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 202230/60/                                            صالح گردش محمد

 ۱واژۀ پوشک

 پوشک به زبان ماوراءالنهر گربه را گویند. شهید گفت:

 نشود باده بر سماعش نوش -چند بر دارد این هریوه خروش

 پوشکی را همی بمالند گوش     -راست گویی که در گلوش کسی

 ۀ پوشک(کلم)صحاح الفرس ذیل                                                       

شکده اسکت. پشکک یا گربه ایوانی « پِشکک»  از پارسکی زبانان، ایسکت که امروزه در زبان گفتار  عده کلمهپوشکک همان 

ار، دارا  پوزه کوتاه و سککککهیل ها  دراز و موها   نرچ و چنگال  ها  تیز و بسککککیار چا   که اسککککت کوچک و گوشککککتخو

در اسم این ایوان در میان مردچ صفحات شمال  کلمهجانوران کوچک مانند موش و گنجشک و ماهی را شکار میکند.  این 

غیس و هرات و غور و نیز بیشکککتر مردچ ایران گردد. اما مردچ و یات بادکشکککو ر ما، و نیز مردچ کابل بیشکککتر اسکککت مال می

 تیکلماسویی ها و اشترا  گویند. دو زبان کهن سغد  و پهلو  که هر دو همزمین این ایوان کوچک و پشمالو را گربه می

شته و هر  دو از یک منهع و سرچشمه بوده اند، باوجود آن هم در کاربرد ب ضی اسم ها واصطالاات خاص خود تفاوت دا

گردد که زبان ت داد  از مردچ این در مناطق پارسکککی زبانان م لوچ می کلمهرا نیز داشکککته اند. از لحاا کاربرد این دو ها  

 چو موارد تحت تأثیر زبان سغد  و بخش دیگر آن تحت تأثیر زبان پهلو  قرار داشته است.سرزمین ها در هم

 پایان
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