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Abstract
After the invasion of German and Soviet Union to Poland in the course of World War II, half of
Polish territory was occupied by Soviet Union and thousands of people deported to labor camps
in Siberia. But the unforeseen German attack on the Soviet Union changed the fate of the Polish
prisoners. Following a council that was held among the Allied Forces, the Soviet government
agreed to send a number of Polish prisoners to Iran. Polish refugees lived in some of Iran's
cities, including Isfahan, for more than three years. The unexpected arrival of Polish immigrants
created some health and livelihood difficulties for the residents of the city, but gradually, a
mutual relationship was established between them, and the Polish settlers succeeded in
influencing the clothing and recreation of the people of Isfahan. They played an important role
in introducing and transferring Iranian culture and art to Poland. Due to the large number of
polish refugees in the Isfahan and their socio-cultural relations with the people of this city, the
purpose of current study was to investigate these relations during a period from 1321 to
1324/1942 to 1945 with a descriptive approach and based on documentary, librarian, press and
oral history. With this approach, the questions raised by the article are: How has the Polish
immigrants affected the expansion of cultural relations between Iran and Poland? What social
consequences did the settlement of Polish migrants in Isfahan have?
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چكيده
در پي تهاجم آلمان و شوروي به لهستان ،در جريان جنگجهانيدوم ،نيمي از خاک لهستتان بته اشتاا اتحتاد جمتايير
شوروي درآمد و يزاران لهستاني به اردوگاهياي کار در سيبري تبعيد شدند؛ اما با ﺣمﻠﮥ غير منتظترﮤ آلمتان بته شتوروي،
سرنوشت اسراي لهستاني تايير کرد و در شورايي که ميان دولت ياي متفق برگتزار شتد ،دولتت شتوروي موافقتت کترد
تعدادي از اسراي لهستاني روانﮥ ايران شوند .پنايندگان لهستاني بيش از سه سا در برختي از شتهرياي ايتران ،ازجمﻠته
اصفهان ،زندگي کردند .ورود غير منتظرﮤ مهاجران به اصفهان ،وضعيت معيشت و بهداشت ساکنان شهر را دشوار کرد؛ اما
بهتدريج ،ارتباط دوسويهاي ميان آنها بر قرار شد و مهاجران لهستاني موفق شدند بتر پوشتاک و پيترايش و تفتري متردم
اصفهان تأثير گذارند .آنها در معرفي و انتقا فرينگ و ينر ايراني به لهستان نيز نقش مهمي ايفا کردند.
باتوجهبه تعداد چشمگير پنايندگان لهستاني در اصفهان و برقراري مناسبات اجتماعيفرينگي مهاجران با مردم اين شتهر،
پژويش ﺣاضر برآن است با رويکرد توصيفيتحﻠيﻠي و برپايﮥ منابع اسنادي ،کتابخانهاي ،مطبوعاتي و تاريخ شفايي ،ايتن
مناسبات را طي سا ياي 1231تا1231ش1413/تا1411م بررسي کند .با اين رويکرد ،پرستشيتايي کته مقالته ﺣتو آن
تنظيم شده است عبارت اند از :تأثير مهاجران لهستاني در گسترش روابط فرينگي بين ايتران و لهستتان چته ميتزان بتوده
است؟ اسکان مهاجران لهستاني در اصفهان چه پيامدياي اجتماعي بهدنبا داشته است؟
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(رضا نيکپور« ،)1211 ،لهستانيياي مهاجر در ايران

مقدمه
در 1سپتامبر1424م4/شهريور1211ش ،با ﺣمﻠﮥ

1232-1230ش» (عﻠيرضا کريمي و سيدعﻠي کريمي،

سربازان آلماني به کشور لهستان ،جنگجهانيدوم آغاز

 )1271و «لهستانييا و ايران» (عﻠيرضا دولتشايي،

شد .در اين جنگ ،اتحاد جمايير شوروي دولت آلمان را

 )1216اشاره کرد؛ اما دربارﮤ ﺣضور مهاجران لهستاني در

يمرايي کرد و بيش از نيمي از خاک لهستان به اشاا

اصفهان ،تاکنون بهصورت مستقل پژويشي صورت

اتحاد جمايير شوروي درآمد .در پي اين اشاا  ،صديا

نگرفته است .اين پژويش درصدد است با تکيهبر منابع

يزار لهستاني به مناطق شرقي روسيه ،اورا و سيبري

کتابخانهاي و اسناد و تاريخ شفايي ،مناسبات اجتماعي

انتقا يافتند و در اردوگاهياي کار اجباري مشاو بهکار

فرينگي مهاجران لهستاني را با مردم اصفهان بررسي

شدند (بيات.)73 :1211 ،

کند.

با ﺣمﻠﮥ غيرمنتظرﮤ آلمان به شوروي ،سرنوشت
اسراي لهستاني تايير يافت و بهدنبا شورايي که بين

پيﺸينﮥ روابط ايران و لهستان

دولتياي متفق برگزار شد ،دولت شوروي موافقت کرد

براساس اسناد و شوايد تاريخي ،مناسبات تجاري و

اسراي لهستاني به مکزيک ،يند ،نيوزيﻠند ،بريتانيا و ايران

سياسي دو کشور ايران و لهستان پيﺸينﮥ کهني دارد.

روانه شوند .به يمين عﻠت تعداد بسياري از آوارگان

قديميترين سند مکتوب مربوط به روابط ايران و

لهستاني از مسير بندرانزلي و يمچنين از سمت استان

لهستان ،نامهاي است که در سا 1171م112/ش اوزون

خراسان وارد ايران شدند (ساکما .)342/2624 :نخستين

ﺣسن ،پادشاه ايران ،براي کازيمير ياگﻠون ( Casimir

اوايل

 ،)Jagiellonianپادشاه لهستان ،فرستاده است (نيکپور،

فروردين1231ش/مارس1413م ،با چهار کشتي روسي

 .)117 :1217تشکيل ﺣکومت صفوي نقطﮥ عطف

که ﺣامل  3400نفر از غيرنظاميان و سربازان لهستاني

روابط سياسي ايران و لهستان به شمار ميآيد .اين روابط

بود ،وارد بندرانزلي شدند (کريمي.)13 :1271 ،

در دورﮤ زمامداري شاه عباس او قوت بيشتري گرفت

غيرنظاميان با يماينگي متفقين و دولت ايران به شهرياي

و با اعزام سفرايي ميان دو کشور ،زمينه براي افزايش

زايدان ،مشهد ،انزلي ،ايواز ،تهران ،قزوين و اصفهان

نفوذ فرينگ و ينر و ادبيات ايران در لهستان فرايم شد.

روانه شدند و نظاميان پس از آنکه نيروي ازدسترفتﮥ

درواقع ،پژويشياي لهستانييا در ﺣوزﮤ فرينگ و ادب

خود را بازيافتند ،براي پيوستن به ارتش آزاديبخش

ايران را اتوينوسکي ( )Etvinoskiدر قرن يفديم

لهستان ،ايران را ترک کردند (بيات.)73 :1211 ،

ميالدي/يازديم قمري و با ترجمﮥ گﻠستان سعدي آغاز

گروه

اعزامي

به

ايران

در

دربارﮤ ﺣضور مهاجران لهستاني در ايران طي سا

کرد و اينگونه مردم لهستان به ادبيات فارسي ،دانش،

ياي جنگجهانيدوم پژويشياي بسياري انجام شده

ينر ،فرينگ و رسوم ايرانيان توجه کردند و به آن

است که بايد به «تبعات اجتماعي اسکان مهاجران

عالقهمند شدند .آثار ابوعﻠيسينا ،غز ياي ﺣافظ و منطق

لهستاني در ايران» (محسن بهشتيسرشت و ديگران،

الطير عطار نيز در لهستان شناخته شد (ديندو:1211 ،

« ،)1243فعاليتياي فرينگي مهاجران لهستاني در ايران»

ش36و30/37؛ نوايي.)144 :1211 ،
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ايتتران و لهستتتان ،بتتاوجود دوري مستتافت ،موفتتق

که در شوروي به سر ميبردند به ايران فرستاده شتوند

شتتدند در بُعتتد فرينتتگ و ادب الهتتامبختتش يکتتديگر

و از آنجا به آفريقاي جنوبي ،يند و شرق آستيا اعتزام

باشند؛ به طوري که فرينگ لهستان در قالب آثار ينتر

شوند؛ بنتابراين در فتروردين1231ش/متارس1213م،

کاتوليک ،بر نقاشي عصر صفويه تأثير گذاشت و ينتر

بيش از يزار لهستاني وارد بنتدرانزلي شتدند (ستاکما:

ايراني در برخي ﺣوزهيا ،ازجمﻠه پوشاک ،تتأثيرگتذار

 .)342/2624جمتتع کثيتتري از پناينتتدگان در اردوگتتاه

شد .درواقع ،از اواختر قترن شتانزديم متيالدي/ديتم

يايي اقامتت کردنتد کته وزارت کشتور در شتهرياي

قمتتري تونيتتک بﻠنتتد و کمربنتتد ابريشتتمي ايرانتتي در

تهران ،انزلي ،اصفهان ،مشهد و ايواز داير کترده بتود.

جايگاه لباس مﻠي لهستاني شناخته شد و مردم لهستان

آنهتتا تتتا پايتتان جنتتگجهتتانيدوم در ايتتران زيستتتند

تا پايان قرن يجده ميالدي/دوازده قمري ،بتا پوشتيدن

(اطالعات..)1 :1231 ،

لباسياي بﻠند و استفاده از شنل ،به متد و طتر يتاي

در ستتا 1231ش1413/م ،فعاليتتتيتتاي مقتتدماتي

ايرانتتي وفتتادار ماندنتتد .در ايتتن ستتا يتتا ،بيشتتترين

براي پذيرش آوارگان لهستتاني بتا يمکتاري کنستو

منسوجات و قاليچهيا و اشياء تزييني که مردم لهستتان

بريتانيتتا آغتتاز شتتد و باتوجتته بتته وضتتعيت مناستتب

استتفاده متتيکردنتتد از توليتدات شتتهرياي اصتتفهان و

آبويواي شهر اصفهان 310 ،نفر از کودکان لهستتاني

کاشان و تبريز تأمين متي شتد (کراسنوولستکا:61ٍ13 ،

به سرپرستتي پتدر فرانچيشتک توماستيک ( Francis

ش.)17/11

 ،)Thomasدو خواير روﺣاني و تعدادي معﻠم به ايتن

پس از سقوط ﺣکومت صفويه و به قدرت رسيدن

شهر وارد شدند .براي بازيابي ستالمت جستماني ايتن

سالطين قاجار ،با ورود تعتدادي از افستران لهستتاني

گروه که در پي تجربهاي طاقتفرسا در کشور شوروي

ازجمﻠه ژنرا باروفسکي ( )Barovskiبه قشون عباس

آن را از دست داده بودند ،سه مؤسسه از آنها مراقبتت

ميرزا ،مناسبات ميان دو کشتور يمچنتان ادامته يافتت

کتترد ) .(Kunert & Stolarski, 2012: 51فضتتاي

(انگﻠيش .)33 :1213 ،براساس آمارياي رسمي ايتران،

مؤسسهيا بهگونهاي ترتيب داده شده بود کته تتا ﺣتد

تعداد لهستانييايي کته پتيش از جنتگجهتانيدوم در

امکان ،رنج از دست دادن والدين در آن فراموش شود.

ايران زندگي ميکردند به دويست نفر يم نمتيرستيد.

نخستين مرکز ،باغ بزرگ و مجﻠل شايزاده صارمالدوله

درواقع ،بخش عمدﮤ آشنايي مردم ايران با لهستتانييتا

در محدودﮤ غرب اصتفهان بتود کته بته ايتن کودکتان

به دورﮤ جنگجهانيدوم و ورود مهاجران لهستاني بته

اختصاص يافت .صتومعﮥ خيتريﮥ ختوايران فرانستوي

ايران برميگردد (لهستان و ايران.)12 :1211 ،

متتؤسسﮥ دوم بتتود و ستتومين مؤسستته در ختتانﮥ پتتدر
مقتتتدس ،الزار سوئيستتتي ) (Lazarبنتتتا شتتتد .بتتتا

مراکز اسكان مهاجران لهستانی در اصفهان

استتتقراريافتن ايتتن گتتروه  310نفتتري ،مقتتدمات ورود

در پي ﺣمﻠﮥ غافﻠگيرانﮥ ييتﻠر به روستيه ،براستاس

گتتتتروهيتتتتاي بعتتتتدي نيتتتتز فتتتترايم شتتتتد .در

توافتتق استتتالين و ژنتترا سيکورستتيکي (،(Sikorski

21ختتترداد1231ش 31/ژوئتتتن1413م ويمودستتتکي

فرمانده لهستاني ،مقرر شد تعدادي از اسراي لهستتاني

) ،(Vimodskiسرپرست لهستانييا ،نامه اي به استاندار
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اصفهان ارسا کرد .متن نامه به اين شر بود« :ظتر

پيامدددهای اجتمدداعی اسددكان مهدداجران لهسددتانی در

دو روز آينده سيصد نفر ديگر از کودکان لهستاني وارد

اصفهان

اصفهان ميشوند ،پيشبينييتاي الزم انجتام گتردد تتا

الف .گسترش قحطی و بيماری تيفوس

بهدنبا ﺣمﻠﮥ متفقين در شهريور1230ش1411/م و

آنها با مشکﻠي مواجه نشوند» (ساکما.)341/1773،
در سا ياي 1413تا1411م1231/تا1231ش ،تعداد

سقوط ﺣکومت رضاشاه کمبود خواروبار و غﻠّه يکي از

اين کودکان به  3600نفتر افتزايش يافتت و ايتن سته

مشکالت اصﻠي مردم ايران بود (گﻠشائيان.)113 :1277 ،

مؤسسه بهطور فزايندهاي رشد کترد و بته  31مؤسسته

کميابي برخي از کااليا دولت را برآن داشت که براي

رسيد .يمين عامل باعث شد اصفهان «شهر بچتهيتاي

نخستينبار قند و شکر و پارچهياي نخي را جيرهبندي

لهستتان» ناميتده شتود .ﺣتامي متالي ايتن مؤسستهيتا

کند (مکي .)370 :1261 ،با کمبود مواد غذايي و سوخت

جمهوري لهستان بود و نمايندگان وزارت کار و امتور

مصرفي ،شهريايي که ميزبان متفقين بودند دچار تشويش

اجتماعي لهستان ،به نمايندگي از کشور خود ،در ايران
خدمت ميکردنتد (Kunert & Stolarski, 2012: 51-

).52
مهتاجران لهستتتاني در بتدو ورود بتته اصتتفهان ،در
طبقه ياي باالي پاساژ ستﻠطاني در خيابتان چهاربتاغ و
ﺣتي صفهياي ميتدان نقتشجهتان ستکونت گزيدنتد
(مظايري .)111 :1240 ،تعدادي از آنها نيتز بته ختانﮥ
سردار بيبي مريم انتقا يافتند (کريمي.)21 :1271 ،
برخي از مهاجران به ختانوادهيتاي بتزرگ و بنتام
لهستان تعﻠق داشتند؛ بنابراين استيورسکي (،)Steyrski

و

اضطراب

شدند؛

به

طوري

که

در

مهرماه1231ش/اکتبر1413م ،مردم ديستانياي اطرا
اصفهان بهعﻠت فشارياي اقتصادي و نبود مايحتاج غذايي
رو به سوي شهر نهادند و دست به شورش زدند (عتيق
پور16 :1271 ،؛ ديقاننژاد .)62 :1243 ،عالوهبر قحطي و
کمبود آذوقه ،بيماري تيفوس نيز تﻠفات جاني بسياري بر
جاي گذاشت .تعداد چشمگيري از ايالي شهرضا ،لنجان،
مبارکه و سميرمنيز در اثر بيماري تيفوس و قحطي جان
باختند (ر.ک :جنگ جهاني او و دوم در ايران به روايت
اسناد216 :1243 ،تا.)213
در کنار قواي متفقين ،اسراي لهستاني نيز نقش مؤثري

رئيس ييئت سرپرستي مهاجران لهستاني ،از مستئوالن

در بروز قحطي داشتند؛ زيرا خريدياي آنها بهصورت يک

اسکان مهاجران درخواست کرد در صورت امکتان ،در

جا و يکقﻠم بود؛ بنابراين ﺣضور آنها بر گراني و نايابي

شهر يا ﺣتي خارج از شهر عمارتي براي سکونت ايتن

خواروبار مردم پايتخت و ديگر شهريا تأثير بسياري

خانوادهيا در نظرگرفته شتود و اجتارهبهتاي آنهتا نيتز

داشت (ديقاننژاد .)63 :1243 ،عالوهبر کمبود مواد

پرداختتت شتتود .او در قطتتع تمتتاس ايتتالي شتتهر بتتا

غذايي ،واقفنبودن متصديان خريد به نرخ اجناس نيز

اردوگاهياي لهستاني تأکيتد بستياري داشتت و بتراي

باعث تورم بازار و سوءاستفادﮤ برخي از دال يا شده بود؛

جﻠوگيري از مراودﮤ اشخاص ناشناس با اين مهاجران،

بنابراين دولت مصوب کرد ليستي از مايحتاج مهاجران در

درخواست کترد تعتدادي افستر وظيفتهشتناس بتراي

اختيار شهردارييا قرارگيرد تا از تماس مستقيم خريداران

نظارت بر اين امر تعيين شود (ر.ک :مرکتز پتژويش و

لهستاني با کسبه خودداري شود .در پي اين تصميم،

اسناد.)221/2 :1214 ،

نمايندﮤ وزارت کشاورزي تأمين خواربار مصرفي روزانﮥ
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آنها را برعهده گرفت تا در ﺣق يموطنان ايراني و

ب .اشاعﮥ ناهنجاری در جامعه.

مهاجران لهستاني ظﻠم نشود (مرکز پژويش و اسناد،

با ورود متفقين به ايران ،بهعﻠت عادت اروپاييان به

 .)216/2 :1214پيامد اين مشکالت تشکيل جﻠسهاي با

شبنشيني و ﺣضور در اماکن عمومي ،وضعيت تهران

ﺣضور پزشکان متخصص ايراني ،لهستاني ،آمريکايي و

و برخي از شهريا تايير کرد و تعداد کابارهيا ،باريا و

انگﻠيسي بود که در آن مقرر شد از مقدار خريد خواروبار

دانسينگيا در خيابانيا و محﻠهياي تهران افزايش

مهاجران لهستاني کاسته شود؛ يمچنين جيرﮤ شير ،کره،

يافت .بسياري از زنان و دختران لهستاني تا پاسي از

سبزيجات تازه و شيرينيجات اشخاص بالغ لهستاني

شب در کابارهيا و خيابانيا پرسه ميزدند و اسباب

شد (مرکز پژويش و اسناد..)271/2 :1214 ،

عياشي مردان يرزه و سربازان متفق را فرايم ميکردند.

ﺣذ

با تمام ايتمامي که دولت براي رفع نيازياي مهاجران

باتوجه به چنين معضالتي ،مردمي که نميتوانستند

لهستاني انجام داد ،اشياء و لباسياي دستدوم آغشته

شايد اين اعما

ينجارياي جامعﮥ مسﻠمان

به اقسام ميکروب پنايندگان لهستاني در مقابل مبﻠغ

ايراني باشند گرويي تشکيل دادند و به سبک عياران ،به

مختصري به ايرانيان فقير فروخته ميشد (ديقاننژاد،

مبارزه با اين اشاالگران و مزاﺣمان عفت عمومي

 .)10 :1243اين مسئﻠه بهلحاظ سرايت امراض ،ايميت

برخاستند .آنها به شيوهياي مختﻠف ،به اين رفتارياي نا

ويژهاي داشت؛ بنابراين با مذاکراتي ،معامﻠﮥ يرگونه اشياء

ينجار واکنش نشان دادند (ديقاننژاد.)27 :1243 ،

خال

و پوشاک مهاجران ممنوع شد و مسئوالن ييئت لهستاني

در ساير شهرياي ايران نيز وضع تاﺣدودي به يمين

و مأموران شهرباني موظف شدند براي جﻠوگيري از

صورت بود؛ تا جايي که بدمستي سربازان متفق و

امراض مسري ،اگر لهستانييا البسهاي را

ﺣضور روسپيان موجب شد فرمانداران اين شهريا براي

فروختند ،فروشنده را به دفتر مهاجران تحويل ديند؛ اما

جﻠوگيري از اين ينجارشکنييا به نخستوزير وقت

دادن يدايا ازسوي شهروندان ايراني ،يمچنان نگراني

شکايت کنند .در بيشترِ شهرياي ايران صحنهياي فساد

يايي از لحاظ اخالقي و بهداشتي ايجاد ميکرد؛ پس

ديده ميشد؛ اما در تهران بهعﻠت تراکم جمعيت و

سفارت لهستان اعالميهاي صادر کرد مبني بر اينکه دادن

اقامت متفقين و پنايندگان لهستاني ،گسترش فساد سير

يرگونه يديه به مهاجران بهاجبار با ﺣضور نمايندﮤ

صعودي داشت (ديقاننژاد .)27 :1243 ،اصفهان نيز از

لهستان انجام شود (مرکز پژويش و اسناد:1214 ،

اين وضعيت مستثني نبود (نهچيري و تبريزچي،

.)217/2

.)1241

انتقا

براساس گزارشيا و مصاﺣبهياي انجامگرفته،
پوشش مهاجران لهستاني در کانون توجه بسياري از

ج .ازدواجهای غيررسمی و روابط نامﺸروع.

بانوان اصفهاني قرار گرفته بود (مقصودي .)1241 ،با

ازدواج و روابط نامشروع يکي از پيامدياي اقامت

استناد به سفرنامهيا ،پوشاک فرنگيان از ديرباز براي

لهستانييا در ايران بود که در پارهاي مواقع با يموطنان

ايرانيان جذابيت فراواني داشت و ﺣتي البسه و

خود يا سربازان متفق انجام ميگرفت؛ ﺣتي برخي از

مصنوعات پشمي که بانوان ارامني ساکن اصفهان

دوشيزگان لهستاني در کانون توجه مردان ايراني ،اعم از

ميبافتند ،در دورترين نقاط ايران به فروش ميرسيد

مسﻠمان يا غيرمسﻠمان ،قرار ميگرفتند و پذيرش اين

(ويﻠز117 :1261 ،؛ يولستر..)62 :1211 ،

موضوع براي بيشترِ خانوادهياي ايراني دشوار بود؛
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چون آنها به ازدواج به سبک اسالميايراني اعتقاد

شال رمالي روي آورده بودند؛ چنانکه روزنامﮥ

داشتند .بنابراين بهعﻠت آميزش و ازدواجياي غيررسمي

اطالعات در تاريخ  1231/1/31در ستون آگهي خود

و مخفيانه ،در شناسايي يويت فرزندان تولديافته

پيامي به اين شر نقل کرد« :يک خانم لهستاني مسﻠط

مشکالتي ايجاد شد (ر.ک :انصاري101 :1274 ،تا.)104

به زبان آلماني ،فرانسوي و روسي آينده و گذشته شما

به گزارش اسناد ،در سا 1231ش1413/م10 ،

ميديد ( »...اطالعات .)111 :1231 ،چنين

را شر

کودک لهستاني در ايران به دنيا آمدند (مرکز پژويش و

اعمالي در ساير شهريايي که مهاجران لهستاني در آنجا

اسناد)237/2 :1214 ،؛ بنابراين تحصيل پروانﮥ اقامت

سکونت داشتند ،ازجمﻠه اصفهان ،نيز انجام ميشد.

براي مهاجران لهستاني ضرورت بسياري يافت و

برخي از شايدان يادآور شدند چند بانوي لهستاني در

باتوجه به ايميت موضوع ،دولت وزارتخانﮥ جنگ،

محﻠﮥ جﻠفاي اصفهان با گرفتن فا قهوه و پيشگويي

دادگستري ،اداره کل آمار و اداره کل شهرباني کشور را

امرار معاش ميکردند و ﺣتي از مردم سوءاستفاده مي

به پيگيري سريع مراﺣل صدور اوراق يويت مکﻠّف

کردند (تبريزچي..)1241 :

کرد .يد

از اين کار شناسايي مهاجران لهستاني بود

(مرکز پژويش و اسناد212/2 :1214 ،و.)211

عالوهبر جرائد داخﻠي ،جرائد خارجي نيز برخي از
اعما مهاجران لهستاني را مااير با اصو اخالقي مي
دانستند .يکي از اتحاديهياي جرائد آمريکاي شمالي

د .ساير معضالت اجتماعی.

موسوم به جيمزآلدريج ( ،)James Aldridgeدر مورخ

صدور کارت يويت تنها براي ازدواج ضرورت

14مارس1411م34/اسفند1233ش ،مهاجران لهستاني

نداشت و بروز پارهاي از رفتاريا و ناينجارييا ،براي

ايران را به سوءاستفاده متهم کرد و خبري با اين محتوا

جامعﮥ ميزبان و ﺣتي برخي از مهاجران لهستاني،

منتشرکرد« :چندين يزار لباس نظامي انگﻠيسي جهت

مشکالت فراواني ايجاد کرده بود .به گزارش اسناد،

مﻠبوس سپاييان و نفرات عادي لهستاني داده شده بود.

برخي از اين ميهمانان ناخوانده اقدام به سرقت مي

قسمت اعظم آن لباسيا و يمين طور پتويايي که به

کردند .براساس گزارش شهرباني ،ماازﮤ جوايرفروشي

لهستانييا داده شده بود تا به مصر

خودشان برسد در

متعﻠق به يک ايراني با دستبرد چند نفراز پنايندگان

بازار بهفروش رفت . ...و زماني که مردم ايران در

لهستاني روبهرو شد و مقاديري جواير و تعدادي

قحطي به سر ميبردند ،نمايندگان انگﻠيس و روس

ساعت به ارزش دوميﻠيون ريا از آن ماازه ربوده شد

اعتراض کردند که لهستانييا را قانع کنيد که مقاديري

(ديقاننژاد..)34 :1243 ،

از ذخيره آرد خود را براي کمک به ايرانيان قرض

باتوجه به جرائمي که برخي از مهاجران لهستاني

بديند؛ اما آنها امتناع کردند .يمچنين وضعيت رقتبار

مرتکب ميشدند يا ﺣتي در کانون اتهام قرار مي

اطفا گرسنه ،آمريکايييا را برآن داشت تا مقداري

گرفتند ،تشخيص يويت و صدور کارت شناسايي براي

شيرخشک از مسئولين لهستاني براي اين اطفا

آنها الزامي بود تا از يرگونه سوءاستفاده در اين زمينه

درخواست کنند؛ زيرا انبارياي آنان ممﻠو از شير خشک

جﻠوگيري شود (مرکز پژويش و اسناد/2 :1214 ،

بود .اما لهستانييا از پذيرش آن خودداري نمودند و

 .)211برخي از زنان لهستاني نيز با سوءاستفاده از

مقداري از اغذيه و شيرخشک را در بازار آزاد به

عقايد خرافي ايرانيان ،براي گذران زندگي خود ،به

فروش رساندند .عالوه بر آن به خريدوفروش طال و
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جوايرات نيز مبادرت ورزيدند؛ البته نه به قيمت

مدارس ،انجمن آموزگاران لهستاني به رياست يان

واقعي بﻠکه طال را به قيمت کمي خريداري ميکردند

کوروسينسکي ( )Yan Korosinskiنيز شروع به

و مجدداًَّ در فروش آن سود خوبي به دست

فعاليت

در

ميآوردند» (مرکز پژويش و اسناد.)247 :1214 ،

مهر1231ش1413/م مرکز بازپروري و خدمات

کرد.

عالوهبر

انجمن

مذکور،

با انتشار اين خبر در روزنامهياي آمريکا ،وزير

اجتماعي با نام «کمپ شماره  1شهري اصفهان» ،با

رفاه اجتماعي لهستان از ﺣقوق مهاجران لهستاني دفاع

نظارت وزارت کار و امور اجتماعي جمهوري لهستان،

کرد و اظهار کرد :لهستانييا از دادن آرد به ايرانيان

براي ﺣفظ نظم و قانون راهاندازي شد .اين مرکز

امتناع کردهاند و ﺣتي 110تن آرد به ايرانييا قرض

مسئوليت کنتر و محافظت از مهاجران لهستاني را به

داده شد که براي استرداد آن دچار زﺣمت شديم .او

عهده داشت .نهاد مذکور را تادوز ديموسکي (Todos

اقدام لهستانييا را به فروش طال و جواير در

) ،Dimovskiگنيزمنسيويز ) ،(Ginsmensoisدکتر

بازارياي ايران تکذيب نکرد و گوايي داد اين آوارگان

استانسيالو ) (Stansilavو وينيارزوک )(Viniarzouk

براي تهيه لوازم زندگي ،ناچار به انجام چنين معامالتي

اداره ميکردند (.)Kunert & Stolarski,2012, 52

بودند (مرکز پژويش و اسناد.)241 :1214 ،
گزارشيا و اسنادي دربارﮤ سوءاستفادﮤ برخي از

الف .انتﺸار روزنامه

مهاجران لهستاني در تهران و ساير شهرياي ايران

مهاجران لهستاني در مدت زماني که در ايران

وجود دارد؛ اما لهستانييا يمواره مراتب قدرداني و

بودند با انتشار چند روزنامﮥ بدون سانسور ،در

سپاس خود را از مﻠت ايران اعالم ميکردند و در

روشنگري اذيان مردم سهم بسزايي داشتند (روزنامه

اوضاع ناگوار با آنها يمراه و يمدرد ميشدند؛ تا

ايران .)1231 ،نشرياتي که لهستانييا در ايران منتشر

جايي که ينگام وقوع زلزلﮥ گرگان ،باوجود وضع

ميکردند عبارت بودند از.:

نامناسب اقتصادي ،کارکنان سفارت لهستان و مهاجران
لهستاني مبﻠغ 60يزار و  100ريا جمعآوري کردند و

نوو

اروپ ( )Nouvelle Europeبه معناي

اروپاي جديد .اين ماينامه به سردبيري ژرزي لين

براي کمک به زلزلهزدگان ،به رئيس تشريفات امور

چاوسکي

خارجه ايران ايدا کردند (ر.ک :اطالعات:1231 ،

1233ش1412/م منتشر شد .اين نشريﮥ فرانسويزبان

.)111

درواقع منبع سرويس اطالعات سفارت لهستان در

(LinChavoski

،)Gorsy

در

سا

تهران بود (ابوترابيان..)171 :1266 ،
وضعيت فرهنگی مهاجران لهستانی در اصفهان.

ناژپرزي ياشيل ( )Nazhprzy Yazcielبه معناي

با ورود بچهياي لهستاني به اصفهان ،مراکز

دوست ما .اين يفتهنامه محتواي مذيبي داشت و به

آموزشي ويژﮤ آنها داير شد و کتاب و نيمکت و تمام

زبان لهستاني منتشر ميشد .نخستين شمارﮤ اين يفته

وسايل تحصيل براي آنها فرايم شد.کتابياي درسي

نامه در تاريخ 10آبان1231ش3/نوامبر1413م انتشار

آنها درکشور فﻠسطين منتشر ميشد و به اصفهان

يافت و از آذرماه سا 1233ش /دسامبر1412م ،نشر آن

ارسا

ميشد (ساکما .)240/176 ،با شروع کار

متوقف شد (برزين.)211 :1271 ،
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پوالک و ايراني ( )Polak W Iranianبه معناي

 .)Stolarski, 2012: 52لهستانييا در مدت کوتاه اقامت

لهستاني در ايران .اين يفتهنامه به زبان لهستاني منتشر

خود در ايران ،فعاليتياي فرينگي بسياري داشتند و با

ميشد و در اصل ،کانون آگهي وزارت کار و امور

نشر يشت روزنامﮥ مذکور ،باعث روشنگري و آگايي

اجتماعي لهستان بود .شمارﮤ نخست اين يفتهنامه در

بخشي افرادي شدند که به دانستن اخبار بدون سانسور

تاريخ 1231/2/11ش مطابق با 1ژوئن1413م چاپ شد

از جهان پيرامون خود عالقهمند بودند (لهستان و ايران،

و پس از آذرماه1233ش /دسامبر1412م ،انتشار آن

12 :1211و.)11

متوقف شد (برزين.)112 :1271 ،
.پرزگﻠدپولسکي ( )Przeglooud Polskieبه معناي

ب .تأسيس انجمن مطالعات ايرانی.

گزارش لهستاني .از اين ماينامﮥ خبري سه شماره در

اقدامات فرينگي لهستانييا تنها به نشر روزنامه

ايران به چاپ رسيد .اين ماينامه به واﺣديا و سربازياي

محدود نميشد و در بين لهستانييا ،افراد صاﺣبنظري

لهستاني تعﻠق داشت (برزين.)106 :1271 ،

بودند که با به دست آوردن آرامش نسبي فکري ،به

پولسکا ( )Polskieبه معناي لهستان .اين روزنامه از

برگزاري سخنرانيياي عﻠمي در مراکز فرينگي ايران

بهمن1231ش/ژانويه1412م در تهران منتشر شد (برزين،

اقدام کردند .اظهار عالقه و پيگيريياي استادان و

.)112 :1271

دانشمندان لهستاني توجه مقامياي عﻠمي ايران را نيز

اسﻠووپولسکي ( )Slowa Polskieبه معناي نداي

جﻠب کرد؛ براي مثا به درخواست دکتر قاسمزاده،

لهستاني .اين ماينامه به نهاد ﺣزب مﻠي لهستان وابسته

رئيس دانشکده ﺣقوق ،جﻠسهاي در دانشگاه تهران

بود و از آذرماه 1231تا فروردين1233ش/دسامبر1413

تشکيل شد و تعامالت مؤثري در اين راستا انجام گرفت

تا مارس1412م منتشر شد (برزين.)102 :1271 ،

(کيهان ،1231/11/1 ،ش .)1 .161ثمرﮤ اين تعامالت

ژيارنکو پراوستاون ( )Ziarnko Prawastawneبه

تأسيس انجمن مطالعات ايران و نگارش سه جﻠد کتاب

معناي با نسل ارتدکس .اين نشريه محتواي مذيبي

مطالعات ايراني بود .در اين اثر ،چهرهياي درخشان و

داشت و مخصوص کشيشياي ارتدکس لهستاني مقيم

فعا ادبي معاصر ،يمچون ميرزاده عشقي ،مﻠکالشعراء

تا

بهار و نيمايوشيج به ادبيات لهستان معرفي شدند؛

آبان1233ش/ژانويه 1413تا نوامبر1412م ،در تهران

يمچنين برخي از واژگان فارسي در ادبيات لهستاني

انتشار يافت (برزين..)334 :1271 ،

نفوذ يافت (لهستان و ايران16 :1211 ،؛ دولتشايي،

ايران

ز

بود.

اين

ماينامه

از

دي1230

( )Zewبه معناي صدا .اين نشريه محتواي

..)111 :1216

آموزشي و فرينگي داشت و براي اتباع لهستاني به

فعاليتياي انجمن مطالعات ايرانشناسي براي

صورت يفتگي در تهران منتشر ميشد (نيکپور:1211 ،

عالقهمندان به زبان و ادبيات فارسي بستري فرايم کرد.

.)111

آدام مسکويچ ) ،(Adam Miskovichشاعر لهستاني ،با

ساير مطبوعات روزانﮥ لهستاني ،با عنوانياي اورزاک

الهام از زبان و ادبيات فارسي اثري ارزنده به نام «ايريمن

بياتي ( ،)Orzak Bayatiپارادا ( )Paradaو پوالک

و ايورامزدا» به رشتﮥ تحرير درآورد .او زبان و ادبيات

( )Polakدر اصفهان نيز توزيع ميشد ( & Kunert

فارسي نيز آموزش ميداد (بيات .)7 :1211 ،از ديگر
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رويکردياي انجمن مطالعات ايرانشناسي ،بررسي مسائل

مستخدمان در مقايسه با کارفرمايان خود سط

اجتماعي روز در ايران بود (نيکپور .)116 :1211 ،اين

تحصيالت بيشتري داشتند .برخي از آنها در نواختن

انجمن بيش از سه سا فعاليت مستمر و عﻠمي داشت و

ويﻠن و پيانو تبحر خاصي داشتند؛ بنابراين موسيقي را به

با خروج مهاجران لهستاني ،فعاليت انجمن نيز متوقف

کارفرمايان خود آموزش ميدادند (تبريزچي..)1241 ،

شد؛ اما جريان ايرانشناسي که از سا يا پيش در کانون

براساس اسناد منتشرشدﮤ رياست جمهوري ،سه نفر

توجه مردم لهستان بود ،با يمان جديّت دنبا شد و

از بانوان لهستاني با اسامي الن ) (Ellenو اسالو

تاکنون نيز ادامه دارد (لهستان و ايران.)16 :1211 ،

اونيوگراد سکايا ) )Slaveennio grad Skayaو
الزبيتايالبرفﻠد ) (Elzbyta Halberfeldيمراه دختري
چهارساله در مقام پرستار و متصدّي تربيت اطفا  ،در

ج .موسيقی و تئاتر لهستانی

با ﺣضور لهستانييا در ايران ،رفتهرفته بازار

خانوادﮤ محمد سپهر و عباس آريا استخدام شدند (مرکز

کنسرتياي موسيقي و تئاتر لهستاني رونق يافت.

پژويش و اسناد .)211 :1214 ،عدهاي از دوشيزگان

ينرپيشگان لهستاني به اجراي نمايش و اکران چند فيﻠم

لهستاني نيز در برخي از رستورانيا و يتليا ،ازجمﻠه

سينمايي ،ازجمﻠه فيﻠم «عشق» ،مبادرت ورزيدند .راديو

يتل فردوسي ،مشاو به کار شدند و در جذب بيشتر

ايران نيز در يفته دو بار ،برنامهاي ويژه با يمکاري

مشتري ايراني و خارجي تأثير گذاشتند (ساکما،76/1 ،

گرويي از مهاجران لهستاني اجرا ميکرد (ساکما:

 .)240عالوهبر رستورانيا و يتليا ،شرکتياي خارجي

 .)240/761ينرمندان لهستاني به سطوﺣي از جامعﮥ

نيز از متقاضيان استخدام بانوان لهستاني بودند (لهستان و

ايراني راه يافتند .آنها عالوهبر فعاليتياي ينري در سالن

ايران.)6 :1211 ،

و متموالن نيز برنامهيايي

تعدادي از زنان لهستاني نيز براي رفع نياز مالي خود،

ياي عمومي ،براي اَشرا

ويژه اجرا ميکردند .برخي از اين برنامهيا تنها براي

تقاضاي چرخخياطي کردند و مشاو به دوختن لباس و

ﺣمايت و کمک به ديگر يموطنان لهستاني ترتيب مي

يونيفرم ارتشي شدند .خياطان و طراﺣان لهستاني از اين

يافت (ر.ک :دولتشايي.)141 :1216 ،

ﺣرفه درآمد مناسبي کسبکردند و سايﮥ روش خياطي
لهستاني را بر بازار پوشاک ايراني انداختند

راههای تأمين معيﺸت مهاجران لهستانی در اصفهان

(ساکما .)240/761،سبک پيرايش جوانان و نوجوانان

لهستانييا بيش از سه سا در اصفهان زندگي کردند

مهاجر لهستاني نيز توجه ايرانيان را جﻠب کرد؛ بنابراين

مختﻠفي مشاو به کار

افرادي که تجربهاي در آرايش و پيرايش داشتند ،موفق

شدند .عدهاي از بانوان لهستاني در جايگاه پرستار ،در

شدند در تهران و شهرياي ديگر ،ازجمﻠه اصفهان،

بيمارستانيا و خانهياي اعيان اشتاا يافتند و با پذيرش

مشاو به کار شوند و از اين ﺣرفه درآمد مناسبي به

ايرانيان روبهرو شدند (لهستان و ايران.)1 :1211 ،

دست آورند (ساکما.)240/761 ،

و براي امرار معاش ،در ﺣِرَ

تعدادي از بانوان لهستاني در پيشﮥ خدمتکاري وارد خانه

درودگري از ديگر پيشهيايي بود که مهاجران

ياي متموالن اصفهاني شدند و بر آرايش و پيرايش و

لهستاني در شهر اصفهان بهصورت خودجوش راهاندازي

پوشش بانوان خانه تأثيرگذاشتند .در بسياري از مواقع،

کردند .در اين کارگاهيا ،نجّاران به طراﺣي و ساخت
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مصنوعات چوبي مشاو شدند و با توجه به شهرت و

سربازان متفق بود .در اين کافهيا بانوان لهستاني با

ﺣسن کيفيت مصنوعات چوبي لهستان در جهان،

نواختن ويﻠون و خواندن آواز و اجراي برنامهياي

توليدات آنها با استقبا روبهرو شد .پنايندگان لهستاني

مفرّ  ،اسباب سرگرمي آنها را فرايم ميکردند

عالوهبر فعاليت در اين پيشهيا ،مهارتيايي يمچون

(سينايي .)1213 ،عالوهبر کافه پولونيا ،لهستانييا

قﻠمزني بر روي مس ،نقره و قاليبافي را نيز زير نظر

تعداد ديگري ميخانه اﺣداث کردند که با اعتراضياي

استادان اصفهاني فرا گرفتند (لهستان و ايران.)6 :1211 ،
با استناد به گفتهياي کهنساالن اصفهاني ،برخي از
مهاجران لهستاني به شال دلودوزي و کفاشي و پينه
دوزي نيز اشتاا داشتند .به نقل از شايدان عيني ،آنها
در خيابان مطهري فعﻠي (پهﻠوي سابق) بساط
دلودوزي و پينهدوزي خود را پهن ميکردند (نهچيري

فراوان شهروندان ايراني روبهرو شد؛ زيرا اين اماکن را
عامﻠي براي ترويج بيعفتي و فساد در جامعه مي
دانستند (ساکما.)247 /1010،
نقش مهاجران لهستانی در اشاعه فرهنگی ميان دو
ملت

کافهرستوران،

از پيامدياي عمدﮤ مهاجرت ،تعامل فرينگي با

اغذيهفروشي و نوشابهفروشي از ديگر راهياي امرار

مﻠتياي مختﻠف است .پذيرش فرينگياي گوناگون

معاش مهاجران لهستاني ،بود؛ البته بيشترِ مشتريان اين

به وسيﻠه مهاجران و ساکنان بومي نخست با مقاومت

اماکن سربازان متفق و لهستاني بودند (ساکما/723،

و واکنشياي منفي يمراه است؛ اما بهتدريج به

و

تبريزچي،

.)1241

اﺣداث

دادوستد فرينگي تبديل ميشود و از تباد

.)211

آنها

طبخ نان و شيريني يکي ديگر از راهياي امرار

فرينگ متعاليتري به وجود ميآيد (دورانت:1267 ،

آنها نان

40تا .)41درواقع ،عناصر فرينگي بهصورت مستقيم يا

شيرما مخصوصي به نام پُنجيک پخت ميکردند .اين

غيرمستقيم از جامعهاي به جوامع ديگر تسرّي مييابد

نان توجه سربازان متفق و ﺣتي مردم اصفهان را جﻠب

و بهتدريج فرينگ ،فنون ،انديشهيا ،فرآوردهيا و

کرد و طبخ آن يمچنان ادامه دارد (تبريزچي،

مهارتياي بيشتري ذخيره ميکند .ينگاميکه جامعه

مقصودي و زارعي .)1241 ،پنايندگان لهستاني در

اي عناصر فرينگي تازهاي را از جامعه ديگر اقتباس

بيشتر شهريايي که سکونت داشتند کﻠوپياي اﺣداث

کرد با دخلوتصر

در آن ،شيوهياي زندگي و

کردند (ساکما..)240 /761 ،

باورياي خود را با آن سازگار ميکند .کوچ اجباري

معاش مهاجران لهستاني بود؛ براي مثا

کافهقنادي پولونيا ) (Poloniaواقع در خيابان
چهارباغ عباسي يکي از اين کﻠوپيا بود .اين مکان
در کانون توجه ورزشکاران اصفهاني بود .فضاي آرام
يمراه با موسيقي غربي موجب شده بود برخي از
مربيان ورزشي اصفهان ،ازجمﻠه ايران تاژ ،شباينگ،
فيﻠسو

و نيﻠفروش پس از اتمام تمرين و مسابقات،

به اتفاق افراد تيم ،در کافه پولونيا ﺣضور يابند
(تبريزچي .)1241 ،درواقع ،شعبه اصﻠي کافه پولونيا
در شهر تهران قرار داشت و مکاني براي تفري

لهستانييا به ايران نيز اثرياي دوسويهاي به جا
گذاشت و در مواقعي اين تعامل به اشاعﮥ فرينگي به
شيوﮤ مذکور منجر شد .در سايﮥ چنين تعامالتي بود که
در مورخ  ،1233/1/31روزنامﮥ Aftontidningen

چاپ استکهﻠم مقالهاي منتشر کرد و درآن دربارﮤ
مهماننوازي ايرانييا به مهاجران لهستاني چنين
نوشت« :امروز يک کشور اسالمي آداب بزرگمنشي را
از خود بروز ميديد و آن ايران است» (مرکز پژويش
و اسناد..)214 :1214 ،
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ارتباط فرينگي و اقتصادي و سياسي که از قرنيا

درواقع ،پنايندگان لهستاني ،اصفهان را شهر خود

پيش ميان ايران و لهستان آغاز شده بود ،با ورود

ميپنداشتند و باتوجه بهاين باور ،چندين نمايشنامه با

مهاجران لهستاني قوّت بيشتري يافت .درواقع ،جنگ

مضمون «لهستانيياي مهاجر در اصفهان» نوشته شد و

جهانيدوم با تمام پيامدياي ناگواري که از خود به جا

بازيگران ايراني اين تئاتريا را در کشور لهستان اجرا

گذاشت ،موفق شد ميان دو مﻠتايران و لهستان

کردند (لهستان و ايران .)16 :1211 ،تئاتر «اصفهان؛

تعاملياي بيشتري ايجاد کند .اين تعامليا باعث شد

شهر بچهياي لهستان» به کارگرداني رکسانا مهرافزون را

بانوان ايراني از پوشش و پيرايش بانوان لهستاني تأثير

بازيگران

2ژوئن3011

پذيرند .لباس و کاله فرنگي دختران لهستاني آنچنان

م12/خرداد1241ش در شهر ورشو اجرا کردند.

براي جوانيا و نوجوانياي اصفهاني جذابيت داشت

ميروسالوکوکور ) ،(Miroslavkokorاستاد دانشگاه و

که به گفته برخي از آنها اين نوع پوشش ،بخشي از

پژويشگر تئاتر در لهستان ،رکسانا مهرافزون را در

خاطرات گذشته آنها را تشکيل ميديد .ﺣسن کامشاد

اجراي اين تئاتر ياري رساند .يمراه با اجراي نمايش،

نيز در خاطرات خود به پوشش و کالهياي فرنگي

سارا رمضاني نوجوان 11ساله نيز کارگايي با نام

دختران و پسران لهستاني اشاره کرده است .او در اين

«الاليي» در شهر ورشو برگزار کرد .اين تيم با اجراي

زمينه چنين ميگويد« :ير روز در صفي طوالني پسران

اين نمايش و کارگاه ،فرينگ دو کشور و ارتباطيايي

و دختران لهستاني که زمان جنگ به اصفهان پناه آورده

که بهدنبا کوچ اجباري لهستانييا به ايران و شهر

بودند ،دو بهدو از جاده کنار نهر فرشادي در جنوب

اصفهان ايجاد شده بود ،بهتر شناساندند (ايسکانيوز

دبيرستان ادب ميگذشتند .يمه کاله بر سر داشتند و

(1241 ،)Escanioz؛ مهرافزون.)1246 ،

ايراني

و

لهستاني

در

کالهياي ساخت فرنگ آنها ،آن روزيا بين جوانيا
بسيار خواستار داشت( »...کامشاد..)16 :1217 ،

بازماندگان مهاجران لهستانی در اصفهان.

با گذشت بيش از نيمقرن از ﺣضور مهاجران

جنگجهانيدوم با تمام تﻠفات و يزينهياي سنگيني

لهستاني ،ياد و خاطرﮤ کوچهباغياي جﻠفاي اصفهان که

که برجا گذاشت ،سرانجام در  11ارديبهشت 1231

روزي ميزبان بازيياي کودکانﮥ آنها بود ،ينوز در

ش 1/مي 1411م بهطور رسمي پايان يافت .در

ﺣافظﮥ اين مهاجران نقش بسته است .اين کودکان

تيرماه1231ش/جوالي1411م ،دانشآموزان لهستاني

لهستاني در کنار آموزش الفباي مﻠي و زبان مادري

براي ادامه تحصيل از سمت تهران و ايواز به لبنان

خود ،الفباي فارسي را نيز با جديّت فراگرفتند و پس از

فرستاده شدند وآخرين اقدام براي انتقا

آنها در

گذشت سا يا ،يمچنان الفباي فارسي را مرور ميکنند.

13اکتبر1411م30/مهر1231ش انجام شد ( & Kunert

مهاجران لهستاني از شهر اصفهان در ﺣکم مأمني ياد

..)Stolarski, 2012: 53

ميکنند که زخم غربت و آوارگي آنها را مريم نهاد و

.در پي خروج آنها از ايران ،مؤسسهياي متعﻠق به

مردم اصفهان نيز ياد و خاطرﮤ آن روزيا را ينوز زنده

مهاجران لهستاني در اصفهان منحل شد و به درخواست

نگاه داشتهاند (سينايي.)1213 ،

مسئوالن لهستاني ،بيشترِ مهاجران اين شهر را ترک
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کردند .البته تعداد بسياري از آنها پس از پايان جنگ به

نتيجه.

کشور خود بازنگشتند و در کشورياي ديگر اقامت

لهستانييا مهمانان ناخواندهاي بودند که در زمان

گزيدند .از ميان اين افراد ،سيصد نفر زندگي دائمي در

جنگجهانيدوم وارد ايران شدند و تعدادي از اين

ايران را ترجي دادند و در اين کشور تشکيل خانواده

مهاجران ،ازجمﻠه کودکان ،در اصفهان سکونت گزيدند.

دادند .ثمرﮤ اين ازدواجيا را بايد يکي از پلياي ارتباطي

آنها بيش از سه سا در اين شهر زيستند و برخي در اين

ميان دو کشور محسوب کرد؛ يمچنين شايد بتوان يکي

شهر ازدواج کردند و يرگز به موطن خود بازنگشتند.

از ماندگارترين اسناد ﺣضور لهستانييا در ايران را

ﺣضور پنايندگان لهستاني پيوند گرمي ميان دو مﻠت

وجود 3يزار و  126آرامگايي دانست که از آنها به جا

ايجاد کرد؛ به گونهاي که با ورود کودکان لهستاني به

مانده است .در اين ميان تهران با داشتن سه گورستان
لهستاني ،بيشترين تعداد آرامگاه را در خود جاي داده
است که اصﻠيترين آن گورستان دوالب است .در
اصفهان نيز ،از لهستانييايي که موفق به بازگشت به
سرزمين مادري خود نشدند ،آرامگايي باقي مانده است.
اين قبور درگورستان ارامنه ،جايي نزديک به دامنه کوه
صفه ،قرار دارد.
قبور لهستانييا در شهر اصفهان در بخش جداگانه

اصفهان ،عالوهبر مؤسسهيايي که براي آنها در نظرگرفته
شده بود ،باغ زيبا و مصفايي يم با يد

تسکين آالم

آنها در اختيارشان قرار گرفت .اين پيوند آنچنان استوار
شد که در برخي از مواقع ينگام وقوع باليا ،باعث
يمدردي آنها با ايرانيان شد؛ ازجمﻠه بايد به وقوع زلزله
گرگان اشاره کرد که در آن لهستانييا بهصورت
خودجوش به کمک زلزلهزدگان اين منطقه شتافتند .اين
مهاجران در ابتداي ورودشان بهايران ،براي گذران
زندگي ،مجبور به خريدوفروش اشيا و ﺣتي لباسياي

اي در سمت شرقي گورستان واقع شده است .در اين

خود بودند؛ اما بهتدريج در مشاغل مختﻠفي ورود يافتند.

بخش يجده قبر ،يک نظامي و يفده غيرنظامي ،وجود

برخي از اين پنايندگان نيز با عالقهاي وافر ،به

دارد .نشان اصﻠي گورستان لهستانييا نماد يادبودي از

آموزشديدن بافت فرش و منبّتکاري و قﻠمزني مشاو

سنگ خاراست که بر روي آن نشان عقاب لهستان

شدند .خياطان و طراﺣان پوشاک لهستاني نيز ،باتوجه به

ﺣکاکي شده است .اين نشان ،عقاب تاجدار است و

مهارتي که در اين زمينه داشتند ،در زمان کوتايي موفق

تصويري از مادر مقدس ) (Czetochowaبر روي سينه

شدند بر پوشاک ايراني سايه اندازند .تعدادي از اين

آن ديده ميشود .در زير اين نشان چنين نگاشته شده

مهاجران با سوءاستفاده از عقايد خرافي ايرانيان ،براي

است« :به يادبود يموطنان لهستاني تبعيدي» .در

خود کسبوکار پردرآمدي ،يمچون رمالي و فا گيري،

مقابلاين يادبود ،سنگ قبر تئودور ميرونويچ

ايجاد کردند و برخي نيز با اﺣداث کافهيا و مراکز

) ،(Theodore Mirowwitchنماينده پادشاه لهستان،

تفريحي ،در گسترش فساد و بيبندوباري در ايران تأثير

وجود دارد و بر روي سنگ قبر نگاشته شده است:

بسياري گذاشتند..

«تئودور ميرونويچ گنايکار ،نماينده اعﻠيحضرت پادشاه

البته در ميان مهاجران لهستاني ساکن در ايران ،چهره

لهستان در 36دسامبر 1616در اينجا آرميده است»

ياي شاخصي وجود داشتند که جذب جامعه عﻠمي

(.)Kunert & Stolarski, 2012: 53

فرينگي ايران شدند .آنها با تشکيل انجمن مطالعات
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ايراني ،به پژويش و چاپ نشريهيا و مقالهيايي در

 .کامشاد ،ﺣسن ،)1217( ،ﺣديث نفس ،تهران :ني.

ﺣوزهياي مختﻠف ادبي ،سياسي ،اجتماعي و فرينگي

 .گﻠشتتائيان ،عباستتقﻠي ،)1277( ،گذشتتته و انديشتتهيتتاي

ايران اقدام کردند .نتايج اين پژويش نشان داد بنيان
گذاري و فعاليت مرکز مطالعات ايراني توسط اين
مهاجران چنان ريشهياي فرينگياجتماعي غني داشت
که باوجود خروج آنها از ايران ،کرسيياي ايرانشناسي
در شهر ورشو يمچنان به فعاليت خود ادامه دادند.
درواقع ،اين انجمنيا با برگزاري جﻠسهيا و نمايشگاهيا
اشتراکياي فرينگي دو مﻠت را معرفي ميکنند.

زندگي؛ خاطرات من ،تهران :انيشتين.
 .لهستان و ايران ،)1211( ،گتردآوري ستفارت لهستتان،
تهران :کتابسرا.
 .مظايري ،يوشنگ ،)1240( ،سيصتد تصتوير ،اصتفهان:
غز .
 .مکي ،ﺣسين ،)1261( ،تاريخ بيست ستاله ،ج ،1تهتران:
ايران.
 .نوايي ،عبدالحستين و عباستقﻠي غفتاريفترد،)1211( ،

کتابنامه

تاريخ تحوالت سياسي ،اقتصادي و فرينگي ايتران در

الف .کتابها

دوران صفويه ،تهران :سمت.

 .ابوترابيتتتان ،ﺣستتتين ،)1266( ،مطبوعتتتات ايتتتران از
شهريور1230تا1236ش ،تهران :اطالعات.
 .انصاري ،يرمتز ،)1274( ،مقدمتهاي بتر جامعتهشناستي

 .ويﻠتتز ،)1261( ،ايتتران در يتتک قتترن پتتيش ،ترجمتته
غالمحسين قراگوزلو ،بيجا :اقبا .
 .يولستر ،ارنست ،)1211( ،ايران در يکصدوسيزده ستا

اصفهان ،به کوشتش اﺣمتد جتوايري ،تهتران :نقتش

پيش ،ترجمه محمد عاصمي ،تهران :وزارت فرينتگ

جهان.

و ينر.

 .انگﻠتتيش ،باربتتارا ،)1213( ،جنتتگ ايتتران و انگﻠتتيس؛
جدايي يرات ،ترجمه منصور اتحاديه و سعادت پيرا،

ب .اسناد

تهران :تاريخ ايران.

منتﺸرنﺸده

 .برزين ،مستعود ،)1271 ( ،شناستنامه مطبوعتات ايتران
1311تا1217ش ،تهران :بهجت.
 .بيات ،نصراهلل ،)1211 (،لهستان ،تهران :وزارت خارجه.
 .دولتشايي ،عﻠيرضا ،)1216( ،لهستانييا و ايران ،تهران:
با .
 .دورانت ،ويل ،)1267( ،تاريخ تمدن،ج ،1ترجمه اﺣمتد
آرام و ديگران ،تهران :انقالب اسالمي.
 .ديقان نژاد ،مرتضي و لطفي ،الهام ،)1243( ،جستاريايي
از تاريخ اجتماعي ايران در جنگ جهاني دوم ،اصفهان:
نگارخانه.
 .عتيقپور ،محمد ،)1271 ( ،بﻠواي نان ،تهران :شريف.

 .سازمان اسناد و کتابخانه مﻠي ايران(ساکما).340/761 :
------------------------------ .
.341/1773:
:------------------------------ .
.342/2624
:------------------------------ .
.211/723
:------------------------------ .
.240/761
:------------------------------ .
.247/1010
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