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رودخانه پارس که بر روی آن کاه گندم ریخته اند تا اتوموبیل ها از روی آن گذشته تا دانه 
ها از کاه ریزش کنند



خیابان اصلی دهکده پارسیان
2014 ماه مه 24



تابلو تبلیغات



زن دست راستی چهره ای آسیای میانه ای دارد



مغاره های دهکده



مغازه های باز



با یکی از افرادی که از دیدن ما خوشحال شده بود



مغازه ای که متعلق به دختران خانواده با اعقاب ایرانی
بهرام سروش همراه با مترجم 



تجمع عده ای برای دیدار ما غریبان



معبد مخروبه زرتشتی در دهکده پارسیان



بازمانده معبد زرتشتیان 
این معبد متروکه میباشد
مرکزی برای یادگار نویسی شده است



طاق نمای زرتشتی در سقف معبد
قرار است این معبد توسط شهرداری منطقه ای باز سازی شود



نگاره های باز مانده داخل معبد زرتشتیان دهکده پارسیان



نمای معبد زرتشتیان دهکده پارسیان چین



آتشدان معبد زرتشتیان در دهکده پارسیان چین



 تبلوری از بافتهای تزئینی ایرانی
معبد زرتشتیان چین



نوشته پارسی دهکده پارسیان
هزار جمعیت دارد 27 این دهکده قریب 



زنانی که از دیدن ما بسیار خوشحال شده بودند و خود را از بازماندگان پارسیان قلمداد 
مینمودند



در رستوران چینی فردی آمد که خانواده اش به ایرانی بودن خیلی مفتخر میباشند
اسمش نی رانگ پینگ است
او ما را به دیدن پدرش برد



در حال رفنت به خانه پدر نی رانگ پینگ



درب منزل پدر نی رانگ پینگ



بهرام سروش، نی رانگ ژائو که قیافه اش کامال ایرانی است و پسرش نی رانگ پینگ که 
مایه چینی اش بیشتر شده است



99 بنام نی یوکائی که قریب شش ماه قبل در سن (ساله71) عکس پدر نی رانگ ژائو 
.او به اصل و نصب پارسیان خیلی مفتخر بوده است .سالگی وفات نموده بود



  پدر و پسر در دوران جوانی نی رانگ ژائو و پدرش نی یو کائی
چهره ها کامال کشیده و شرقی میباشند



ساله 71 ساله و نی رانگ ژائو خوش فرم 76 این هم عکس یادگاری اقتداری شکم گنده

درمنزل واقع در دهکده پارسیان چین



شیرینی فروشی



میوه فروشی دهکده پارسیان



پایان دهکده پارسیان در چین

پایان بخش اول سخنرانی
محمد اقتداری

2014 اول دسامبر  

کانون دوستداران فرهنگ ایران 
آمریکا -ویرجینیا 



بخش دوم سخنرانی محمد اقتداری

معبد مانی
بنام کائوآن معروف است

در نواحی شهر جین جیانگ در استان فوجیان
کائو آن به معنی سومئه بودائی زنانه است



کانون دوستداران فرهنگ ایران 
محمد اقتداری

معبد مانی•
دهکده سونی•
سنگ نوشته مانی•

جریان ساخنت مجسمه مانی•
قبر فیلسوف ثنویت، هولو•



درب ورودی معبد کائوآن
معبد بودای روشنائی



بهرام سروش با فردی که در کنار درب معبد مانی نشسته بود
او گفت که در کنارش دهکده ای بنام سونی وجود دارد که اغلب مردمانش به بودای روشنائی اعتقاد 
ماه انویه تولدش را در معبد جشن میگیرند 13 دارند و هر ساله در



پله های ورودی معبد



ادامه راه معبد مانی



تابلو ساخته شده توسط یونسکو برای حفاظت از تنها مجسمه مانی در دنیا در معبد 
کائوآن



مقبره فیلسوف برجسته ثنویت بنام هولو در حیاط معبد مانی
گودال وسط تبلوری از آتش دان است



نمای اصلی معبد بودای روشنائی که اولین بار در زمان امپراطور گائوزانگ اولین شاه 
به شکل  یک عمارت گیاهی ساخته شد 12 سلسله سانگ جنوبی در اواسط قرن



سپس در پنجمین سال دوره ژی یوان اوخانتو خان امپراطور حوی زانگ از سلسله یوان 
.به شکل محکمتری باز سازی شد 1339



سر درب ورودی معبد مانی



دوشک های زانو زدن برای دعا نمودن در برابر مجسمه بودای روشنائی



عکس مجسمه مانی که پشت شیشه قرار داشت و انعکاس نور دوربین مشاهده میشود 
شصت و یکسال عمر نمود 277 الی 216 مانی 
از مناطق بین النهرین که زیر سلطه ساسانیان بود متولد شد و به فرمان قباد پادشاه ساسانی و با دسیسه موبدان 
.زرتشتی همراه تعداد زیادی از پیروانش به قتل رسید



عکسی  مجسمه مانی که توسط محافظ معبد به ما به صورت کارت پوستال هدیه شد



توجه بفزرمائید به موهای آویزان و چشم های باز که به نگاه کننده نگاه مینماید



توجه به نوع نگاه مجسمه ای از بودا که بطرف پائین مینگرد



شکل دیگری از بودا که به پائین مینگرد



منقل سوزاندن مواد خوش بو برای نیت کردن و استجاب دعا



محل تجمع مردمان بازدید کننده از معبد بودای روشنائی



(تلفظ چینی) محل اقامت گاه موبدان زن بودائی و حافظین معبد مونی



موزه شهر جین جیانگ که آثار تاریخی زیادی دارد
بخشی نیز به بازسازی مجسمه مانی تعلق دارد



این مجسمه از طرف موزه ساخته شده است و در کنار آن نوشته هائی از حاکمین سلسله  
مینگ که در باره مانی بوده است بر روی تخته های دراز در دو طرف مجسمه قرار داده شده



لوشان و مانی

درکتاب لوشان نویسنده چینی از مانی نقل قول هائی •
.ذکرشده است 

حاکمین پیروز باید همیشه یک دشمن داشته» منجمله •
«.باشند تا مردم را بتوانند زیر سلطه خود نگهدارند



.هزار از طرفداران مانی در آن زندگی مینمایند 3 تا 2 نمائی از دهکده سونی که قریب



کوچه ای از ده سونی



بر روی سنگ هشت حرف چینی .اقتداری و موبده حافظ معبد  بنام تین شین که شخصیتی بسیار شیرین داشت 
.دیده میشود که به احکام چهارگانه پدر روشنائی  اشاره مینماید 1445  ترجمه چهار کلمه ایرانی حک شده در سال 
1-Purity 2-Light 3-Power 4- Wisdom 

دانائی -4 قدرت -3 روشنائی -2 پاکیزگی -1 
چهار کلمه ای که طرفداران مانی برای پیشبرد مطالب خود مورد استفاده قرار میدادند این چار کلمه دارای دو مفهوم 
دنیوی و معنوی میباشند



مغازه های جلم درب معبد و بخشی از دهکده سونی



مجسمه خدا در محوطه معبد مانی



مجسمه خدا و نیت مردم در جایگاه سوزاندن سیخهای آلوذه به مواد خوش بو



حفره ای برای نیت کردن



سینی جایگاه شمع



نمائی از حیتط معبد مانی



پایان معبد مانی

سخنرانی در کانون دوستداران فرهنگ ایران 
محمد اقتداری

2014 اول دسامبر



                                         
معبد اسب های سفید                                          

این معبد در نواحی شهر قدیمی لویانگ که یکی از اولین پایتخت های چین بوده قرار دارد 
اولین اشاره به ایجاد این معبد در ارتباط با رفنت یک پرنس اشکانی با گرایش بودائی برای 
کائو است با اجازه -این پرنس که نام چینی اش آن ژیگائو و یا ان شی .ترجمه آثار بودائی به زبان چینی است 
در این معبد مشغول ترجمه و اشاعه دین بودائی میشود و سی (میالدی148 سال) امپراطور وقت  هوان تی  از سلسله هن جنوبی 
.مطلب بودائی را ترجمه نموده است 
ترجمه ها از زبان پراکریت قندهاری به چینی محاوره ای بوده است و گر چه ترجمه ها دقیق نیستند ولی تنها متون اولیه بازمانده آن 

دوران میباشند  
را به «بودیستوا» متوم ترجمه شده هیچ کدام از دید شعبه بودائی معروف به ماهایانه نیستند ولی در متون کالسیک چینی مقام واالی 
ان شیکائو نسبت میدادند در حالیکه نوشتجات ترجمه او و همراهانش که از کوشان آمده بودند اغلب از تفکر هینایانا سرچشمه 
.میگیرند 



درب اصلی ورودیه به معبد اسب های سفید



.در جلو درب ورودی معبد اسب های سفید در دو طرف مجسمه اسبی سفید رنگ قرار داده اند 
به همین دلیل این معبد بنام .این گزینش توسط یکی از امپراطورهای اسب دوست انجام گرفت 
.اسب های سفید معروفیت یافت



ماکت معبد اسب های سفید



سر درب ورودیه معبد اسب های سفید



معموال سه  مجسمه بودا در کنار یکدیگر قرار گرفته اند وسطی تبلور دوران حال و زندگی دست چپ 
بودای ما قبل از حیات و دست راست بودای بعد از حیاط 
.در اطراف نیز یکسری مجسمه افراد جنگجو برای محافظت از بودا ها قرار میکیرند



در تپه ای که در کنار رودی بزرگ قرار گرفته تعدادزیادی سوراخهائی دیده میشوند که در دل سنگ کنده شده اند 
در هر یک از این غارها یک تا چند تا  مجسمه بودا قرار گرفته که توسط حاکمین و ثروتمندان برای خیرات و عافیت ساخته 
.این غارها در نزدیکی شهر لویانگ قرار دارند و به گروتو معروف هستند .شده اند و اکنون تفریگاه توریستی شده است



.در درون یکی از غارهای گروتو سه مجسمه بودا مشاهده میکنید



مجسمه های بودا در غار دیگری در محل گروتو



بر روی زورق برگشت از دیدن غارهای گروتو
نمای غارها را میتوان مشاهده نمود



این عمارت بخش اولیه معبد اسبهای سفید بوده است



آن شیگاعو و یا آن شیکاعو نام چینی و یا به نقل از محقق مجارستانی آرسیا کاعو نام 
اصلی پرنس اشکانی بوده است که در موقعیت رسیدن به پادشاهی از مقام خود صرف نظر 
نمود و به یک مانک تمام عیار بودائی تبدیل شد



گراوری دیگر از آن شیگاعو 
میالدی در اوان حاکمیت امپراطور حوان به لویانگ پایتخت چین رفت و با اجازه او در مکانی که 148 او در سال 
سال تمام در آن مکان به 20 بعدها به معبد اسبهای سفید مشهور شد و اکنون نیز پای برجاست اقامت گزید و 
ترجمه و تبلیغ و رواج بودائیسم کمک نمود



نقاشی دیگری از یک ماخذ چینی از آن شیگاعو 
:به گفته ون دائو ران یک نویسنده بودائی با مقام واال که به آن شیگاعو اهمیت زیادی میدهد 
توسط تجار هندی به چین معرفی شده بوده ولی رشد بودائیسم در چین دارای سه مرحله بوده است «ژو» و «شنگ» گرچه بودائیسم از دورانهای»  
شروع شد «هن» ترجمه متون بودائی که در دوران سلسله -1 
تبلیغ و گسترش بودائیسم -2 
به اوج رسید «تانگ» انشعابات تفرقه آمیز که در سلسله -3



سخنرانی در کانون دوستداران 
فرهنگ ایران اول دسامبر 

محمد اقتداری    2014          

دوران ترجمه و تبلیغ•

این ها نه تنها متون بودائی را .رشد بودائیسم در چین مدیون مانک های بودائی از آسیای میانه و هندوستان است 
.ترجمه میکردند بلکه در امر تفاهم معانی و نیت های بودا به مردمان چین خیلی تعیین کننده بودند 
او اولسن مترجمی است که در اسناد تاریخی .پرنس اشکانی شاید اولین مترجم متون بودائی به چینی بوده است 
لقبی که تمام پادشاهان .او همیشه خود را به عنوان یک  اشک معرفی مینموده است .چین از او یاد شده است 
«هن» امپراطوری اشکانی  که شامل تمام سرزمین ایران و بین انهرین بود با سلسله .اشکانی به خود نهاده بودند 
بعد از .روابط بسیار حسنه ای داشت و این همه به خاطر تجارت  دو طرفه بین آنها از طریق جاده ابریشم بود 
بیست سال اقامت در معبد اسبهای سفید به لحاظ نا آرامی های سیاسی در پایتخت از آنجا رفت و به تبلیغ 
«هویجی» نیز رفت و در «گوانگ ژو» او به خیلی از مکانها مسافرت نمود و تا .بودائیسم در سایر مناطق پرداخت 
در اواخر حکومت امپراطور (در نزدیکی شانگهای) نامیده میشود «سوژو»  که اکنون  
.وفات یافت «لینگ» 
جلد از بین رفته اند.او 16 موضوع در 22 جلد ترجمه نمود که از آنها 41 موضوع را در 35 آن شیگاعو در مجموع 
است برای تفهیم «ماهایانا» بویژه تئوری مدرسه سروستیوادا را خیلی مورد توجه قرار میداد که تئوری ماقبل از 
که مذهب قدیمی چیتی بود مطرح مینمودند «دائوئیسم» متون بودائی او و سایر همراهانش در قالب متون و نگارش 
و گرچه این امر در گسترش و تفهیم بودائیسم در اوان کار مفید بود ولی با گذشت زمان تضادهای آن با متون 
سالیان دراز در «خوانزا » و «فاشیان» اصلی بودائیسم مشاهده شد و همین موضوع بود که شخصیت هائی مثل 
ساله خوانزا به هند و سیالن تاثیر بودائیسم 13 بعد از سفر .پی تحقیق متون اصلی به هندوستان سفر نمودند 
.هندی از بین رفت و بودائیسم به یک سنت فکری چینی در آمد 

 



یکی از این مجسمه ها که معلوم نیس کدام متعلق به آن شیگاعو میباشد
.این مجسمه در موزه معبد اسبهای سفید قرار دارند



.معبد اسبهای سفید دارای عمارت های یکی پس از دیگری و با محوطه های فی مابین هستند 
.البته آنچه در گذشته ها بوده به اندازه کنونی  و مفصلی آن نبوده است 



آتش دان برای سوزاندن چوبهای صندل



دعا و احترام قبل از گذاشنت صندل در آتشگاه



بهرام سروش در برابر یکی از مزلگا های بودا در معبد اسبهای سفید



یکی دیگر از محوطه های پی در پی



نمائی دیگر



جوان آتش بدست



محوطه ای دیگر



نمائی دیگر



مانک های بودائی



محمد اقتداری             

آن شوان تاجراشکانی بودائی•

او تحت تاثیریک جوان  مانک .میالدی به چین رفت 181 آن شوان یک تاجر سغدی بود که از نواحی اشکانی  در سال 
بودائی  
قرار «ین فوتیاعو»   

گرفت و شغلش را کنار گذاشت و به ترجمه متون بودائی پرداخت 
متون آن ترجمه .خود او ترجمه ها را نمی نوشت بلکه متون را لفظا ترجمه مینمود و جوان بودائی آنها را  به چینی مینوشت 
.ها توسط مانک های بودائی قرن سوم مورد تائیید قرار گرفته است



در داخل هر یک از عمارت ها مجسمه های بودا به اشکال متفاوت مشاهده میشوند که 
مردمان در برابر آنها بر روی تشکچه هائی زانو زده و دعا مینمایند



جلو هر یک از مجسوه های بودا صندوق اعانه و تشک روی زمین برای زانو زدن و دعا 
کردن قرار داده اند 



معبد قدیمی اسبهای سفید



بودائی در یکی از اطاقهای معبد



نمای سردرب معبد جدید در حال ساختمان تایلندی در کنار معبد اسبهای سفید



پایان معبد اسب های سفید

سخنرانی در کانون دوستداران فرهنگ ایران
2014 اول دسامبر 

محمد اقتداری



محمد اقتداری

شهرشیان کنونی و چنگان پایتخت قدیم چین
شیان انتهای جاده ابریشم 
محل تقاطع فرهنگهای مختلف
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چنگان پایتخت سلسه تانگ -1 
چنگان انتهای جاده ابریشم -2
چنگان مکان جنگجویان تراکوتا -3
چنگان پایتختی که پیروز ساسانی بدانجا رفت -4
چنگان محل تالقی ادیان مختلف -5
چنگان محل اقامت خارجیان -6



بخشی از جاده ابریشم



بخش برفی و سرمای جاده ابریشم



بخش خشک کویر الئوالن



مکان هائی که زمانی آباد بودند
اغلب این نوع مکانها به لحاظ خشکسالی و خشک شدن رودخانه ها قابل سکونت نبوده و به  مخروبه 
تصویر خرابه های شهر گائوچنگ در ناحیه کویری الئوالن است .ای تبدیل شدند



در وسط کویرها مناطق سرسبزی نیز وجود دارند که استراحت گاه مسافزین میباشد
.این منظره آبادی گول میت در جاده بریشم است



بازارچه خیابانی روز جمعه در کاشغر



سکه های مهرداد دوم  و اول اشکانی که در شیان یافته شده اند





683 دسامبر 27 تا جوالی628 15 تانگ بنام لی ژی حاکمیت بین» امپراطور سلسله 
ساله یزدگرد سوم بنام پیروز دوم 9 در زمان این امپراطور بازماندگان در بار ساسانیان به همراه پسر 
.از اعرلب شکست نهائی خوردند 651 ساسانیان در نهایت در سال .وارد چین شدند



ئو زونگ میباشد» امپراطور لی  همان



درای منطقه بسیار 221 چین در دوران اولیه خود یعنی قبل از ایجاد سلسله چین در سال 
کوچکی بوده است که بین سلسله های ژو و شیا و شنگ تقسیم میشده است که همه اینها در 
اطراف رود زرذ قرار داشتند1



چین در زمان خالفت عباسیان
در این زمان تبت به یک پادشاهی بزرگ تبدیل شده بود و بر مناطق جاده ابریشم را در تسلط خود 
قرار داده بود منجمله خنت و تورفان که فرهنگ ایرانی در آنها غالب بود



باال دست چپ)و ساسانیان )  با سلطه اشکانیان (سیاه رنگ) مقایسه مناطق زیر سلطه چین 
(پائین دست راست ) در نهایت صفویه (پائین دست چپ) و   عباسیان (باال دست راست )



سکه یزد گرد سوم همراه با گراور او  
الی 632 او از سال .سال حاکم بود و حاکمیت او بر اثر توافق رستم فرخزاد و پیروز خسرو و فرخ پسر هرمز یرسمیت شناخته شد 19 یزدگرد سوم 
یزدگرد بر اثر شکست .پدرش شهریار و مادرش نامعلوم است .سالگی پادشاه شد و جانشین خسرو چهارم بود 8 حکومت کرد در 652 ژوئن 16 
ولی تا مدتها توانست در مناطق شرق و شمال شرقی به جنگ ادامه دهد .و کشته شدن تعدادی از سردارانش دست به فرار زد 637 قادسیه در سال 
.ودر نهایت در نواحی مرو کشته شد



پیروز دوم در چین
بازماندگان سلسله شکست خورده ساسانی به در بار چین پناه «تانگ» در اوائل سلسله •

یزدگرد سوم هیات نمایندگی 637 مینویسد در سال «شین تنگ شو» نویسنده ای بنام .بردند 
به تخارستان 677 پسرش پیروزحدود سال 651 بعد از مرگ یزدگرد در سال .به چین فرستاد 
امپراطور به .فرار نمود و سفرائی به دربارامپراطورگائوزونگ برای کمک نظامی اعزام داشت 
با کمک فرمانده ترک تخارستان پیروز توانست در سیستان و .علت دوری مسافت امتناع ورزید 
سفرائی به در 663 و 661 نواحی جنوب غربی افغانستان اقامت گزیند و باز هم در سالهای 
«بوسی دودوفو» در نامه امپراطور به پیروز او را با لقب  661 درسال .بار چین اعزام داشت 
به معنای «بوسی ونگ» با لقب 662 خطاب نمود و بعد در سال «فرماندار پرشین» به معنای  
 در نهایت در زمانی که پیروز به دربار سلسله تانگ در زمان امپراطور .خطاب نمود «شاه پرشیا» 
میلی غرب شیان قرار 28 که «خواجیالن» در نواحی کنونی «هوراهانس» گائوژنگ رفت دردهات 
که «دهکده شاه غرب» به معنی «شی وانگ چووان» االن دهی وجود دارد بنام .دارد ساکن شدند 
این قبر هنوز مکانش مشخص نشده .بعضی ها معتقدند  قبر پیروز در این دهکده قرار دارد 

.است                                                            
•   



پیروز در چین
پیروز در 663 پس از شکست دیگری از سپاه اعراب حدود سال •

عده ای از .به دربار چنگان رفت 674 یا 670 بین سالهای 
«اسپاباد» و «سورن» و «گارن» درباریان منجمله خانواده های 
از 677 در سال .و دیگران او را همراهی مینمودند «ازارپور» و 
بر طبق  .بسازد «معبد پرشیان» امپراطور درخواست نمود که 
او دومین معبد نستوری را «انتونیو فورته » و «پال پلیوت» گفته 
در تعداد زیادی از دهات کنونی در شمال غربی  چین  .ساخت 
مثل استانهای سین جیانگ، گانسو، شانخی، شنخی و هنان 
.هنوز هم آثار و نفوذ و عالئم ایرانی را میتوان مشاهده نمود



تنها نقاشی که در آن به پرنس ایرانی پیروز اشاره شده است



شتر سوار جاده ابریشم



شترهای جاده ابریشم که از نوع دو کاهانی بودند



در نزدیکی «فرغانه» اسب های معروف به نیسیان که منشع آنها از زمان هخامنشیان در ناحیه  دره 
سغد یانا و شهر سمرقند بوده اند
این اسب ها خیلی مورد توجه امپراطورهای چین بوده اند 



اسب سوران



موزه  و محل اصلی جنگجویان تراکوتا در شیان 



جنگجویان تراکوتا  منظره ای از پشت سر



حفره های در حال اکتشاف تراکوتا ها



یکی از سربازان تراکوتا با اسب که از زیر گل در آورده اند



بهرام سروش در محل ورودیه موزه تراکوته ها



نمای خیابانی موزه  جنگجویان تراکوتا



مغازه های ورودیه موزه تراکوتا ها



نمائی از گذرگاه بسوی موزه اصلی تراکوتا ها



این هم قیافه این جانب در لباس مافیای چینی



چهار دین از طریق ایران به چین رفته است
اولین تفکر دینی بودائیسم بوده که شاید اولین مترجم و مبلغ -1 •

اشکانی باشد «آن شیگائوی» آن در سطح حرفه ای

مسیحیان نستوری که مرکز پاپ اعظمشان پس از      اخراج -2 •
از سوریه به ایران منتقل شده بود از طریق جاده     ابریشم به 

.چین رفتند و دین خود را گسترش دادند        

طرفداران مانی که توسط موبدان زرتشتی مورد       سرکوب -3 •
قرار گرفته بودند نیز از طریق جاده ابریشم به 

  .چین رفته و دین خود را در آنجا گسترش دادند              
دین زرتشتی که در اوان توسط تجار و سپس پس از  شکست -4 •

.از اعراب از طریق جاده ابریشم به چین رفت



 1 نکات اصلی پیام ادیان
دائوئیسم

«در پی دانش » کتاب الئوتزو بنام •
هر روز یک کم بیشتر طبیعت را را •

تجربه نمائید 
دائوئیسم یک فلسفه طبیعت گرا است •

و به آخرت اعتقادی ندارد 
دائوئیسم برای افراد ویژه ای است •

.ولی همگی میتوانند از آن بهره ببرند 
کسانی که آنچه را فرا گرفته اند را 
زیر سئوال ببرند یک دائوئیست واقعی 
.هستند

ثنویت و یا مانی گرائی
چهار اصل در چین مطرح •

مینمودند و با دائوئیست ها خود را 
انطباق میدادند 

پاکیزگی -1                                        
روشنائی -2 

قدرت -3 •

  شعور -4    



2 نکات اصلی پیام ادیان
زرتشتیسم•

   آهورا مزدا خالق اصلی -1•
معبد آتش -2•
پاکیزکی -3•

وقتی انسان میمیرد وجودش به •
دو بخش تقسیم میشود

به بهشت «بهترین وجود» -1 •
بخش بد اذیت و آزار میبیند -2 

کنفوسیوس بر اساس خلق و  •
خویی انسانی و روش حکومت 
:احکامش  .بنا شده است 

درستکاری، وفاداری، •
سربزیری، اعتقاد خوب، روش 
راستگوئی و وظیفه، زمین، 
همانند آسمانها، فضیلت، 
نیکخواهی



کلیسای مسیحی در مرکز شهر بی جینگ



مسجد مسلمانان در مرکز شهر بی جینگ



.موحه سنگی با متون مسیحی نستوریان که در نواحی چنگان کشف شده است



لوح نستوریان ها در شیان



داروسازان ایرانی در چین
را انتخاب «لی» خیلی از ایرانیان وقتی مقیم چین میشدند لقب •

یکی از این خانواده ها دو برادر و یک خواهر مسیحی .میکردند 
و «لی شیان» برادر .به چین رفتند 880 نستوری بودند که در سال 
هی یائو» در دارو سازی مهارت زیادی داشتند و کتاب «لی شون» 
را یکی از آنها نگاشته «کتاب داروهای خارجی» به معنی «بن کائو 
این دو خواهری .که در چین خیلی مورد استفاده بوده است 
که معروفیتش در زیبائیش «لی شون شیان» بزرگتری داشتند بنام 
بود و در کاخ سلطنتی سابق شو در سی چوان اقامت داشت و 
این ها با شیمی کاری دائوئیستی و دارو .شاعر برازنده ای بوده 
سازی و عطرسازی فعالیت داشته و از خانواده های ثروتمند 
.محسوب میشدند



نمائی از جاده ابریشم که برای اولین بار توسط یک مهندس جاده قطار سازی از آملان برای 
1868 او  هفت بار بین سالهای .تفحص در ساخنت ریل قطار از آملان به چین اعزام شده بود 
نامش بارون فردیناند وان ریکتوفن بود .به چین رفت 1872 الی



ساله اش به 16 مجسمه خوانزا که در معبد گوز پاگودا در شهر شیان که برای خوانزا بعد از سفر 
هندوستان و سیالن از طرف امپراطور گوانزا ساخته شد



کیوسکهای فروش اغذیه



سبزیجات













در خیابان مسلمان شهر شیان



مغازه های مسلمانان



کبابی خیابان مسلمان در شیان



نان و کیک خیابان مسلمان شیان



خانم های با روسری مغازه های خیابان مسلمان شیان



زنان ایرانی در چین
برای «بوسی فو» برای پرشین و «پوسو» و یا «بوزی» زنان ایرانی با تلفظ چینی •

زنان پرشین 
اغلب از خلیج پارس آورده .این زنان در شهر گوانژو ناحیه خارجیان مقیم بودند •

.شده بودند 
917) همسر آخرین پادشاه سلسله هن جنوبی در دوران سلسله های پنج گانه •

می» و یا «می چو» ساله ای بود بنام چینی 16 بنام لیو چانگ دختر (971 الی 
و همسر ایرانیش را دانه زیبا 972 الی 958 سال حکومت کرد 14 این حاکم .«ژو 
عشق بازی .همسرش را به علت رنگ سبزه پوستش دوست داشت .لقب داده بود 

های این دو در کاخ آنچنان مشهور بوده که  
.نویسندگان درباری از ذکر آن طرفه میرفته اند 
الی 900 کنونی در سالهای «گواندونگ» و یا «کانتون» زنان ایرانی در شهر ساحلی  
..گوشواره های بزرگ و زیاد آنها بسیار مورد توجه بوده است .میزیسته اند 1100 



آالت موسیقی شبیه بربط های ایرانی
آمده است که بربط از ایران به چین رفته است و در آنجا بنام پیپا معروف است



پیپا در چین



(سغدیا و یا تورفان در جاده شمالی ابریشم) یک موزیسین آز نواحی غربی



مجلس بزم





618 الی 518 نوازنده پیپا در لباس جنگجویان در سلسله سوی



شاعر تائو گو در حال خواندن شعر همراه با موسیقی پیپا



پیپا نوازان که آنرا به حالت عرضی میزدند در دوران سلسله های شمالی و جنوبی بین سالهای 
اغلب پیپا نوازان از ناحیه سمرقند و سپس تورفان به .در چین معروفیت یافت 589 الی 420 
.چین میرفتند



پیپا [مجالس رقص و خوش گذرانی همراه با موسیقی و بویژ



محمد اقتداری

سخنرانی در کانون دوستداران فرهنگ ایران      •
ویرجینیا آمریکا                      •
 2014  اول دسامبر سال•


