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 ویانا کلمهٔ 

 

و هات  7بند  29ست که در هات یئهای اوستا کلمهیکی از « ویانا»

معنی فرزانگی شده است. در آمده و در اوستای پور داود به 7بند  44

معنی حکم و فتوی گرفته پهلوی)زند( ویچاریشن)= گزارش( بهگزارش 

ویانا درست  کلمهٔ نویسد که ریشه جا میشده است. پورداود در همان

 معلوم نیست.

ویانا در گزارش پهلوی ویچاریشن= گزارش شده است، بجا  کلمهٔ که این

و معقول است و معانی حکم و فتوی، که پورداود و دیگران ازین واژه 

اند، معانی قیاسی خواهند بود. از این روزن ریشه این واژه در هر  نموده

در پشتو و « ویان» کلمهٔ ست دو زبان پارسی و پشتو موجود است وآن ا

رسد که این واژه از ریشه مصدر نظر میممکن به در پارسی.« بیان»

در زبان « وینا» کلمهٔ در اوستا باشد و هیأت « وی، چی»و یا « وی»

ویانا  کلمهٔ ی گفتار و سخن و مشاعره نیز از همین مصدر و با معنپشتو به

 نیز پیوند خواهد داشت.

اسم دختر زردشت که به « پوروچیستا»قواعد دستوری زبان اوستایی، حالت تأنیثی دارد مانند نظر به« ویانا» کلمهٔ 

گذاری دختران در میان ویانا در نام کلمهٔ معنی پُردانش و دانشمند خواهد شد. شاید از همین سبب نیز بوده باشد که 

 ها تا امروز کاربرد داشته است.پشتون

هم از ریشه مصدر وی و وی چی خواهند بود، در ویچاریشن و نیز واژه های دیگری ازین دست که آن کلمهٔ در بارۀ 

دو باره نویسی آن  ام که نیازی بهطور مفصل نوشتههمین عنوان بهی بهئو در مقاله« آریاویچ، سرزمین کهن»اثر 

 بینم.نمی
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