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بزرگان فتیان آذربایجان ،که
چکیده :باله در عنوان مشایخ و
ِ
ً
صورتهای دیگر مانند بوله و بله نیز داشته و ظاهرا همان
ً
است که در عثمانی صورت بالی پیدا کرده ،احتماال کلمهای
است به معنی «بزرگ» یا به احتمال دیگر «برادر بزرگ».
قرائنی هست که میگوید این کلمه از گویشهای راجی وارد
زبان آذربایجان شده است .این نوشتۀ کوتاه کوششی است
برای یافتن اصل این کلمه.
کلیدواژهها :گویششناسی ،ریشهشناسی ،تصوف
آذربایجان ،تصوف آناتولی ،باله ،بالی.

Bāleh
Seyyed Ahmad Reza Ghaem Maghami
Abstract: Bāleh in the title of the Mashāyikh
and elders of the of chivalrous men of Azerbaijan, which also had other forms such as Bole
and Baleh and apparently is the same as that
found in Bāli in Ottoman form, is probably a
word meaning «great» or more likely « great
brother». There are evidences that say that this
word has entered the language of Azerbaijan
from Rāji dialects. This short text is an attempt
to find the origin of this word.
Keywords: Dialectology, Etymology, Azerbaijani Sufism, Anatolian Sufism, Bāleh, Bāli.

باله
ّ
السيد أمحد رضا قامئمقامي
ّ
 مـن املحتمـل أن تكـون كلمـة (بالـه) التي كان يلق ُـب هبـا:اخلالصـة
ّ
ً
مشـايخ وكبـار فتيـان آذرباجيـان ـ والتي ر مبـا اتـذت صـورا أخـرى
ً
)مثل (بوله) و (بله) أيضا ـ واليت كما يبدو هي نفسـها كلمة (بايل
ً
التي ظهـرت يف العهـد العثمـاين؛ مـن املحتمـل قو ّيا ّأنـا كانت تعين
.) (الكبير ) أو (األخ الكبير
وهنـاك قرائـن يظهـر مهنـا ّأن هـذه الكلمـة قـد وردت إىل اللغـة
ّ
ّ
.الراجية
اآلذرباجيانية من اللهجات
.وهذه املقالة املختصرة هي حماولة للعثور عىل أصل هذه الكلمة
ّ
ّ
التصـوف
، اجلـذور اللغو ّيـة، اللهجـات:األساسـية
املفـردات
ّ ،اآلذرباجياين
. باين، باله،تصوف األناضول
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بعضـی مشـایخ متصوفـه و اهـل فت ّـوت آذربایجـان و نواحـی غربـی ایـران لقـب بالـه داشـتهاند 1،از جملـه
باله خلیل صوفیانی (قرن پنجم هجری) و باله حسـن بنیسـی (قرن هفتم هجری) 2.در روضات الجنان
حافظ حسـین کربالیی (83/2؛  48/1و نک .به همان مراجع یادداشـت  )2آمده اسـت که «باله به زبان
ِ
راژی بـزرگ و جوانمـرد و صاحـب ایثـار را گوینـد» و «در هر جائـی اکابر را به القاب متنوعه میخوانند .در
بعضـی جـا شـیخ میگوینـد و در بعضـی جـا خواجـه و در بعضی جا بابـا و در بعضی جا باله و در بعضی
اطهار
جـا آتـا و در بعضـی جـا پیـر» .بالگـی نیـز به معنـی جوانمردی و ایثار و بخشـندگی اسـت؛ در روضۀ
ِ
محمـد امیـن حشـری (ص  ،50نقـل از ّ
ّ
موحـد ،ص  )58آمـده اسـت کـه پـدر بالـه حسـن بنیسـی پـس از
شنیدن خبر ایثار و بخشندگی او میگوید« :جان پدر عجب بالهگی [= بالگی] کردی!»
از جملۀ کسانی که گمان میرود لقب باله داشته امینالدین ابوالقاسم حاج بله است از علما و مشایخ
تبر یـز در قـرن هفتـم و هشـتم هجـری 3.نـام یـا لقـب او در سـفینۀ تبریـز بـه همیـن صـورت بلـه آمـده اسـت.
در صفـوة الصفـای ابـن بـزاز (ص  )168نیـز همیـن صـورت ضبـط اسـت و نیـز در اسـئله و اجوبۀ رشـیدیۀ
خواجـه رشـیدالدین فضـلاهللّ .امـا در یـک نسـخه از کتاب المجموعة الرشـیدیة به همیـن صورت ولی با
نشـانۀ ضمه بر حرف اول ضبط شـده اسـت و در نسـخۀ دیگری از همان کتاب به صورت باله .روضات
الجنان کربالیی نیز صورت باله دارد ( )154/1و مقدمۀ دیوان عراقی صورت بوله .جناب استاد صادقی،
که این مطالب نقل از نوشتۀ ایشان است ،پس از آنکه رأی مرحوم حائری دربارۀ یکسانی بله در نام حاج
ً
بله با لقب مشایخ متصوفه و فتیان نواحی شمال و غرب ایران را نپذیرفتهاند و ضمنا توجه دادهاند که
مقصـود از «راژی» در گفتـۀ حافـظ حسـین کربالیـی «گویشهـای منطقـۀ ری تـا اصفهـان و ناییـن و حتی
در موردی تالشـی» اسـت ،احتمال دادهاند که بله صورت تحبیبی ابوالقاسـم باشـد که نام این عالم بوده
ً
ّ
اسـت .همچنیـن گفتهانـد کـه لقـب بالـه احتماال صورت مبـد ِل َبله (به فتح اول) باشـد که عنوان بعضی
پیـران بـوده و از جملـه در صفـوة الصفـا (ص  )713 ،601در پیـش نـام «بلـه یوسـف» نـام و «بلـه عیسـی
ُس َـمرینی» نـام از پیـران آن دیـار آمـده اسـت ،ضمن آنکـه عکس این احتمال را نیز نامحتمل ندانسـتهاند
و گفتهانـد کـه در ایـن صـورت ممکـن اسـت بالـه بـا پیلـه ،کـه در گیلکـی بـه معنی «بـزرگ» بـه کار میرود،
ّ
یکی باشـد .یک علت آنکه ُبله در نام حاج بله و باله در جلو نام پیران آذربایجان را دو چیز دانسـتهاند
ایـن اسـت کـه ایـن لقـب یـا عنوان در جلو نام بعضی افراد آمـده ،ولی در مورد امینالدین حاج بله چنین
نیست ،و این چیزی است که مرحوم حائری نیز به آن بی توجه نبوده است.
ّ
آقای میثم ّ
فهلویات سفینۀ تبریز نوشته 4،در مقدمۀ
محمدی ،که رسالۀ دکتری خود را در ترجمه و شرح
 .1شواهد را بعضی محققان جمع آوردهاند .به همین سبب به اصل متون کمتر رجوع شده است.
 .2نک .صمد ّ
موحد ،سیری در تصوف آذربایجان ،تهران ،طهوری ،1390 ،صص 251 ،61-57؛ علی اشرف صادقی« ،دربارۀ نام امین
الدین حاج ُبله» ،نامۀ بهارستان ،ش  ،)1382( 8-7صص  ،279-277و مراجع آنها.
 .3نک .صادقی ،همان؛ موحد ،همان ،ص  ،216-215و مراجع آنها.
 .4میثم ّ
محمدی ،فهلویات سفینۀ تبریز ،رسالۀ دکتری در رشتۀ فرهنگ و زبانهای باستانی ایران ،دانشگاه تهران ،آبان ( 1400چاپنشده).
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ً
رسـاله (ص  )44-43گفتـه اسـت کـه در زبـان کهـن تبریـز تحـول  āبه  oیا ّ u
(ضمه) رایج بوده اسـت؛ مثال
زالدورو (زردآلـو ) ،آلـوال (آ ال لـه) ،ویمـور (بیمـار ) ،کـورون (کاروان) ،سـحرگوه (سـحرگاه) ،جمـول (جمـال)،
ثبـوت (ثبـات) ،وفـو (وفـا) ،روژوور (روزگار ) ،و بنابرایـن احتمـال داده اسـت کـه ُبلـه و بولـه صورتـی باشـد از
ً
بالـه؛ نیـز محتمـل دانسـته اسـت کـه نـام خـود امینالدیـن ُبلـه بـوده ،نـه لقـب او  ،چنانکـه مثال نـام یکی از
مشایخ مذکور در صفوة الصفا نجمالدین پیرۀ اردبیلی بوده است.
ً
بالـی کـه در نـام بعضـی صوفیـۀ عثمانـی کاربـرد داشـته ،و گاهـی بـدل بـه نـام خـاص شـده بـوده ،احتمـاال
چیـزی نیسـت جـز همیـن بالـۀ رایـج در آذربایجـان .از آن جملـه میتوان از این کسـان یاد کرد که نامشـان
در لغتنامـۀ دهخـدا ضبـط اسـت :بالی افندی ،شـارح فصوص ابن عربی ،مولـی بالی الطویل ،ابن اللی
بالی رومی حنفی ،و کسانی که لقب بالیبک و بالیزاده داشتهاند (و البد کسان دیگری که در تذکرهها
و مشیخههای آن نواحی میتوان سراغ کرد ،ولی بیرون از بحث حاضر ما هستند).
پیش از آنکه سـعی در یافتن اشـتقاق باله و بالی کنیم ،نام دیگری را طرح میکنیم .نویسـندۀ حاضر در
نوشـتهای ،که در واقع حاصل سـخنرانی او در کنفرانسـی در سـال  1396اسـت 5،در ذیل نام بلویه (ص
ً
 )112گفته است این نام احتماال با نام بالویه و بالو ،که در فرهنگها آن را به «برادر » و «برادر تنی» معنی
ّ
کردهانـد ،ارتباطـی نـدارد و احتمـال دارد کـه ماننـد بلـک و بلکویـه مصغـر نامـی ماننـد ابوالقاسـم باشـد.
اکنون گمان میکند که باید در این گفته تجدید نظری کند ،به قراین و دالیلی که در ادامه میآید.
نخسـت آنکـه بالـو نیـز  ،کـه صـورت دیگـری از بالویـه اسـت 6،نامـی خـاص بـوده و از جملـه نـام یکـی از
مشـایخ مازندرانـی ،بنـا بـر حبیـب السـیر خواندمیـر (نقـل از لغتنامـه) ،بالـو بـوده اسـت .دیگـر آنکـه نظـر
فردینانـد یوسـتی ،کـه در ذیـل نـام بالو یـه احتمـال داده اسـت کـه ایـن نـام صورتـی باشـد از بالـو بـه معنـی
ً
برادر «تنی» (نک .مقالۀ سـابقالذکر نویسـندۀ حاضر ) ،با توجه به آنکه بالو حقیقتا لغت اسـت و اشـتباه
فرهنگنویسـان نیسـت ،شایسـتۀ توجه بیشـتری اسـت (و این چیزی اسـت که در ادامه دقیقتر توضیح
داده خواهد شد؛ در مورد بعضی کسان که نام بالو(ی) یا بالویه داشتهاند و منسوبان به آن را که بالویی
یتـوان بـه لغتنامـۀ دهخـدا ،ذیـل ایـن نامهـا ،و نامنامـۀ یوسـتی ،ذیـل «بالویـه» ،و مقالـۀ
میگفتهانـد ،م 
مرحوم سلیم( 7صص  )143-142رجوع کرد ،و در مورد بلویه به مقالۀ سابق الذکر نویسندۀ حاضر ).
ّ
بهـای ایرانـی در شـد االزار جنیـد شـیرازی» ،در شـکوه باسـتانی ایـران (برگزیـدۀ مقـاالت
 .5س ّـید احمـد رضـا قائممقامـی« ،نا مهـا و لق 
نخسـتین همایش دوسـاالنۀ فرهنگ و زبانهای باسـتانی) ،به اهتمام ابوالقاسـم اسـماعیلپور  ،تهران ،نشـر خاموش ،1398 ،صص
.127-105
 .6پسـوند کلماتی مانند بالو ،بسـته به مورد ،یا  ōgاسـت (مانند نیکو از اصل  )nēkōgیا ( ōyو  ōyگونۀ دیگر  ōyagاسـت که یک پسـوند
اضافه دارد؛ در فارسی – وی و – ویه) .در هر حال - ،و پسوند تصغیر است.
 .7عبداالمیر سـلیم« ،اعالم مختوم به ویه» ،در  25مقالۀ تحقیقی فارسـی دربارۀ سـیبویه ،به اهتمام ّ
محمدحسـین اسـکندری ،شـیراز ،
دانشگاه پهلوی [شیراز ] ،1354 ،صص .160-139
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آنچـه بایـد بیابیـم ایـن اسـت کـه بالـو بـه معنـی «بـرادر » و «بـرادر تنـی» کـه در بعضـی فرهنگهـا هسـت از
کجاست .به نظر ما ،با وجود اختالف معنایی ،این چیزی نیست جز آنچه در بعضی گویشها بر «برادر
بزرگ» اطالق میشود .بعضی از اینها را از روی فرهنگ آقای حسندوست (ذیل «برادر بزرگ»)512/1 ،
و به همان شیوۀ آوانویسی نقل میکنیم:

8

کلیمیان اصفهانbeδār-e bele :؛ گزی berō bale:؛ گیلکیpilæ-bær :؛ ِکشهایberāi gurd :؛ کفرانی:
ُ
berō bale؛ کردیberede get :؛ مازندرانی gat-e berār:؛ نطنزیberō gurda :؛ قهرودیdōdū gurda :؛
ِس ِدهیberō bale :؛ سیوندیkōkō’i gutū :؛ ورزنهایberā beleter :؛ ِزفرهای.berāa būr :
صفت برادر واقع شدهاند معنی «بزرگ» دارند و به نظر میرسد همه یک
تمام کلماتی که در این نمونهها
ِ
اصـل دارنـد (شـاید بـه اسـتثنای پیلـه در گیلکی و گت مازندرانی و سـیوندی؛ گـپ بعضی گویشها هم
ً
ً
ظاهرا با این کلمات بیارتباط نباشـد) 9.آن اصل ظاهرا  *vadṛka-یا  *vaδṛka-فارسـی باسـتان یا یکی
از گویشهای آن اسـت (در برابر  vazṛka-دخیل در فارسـی باسـتان) .اسـتاد ایلیا گرشـویچ ،در مقالهای
کـه در بـارۀ اختالفـات لهجـهای در فارسـی باسـتان( 10ص  ،12یادداشـت  )4نوشـته ،از ایـن نکتـه یـاد کرده
ُ
و کلمـات آغاز یـده بـه «گــ» از فهرسـت بـاال و بعضـی کلمات مشـابه از گویشهای دیگر را به شـاهد آورده
است .ولی به نظر میرسد که کلمات آغازیده به «ب» در فهرست باال نیز اصلی جز این ندارند .اگر این
چنیـن باشـد ،در بعضـی از ایـن گویشهـا ،که با گویشهای راجی سـابقالذکر خویشـاوندی دارند v ،اول
بدل به  bو در بعضی دیگر بدل به  gشده است .این تحول البته تحولی است بسیار معروف و حاصل
اختالفات گویشی ،ولی اینکه در این مورد نیز مصداق داشته باشد قطعی نیست (نک .ادامۀ مطلب).
امـا ا گـر ایـن چنیـن باشـد ،خوشـۀ  drیـا  δrایـن کلمـات بـا یـک قلب گاهی بر جـا مانده و گاهـی بدل به l

شده و گاهی وا کرفته و سپس بدل به  tشده است ،و اگر لغات سیوندی و مازندرانی هم با این کلمات
همریشـه باشـند (و بعید نیسـت که باشـند؛ قس اردسـتانی و بورنجانی و کردی در سـطور بعد) ،بدل به t
شـدهاند بـا حـذف  11.rا گـر بالـو نیـز بـا ایـن کلمات مرتبط باشـد ،حاصل کشـش جبرانی اسـت که پیش از

تبدیل  rdبه  lشـایع اسـت مانند سـاالر از سـردار ،سـال از سـرد و جز اینها (رعایت نشـدن کشش جبرانی
ّ .8
شهـای ایرانـی نـو 2 ،ج ،تهـران ،فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی،
نهـا و گوی 
محمـد حسندوسـت ،فرهنـگ تطبیقی-موضوعـی زبا 
.1389
 .9ا گـر پیلـه بـا ایـن کلمـات همریشـه باشـد (بـر اثـر بـیواک شـدن صامـت اول) ،حـدس اسـتاد صادقـی در مـورد ارتبـاط پیلـه و بالـه ،که
در سـطور قبـل گذشـت ،بـه صحـت قر یـن میشـود .بعضـی گویشهـای تاتـی ،کـه به گیلکـی نزدیکنـد ،و زازاکـی ،که آن نیز بـا گیلکی
خویشاوندی دارد ،در «پ» آغازین با گیلکی شریکند .در زازاکی البته کلمۀ «بزرگ» صورتهای دیگری نیز دارد که از کردی گرفته
شده است.
10. I. Gershevitch, “Dialect variation in early Persian,” Transactions of the Philological Society, 1964 [1965], pp. 1-29.

 .11مگر آنکه به پسـوند دیگری در فارسـی باسـتان برای صورتهایی که  tدارند قائل شـویم ،چنانکه اسـتاد گرشـویچ شـده و اصل این
کلمـات را  *vadṛta-یـا  *vaδṛta-دانسـته اسـت .در ایـن صـورت ،نیـازی بـه قلـب نیسـت .ولی این پسـوند در این کلمـه چه کارکردی
دارد و از کجا آمده است؟
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ً
را میتـوان مثلا بـا ُپـل ،در برابـر پـول ،از  ،puhlاز  pṛtu-مقایسـه کـرد؛ مـع هـذا نـک .سـطرهای پایانـی ایـن
نوشته).
اگر بعضی کلماتی را که در گویشها معنی «بزرگ» دارند از نظر بگذرانیم این فهرست کاملتر میشود:

12

ابیانـهایgörd :؛ ابوزیدآبـادیgörd(a) :؛ اردسـتانیgot :؛ اصفهانـیbela/e :؛ بـادرودیgord :؛ بهدینـی:
gohor(t) ،got؛ بورنجانیgut :؛ َبشـکردی( gozer ،gohort ،gäp :این اخیر از )vazṛka-؛ چالیpil(la) :؛
ابراهیمآبـادی( pila :بـه پیلـۀ گیلکـی توجه شـود)؛ زفـرهایbür(g) :؛ فریزنـدیgōrd :؛ کفرانیbelé :؛ گزی:
bäli/e؛ گورانـی gaur ،gaurä :و ...؛ هـزاررودیpille :؛ جوشـقانیgord :؛ کـردی git ،gurt :و ...؛ میمـهای:
gōrd؛ شاهرودیpilla :؛ تاکستانیpella :؛ خوئینیpilla :؛ زازا( girs ،gird :حاصل بی واک شدن  )zو ...؛
و جز اینها.

13

ذکـر دو سـه نکتـه در بـارۀ ایـن کلمـات الزم اسـت )1( :اگـر صورتهایـی کـه  pدارنـد حاصـل وا کرفتگـی
صامت اول باشند ،نیاز نیست که به اشتقاق دیگری برای آنها قائل شویم؛ ( )2با آنکه  zحاصل از *ǵ
ً
در نواحی شـمال غرب غالبا برجاسـت ،شـواهد نقض هم از آن به دسـت اسـت و در گویشهای مرکزی
هم چنین اسـت؛ ( )3بعید اسـت اصل کلماتی که از این گویشها در معنی «بزرگ» نقل کردیم کلماتی
ماننـد  bṛz-یـا  bṛzant-در ایرانـی باسـتان باشـند و بـه ظـن قـوی همـه مشـتق از صورتهایـی از «بـزرگ»
در دو گویش فارسـی باسـتانند .با این حال ،این نیز مسـائلی را پیش میآورد از قبیل حدود نفوذ فارسـی
شهـای آن بـه لحـاظ جغرافیایـی و حـدود زمانی گسـترش این گویشهـا و چگونگی روابط
باسـتان و گوی 
شهـای منشـعب از آنهـا و از بیـن رفتـن خوشـۀ  rzدر گویشهـای مرکـزی و
فارسـی باسـتان و مـادی و گوی 
شـمال غربی و بعضی مسـائل دیگر که پاسـخ گفتن به آنها آسـان نیسـت یا اگر هسـت ،به مجالی بیش
از این نیاز دارد.
یتـوان داد کـه بالـه نیـز لغتـی باشـد ماننـد بلـه کـه در چندیـن گویش به
بـاری از آنچـه گذشـت احتمـال م 
ً
ـرادر بـزرگ» رایج اسـت و احتماال از گویشهـای رازی یا راجی ،که
ـب «ب ِ
دوم ترکی ِ
معنـی «بـزرگ» و در جـزء ِ
تا حدی بر گویشهای فهله قابل تطبیق اسـت و در هر حال با آن گویشها خویشـاوندی بسـیار نزدیک
دارد ،بـه گو یـش آذربایجـان راه پیـدا کـرده باشـد ،چنانکه از گفتۀ حافظ حسـین برمیآیـد .در واقع ،ناگزیر
شهـای رازی در آذربایجـان اسـت که سـرودههای ناحیۀ آذربایجـان را نیز گاه صفت
بـه واسـطۀ نفـوذ گوی 
ً
14
رازی یا راژی دادهاند و این لغت نیز احتماال جزئی از آن نفوذ است.
 .12حسندوست ،همان.951-949/2 ،
 .13آوانویسـیها مطابق کتاب اسـت و در کتاب هم منطبق بر منابع آن .بنابراین ،یکدسـت نیسـت .احتمال اشـتباه در جزئیات هم
البته هست که گویششناسان باید آنها را تصحیح کنند.
ً
 .14تا پیش از تحقیقات جدیدتر که محققانی جوان مشغول آنند ،میتوان مثال رجوع کرد به:
ّ
محمد امین ریاحی« ،مالحظاتی دربارۀ زبان کهن آذربایجان» ،در چهل گفتار در ادب و تاریخ و فرهنگ ایران ،تهران ،سخن،1379 ،
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اگر این مقدمات درسـت باشـد ،باله ،که صورتهای بوله و ُبله (و شـاید َبله) نیز در آذربایجان داشـته،
در پیـش نـام مشـایخ صوفیـان و جوانمـردان آن خطـه یـا بـه معنـی مطلـق «بـزرگ» اسـت ،چنانکـه اسـتاد
صادقـی احتمـال دادهانـد ،یـا «بـرادر بـزرگ» (بـه واسـطۀ حـذف کلمۀ بـرادر ،و این حذف چیزی اسـت که
ا گـر همریشـه بـودن بالـو ،بـه معنی «برادر » ،با بله ،به معنی «بزرگ» ،درسـت باشـد ،در مـورد بالو نیز صادق
است) ،و در این صورت قابل مقایسه است با اخی در عنوان صوفیه و جوانمردان آذربایجان و عثمانی
در قرون گذشـته و از جهتی قابل مقایسـه اسـت با الال که آن نیز  ،چنانکه میدانیم ،عنوان پیران صوفیه
بـوده و از قضـا در برخـی گویشهـا بـر «بـرادر بزرگ» نیز نهاده میشـده اسـت (نک .حسندوسـت ،همان،
.)512/1
بالـو(ی) و بالو یـه ،بـه عنـوان نـام خـاص ،هـم از نظـر سـاخت و هـم از نظـر معنـی ،قابـل مقایسـه اسـت بـا
ً
کاکو(ی) و کاکویه که مخصوصا بین دیلمیان رایج بوده است (ماکان کاکی را نیز به یاد بیاوریم).
ا گـر ایـن همـه پذیرفتـه شـود و یافت ههـا و بررسـیهای دقیـق گویششناسـی اسـاس آن را بـر بـاد نهـد ،بلویـه
ً
و بالو یـۀ مذکـور در مقالـۀ پیشـین نویسـندۀ حاضـر احتمـاال یـک لغـت واحدنـد ،بسـته بـه رعایـت یـا عـدم
رعایـت کشـش جبرانـی ،و ایـن هـر دو بـا بلـه و بالـه نیـز یک لغتند و باله و بله هر دو بـه معنی «بزرگ» یا به
فتـر (در صـورت حذف موصوف) «برادر بزرگ»اند؛ بالـی عثمانیها ،در هر حال،
احتمالـی شـاید ضعی 
بعیـد اسـت کـه اصلـی جـز بالـۀ آذربایجـان داشـته باشـد .بـا ایـن همـه ،وضع کشـش جبرانـی یا عـدم آن و
ً
اساسـا وضـع مص ّـوت پیـش از  rdو تحـوالت ایـن خوشـه و خوشـۀ ( rzو  )ršنیازمنـد جسـتوجوی بیشـتر
و بررسی دقیقتر است ،و مسألۀ کشش جبرانی در اینجا فرع این مسألۀ اخیر است .به عالوه ،نویسنده
ِ
هنوز به لحاظ صرفی (مورفولوژیک) ،امکان تلفظ  *vazraka-و  *vadraka-را ،که نظر بعضی محققان
پیشـین ،علـی الخصـوص اسـوالد ِسـمرنی ،اسـت ،منتفـی نمیدانـد و پذیرفتـن ایـن امـر خـود تبعاتـی در
نحـوۀ تحـوالت آوایـی و تحلیـل مـا خواهـد داشـت .طـرح ایـن دو مسـأله و چنـد مسـألۀ دیگـر کـه در طـی
نوشته تذکر داده شد موکول است به زمان دیگر یا محول است به کسان دیگر .

ً
صص  ،44-24مخصوصا ص .26

