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مسئوولیت متن و شکل بدوش نوی سند ۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نوی سنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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واژۀ

پوشک۱

پوشک به زبان ماوراءالنهر گربه را گویند .شهید گفت:
چند بر دارد این هریوه خروش  -نشود باده بر سماعش نوش
راست گویی که در گلوش کسی  -پوشکی را همی بمالند گوش
(صحاح الفرس ذیل کلمۀ پوشک)
پوشکک همان کلمه ایسکت که امروزه در زبان گفتار عده از پارسکی زبانانِ « ،پ شکک» شکده اسکت .پشکک یا گربه ایوانی
که
اسککککت کوچک و گوشککککتخو ار ،دارا پوزه کوتاه و سککککهیل ها دراز و موها نرچ و چنگال ها تیز و بسککککیار چا
جانوران کوچک مانند موش و گنجشک و ماهی را شکار میکند .این کلمه در اسم این ایوان در میان مردچ صفحات شمال
کشکککو ر ما ،و نیز مردچ کابل بیشکککتر اسکککت مال میگردد .اما مردچ و یات بادغیس و هرات و غور و نیز بیشکککتر مردچ ایران
زمین این ایوان کوچک و پشمالو را گربه میگویند .دو زبان کهن سغد و پهلو که هر دو هم سویی ها و اشترا کلماتی
داشته و هر دو از یک منهع و سرچشمه بوده اند ،باوجود آن هم در کاربرد ب ضی اسمها واصطالاات خاص خود تفاوت
ها را نیز داشکککته اند .از لحاا کاربرد این دو کلمه در مناطق پارسکککی زبانان م لوچ میگردد که زبان ت داد از مردچ این
سرزمین ها در هم چو موارد تحت تأثیر زبان سغد و بخش دیگر آن تحت تأثیر زبان پهلو قرار داشته است.
پایان
منهع:
۱ گردش ،محمد صالح .ریشه و م نی واژه اوستا .مزارشریف :مطه ه صورتگر ،زمان چاپ  ،۱۹۳۱ص ۱۶۱

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درن ښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan -german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

