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 چکیده
پس از ناکاس یزدگرد سوم در برابر سیلمانان و سرگ او در سرو ( 106م ،).گروه از اعضای انی ان
ساسان به سمت سرزهای چین رفتن و سرانجام اسپراتور گائوزونگ ( 146-186م ).از سلییله تانیگ
با اقاست آنها در این سرزسین سوافیت کرد و از حق برپای آتش
ک ن  .اسا کم پی

از این ر اد ،فردی به نام آلوپن و همراهان

و برگزاری سراسم دین بر یوردار
در سال  160م – .کمی پیی

از

دنگ قادسیه – به کهر چانگآن ،سرکز ح وست سلیله تانگ وارد ک  .آنها سییریان نیتوری بودنی
که به استناد بنای یادبود سنگ "سیانفو" با کتابها و تصاویر سی س که همیرا داکیتن  ،بیا اسپراتیور
تایزونگ ( 101-146م ).س قا کردن  .حاص این س قا  ،اقاست نویتین گرو از ایرانیان در چیین
بود که تیسیس نویتین کلییا در چانگآن و تردمه نویتین کتاب سییر به زبان چین را بیه دنالیال
داکت .در این پژوه

با استناد به اسناد دست اول از دمله ستون سیانفو ،روایت حضیور سیییریان

نیتوری به عنوان نویتین نشانهها از حضور فرهنگ ایران در سنابع چین بررس ک است .حاصی
این پژوه

از نی

سوثر سییریان نیتوری در عرصه فرهنگ و همچنین سطالعا علمی بیه وییژ

نجوم در چین ح ایت س کن .
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مرور بر ورود مسیحیت به ایران و ایجاد فرقه نستور
کهن ترین روایات از گسهرش مسیحی در تتال هتای اغتازین ظهتور ایتن دیتن و
ارتبا ان با ایران را در مهون انجیل می توان جسهجو کرد .با تثکید بر لتزود اههیتا در
ت دیق برخی از این روایات در انجیل مهی 66-6 2 :یاد شده اتت کته :هنگتاد والدت
هیرت عیسی (ع گروهی از میان به راهنمایی تهارهای برای تهایا ان هیرت تفر
خود را اغاز کردند .روای دیگر در کها اعمال رتوالن ( 3 2به هیور ایرانیتبتاران در
معجزه ینجاهه و دریاف ییاد تبلیغ مسیحی اشاره دارد .بتا فترض تردیتد در صتح و
قطعی

روای

کها اعمال رتوالن قدیمترین نشانه ها از چگونگی اشتنایی ایرانیتان بتا

مسیحی را در دو شهر اِدتا( 6مرکز ناهیه اوتروئنه 2و اربل( 1مرکز ناهیه ادیابنه 6در
شمال بین النهرین یعنی شمال عراق و جنو ترکیه امروزی میتوان جسهجو کرد .این دو
شهر از اولین مراکز فعالی تبلییی مبلیان مسیحی بودند (اتموتتن 111 6111؛ ویتدن
گرن  122 6111و مسیحی در دورۀ اشکانی از اریق این دو شهر به ایران معرفی شد.
به تبب تفاوت بین زبانها گسهرش مستیحی در قلمتروی اشتکانیان بته تتدریج
صورت گرفهه ات  .اما تسامگ دینی در دورۀ اشکانی موجب شد تتا مبلیتان مستیحی بتا
ازادی عمل به تبلیغ این دین بتردازند و مسیحیان همانند دیگر اقلی های غیرزردشتهی
در ارامتتا باشتتند (اتموتتتن  111-116 6111در هتتالی کتته جوامتتع مستتیحی در
امتراتوری رود مورد تعقیب و ازار قترار متیگرفهنتد (میلتر 661-652 6122؛ Fiey,

 . 1994, 97بازرگانان و مبلیان وابسهه به کلیساهای اِدتا و اربل از هدود  651متی دی
به تبلیغ ایین مسیحی در ایران و بتینالنهترین یرداخهنتد .هتمچنتین در تتال 225
 Edessa .6الرها یا اورفا واقع در شمال بینالنهرین و شرق فرات جنو ترکیه امروزی.
2. Osrohoéne

 Arbela .1اربیل واقتع بتین دو رودخانت زا بتزر
کردنشین در شمال عراق امروزی.

و زا کوچتک در شتمال بتینالنهترین شتهر و منطقتهای
4. Adiabéne

جامعه نستوری :نخستین مهاجرنشین ایرانی در چین 19 /

می دی و م اد با اخرین روزهای هکومت اشتکانیان  21اتتقفنشتین در محتدودۀ
بین النهرین و ایران برقرار بوده اتت

(میلتر  213 6121؛ لوکتونین 65 6115؛

. The Chronicle of Arbela, 1985, 20; Labourt, 1904, 1-17; Meslin, 1970, 66-92
تشکیل تلسل تاتانی در ایران ( 221د .م اد با ده تود قرن تود می دی بتود و
تا ان زمان جامعه مسیحی به یکی از اقلی های دینی ایران تبتدیل شتده بتود .بتر ایتن
اتاس موقعی

مسیحیان ایران با تکیه بر تیات

مرهبی هکمرانان تاتانی مهییر بود

و این امر با رتمی یافهن مسیحی در امتراتوری رود در تال  161می دی به اِعمتال
محدودی هایی برای انان در ایران منجر شد که تا دو قرن بعد کمابیا ادامه یاف  .ایتن
امر به تشکیل شورای دادیشوع در تتال  626متی دی انجامیتد کته نهیجته ان خترون
کلیستای ایتران از نرتارت کلیستای رود بتود(Synodicon orientale ou recueil de .
)synodes Nestoriens, 285, 617, 618 fn. 1, Labourt, 1904, 119-126

اع د اتهق ل کلیسای ایران تیییری در موقعی مسیحیان ایجاد نکرد .ترانجاد با
تح یل برختی مستیحیان ایتران در مدرتت دینتی اِدتتا و اشتنایی انهتا بتا تعلیمتات
نسهوریوس ( 121-656د .مدرس این مدرته انها به انف ال مطلق بین جنب بشری و
الهی هیرت عیسی (ع اذعان داشهند .در واقع مسیحی نسهوری فرقهای منف ل شده
از کلیسای ارتدوکس بیزانس بود که در شورای افسوس تتال  616متی دی بته عنتوان
فرق بدع گرار محکود شد .نسهوریوس را نیز از مقاما به عنوان تر اتقف قسطنطنیه

عزل کردند .مدتی بعد نیز بسیاری از ییروان نسهوریوس مجبور بته تترک مدرتته اِدتتا
شدند و به ایران امدند؛ بدین ترتیب کلیسای نسهوری در ایران دایر شد .اتتقفان ایتران
نیز برای تحکیم م وبات شتورای دادیشتوع و اتتهق ل کامتل از کلیستای غتر
نسهوری را در ایران به رتتمی

ایتین

شتناخهند(Acta Martyrium et Sanctorum Syriace, .

V. 2/xxi, Synodicon orientale ou recueil de synodes Nestoriens, 300 notes 1, 3,
)5, 308 note 1, 475 note 3
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یس از ان که زنون 6امتراتور رود در تال  623می دی مدرت اِدتا را تعطیتل کترد
مرکز تعلیم ایین نسهوری بته ن تیبین در قلمتروی تاتتانی انهقتال یافت (ییگولوتتکایا
 622-623 6111و بدین ترتیب در اواخر قرن ینجم می دی ایران به مهّتمتترین مرکتز
تبلیغ و اشاع مسیحی نسهوری تبدیل شد (میلر  . 111 6122در مدرت نستهوریان در
ن یبین نیز اثار یونانی و رومی در علود مخهلف به تریانی ترجمه و هفظ میشد .در یایان
قرن ششتم متی دی برختی از درباریتان بازرگانتان و صتنعهگران در امتراتتوری تاتتانی
مسیحی بودند .از توی دیگر با گسهرش فعالی مستیحیان در ایتران بستیاری از مبلیتان
نسهوری برای تبلیغ ایین خود به نواهی مجاور ایران تفر کردند و اولین جوامتع نستهوری
را در ترکسهان چین عربسهان و هندوتهان ایجاد کردند )(Fiey, 1994, 97-105

ورود مسیحیت نستور به چین و تشکیل نخستین مهاجرنشین ایرانی
نخسهین نشانهها از اعزاد مبلیان نسهوری به چتین و شترق دور را در قترن ششتم
می دی میتوان جسهجو کرد (Malech, 1910, 264-272) .موثقترین منبع برای تبیین
هیور مبلیان نسهوری ایرانی در چین بنای تنگی معترو بته تتیان فتو 2یتا «تتهون
ارتال ییاد اموزه درخشان به یادشاهی میانی» 1ات  .این بنتای تتنگی بته اتول 213
تانهیمهر با مهونی به خط و زبان چینی و تریانی در تتال  252ق 216 .د .بریتا شتده
ات و مهن کهیبه ان شرهی از ورود نخسهین مبلیان نسهوری به چتین و فعالیت انهتا
در شمال این ترزمین ات ) .(Hill, 1988, 108–109بر اتاس این مهن متیدانتیم کته
فردی به ناد الوین ) (Moffett, 1999, 14–15در تتال  65ق 115 .د -.کمتی یتیا از
جنگ قادتیه -اههماالً از یکی از مسیرهای جاده ابریشم به مرکز هکوم تلسله تانتگ
در چانگان 6وارد شد .چانگ ان که در محل ت قتی رود وی و چینتگ بتا رود زرد قترار
1. Zenon
2. Sian Fu
3. Da Qin jingjiao liuxing zhongguo bei
4. Chang-an
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دارد از مراکز ت قی راههای کتاروانرو بته شتمار متیرفت  .اقامت التوین در چانتگان
م اد با دوران هکمرانی تایزونگ 121-163( 6د .دومین هکمران تلسله تانگ بود کته
دوران تسامگ و ازادی مرهبی در چین به شمار میرف  .اههماالً واژه التوین ترانگاشتهی از
ناد ابراهیم یا الوهو یونویا 2به معنای "نو کیا خداوند" ات )(Ethridge, 1846, 85؛ نتاد
تریانی او جب ها 1نیز نوشهه شده ات (همان .

بر اتاس مهن تهون تیان فو الوین و همراهانا از داکین به چین امدند .داکتین
یا تاچین 6در مهون چینی به معنای شرق نزدیک و به ویژه توریه ات  .به نقتل از متهن
تیان فو الوین و همراهانا در تال نهم تلطن امتراتور تایزونگ در هالی که کها ها
و ت اویر مقدس را به همراه داشهند با امتراتور م قات کردند .تایزونگ دتتهور ترجمته
کها ها را برای نگهداری در کهابخانه تلطنهی صادر کترد .بتا کمتک مهرجمتان چینتی
مهن "هکایات دینی عیسی مسیگ" ترجمه شد که نخستهین کهتا مستیحی بته زبتان
چینی بود ) .(Tiedemann, 1999, 370چهار مهن از قدیمترین مهون مستیحی چتین را

میتوان به هدود دوره الوین نسب داد ) .(Moffett, 1999, 15این مهون کته بته تتوتراهای
مسیگ 5معروفند کلمات ینداموز در باره تعتالیم مستیحی را شتامل متیشتوند و تلفیقتی از
فلسفه مسیحی و اندیشه بودایی و تائوی به شمار میروند 1.امتراتور تایزونتگ بتا مطالعته اثتار
مسیحیان نسهوری اجازه داد تا فعالی مبلیان ایرانی اغاز شتود (جانتگ . 616-612 6121
الوین به "مهولی بزر

ایین بترای یاتداشت امتراتتوری" ملقتب و مستیحی نیتز "ایتین
1. Tiazong
2. Aloho punoya
3. Jabllaha
4. Ta Chin
5. Jesus Sutras

 .1یژوهشگران هداکثر هدود تال  6111می دی را برای این مهون در نرر گرفههاند که زمتان مُهتر و متود شتدن
غاری از مجموعه دونهوانگ ات  .در تال  2166این اتتناد در مجموعتهای خ وصتی در ژایتن و یتک نستخه در
یاریس شناتایی شد .برای اگاهی بیشهر از این مهون ر.ک.
Martin Palmer, 2001, The Jesus Sutras: Rediscovering the Lost Scrolls of Taoist Christianity.
Wellspring/Ballantine,Texts translated by Palmer, Eva Wong, and L. Rong Rong; Thomas
Moore and Ray Riegert (eds.), 2003, The Lost Sutras of Jesus: Unlocking the Ancient
Wisdom of the Xian Monks, Seastone,Texts translated by John Babcock.
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نورانی" "اموزۀ درخشان" "دین تابناک" یا جینگ جیائو 6نامیده شد .اتامی دیگری کته در
ادبیات چینی به ایین نسهوری اا ق شده اتت

امتوزهای از ایتران یتا "یوتتی جیتائو" 2و

اموزه از توریه یا داکین جیائو 1بود.
ته تال بعد در  112می دی تایزونگ اع میهای مبنتی بتر همایت از کلیستای
مسیحی صادر کرد .با همای مالی امتراتور کلیسا و دیتری در یایهخت بریتا شتد و 26
کشیا که همه ایرانی بودند نیز به رتمی شناخهه شدند .بنایی کته در یتینینتگ 6در
شمال غربی چانگ ان تاخهند ابهدا صومعه یوتتو 5نامیتده شتد .امتا بعتدها در فرمتان
دیگری صادره در تال  165می دی تثکید شد که مسیحی نسهوری نه در یوتتو بلکته

در تاچین -شمال بینالنهرین -شکل گرفهه ات ؛ بنابر این نتاد ان بته صتومعه تتاچین
تیییر کرد .نتاد مشتابهی نیتز بترای صتومعهای در لویانتگ 1و دیگتر شتهرها در تراتتر

امتراتوری تعیین شد .در دوران هکمرانی جانشین تایزونگ یعنی امتراتتور گتائو زونتگ

1

تیات تسامگ دینی ادامه یاف و موقعی الوین و همراهانا نیز بیا از ییا تثبیت
شد .الوین مدتی بعد به عنوان اتقف تماد کلیساهایی شناخهه شتد کته امتراتتور ایجتاد
کرد .تا اینکه به نقل از تهون تیان فو در تال  133می دی با افزایا قتدرت بوداییتان
و برخی اغهشاشات داخلی موقعی مسیحیان مهزلزل شد و این وضعی در هدود تتال
 161می دی نیز ادامه داش  .ترانجاد امتراتور هیون تسونگ  2یتنج شتاهزاده را بترای
رتیدگی به اوضاع کلیسا من و کرد .در  162می دی ژنرال کائو لیهس 3مثمور شتد 5

ت ویر مقدس و صد قطعه ابریشم را به کلیسای نسهوری اهداء کند .در تهون تتیان فتو

1. jingjiao
2. Bosi jiao
3. Daqin jiao
4. Yi-ning
5. Po-ssu monastery
6. Lo-yang
7. Gaozong – Kau-tsung
8. Hiuen- tzung
9. Kau Lih sz
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چنین میخوانیم که کشیاِ تریانی به ناد کیو هتو 6در تتال  166متی دی بته همتراه
هف نفر از مبلیان ایرانتی بته چتین وارد شتد) . (Tiedemann, 1999, 370ایتن گتروه
مراتمی را در یکی از کاخها برگزار کردند که نهیجه ان اعطای هدایای دیگر به کلیسا بتود.
امتراتور تو تسونگ 2نیز کلیساها را بازتازی کرد و موقعی مستیحیان در دوران جانشتین
او امتراتور کیین چونگ 1هم مناتب بود و این دورانی ات که تهون تیان فتو در تتال
 126می دی م اد با تال  6132یونانی در هفهمتین روز از اولتین متاه در روز یکشتنبه
تاخهه و بریا شد .در این دوران اتقف مینگ شو 6مسئولی مسیحیان چتین را بتر عهتده
داش  .در تهون تیان فو از تریرتهان کشیشان و تلستله مراتتب کلیستای مستیحی در

چین یاد شده ات  .از جمله کشیا بلخ در ترکسهان نایب مطران شهر تلطنهی کُندان

5

ادادِ شماس تربریشوع و گابریل گُشنس و عبد یرشوع .در تتهون یتاد شتده اتتامی 11
کشیا به خط و زبان تریانی و  16کشیا به خط و زبتان چینتی بته چشتم متیختورد
(Nestorian Tablet: Eulogizing the Propagation of the Illustrious Religion in

) .China, Available online www.fordham.edu/halsallدر ای تن دوره نستتهوریان در
تبلیغ مسیحی در ترکسهان و بین اییورها نیز بته موفقیت هتایی دتت یافهته بودنتد .در
دوران ریات تیموثاوس اول ( 121- 221د .مقاد اتقف چتین بته مطتران ارتقتاء یافت
) (Fiey, 1994, 100و اما شواهد تتاریخی نشتانی از ارتبتا ایتن مهتاجران بتا بازمانتدگان
خاندان یزدگرد تود ارائه نمیدهند ).(Compareti, 2009
در دوره هاضر مخالفان اصلی نسهوریان به رغم همای دربار تانگ عبتارت بودنتد
از رهبران تائوئیس و بوداییان و در این بین شتروع جنتگهتای داخلتی موجتب رکتود
فعالی مبلیان مسیحی بود؛ در هالی که انهتا بته واتتطه دانتا یزشتکی و مهتارت در
جراهی خوشناد بودند و نشانههایی از نقا انها در انهقال دانا تهارهشناتی شرقمیانه
1. Kio-ho
2. Suh- tsung
3. Kien chung
4. Ming shu
5. Cundan
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و یونان به چین در دت ات  .در واقع نسهوریان در تبادل دانا با راهبان بودایی تنهره
نقا داشهند و بنا بر مسهندات موجود خانوادهای نسهوری اههماالً نجتود بطلمیوتتی را
با ترجمه اثر تهاره شناخهی او تهرابیبلیوس 6به چین معرفی کردند .رونگ زینجی انتگ

2

تعدادی از مهون مقابر خانواده ایرانی نسهوری تتاکن در منطقته تانتگ را بررتتی کترده
ات  1.تریرت این خانواده به ناد لی تو 6که مسئول دیوان تتهارهشناتتی امتراتتوری
تانگ بوده ات
داش

بیا از ینجاه تال تا زمان مرگا در  261د .این مسئولی را بر عهده

و تتس یسرش جانشین او شد .به نرر می رتد کته ایتن ختانواده تتهم درختور

توجهی در توتعه دانا تهارهشناتی داشههاند و به نقل از منابع چینتی یتدربزر

لتی

تو در دوره کییوان 162-151( 5د .به چین امده بود ).(Chen, 2009, 202

ترانجاد ای نابسامانیهای اقه تادی و تیاتتی تتال  265متی دی امتراتتور وو
ژونگ 1مسیحیان را همانند بوداییان و زرتشهیان به عنوان ییروان "دین خارجی" قلمداد
کرد .فعالی این ته اقلی دینی ممنوع شتد و مبلیتان مستیحی از دیرهتا اختران و بته
زندگی غیردینی محکود شدند و همننین اثار مسیحی نابود و اموال انهتا م تادره شتد.
در این بین دوری از جامعه مسیحیان ایران و بین النهرین و قطع ارتبا با مسیحیان این
نواهی رکود فعالی مسیحیان ایرانی را در چین به دنبال داشت  .تتهون تتیان فتو در
همین دوران و در تال  265د .مدفون شد و بدین ترتیب با زوال تلسله تانگ در 311
د .فعالی نسهوریان نیز در چین رنگ باخ ) .(Moffett, 1992, Vol.I, 313هدود تال
 6121یا  6125د .در دوران مینگ تهون تیان فو در مجتاورت یتک معبتد از ختاک
بیرون اورده شد؛ چنگ کنگ یو 1از مسیحیان چینی ایتن اثتر را بته عنتوان یتک متهن

1. Tetrabiblios
2. Rong Xinji-ang

 .1گفهگوی شفاهی نگارنده با رونگ زینجیانگ اتهاد دانشگاه یکن در تال 6131ش.
4. Li su
5. Kaiyuan
6. Wu zong
7. Cheng keng yu
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چینی شناتایی کرد و الوارو تمودو 6مبلغ ژزوئی نیز این تهون را بررتی کرد .در قرن
هفدهم می دی این اثر به زبان های فرانسوی یرتیالی و ایهالیایی ترجمه شد و در اواخر
قرن نوزدهم ت شهایی برای انهقال تهون به ارویا صورت گرف

اما تتهون را بته متوزه

جنگل تهونها یا متوزه بِیلتین 2منهقتل کردنتد و در اتتاق شتماره  2متوزه بته نمتایا
گراشهند که تالها بعد نمونههایی از تهون به ایهالیا واشنگهن و ژاین برده شتد .منتابع
موجود بدین ترتیب اا عات در باره نخسهین مهاجرنشین مسیحی ایرانی در چتین بته
قرن دهم می دی محدود میشود اما میدانیم که مسیحیان از جمله خارجیتانی بودنتد
که در دوران شورشهای هوانگ چائو 1و غارت کانهون در  212د .با مشتک ت بستیاری
روبرو شدند و مسیحی تا زمانی که با همای تلسله میولی یوان تبلیغ شتد از جوامتع
چین رخ بربس ).(Moule, 1930, 76
ای تال های اخیر ع وه بر تهون تیانفو مستهندات دیگتری نیتز در چتین بته
دت امده ات که از هیور نسهوریان ایرانی در این ترزمین هکای میکند 66 .تال
ییا هنگاد کاوشهای باتهانشناتی در یک غتار مراقبته در بختا شتمالی مجموعته
غارهای ابیعی مواگوی دونهوانگ 6باتهانشناس ینگ جینژانگ به کشف جالبی نائتل
شد که شامل چهار صفحه کاغر از جنس کهان با مهنی ناشناخهه بود .محققتان دانشتگاه
یکن موفق به بازشناتی مهن شدند کته بته زبتان تتریانی بتود و بخشتی از تترودهای
مرهبی انجیل بود .یافهههای ینگ از زندگی مسیحیان در این مجموعه بناهای بتودایی و
انجاد مراتم مرهبی در این محل هکای میکنتد .انجیتل تتریانی یکتی از یافهتههتای
م ور ینگ ات که ای  1تال کاوش به دت امده ات  .ایتن مجموعته شتامل 151
غار از تنگماتهای در کنار رودخانه دانکوان در  65مایلی جنو شترق دونهوانتگ در
ایال گانسوی چین ات و در این مجموعه غارها کهیبههای اییتوری تتکههتای نقتره
1. Alvaro Semodo
2. Beilin Museum
3. Huang Ch’ao
4. DunHuang's Moago Grottoes Complex
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ایرانی و صنایع دتهی ییدا شده ات  .این غارها در قرن چهتارد متی دی بترای مراتتم
بودایی ایجاد شد و تا قرنها بعد مورد اتهفاده بوده ات .
)(www.2.kenyo.edu/Depts/Religion/fac/adler/reln270/chicagotribune-article-htm

تای

باتهان شناتی دیگری مرتبط با همین مجموعه نیز در تال  2113د .کشف

شد که میتواند راهگشای تحقیقات بیشتهری در بتاره کلیستای نستهوری چتین باشتد و
اههمال دارد که یکی از نخسهین اثار از شروع تبلیغ انجیل در چین قلمداد شود و نهتایج
این کشف در تال  2166د .اع د شد .در تای میراث جهانی یونسکو غارهای النگمن

6

در ایال هنان مرکزی 2و فرورفهگی در دیوار تنگی با نقا هجاریشده چلیتا بر بتاالی
ان کشف شد که مهخ

ان ان را به عنوان محل قترار دادن خاکستهر و اتتهخوانهتای

مسیحیان شناتایی کردنتد؛ یژوهشتگران تثکیتد متیکننتد کته ایتن یکتی از نخستهین
ارامگاه های مسیحی در چین ات  .تاریخگراری دقیق ان هنوز ادامه دارد و باید بررتتی
شود که ایا از تهون نسهوری قدیمیتر ات

شایان ذکر ات که مجموعه غارها شتامل

هزاران مجسمه و هجاری بودایی و دائویی ات  .جیائو جیانهوی 1کاشف ایتن چلیتتا و
گوردخمه معهقد ات که این نخسهین کشف مرتبط با اثار باتهانی مرهبی غیربودایی و
غیردائویی در این مجموعه ات  .او تثکید میکند که اگر چه منتابع تتاریخی از تترکو
مسیحیان توتط بودایی ها هکای

می کنند اما کشف ایتن گوردخمته مبتین دورانتی از

تسامگ ات و اینکه دو مرهب در گروتوس در کنتار یکتدیگر همزیستهی مستالم امیتز
داشهند(www.ucanews.com/news/historic-christian-site-found-china/70104) .

نتیجه
هیور مسیحیان نسهوری ایرانی در چین و فرصتهی کته بترای فعالیت مترهبی و
اجهماعی انها فراهم شد زمینهتاز شتکلگیتری نخستهین مهاجرنشتین ایرانتی در ایتن
1. Longman Grottos
2. Central Henan Province
3. Jiao Jianhui
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ترزمین بود .این مهاجران ع وه بر تبلیغ مسیحی

زمینه انهقال دانا را از شرقمیانته

به چین فراهم کردند و به واتطه مهارت و اشنایی بتا علتود از رتبته اجهمتاعی درختور
توجهی در چین برخوردار شدند .شواهد موجود از تعامل انها با دیگر ادیان نیز نشتانی از
یویایی فرهنگی و اجهماعی انها ات  .ضترورت بازشناتتی جامعته ایرانتی -مستیحی در
چین اتناد موجود و نقا انها در فعالی های اجهماعی انعکاس هیتور انهتا در منتابع
چینی و تاخهار اجهماعی و دینی ان روزگار مقدمه ای برای تثکید بر اهمیت بتازخوانی
منابع و اثار باتهان شناخهی چین به منرور تثب تاریخ جدید از مناتبات ایران و چتین
ات  .این امر نیازمند یژوها های علمی دوتویه مسهمر و تعامتل یژوهشتی مورختان و
باتهانشناتان این دو ترزمین ات .
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بخشی از متن چینی ستون سیانفو

بخشی از متن سریانی و چینی ستون سیانفو
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