع سیاسی و اجتماعی آن است، شاعران و از آنجا که ادبیات هر ملتی متأثرو  وسیع در ادبیات داشت

نویسندگان در این دوره با سالح قلم پاي در عرصه استعمارستیزي نهاده و در جهت حفظ استقالل و منافع ملی 

اندیش  پرست مصري و نیز میرزاده عشقی شاعر آزاددر این میان حافظ ابراهیم شاعر میهن .خویش تالش کردند

رانی از بذل جان خویش در راستاي تحقق اهداف ملی دریغ ننموده و نهایت تالش خویش را جهت و مبارز ای

با مراجعه به دیوان حافظ ابراهیم و . به کار بستند هاي ملی گرایانه و بشر دوستانه،عینیت بخشیدن به ارزش

از عاطفه و حس وطن  اند سرشاراشعاري که دو شاعر در زمینه وطن سرودهشود میرزاده عشقی معلوم می

اي مورد تحلیل و بررسی قرار در این پژوهش دیدگاه این دو شاعر نسبت به وطن به طور مقایسه. دوستانه است

دهد که به دلیل قرار گرفتن هر دو شاعر در شرایط اجتماعی و دستاوردهاي این تحقیق نشان می. گرفته است

شان تجلی یافته است، این مضامین در ارتباط با وطن در اشعار سیاسی تقریبا همسان، مضامین تقریبا یکسانی در
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بیشترین تفاوت موجود، مربوط به سبک شعري آنها است بدین معنا . شان قابل بررسی استتاریخ کهن سرزمین

جانب احتیاط را تراض با بیگانگان پرداخته و تا حدي براهیم در اشعار خویش به طور ضمنی به اعکه حافظ ا

چنین عشقی هم. تازدپروا و تا سرحد از دست دادن جان بر بیگانگان میرعایت نموده است اما میرزاده عشقی بی
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  مقدمه 

از مواقع به مفهوم وطن بررسی اشعار وطنی در ادبیات موضوعی جدید نیست و شاعران در بسیاري 

این طریق تاریخ  اند تا ازي تأمالت انسان است، توجه داشتهترین مسائل عاطفی در حوزهکه از عمده

  . شان به آن را به گوش همگان برسانندچنین فخر به وابستگیهم کهن سرزمین خویش و فرزندان آن،

دید اجتماعی و در ارتباط با سایر چه با دید فردي به معنی زادگاه شخص و چه با مفهوم وطن 

گاهی وطن با .کشورها همواره مورد توجه بشر واقع شده و تنها نوع نگاه وي به این مفهوم متفاوت است

دیدي عرفانی در شعر شاعران مطرح شده و گاه با دید فرهنگی و همراه با عشق و عالقه و زمانی نیز از 

  .از تهاجم بیگانگان مورد توجه بوده استبعد سیاسی و در راستاي حفاظت و صیانت آن 

اشعار وطنی، دو تن از شاعران از این رو براي فهم میزان توجه شاعران عرب زبان و فارسی زبان به 

شعرشان از حیث  هاي حافظ ابراهیم و میرزاده عشقی برگزیده شدند تامعاصر مصر و ایران به نام

  .رار گیردقو مقایسه مورد تحلیل  مضامین مرتبط با وطن

گیري از بعد سیاسی مفهوم وطن در اشعار خویش و نیز افتخار حافظ ابراهیم و میرزاده عشقی با بهره

  .شان را دارندبه گذشته درخشان آن، سعی در برانگیختن غیرت و حمیت مردمان

عشقی به ده اي تحت عنوان استعمارستیزي در اشعار حافظ ابراهیم و میرزادر ابتدا قرار بود مقاله 

عنوان تحقیق درس متون نظم و نثر معاصر نوشته شود، اما پس از مشورت با استاد این درس یعنی 

تري به سرکار خانم دکتر نعمتی و نیز انجام مطالعه و جستجوي بیشتر قرار شد که در ابعاد گسترده

  .عنوان موضوع رساله انتخاب شود

فصل نخست به کلیات تحقیق . باشدفصل می الزم به ذکر است که پژوهش حاضر مشتمل بر پنج

گیري  مفهوم وطن و عوامل مؤثر در شکل: نماید و در فصل دوم مبانی نظري تحقیق همچوناشاره می

و سپس زندگی و شرایط سیاسی و اجتماعی زمان دو شاعر مطرح  آن اشعار در مصر و ایران عنوان شده

-ی در شعر حافظ ابراهیم و در فصل چهارم نیز جلوههاي مختلف وطن گرایدر فصل سوم جلوه. گرددمی
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در فصل پنج نیز وطن گرایی حافظ . شودو تحلیل می ختلف وطن در اشعار میرزاده عشقی بررسیهاي م

در قالب  آنعشقی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و وجوه اشتراك و اختالف ابراهیم و میرزاده 

  . شده است ارائهی گیري نهاینمودارهایی به عنوان نتیجه
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  :فصل اول

  کلیات تحقیق
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  تعریف مسأله یا بیان مشکل. 1-1

اي را باید با توجه به اوضاع اجتماعی و سیاسی آن دوره مورد مطالعه و بررسی قرار ادبیات هر دوره

ملی  و اوایل قرن بیستم میالدي آغاز نهضت با یک بررسی اجمالی می توان دریافت که قرن نوزدهم. داد

 ایرانیان با جنبش مشروطیت و مبارزات آزادي خواهانهاي که در همان دوره. گرایی در مصر و ایران بود

هاي مختلف جغرافیایی، همین تالش را به عنوان راب نیز با شرایط اجتماعی و محیطروبرو بوده اند، اع

لتهاي استعمارگر بریتانیا و روسیه در افزون براین رقابت دو. نی دارندارهایی از قلمرو فرمانروایی عثم

ي عثمانی طعم استبداد و ملت عرب نیز که سالها زیر سلطهسرتاسر قرن نوزدهم در ایران دیده می شود 

آید و از این ه مصیبت استعمار خارجی گرفتار میداخلی را چشیده بود در اواخر قرن نوزدهم در مصر ب

یکی از برجسته ترین مضامین . ي کلی مضامین شعر در هر دو زبان تا حدودي یکسان است زمینهمنظر 

  .شعري این دوره در ایران و مصر، مفاهیم مرتبط با وطن است

مچون وطن دوستی، غربت و دوري متعددي هر کلی در قالب محورها و موضوعات وطن گرایی به طو

به هنگامی رویارویی با  آن، عطوفت و مهربانی بر مردم تاریخ کهن سرزمین و وطن ومبه  ارختفا از وطن،
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مصائب و مشکالت، دعوت به دفاع از عزت و کرامت آن به هنگام جهاد، حق طلبی، عدالت خواهی، 

  .استبدادستیزي، استعمار ستیزي قابل برررسی است

حافظ ابراهیم براي بررسی براین اساس دو تن از شاعران برجسته ایران و مصر یعنی میرزاده عشقی و 

الزم به توضیح است علت انتخاب این موضوع، تشابه دو شاعر در . در این پژوهش انتخاب شده است

  :موارد زیر است

 .هر دو شاعر از جهت زمانی نزدیک به هم هستند .1

 .مشابهی می زیسته اند و در شرایط سیاسی واجتماعی نسبتاهر د .2

 .هر دو شاعران اجتماعی هستند .3

 .دو مسلمان هستندهر  .4

 .کالسیک هستندنئو هر دو شاعر .5

، به تحلیل و مقایسه مضمون ادبیات تطبیقی این پژوهش برآن است تا با تکیه بر مکتب آمریکایی

  . وطن در اشعار دو شاعر، همچنین بیان وجوه اشتراك و اختالف آن دو بپردازد

ه شمار می شعر اجتماعی و میهنی بحافظ ابراهیم از پیشگامان مکتب شعري کالسیک نوین و مبدع 

هاي بارز اشعار حافظ ابراهیم، صداقت شعري و صراحت لهجه و گرایشهاي اخالقی می از ویژگی .رود

وي در اشعاري که جنبه خصوصی داشت و فقط به خودش مربوط بود از سبک گذشتگان و در  .باشد

وضوح عبارات  دیگر شعر او سهولت معنا، هاياز ویژگی. کرداعی از سبک متأخران پیروي میاشعار اجتم

گون به نه شاعر همراه شده و جوششی حماسهو روانی سبک اوست که با زبان پر طنین و تپنده و صادقا

  .اشعار او بخشیده است

، در زمینه هاي ش که شامل اغراض سنتی شعر استحافظ ابراهیم عالوه بر دیوان اشعار خوی

او یکی از بزرگترین شاعران نوکالسیک است و اشعاري که در  .اوان دارداقتصادي و سیاسی نیز قصاید فر
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باب مسائل اجتماعی و سیاسی سروده، در میان جوانان مسلمان همۀ کشورهاي عرب، از محبوبیت 

  . چشمگیري برخوردار است

جان خود را بر سر عقاید و جوان پر شور و وطن پرست بود که رضا متخلص به عشقی، میر محمد

اما مجال پخته شدن شعرهاي وي را نداد؛ عمر کوتاه عشقی، هیچ گاه  .هاي سیاسی از دست دادلیتفعا

جتماعی دوره خود بسیار نکته بینی و تحلیل بسیار فنی او در مورد تحوالت سیاسی و ا صراحت لهجه،

  .مشهود است

دهقانان و کارگران، عدالتی اجتماعی، عقب ماندگی و سیه روزي کشور، رنج مضمون اشعارعشقی بی  

-عدالتیتراض و عصیان در برابر بیرواج نادانی و خرافات و مضامینی از این قبیل است، اشعار او سراپا اع

  . هاي جامعه و دلسوزي به حال مستمندان است

  .مریم، احتیاج و رستاخیز است منظومه هاي نوروزي نامه، سه تابلو: از جمله آثار وي

  هاي تحقیقسوال. 1-2

 وطن در اشعار حافظ ابراهیم در قالب چه محورهایی مطرح شده است؟. 1

 موضوع وطن در اشعار میرزاده عشقی در قالب چه محورهایی مطرح شده است؟. 2

  یست؟دیدگاه دو شاعر از جهت پرداختن به مضامین مرتبط با وطن، چشباهت . 3

  با وطن، چیست؟تفاوت دیدگاه دو شاعر از جهت پرداختن به مضامین مرتبط . 4

  هاي تحقیقفرضیه. 1-3

وطن دوستی، فخر به : مضامین مرتبط با وطن در اشعار حافظ ابراهیم در قالب محورهایی همچون. 1

تاریخ کهن مصر، بیگانه ستیزي، استبداد ستیزي، آگاهی بخشیدن به مردم، دعوت به مبارزه و آزادي 

 .خواهی مطرح شده است
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وطن دوستی، بیگانه  :در قالب محورهایی همچونمیرزاده عشقی مضامین مرتبط با وطن در اشعار . 2

خواهی، تالش براي بیداري مردم، عدالت خواهی، استبدادستیزي و دعوت به مبارزه ستیزي، آزادي

 .قابل مشاهده است

مسان، مضامین تقریبا ا توجه به قرار گرفتن هر دو شاعر در شرایط اجتماعی و سیاسی تقریبا هب. 3

  .یکسانی در ارتباط با وطن در اشعار آن دو مطرح شده است

بیشترین تفاوت موجود، مربوط به سبکهاي شعري آنها است بدین معنا که حافظ ابراهیم دراشعار . 4

خویش به طور ضمنی به اعتراض با بیگانگان پرداخته و قدري جانب احتیاط را رعایت نموده است، 

افزون بر این میرزاده . تازد ده عشقی بی پروا و تا سر حد از دست دادن جان بر بیگانگان میاما میرزا

عشقی گهگاه از سبک طنز آمیز نیز براي بیان اعتراض و مخالفت خود نسبت به مشکالت، استفاده 

راهیم تر از زبان شعري حافظ ابتر و رواناز جهت زبانی نیز، اشعار میرزاده عشقی ساده. کرده است

همچنین به نظر می رسد اشعار عشقی از جهت تاریخی پربارتر است زیرا شاعر در البالي اشعار . است

  .خود، به طور دقیق به حوادث سیاسی مهم پرداخته است

  رورت انجام تحقیقسابقه و ض. 1-4

 ،هشدوطن و اشعار وطنی دوره معاصر و عصر نهضت انجام  زمینهتحقیقات بسیاري که در  علی رغم

در این زمینه و میرزاده عشقی اشعارحافظ ابراهیم مقایسه ژوهش مستقلی در ارتباط با پ اما تاکنون

تا با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی تقریبا یکسانی رت نگرفته است؛ لذا این تحقیق بر آن است صو

مضمون واحد  ،اجتماعی- یاند و تأثیر و تأثر ادبیات از اوضاع و شرایط سیاسکه دو شاعر در آن زیسته

مورد بررسی و تحقیق قرار داده و اند، آزادي و دفاع از وطن را که دو شاعر در اشعار شان دنبال نموده

  .و مقایسه قرار دهد بررسیرا مورد در اشعارشان  هاي وطن گراییها و جلوهدیدگاه
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  روش تحقیق. 1-5

گرد آوري اطالعات از تحلیلی و آماري است که توسط -صیفیروش به کار رفته در این تحقیق تو

  .اي و اینترنتی و فیش برداري انجام گرفته استطریق منابع کتابخانه

  قپیشینه تحقی. 1-6

  :کارهایی را که مرتبط با موضوع انجام گرفته می توان در دو گروه تقسیم بندي کرد  

  پایان نامه. 1-6-1

، بهار ءو سیاسی در اشعار حافظ ابراهیم و ملک الشعرااجتماعی مشترك مضامین  و تطبیقبررسی  -

 پایان نامهاین  _1392دانشگاه حکیم سبزواري، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، ، فرشته رهبر

باشد و نویسنده در فصل اول به اوضاع سیاسی و اجتماعی مصر و عالوه بر کلیات داراي سه فصل می

شرح حال و ادبیات حافظ ابراهیم و بهار، : ، فصل دوم)حافظ و ملک الشعراء بهار(اصرایران در دوره مع

بررسی و تطبیق مضامین اجتماعی و سیاسی مشترك در اشعار حافظ ابراهیم و بهار و بیان : فصل سوم

  .پردازدها میهاي آنها و تفاوتشباهت

براهیم و ملک الشعراء بهار، محمد صالح بررسی و مقایسه مضامین سیاسی و اجتماعی در شعر حافظ ا -

نویسنده در این پایان نامه به  - 1391نیا، دانشگاه خوارزمی، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، 

پردازد و هدف آن نشان دادن ارزیابی برخی مفاهیم سیاسی و اجتماعی مشترك در دیوان دو شاعر می

وطن، ستایش از قهرمانان ملی، مبارزه با استعمار و  تأثیر مسائل سیاسی و اجتماعی مشترك از جمله

دین، زن، علم و فقر، در زمان معین در ادبیات دو ملت متفاوت و بررسی و مقایسه دیدگاه دو شاعر و 

  .باشدتحلیل اشتراکات و افتراقات اشعار آنان در مسائل مذکور می

حافظ ابراهیم و محمد تقی بهار، صغري  هاي اجتماعی و فرهنگ اجتماعی در اشعاربررسی درون مایه  -

نویسنده در این رساله  _1390، بیات عربدبان و از دکارشناسی ارش بدري، دانشگاه شهید چمران اهواز،
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در اشعارشان می پردازد، اما به هاي آن ر به مسائل اجتماعی  و درون مایهتنها به علل گرایش دو شاع

 .وطن گرایی آنان اشاره اي نمی نماید

بهار، عارف قزوینی، میرزاده عشقی، سید اشرف (مشروطیت دیوان شاعران(وطن در شعر دوره بیداري -

، ابوطالب پاکباز، دانشگاه آزاد واحد دزفول، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات )الدین حسینی، فرخی یزدي

ی قرار گرفته طیت مورد بررسوره مشرودمشهور  در این رساله وطن در شعر پنج شاعر. 1386فارسی، 

هاي زیادي از اشعاري که در آنها مفهوم وطن به کار رفته است، آورده است و از دیوان این شاعران نمونه

  .شده و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است

کارشناسی ارشد زبان و ررسی آثار و احوال حافظ ابراهیم، فالحی، کتایون، دانشگاه تربیت مدرس، ب -

صفحه به بیان 40نامه در قالب ل چهارم پایانفصبخش نخست ازنویسنده در  _1385ادبیات عرب، 

پرداخته است که  هاي وطن گرایی ويپرستی و سیاست و برخی از جلوه به وطندیدگاه حافظ نسبت 

  .البته شامل همه مفاهیم مربوط به وطن نمی شود

با روفی، دانشگاه آزاد واحد تهران فری ضامین اجتماعی سیاسی در آثار عارف قزوینی و میرزاده عشقی،م -

نویسنده در این پژوهش آشنایی با اوضاع سیاسی  _1383مرکز، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، 

دوره ي مشروطه و تاثیر  آن در تحول شعر و نثر فارسی و به طور مشخص در آثار عارف قزوینی و 

  .میرزاده عشقی را بررسی می نماید

سیاسی میرزاده عشقی، مهدي کد خدایی طراحی، دانشگاه  - زندگی، آثار و افکار اجتماعیحقیق در ت -

ها و این فصلشامل ص  98در قالب این رساله  _1376 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، شیراز،

 نتیجه گیري  -4افکار اجتماعی و سیاسی   - 3 آثار عشقی - 2 زندگی عشقی -ا: باشدمطالب می

  .نویسنده در فصل سوم این رساله اشاره کوتاهی  به وطن گرایی میرزاده عشقی نموده است

، حسن سیدان، دانشگاه تهران، قد آثار و تحلیل افکار شاعر و نویسنده رمانتیک میرزاده عشقین -

بررسی اندکی است پیرامون ص  82در قالب این رساله  _1358کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، 
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گرایی قام و ارزشهاي ادبی و افکار واالي میرزاده عشقی و نویسنده آن از هیچ یک از محورهاي وطنم

  .سخن به میان نیاورده است

  مقاله. 1-6-2

، مجله 1393طرفان، ي میرزاده عشقی، میالد شمعی، مینو بیتحلیل مفهوم وطن در شعر و اندیشه -

این مقاله پس از بیان مقدمه به تحلیل مفهوم وطن از نویسنده در  -، ش اول)بوستان ادب(شعر پژوهی

منظر میرزاده پرداخته و وطن آرمانی وي را که شامل بینش آنارشیستی در قالب انتقاد از عوامل 

باشد، در دیوان داخلی و خارجی و احساسات فردي در قالب بینش رمانتیک و نگرش نوستالوژیک می

  .اشعارش بررسی نموده است

 - 1392، نین دراشعار حافظ ابراهیم، حامد صدقی، ابوالفضل صدر قاینی، مرتضی باقريلوه هاي حج -

نویسنده در این مقاله پس از معرفی حافظ ابر اهیم، اشعاري از  -6،ش زمیخواردانشگاه نشریه علوم 

 .وي را که در بردارنده مفهوم حنین و غربت است، مورد نقد و بررسی قرار می دهد

، مجله مطالعات 1391ملی در دیوان میرزاده عشقی، محمد رضا علم، مینا رئیسی، هاي هویت مؤلفه -

نویسنده در این مقاله به توزیع فراوانی  -14ي انجمن ایرانی تاریخ، ش پژوهش نامه: تاریخ فرهنکی

- هاي دینی و مذهبی و ارزشهاي ملی پس از اسالم، ارزشهاي باستانی و ملی، فرهنگ و ارزششاخصه

 .رهنگ غرب پرداخته استهاي ف

، فصلنامه علمی 1390مقایسه مفاهیم وطن و آزادي در غزلیات پنج شاعر آزادي، محمود صادق،  -

نویسنده در این مقاله به بیان مفاهیم وطن و آزادي در اشعار ملک  - 10هاي ادبی، شپژوهشی اندیشه

دي پرداخته و در پایان این مفاهیم را  الشعراء بهار، عارف قزوینی، میرزاده عشقی، ایرج میرزا و فرخی یز

 .در قالب نمودار بررسی نموده است
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، مجله دانشکده علوم انسانی 1387بیگانه ستیزي در اشعار میرزاده عشقی، مرتضی فالح، لیال جعفري، -

نویسنده در این مقاله پس از بیان زندگانی عشقی، بیگانه ستیزي در اشعار وي  - 22ش دانشگاه سمنان،

 .را مورد بررسی قرار داده اما از دیگر مفاهیم مرتبط با وطن سخنی به میان نیاورده است

، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ش 1385وطن در شعر مشروطه، ناصر نیکو بخت، غالمعلی زارع،  -

هایی نویسنده در این مقاله به طور کلی مسأله وطن در شعر مشروطه را بررسی نموده و نمونه -55و  54

 .داردچند از شعر شاعران این دوره از جمله میرزاده عشقی را بیان می

، مجله علوم 1381جهانی، منصوره زرکوب،  گر معاصر عرب بین دو جنبازتاب استعمار ستیزي در شع -

هاي استعمار ستیزي در اشعار نویسنده در این مقاله به مقوله - 2انشگاه شیراز، ش اجتماعی و انسانی د

شعراي عرب پرداخته و شعر حافظ ابراهیم را در قالب اعتراض به بیگانگان و هشدار در برابر نیرنگ 

 .استعمارگران بررسی نموده است

نویسنده در این مقاله به بیان  -10شنا، ش آمجله  ،1372شهید عشق وطن عشقی، هادي حائري،  -

مختصري از زندگینامه عشقی و سپس ذکر چند نمونه از اشعار وي از جمله یک مثنوي درباره اوضاع 

 .پردازدرقت انگیز وطن می

ضوع وطن در شعر حافظ مو نجام گرفته درباره دو شاعر، اوالهاي اعلی رغم تحقیق و پژوهش  

- گرایی به صورت مقایسهنگرفته و از سویی دیگر موضوع وطنقرار  هشژوطور مستقل مورد پابراهیم به 

  .اي میان دو شاعر نیر تاکنون انجام نشده و از این نظر تازگی دارد
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  :فصل دوم

 مبانی نظري تحقیق
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  مفهوم وطن و عوامل گرایش به اشعار وطنی. 2-1

  وطن از نظر لفظی و اصطالحی. 2-1-1

جايِ باشِ مردم، محل اقامت، مسکن، جاي ماندنِ طوالنیِ شخص «ست از ا عبارت در لغت »وطن«

دهخدا، (» یا تابعیت آن را دارد باشد یا نه، کشوري که شخص در آن زاده شده خواه در آن زاده شده

: و از نظر اصطالحی در دو مفهوم زیر معنی شده است) فرهنگ معین، فرهنگ سخن؛ ذیل مدخل وطن

سرزمین یا کشوري که قرنها مردانی با هم در آن زندگی کرده و غم و شادي، نیک و بد و رنج و . 1«

. است ترین آن وقایع برایشان مجسم شده اند و به صورت تاریخ، مهم راحت آن را با هم دیده و آزموده

انسان از لحاظ محیطی که . 2. است  بوده وطن نزد عوام و در ادبیات قدیم، به معنی محل تولد و سکونت

است و در غربت نیز در   مند است یا در آن متولد شده و نشو و نما کرده عواطف قومی و روحی بدان عالقه

  ) ، ذیل مدخل وطن1383آقابخشی، (» .هواي آن است

مفهوم وطن چه با دید فردي به معنی زادگاه شخص وچـه بـا دیـد اجتمـاعی و در ارتبـاط بـا سـایر        

گاه . ها به این مفهوم متفاوت استها بوده است؛ هر چند نوع نگاه انسانتوجه انسانکشورها همواره مورد 


