
  

  

  

  

  

   آسياي مركزيةي ايراني در گسترها زبان
  

  فاطمه منزه شهيدي

  

  

هاي فرهنگي   سياستةدر كشورهاي تازه استقالل يافته آسياي مركزي و آموزش زبان ايراني بر پاي

اي نيست كه بدون  گونه هاي جديد به گيري  شوروي و تصميمدوران سلطه تزارها و حاكميت

نگاري علمي جداي از  هاي تاريخي بتوان تك  رواني و عينيتهاي ها و ذهنيت توجه به گذشته

هاي جغرافيايي و فرهنگي  رو شناخت كل منطقه و ادغام از اين. كليت فرهنگي آن منطقه ارائه داد

و نيز عنايت به پويايي زبان و جايگاه آن در ) شناسي شناسي و مردم باستان(آن در بستر تاريخ 

نظر  ي منطقه، ضروري بهها  و گويشها ه بر چگونگي حيات زبانعنوان مقدم  فرهنگي بهةمجموع

  .رسيده است

 ةدهند عنوان حافظ و انتقال ها با يكديگر و خط به عنوان عالمت و نشان ارتباط انسان زبان به  

هاي باستاني و عصر اسالمي مورد  ميراث فرهنگي از نسلي به نسل ديگر، در پيوند با هم در دوره

 صفويه در ايران ة جديد رسيده كه با تشكيل سلسلة گفتار به دورةته است و دامنبررسي قرار گرف

النهر، بين اين   شيبانيان در ماوراءةو سلسل) يي از خراسان، ايان مركزي، غربي و جنوبيها بخش(

. هايي در زبان شده است دو بخش جدايي پديد آمده و اين امر به مرور زمان موجب دگرگوني

ي ها  فرهنگ، از روزگار كهن به صورتةدهند عنوان نشان و عالمت انتقال بهخط و نوشتار، 
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بهايي   جديد، با اقتباس از خط عربي، آثار گرانةمتفاوت وجود داشته و در عصر اسالمي، به شيو

  .وجود آورد به

  

   فرهنگيةپويايي زبان در مجموع

وچندگاني كه به هر صورت با  آسياي مركزي و نيز كة و ساكنين منطقه گستردها ترديد قوم بي

اند، به زبان يا  ساكنان اين منطقه چه در صلح و آرامش و چه در نزاع و ستيز، مراوداتي داشته

شناسان و پژوهشگران را در آشنايي با دگرگوني  كردند كه شناخت آنها، زبان يي تكلم ميها زبان

ان از هر قوم و نژادي كه بودند با آن. رساند ساز، تا زمان حاضر مدد مي اين امر اجتماعي تاريخ

هاي آنان   و لهجهها گويش (ها انباند و در اين حيات تاريخي زبان يا ز هاي بهنجاري زيسته شيوه

بسان ديگر امور اجتماعي آنان در تحول، تطور و تأثير و تأثر قرار داشته و از سكون و عدم تغيير 

  .به دور بوده است

 فرهنگ و باورهاي آن جامعه است و به همين دليل ةكنند  بيانناگفته نماند زبان هر جامعه  

. جا گذاشته استا در زبان باورمندان آن فرهنگ بهاي فرهنگي نشان هويت خود ر يگانگي

همچنين در جامعه و مردم مورد بررسي، مذهب، همواره نقش بنيادي داشته و به همين دليل عامل 

ها و اصطالحات خود را، كه  ت و بدين مناسبت واژهگيري تكلم و زبان بوده اس موثري در شكل

 وسيع، ساري و جاري ساخته ةحامل مفاهيم اعتقادي است به ساكنان نواحي مختلف آن منطق

  .است

گستري خود را  پيش از اسالم ديانت زردشت و زبان مقدس آن آيين تاريخي، كارايي زبان  

ي مقدس خود ها ي سياسي، زبانها قدرت اسالمي، ديانت جديد همراه ةآشكار ساخته و در دور

  .در منطقه رواج داده است) عربي و فارسي(را 

ي انديشه، نزد اقوام گوناگون درست ها  كالين برگ در ارتباط با زبان و ويژگيةاين گفت  

 او را ةي انديشها كنيم، صور و روش وقتي ساختمان زباني قومي را مطالعه مي«: گويد است كه مي

پردازيم، انواع تشخيص و تميز او   مجموعه لغات زبان قومي ميةوقتي به مطالع. كنيم ينيز مطالعه م

  .»كنيم را نيز كشف مي
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حال در بررسي زبان هر به. هر قومي است خالف حقيقت نيستاينكه زبان عصارة انديشة   

 امر. شناسي توجه به زبان ضروري است شناسي و براي دريافت بهتر انسان عنايت به انسان

 جغرافيايي با يكديگر است، در مرزبندي ة آحاد جامعه در يك گسترةاجتماعي زبان، كه پيونددهند

گيرد و با كمك نهادهاي آموزشي و پرورشي، مواريث مدني و فرهنگي  و چارچوب قرار نمي

  .كند جامعه را از نسلي به نسل ديگر منتقل مي) مادي و غيرمادي(

صورت زبان نوشتاري   به سينه تحقق يافته، از روزگاري به سينهها اين امر آموزشي كه قرن  

به عبارت ديگر خط نگارش در پيوند با زبان و . وظايف فرهنگي خود را به انجام رسانيده است

هاي اين امر در تاريخ فرهنگي   متحول فرهنگ جامعه را پديد آورد كه نشانهةانديشه، مجموع

  .آسياي مركزي به خوبي مشهود است

  

  ي ايراني در عصر باستانها زبان

هاي گوناگوني   و لهجهها آيد، منظور زبان و گويش ي ايراني سخن به ميان ميها كه از زبان زماني 

كار  ي ديگر جهان بهها است كه از آغاز مهاجرت آريائيان به آسياي مركزي و فالت ايران و بخش

اند،  هاي هند و ايراني دانسته  زبانةوادشناس، اين زبان را از خان دانشمندان زبان. گرفته شده است

  .آيد شمار مي ي هند و اروپايي بهها  زبانةكه آن نيز در زمر

ل تعلق به اقوام دلي ي قديم و جديد هند و ايران است، بهها زبان هند و ايراني كه بنياد زبان  

 و ها  و گويشها اين زبان با شاخه. هم خوانده شده است» زبان آريايي«نام  آريايي، گاهي به

فارس و  هاي قفقاز و ريگزارهاي آسياي مركزي تا خليج هاي خود در سرزميني كه از بلندي لهجه

النهرين و آسياي صغير  ي پامير و شرق افغانستان كنوني و رود سند تا بينها درياي عمان و از كوه

  .و ارمنستان را فراگير بود، حاكميت فرهنگي داشت
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  ي كهنها زبان

 مركزي و فالت ايران سكونت گزيدند تا سال هاي آسياي ي در سرزميناري كه اقوام آرياياز روزگ

يي در كل منطقه ها  پيش از ميالد كه نخستين دولت كمابيش فراگير مادها تأسيس شد، زبان٧٠٨

اوستايي، مادي، سكايي و فارسي باستان مورد بررسي قرار : رواج يافتند كه مشهورترين آنها

  .ي ديگري نيز وجود داشته است كه نشاني از آنها در دست نيستها  به تحقيق زبان.اند گرفته

  

  ي منطقهها ها و گويش تحول لهجه

شناسان، استاد صفا در يكي  با استناد به آثار دانشمندان مسلمان و پژوهشگران جديد ايراني و زبان

  .قرار داده است مهم ايراني آسياي مركزي را مورد بررسي ةاز آثار خود هر سه لهج

 رواج اين لهجه بر اثر قدرت ةالنهر، داير  سغد در ماوراءة سغدي منسوب به ناحيةلهج  

 آسياي مركزي تا سرحدات چين امتداد ةات آنان گاه در همك مستملةسالطين سغد و توسع

از اين لهجه آثار مكتوب بسياري در دست است كه قسمت بزرگي از آنها به طبع رسيده . يافت مي

و دستور و فرهنگشان تنظيم شده است و بيشتر آنها بين قرن هفتم و قرن نهم ميالدي يعني سه 

خط سغدي با خط پهلوي از يك ريشه و از منشأ خطوط الفباي . قرن اول هجري پديد آمده است

از ميان محققان قديم كسي كه به بعضي از كلمات و مخصوصاً تقويم سغدي و . سامي است

  .ايام در آن اشاره كرده ابوريحان بيروني استاسامي مشهور و 

خوارزمي، لهجه معروف ديگر ايراني در سه قرن اول هجري و چند قرن بعد، آن هم مانند   

  . سغدي از شعب زبان ايراني استةلهج

 باستاني خوارزم يعني آنكه پيش از اسالم متداول بوده، به خطي كه مانند خط سغدي ةلهج  

ليكن اين لهجه در . شد ركزي از خط آرامي گرفته شده بود، نوشته ميو ساير خطوط آسياي م

 اسالمي با خط عربي نوشته شده و به تدريج لغاتي از زبان عربي و فارسي دري هم به آن راه ةدور

 سغدي نزديكي و ارتباط داشته ةهاي ايراني بيشتر به لهج  خوارزمي از ميان لهجهةلهج. يافته است

  .است
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زبان خوارزمي پس از تسلط قبايل ترك و سكونت آن اقوام در «: فزده استاستاد صفا ا  

. شد كم ضعيف شد، ليكن تا حدود قرن هشتم هنوز چيزي از آن درك نمي سرزمين خوارزم كم

  .»شناسان صورت گرفته است  زبانةوسيل  آن تحقيقات ممتدي بهةدرباب اين لهجه و آثار مكشوف

ي كه در قرون اول هجري متداول بود در تخارستان، واليت  ديگر ايرانة تخاري، لهجةلهج  

هاي  آيد، از شاخه شد و بنابر آنچه از اشارات محققان قديم برمي ميان بلخ و بدخشان، تكلم مي

  . بلخي نزديك بوده استةهاي ايراني و به لهج لهجه

گوناگون ايراني هاي  افزون بر اين سه گويش معتبر در اين سرزمين پهناور و تاريخي كه تيره  

اي وجود داشته است و  ي چندگانهها هاي ديگر و گويش كردند، لهجه و گاه غير ايراني زندگي مي

اما تمامي آنها به . اند اكثر آنها حيات اجتماعي خود را تا چند قرن پس از اسالم استمرار داده

ان فراگير، مقاومت استثناي چند لهجه و گويش خاصي، نتوانستند در برابر يك زبان ادبي پرتو

 ة فرهنگي آسياي مركزي را ترسيم كرده، زبان فارسي است كه با توسعةاين زبان كه آيند. نمايند

  .النهر و خراسان، شكوهمند است عنوان محور فرهنگ و بينش ماوراء آن و ادبياتش، هنوز به

  

  سينا زبان ابن

زبان دري بود و در بخارا، كه زبان دري  شمالي بلخ به دنيا آمد كه كانون اصلي ةسينا در ناحي ابن

سپس مدتي را در . در تحرير و تكلم، جاي سغدي و پهلوي را گرفته بود، آموزش كامل يافت

چون توقف در گرگان منظور . سر برد كه زبان خوارزمي در آنجا متداول بود گنگانج يا جرجانيه به

جام در اصفهان رخت اقامت افكند كه بوعلي را برنياورد از گرگان به ري و همدان رفت و سران

سينا از پدر و  بنابراين ابن. هاي منشعب از زبان پهلوي بود زبان تكلم سراسر اين منطقه لهجه

در بخارا كه نخستين كانون فرهنگي اين زبان در عصر سامانيان . وجود آمد زبان به مادري دري

بنابراين ترديدي در اين امر . ذراندزبان گ شد، مراحل تحصيلي را نزد استادان دري شمرده مي

 چهارم ة دوم سدةاز آنجا كه اين زبان در نيم.  او فارسي دري بودةنيست كه زبان تكلم روزمر

هجري از بخارا تا ري را در شعاع گسترش شعر و نثر خود درآورده و در ري و گرگان و خوارزم 
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ي سغدي و خوارزمي و پهلوي در ها  از زبانسينا ديگر نيازي به استفاده كامالً شناخته شده بود، ابن

  . خود نداشتة روزمرةمكالم

عنوان زبان رابط علمي و ديني رايج در سراسر ممالك  زبان عربي در محيط زندگاني او به  

سينا اين زبان را هم از راه  ابن.  اين كشورها بودةخواند  درسةاسالمي و معروف و معلوم طبق

توانست در نظم و   عالي آموخت و صورت بليغ و ممتاز آن را ميةدرس و بحث و مطالعه تا درج

سينا   ابنةولي فقدان محيط عرب زباني در قلمرو زندگاني پنجاه و هشت سال. كار ببرد نثر خود به

متأسفانه امروز .  او اثر شديد و عميق ببخشدةتوانست در اسلوب تكلم و تفكر عادي روزمر نمي

 پنجم تا نهم به قلمرو ةغزنوي و ترك و قراختا و تاتار و ازبك از سددر اثر هجوم پياپي طوايف 

هاي تاتاري در بخارا و  الرئيس، زبان تركمني و جغتايي از شاخه زندگي و تعليم و تربيت اوليه شيخ

 تكلم و تفاهم عمومي خارج كرده و در ةبلخ و نسا و خيوه به تدريج زبان فارسي دري را از داير

صورت  ها از صورت تزاري به  روسة متجاوزانةبعد از آنكه غلب.  داده است دوم قرارةمرحل

بلشويكي درآمد و خط كتابت عمومي مردم بومي در اين منطقه اجباراً به خط روسي بدل شد، 

النهر و شمال شرقي خراسان از راه تعليمات اجباري عمومي، جاي  ي وارداتي در ماوراءها اين زبان

زبان ادبي فارسي را گرفت كه تا صد سال پيش زبان كتابت اسناد و تعليم دبستان و ديوان شعر و 

وجود  سينا به  ابنة اين پيشامد امروز وضعيتي در قلمرو زندگي اوليدرنتيجه. گويان بود نقل قصه

سينا را فردي تركمن يا جغتايي و يا ازبك  توان ابن  تصوير آن ميةده است كه در پشت پردآم

  .اي تركماني يا جغتايي پنداشت انگاشت و زبانش را لهجه

 چنين برداشت غلطي تا آنجا گسترده شده كه فضالي تركيه به همين اعتبار ةدر اين قرن دامن  

 را در استامبول برگزار كردند كه تنها فضالي ترك سينا ش تولد ابن١٣١٦/ ق٩٥٠موهوم به سال 

 بغداد كه ١٣٣١شادروان دكتر احمد آتش در مهرجان . زبان داخل و خارج در آن شركت داشتند

اي چيني و  سينا كلمه خانوادگي ابن هنوز متأثر از تلقينات انجمن تاريخ ترك بود سينا را در نام

ند و بخارا رسيده و چيني نخست سيني و سپس سينا دانست كه از راه كاشغر به سمرق چيني مي

  .شده است
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  النهر زبان فارسي در خراسان و ماوراء

اين .  نخست هجري، زبان فارسي، يا فارسي جديد و دري استةي رايج در سدها يكي از گويش

وبي ها از زبان پهلوي جن  برخي نظريهة پارسي متعلق به شرق ايران بود كه بر پايةزبان همان لهج

يا پهلوي ساساني و پهلوي پارسي پديدار شده بود كه تا چند قرن پس از اسالم نيز استمرار 

  .فرهنگي داشته است

در «:  گويدكه چنانهاي خود استنتاج كرده است،  ارانسكي نيز در همين مسير از پژوهش  

زبان پارسي بوده بلخ همان ) يا بخشي از آنها( مردم ةآغاز قرن هشتم ميالدي زبان محاوره و زند

كند كه در آن  در مرو نيز اين حدس را تقويت مي) پارسي ميانه(هاي پارسي  كشف نوشته. است

وي اعتقاد دارد زبان پارسي از مرو و بلخ . » مزبور نيز زبان پارسي متداول بوده استةزمان در ناحي

انتشار يافت و طي النهر  و ديگر مراكز اقتصادي و فرهنگي مشرق خراسان به سرزمين ماوراء

هاي سغدي و تخاري برخورد و   لهجه-ي ايراني محلي آسياي ميانهها ي متمادي با زبانها قرن

  .اختالط داشت

داند و اعتقاد  النهر مي ارانسكي ديانت اسالم را موجب رواج بيشتر زبان فارسي در ماوراء  

النهر شدند و اسالم را   ماوراءدارد كه به علت ورود موالي خراساني كه همراه سپاهيان عرب وارد

. تبليغ كردند زبان فارسي رونق بيشتري يافت و حتي خواندن قرآن و عبادت مردم به اين زبان بود

 مهمي را ايفا ةديگر اينكه بالطبع علل و اسباب اقتصادي نيز در نشر اسالم و زبان پارسي وظيف

ي مخصوص معاف كرد ولي ها رخي مالياتمسلمانان را از پرداخت ب پذيرفتن اسالم، تازه. كرد مي

النهر با خراسان   روابط سياسي و فرهنگي و اقتصادي ماوراءةاين قاعده هميشه مجزي نبود و توسع

ور و بازرگان بالد سغد را به فراگرفتن زبان فارسي تشويق  و ديگر نواحي ايران، مردم پيشه

  .نمود مي

دي متكلم بودند، و حتي تا مدتي نماز خود را مردم سمرقند و بخارا كه به گويش ايراني سغ  

تدريج شروع به صحبت به زبان فارسي كردند،  كردند به ي مكبران سغدي، برگزار ميها با هدايت

 اميراسماعيل ساماني، زبان رسمي ديواني سامانيان ةطوري كه در عهد سامانيان خاصه در دور به

هايي از زبان سغدي تكلم  و در روستاها به لهجهعربي بود، گرچه مردم در شهرها به زبان فارسي 
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هاي  ها فارسي بود و حاكمان نيز غير ايراني بودند خواستهگفتگوكردند و چون زبان مذهب و  مي

احتماالً اعراب زبان فارسي را در «: گويد كردند، ريچارد فراي مي خود را به اين زبان بيان مي

برند و  كار مي عنوان زبان رايج عمومي به كزي و ايران و بهمراوده با اتباع ايراني خود در آسياي مر

هايي محسوب شود كه زبان  تواند يكي از علل گسترش زبان فارسي جديد در سرزمين اين امر مي

  .»شد هاي محلي ديگر در ميان آنها تكلم مي  يا لهجهها مانوي، سغدي و زبان

  

   زبان و ادب فارسيةتوسع

نشين  هاي ايراني سرزمينعنوان زبان رسمي ايرانيان در سراسر  ن سوم، بهزبان فارسي يا دري از قر

هاي دري، پارسي دري و  هاي ايراني رواج يافت و با نام ها و لهجه  و گويشها و گويشوران زبان

شهرت پيدا كرد و از همان آغاز، ايرانيان با چگونگي ) در برابر تركي(هاي متأخر تاجيكي  در دوره

ناگفته نماند در مدت دو سه قرن اول هجري و مسلمان . ام و نشان آن آشنايي داشتنداين زبان و ن

اما . صورت خط فارسي درآمد هاي عربي وارد زبان فارسي شد و خط عربي به شدن ايرانيان واژه

  .نه ساختار زبان ايراني در منطقه تغيير يافت و نه وارد امور ديواني شد

 ابومنصوري و در بسياري از ة شاهنامةيخ سيستان در مقدم تفسير طبري، در تارةدر مقدم  

  . زبان مردم ايران شناخته شده استةي نثر، زبان پارسي به گونها كتاب

 فردوسي در اشعار فرخي، ناصرخسرو، سوزني سمرقندي و بسياري از شاعران ةدر شاهنام  

 دري، شعر پارسي دري آمده ايران زمين كه بعضاً از آسياي مركزي بودند، عنوان شعر پارسي، شعر

 رسمي ةعنوان يك لهج  دري بعد از آن بهةپيداست كه لهج«است و به مرور به قول استاد صفا 

  .»سياسي و ادبي در همه جاي ايران انتشار يافت
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  زبانان استمرار حيات فرهنگي پارسي

ي ها ها و گويش  لهجهالنهر، رواج يافت و اكثر زبان فارسي دري، در خاستگاه تاريخي خود، ماوراء

 فرهنگي ةمنطقه را متأثر ساخت و از آنها نيز اثر گرفت و در برابر زبان جديدالورود تركي به حوز

اي  نگاران آسياي مركزي، به اندازه سرايان و پارسي نام و نشان پارسي. خود، پايداري نشان داد

  .ن قرار دادتوان آن را در رديف همه جاي ايرا است كه اگر اغراق نباشد، مي

هاي آنان كه مروزي و مرورودي، سمرقندي، سغدي، بخاري و  نسب و القاب و كنيه  

اي و  بخارايي، فارابي، ترمذي، اخسيكتي، خجندي، ميهني، چاچي، فرغاني، خوارزمي، خيوه

خيوقي، نسوي و نسايي، نسفي، ابيوردي، قبادياني، بدخشاني، و جز اينها هستند كه به زبان فارسي 

اند، از شماره بيرون است و اگر مرزهاي استعمار  بهايي به يادگار گذاشته م كرده و آثار گرانتكل

هاي ديني و ملي مطمح نظر  گي و باورمندين كل منطقه، ناديده انگاشته شود، و تعلقات فرهةساخت

ي، قرار گيرد، و نام و نشان همه آنان خراساني، بلخي، سرخسي، بادغيسي، هروي و هراتي، زوزن

گرديزي، بسطامي، نيشابوري، خرقاني، طوسي، بيهقي، جويني، اسفرايني، جوزجاني، بوزجاني، 

اي و غزنوي و جز اينها هستند، بر اين فهرست افزوده شود، آنگاه در  جرجاني، دامغاني، غزنه

توانمندي اين زبان و پيوندهاي تاريخي و اجتماعي و فرهنگي آن با سراسر آسياي مركزي، 

  .ماند  ترديدي باقي نميرينت كوچك

  

  پايداري زبان و فرهنگ

هاي فرهنگي خود را در مناطق  در سراسر دوران حمالت مغوالن و تيموريان، زبان فارسي پناهگاه

ها، و آسياي صغير و  زبان به علت دور ماندن از ويرانگري اقليم فارسي. مختلف آسيا، تدارك ديد

عنوان عواملي كارساز موجب رواج اين زبان در  هاي جنگ به دليل دور بودن از صحنه هندوستان به

  .مناطق ياد شده گرديدند

انگيز  نظير پيش از اين واقعة هول شعر و ادب فارسي و در واقع، زبان دري كه يادگارهايي بي  

. اي از حاميان خود را در دربارها و ديوانخانه از دست داد اندك پاره پديد آورده بود، اندك

استاد صفا نوشته . ايي باقي ماندند كه به رونق آن كمك كردند، اما قدرت سابق را نداشتنده خاندان
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در زبان ادب قرن هفتم و اوايل قرن هشتم آثار فساد، كه مشهود است و گسيختگي آن از «: است

ناگفته . »گردد، مگر به تدريج زبان بليغ اواخر قرن ششم و آغاز قرن هفتم به زودي مشهود نمي

 مغول، آميختگي فراوان با زبان عرب پيدا كرده و ة پيش از حملةند كه زبان فارسي در سدنما

 دوم قرن ششم و اوائل قرن ة تأثير بسيار شديد زبان و ادب فارسي نيمةرسد كه دور نظر مي به

در اين مدت است كه در آثار نويسندگان متصنع مفردات و تركيبات زبان عربي . هفتم بود

نحوي است كه غير از تركيباتي بي رخنه كرده بود و در برخي از آنها آثار وضع به صورت عجي به

  .ة عربي است، بيش از نصف مفردات و گاه شصت تا هفتاد درصد از آنها نيز تازي استختاكه س

  

  نتيجه

ي ختني سكايي، ها گويش. اند ي ايراني بر آسياي مركزي حاكميت فرهنگي داشتهها از ديرباز زبان

 آنها در عهد باستان تا پديد آمدن زبان پهلوي حيات خود را ترين عنوان مهم  و خوارزمي بهسغدي

هاي گوناگون مركزيت فرهنگي خود   و خط و نگارش به شيوهگفتگواند و با زبان و  استمرار داده

  .اند ي آينده انتقال دادهها ي گذشته به نسلها را توسعه داده و از نسل

ها و رواج خط جديد فارسي تحول   و گويشها مي و دگرگوني زبانبا گسترش تمدن اسال  

. نظير بوده است ديگري در فرهنگ مردم آسياي مركزي پديد آمد كه به تحقيق در جهان مدنيت بي

ي ها ها و زبان  و لهجهها عنوان محور اين تمدن با برخورداري از گويش زبان فارسي جديد به

عنوان مآثر و  يد و آثاري از آن به يادگار ماند كه هم اكنون بهسراسر منطقه به كمال و رسايي رس

اين زبان با ورود تركان . شمار آمده است مفاخر، در حيات فرهنگي كل جامعه عامل كارسازي به

به منطقه و يورش مغوالن و پس از آن وقايع، ظهور تيمور و برقراري حاكميت آنان تحوالت 

با . نصيب نماند  زبان عربي شده بود، اما از تأثير زبان تركي نيز بيبا آنكه متأثر از. فراواني يافت

 ةهاي سياسي و اقتصادي ميان اين حوز يي از ايران و جداييها روي كار آمدن صفويه در بخش

با اين ) ها ازبك(هاي جديد ميان خاندان شيباني  سياسي و آسياي مركزي، و پديد آمدن دشواري

النهر چون خانات بخرا و خانات خيوه و   چندگانه در درون ماوراءهاي سلسله و ايجاد حاكميت

تقابل . خوارزم و معارضه آنان و ديگر سركشان منطقه با يكديگر موقعيت گذشته باز دگرگون شد
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شيعه و سني، ازبك و فارس، زبان ترك و زبان تاجيك در خاور ايران زمين در برابر فارسي در 

 و تاجيكان و ادغام حيات ها هاي مذهبي ميان ازبك اي يگانگي و پارهباختر ايران زمين، از يك سو 

 و نيز اثرات زبان ها اجتماعي در واحدهاي جغرافيايي، زيست فرهنگي دوزبانه و تأثير و تأثر زبان

 هندي و اثرات فرهنگي نوع ديگر عثماني بر مردم منطقه از سوي ديگر ارتباط -و فرهنگ فارسي

 آميخته شد ها هاي روسي طلبي شوار ساخت و اين امر به مرور زمان با سلطهبا آسياي مركزي را د

ها، خاصه در عصر   كمونيستةسلطة ريختگي فرهنگي آغاز شد و در دور هم  تزارها بهةو از دور

معناي   تاجيك از ايران بهةه داشتن جامعستيزي و دور نگا هاي تاجيك استالين، با كاربرد شيوه

معناي اعم روند جديد  سالم، خصوصاً پس از تغيير خط، بهالنهر از ا اخص و كليت ماوراء

  . زباني شكل گرفت كه بررسي ديگري را خواستار است-فروريختگي فرهنگي


