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موضوع اصلی این کتاب دورۀ تعیین کننده میان شکست ایران ساسانی در سال 650 
م. و سقوط پایتخت خالفت عباسی، یعنی بغداد، در 1258 است. مولف به درستی 
این عصر را »بنیادین« یا »کلیدی« می خواند، زیرا در سراسر منطقه ای وسیع، که 
از ماوراء النهر تا شامات امتداد پیدا می کرد تحوالت این دوره به لحاظ زبان، دین و 
فقط  نه  امپراتوری ساسانی  بر جای گذاشت. سقوط  دراز مدت  تاثیراتی  دولت داری 
بود. در  تاریخی  پایان یک عصر  به معنای واقعی کلمه  بلکه  تغییر حاکمان،  صرف 
نتیجۀ پیروزی اعراب نه تنها شرائط سیاسی، که اوضاع دینی، قومی، زبانی، فرهنگی 
نقطه  عرب  فتوحات  خالصه،  به طور  شد.  متحول  نیز  سرزمین ها  این  کشاورزی  و 
عطفی بود که در تحوالت سده های بعد ماوراءالنهر، ایران و اسالم تبعاتی گسترده و 
عمیق بر جای گذاشت. جالب آنکه خاستگاه اصلی عوامل و نیروهای منجر به این 
تغییرات، نه مرکز امپراتوری ساسانی، بلکه خراسان بزرگ، یعنی ماوراءالنهر، شمال 

شرقی ایران و شمال غربی افغانستان بود.
در این اثر عباس جوادی به منظور آشنا ساختن خوانندگان با مؤلفه های اصلی بحث 
خود، نخست به توضیح و تعریف جغرافیا، السنه و مردمان امپراتوری ایران در پایان عهد 
ساسانی می پردازد، تا چارچوب تحوالت بعد از سال 650 میالدی بهتر درک شود. در 
اینجا به والیات و دولت شهرهای یکجانشین ماوراءالنهر )سغد، خوارزم و بلخ( توجهی 
ویژه  شده است، زیرا قبایل »ایرانیک« )ایرانی( و بعدها قبایل »ترکیک« )ترکی( نخست 
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واقع  در  به سوی جنوب سرازیر شدند.1  که  بود  این سرزمین ها  از دشت های شمال 
خراسان بزرگ برای مدت ها تحت فشار تهاجم چینی ها و ترکان قرار داشت. خطر نفوذ 

چینی ها پس از شکست آنان در نبرد تاالس در سال 751 میالدی پایان یافت.
مولف به فتوحات عرب، خصوصاً در خراسان بزرگ می پردازد، سرگذشتی که با شرح 
مفصل آن آشنائی داریم. او سپس مقاومت حاکمان ایرانیک این سرزمین و متفقان 
»تورگش« آنان را توصیف می کند. ورود ترکیک زبانان به سرزمین های ایرانی ماوراءالنهر 
تصادفاً و یک شبه انجام نگرفت. این روندی طوالنی، پرافت وخیز و همراه با اختالط 
نژادی و قومی بود. در واقع طی قرن ششم، که ترکان شمال در این منطقه به قدرت 
رفته رفته  زبان های ترکیک  آنها درآمیختند. در آن دوره  با  ایرانیک  رسیدند، سغدیان 
بر آسیای مرکزی حاکم می شدند. این نکته نشان می دهد که چرا فدراسیون تورگش 
به عنوان باقیمانده ای از ترکان غربی، به  شکلی فزاینده از قیام های حاکمان ایرانیک 
خراسان بزرگ بر ضد اشغالگران اموی حمایت  می کرد. سرکوب بیرحمانۀ این مقاومت 
از سوی بنی امیه به پیروزی عباسیان انجامید، که مورد پشتیبانی سپاه ایرانیک خراسانیان 
بودند. بدین ترتیب در سال 750 میالدی عباسیان با فتح خالفت، جایگزین امویان شدند 
و پایتخت را از دمشق به بغداد منتقل کردند. قبول نظام دولت داری، علوم و فرهنگ 
آثار یونانی، پهلوی و سانسکریت، عصر  ایرانی از سوی عباسیان و همچنین ترجمۀ 
زرین دانش را در جهان اسالم رقم زد. عباسیان در رفتار خود با حاکمان بومی ایرانیک 
تعامل و تساهل بیشتری نشان می دادند. حاکمان بومی، و به خصوص سامانیان به 
جمع آوری غالمان از میان قبایل ترکیک می پرداختند، کما اینکه این غالمان صفوف 
سپاهیان خلیفه را نیز پر می کردند. جذب ترکان در سلسله مراتب حکومت عباسی باعث 
شد قبول اسالم در میان آنان سرعت بگیرد، البته اسالمی ماوراءالنهری که تحت تاثیر 

1. )یادداشت مولف کتاب( در همین ابتدای کار به جاست مفاهیم ایرانیک و ایرانی و ترکیک و ترکی را از 
یکدیگر متیز دهیم. هدف اصلی از این تفکیک تشخیص میان زبان های ترکیک )ترکی ترکیه، ترکی آذری، ازبکی، 
ترکمنی، قزاقی و غیره( و ایرانیک )فارسی، سغدی، بلخی، پامیری، کردی، پشتو، بلوچی و غیره( است، تا معلوم 
باشد که زبان های ایرانیک )ایرانی( با فارسی یکی نیستند، همچنان که ترکیک شامل خانوادۀ بزرگ زبان های 
ترکی است و نه فقط ترکی ترکیه. این نکته ای است که گاه باعث آشوب ذهنی و حتی سوء استفاده های 
یا  نام  می بریم منظورمان مردمان  ترکیک  یا  ایرانیک  یا دودمان های  قبایل  از  وقتی  سیاسی می شود. طبعاً 
خاندان هایی است که به شاخه های مختلف این دو زبان سخن می گفتند. البته در ادامۀ کتاب و پس از جا 

افتادن این متایز سعی شده است جهت سادگی هامن تعابیر آشنای ایرانی و ترکی به کار رود. 
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باورها، آداب و رسوم ایرانی قرار داشت. برای نمونه، ترکیک زبانان به جای استفاده از 
تعابیر مذهبی عربی )مانند الصالة، الصوم و الرسول(، معادل های فارسی آن )نماز، روزه، 

پیغمبر( را به کار گرفتند. 
و  شد  تضعیف  ایرانی  سرزمین های  بر  عباسیان  حاکمیت  میالدی   900 سال  از 
بر  آل بویه و غیره(  ایرانی )طاهریان، سامانیان،  و  بومی  بدین ترتیب حاکمان مستقل 
سر کار آمدند. در ابتدای هزارۀ دوم میالدی دودمان های ترکیک جایگزین سلسله های 
ایرانیک شدند و این وضع به تحوالت زبانی، فرهنگی و سیاسی عظیم انجامید. غزنویان 
و قراخانیان، که از هر نظر نخستین سلسله های ایرانیک-ترکیک به شمار می رفتند، به 
ترویج فرهنگ و زبان فارسی و همچنین ترکیک پرداختند. این دوره شاهد شکوفائی 

زبان، شعر و ادبیات فارسی نو یا دری است.
اما عباس جوادی به شرح این تحوالت بسنده نمی کند، بلکه به بحث از موضوعات 
مختلفی می پردازد که در رابطه با این تحوالت و اهمیت و معنای آنها مطرح شده 
است. به عنوان نمونه باید از دورۀ شکوفائی علم و ادب در زمان خالفت مأمون و 
جانشینان او چگونه یاد کرد: آیا دوران طالیی اعراب یا عصر زرین زبان عربی؟ در 
از  ایرانی )و غالباً  این عهد اصالتاً  اکثر دانشمندان برجستۀ  اینجا نکته آن است که 
می نوشتند،  عربی  به  را  کتاب های شان  غالب  اگرچه  آنها  و  بودند،  بزرگ(  خراسان 
اما این آثار نهایتاً به نوعی در پایان حاکمیت اعراب نقش داشتند. بعد ها شاهد چند 
دانشمند ترک نیز هستیم که شاید محصول اختالط قدیمی اقوام تورگش و سغدی 
بودند. برخی از آنها آثاری به ترکیک نوشتند. مولف این کتاب به نقش این گروه از 
دانشوران بی توجهی نمی کند، و در عین حال نقاط ضعف دیدگاه های مبالغه آمیز نسبت 

به نقش این گروه از فرهیختگان ترک را از یاد نمی برد. 
و  دنیوی  حاکمان  میالدی   1000 تا   800 از  که  می دهد  تذکر  همچنین  نگارنده 
دیوان ساالران رشتۀ امور را در سرزمین های ایرانی به دست داشتند، ولی از سال 1000 
به بعد غالباً علمای مذهبی نقش رهبری افکار عمومی جامعه را بر عهده گرفتند و این 

تحول پیامدهایی جدی برای جامعه، فرهنگ و علم در ایران به همراه آورد.
عباس جوادی کتاب حاضر را به سبکی ساده نوشته است تا خوانندگان غیرحرفه ای 
نیز دریابند که بعد از سال 650 میالدی دین، فرهنگ، زبان، آداب و رسوم ایرانیان چرا 
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تغییر یافت و چگونه به صورت امروزی اش درآمد. هرچند او در این رهگذر موضوعات 
جدی را به سطحی ابتدایی تقلیل نمی دهد. در پایان کتاب حاضر فهرستی از منابع اصلی 
مورد استفاده مولف آمده است، که می تواند برای عالقمندان به مطالعات بیشتر مفید 
باشد. هرچند با تألیف و نشر این اثر جالب، ذهن های کنجکاو قادرند حتی بدون مطالعۀ 
تمامی آن آثار علمی و گاه پیچیده به چندوچون تحوالت این دورۀ تاریخی مهم پی برند. 
یقین دارم که کتاب حاضر خوانندگان را به مطالعۀ بیشتر در موضوعات مورد بحث خود 

و دیگر مقوالت مهم تاریخی تشویق خواهد کرد. 

دکتر ویلم فلور
پژوهشگر تاریخ ایران



مقدمه نگارنده

مورخان در بررسی گذشتۀ سرزمین ها و اقوام، برخی دوره ها را »سرنوشت ساز« می خوانند، 
چرا که بر مقدرات بعدی مهری پایدار زده اند. استخوان بندی اصلی تاریخ هر ملت با 
حوادث این اعصار شکل می گیرد؛ گردش هایی از روزگار که الزاماً خوب یا بد، پرافتخار 
و یا ننگین نیستند، بلکه غالباً معجون هایی هستند تلخ  و شیرین، که در مقاطعی خاص 

با حدتی چشمگیر به کام زمانه ریخته می شوند.
از جملۀ این برهه هاست ششصد سال حد فاصل میان فتح ایران ساسانی توسط اعراب 
برای  تنها  نه  پایان خالفت عباسیان )656/ 1258(، که  تا حملۀ مغول و   )651/30(
ایران، بلکه برای جهان اسالم پراهمیت است. در این دوره شاهد افت وخیز های سیاسی، 
نظامی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بیشمار هستیم، از جمله چند تحول که اگر روی 
نمی دادند تاریخ مسیری دیگر می پیمود، و امروزه پس از گذشت تقریباً هزار سال مردم 
آسیای مرکزی و غربی از بسیاری جهات در وضعیتی متفاوت به سر می بردند. در این 
دوره بود که اکثر ایرانیان، در شرق تا ماوراءالنهر و آسیای میانه و در غرب تا عراق، 
سوریه، شرق قفقاز، و آناتولی شرقی و مرکزی، اوالً مسلمان شدند و ثانیاً تحت حاکمیت 
یک دولت ابتدائاً عربی )اموی، عباسی( و سپس ترکی- ایرانی )سلجوقی( در آمدند. 
همچنین در این فاصله اکثر ایرانیک زبانان، چه در خود ایران و چه در ماوراءالنهر زبانی 
مشترک یافتند: فارسی نو یا »دری«، که از پارسی میانه )پهلوی( ریشه می گرفت، و بر 
اثر آمیزش با دیگر گویش های ایرانیک و قبول خط عربی و اثرپذیری از واژگان و دستور 
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این زبان شکلی غنی تر و در عین حال ساده تر یافت و در کنار عربی، زبان فرهنگی 
مسلمانان از کاشغر و هند تا بغداد و شام شد. 

در این دوره خالفت اسالمی از امویان به عباسیان رسید و طی این تغییر خراسان 
و ماوراءالنهر نقشی تعیین کننده داشت. نخستین قیام های جدی علیه امویان و به نفع 
عباسیان از آنجا به راه افتاد و سپس به عراق و شام سرایت کرد، تا آنکه امویان تحت 
فرماندهی مستقیم ابومسلم خراسانی سرنگون شدند و خالفت به  بنی عباس رسید. پس 
از آن، شرق ایران و ماوراءالنهر تا مدت ها نزد خلفای بغداد و به خصوص مأمون جایگاهی 
ویژه داشت. مأمون از مادری ایرانی و خود مدتی حاکم خراسان بود. عالوه بر این، او با 
کمک و تالش مستقیم طاهر بن حسین، فرمانده خراسانی اش بر امین پیروز شد و به 
قدرت دست یافت. حتی پیش از او نیز عباسیان به خالف اسالف اموی شان، که اساساً 
نمایندگان جامعه و قبایل عرب به شمار می آمدند،1 با یاری جستن از فرماندهان، وزیران 
و دیوان ساالران ایرانی درهای حکومت را به روی غیراعراب مسلمان گشوده، شیوۀ 
مدیریت امپراتوری ساسانی را در پیش گرفته بودند، امری که جایگاه اسالم را به یک 

دین و فرهنگ جهانی ارتقاء بخشید.2
و در نهایت اقوام ترک آسیای میانه، که تا قبل از اسالم غالباً در دشت های میان ایران 
و چین زندگی چادرنشینی داشتند، در این دوره بود که به وطن های جدید و اسالمی شان 
سرازیر شدند؛ ابتدا خراسان بزرگ و مابقی ایران و سپس عراق، شام و مدتی بعد روم 
شرقی را گرفتند، و این منطقۀ اخیر را به ترکیه کنونی تبدیل کردند. آنان در خطه های 
ایرانی حاکمیت اصالتاً ترکی شان را بر پایۀ دولت  داری، زبان و فرهنگی اساساً ایرانی 
مانند خلفای عباسی، ضمن  به  نهادند و عیناً  بنا  و مشترکات دینی عربی- اسالمی 
حفظ سلطنت مرکزی و حاکمیت خود بر ایاالت و قوای نظامی، در ابعاد علمی، ادبی و 
فرهنگی و نیز دیوان ساالری دولتی زمام امور را به ایرانیان سپردند. برخی دانشوران این 
مرحله را دورۀ دولت داری و »سنت ترکی-ایرانی« خوانده اند،3 پدیده ای که زمینه ساز دو 

دولت بعدی منطقه، یعنی صفویان و عثمانی شد. 

1. Barthold: Turkestan, p. 197. 
2. Frye: Golden Age of Persia, xii. 
3. Canfield: Turko-Persia, 1991.
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طی چند قرن بعدی این اقوام تازه وارد به تدریج از نظر تیره و تبار و عادات و فرهنگ 
در آمیزش مداوم با مردم فالت ایران، روم شرقی و خاورمیانه به بخشی تفکیک ناپذیر 
از جمعیت بومی تغییر ماهیت دادند. بدین ترتیب، همگرائی زبانی و اجتماعی-فرهنگی 

میان ایرانیان و ترکان به یکی دیگر از شاخصه های مهم این دوران تبدیل شد. 
در تمامی این موارد منطقۀ ماوراءالنهر نقشی اساسی در تاریخ ایران، ترکیه و کالً عالم 
اسالم داشت. بدین ترتیب بعد دوم از عرصۀ بررسی ما رقم می خورد: موضوع این کتاب 

رویدادهای ماوراءالنهر در مقطع پیش گفته است. 
از ماوراءالنهر و  اثر پیشرو به قلمروی بسیار وسیع تر  این وجود خواهیم دید که  با 
اعصاری ورای دورۀ مورد اهتمام خود، حتی گاهی تا هزاران سال پیش از میالد و بعد 
از حمله مغول سر می کشد. چرا؟ چون تاریخ، حتی زمانی که به عصری خاص محدود 
می شود، در نفس االمر شروع و پایان روشنی ندارد. شرح تاریخ را همیشه از میانه آغاز 
می کنند. همیشه بهتر است که یک برش معین زمانی و مکانی از آن مانند درختی از 
جنگل گرفته و مطالعه شود. در عین حال نباید فراموش کرد که تقطیع های ما صرفاً 
ذهنی هستند، زیرا هر دوره ای خود از ریشه های عمیق در گذشته برخوردار است. به 
همین ترتیب است در بعد مکان؛ اینکه نام سرزمینی را ایران بگذاریم بدان معنا نیست 
که مرزهای این دیار الزاماً با شکاف های عظیم یا پرتگاه های بلند از دیگر خطه ها جدا 
 می شود، بلکه در واقعیت زمین همچنان امتداد خویش را دارد. به عبارت دیگر به هنگام 
را،  و همچنین گذشته اش  بیشه  در  آن  نباید جایگاه  بر گزیده ایم  مطالعۀ درختی که 
به عنوان بستر تحوالت مورد بحث از نظر دور بداریم. آنچه مورخان »ایران تاریخی«، 
»ایران شرقی«، »خراسان تاریخی« یا به قول تاریخ دانان فرانسوی »ایران بیرونی«1 
خوانده اند، از هزار سال پیش از اسالم ضمن تأثیرپذیری از چین و هند، دست کم به 
لحاظ فرهنگ و زبان هویتی کامالً ایرانی، یعنی ایرانی شرقی داشت.2 لذا نمی توان تاریخ 
ماوراءالنهر را جدای از ایران و بلکه جهان اسالم یا تاریخ این دو را مجزای از ماوراء النهر 
مطالعه کرد، خصوصاً در دورۀ مورد نظر ما که این اقالیم زیروبم های مشترکی را به لحاظ 

نحوۀ دولت داری و تحوالت اقتصادی، زبانی و فرهنگی تجربه می  کردند.

1. L’Iran exterieur.
2. Frye: Ibid., p. 27.
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ترکان ایران و ایران ترکان
ما نیز چنین هستیم. ما به این جسمی که در آن به سر می بریم تمام نمی شویم، بلکه تا  
هر که دوستش می داریم، می شناسیم، می پسندیم یا با او تعامل می کنیم ادامه می یابیم. 
ترک  فرهنگ نویس  کاشغری،  پیش محمود  هزار سال  که  است  نکته ای  این همان 
قراخانی قرن یازدهم میالدی، در اثر خود »دیوان لغات الترک« با نقل یک ضرب المثل 
جالب ترکی به آن اشاره می کند: »باش سیز بورک بولماس، تات سیز تورک بولماس«، 

یعنی »کاله بدون سر نباشد، ترک بدون تات )فارس( نباشد.« 
و ما به این زمانه ای که می گذرانیم محدود نمی شویم. ما برای آشنائی با ریشه های 
خویش است که تاریخ می خوانیم. من کیستم؟ همان گونه که امیدوارم از عناوین و مضامین 
آثار پیشینم روشن باشد، مهم ترین انگیزۂ شخص من از مطالعۀ تاریخ دست یافتن به جواب 
این سؤال است؛ از جمله  به عنوان یک ایرانی ترک زبان. می دانم که اکثر خوانندگان کتاب 
نیز این گونه اند - هرچند غالب آنان ترک زبان نباشند، با این حال می خواهند این مؤلفه از 
وجودشان را هم درک کنند. بدین سبب نام این کتاب را »ترکان ایران و ایران ترکان« 

گذاشتم، هرچند تنها فصل هایی از آن ممحضاً به ترکان اختصاص خواهد یافت. 
کتاب حاضر در درجۀ نخست برای کسانی نوشته شده است که در تاریخ تخصص 
انتظار بعضی متخصصان  از  نتیجه چه بسا کوتاه تر  به آن عالقمندند، در  ندارند، ولی 
باشد؛ در این مجلد رسیدگی به موضوعاتی چون نقش و اهمیت دودمان های طاهری 
و خوارزمشاهی در سرنوشت بعدی منطقه، یا روند دقیق ترک زبان شدن برخی نواحی 
خراسان باستان و ماوراءالنهر )مانند ازبکستان و ترکمنستان کنونی(، یا زندگی اجتماعی، 
بودن  پیچیدگی و چند الیه  به خاطر  این دوره،  دولت داری، تجارت، هنر و معماری 
مباحث میسر نبود. نگارنده ضمن طلب پوزش از بابت این  کاستی ها، امیدوار است تالش 
او شالوده  را برای همت های بلندتر فراهم آورد، تا این عرصه ها را مورد پژوهش بیشتر 

قرار دهند.
نویسنده، برخالف برخی منابع و دانشمندان غربی، فرقی میان »آسیای میانه«1 و 
»آسیای مرکزی«2 نمی گذارد و هر دو را در یک معنا به کار می برد. از نگاه تاریخی هر 

1. Inner Asia.
2. Central Asia.
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دوی این عناوین به قلمرو اقوام گوناگون مستقر میان تمدن های چین باستان، ایران 
و بیزانس اطالق شده اند. هرچند بعضی نویسندگان میان بخش شرقی این صفحات، 
تبت  و  مغولستان  توال،  کاشغر،  مانند  روسیه  و  فرامرزی چین  و  مرزی  مناطق  یعنی 
از یک سو و بخش غربی آن، یعنی قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و 
ترکمنستان کنونی تفاوت می گذارند، بخش شرقی را »آسیای داخلی )میانه(« و بخش 
غربی را »آسیای مرکزی« می خوانند. مدتی است که شماری از محققان برجستۀ این 
حوزه مانند دنیس ساینور1 تعبیر عمومی تر و از نگاه آنان درست تر »اوراسیای مرکزی« 
را پیشنهاد کرده اند. در تاریخ ایران و عموماً جهان اسالم چنین تفکیکی وجود نداشت و 
معموالً تمامی این سرزمین ها »آسیای مرکزی« )عربی: آسیا الوسطی، ترکی: اورتا آسیا( 
خوانده می شدند؛ اگرچه در بعضی آثار متأخر فارسی، عربی و ترکی به تأسی از تفکیک 
پیش گفته، تعبیر های آسیای میانه، »آسیا الداخلیه« و »ایچ آسیا« صرفاً برای بخش های 
شرقی این خطه به کار می رود، در حالی که »آسیای مرکزی« تنها پنج کشور قزاقستان، 

قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان را در بر می گیرد.
در این کتاب اکثر تاریخ ها میالدی/ قمری و تاریخ انتشار کتاب های فارسی چاپ 
ایران، خورشیدی است، مگر آنکه به طور مشخص از تقویم هجری قمری )ق.( یاد شود. 
هنگام ذکر هر دو تاریخ میالدی/ قمری، ابتدا )از چپ به راست( میالدی و بعد از یک 
خط مورب )/( تاریخ قمری خواهد آمد، مثالً 1043/435، یعنی سال 1043 میالدی برابر 

با 435 هجری قمری.
باشیم و حتی  نداشته  تاریخ اطالع دقیق  از فراز و نشیب های  از ما شاید  بسیاری 
ندانیم منظور از »ماوراءالنهر« دقیقاً کدام سرزمین ها در کدام یک از کشورهای کنونی 
جهان است. به منظور تجهیز خوانندگانی که نسبت به این سلسله حوادث اطالع کامل 
ارائۀ گاهشماری موجز ضرورت داشت. در واقع برای نیل به فهمی درست از  ندارند 
این دوران باید در چشم اندازی طوالنی تر از شش سدۀ مزبور به خطوط اصلی تحوالت 
تاریخی کل این منطقه نگریست، نکته ای که در گاهشمار پایان کتاب بدان توجه شده 
است. همچنین کتاب  را با مجموعه ای از نقشه ها تکمیل کرده ایم تا مباحث در پیچ وخم 

1. Sinor: Inner Asia, p. 4.
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نشانی های شرقی و غربی، روشنی خود را از دست ندهند. به خوانندگان توصیه می کنیم 
آنها را نیز از نظر دور ندارند. 
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آسیای مرکزی پیش از اسالم

1500 سال قبل، مدتی پیش از ظهور اسالم و سپس گسترش این دین در خاورمیانه، ایران، 
هند، ماوراءالنهر و آفریقا، مردمان سرزمین های میان دو رود آمودریا و سیردریا دولتی متشکل و 
واحد نداشتند. از خوارزم تا بخارا، از سمرقند تا چاچ )همان تاشکند کنونی( و بلخ، بر هر شهری 
شاهی بومی و درباری کوچک حکم می راند، و در نواحی کوچک تر اطراف، هر امیرنشین 
شاهزادگان و حاکمان خویش را داشت. آنها در عین رابطه نزدیک با یکدیگر، هم زمان رقیب و 
گاه دشمن نیز بودند. اکثر مردم به زبان های سغدی، خوارزمی باستان و دیگر لهجه های ایرانی 
شرقی تکلم می کردند. در سمت بلخ، پامیر و افغانستان کنونی برخی دیگر از گویش های ایرانی 
شرقی رایج بود. اقلیتی ترک زبان هم وجود داشتند که احتماالً در عهد ساسانیان به ماوراءالنهر 
آمدند. منظور از »زبان های ایرانی شرقی« فارسی کنونی نیست. فارسی امروزی تنها یکی از 
ده ها زبان و لهجۀ خانوادۀ زبان های ایرانیک، اما بزرگترین آنها و تنها زبان ایرانی است که در 
تحول تاریخی از دوران باستان دوام آورد. زبان های ایرانی به چندین زیرگروه تقسیم می شوند. 
در گروه ایرانی شرقی باستان: زبان اسکیتی یا سکایی، در گروه ایرانی شرقی میانه: زبان های 
باختری یا بلخی، سغدی، خوارزمی، ختنی، توموشقی، سکایی میانه و سرمتی، و در گروه ایرانی 
شرقی معاصر: زبان های پشتو )شامل شاخه های مختلف آن و از جمله وانِتسی( و پامیری 

)شامل یزغالمی و ونجی، شغنی-روشنی، اشکاشمی، وخی، یدگه و منجی(.1

1. Windfuhr: Iranian Languages, pp. 12-14.
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