AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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محمدصالح گردش

کلم ٔه ویانا
«ویانا» یکی از کلمه های اوستائیست که در هات  29بند  7و هات
 44بند  7آمده و در اوستای پور داود بهمعنی فرزانگی شده است .در
گزارش پهلوی(زند) ویچاریشن(= گزارش) بهمعنی حکم و فتوی گرفته
شده است .پورداود در همانجا مینویسد که ریشه کلمهٔ ویانا درست
معلوم نیست.
اینکه کلمهٔ ویانا در گزارش پهلوی ویچاریشن= گزارش شده است ،بجا
و معقول است و معانی حکم و فتوی ،که پورداود و دیگران ازین واژه
نموده اند ،معانی قیاسی خواهند بود .از این روزن ریشه این واژه در هر
دو زبان پارسی و پشتو موجود است وآن است کلمهٔ «ویان» در پشتو و
«بیان» در پارسی .ممکن بهنظر میرسد که این واژه از ریشه مصدر
«وی» و یا «وی ،چی» در اوستا باشد و هیأت کلمهٔ «وینا» در زبان
پشتو بهمعنی گفتار و سخن و مشاعره نیز از همین مصدر و با کلمهٔ ویانا
نیز پیوند خواهد داشت.
کلمهٔ «ویانا» نظر بهقواعد دستوری زبان اوستایی ،حالت تأنیثی دارد مانند «پوروچیستا» اسم دختر زردشت که به
معنی پُردانش و دانشمند خواهد شد .شاید از همین سبب نیز بوده باشد که کلمهٔ ویانا در نامگذاری دختران در میان
پشتونها تا امروز کاربرد داشته است.
در بارۀ کلمهٔ ویچاریشن و نیز واژه های دیگری ازین دست که آنهم از ریشه مصدر وی و وی چی خواهند بود ،در
اثر «آریاویچ ،سرزمین کهن» و در مقالهئی بههمین عنوان بهطور مفصل نوشتهام که نیازی به دو باره نویسی آن
نمیبینم.
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