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Ба номи Худованди бахшандаи меҳрубон 
 
Фарҳанги  ҳамаи огоҳиҳо ва донишу хиради мардуми як 

сарзамин ё кишвар дар дарозои замон аст ва забон 
гузоришгари он фарҳанг дар замон буда, чигунагии он 
огоҳиҳоро гузориш мекунад ва ҳар забон аз гурӯҳи анбӯҳи 
таквожи решаӣ ва вожагони пояӣ ё ҳастаӣ пайкар ёфтаву дар 
дарозои замон баста ба пешрафти фарҳангии гӯишварони он 
забон, бар гурӯҳи он вожагон афзуда мешавад. Номҳо 
вожагоне бархоста, ки аз дили забону фарҳанг буда ва гӯёи 
огоҳиянд. Номҳо нишонгари нажод, фарҳанг, маниш ва 
ҳунари мардуми як сарзамин ё кишваранд ва шиносномаи 
фарзандони ҳар марзу бум хонда мешаванд. 

Ҳангоме ки номе бегона бар фарзандони ин марзу бум 
гузошта мешавад, онҳо бо шиносномаи дигар ва фарҳанге 
дигар ба мардуми ин ҷаҳон шиносонида ва аз фарҳанг ва 
мардуми худ дур шудаву бегона хонда мешаванд; зеро ном 
шиносномаи он фарзандон буда ва нишонгари он аст, ки дар 
кадом сарзамин чашм ба ҷаҳон кушудаанд. 

Бегона аз ҳар куҷо омада бошад, бегона аст ва чун номҳо 
ҳам бахше аз вожагони як забон ҳастанд, бо гузоштани номи 
бегона бар фарзанди худ, як вожаи бегонаро дар дили худ ҷой 
дода ва ба гунае ноогоҳона ё зиракона бегонапарастӣ 
мешавад ва ин фарҳанги чанд ҳазорсоларо олуда месозад.  

 Бо нигоҳе ба жарфи  сохти номҳои ориёӣ ва эронӣ дар ин 
фарҳанги номҳо (Зебономҳои ориёӣ)  рози сухан бештар 
ошкор хоҳад шуд.  Зеро номҳое, ки чаму ва ораши  онҳо дам 
аз зебоӣ, меҳрубонӣ, дӯстӣ, ёрӣ, бахшишу родмардӣ, 
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дурахшониву равшанӣ, покӣ, дурустиву ростӣ, ситоишу 
ниёиш, лабханду шодӣ, диловариву тавонмандӣ  мезанад,  
шоистагӣ ва дурахшиши ин мардуми нажодаро гузориш 
мекунад. 

Ба умеди ин, ки эрониву ориёӣ номе ориёӣ бар фарзандони 
худ бигузоранд.  

 
 

Бо сипос  
Мустафо  Пошанг 
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Ба номи Аҳурои ҷҷҷҷонбахши пок 

 
Бо дуруд ба Яздони додор, ки нури меҳри ҷонафрӯзашро 

дар колбади одамиён дамид ва ин сарзамини пургуҳарро, ки 
бо номи Эрон бар афсари гетӣ медурахшад, ба эрониёни 
покнажод арзонӣ бахшид.  

Ва бо сипос аз Аҳуровашоне, ки  бо зеботарин вожагон 
фарзандони ин марзу буми ориёиро номгузорӣ карданд. 

 Бар мост, ки бо нигарише жарф ва коршиносона гавҳари 
беҳамтои вожагонро аз кони фарҳанги пурбор ва 
куҳансоламон бурун овардаву намоён созем, то ояндагон ва ҷ
ӯяндагони номи нек баҳраҳо баранд ва роҳ бад-ин фурӯғ 
равшан доранд.  

Сипосгузорем аз ононе, ки  дар ин роҳи пурпечухам, 
партавандешии тобнокашон шаҳчароғ шуд ва бозувони 
тавонмандашон ёригар. Бар ин умедем, ки зиндагонияшон 
чун ҳур поё ва номашон ҳамеша ҷовидон бод.  

 
Номи некӯ гар бимонад з-одамӣ, 
Беҳ, к-аз ӯ монад сарои зарнигор. 

 
Гурӯӯӯӯҳи фарҳангии Родон   
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НОМНОМАИ  СУДМАНД 
 

 Гузоштани номи хуб  ба фарзанд аз суннатҳои неки  
мардумони ориёӣ, аз ҷумла тоҷикон ба шумор меравад. Беҳуда 
нест, ки 900 сол пеш  Унсурулмаолии Кайковус  ба фарзандаш 
гуфта буд : «Бидон, эй азизи ман, ки агар Худой  туро писаре 
диҳад,  аввал номи хуш бар вай неҳ, ки аз ҷумлаи  ҳақҳои 
падарон яке ин аст».  Ин суннати волои бостонӣ  бо мурури 
замон  шояд бар асари ҳуҷумҳои ғосибонаи бегонагон ва зулму 
ситами онон тадриҷан коста гардид  ва мардуми ҷабрдида чунон 
ранҷуру рӯҳафтода гаштанд, ки ба ин суннат бепарвоӣ зоҳир 
менамуданд. 
 Хушбахтона, вақтҳои охир  мардуми тоҷик  боз рӯ ба он  
суннати воло ниҳода, майл ба  номгузории  асливу шевои  
бостонӣ менамоянд. Вале афсӯс, ки дастурҳои шоиста ва 
номномаҳои  мукаммале, ки  имкони  интихоби номҳои зебову 
шеворо фароҳам оранд,  хеле каманд.                       Чанд сол пеш  
Пажӯҳишгоҳи  фарҳанги форсӣ-тоҷикии Сафорати Ҷумҳурии 
Исломии Эрон дар Тоҷикистон китоберо бо номи «Фарҳанги 
номҳои тоҷикӣ» чоп кард, ки беш аз  8000 номи касонро фаро 
мегирифт. Ҳарчанд онро Саидрасули Мӯсавӣ «фарҳанги комил» 
муаррифӣ кардааст, вале ба назари мо  он бештар ба феҳраст  
монанд аст. Зеро дар он номҳо танҳо зикр шуда, шарҳу тавзеҳ 
наёфтаанд. Ҳамчунин дар китоби ёдшуда дар радифи  номҳои 
зебо  номҳое аз қабили Аҷириқ, Бангӣ, Буйдоқ, Патак, Пахол, Пӯ
стак, Улашбой, Тухлӣ, Тайлоқ, Хошок, Қоқ, Қарабой, Қушқор, 



 	����ى ز��� _________________________________________________________
  �ر��ى

 

8

Кулух, Колхозчӣ сабт шудаанд, ки шоистаи ҷой додан дар чунин 
китобҳои ба мардум пешниҳод шуда нестанд. 
 Аз ин рӯ ҳоло зарурате пеш омадааст, ки навъҳои 
гуногуни  номномаҳои  шоиста бо шарҳу тавзеҳи лозим 
пешкаши  мардум гардад, то ки онҳо санҷидаву фаҳмида ба 
фарзанд номи муносибу писандида  гузоранд , ки он   дар оянда 
боиси  сарбаландиву шодмонии фарзандон гардад, на хиҷолату 
пушаймонӣ. 
 Пажӯҳишҳои донишмандон нишон медиҳад, ки номи 
инсон  ба рафтору кирдор ва ҳувияти ӯ низ асар мерасонад, Дар 
воқеъ аксари Зебоҳо хушгиланду Рустамҳо далеру тавоно, Ҷӯ
рабекҳо сурудхонанду Муҳаббатҳо  зебо, Мирзоҳо дабиру 
нависандаву Муҳаммадҳо доно… 
 Охирин китобе, ки дар  заминаи номгузорӣ нашр 
шудааст, асари донишманди пуркору донандаи забонҳои бостонӣ  Мустафо Пошанг «Зебономҳои эронӣ» мебошад, ки фарогири 
номҳои асилу бостонии ориёӣ ва шарҳи мухтасару дақиқи 
онҳост. 
 Муаллиф дар таълифи номнома  равиши хосеро пеш 
гирифтааст.  ӯ на танҳо  фақат номҳои асили  ориёиро интихоб 
кардааст, балки  дар шарҳу баёни матлаб низ ба вожаҳои форсӣ 
рӯй оварда, аз корбурди калимаҳои бегона  амдан худдорӣ 
кардааст. Албатта, чунин кӯшиш барои поксозии забони форсӣ 
(тоҷикӣ низ)  хеле судманд аст, вале аз вожаҳои иқтибосии 
забон ба куллӣ даст кашидан боиси фақру бенавоии забон хоҳад 
шуд. Ба назари мо дар ҳар ду маврид ҳам нигоҳ доштани андоза  
хуб аст… 
 Азбаски ин номнома  барои мардум интишор меёбад,  
вожаҳое, ки ба хонандаи тоҷик  ноошноянд, дар зернависи ҳар 
саҳифа  шарҳ дода мешаванд. Дар овонавишти лотинии 
калимаҳо тарзи талаффузи  форси имрӯзаи Эрон дода шудааст. 
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Масалан, cesme, cekome… Мо дар ин мавридҳо тарзи талаффузи 
тоҷикиро сабт намудем (casma, cakoma). Номҳо аз рӯи тартиби 
алифбои форсӣ зикр гардидаанд, ки ин дар баргардон низ нигоҳ 
дошта шуд. Ҳамчунин дар  «Нишонаҳои овоӣ» баъзе нуктаҳо 
афзуда шуданд. 
 Умед аст, ки ин номнома барои гузоштани номҳои 
шоиставу зебо ба мардуми тоҷик мадад мерасонад.       
                                                                                            Мирзо 
Муллоаҳмад                                                                                                                          

 
 
                                                           

 
Нишонаҳои овоӣӣӣӣ 
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 v 
θ ث с h " ҳ 
j ج ҷ y ي й 

č چ ч    
x خ х    

                                                                

♀           Нишонаи номи духтар     
♂           Нишонаи номи писар                                                    

 
 

О –�  
  

����  /āotā /Оуто ♀  
Меҳрубонӣ, дӯстӣ. 
Баргирифта аз вожаи авастоии «аурвата» (aurvata) 
«меҳрубонӣ, дӯстӣ паймон» (Фарҳанги вожагони 
авастоӣ) 

 
�����  /āiriyā  /Оириё 

Эронӣ. 
Баргирифта аз вожаи авастоии «оирияна» «эронӣ» 
(Фарҳанги вожагони авастоӣ)   

 
�����  /āirik  /Оирик ♂      

Эронӣ. 
Номи ниёи ёздаҳуми Ошу* Зардушт  
(Ганҷинаи номҳои эронӣ) 
Ниг. Оириё 

 

                                                           
*
 Ошу - Њазрат 
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    ♀ ābān  /Обон/  ���ن
Моҳи ҳаштум аз соли хуршедӣ; рӯзи даҳуми ҳар 
моҳ. 
Номи ҳамсари Доро - подшоҳи давраи  Сосонӣ. 
Ин вожа дар  Позанд **  «ован»  омадааст. 

 
 ♂ ābāndād / Обондод / ���	�اد

Зодашуда дар моҳи Обон. 
Ниг. Обон 

 ♂ ābānyād / Обонёд / ���	��د
Баёдоварандаи  моҳи Обон. 
Ниг. Обон 

  
����� / ābtin  /Обтин ♂ 

Дорандаи гуфтор ва кирдори нек. 
Номи падари Фаридун дар «Шоҳнома». 
аз вожаи авастоии «атуя» ё «атвия» ( Фарҳанги 
вожагони авастоӣ), дар порсии бостон «асвия» ва 
дар санскрит  «аптия» (Ганҷинаи номҳои эронӣ). 

 

  ♂ ābert / Обирт / �ت��ِ   
Ниёишкунанда, пешвои ниёишкунандагон. 
Паҷумин тан аз ҳашт мӯбад ё пешвое, ки дар рӯ
згори бостон, баргузории   «язишна» (ойини 
ниёиши маздопарастон)-ро ба гардан доштаанд. 
(Маздопарастӣ) 
Дар авасто «обирит» «пешвои ниёиш кунандагон». 

 

 ِ����� / ābertā / Обирто ♀   
Ниёишкунанда, ситоишкунанда.     

                                                           
**Позанд – тафсири китоби Занд, ки шарњи пањлавии «Авесто» мебошад.  
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Ниг. Обирт  
 

 ♀ abrox / Обрух/  خ�ُ ��
Равшан рӯй, равшанрухсор.  
Баҳампайваста аз «об» ва «рух», аз вожаи авастоии  
«раухшана» «рахшидан, дурахшидан». 

 

 ♀ ābrūn / Обрун / ���ون
Шодиофарини дурахшон, гули ҳамешабаҳор, 
ҳамешаҷавон. (Онандроҷ)  
Аз таквожи решаи «рана»  «шодӣ ва хушнудӣ» ва 
низ, аз вожаи авастоии «апаронива» «шодиофарини 
дурахшон». 

 

����� / ābgin / Обгин ♀       
Обгина, шиша. 
Дар паҳлавӣ «опокинк» (Фарҳанги паҳлавӣ). 

 

    ābnūs / ♂ Обнӯӯӯӯс / �� �س
Номи дарахте аз тираи* парвонадорон, ки чӯби он 
сахт, сиёҳ ва гаронбаҳост. 
Ин вожа дар паҳлавӣ «аван» ва дар юнонӣ «ибнус» 
навишта шудааст. (Фарҳанги Муин). 

 

      ♀ ābnūš / Обнӯӯӯӯш / �� �ش
Дӯстдори рӯшноӣ. 
Номи бонуе дар «Вис ва Ромин».  
Аз вожаи авастоии «апа ануша» «равшании 
пойдор». 

 

                                                           
*
 тира - гурўњ 
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�"#��� / ābūškā / Обушко ♀ 
Зебо, дилрабо, ороста, панҷараи шишаӣ. 
Аз вожаи авастоии  «обушти» «зебоӣ, дилчаспӣ, 
перостагӣ». 

 

$��� / ābiž  /Обиж ♂  
Фаровонӣ, осоиш.  
Аз вожаи авастоии «ижиё» «фаровонӣ, хушбахтӣ, 
орзу, оромиш» (Ясно 41 ва 2, Виспарад 12 ва 4). 

 
�%�&� / āpāsā / Опосо ♂   

Некӯсиришт. 
номи дабири Шопури дувум дар сангнавиштаи 
Бишопур.  
Сохташуда аз ду вожаи решаи ва авастоии  «апана»  
болотарин сиришт ва басандагӣ» , ва «со»  
«монанд» (Ясно 28 ва 10).  

 

  ♀ āpāsāy  /Опосой / �&�%�ي
Некӯсиришт,  беҳсиришт. 
Ниг. Опосо 

 

  ♀ āpām  /Опом/  �&�م
Некӯсиришт, беҳсиришт. 
Номи яке аз ҳамсарони Дориюши якум. 
Аз вожаи авастоии «апана»  «болотарин сиришт, 
басандагӣ» (Ясно 28, 1 ) 

 

���&� / āpāmā / Опомо ♂ 
Болотарин сиришт, дорои басандагӣ. 
Ниг. Опом 

 

)��&� / āpāme  /Опома ♀ 
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Басанда 
 Ниг.Опом 

 

� ِ&�  / āpenā / Опино ♀ 
Нексиришт. 
Ниг. Опом 

 

 ♀ āpensāy / Опинсой /  *�ي�&ِ 
Беҳсиришт гуна.  
Ниг. Опосо 

 
����� / ātbin / Обтин ♂ 

Некгуфтор, неккирдор. 
Номи падари Фаридун (Зернависи «Бурҳон»). 
Ниг.Обтин 

 
 ♀ ātrā / Отро / ���ا

Оташин. 
«Отир» дар Авасто  «отара»   ва «отири» ва  
«осир»,  дар форсии ҳахоманишӣ, «отар»  ва дар 
порсӣ  «озар» омадааст.  

 
 ♂ āterbān / Отирбон / ���ن��ِ 

Нигаҳбони оташ. 
Номи баҳманмоҳ (Зернависи Бурҳон). 
Баҳампайваста аз «отир»  (Ниг. «отро») ва «бон»  -  
«нигаҳбон».  
 

     ♂ āterdād  /Отирдод / �ِ��داد
Додаи оташ.  
Баҳампайваста аз «отир» (Ниг. «Отро»)  ва  «дод», 
аз решаи авастоии «до»  «додан, бахшидан, сохтан, 
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офаридан». 
 

 ♀ ātri / Отрӣӣӣӣ / ���ي
Оташин. 
Ниг. Отро 

 
����� / ātriyā / Отриё ♂ 

Монанди оташ,  оташин.  
Ниг. Отро 

 
 ♂ ātriyān / Отриён / �����ن

Аз оташ.  
Ниг. Отро 

 
 ♂ ātridād   /Отридод/  �����اد

Додаи оташ. 
Номи яке аз бузургони ҳахоманишӣ, ки дар забони 
авастоӣ   «осридата» омадааст. 
Баҳампайваста аз «Отро» (Ниг. Отри) ва  «дод»  
(Ниг. Отирдод) 
 

�����  /ātrin / Отрин ♂  
Оташин  ,монанд  оташ. 
Дар сангнабиштаи Бесутун, номи писари 
«Упудрам», ки дар рӯзгори Дориюши Бузург 
саркаш шуд ва худро подшоҳи Хузистон  хонд. 
(Ганҷинаи номҳои эронӣ). 
Ниг. «Отро» 

 
)����  /ātriye  /Отрия ♂ 

Монанди  оташ. 
Ниг. «Отро» 
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� �ِ� / ātenā / Отино ♀  

Намоди* андеша, ҳунар ва дониш.  
Аз таквожи решаи  «атну»,  «бегуноҳ, дуруст» ва аз 
вожаи авастоии «атну параса» «бегуноҳӣ, дурустӣ, 
покӣ». 

 
 ♂ ātūr / Отур / ر���

Оташ.    
Ниг. «Отро» 

 

 ♂ ātūriyā / Отурё / ���ر��
Вобаста ба оташ.  
Ниг. «Отро» 
 

�%��� / ātūsā / Отусо ♀ 
Монанди оташ, дурахшон, тобон, хушандом, хуб, д
ӯстдоштанӣ. 
Номи ҳамсари Дориюши якум.  
Аз вожаи авастоии «ҳутес», ва ё «ҳути аушо» 
«дурахшон, тобон» ва низ баргирифта аз вожаи 
авастоии «ҳутаусо» ва дигаргун шудаи ««ҳутес» 
хушандом, дӯстдоштанӣ» (Фарҳанги вожагони 
авастоӣ;  Яшт, 15 ва 35). 

 
      ♂ ādā / Одо / �دا

Кирдор, кор (Ясно 33 ва  11) дониш, ҳуш, хирад  
(Виспарад 4  ва 1). 
Баробар бо вожаи авастоии «одо» «деҳиш, анҷом, 

                                                           
*
  Намод – нишон, рамз 
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як кори ройгон» (Ясно 52, 8, 35 ,3, 49). 
 

 ♂ ādān / Одон / �دان
Созанда, падидоваранда, пайдоиш, офариниш. 
Баробар бо вожаи авастоии «одон» «сохтан, 
офаридан» (Ясно; 7,30 Фарҳанги вожагони авасто
ӣ). 

 
  ♀ ādānā / Одоно / �دا	�

Созанда, офаринанда.  
Ниг. одон 

 ♀ ādoxt / Одухт / ,+�دُ 
Духтари оташ,  духтари оташин.  
Баҳампайваста аз фишурдаи «о» вожаи  «озар» ва  
«духт» «духтар».  «Озар» дар авасто «отара» ва  
«отири»  ва  «осир»,  дар форсии  ҳахоманишӣ 
«отар», дар паҳлавӣ «отур»  ва «отахш» ва дар порс
ӣ  «озар»  «оташ» омадааст. (Зернависи «Бурҳон»). 

 

  ♂ āder  /Одир  / �ِدر
«Одур» ё «озар»: оташ. 
Аз номҳои зартуштиён ва онҳо  «одур» гӯянд. 
Ниг. دختآ  

 
    ♂ ādrā / Одро / �درا

Обрӯманд, боманиш. 
Аз вожаи авастоии «адра» «обрӯманд», дар 
санскрит «дӯст доштан, меҳр варзидан). Ясно 29 ва 
2). 

 
  ♀ ādenā / Одино / 	��دِ 

Сохташуда, офаридашуда .  



 	����ى ز��� _________________________________________________________
  �ر��ى

 

18

Аз вожаи авастоии «одон»  «сохтан,  офаридан». 
 

  ♀ ādi   /Оди/ �دي
Тезбин, жарфнигар. 
Баробар бо вожаи авастоии «одӣ» «нигаристан». 

 
  ♂ ādiyā   /Одиё/  �د��

Тезбин, жарфнигар. 
Ниг. «Одӣ»  

 
 ♂ ādiš / Одиш / �د�-

Оташ, ахгари оташ, ташкаи оташ. 
Ниг. Одухт 

 
  ♂ ādim  /Одим / �د�.

Адабомӯхта, омӯзишдида 
Баробар бо вожаи авастоии «одим» «адаб омӯхта»  
 

  ♂ ādimā / Одимо / �د�/�
Омӯзгор, омӯзишдиҳанда. 
Аз вожаи авастоии «одим»  «омӯзиш додан». 

 
  ♀ āzar / Озар / ر�ذَ 

Оташ. 
Номи рӯзи нӯҳуми ҳар моҳ дар Эрони бостон; Дар 
ойини Маздаясно яке аз  эзидон буда ва дар 
Авасто, писари  Аҳуромаздо номида шудааст. 
Ин вожа дар Авасто «отара» ва  «отири»  ва  
«осир», дар форсии  ҳахоманишӣ «отар», дар 
паҳлавӣ «отур» ва «отахш» ва дар порсӣ  «озар» - 
«оташ» омадааст. (Зернависи «Бурҳон»). 
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   ♂ āzar āyin / Озаройин / ر�����ذَ 

Пайрави ойини  Зардушт, беҳдин. 
Беҳдине, ки дар банди 102 Фарвардин Яшт, аз ӯ 
ном бурда шудааст; номи писари Озари Сосон. 
(Ганҷинаи номҳои эронӣ)  
Баҳампайваста аз «озар»  (Ниг. «озар») ва «ойин», 
дар паҳлавӣ «айин» ва «ойин»  - «зинату  ороиш, 
равиш» (Фарҳанги Муин) ва низ, аз вожаи  
«отирида ангҳу» - «озардин». 

  ♂ āzarān  /Озарон/  �َذران
Оташин. 
Ниг. «озар» 

 
  ♂ āzarbād / Озарбод/  ر��د�ذَ 

Озарпот: нигаҳбони оташ.  
Номи яке аз покдинони Эрони бостон 
(Фарвардинмоҳ, банди  102)  ва низ номи яке аз мӯ
бадони бузурги рӯзгори Сосонӣ будааст.  
(Фарҳанги Авасто;  Фарҳанги кӯчаки паҳлавӣ). 
Дар Авасто  «отирипота»  «нигаҳбони оташ», дар 
паҳлавӣ «отурпот» «нигаҳбони оташ». 

 
  ♂ āzarbān / Озарбон/  �َذر��ن

Нигаҳбони оташ. 
Ниг. «озар» 

  
   ♀ āzarbānū / Озарбону / ر��	��ذَ 

Зане,  ки чун оташ чобук ва зебост. 
Баҳампайваста аз «озар»   (Ниг. «озар»)  ва «бону», 
аз паҳлавӣ «бонуй»   «сарвари хона, зебои хона, 
гиромӣ»  (Вис ва Ромин) ва ё баробар бо вожаи 



 	����ى ز��� _________________________________________________________
  �ر��ى

 

20

авастоии «бону» - «дурахшон». 
 

   ♂ āzarbaxš / Озарбахш / 2-ر�َ �ذَ 
Нигаҳдорандаи оташ, оташбон.  
Баҳампайваста аз аз «озар»   (Ниг. «озар»)  ва 
«бахш»,  аз вожаи авастоии «авахша» ) 
«нигаҳдоранда» (Фарҳанги вожагони авастоӣ).  

 
     ♂ āzarbod / Озарбуд / �ر�ُ �ذَ 

Нигаҳбони оташ.  
Номи писари Умед аз хонаводаи умедиён, номи 
кассе, ки нигориши китоби  паҳлавии «Динкард»-
ро анҷом дод. 
Ниг. «озар» 

 
  ♂ āzarborz  /Озарбурз/   �َذرُ��ز

Оташи боланда. 
Дигаргуншудаи Озарбарзинмеҳр. 
Ниг. «озарбарзин» 

 
  ♂ āzarbarzin / Озарбарзин / �ز��ر�َ �ذَ 

Оташи боландамеҳр. 
Номи яке аз се оташкадаи бузурги эронӣ дар рӯ
згори Сосониён,  ки дар Реванди Хуросон ҷой 
дошта ва вижаи кишоварзон будааст. Фишурдаи 
«Озарбарзинмеҳр»  дар паҳлавӣ «Отурбарзинмитр»  
-  «оташи боландамеҳр».  
Ниг. «озар» 

 
 ♂ āzarbūd     /Озарбуд/  �َذر��د

Нигаҳбони оташ. 
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Номи мӯбаде дар рӯзгори Яздигурди нахуст.  
Ниг. «озарбуд». 

 
  ♂ āzarbeh / Озарбеҳ / ر�(�ذَ 

Хуб чун оташ. 
Номи писари Озарбод аз хонадони Каёниён (Ганҷ
инаи номҳои эронӣ). 
Дар паҳлавӣ «озарваҳ», ва дар Авасто «атреванӣ» -  
«озарбеҳ».  
 

   ♂ āzarpād/  Озарпод  / �َذر&�د
Нигаҳбони оташ. 
Номи дигари Одарбоди Мориспанд , мӯбади мӯ
бадони  рӯзгори Шопури дуввуми Сосонӣ.  
Ниг. «озарбод» 

 
 ♂ āzarčehr / Озарчеҳр / ��3ِ ر�ذَ 

Касе ки чеҳрааш чун оташ зебо ва барафрӯхта аст.  
Баҳампайваста аз «озар»  (Ниг. «озар») ва «чеҳр», 
аз вожаи авастоии «чисра»  «нажод, тухма, гунаи 
нажод»,  ки дар паҳлавӣ  «чеҳр», «гунаи нажод»  
навишта шудааст. (Зернависи «Бурҳон»; Фарҳанги 
вожагони авастоӣ). 
 

  ♂ āzardād / Озардод / رداد�ذَ 
Ба гетӣ пониҳода дар моҳи Озар. 
Номи падари Озарбод аз хонадони Каёниён (Ганҷ
инаи номҳои эронӣ),  номи беҳдине, ки дар банди  
102 Фарвардин Яшт сутуда шудааст (Яштҳо). 
Дар Авасто «отиридота» «додаи оташ» (Фарҳанги 
вожаҳои авастоӣ).  
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 ♀ āzardis / Озардис / رد�4�ذَ 

Монанди оташ. 
Баҳампайваста аз «озар»   (Ниг. «озар») ва  «дис», 
аз решаи авастоии «дарес»  «нигоҳ» , дар Ҳинди 
бостон ва санскрит - «дидашуда». (Зернависи 
«Бурҳон»; Фарҳанги вожагони авастоӣ)  ва низ аз 
решаи санскрит – «нишон додан» ва авастоии 
«дес» »монанд .  

 
 ♂ āzardin / Озардин/  د��ر�ذَ 

Пайрави ойини Зардушт.  
Номи беҳдине дар банди  102 Фарвардин Яшт (Ган
ҷинаи номҳои эронӣ, Фарҳанги вожагони авастоӣ). 
Дар авасто  «атири дангҳу» -  «озардин»  

 
  ♀ āzarrox  / Озаррух/ �َذرُرخ

Зебо ва дурахшанда чун оташ. 
Баҳампайваста аз «озар» (Ниг. «озар»)  ва «рух», аз 
вожаи авастоии «раухшана» - «рахшидан, 
дурахшидан» ва  «со»  - »монанд«   (Фарҳанги 
Авасто). 

 
  ♂ āzarsām   /Озарсом/ �َذر%�م

Паҳлавони пок. 
Аз номҳои Эрони бостон. 
Ниг. «озар» 

 
  ♂ āzarfar / Озарфар / �ر5َ �ذَ 

Шукӯҳи оташ. 
Номи беҳдине дар банди  102 Фарвардин Яшт, 
номи писари Озарсур аз хонадони Каёниён. 
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Дар Авасто  «отири хувана» «дорандаи фарри 
оташ» навишта шудааст. (Фарҳанги вожагони 
авастоӣ; Ганҷинаи номҳои эронӣ). 

 
   ♀ āzarforūz / Озарфурӯӯӯӯз / �وزر5ُ �ذَ 

Ба дурахшандагии оташ,  ба равшании  оташ, ба 
зебоии  оташ. 
Баҳампайваста аз «озар»   (Ниг. «озар»)  ва «фурӯз» 
-  «рӯшноӣ»  
 

  ♀ āzarak / Озарак / �َذَرك  
Озари кӯчак.  
Ниг. «озар» 

 
  ♀ āzargol / Озаргул / �َذر78ُ

Гули оташранг. 
Баҳампайваста аз «озар»   (Ниг. «озар»)  ва «гул», 
дар монавӣ «вор» (Монӣ ва монавиён 148), дар 
паҳлавии ашконӣ «вард», дар Авасто «вареда», дар 
паҳлавӣ гирифташуда аз авастоии «варто»  ва 
«варта» - «гул» (Фарҳанги кӯчаки паҳлавӣ). 

 
  ♀ āzargūn / Озаргун / ر8�ن�ذَ 

Оташин, ба ранги оташ, озарранг, озарфом. 
Баҳампайваста аз « «озар»»  (Ниг. «озар») ва «гун», 
аз вожаи авастоии «гауна» -  «гуна, ранг, фом» 
(Фарҳанги Авасто) 
 

 ♂ āzarmān / Озармон / ر��ن�ذَ 
Озармаҳон: бузурги зебо, бузурги дурахшон. 
Номи сардори номии Анӯшервон (Ганҷинаи 
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номҳои эронӣ). 
Баҳампайваста аз «озар» (Ниг. «озар») ва «маҳон», 
аз вожаи санскрити  «маҳо» ва аз вожаи порсии  
бостон   «матия» - «бузургӣ»,  ки дар паҳлавӣ  
«маҳ» - «бузург» навиштааст.  

 
   ♀ āzarmehr / Озармеҳр / ��ر�ِ �ذَ 

Оташи боланда. 
Номи яке аз се оташкадаи бузурги эронӣ дар рӯ
згори Сосониён,  ки дар Реванди Хуросон ҷой 
дошта ва вижаи кишоварзон будааст. Фишурдаи 
«Озарбарзинмеҳр» дар паҳлавӣ «озарбарзинмитр» - 
«оташи боландамеҳр» омадаааст 

 

       ♀ āzarmidoxt / Озармидухт / ���,+ر�ذَ 
Духтари ҳамешаҷавон. 
Баҳампайваста аз «озармӣ» ва «духт»-    «духтар», 
«озармӣ», аз вожаи авастоии  «озарема»  (āzarema), 
ки «о» дар он  ба ораш «на» ва «зарема» ҳам решаи 
«зароно» - «шикаста, фартут»  ва  санскрит 
«заранат» шикаста аст.  

 
   ♂ āzarnūš / Озарнӯӯӯӯш / ر	�ش�ذَ 

Дӯстдори оташ.  
Номи беҳдине ки дар банди  102 Фарвардин Яшт 
сутуда шудааст  (Ганҷинаи номҳои эронӣ ). 
Аз вожаи «атронуш»  дӯстдори оташ» (Ясно, ҷилди 
дуввум, 130 дар Авасто  «отири вануша» дӯстдори 
оташ» омада аст. 

 
 ♂ āzarvān / Озарвон / روان�ذَ 
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Озарбон: нигаҳбони оташ. 
 Ниг. «озар» 

 
  ♂ azarhūš   /Озарҳуш/  �َذره�ش

Оташин ва дорои андешаи тез. 
Ниг. «озар» 

 
 

     ♀ āzarin / Озарин / ر���ذَ 
Оташин. 
Номи гунае аз гули бобуна,  аз шоҳдухтҳои 
Ҳахоманишӣ.  
Ниг. «озар» 

 

  ♀ āzū   /Озу/ �ذو
Шодии зиндагӣ, такопӯи зиндагӣ ва талош, 
афзоиши зиндагӣ, шодӣ ва талош.  
Аз вожаи авастоии «озуфрозана» - «шодии зиндагӣ
». 

 
  ♀ āzūvā / Озуво  / �ذووا

Шодиафзояндаи зиндагӣ, шодӣ ва талош. 
Ниг. 
 

 

    ♂ āzin / Озин / �ذ��
Ойин, ороиш.  
Номи фармондеҳи лашкари Бобаки Хуррамдин  
(Бобаки Хуррамдин  90  ва 92). 
Аз вожаи авастоии «ваина ази» ва «ваина адҳи»  
«ойин, оройиш, нигоҳ» (Зернависи «Бурҳон», 
Фарҳанги вожагони авастоӣ). 
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  ♀ āzin doxt / Озиндухт / ,+دُ  �ذ��
Духтари зебо.  
Баҳампайваста аз «озин» (Ниг. «озин»)  ва «духт» -  
«духтар» 

 

   ♂ āzin far / Озинфар / �5َ  �ذ��
Намоди бузург, нишонгари шукӯҳ ва бузургӣ   
Баҳампайваста аз «озин» (Ниг. «озин»)  ва «фар», 
дар Авасто «фро» , дар паҳлавӣ  «фро» «бузургӣ, 
боло» дар санскрит  «прок» -  «ҷилӯ, пеш, 
болотар». 

 
 ♂ ārā / Оро / �را

Ройҳо, андешаҳо, ройдиҳанда, дастурдиҳанда. 
Фармонравои Арманистон дар рӯзгори Сосонӣ.    
Дигаргун шудаи вожаи авастоии «ви чиро» 
«ройдиҳанда, довар» ва ҳам решаи вожаи санскрит 
«роҷа» «фармон, дастур», ва низ, фишурдаи 
вожаҳои «оростан» ва «ороиш кардан», ва 
баргирифта аз вожаи авастоии «ородеҳ»  - «ороста, 
тазйин кардан».   

 

  ♂ ārābād/ Оробод  / �را��د
Оротбод: нигаҳбони дурустӣ ва ростӣ . 
аз вожаи авастоии «арета»  - «ростӣ, дурустӣ» ва  
«под» - «нигаҳбон». 

 

    ♂ ārabeh  /Ороба/  ا�(�ر
Беҳтарин ройдиҳанда, беҳтарин дастурдиҳанда. 
Баҳампайваста аз «оро»   (Ниг. «оро» ) ва «беҳ» 

 

  ♂ ārāt / Орот / �رات
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Ород: рост, дуруст, росткирдор, пок.  
Аз вожаи авастоии «арета»  «ростӣ, дурустӣ»;  
баҳампайваста аз пешванди  «о»    ва «род», дар 
паҳлавӣ «рот», дар Позанд  «родӣ» «озодагӣ, ҷ
авонмардӣ», дар Авасто «род» ҷавонмард. 
(Зернависи Бурҳон), ва баргирифта аз вожаи 
авастоии «орода» - «ороста, ороишшуда». 

 

  ♂ ārād / Ород / �راد
Бахшанда, ороста, ҷавонмард, сапеддаст, нигорида. 
Номи фариштаи нигаҳбон бар рӯзи 25 моҳҳои 
хуршедӣ. 
Ниг. Орот 
 

  ♀ ārāste / Ороста / �را%�(
Ороишшуда, зебонигор. 
Аз вожаи авастоии «ородҳ» - «ба радиф 
даровардан, оростан» 

 
   ārāsti  /♂Оростӣӣӣӣ / :�را%�

Бо шукӯҳ, ороишшуда, оросташуда. 
Номи апдар (афдар) бародари  падари Зардушт. 
Ниг. Ороста 

 
   ♀ ārāgol / Орогул / �را78ُ

Ороста чун гул. 
Баҳампайваста аз «оро» (Ниг. «оро») ва «гул».  
Дар монавӣ «вор» (Монӣ ва монавиён 148), 
дар паҳлавии ашконӣ «вард», дар Авасто 
«вареда», дар паҳлавӣ гирифташуда аз 
авастоии «варто»  ва «варта» - «гул» 
(Фарҳанги кӯчаки паҳлавӣ). 
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  ♀ ārām   /Ором/ �رام
Осуда, бурдбор. 
Аз вожаи авастоии «орома» ва вожаи «аирима» - 
«ором»  (Вандидод 9,33,35,12) 

  
  ♀ ārāmdis / Оромдис / �را���4

Оромгуна, оромсон. 
Баҳампайваста аз «ором»» (Ниг. ором)  ва «дис», аз 
вожаи авастоии «даиса» - «сон, монанд»  
(Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
    ♀ ārāmeš / Оромиш/  -�را�ِ 

Осудагӣ, оромӣ. 
Аз вожаи авастоии «оромо», дар паҳлавӣ 
«оромешан»   (Фарҳанги Авасто, Фарҳанги кӯчаки 
паҳлавӣ)  ва низ аз решаи авастоии «аирима», дар  
санскрит (  rāmajati) ва ҳам решаи вожаи  санскрит   
(airimaiti) «оромӣ, гӯшагирӣ, осудагӣ, (Вандидод 
8,16,35,33; Фарҳанги  санскрит; Зернависи 
«Бурҳон»). 

 
  ♂ ārāvān  /Оровон/  �راوان

Нигаҳбони андешаҳо, нигаҳдори ройҳо. 
Баҳампайваста аз «оро» (Ниг. «оро») ва «бон» 
- «нигаҳбон». 

 

  ♂ ārāy  /Орой/  يراآ
Ройҳо, андешаҳо, ройдиҳанда ,дастурдиҳанда. 
Ниг. Оро 
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      ♂ ārtā / Орто/  �ر��
Дурусткор, росткирдор. 
Номи фармондеҳи  бузург. 
Фишурдаи номи «ортобоз», аз решаи «арет» ва 
вожаи авастоии «арета» - «дурустӣ, ростӣ» 
(Фарҳанги решаҳо, Фарҳанги вожагони авастоӣ) 
 

  ♂ ārtābāz  /Ортобоз  / �ر����ز
Дурусткор, росткирдор. 
Ниг. Орто 

 
      ♂ ārtām / Ортом/  �ر��م

Дурусткор, неккирдор.   
Ниг. Ортом 
 

  ♂ ārtān / Ортон/  �ر��ن
Дурусткор,неккирдор. 
Номи падари Фротогун ҳамсари Дориюш (Ганҷ
инаи номҳои эронӣ). 
Ниг. Орто 

 
  ♂ ārtāyes  /Ортойис/   �ر���4ِ

Басанда ба дурусткорӣ ва росткирдорӣ. 
Номи бародарзодаи Аршом, наваи Камбуҷия.  
Баҳампайваста аз «Орто»   (Ниг. Орто)  ва вожаи 
авастоии «ойас» - «басанда, басандагӣ». 

 
 ♂ ārtman / Ортаман/  ��ر�/َ 

Дурусткор, неккирдор. 
Номи бародари бузурги  Хишоёршоҳ -  писари 
Куруш.  (Ганҷинаи номҳои эронӣ). 
Ниг. Орото 
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      ♂ ārtin / Ортин/  �ر���

Дурусткор, неккирдор.  
Номи ҳаштумин подшоҳи Мод. (Фарҳанги решаҳо, 
Фарҳанги вожагони авастоӣ). 
Ниг. Орото 

 
    ♂ ārjanā  /Орҷҷҷҷано /  ��ر;َ 

Оржоно: арҷманд, арзишманд, шоиста. 
Номваре дар Яшт 13 ва 117  Авасто. 
Аз решаи «ареҷ» - «арҷ, арзиш, шоистагӣ» , ва 
вожаи авастоии «арега» ва «ираг»  «гаронбаҳо, 
боарзиш» ва низ аз вожаи авастоии  «арҷанга» 
(Фарҳанги вожагони авастоӣ,  Фарҳанги решаҳо). 

 
     ♀ ārezū / Орзу/  �رزو

Умед, хоҳиш.  
Аз вожаи авастоии «аразу» -  «дӯст, хоҳиш, умед, 
ниёз».   

 

 ♂ āraste /Ораста/   �َر%�(
Ороишшуда, зебонигор. 
Ниг. Ороста 

 

     ♂ āraš / Ораш/  ش�رَ 
Рост, дуруст. 
Номи камонгири номвари эронӣ, ки дар ҷанги 
Манучеҳр ва  Афросиёб бо партоби тире марзи 
Эронро намоён кард; номи яке аз номварони 
достонии эронӣ,  ки дар Авасто «ирихаш» «дуруст, 
рост» навишта шудааст. (Яштҳо, ҷилди якум, 334; 
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Фарҳанги вожагони авастоӣ). Аз вожаи авастоии 
«орш» -  «рост, дуруст». 

 

  ♂ āršā / Оршо/  �ر#�
Далер, бебок, дуруст. 
Номи ниёи Дориюш, писари Виштосби ҳахоманиш
ӣ, ки дар санги набиштаи Бесутун аз ӯ ёд шудааст. 
Баробар бо вожаи паҳлавӣ «оршо» - дар Эрони 
бостон ва Авасто,  «оршома», Баҳампайваста аз  ду 
бахш «араш» - «нерӯманд,  пуртавон» ва «ама» - 
«бебок» (Фарҳанги Эрони бостон). 

 

    ♂ āršāk / Оршок/  �ر#�ك
Марди далер, марди бебок.  
Бунёнгузори Ашкониён аз хонадони Порт. 
Ниг. Оршо 
 

    ♂ āršām / Оршом/  �ر#�م
Бисёр нерӯманд, пуртавон, бебок.  
Номи ниёи Дориюши бузург.   
Ниг. Оршо 

  
 ♂ āršān / Оршон/  �ر#�ن

Далер, диловар. 
Номи писари Ардашери дувум, номи писари 
Артобоз, ки юнониён онро Арсинс навишта анд. 
Ниг. Оршо 

 
  ♂ āršāvid  /Оршовид/  �ر#�و��

Далери огоҳ. 
Баҳампайваста аз «Оршо» (Ниг. «оршо») ва 
«вид», баробар бо вожаи авастоии «вид» - 
«донистан, дидан, огоҳ будан, ёд гирифтан». 
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     ♂ āraštā / Орашто/  #���رَ 

Нигаҳбони ростӣ ва додгарӣ. 
Номи Эзиди нигаҳбони ростӣ, дурустӣ ва додгарӣ 
(Фарҳанги вожагони авастоӣ). 
Аз вожаи авастоии «ариштота» - «нигаҳбони ростӣ
». 

 
     ♂ āraštād / Ораштод/  #��د�رَ 

Нигаҳбони ростӣ ва додгарӣ. 
Ниг. Оришто 

 
 ♂ ārašdād / Орашдод/  #�اد�رَ 

Ростниҳод, дуруст офаридашуда.   
Аз вожаи авастоии «араш дота» - «дуруст 
офаридашуда, ростниҳод»  (Фарҳанги вожагони 
авастоӣ).  

 
  ♀ āršenā / Оршано/  �ر# �

Шукӯҳи ростӣ, шукӯҳи дурустӣ. 
Фишурдаи вожа ҳои авастоии «ораш» - «дурустӣ, 
ростӣ» ва «орино» -  «шукӯҳ, бузургӣ» (Фарҳанги 
вожагони авастоӣ). 

 
   ♀ āršin / Оршин/  �ر#��

Ориёошёна, касе ки ошёнааш дар Эрон аст. 
Аз вожаи авастоии «аиру шина» -  «ориёошёна» 

 
  ♀ ārgun / Оргун/  �ر8�ن

Басандатарин гуна, басандатарин 
ранг, афзоишдиҳанда. 
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Номи  шаҳбонуи Ардашери якуми ҳахоманишӣ. 
Баҳампайваста аз «ор» ва « «гун»»  . «Ор»  аз 
таквожи решаи «ора» - «басанда, афзоишдиҳанда» 
ва ««гун»», аз вожаи авастоии  «гауна  (» монанд, 
ранг, суд, баҳра, афзоиш, гуна».  (Вандидод 3 ва 35, 
Фарҳанги вожа ҳои Авасто). 

 
     ♂ ārmā / Ормо/  �ر��

Умед, орзу, порсо, пок. 
Аз вожаи авастоии «ормаити»  - «порсоӣ, покӣ, фур
ӯтанӣ» (Фарҳанги вожагони авастоӣ). 
    

 ♂ ārmān / Ормон/  �ر��ن
Умед, орзу. 
Ниг. Ормо 
 

   ārmati  /♀Орматӣӣӣӣ/ :�رَ��
Порсо, пок, дӯстдори андеша, дӯстдори хирад. 
Аз вожаи авастоии  «ормаити» -  «порсоӣ,  покӣ» ва 
вожаи  «армаити пайрия» - «бартарин порсо, 
поктарин порсо» ва ё аз вожаи авастоии «ормаити»  
аз ду бахш  «орим» - «дӯст» ва «маити», аз решаи 
авастоии «ман» - «андешидан, андеша». 

 
 ♀ ārmitā / Ормито/  �ر����

Порсо, пок, фурӯтан. 
Ниг. Ормо 

 
     ♂ ārmin  /Ормин/  �ر���

Оромишдиҳанда, хушбахтидиҳанда, оромиш ва 
шодӣ. 
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Номи фариштаи нигаҳбони  оштӣ ва дӯстӣ. 
Аз вожаи авастоии «оири мана» -   
«оромишдиҳанда» (Вандидод, 2,19,15,9,22) 
 

 ♀ ārminā / Ормино / �ر�� �
Оромишдиҳанда.  
Номи фариштаи нигаҳбони  оштӣ, дӯстӣ, шодӣ ва 
хушбахтӣ  (Вандидод, 2,19,15,9,22) 
Ниг. Ормин 

 
   ♀ ārmin doxt / Орминдухт / ,+دُ  �ر���

Духтари хушбахткунанда, духтари оромишдиҳанда 
 (Вандидод, 19,2,,15,9,22)  
Баҳампайваста аз «Ормин» (Ниг.  Ормин) ва «духт» 
 - «духтар».  

 
    ♀ ārmine / Ормина/  �ر�� (

Оромишдиҳанда.  
Ниг. Ормин 

 
  ♀ ārenā / Орино/  	��رِ 

Фар, шукӯҳ, бузургӣ. 
Баробар бо вожаи авастоии  «орино» -  «фар, шукӯ
ҳ, бузургӣ « ) Фарҳанги решаҳои авасто). 

 

  ♂ ārvān  /Орвон/  �روان
Чолок, нерӯманд, чобук. 
Аз вожаи авастоии «аурвант» ва «аурван» - «чолок, 
чобук, нерӯманд». 
 

    ♂ ārūku / Оруку / �روآ�
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Оркуду: озодаи бузург, подшоҳи арҷманд. 
Номи писари Куруши ҳахоманишӣ. 
Баҳампайваста аз «ору»  ва «ку» . «Ору» кӯтоҳ 
шудаи вожаи «орию» ва « ку» - кӯтоҳ шудаи вожаи 
авастоии «кавӣ» - «бузург, арҷманд, подшоҳ».    

 

       ♂ ārūn  /Орвон/  �رون
Чолок, нерӯманд, чобук. 
Ниг. Орвон 

 

   ♂ ārvan    /Орван  /�رَون
Чолок, нерӯманд, чобук. 
Ниг. Орвон 

 

  ♂ ārvand  /Орванд/  �رَو	�
Чолок, нерӯманд, чобук. 
Ниг. Орвон 
 

   ♂ ārvin / Орвин/  �رو��
Расо, корозмуда, беҳтарин бинанда. 
Баҳампайваста аз таквожи  решаии  «ора» -  «расо, 
расоӣ» (Ясно 44 ва 8)  ё «ору» -  «бартарӣ, озмудагӣ
»   ва таквожи решаи  «вин» -«дидан» 

 
    ♂ āriyā / Ориё/  �ر��

Озода, арҷманд, дӯст. 
Номи фармондеҳи артиши Эрон дар рӯзгори 
Куруши дуввум. 
Дар Авасто «айрия» ва дар порсии бостон «ориё» - 
«озода, арҷманд, дӯст».  

 
   ♂ āriyābān / Ориёбон/  �ر����ن
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Нигаҳбони ориё . 
Аз вожаи авастоии «ария пауна» - «нигаҳбони 
ориё» (Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
      ♂ āriyābod / Ориёбуд/  ��ر���ُ 

Нигаҳбони нажоди ориё.   
Баҳампайваста аз «Ориё» (Ниг. Ориё) ва «буд» 
«нигаҳбон». Дар Авасто «Ориёпаити» «нигаҳбони 
ориё, нигаҳбони Эрон»  

 
  ♂ āriyādād   /Ориёдод/ �ر��داد

Аз нажоди  ориё офаридашуда; арҷманд. 
Баҳампайваста аз аз «Ориё» (Ниг. «Ориё») ва 
«дод», аз решаи авастоии «до»  «додан, бахшидан 
сохтан, офаридан» 

 
  ♂ āriyārād  /Ориёрод/  �ر��راد

Ҷавонмарди эронӣ . 
Баҳампайваста аз «Ориё» (Ниг. «Ориё») ва  «род», 
аз вожаи авастоии «рота» аз решаи «рот» - «ҷ
авонмард». 

  
   ♂ āriyārām /Ориёром/   �ر��رام

Оромишдиҳандаи ориёӣ. 
Баҳампайваста аз ««Ориё»» (Ниг. «Ориё») ва  
«ром», аз решаи «рам» - «ором», дар порсии бостон 
«роман», дар паҳлавӣ «ромишно» -  «осоиш» 
(Фарҳанги решаҳо; Зернависи Бурҳон). 

 
 ♂ āriyārman  /Ориёрман/  �ر��رَ��



Зебономҳои ориёӣ  
___________________________________________________ 

37

Оромишдиҳанда, хушбахтидиҳанда.  
Дар форсии бостони санги набиштаи Бесутун 
Орёрмино, номи ниёи дуввуми Дориюши бузург ва 
номи бародари Куруши дуввум, номи фармондори 
Коподукия дар рӯзгори Дориюш (Ганҷинаи номҳои 
эронӣ).  
Аз вожаи авастоии «аиримана» - оромишдиҳанда». 

 
   ♂ āriyāz   /Ориёз/  �ر��ز

Раҳнамо ва раҳбар. 
Дар авасто «Ориёроза» - «раҳнамо ва раҳбар». 

 
   ♂ āriyāfar / Ориёфар/  ��ر��5َ 

Дорои фарр ва шукӯҳи ориёӣ.  
Баҳампайваста аз «Ориё» (Ниг. «Ориё») ва  «фар»  
-  «шукӯҳ ва бузургӣ». Дар Авасто «Ориё 
хуварини»  - «дорандаи фари ориёӣ».  Фарҳанги 
авасто; Ганҷинаи номҳои эронӣ). 

 
  ♂ āriyāk  /Ориёк/  �ر��ك

Ориёӣ. 
Номи яке аз сардорони эронӣ ва фармондори 
Коподукия;  номи чаҳорумин ниёи Манучеҳр ба 
навиштаи  Юстӣ (Ганҷинаи номҳои эронӣ). 
Дар авасто «ориёка» - «ориёӣ»  

 
  ♂ āriyāmas  /Ориёмас/  �ر��4�َ

Ориёии бузург. 
Номи яке аз шоҳзодагони суғд дар рӯзгори 
Искандар (Ганҷинаи номҳои эронӣ) 
Баҳампайваста аз «Ориё» (Ниг. «Ориё») ва  «мас» -  
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«бузург». 
 

       ♂ āriyāman / Ориёман/  ��ر���َ 
Оромишдиҳанда, хушбахтӣ диҳанда.  
Номи фариштаи нигаҳбон и ошт ӣ ва дӯстӣ, шодӣ ва 
хушбахтӣ (Вандидод 2,19,15,9,22) аз бузургони 
ҳахоманишӣ. 
Ниг. «Ориёрман» 
 

  ♂ āriyāmane / Ориёмона/   (�ر���َ 
Оромишдиҳандаи ориёиҳо. 
Баҳампайваста аз ««Ориё»» (Ниг. «ориё») ва   
«мана», аз вожаи авастоии «рамана» - «оромиш, 
осоиш».  

 
        ♂ āriyāmehr / Ориёмеҳр/  ���ر���ِ 

Дорои меҳри ориёӣ, дӯстдори ориёӣ. 
Номи фариштаи рӯшноӣ ва нигаҳбони ростӣ ва 
паймон  (Ригведо) 
Баҳампайваста аз ««Ориё»» (Ниг. «Ориё») ва  
«меҳр», аз решаи санскрит «митра» -  «пайванди дӯ
стии парвардигор, рӯшноӣ ва фурӯғ» ва аз вожаи 
Эрони бостон ва авастоии «митеҳра» - «пайвастагӣ 
миёни офаридгор ва офаридагон»  (Вандидод, Яшт 
10). 

 
  ♀ āriyān / Ориён/  �ر��ن 

Оромишдиҳандаи ориёиҳо. 
Номи ҳамсари Остиёк, чаҳорумин фармонравои 
Мод.  
Ниг. «Ориё» 
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     ♂ āriyānd   /Ориёнд/  �ر��	�

Номи фармонравои Миср аз гоҳи Камбуҷия то 
Дориюш. 
Ниг. «Ориё» 

 
  ♂ āriyānā  /Ориёно/  �ر��	�

Номе, ки юнониён ба сарзамини ориёиён дода 
буданд. 
 Ниг. «Ориё» 

 
   ♀ āriyānāz /  Ориёноз / �ر��	�ز

Арҷманд ва зебои озод. 
Баҳампайваста аз ««Ориё»» (Ниг.  «Ориё») ва   ва 
«ноз», аз таквожи решаи ва авастоии «яз» ва «наз» 
- «ноз, борикандом» 

 
     ♂ āriyāv /Ориёв /    �ر��و

Ориёӣ. 
Номи яке аз сипаҳсолорони Куруш дар ҷанги  
Куноказо (Фарҳанги Эрони бостон). 
Аз авастоии «Ориёви» - «ориёӣ». 

 
  ♂ āriyāvand / Ориёванд / �ر��َو	�

Ориёӣ 
Ниг. «Ориёв» 

 
 ♂ āriyan / Ориён/  ��ر�َ 

Ориёӣ,  эронӣ. 
Ниг. «Ориё» 

 
  ♂ āriyu  /Орию  /�ر��
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Ориёӣ, эронӣ. 
Номи дигари Эраҷ, кӯчактарин писари шоҳ 
Фаридун.  
Аз вожаи авастоии «аирява» - «эронӣ». 

 
  ♂ āriyudād  /Оривдод/  �ر��داد

Эрондод. 
Дар авасто «аири дата» -  «эрондод». 

 
  ♂ āriyurād  /Ориюрод/  �ر��راد

Ҷавонмарди эронӣ. 
Номи писари Ардашер и дуввуми  ҳахоманишӣ.  
Ниг. Орию 
 

  ♂ ariyušin  /Ориюшин/  �ر��#��
Касе ки хонааш дар сарзамини Эрон аст. 
Аз вожаи авастоии «аири шина» - «ориёиошёна». 

  
  ♂ āriyumānd  /Ориюмонд/  �ر����	�

Андешаи ориёӣ ва хирад. 
Номи наваи Дориюши якум писари Гаубару 
(Таърихи Эрони бостон). 
Баҳампайваста аз «Орию» (Ниг. Орию) ва «монд», 
аз решаи  авастоии «мон» - «андеша ва хирад».  

 
 ♀ āzātā / Озото/  �زا��

Озод, озода. 
Аз вожаи авастоии «озота», дар паҳлавӣ «озот» -  
«озод», баробар бо вожаи порсии «озод» (Фарҳанги 
авасто, Яшт 12,26,9) 
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  ♀ āzātak  / Озотак/ ��زا�َ 
Озода, раҳо 
Баробар бо вожаи паҳлавӣ «озотак» - «озода, раҳо».  
Ниг.  Озото  

  
  ♂ āzād  /Озод/  �زاد

Раҳо, касе ки дар банд набошад. 
Номи беҳдине аз хонадони Карсан, ки дар банди 
108 Фарвардин Яшт сутуда шуда аст (Ганҷинаи 
номҳои  эронӣ). 
Ниг. Озото 

 
 ♂ āzādān  /Озодон/   �زادان

Вобаста ба хонадони озод. 
Ниг. Озото 

 
  ♂ āzādbeh / Озодбеҳ/   �زاد�ِ(

Беҳтарин озодмард. 
Номи яке аз сардорони эронӣ. 
Ниг. Озото 

 
  ♂ āzādšād  /Озодшод/   �زاد#�د

Шодмон аз раҳоӣ. 
Номи мӯбади мӯбадони рӯзгори Хусрави якуми 
Сосонӣ.  
Дар паҳлавӣ «озодшоз» - «раҳоӣ аз шодмон». 

 
    ♀ āzādeh / Озода/  �زاد=

Озод, раҳо, касе ки дар банд набошад. 
Ниг. آزاتا   

 
 ♀ āzārmidoxt / Озармидухт/  ,+�ُ �ر��زَ 
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Духтари ҳамешаҷавон. 
Баҳампайваста аз «озарми» ва «духт».   «Озарми» 
аз вожаи авастоии «озарима» ба ораш «на» «о» ва 
«зарима» - ҳам решаи «зоронот» - «пир, фартут» 

  
  ♀ āzarmin  /Озармин/  �َزر���

Ҳамешаҷавон, пирношуд 
Ниг. Озармидухт. 
 

   ♂ āzmān   /Озмон/  �ز��ن
Озмоянда. 
Баҳампайваста аз ду таквожи решаи «мо» ва «зо», 
аз вожаи авастоии «озимо» -  «озмудан». 

 
   ♂ āzū  /Озу/  �زو

Шодмон, пуртакопӯ. 
Баробар бо вожаи авастоии  «озу»,  аз вожаи «озу 
фрозон» - «шодӣ, зиндагӣ барои талош» (Ясно 1 ва 
45,  Яштҳо 5 ва 1). 

 
   ♀ āzūtā / Озуто/  �زو��

Озудо: афзунидиҳанда,  кушоишдиҳанда. 
Аз вожаи авастоии «озуити до», ки пайваста аст аз 
«озуити» ва решаи авастоии «до»  - «додан, сохтан, 
пардохтан» (Фарҳанги вожагони авастоӣ; 
Фарҳанги решаҳо). 

 
  ♀ āzūdā  /Озудо/  �زودا

Хушбахтӣ диҳанда ,  комбахш. 
Ниг. Озуто 
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 ♀ āzitā / Озито/  آزيتا
Хушбахтидиҳанда , фузунидиҳанда, фаровонӣ 
диҳанда.  
Аз вожаи авастоии  «озути», дар Госоҳо «озати» -  
«диҳанда» («Вандидод Фаргарди 53,57,9 
Донишномаи Эрони бостон). 

 
  ♂ āždiyā / Ождиё/  �ژد��

Хушбахт, комёб. 
Аз вожаи авастоии  «ижа» - «хушбахтӣ, комёбӣ» аз 
решаи   «аж» -    «хостан, орзу доштан» (Ясно 5 
банди 49, ҳот 33 банди 6)  

 
  ♂ āžū / Ожу/  �ژو

Комёб, хушбахт, хоҳон. 
Ниг. Ождиё 
 

�%�   /āsā / Осо ♂  
Пуршитоб, чобук. 
Номи падари Баҳман; номи беҳдине дар Вандидод. 
Аз таквожи решаи «оса» - «шитоб тундӣ, тезӣ» ва 
низ аз таквожи решаи «ос» -  сойидашуда, зебо 
шуда» дигаргуншудаи вожаи авастоии «осто» -  
«ҳастӣ, будан» баробар бо вожаи авастоии «осо» - 
«осудан, осоиш» 

 
  ♂ āspiyān / Оспиён / �%?��ن

Осоиш, хушбахтӣ, фаровонӣ. 
Аз вожаи авастоии «оспино» - «фаровонӣ, афзунӣ, 
хушбахтӣ, осоиш». 

 
��?%� / āspin / Оспин ♂  
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Осоиш, хушбахтӣ, фаровонӣ. 
Ниг.  Оспиён. 

� �?%� /āspinā   /Оспино ♀  
Осоиш, хушбахтӣ, фаровонӣ. 
Ниг.  Оспиён. 

 
 ِ�%��    /āstenā / Остино ♀  

Ҳастӣ , будан, нерӯи дарунӣ, нерӯи тан.  
Аз таквожи решаи ва авастоии  «ости» - «будан, 
ҳастан» аз вожаи авастоии «остинто» - «нерӯи тан» 
(Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
��%� / āstu   /Осту ♂  

Тунду тез, чобук, пуршитоб, ситоишгар. 
Аз решаи «ос» ва вожаи авастоии «осу» - «тунду 
тез, пуршитоб» ва низ аз вожаи авастоии «остути» -  
«ситоиш, ниёиш». 
 

  Остуван ♂ / āstūvan / �%��َون
Ситоишгар. 
Ниг. Осту. 

 
  ♂ āstiyāk / Остиёк/  �%���ك

Нигаҳдорандаи ҳастӣ ,нигаҳбони ҳастӣ. 
Номи чаҳорумин подшоҳи Мод ва падарбузурги 
(модарии) Куруши Ҳахоманишӣ (550-584 п.м.),  ки 
аз Куруши бузург шикаст хӯрд ва подшоҳии  аз 
ҳам  фурӯ пошид. 
Баҳампайваста аз «ости»  ва «ёк». «Ости» аз вожаи 
авастоии «асти» - «ҳастӣ, будан» ва «пок» баробар 
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бо вожаи Эрони бостон «ёк» - «нигаҳбонӣ кардан, 
нигаҳдорӣ кардан». 

 
  ♂ āsru  /Осру/  �%�و

Ашк, сиришк 
Баробар бо вожаи авастоии «осру» - «сиришк, 
ашк» 

 
���%� / āsdin  /Осдин ♂  

Ниёиш кунанда,  омӯзишдиҳанда и ниёиш ва 
ситоиш. 
Номи марде дар садаи даҳуми яздигурдӣ. 
Аз вожа авастоии  «осиндо» -  «омӯхтан, ниёиш 
кардан». 

 
   ♀ āsemān     /Осмон/�%/�ن

Монанди санг, сипеҳр 
Эрониён осмонро  ба сони санг пиндоштанд. 
Дар Авасто ва порсии бостон «осиман»   ва дар 
паҳлавӣ  ва порсӣ «осмон» навишта шуда аст. 

 
�َ%� /  āsan/ Осан ♂  

Ниҳод, сиришт дарунӣ. 
Аз вожаи авастоии «осно» - «сиришти дарунӣ, 
огоҳии дарунӣ». 

 
� %�   / āsnā /Осно ♀  

Огоҳии дарунӣ, сиришти дарунӣ. 
Баробар бо вожаи авастоии «осно» - «сиришти 
дарунӣ», «огоҳии дарунӣ». 
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  ♀ āsendā  /Осиндо / �ِ% �ا
Омӯзанда, ниёишкунанда. 
 Ниг. Осдин 

 
  ♀ āsovā/ Осуво    / �%ُ�ا

Чобук, пуршитоб, кӯшо, пуртакопӯ 
Аз вожаи авастоии «осу» - «тундӣ, шитоб, чобукӣ. 

 
 ♂ āsūvan / Осуван/  ن�وَ �%

Пурбор, тавоно, тавонманд   
Баробар бо вожаи авастоии «осувана» - «пурбор, 
тавоно, тавонманд». Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

  
���%�  /āsūyā / Осуё ♀  

Оташин, озарин, чобук, пуршитоб 
Номи хонаводагӣ ва нажоди Обитин аз хонаводаи 
осуён будааст. (Фарҳанги решаҳо,  Фарҳанги 
вожагони авастоӣ). 
Аз таквожи решаи «ос» - ва аз вожаи авастоии  
«осуя» -  «оташин, пуршитоб, чобук». 

 

  ♂ āsidād / Осидод/   �%��اد
Осидот: ба  ҳастиомадаи бахшанда, падид омада 
барои додгарӣ. 
Номи яке аз бузургони рӯзгори Ардашери дуввуми 
ҳахоманишӣ. 
Баҳампайваста аз «оси» ва «дод». «Оси»   аз вожаи 
авастоии  «асти» -  «ҳастӣ, будан» ва «дод» ё «дот», 
аз таквожи решаи «до»  -  «додан, сохтан, падид 
овардан, додгарӣ кардан» ва вожаи авастоии 
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«дота» -  «доварӣ кардан, додгарӣ кардан; 
бахшидан». 

 
 َ/�%��  /āsiman / Осиман ♂  

Монанди осмон, осмонгун. 
Аз вожа ҳои авастоии «осман»  ва «асма» - «осмон, 
санг» ва «он» -  «монанд». 

 

��%� /   āsin/ Осин ♂  
Тунду тез, пуршитоб, чобук. 
Аз таквожи решаи «ос» ва аз решаи авастоии 
«осинга» - «тезтарин, пуршитобтарин». 

 

�%�#�  /āšūsā / Ошусо ♂  
Порсо, пок, дурусткор, монанд порсо. 
Номваре порсӣ дар Яшт 4 ва 7. 
 Баҳампайваста аз «ошуво» -     «порсо»  ва «со»  

»монанд« , ва низ аз вожаи авастоии «оршусия» 
«дурусткор». 
  

��	�#�  /āšūntā / Ошунто ♀  
 Порсо, пок, дуруст. 
 Аз вожаи авастоии «ошувант»  ва «ошувана» - 
«порсоӣ, покӣ, ростӣ, дурустӣ». (Фарҳанги 
вожагони авастоӣ; Фарҳанги решаҳои авастоӣ). 

 
     ♂ āšūvan / Ошуван/  ن�#�وَ 

Порсоӣ, ростӣ, дурустӣ.  
Аз вожаи авастоии «ошувана» - «ростӣ, порсоӣ, 
дурустӣ» (Виспарад, 12 ва 4, Фарҳанги авасто). 

 
  ♀ āftāb / Офтоб / ���5ب
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Гармобахши равшан. 
Баҳампайваста аз «оф» ё «об»  «равшанӣ, 
дурахшандагӣ»  ва «таб»  дар паҳлавӣ «офтоп» - 
«офтоб». 

 
 َ5����  /āfarin / Офарин ♀     

Ситоиши нек, дуруд, сутудан, дӯст доштан.  
Аз вожаи авастоии «офрина» - ва «офрини» - 
«офарин, дуруд»». Аз ду бахш «о» ва «фари»  ё 
«фарин» - «дӯст доштан, хушнуд кардан, сутудан» 
(Ясно,  ҷилди  2,78). 

- ��5َ�  /āfarineš  /Офариниш ♀  
Падид овардан, кор ва навоварӣ кардан, куниш; дӯ
ст доштан, хушнуд кардан, ситоиш, сутудан; 
офаридан, дуруд ва сипос. 
Дар паҳлавӣ  «куниш» аз вожаи авастоии «шию 
ана»  ва аз  таквожи решаи «шию» - «шудан, анҷом 
додан, куниш»  ва низ аз вожаи авастоии  «офрини» 
-  «офарин, дуруд  ва сипос»; аз ду бахш «о» ва 
«фри» ё «фарин» - «дӯст доштан, хушнуд кардан, 
ситоидан, сутудан». 

 
 َ5�� ��  /āfarinā / Офрино ♀  

Офарин, дуруд, сутудан, дӯст доштан.  
Ниг. офарин 
 

��A5�  /āfšid / Офшид ♀  
Дурахшон, пуршукӯҳ, шукӯҳи  рӯшноӣ.  
Баҳампайваста аз решаи авастоии «фараш» - «шукӯ
ҳ» ва пасванди  «шид» - «дурахшиш, рӯшноӣ» 
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ҳам решаи вожаи «фаршед» - «шукӯҳи дурахшон» 
(Зернависи Бурҳон). 

 
   ♂ ākāv / Оков/  �آ�و

Ошкор, пайдо, равшан. 
Баробар бо вожаи авастоии «оков»  ва «окова»- 
«ошкор, пайдо, равшан» (Ясно 13,51) Фарҳанги 
вожагони авастоӣ). 

 
���8� / āgrin / Огрин ♂  

Андешаи бартар. 
Аз вожаи авастоии «агри майти»  - «як андеша» 

 
�����  /āmātā / Омото ♂ 

Озмун, устод, омодашуда.  
Аз вожаи авастоии «омота» - «забардаст, устод, 
омода ба кор» (Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
  ♂ āmān  /Омон/   ���ن

Хирад, огоҳӣ. 
Баробар бо таквожи решаи «омон»  ва вожаи 
авастоии «омонга» -  «нерӯи хирад ва дониш». 

 
��َ� /āman    /Оман ♂  

Нерӯи хирад, нерӯи дониш, нерӯи минӯӣ. 
Ниг.  Омон 

 
B �َ�  /āmang  /Оманг ♂  

Нерӯи хирад, нерӯи дониш, нерӯи минӯӣ. 
Ниг.  Омон 

 
 ِ����   /āmenid / Оминд ♂  
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Хирадманд, огоҳ, нерӯи хирад ва дониш. 
 Номи дабири Дориюш. 
Ниг.  Омон 

 
��	���  /āmūntā / Омунто ♂ 

Нерӯманд, далер.   
Аз вожаи авастоии  «омаванта» - «далер, нерӯ
манд»  (Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
4�����  /āmitis / Омитис ♀  

Падид омада аз нерӯи хирад, нишондиҳанда и нерӯ
и хирад ва огоҳӣ.  
Номи духтари Осиёк подшоҳи Мод, ҳамсари 
Куруши бузург. 
Баҳампайваста аз «оми» ва «тис».  «Оми» аз вожаи 
авастоии «оман» -  «нерӯи хирад, нерӯи дониш»  ва 
«тис» ё «дис», аз решаи авастоии «дарис» - 
«нигоҳ». Дар Ҳинди бостон ва  санскрит «дрс»  ва 
«дич»- нишон додан, намоён кардан» ва аз таквожи 
решаи ва авастоии «дис»- «падидор шуда, сохта 
шуда, монанд шуда», дар порсӣ «дис» -  «монанд». 

 
  ♀ ānādiyā  /Онодиё/  �	�د��

Пок ва вораста. 
Дигаргуншудаи вожаи авастоии «ана даива» -  «ба 
дур аз зиштӣ»  Баҳампайваста аз    «ана» - «дур аз, 
бидуни» ва «даива» - «дев, нопок, палид». 
 

  ♂ ānāg / Оног/  �	�گ
Биҳишт, Фирдавс; фармонраво, дорои нерӯи 
гузиниш. 
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Номи яке аз фармонравоёни Порт дар рӯзгори 
Ардашери Бобакон. 
Аз вожаи авастоии «ангаҳу» - «биҳишт, фирдавс» 
ва низ аз вожаи авастоии «ангаҳуя» - фармонраво, 
дорои нерӯи гузиниш»  

 
  ♀ ānāhit /Оноҳит/   �	�ه�+

Ба дур аз нопокӣ, беолоиш. 
Баҳампайваста аз ду бахш  «ана» - «на, ба дур» ва 
«ҳита» - «олудагӣ, нопокӣ»; дар порсии бостон 
«ана ҳита». 

 
      ♀ ānāhitā / Оноҳито/  �	�ه���

Ба дур аз нопокӣ, беолоиш. 
Ниг. Оноҳит 

 
  ♀ ānāhid/ Оноҳид  / �	�ه��

Ба дур аз нопокӣ, беолоиш. 
Номи фариштаи об. 
Ниг. Оноҳит 
 

���	� / āndiyā / Ондиё ♀  
Ба дур аз зиштӣ ва бадӣ; оростагӣ, меҳрубонӣ, 
хушрӯӣ. 
Номи ҳамсари Ардашери якум;  
Аз вожаи авастоии «ана даива». Баҳампайваста аз 
ду бахш  «ана» -  «на, ба дур» ва «даива» - «дев, 
зиштӣ» ва низ аз вожаи авастоии «аинити» - 
«оростагӣ, меҳрубонӣ, хушрӯӣ» 

 
 ِ	��/  /ānemā / Онимо ♀ 
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Ҳамешагӣ. 
Аз вожаи авастоии «ониман» -  «ҳамешагӣ». 

 
  ♀ ānūš  /Онӯӯӯӯш/  �	�ش

Бемаргӣ, ҷовидон. 
Аз вожаи авастоии «ануша» - «бемарг, ҷовид» 

 
+�	�  /ānit / Онит ♀  

Оростагӣ, меҳрубонӣ, хушрӯӣ. 
Баргирифта аз вожаи авастоии «онити» - «оростагӣ, 
меҳрубонӣ, хушрӯӣ». 
(Ясно 57 ва 4) 

 
���	�  /ānitā / Онито ♀ 

Оростагӣ, меҳрубонӣ, хушрӯӣ. 
Ниг. Онит. 

 
��	�  /ānid / Онид ♀  

Меҳрубон, хушрӯ, ороста. 
Баробар бо таквожи решаи «онид» -  «меҳрубон, 
хушрӯ, ороста».  
 

�/�	�  /ānimā / Онимо ♀ 
Бениёз. 
Аз вожаи авастоии «ануямна» - «бениёз» 
(Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
�/َ�	� / āniman / Ониман ♂  

Бениёз. 
Ниг. Онимо 
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  ♀ āvā / Ово/  �وا

Бонг, наво. 
Аз решаи «воч», ё «вок» ва ё «воз»,  дар  санскрит 
«воҷ» ва «авок» ва дар паҳлавӣ «овоч» - «хондан, 
гуфтан, овоз» 

  
  ♂ āvān / Овон / �وان

Обон: моҳи ҳаштум аз соли хуршедӣ.  
Ниг. Обон 

 
  ♀ āvrā / Овро/  �ورا

Регбор, борони тунд. 
Баробар бо вожаи авастоии «овро» (Ясно 9 ва 32). 
 

  ♀ āvartā / Оварто/  ر���وَ 
Гаронбаҳо, боарзиш, арзанда. 
Аз вожаи авастоии  «авирто» -  «гаронбаҳо, 
арзанда» (Яштҳо 17ва7; Вандидод 18,39,9). 

 
      ♂ āvernā / Овирно/  �ر	�وِ 

Бовардошт. 
Аз вожаи авастоии «аврино» - «бовардошт» 
(Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
  ♂ avgān / Овгон/  �و�8ن

Натарс, бебок, барӯманд. 
Номи паҳлавоне аз лашкари  Фаридуни пешдодӣ. 

 
 ♀ āvenā / Овино/  	��وِ 

Пинҳон, нопайдо, ноошкор. 
Аз вожаи авастоии  «аваино» - «пинҳон, нопайдо, 
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ноошкор». (Яштҳо, 19 ва 34) 
 

  ♀ āvant / Овант/  	+�وَ 
Чолок, чобук.  
Аз вожаи авастоии «аурванта» - «чобук» (Яштҳо 5 
ва 7)  

 
  ♂ āve/  Ова /   �و=

Бебок, натарс, нерӯманд. 
Сардори сипоҳи шоҳ Хусрави Каёнӣ  
аз вожаи «овӣ» -  «натарс, тавонманд» 

  
  ♀ āvid  /Овид/  �و��

Огоҳ, доно. 
Баҳампайваста аз пешванди авастоии «о» ва вожаи 
решаи  «вид» - «донистан, огоҳ будан» 

 
  ♂ āvis /Овис/   �و�4

Огоҳидиҳанда. 
Аз вожаи «овисти» - «огоҳӣ» (Виспарад 9 ва 2) 
 

 ♀ āvistā / Овисто/  �و�*��
Огоҳидиҳанда. 
Ниг. Овис 

 
    ♀ āviš / Овиш/  �و�-

Ошкор, ҳувайдо, пайдо.   
Баробар бо вожаи авастоии «овиш» - «ошкор, 
ҳувайдо пайдо, равшан» (Ясно 33 ва 7; Фарҳанги 
вожагони авастоӣ). 
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         ♀ āvin / Овин/  �و��
Нигаристан, тамошо кардан, бо жарфнигарӣ баррас
ӣ кардан. Баробар бо вожаи авастоии  «овин» - аз 
решаи «вин» - «дидан»  (Яштҳо 13 ва 31; Вандидод  
7 ва 3) 

 
  ♀ B   /āhang / Оҳанг�هَ 

Наво, ово; густариш. 
Баҳампайваста аз «оҳ», аз вожаи авастоии «ой» - 
«оҳой, ҳой»  ва «ҳанг» (Вандидод, 18 ва 1), аз 
вожаи авастоии «ҳанч»  - «густариш додан, каш 
додан» (Вандидод, 9 ва 10). 

 
�?��  /āypā / Ойпо ♀ 

Подоши некӣ, бахшиш. 
Аз вожаи авастоии «ой пат» -  «подош, нек бахтӣ» 
(Фарҳанги вожагони авастоӣ) 

 
   ♀ āyrā   /Ойро/   ���ا

Дурахшон, равшан. 
Аз вожаи авастоии «ойара» - «равшании рӯз». 

  ♀ āyri / Ойри / ���ي
Дурахшон, равшан. 
Ниг. Ойро 

 
�����   /āyrin /Ойрин ♂  

Дурахшон, равшан. 
Ниг. Ойро 

 
  ♀   /āyzā  /Ойзо��Dا

Ситоиш кунанда, ниёиш кунанда. 
Баҳампайваста аз пасванди авастоии «о» ва 
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таквожи решаи «яз» - «ситоиш кардан, сутудан». 
 

4ِ��   /āyes /Ойис ♀  
Ҳамешагӣ,ҷовидон. 
Баробар бо вожаи авастоии   «ойес» - «пойдор, ҷ
овидон». 

 
�ِ��  /āyen  /Ойин ♀ 

Ойин.  
Баробар бо вожаи паҳлавии «ойин»  (Фарҳанги кӯ
чаки паҳлавӣ). 

 
���  /āyu   /Ою ♂  

Ҳамешагӣ, дерпоё. 
Аз решаи «ойу» - «дерпоё» ва дар Авасто «ойу» ва 
«айу»  - «дерпоё» (Фарҳанги решаҳо; Фарҳанги 
вожагони авастоӣ). 

 
  ♂ āyut /  Оют/  ���ت

Дерпоё, ҳамешагӣ.  
Номи беҳдине ки дар банди 118 Фарвардин Яшт 
сутуда шудааст. 
Ниг. Ойу 

  
 ♀ āyuvā / Оюво / ���وا

Дерпоё, ҳамешагӣ.  
Ниг. Ойу 

 
����� / āyitā / Ойито ♀ 

Барф 
Аз вожаи авастоии «аито» -  «барф» (Вожаҳои 
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авасто). 
 

���� / āyin / Ойин ♀     
Ороиш ва зинат (Бурҳон) 
Дар паҳлавӣ «айин»  ва «ойин» (Фарҳанги Муин). 
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  А - الف 
 

  ♂ abardād / Абардод / َاَ��داد
Баландофарида, худодод. 
Номи яке аз сардорони Куруши бузург. 
дар авасто «авардота» - «баландофарида» ё 
«аҳуродота» - «худодод». (Ганҷинаи номҳои эронӣ).  

 

  ♂ abarsām / Абарсом/  �%�م�َ اَ 
Болотарин савганд, савганд; болотар аз сиёҳӣ ; 
болотар аз Сом (ниёи Гаршосб). 
номи Аргубади Ардашери Бобакон.  
Баҳампайваста аз «абр» ва «сом». «Абр» аз вожаи 
авастоии «упайр», дар  санскрит «упари», дар 
паҳлавӣ «апар» -  «боло, болотар, бар, сар» ва 
«сом», аз вожаи авастоии «сома» - (тира, сиёҳ, 
савганд, паймон». 

 

 ♂ abarkām  /Абарком/  َاَ��آ�م
Бузургорзу, баландком.  
Аз вожаи авастоии «аваркама» - «бузург орзу, 
баландком»  (Ганҷинаи номҳои эронӣ) 
   

  ♂ abargān  / Абаргон/ ��8ن�َ اَ 
Монанди баланд пойгон, монанди бартарон.  
Баҳампайваста аз «абр»  ва «гон» - «монанд».  
Ниг.  Абрсом 

 

  ♂ abarvand / Абарванд / َاَ��َو	�
Дорандаи бартарӣ ва шукӯҳ. 
Аз вожаи авастоии «абарвант» - «дорандаи бартарӣ 
ва шукӯҳ».  
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 ♂ aparvand /Апарванд/   َاَ&�َو	�

Дорандаи баландӣ ва шукӯҳ, фараҳманд 
Ниг. Абарванд 

 
  ♂ atrin / Атарин / َا����

Оташин  ,монанд  оташ. 
Дар санги набишти Бесутун, номи писари 
Упудрам, ки дар гоҳи Дориюши бузург саркаш 
шуд ва худро подшоҳи Хузистон хонд. (Ганҷинаи 
номҳои эронӣ). 
«Отир»» дар Авасто «отара»  ва «отири» ва  
«осир», дар форси ҳахоманишӣ, «отар» ва дар порс
ӣ «озар» омадааст. 

 
  ♂ atmā / Атамо  / َا�/�

Бегуноҳ, дуруст. 
Баробар бо вожаи авастоии «атмо» - «дурустӣ, 
бегуноҳӣ» ва кӯтоҳ шудаи вожаи авастоии «атмо 
юво» - «дурустӣ пойдор, ҳамеша, бегуоҳ». 

 
  ♀ atnu / Атну / َا� �

Бегуноҳ. 
Аз вожаи авастоии «анту парата» -   «дурустӣ, 
бегуноҳӣ».  

 
  ♀ �A��  /atišā / Атишоاَ 

Шодоб, хушнуд, устувор, пойдор. 
Аз вожаи авастоии «паити шо» - шодоб, шод, 
хушнуд» ва низ аз вожаи авастоии «паити шата» - 
«устувор, пойдор» (Фарҳанги вожагони авастоӣ). 
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  ♀ ajmā  / Аҷҷҷҷмо / َا;/�

 Ҳамешагӣ, пойдор. 
Аз вожаи авастоии «аҷмана» - «ҳамешагӣ, нобуд 
нашуданӣ». 

 

  ♀ ajmiyā  /Аҷҷҷҷмиё/  َا;/��
Ҳамешагӣ, мондагор 
Ниг. Аҷмо 

  
  ♂ ojnā  / Уҷҷҷҷно/ ُا; �

Нерӯманд, тавоно. 
Аз вожаи авастоии «уҷанга» - «нерӯманд, зӯ
рманд». 

 

  ♂ ajvān  / Аҷҷҷҷвон/ َا;�ان
Зӯрманд, тавоно. 
Аз таквожи решаи «уҷия» - «тавоно» ва вожаи 
авастоии «ауҷунгаҳута» - «зӯрманд, нерӯманд». 

 
  ♀ axtar  /Ахтар/  َا,��

Ситора; шугун. 
Дар паҳлавӣ «ахтар»  ва «апохтар» - «ситора» 

 
  ♂ adān / Адон/  َادان

 Созанда, бахшанда, офаринанда.   
 Аз решаи «до» - «додан, бахшидан; сохтан» 
(вожаёби Фарҳанги паҳлавӣ). 

 

  ♀ edenā / Едино/  �ِد	اِ 
Дайана, ситоиш, ниёиш.  
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Аз вожаи авастоии ва порсӣ бостон «даино» - «дин, 
ситоиш, ниёиш». 

 

 ♂ edit / Едит/  د�+اِ 
Фармонраво, дастурдиҳанда. 
Номи дувоздаҳ бурҷи офтоб, ки дар афсона ҳои 
эронӣ омадааст. Адит дорои ҳафт фарзанд аст, ки 
дар миёни онҳо Воруно ва шаштои дигар пиромуни 
ӯ ҳастанд: номҳои Митро, Ариман, Баҳг, Дакиш, 
Ониш, Сури ва ҳафтумин ном Офтоб будааст. 
(Фарҳанги аъломи авасто). 
Аз вожаи авастоии «Адити» - «фармонраво, 
дастурдиҳанда».  

 

  ♂ arān / Арон / َاران
Фарр, шукӯҳ, бузургӣ.  
Аз вожаи авастоии «Арина - «фарр, шукӯҳ; кори 
шоистаи сарпараст». 

 
  ♂ arbāt  /Арбот/  َار��ت

Нигаҳбони ростӣ ва дурустӣ. 
Номи яке аз сардорони Дориюши бузург (Таърихи 
Эрони бостон). 
Баҳампайваста аз решаи авастоии «арита» - «касе 
ки ба ростӣ ва дурустӣ зиста» ва «под» «нигаҳбон». 

 
  ♂ arpād / Арпод/  ر&�داَ 

Нигаҳбони ростӣ ва дурустӣ.  
Ниг. Арбот 
 

 ♂ artā / Арто/  َار��
Касе, ки ба ростӣ зиста; ростӣ, дурустӣ. 
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Аз решаи авастоии  «орита» - «касе ки ба ростӣ 
зиста; дурустӣ» (Яшт 13 ва 172) баробар бо вожаи 
авастоии «арто» - «дурустӣ, покӣ». 

 

  ♀ artaferen/ Артофирин  / َار��5ِِ�ن
Дурусткори хушбахтӣ диҳанда; дурусткори 
ситоишгар. 
Баҳампайваста аз «арто» (Ниг. Арто) ва «фурин», 
аз вожаи авастоии «фурин» - фаровонии бисёр, 
хушбахтидиҳанда; ситоишгар, ниёишгар». 

 
  ♂ artāk  /Арток/  َار��ك

Чобуки дурусткор; бе  монанд дар чобукӣ. 
Кӯтоҳ шудаи «артой так» ва низ баҳампайваста аз 
«арто» (Ниг. Арто) ва «так», баробар бо вожаи 
авастоии «така» - «чобук; бе  монанд». 

 
  ♂ artāman  /Артоман/  َار��َ��

Дурусткор, неккирдор. 
Номи падари Онофос. 
Ниг.  Арто 

 
     ♂ artāy / Артой / َار��ي

Росткирдор 
Ниг. Арто 

 
D�ََار��  /artāyaz  /Артояз ♂   

Ситоишгари дурусткор. 
Баҳампайваста аз «арто» (Ниг. Арто)  ва «яз», дар 
порсии бостон  «ёд» ва дар авасто «яз» 
«парастидан, сутудан». 
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  ♀ artāyes /Артойис/   َار���4ِ

Сазовори дурусткорӣ. 
Баҳампайваста аз «арто» (Ниг. Арто)   ва «Ойис», 
баробар вожаи авастоии «ойис» - «басанда, 
сазовор». 

 
  ♂ artabān /Артабон/   َارَ���ن

Нигаҳбони ростӣ ва дурустӣ. 
Баҳампайваста аз «арто» (Ниг. Арто)  ва «бон» 
«нигаҳбон». 

 
  ♂ A  /artošt  /Артушт+ر�ُ اَ 

Дурусткори хушбахт, рост кирдори комраво.  
номи писари Дориюши дуввум. 
Баҳампайваста аз «арто» (Ниг. Арто)   ва «шит», аз 
таквожи решаи «ши» -  «шодӣ, хушбахтӣ» ва вожаи 
авастоии «шита» - «хушбахтӣ, комравоӣ». 

 
  ♂ artman  / Артман/  َار�َ/�

Дурусткор, нек кирдор. 
Номи яке аз сардорони модӣ дар рӯзгори Куруши 
Бузург. 
Ниг. Арто 

 
   ♂ artavān   /Артавон/  َارَ��ان

Пуштибони ростӣ ва дурустӣ. 
Дар авасто «артапона» - «пуштибони ростӣ ва 
дурустӣ»  ва дар паҳлавӣ «артабон». 

 
  ♀ E�  /ereti / Еретиرِ اِ 

Рост, дуруст. 
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Аз решаи авастоии   «ирита» - «ростӣ, дурустӣ». 
 

  ♀ artistūn / Артистун/  ر��*��ناَ 
Падидомада аз ростӣ ва дурустӣ. 
Номи духтар и Куруш, ҳамсари Дориюш ва хоҳари 
Ҳутиис. 
Баҳампайваста аз вожаи авастоии  «ирита» ва 
«ирити» - «ростӣ, дурустӣ» ва вожаи авастоии 
«астувант» - пайдоиш, ҳастӣ». 

 
 

  ♂ arjmand   /Арҷҷҷҷманд/ َار;َ/ �
Гиромӣ, боарзиш. 
Аз решаи «ариҷа» - «боарзиш» ва ё аз решаи 
«арига» - «гиромӣ» ва аз вожаи авастоии «арҷанга» 
- «арзишманд, гиромӣ». 

 
 ♂ ardā / Ардо/  َاردا

Пок, дуруст. 
Номи мӯбад ва донишманд дар рӯзгори Ардашери 
Бобакон, писари Ардовироф, ки китоби 
Ардовирофнома аз ӯст ва ӯро Ардод ҳам 
меномиданд. (Зернависи «Бурҳон»; Фарҳанги 
вожагони авастоӣ). 
Ниг. Арто 

 
  ♂ ardābod  /Ардобуд/  َارداُ��

Нигаҳбони ростӣ ва дурустӣ. 
Баҳампайваста аз «ардо» (Ниг. Арто)  ва «буд» - 
«нигаҳбон».  
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  ♂ ardād   /Ардод/  َارداد

Дурусткор, додгари пок. 
Фармонравои Арманистон дар рӯзгори салукиҳо, аз 
бузургони монавӣ. 
Ниг. Ардо 

 
  ♂ ardāfar  /Ардофар/  َاردا�5َ

Дорандаи фар, дурусткор. 
Баҳампайваста аз «ардо» (Ниг. Арто)  ва «фар», аз 
решаи авастоии «фара» ва эронии бостон «фро» - 
«шукӯҳ». 

 

  ♂ ardbod  /Ардбуд/  َاردُ��
Нигаҳбони покӣ ва ростӣ. 
Ниг. Арто  

 

 ♂ ardešir / Ардашер/  رد#��اَ  
Шаҳриёри пок, шаҳриёри дурусткор.  
Баҳампайваста аз ду вожаи «ардо» (Ниг. Арто)    ва 
вожаи «вахштара» -   «шаҳриёр», ки дар паҳлавӣ 
«атрахшир» ва дар порсӣ, Ардашер гуфта шудааст. 
(Зернависи Бурҳон). 

 
  ♂ F  /ardalān /  Ардалонناردَ 

Урдувон: нигаҳбони ростӣ ва дурустӣ.  
Ниг.  Артавон 

 
 ♂ ardavān  /Ардавон/  َارَدوان

Пуштибони ростӣ ва дурустӣ. 
Номи бародари Дориюши нахустин, писари 
Виштосб;  номи чанд тан аз шоҳони Ашконӣ.  
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Ниг. Артавон 
 

   ♂ ardin  /Ардин/  َارد��
Ростин, пок, дуруст. 
Ниг.. Арто 
 

  ♂ arziš /Арзиш/   َارز�-
Додгар, дурусткор. 
Номи кӯҳе (Яшт 2 ва 19) . 
Аз вожаи авастоии «арзиша» - «рост ва дуруст». 

 
      ♂ arzin / Арзин/  رز��اَ 

Нигаҳдоранда и дурустӣ ва ростӣ. 
Номи фармондор Порс дар ҳангоми юриши 
Искандар ба Эрон.  
Баҳампайваста аз ду вожаи «арита» - «дурустӣ» ва 
«зин» -  «нигаҳдоранда». 

 
  ♂   /aržang /  Аржанг	Bرژَ اَ 

Шоиста, сазовор,  гаронбаҳо.  
Номи китоби  Монӣ; номи солори Мозандарон дар 
«Шоҳнома».  
Дар паҳлавӣ «артанга» -   artanga. Аз решаи порсии 
бостон  «аржанм», дар сангнабиштаи Шуш 
омадааст, Ҳамрешаи вожаи «арҷанга» «ороиш, зебо
ӣ, арзиш» ва низ ҳам решаи Ҳинди бостон ва Эрони 
бостон «арҷана» - сазовор будан, шоиста будан, 
гаронбаҳо будан. (Зернависи бурҳон). 

 
 ♂ arsām / Арсом/  َار%�م

Монанди дурустӣ, монанди покӣ. (Фарҳанги 
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решаҳо). 
Номи писари Дориюши Бузург; номи писари 
Ардашери  дуввуми ҳахоманишӣ.  
Баҳампайваста аз «ор» ва «сом». «Ор» аз вожаи 
авастоии «арита»  ва «ирити» -  «ростӣ, дурустӣ» ва 
«сом» ё «сон» «  »монанд  

 
  ♂ arsāman  /Арсоман/  َار%�َ��

Пок, дуруст. 
Номи бародари Хишоёршоҳ. 
Ниг. Арсом 

 
 ♂ arsān / Арсон/  َار%�ن

Рост ва дуруст. 
Ниг. Арсом 

 
 ♂ arsan / Арсан/  �َار%َ 

Монанди дурустӣ, монанди ростӣ. 
Ниг. Арсом 

 
  ♀ arsin/ Арсин/   ر%��اَ 

Дурусткори панддиҳанда, дурусткори омӯ
зишдиҳанда.  
Баҳампайваста аз «арто» (Ниг. Арто)   ва «син», аз 
вожаи авастоии «синга» - «панд, андарз ва омӯ
зиш). 

 
 ♂ aršā / Аршо/  َار#�

Дурусткор, росткирдор; марди далер; мубориз. 
Дар санги набиштаи Бесутун номи ниёи Дориюш, 
писари Виштосби ҳахоманишӣ аст. 
Аз решаи «араш» - «дуруст, рост» ва низ аз вожаи 
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авастоии «аршоко» - «далермард, мубориз».  
 

      ♂ aršāk / Аршок/  كر#�اَ 
 Марди далер, мубориз. 
Ниг. Аршо 

  ♂ aršākā / Аршоко/  ر#�آ�اَ 
Дурусткори дӯстдоштанӣ, росткирдор, далер, 
мубориз, дӯстдоштанӣ. Аршо+ко, Ниг. Аршоко, аз 
решаи авастоии «ко» - дӯст доштан.  
Номи бунёнгузори Ашкониён, ки аз хонадони порт
ӣ будааст. 

 

  ♂ aršām  /Аршом/  َار#�م
Далер, мубориз. 
Ниг. Аршо 

 

  ♂ aršān   /Аршон/ َار#�ن
Шоҳи далер. 
Номи писари Ардашери дуввум ва номи писари 
Артабоз, ки юнониён номи ӯро Арсинис  
навиштаанд. 
Ниг. Аршо 

 
  ♂ ašāvand  /Ашованд/  َا#�َو	�

Пуштибони ростӣ ва некӣ. 
Аз вожаи авастоии «Ашова» - «дурустӣ ва ростӣ» 
ва низ аз вожаи авастоии «Ашованта» -  «нигаҳбон 
дурустӣ ва ростӣ». 

 
 ♂ aršāvid  /Аршовид/  َار#�و��

Далери огоҳ. 
Ниг. Аршовид 
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  ♂ areštā / Аришто/  #��َارِ 

Росткирдор, дурусткор, додгар.    
Номи эзади нигаҳбони ростӣ ва додгарӣ (Фарҳанги 
вожагони авастоӣ). 
Аз вожаи авастоии «ариштот» - «рост кирдор, 
дурусткор». 

 

    Арашзод ♂ / arašzād/  َاَر#Dاد
Зодаи дурустӣ ва ростӣ. 
Ниг.  Аршо. 

 

  ♂ arašk / Арашак / َاَر#�
Аршак: марди паҳлавон. 
Номи бунёнгузори хонадони Ашконӣ. 
дар паҳлавӣ «аришк», аз вожаи авастоии «аршака» 
ва «аршка» - «далер». 

 
     ♂ aršan / Аршан/  �ر#َ اَ 

Далер, диловар. 
Номи бародари Ковус.  
Аз номи «хашаёр шан», ки пайванде аз «хашиё» ва 
«аршан» - «далери шоҳон» аст ва имрӯза 
Хишоёршоҳ ё Хишоёр навишта мешавад. «Рашан» 
баробар бо вожаи авастоии «рашана» - «далер» 
(Ҳурмузнома, 268) 
 

   ♂ aršiyā / Аршиё/  ر#��اَ 
Дурусткор, дурусткирдор. 
Баробар бо вожаи авастоии «аршиё» - «дурусткор, 
дуруст кирдор» (Ёддоштҳои Госоҳо, банди 6, 
шумораи 4, Ҳот 28) 
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   ♂ aršit / Аршит/  َار#�+
Рост ва дуруст. 
Аз номҳои рӯзгори ҳахоманишӣ (Ганҷинаи номҳои 
эронӣ), ки юнониён онро Арситес навиштаанд. 
Аз решаи авастоии «араш» - «дуруст, рост». 
 

  ♂ aršiye / Аршия / ر#�(اَ 
Дурусткор, росткирдор. 
Номи беҳдине дар банди  108  Фарвардин Яшт 
(Фарҳанги вожагони авастоӣ). 
Баробар бо вожаи авастоии «аршия» - «дурусткор». 

 

    ♀ arekā / Арико/  َاِرآ�
Дӯстдори бахшандагӣ. 
Баҳампайваста аз решаи авастоии «арии» - 
«бахшидан»  ва «ко» - «дӯст доштан» (Фарҳанги 
решаҳои авастоӣ). 

 

  ♂ argiyā / Аргиё/  َار��8
Созгори гаронбаҳо. 
Баҳампайваста аз вожаи авастоии «ариго» - 
«гаронбаҳои арзанда» ва вожаи авастоии «го» 
«созгор шудан»  (Фарҳанги вожагони авастоӣ; 
Фарҳанги решаҳои авастоӣ). 

 

  ♂ armin   /Армин/ َار���
Оромишдиҳанда, хушбахтидиҳанда; оромиш ва 
шодӣ. 
номи фариштаи  нигаҳбони оштӣ ва дӯстӣ; номи 
писари Кайқубоди каёнӣ (Кайғубод).  
Аз вожаи авастоии «аиримана» «оромишдиҳанда 
(Вандидод 2,19,15,9,22). 
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Ниг. Оримин 
  

  ♂ aren /Арин/   َاِرن
Фарр, шукӯҳ, шоистагӣ. 
Аз вожаи авастоии «Арина» - фарр, шукӯҳ,  
шоистагӣ. 

 
  ♀ arnāz /Арноз/  ر	�زاَ 

Дурусткори ноз, рост кирдори борикандом.  
Баҳампайваста аз «арто», аз вожаи авастоии 
«артояз»  ё «артоназ» ва «ирита» - «рост, дуруст» 
ва  «ноз»,  аз вожаи авастоии «яз»  ва «наз» - 
«нозук, ноз, борикандом» 

 
 

  ♂ arnāk / Арнок/  ر	�كاَ 
Размҷӯ. 
Номи сардоре дар авасто. 
Аз вожаи авастоии «арнока» - «размҷӯ» 

 
 ♂ arnām / Арном/  َار	�م

Размҷӯ 
Ниг.  Арнока 

 
 ♂ arnot / Арнут/  +َار	ُ 

Дуруст, пок. 
Номи яке аз сардорони Ардашери дуввуми 
ҳахоманишӣ   (Таърихи Эрони бостон). 
Аз решаи авастоии «арнит» - «покӣ», дурустӣ». 

 
 ♀ arnavāz / Арнавоз/  �ازر	َ اَ 
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Некӯсухан, некӯовоз. 
Номи яке аз хоҳарони Ҷамшед. 
Баҳампайваста аз «Арина»  ва «воз». «Арина» 
Баробар бо вожаи авастоии «арна» -  «хуб, некӯ» 
дар паҳлавӣ «арниҳ» ва «воз»  баробар бо вожаи 
авастоии, «воз», «воч» ва «вок» -  «вок, ово, овоз». 

 
  ♂ arvād /Арвод/   َارواد

Нерӯманд, тавонманд. 
Аз вожаи авастоии «арувота» - «нерӯманд». 

 
   ♂ arvand  /Арванд/  َارَو	�

Тунд, чолок. 
Аз вожаи авастоии «арванта» - «чолок»; дар паҳлав
ӣ «арванд» - «тунду тез, чолок». 

  
  ♂ ariš / Ариш / َار�-

Паҳлавон, далер, диловар. 
Кӯтоҳшудаи вожаи авастоии «аришк» - «далер». 

 
  ♂ arik / Арик / َار��

Рангоранг, гуногун. 
Аз вожаи авастоии «айаика» - гуногун, рангоранг» 
(Вандидод 15 ва 14; Фарҳанги вожагони авастоӣ)  

 
  ♂ ariman/ Ариман  / َار�َ/�

Меҳр ва дӯстӣ.  
Аз номҳои офтоб. 
Аз вожаи авастоии «аири ёман»; дар паҳлавӣ 
«ирмонё» ва «ирмон» ва дар порсӣ  «меҳмон» 
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навишта шудааст.  
 

  ♂ azdā  /Аздо/  َازدا
Огоҳ, доно. 
Баробар бо вожаи авастоии  «аздо» - «доно, огоҳ» 

 
  ♂ azem /  Азима/  مزِ اَ 

Пуртакопӯ, кӯшо.  
Номи яке аз ниёкони ашу   Зардушт. 
Баробар бо вожаи авастоии «азим» - «пуртакопӯ, кӯ
шо».  

 
  ♂ aznāk / Азнок/  ز	�ك◌َ ا

Дурахшон, равшан;  шодоб.  
Номи яке аз пизишкон ва донишмандон дар рӯ
згори ҳахоманишӣ. 
Аз таквожи решаи «азан» - «равшан, дурахшон, 
шодоб, сархуш» 
 

  ♂ aspād / Аспод/  %?�داَ 
Дорандаи   сипоҳ ,дорандаи лашкар.  
Баҳампайваста аз пешванди авастоии «о» - 
«доранда» ва вожаи ҳахоманишӣ «сипод» -
«сипоҳ», ки дар авасто «сипода»  ва «споза»- 
«сипоҳ» ва дар паҳлавӣ «спод» ва сипоҳ «сипоҳ» 
навишта шудааст. 

 
   ♂ aspāk /Аспок/  ا%?�ك

Дорандаи   сипоҳ, дорандаи лашкар.  
Аз номҳои рӯзгори ҳахоманишӣ ки юнониён 
Аспокис  навиштаанд. 
Ниг. Аспод 
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  ♀ aspen  /Аспин/  َا%?ِ�

Осоиш, хушбахтӣ. 
Баробар бо вожаи авастоии «аспин» - «осоиш, 
хушбахтӣ». 

 
  ♂ espandār  /Испандор/  ِا%?َ �ار

Офаридаи хиради пок. 
дар Авасто «спанту доту», дар паҳлавӣ «спандиёт» 
- «пок офарида».  

 
  ♂ espandyār  /Испандиёр/  ِا%?َ ���ر

Офарида и пок. 
Писари Гуштосб ва падари Баҳман дар 
«Шоҳнома»-и Фирдавсӣ.  
Ниг. Испандор 

 
  ♂ astan /Астан/   �َا%�َ 

Ҳастӣ, будан. 
Номи ниёи Дориюши саввум (Таърихи Эрони 
бостон). 
Аз вожаи  авастоии «асти» - «ҳастӣ,  будан» ва низ 
аз «астувант» - «пайдоиш, ҳастӣ» ва низ аз вожаи 
авастоии «аста» - «фиристодан, пайк, фиристода 
шуда». 

 
E�%َا /asti  / Асти ♀  

Ҳастӣ. 
Ниг. Астан 

 
  ♂ astiyā/ Астиё  / َا%���
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Ҳастӣ. 
Ниг. Астан 

 
  ♂ astin  /Астин/  َا%���

Ҳастӣ ,будан, падид, фиристода. 
Ниг. Астан 

 
 ♂ espahbod  /Испаҳбуд/  %?َ��ُ�اِ 

Нигаҳбон ва пуштибони сипоҳ. 
Номи падари бузурги Хусрави Анӯшервон. 
Ниг. Аспод 

 

  ♀ asru /Асру/   وَا%�
Ашк,  сиришк;  шунаво. 
Баробар бо вожаи авастоии «асру» -  «ашк ,
сиришк». 

 

  ♀ asrā  /Асро/  َا%�ا
Омӯзанда, адабомӯз 
Баҳампайваста аз пешванди «а» ва «исра», аз 
вожаи авастоии «исра» - «омӯзанда». 

 
 ♂ asreh   /Асра/  َا%�=

Некном. 
Дигаргун шудаи номи «Хусрав» мебошад.  
Хусрав аз вожаи авастоии «Хусрава» ва кӯтоҳ 
шудаи он «срава»  аст. (Таърихи Эрони бостон). 

 
  ♂ asrin  /Асрин/  َا%���

Ашк ,сиришк. 
Аз вожаи авастоии «асру» -  «ашк,  сиришк».  
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     ♂ esfandyār / Исфандиёр/   ���ر%Hَ اِ 
Пок офарида, офаридаи хиради пок.  
Писари Кайгуштосби каёнӣ (Фарҳанги Эрони 
бостон) номи яке аз хонадон ҳои ҳафтгонаи Сосонӣ
, ки дар Рай зиндагӣ ме карданд. 
Ниг.  Испандор 

 
 ♂ asman / Асман/  �َ◌%/َ ا

Сохта шуда аз санг, чарх, гетӣ, кайҳон, ҷаҳон.  
Баробар бо вожаи авастоии «асман» - «сангӣ,  сохта   
шуда аз санг» (Фарҳанги вожагони авастоӣ; 
Вандидод, 14  ва 10. 

 
   ♀ ūsnā / Усно/  % �وا

Баландтарин ҷойгоҳ. 
Баробар бо вожаи авастоии «усно» -  «баландтарин, 
баландӣ» (Ясно 10 ва 13). 

 
  ♂ ašāfar  /Ашофар/ َ◌#��5َا

Густариш диҳандаи дурустӣ ва диндорӣ. 
Аз вожаи авастоии «ашофардод» - «густариш 
диҳанда и дурустӣ ва диндорӣ». 

 
    ♂ ašāva/Ашовар  / َا#�وَ 

Пуштибони  диндорон, гиромӣ дорандаи диндорон 
ва ростӣ, нигаҳбони ростӣ ва дурустӣ. 
Баробар бо вожаи авастоии «ашова» - «пуштибони 
диндорон».   

 
  ♂ ašāvan  /Ашован/  َا#�َون
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Дурусткортарин, некӯтарин. 
Номе дар Яшт 13 ва 110. 
Аз вожаи авастоии «ашовангаҳу» - «покӣ, ростӣ, 
парҳезкорӣ» ва низ аз вожаи «ашивант» - «порсо, 
растагор». 

 
 ♂ aškān / Ашкон/  #"�ناَ 

Марди паҳлавон, марди нерӯманд.  
Номи бунёнгузори дудмони ашкониён.   
Аз решаи авастоии «арашка» - «марди паҳлавон». 
Дар Эрони бостон ва порсии бостон «арашка» - 
«марди паҳлавон» (Зернависи Бурҳон). 

 
 ♂ ašmā / Ашмо/  َا#/�

Диловар, бебок, бисёр нерӯманд. 
Аз вожаи авастоии «ашима» - «бебок, диловар, 
бисёр нерӯманд» (Яшт 13 ва 107; Фарҳанги 
вожагони авастоӣ). 

 
   ♂ ašūdād / Ашудод/  َا#�داد

Додаи покӣ ва ростӣ, зодаи пок.  
Аз вожаи авастоии «ашудота» - «додаи пок, 
порсозода» (Ясно 71 ва 9). 

 
  ♂ afrand  /Афранд/  	��5َ اَ 

Офарин, ситоиш, ниёиш.  
Аз вожаи авастоии «офрина» -  «офарин гуфтан, 
ситоиш кардан, сипосгузорӣ кардан» (Ясно, 2 ва 7). 

 
  ♀ afrūz / Афрӯӯӯӯз/  �5وزاَ 

Равшан кунанда, равшан.  
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Дар паҳлавӣ «офруч» - «равшан кардан, равшан». 
 

  ♀ afsāne / Афсона / َ◌5*�	(ا
Саргузашт, достон, сухане,  ки афсунгар ба забони 
сухан меоварад, найранг, суханони зебо ва 
хушоҳанг. 
Аз вожаи авастоии «фасон» - «афсона, найранг» 
дар паҳлавӣ, монавӣ ва порсӣ  «афсун» 

 
  ♀ afsan / Афсан/  �5*َ ◌َ ا

сурури осмонӣ; панду андарз. 
Аз вожаи авастоии «афсанга» - «сурури осмонӣ; 
панду андарз». (Фарҳанги вожаҳои авасто). 
 

    ♀ afsūn  /Афсун/  َ◌5*�نا
Саргузашт, достон, суханоне,  ки афсунгар ба забон 
меоварад, найранг, суханони зебо ва хушоҳанг. 
Ниг.  Афсона  

 
 ♀ A5�  /afšak / Афшакَ اَ 

Жола, шабнам. 
Баробар бо вожаи паҳлавӣ «апшок» ва «афшак» 
(Фарҳанги паҳлавӣ). 

 
 ♂ ��A5  /afšid / Афшидاَ 

Пуршукӯҳи дурахшон , шукӯҳи равшаноӣ.  
Баҳампайваста аз решаи авастоии «фараш» - «шукӯ
ҳ» ва пасванди «шид» - «дурахшиш, равшаноӣ». 
Ҳам решаи вожаи «фаршид» - «шукӯҳи  дурахшон» 
(Зернависи Бурҳон). 
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 ♂ ��A5  /afšin / Афшинاَ 
Дурахшон, шукӯҳи дурахшон. 
Номи сардори эронӣ ки Бобаки Хуррамдинро 
гирифтор сохт. 
Аз решаи «фараш» - «шукӯҳ» ва «шид» -  
«дурахшон» (Зернависи «Бурҳон»). 

 
  ♀ amertā / Амирто/  ���َا�ِ 

Бемарг, ҷовидонӣ,  ҳамешагӣ.  
аз вожаи «амиртоа» - «бемарг, ҳамешагӣ» ки дар 
порсӣ «мардод»  навишта шуда аст (Ясно 16 ва 3, 
Яшт 7 ва 2). 

 
    ♂ omid / Умед/  ���اُ 

Орзу, чашмдошт. 
Номи падари Озарбот ки яке аз нависандагони 
номаи Динкард будааст. 
Дар паҳлавӣ «умет» ва «умит» - «орзу, чашмдошт» 
ва аз авастоии «аюмит», дар Позанд «емед» -  ва 
дар порсӣ  «умед». (Вожа номаи паҳлавии  Позанд). 

 
  ♂ amis / Амис/  ��4اَ 

Бефиреб, бенайранг, беозор. 
Аз вожа ҳои авастоии «амисва» - «бефиреб найранг, 
беозор» (Яшт 10 ва 40). 

 
     ♂ anāmak / Аномак/  �	��َ اَ 

 Беном 
Дар Маздиясно, номи бартари Парвардигор,  ки 
беному нишон аст. Номи яке аз нӯҳ моҳе, ки дар 
катибаи Бесутун омада; номи яке аз моҳ ҳои динӣ 
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дар ойини Маздиясно.  
Баҳампайваста аз «о» - «на» ва «ном», аз вожаи 
Эрони бостон «номан» ва порсӣ бостон  «аноман», 
ки дар паҳлавӣ «ном» ва «номак» ва дар порсӣ 
«ном» навишта шудааст. 

  
 

)A��	ا  /andiše  /Андиша ♂  
Дониш, хирад, донистан, огоҳиҳое, ки аз дар мағз 
дармегузарад. 
Аз решаи авастоии   «ман» ва вожаҳои авастоии   
«маё» - «дониш, хирад» ва аз вожаи авастоии    
«маништи» -  «андеша» (Яшт 24 ва 37). 

 
 ♂ anūš / Анӯӯӯӯш/  َا	�ش

Бемарги ҷовидон. 
Аз вожаи авастоии «ануша» -  «бемарг, ҷовид» 
 

   ♀ anūše / Анӯӯӯӯша/  	�#(اَ 
Бемарги ҷовид.  
Ниг. Ануш 

 
   ♂ anūširvān / Анӯӯӯӯшервон/  	�#��واناَ 

Дорои равони осебнопазир, дорои равони ҷовидон. 
Баҳампайваста аз вожаи авастоии «ануша» - 
«бемарги ҷовидон» ва «равон», аз вожаи авастоии 
«урван» ва дар паҳлавӣ «раувон» ва дар порсӣ 
«равон». 

   
  ♀ ūpartā / Упарто/  ���او&َ 

Бартар, болотар.  
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Аз вожаи авастоии «упарто» -  бартарӣ ,шоистагӣ, 
бузургӣ» дар Вандидод ба ораш «пирӯзӣ»  (Ясно 57  
ва 34; Виспарад   2 ва 8). 

 
  ♂ ūtānā  /Утоно/  او��	�

Фаровонӣ, афзунӣ; тавоноӣ. 
Номи яке аз ёрони Дориюши якум ки дар 
барандохтани Камотои Муғ ранҷи фаровон бурд. 
Аз решаи «уто» - «афзунӣ, фаровонӣ» ва аз вожаи 
авастоии «утию ити» - «зӯру тавоноӣ, бартарӣ» ва 
низ аз вожаи «утавант» - «бештар, афзунтар». 

 
  ♀ ūtāyu  /Утою/  او����

Тавоноӣ, афзунӣ. 
Ниг. Утоно 

 
   ūta bar / Утабар/  ��َ  (او�َ 

Дорандаи ҳуш. 
Аз номҳои Эрони бостон (Фарҳанги авасто). 
Баробар бо вожаи авастоии «ута бар» -  «дорандаи 
ҳуш» 

 
  ♀ ūjinā /Уҷҷҷҷино/   او;� �

Нерӯманд, тавонманд. 
Ниг.  Уҷно 

 
  ♀ ūdā / Удо/  اودا

Бахшанда; ёри диҳанда.  
Номи ҳамсари Харутосп ва модари Ожи даҳок. 
Аз вожаи авастоии «авудота» - «ёрӣ додан; 
бахшиш». 
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  ♀ avrā /Авро/   َاورا

Абр, регбор, борони тунд. 
Баробар бо вожаи авастоии «авро» - «абр, регбор» 

 ♀ ūrānūš / Уронуш/  اورا	�ش
Шукуҳманди ҷовидон, барозандаи ҷовидон. 
Баҳампайваста аз «уро» ва «ануш». «Уро»  аз 
таквожи решаи «уро» ва «ануш» (ниг. Анӯша) 
«бемарг, ҷовидон» 

 
    ♂ avertā/ Авирто  / َاِور��

Гаронбаҳои арзанда. 
Аз вожаи авастоии «аварито» - «гаронбаҳо ,
арзанда». 

 
 ♂ ūrantā / Уранто/  	��اورَ 

Нерӯманд, тануманд, бузург.  
Аз вожаи авастоии  «урвант» - «нерӯманд, бузург» 
(Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
 ♂ ūzebā / Узибо/  ��اوزِ 

Ниёиш, ситоиш.  
Аз вожаи авастоии «авазбо» -  «барои ёрӣ 
номидан»  аз вожаи «зуби» ва «зубо» - «ниёиш, 
ниёиш кардан» (Ясно 11,71,26;  Яшти 12 ва 3; 
Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
  ♂ ūsāk / Усок/  او%�ك

Тавоно. 
Номи яке аз сардорони  Уруд   (Фарвардин Яшт, 
банди 21). 
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Аз решаи авастоии «ус» - «тавоно». 
 

    ♂ ūsan / Усан / �ُاو%َ 
Дурахшандаи партавафкан.  
номваре дар Маздиясно; номи Кайковус писари 
Кайкубод (Яшт 5 ва 35). 
Баробар бо вожаи авастоии «усан» ва низ аз вожаи 
авастоии «усант» - «дурахшанда». 

 
  ♀ ūšā / Ушо / او#�

Бомдод, сапедадам. 
Баробар бо вожаи авастоии «ушо», аз вожаи 
«ушанга» - «пагоҳ, бомдод». (Вандидод 13 ва  1, 
ниёиши 5; Яштҳо 14 ва 20; Фарҳанги вожагони 
авастоӣ). 

 
 ♀ aveštā / Авишто / #��َاوِ 

Хуш, беҳком. 
Аз решаи авастоии «ваш» - «хоҳиш  доштан, орзу 
доштан», «хушӣ, некӯӣ» (Фарҳанги решаҳо). 

 
    ♀ ūšidā / Ушидо / او#��ا

Ҳушбахш, ҳушёридиҳанда.  
Номи кӯҳе дар назди яке дарёчаҳои Касой - 
“Каёнса» ё «ҳомун».   
Дар паҳлавӣ  «уш доштор» - «кӯҳи ситоишшуда» 
(Яшт 19, 2, 66; Фарҳанги паҳлавӣ). Дар Авасто 
«ушидо» ва «ушидам» -  ба ораш «ҳушбахш ва 
ҳушёр» омадааст.    

 
  ♀ ūšinā / Ушино / او#� �

Ҳушёр, бохирад.  
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Аз вожаи решаи  «уши» - «бохирад, ҳушёр» 
(Фарҳанги решаҳо). 

 
  ♀ ūkā / Уко/  اوآ�

Дӯстдоранда, меҳрубоникунанда. 
Номи хоҳари Ардашери саввум.  
Баҳампайваста аз «у» ва  «ко» .  «У» аз вожаи 
авастоии «аву»,  пешванди  «ко»  «пардохтан, 
деҳиш, ёрӣ» ва баробар бо вожаи авастоии «ко» - 
«дӯст доштан, меҳрубонӣ кардан». 

 
Dَاو�  /aviz /Авиз ♂  

Бе фиреб, бидуни найранг; хештандор, бурдбор. 
Аз вожаи авастоии «авиза» - «бефиреб, бурдбор». 

    
  ♂ ahūr   /Аҳур/ َاه�ر

Зиндагибахш ,ҳастибахш. 
Номи худованд назди  Эрониёни бостон. 
Аз вожаи  авастоии «аҳура» -  «зиндагибахш»  
(Вандидод 1,6,3,9,8). 

 
   ♂ ahūrā   /Аҳуро/ َاه�را

Зиндагибахш,  ҳастибахш. 
Ниг. Аҳур 

 
  ♂ ahūrān /Аҳурон  / َاه�ران

Аҳуроӣ, ҳастибахш. 
Баробар бо вожаи авастоии «аҳуран» - 
«ҳастибахш». 

 
  ♂ ahūman  /Аҳуман / َ◌ه�َ��ا
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Ниёишгар, ситоишгар. 
Аз вожаи авастоии «аҳумант» - «вобаста ба ситоиш 
ва ниёиш». 

 
  ♀ ahvā /Аҳво/   َاه�ا

Ситоишгар, ниёишгар. 
Баробар бо вожаи авастоии «аҳво» - «ситоишгар, 
ниёишгар». 

 
  ♂ ahūnes  /Аҳунис/  َاه�ِ	4

Пешрафт диҳанда, комбахш. 
Баробар бо вожаи авастоии «аҳунес» - «комбахш». 

 
Eا�� / iti / Эти ♀  

Роҳу равиши зиндагӣ. 
Аз таквожи решаи «ита» - «роҳи зиндагӣ» ва 
баробар бо вожаи авастоии «ити» - «роҳу равиши 
зиндагӣ». 

 
  ♀ itā/ Это  / ا���

Роҳу равиши зиндагӣ. 
Ниг. Ити 

 
  ♀ itānā/ Этоно  / ا���	�

Огоҳ ба роҳу равиши зиндагӣ. 
Ниг. Ити 

  
  ♀ ayrā   /Айро/  َ◌��اا

Равшаноӣ , ҳангоми рӯз,  нур. 
Аз вожаи «айари» - «равшаноӣ ҳангоми рӯз». 

 
  ♀ irā /  Эро/  ا��ا
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Равшаноӣ,  дурахшонӣ.  
Аз вожаи авастоии «айара» - «равшаноӣ;  як рӯз» 
(Ясно, 43 ва 2). 
 

   ♀ irān / Эрон/  ا��ان
Сарзамини ориёиҳо. 
номе ки тираҳои ориёӣ ва ниёкони Эрониён пас аз 
кӯч бастан ба ин сарзамин, бар худ ниҳоданд, дар 
паҳлавӣ «Эрон»  ва дар порсӣ «Эрон»  гуфта 
шудааст. 
Дар Авасто «ири яна» ё «иру яна» - «сарзамини 
эрониҳо».    

 

  ♀ irāndoxt / Эрондухт/  ,+ا��ا	�ُ 
Духтари эронӣ. 
Номи дигари Арнавоз. 
Ниг.  Эрон 

 

��A	ا��ا  /irānšid / Эроншид ♀  
Дурахшанда и эронӣ. 
Баҳампайваста аз «Эрон»  (ниг. Эрон) ва «шед», Аз 
таквожи решаи «шид» ва вожаи авастоии «шиса» -  
«дурахшон, равшан» 

 

  ♀ irānmehr / Эронмеҳр/  ��ا��ا	/ِ 
Меҳри Эрон, меҳрубонии Эрон. 
Баҳампайваста аз  «Эрон»  (ниг. Эрон)   ва «меҳр», 
аз решаи  санскрит «митра» - «пайванди                               
дӯстии Парвардигор ва равшаноию фурӯғ» ва номи 
фариштаи равшаноӣ ва нигаҳбони ростӣ ва паймон 
(Ригведо) ва аз вожаи Эрони бостон ва авастоии  
«мисра» - «пайвастагӣ миёни офаридгор ва 
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офаридагон) (Вандидод; Яшт 10). 
 

 ♂ iraj / Эраҷҷҷҷ/  جا��َ 
Ёридиҳанда и ориёиҳо. 
Номи кӯчактарин писари Фаридун. 
Дар авасто «арию» ва «аирию» - «ёридиҳандаи 
ориёиҳо» (Фарҳанги авасто), дар паҳлавӣ «ирач» 
(Фарҳанги паҳлавӣ). 

 

  ♀ irmā  / Эрмо/ ا����
Меҳр ва дӯстӣ. 
Дигаргуншудаи вожаи «ариман» (ниг. Ариман). 

 

  ♂ irman   /Эрман/ ا��َ��
Ёр, дӯст. 
Аз фариштагони Маздиясно. 
Дар  санскрит  «ириман» - «ёр», дӯст» ва аз 
авастоии «аиримана» - «ёр, дӯст».  

 

   ♂ iriyā / Эриё/  ا����
Арҷманд, озода, шукӯхманд. 
Аз вожаи авастоии «аирия» - «озода, арҷманд, шук
ӯҳманд, ориёӣ» (Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 

  ♀ irisā  /Эрисо/  ا���*�
Тароватӣ, хуррамӣ, шодобӣ. 
Аз вожаи авастоии «ирис» -  «таровиш кардан».  

 

  ♂ isvān /Эсвон/   ا�*�ان
Нерӯманд, пурзӯр, тавонманд.  
Аз вожаи авастоии «исуван» -  «нерӯманд». 
 

  ♀ išrā   /Эшро/  ا��Aا
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Чобук. 
Аз вожаи авастоии «ишра» - «чобук, тунду тез» 
 

 َDدا�  /izad /  Эзад ♂  
Сутуданӣ, дархӯри ситоиш.   
Аз авастоии «язата» - «дархури ситоиш, сутуданӣ, 
дар паҳлавӣ  «язд» - «сутуданӣ» (Авасто).  
 

   ♀ ižak/Эжак/   َ$ك  ا�
Ташкаи оташ. 
Баҳампайваста аз решаи авастоии «иж»  ва «к»  
«ниёз, хоҳиш, як хоҳиши кӯчак»  

 

  ♀ iženā /  Эжино/  	�ا�$ِ 
Хушбахт, нек анҷом.  
Аз вожаи авастоии «ижи» - «хушбахт, нек анҷом, 
осоиш, фаровонӣ» (Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 

     ♀ iži  /Эжи/  ا�$ي
Хушбахт, осуда.  
Аз вожаи авастоии «ижа» - «хушбахт» ва «ижия» - 
«фаровонии бисёр, хушбахтӣ, неканҷом» (Ясно 41 
ва 2; Виспарад 12 ва 4; Фарҳанги вожагони авасто
ӣ). 

 

  ♀ ižitā / Эжито/  ا�$���
 Неканҷом, хушбахт; орзу, оромиш ва фаровонӣ. 
Ниг. Ижи  

 

    ♂ isān / Эсон/  ا�*�ن
Нерӯманд, пурзӯр.  
Аз вожаи авастоии «исона» - «фармонравоӣ 
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кардан, нерӯманд будан» (Ясно 65 ва 14; Яшт 8 ва 
49; Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
 ♂ isānā / Эсоно/  ا�*�	�

Нерӯманд, фармонраво.  
Ниг. Исон 

 
      ♀ ispin / Эспин/  ا�*?��

Хушбахтӣ, фаровонӣ.   
Аз вожаи авастоии «аспина» ва «спина» - «хушбахт
ӣ, фаровонӣ»  (Ясно, 43 ва 7) 

 
 ♂ isvan / Эсван/  نا�*�َ 

Зӯрманд, пурзӯр.  
Аз вожаи авастоии «исуяна» - «нерӯманд, пурзӯр» 
(Яштҳо 8 ва 49; Ясно 65 ва 14; Фарҳанги вожагони 
авастоӣ). 

 
��Aا�  /išiyā / Эшиё ♀    

Хостор, ҷӯё. 
Аз решаи авастоии «иша» ва «виш» - «орзу 
доштан, ҷӯё шудан», ҳам решаи вожаи англисии 
«виш» - «орзу, хоҳиш» (Фарҳанги решаҳо). 

 
Jا� / ilā / Эло ♂  

Хушбахт, беҳрӯз. 
Номи писари Афросиёб (Номҳои эронӣ). 
Дигаргуншудаи «иро», аз таквожи решаи «ир» 
«хушбахтӣ» (Фарҳанги Эрони бостон). 

 
 ♂ iyūnā / Эюно/  ا��	�
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Зӯрманд, нерӯманд.  
Аз вожаи авастоии «иван» - «зӯрманд, нерӯманд» 
(Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
 

Б - ب 
 َ���� / bābak / ♂  Бобак 

Пойдор, устувор. 
Номи писари Сосон;  номи мӯбади Аноҳид дар 
Истахр; номи меҳанпарасти номии эронӣ, Бобаки 
Хуррамдин, ки аз соли 201  то 221 дар рӯзгори 
Маъмуни Аббосӣ барои раҳоии эрониён аз дасти 
бегонагон кӯшид (Ганҷинаи номҳои эронӣ). 
Дар паҳлавӣ «попак» - «Бобак». 

 

 ♂ bārād / Бород / ��راد
Нерӯманд, ҷавонмард. 
Номи касе ки дар рӯзгори Шоҳпур мезиста ва номи 
вай дар катибаи Зардушт навишта шуда аст. 
Ба ҳам пайваста аз  «бо» ва  ««род»»,  аз вожаи 
авастоии «рота» - род, ҷавонмард. 

 

 ♀ bārān / Борон /��ران 
Чакаҳои об ки аз абр фурӯ мерезад. 
Дар паҳлавӣ   «ворон»;    аз вожаи авастоии  «вор» - 
«фурӯрезанда»; дар санскрит  «вор» -  «фурӯ
резанда». 

 

 ♂ bārbad / Борбад / ���ر�َ 
Фар ва шукӯҳи боргоҳ. 
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Номи хунёгар ва ромишгари дарбори Хусрави 
Парвизи Сосонӣ. Баҳам пайваста аз   «бор» - боргоҳ 
ва  «бад» - фар ва шукӯҳ. 
 

 ♂ bārmān / Бормон / ��ر��ن
Андешаманд. 
Номваре дар Яшт  13 ва131; номи сардоре аз 
лашкари Афросиёб. 
Дигаргун шудаи вожаи  «бармана»,   ба ҳам 
пайваста аз   «бар» - доранда, нигаҳдоранда ва  
«манн» - андеша ва хирад. 

 

 ♂ baže / Баже / ��ژ=
Нерӯманд, пуртавон. 
Номи писари Гуштосп ; номи яке аз сардорони 
порси Ардашери Ҳахоманишӣ.  
Аз таквожи решаи  «важ» - нерӯманд ва вожаи 
авастоии   «важдар» -  «нерӯманд, зӯрманд», 
ҳамрешаи вожаи «важаспа» - дорандаи аспи нерӯ
манд. 

 

 �#��/ bāšā / Бошо ♂ 
Шоистаи гиромидошт, гиромӣ. 
Баробар бо вожаи авастоии  «бошо» -  «шоистаи 
гиромидошт». 

 
 ♂ bāšavān / Борон / �ان��#َ 

Шоистаи гиромидошт, шоистаи ниёиш 
(Яштҳо 15  ва  52). 
Ба ҳам пайваста аз вожаи авастоии  «бошо» -  
«боиста» ва вожаи авастоии «вон» -«гиромдошт» 
(Фарҳанги вожагони авастоӣ). 
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4Kِ�� /  bāles/ Болис ♀ 
Боланда. 
Аз вожаи авастоии  «баризишта» -  «баландтарин» ва 
аз вожаи паҳлавӣ «болист» ва аз порсии бостон  
«бордиста».  

 ♂ bāmdād / Бомдод / ����اد
Пагоҳ, пеш аз баромадани хуршед.   
Дар паҳлавӣ «бом дот», дар Авасто  «бомиё» -   
«бомдод»  (Фарҳанги решаҳои авастоӣ). 

 
   ♂ �A��� / bāmšād / Бомшодد

Шукӯҳманд, шод.  
Хунёгари номии рӯзгори Сосониён. 
Ба ҳам пайваста аз вожаи авастоии  «бомо» -  «бошук
ӯҳ, дурахшанда» ва вожаи авастоии «шодия» -   
«шод». 

   
 E���/ bāmi / Бомӣӣӣӣ ♀ 

Дурахшон, тобон. 
Аз вожаи авастоии «бомия» - «фурӯзанда, тобанда» 
ва «бома» -  «бомдод, дурахшон» (Фарҳанги паҳлавӣ; 
Фарҳанги решаҳо). 

 
����� / bāmiyā / Бомиё ♂ 

Бомдод. 
Баробар бо вожаи авастоии «бомиё» -  «бомдод» 
(Фарҳанги вожагони авастоӣ; Фарҳанги решаҳо). 

 
 ♂ bāmyād / Бомёд / �����د

Шукӯҳи ба ёдмонданӣ, дурахшандаи    мондагор.  
Ниг. Барми 
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 ♂ bāmiyān / Бомиён /�����ن 

Бомдоди равшан.  
Ниг. Бойи 

 
 ُ����� +,/ bāmidoxt / Бомидухт ♀ 

Духтари дурахшон, духтари бошукӯҳ. 
Ниг. Боми 

 
 ♀ bāmirox / Бомирух /خ �����ُ 

Дурахшонрух, равшанрух. 
Ниг. Боми  

 
 َH���� �/ bāmifar / Бомифар ♀ 

Дурахшандаи   бошукӯҳ. 
Баҳампайваста аз  «боми» (ниг. боми) ва  «фар», 
аз авастоии  «фар» ва паҳлавии «фар» -  «шукӯҳ, 
бузургӣ, зебоӣ».  

 
����� / bāmik / Бомик ♂ 

Равшан, дурахшон, аз сапедадам то баромадани 
хуршед.  
Дар паҳлавӣ «бомик» ва дар порсӣ  «бомдод» 
(Хурда Авасто). 

 
�"���� / bāmikā / Бомико ♀ 

Бомдоди равшан. 
Ниг.  Бомик 

 
�	�� / bānū / Бону ♀ 

Зебои хона, сарвари хона; дурахшон, партаве аз 
равшанӣ.  
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Баробар бо вожаи авастоии бону - «дурахшон» ва 
низ аз паҳлавӣ «бонуй» -  «сарвари хона, зебои 
хона, гиромӣ» («Вис ва Ромин»). 
  

  ♀ bānūrām / Бонуром /��	�رام 
Дурахшандаи   оромиш бахш.  
Баҳампайваста аз  «бону» (ниг. Бону)  ва    «ром», аз 
решаи авастоии «рам» - ором, дар Эрони бостон 
«роман» ва дар паҳлавӣ «ромишн» ва «ромишан» -  
«осоиш, оромиш, ором». 

 

���	�� / bānūmā / Бонумо ♀ 
Дурахшанда, пурфурӯғ. 
Аз вожаи авастоии  «бону манта» -   «дурахшанда». 

 
 ♂ bāvan / Бован / ��َون

Дурахшон; сутуда шуда. 
аз вожаи авастоии   «бованга» -  «сутуда шуда; 
дурахшон» (Фарвардин Яшт банди  24 ). 

 
 ♂ bāvand / Бованд / ��َو	�

Дурахшон; сутуда шуда. 
Аз испаҳбудони Мозандарон ва сари дудмони 
Бовандиён  ки дар Мозандарон подшоҳӣ 
мекарданд. 
Ниг. Бован 

 

 ♂ bāveh / Бовиҳ / ��ِو=
Дурахшон; сутуда шуда. 
Номи писари Сованга ки дар банди  124 Фарвардин 
Яшт сутуда шуда аст. 
дар Авасто «бованга» -   «дурахшон; сутуда шуда». 
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Ниг. Бован 
 

 ♂ bāhak / Боҳак / ��َه�
Дурахшон; сутуда шуда. 
Номи ҳаштумин ниёи Одарбод 
Ниг.  Бован 

 

 ♂ �A2�َ / baxšān / Бахшонن
Деҳиш ва бахшиш. 
Аз решаи авастоии «баг» -   «додан, вогузор 
кардан, бахшидан. Дар паҳлавӣ «бахшишан» -
«деҳиш ва бахшиш». 

 

 ♂ barāz / Бароз / َ��از
Зебо, хушнамо, партавафкан. 
Баробар бо вожаи авастоии «бароз» - «зебо, 
дурахшон, партавафкан»,  дар санскрит «бҳорҷати» 
- барозанда будан. 

 

 ♀ barāzande / Барозанда /	�= �ازَ �َ 
Зебо, хуш намо, дурахшон, партавафкан. 
Ниг. Бароз 

 

 ♂ barāznūš / Барознӯӯӯӯш / �از	�ش�َ 
Барозандаи ҷовидон, шукӯҳманд ҷовидон. 
Ба ҳам пайваста аз вожаи авастоии  «бароз»  (ниг. 
Бароз) ва вожаи авастоии «ануша» -  «бемарг» 
(Фарҳанги вожаҳои   Авасто; Фарҳанги решаҳо). 

 
 ♂ barānūš / Баронӯӯӯӯш / ��ا	�ش

Барозандаи  бемарг, хушнамои бемарг.  
Ниг.  Барознуш 
 

 َ�)�� / barte / Барта ♂ 
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Нигаҳдоранда, нигаҳдорикунанда; бахшанда, 
бароварандаи орзу. 
Номи писари кӯчаки Куруш, номи сардоре дар 
даврони Ҳахоманишӣ. 
Аз вожаи авастоии «барнт» -  «нигаҳдоранда, 
пуштибон», аз вожаи авастоии «барити» -  «деҳиш, 
пешкаш, бахшиш». 

 
 َ���;� / barjiyā / Барҷҷҷҷиё ♂ 

Нерӯи боланда, нерӯи пешрафтдиҳанда.  
Аз вожаи авастоии «барҷия» - «нерӯи боланда, нер
ӯдиҳанда ба равиши доноҳо». (Ясно  2 ва  7 ; ниёиши 
5 ва 6).    

 
 ♂ bardiyā / Бардиё / �د���َ 

Баландпоя.   
Номи писари Куруши бузург, бародари Камбуҷия.  
Аз вожаи авастоии «баризи поза» -  «баланд поя». 

 

 ♂ barzā  /Барзо/ َ��زا 
Боланда, баланд, сарафроз 
Баробар бо вожаи авастоии «барзо» - «баланд, 
сарафроз». 

 
 ♂ barzān / Барзон / َ��زان

Боланда, сарфароз. 
Ниг. برزا   

 

 ♂ barzām / Барзом / َ��زام
Меҳри боланда. 
Яке аз номҳои  Монӣ. 
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Кӯтоҳ шудаи вожаи Барзомеҳр (ниг.Барзомеҳр)  
 

 ♂ borzāmehr / Бурзомеҳр / ���زا�ِ �ُ 
Меҳри боланда. 
Ба ҳам пайваста аз вожаи авастоии «барзо» ё 
«бурзо» баланд, боланда ва «меҳр», аз решаи 
санскрит «пайванди дӯстии Парвардигор, рӯшноӣ 
ва фурӯғ,  номи фариштаи рӯшноӣ ва нигаҳбони 
ростӣ ва паймон,  (Ригведо) аз вожаи Эрони бостон 
ва авастоии «мисра» - «пайвастагӣ миёни 
Офаридгор ва офаридагон (Вандидод; Яшт  10). 

 
 ♂ borzdād / Бурздод /ُ��زداد 

Бузургдод. 
Дар Авасто «баризадати» -  «бузургдод». 

 
 ♂ borzak/ Бурзак  / ُ��َزك

Баландпоя, бошукӯҳ, 
дар паҳлавӣ «бурзук» - «баланд поя, бошукӯҳ» 

 
 ♂ borzmehr / Бурзмеҳр / ���ز�ِ �ُ 

Бузург тарин меҳр, болотарин меҳр, меҳри 
боланда.   
Номи мӯбаде дар рӯзгори Анӯшервон. (Фарҳанги 
номҳои Авасто). 
Ба ҳам пайваста аз «бурз»  ва «меҳр»,  «бурз» аз 
вожаи авастоии «буриз» болидан , боло  омадан ва  
«меҳр», аз вожаи авастоии «мисра» - меҳр. 
 

   ♂ borzū / Бурзу / �زو�ُ 
Баланд поя,  боланда.  
аз вожаи авастоии «буриз» -  «баланд, боланда» 
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(Фарҳанги вожагони авастоӣ).  
 

 ♂ barzūš / Барзуш / �زوش�َ 
Дӯстдоштанӣ. 
Аз вожаи авастоии «бару зуша» -  «бисёр дӯст 
доштанӣ» (Яшт  19 ва 24). 

 
 ♂ barziyā / Барзиё / �ز���َ 

Баландпоя.   
Ниг.  Бардиё 

 
   ♂ barziš / Барзиш / �ز�-�َ 

Бартарин, болотарин.  
Аз вожаи авастоии «барзиш» -  «бартарин, 
баландтарин» (Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
 +Aَ��ز� /barzišt  /Барзишт ♀  

Баландтарин, бартарин. 
Ниг.  Барзиш 

 
           ♂ barzin / Барзин /�ز�� �َ 

Меҳри боланда. 
Фишурдаи номи  «Озармеҳрбарзин», номи яке аз се 
оташкадаи  бузурги рӯзгори Сосониён ва номи 
фармондори Ҳомоварон (Яман) (Сосониён,  240). 
Аз решаи авастоии «бариз» - «бузург, боланда». 
 

 ♂ barzin dād / Барзиндод / داد َ��ز��
Бузургтарин офарида, офаридаи некӯ ва  бартар. 
Баҳампайваста аз   «барзин» (ниг. Барзин) ва  
«дод», аз вожаи авастоии «дота» -«офаридашуда, 
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додашуда». 
 

 ♂ barzin mehr / Барзинмеҳр /�� �ز�� �ِ �َ 
Оташи  боландамеҳр. 
Фишурдаи номи  «Озармеҳрбарзин», номи яке аз 
оташкадаҳои сегонаи рӯзгори Сосониён. 
Ниг. Озарбарзин 

 
  ♂ barsād / Барсод / �%�د�َ 

Ниёиш. 
Номи ниёише дар Хурда Авасто. 
Баробар бо вожаи авастоии «барсод» - «ниёиш» 
(Хурда Авасто, 107) 

  
 ♂ barsām / Барсом / �%�م�َ 

Болотарин савганд; болотар аз сиёҳӣ; болотар аз 
Сом (ниёи Гаршосп). 
Номи аргубади Ардашери Бобакон; номи яке аз 
паҳлавонони  «Шоҳнома»; номи беҳдине, ки дар 
банди  136 Фарвардин Яшт сутуда шуда ва аз 
хонадони Гаршосп будааст. 
Ба ҳам пайваста аз «абр» ва «сом». «Абр» аз вожаи 
авастоии «упайри»,  дар санскрит «упари», дар 
паҳлавӣ «апар» - «боло, болоӣ, болотар, бар, сар ва 
сом», аз вожаи авастоии  «сома» - «тира, сиёҳ»;  
«савганд, паймон». 

 
 َ���%� / barsin / Барсин ♀ 

Омӯзишпазир. 
Номи духтари Артабоз. 
Аз вожаи авастоии «санга» - «панд, андарз» ва 
вожаи авастоии «сингаҳу» - омӯхтан, омӯзишпазир.  
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 ُ��	� / bornā / Бурно ♂ 
Ҷавон. 
Дар Авасто «апарною» - «касе ки давраи кӯдакиро 
пушти сар гузошта бошад».  
Дар паҳлавӣ «апуной», «апарною» ва  «парною» - 
«барно ва ҷавон» (Фарҳанги паҳлавӣ; Зернависи 
бурҳон; Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 

 ♀ bornādoxt / Бурнодӯӯӯӯхт / ,+�	�دُ �ُ 
Духтари ҷавон.    
Баҳам пайваста аз  «барно» (ниг. Барно) ва   «духт»  
- «духтар». 

 
 ُ� ِ��	� ��/ bornāmehr / Бурномеҳр ♀ 

Ҷавони меҳрубон. 
Баҳампайваста аз  «барно» (ниг. Барно) ва  «меҳр», 
аз решаи санскрит «митра» -  «пайванди дӯстии 
Парвардигор ва рӯшноӣ ва фурӯғ», номи фариштаи р
ӯшноӣ ва нигаҳбони ростӣ ва паймон (Ригведо) аз 
вожаи Эрони бостон ва авастоии «мисра» - 
«пайвастагӣ миёни Офаридгор ва офаридагон» 
(Вандидод; Яшт 10). 

 
 ♀ borūsā  / Бурусо / ُ��و%�

Нигаҳдорандаи шукӯҳ ва дурахшиш. 
Номи кӯҳе дар Яшт  19 ва 6. 
Аз вожаи авастоии «бару срайана» -
«нигаҳдорандаи шукӯҳ ва дурахшиш». 

  

 َ���� / barid / Барид ♂ 
Пайк. 
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Баҳампайваста аз решаи авастоии «бар» -«бурун, 
савор кардан» ва таквожи решаи «ё» -   «рафтан».  
 

 ُ� ُD ِ/8ر�� / bozorgmehr / Бузургмеҳр ♂ 
Номи вазири хирадманди Анӯшервон. 
Дар паҳлавӣ «вузург митр» -  «Бузургмеҳр». 

 

 ♂ bastām / Бастом / *��م�َ 
Огоҳ, доно.  
Номи бародари ҳамсари Ҳурмузи чаҳоруми Сосонӣ
; номи фармондеҳе  аз  сипоҳи Баҳроми Гӯри 
Сосонӣ.  
Аз таквожи решаи «виста» - «огоҳ» ва вожаи 
авастоии «висти» - «огоҳӣ, дониш, доноӣ»,   
«бастом» - аз решаи Вис «вис» - «русто, деҳкада ва 
шаҳр», «бастом» ё «вастом»,  аз решаи «вис» 
ме бошад. 

 

 َ� َ*=�  / basande / Басанда ♀   
Писандидашуда, сазовор, дархӯр. 
аз авастоии «виспима» - «басанда, пасанда» аз 
«ваис» ва «вайис» -  «огоҳ будан, сазовор будан» 
(Фарҳанги решаҳо). 

 

 ♂ bondād / Бундод /  �اد�ُ 
Ситоишкунанда, ниёишкунанда.  
аз решаи «ван» - «хостор будан, хоҳиш кардан» дар 
паҳлавӣ «ванда», дар порсии бостон «вандо» -  ёрӣ 
хостан, паноҳ овардан». 
 

 ♂ bondār / Бундор /  �ار�ُ 
Нажод, дорои нажод ва  дини бартар. 
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Баҳам пайваста аз «бун» ва  «дор». «Бун» аз вожаи 
авастоии «буна» - ва дар паҳлавӣ «бун»   «реша, 
нажод» ва «дор» -   «доранда». 

 
 ♂ �A �ُ /  bonšād/ Буншодد

Шукӯҳманд. 
Ниг.  Бомшод. 

 
 َ� َ )AH / banafše / Банафша ♀ 

Гиёҳе аз тираи кӯкнориён  ки дорои баргҳои 
гуногун буда ва то  кунун сад гунаи он шиносоӣ 
шуда аст. 
Дар паҳлавӣ «ванафшак» -   «бунафша».  

 

   ♂ būdā / Будо / ��دا
Бедор, огоҳ, боҳуш, заранг, хирадманд.  
дар санскрит «будҳо».  

 

����  būyā / / Бӯӯӯӯё ♂ 
Хушбӯ. 
Дар Авасто «будҳи» ва «будҳа» ва дар паҳлавӣ 
«будҳ» ва  «буй» - бӯйи хуб, дар баробари вожаи 
авастоии  «ганти» - «бӯйи бад».  

 
 ♂ beh āzin / Беҳозин / �ذ�� �(

Беҳтарини ойин, зеботарин ороиш. 
Баҳампайваста аз  «беҳ»  ва  «озин». «Беҳ» дар 
паҳлавӣ «ваҳ» -«хуб, некӯ», дар порсии бостон 
«ваҳу», дар Авасто  «ваҳу» ва дар санскрит «васу» - 
«хуб, некӯ» (Зернависи «Бурҳон»), ва «озин»  аз 
вожаи авастоии «адни вина» - «дидан,  нигоҳ  
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кардан; ойин, равиш, ороиш» (Фарҳанги Авасто). 
 

 ♂ beh āraš / Беҳораш /ش �رَ  �(
Дурусткортарин.  
Баҳампайваста аз  «беҳ»  ва  «озин» ва вожаи 
авастоии «арш» -  «дуруст, рост» (Фарҳанги 
вожагони авастоӣ).  

 

 )�  َ5���� / beh āfarid / Беҳофарид ♀ 
Беҳтарин офарида; беҳтарин ниёишгар; беҳтарин 
падидоваранда, беҳтарин созанда, беҳтарин 
офаринанда (Фарҳанги решаҳо). 
Баҳампайваста аз «беҳозин» ва  «офарид» , аз 
решаи авастоии «фри» - «ситоиш, ниёиш»  ва 
вожаи санскрит «опри» -  падид овардан, сохтан. 

 

)�  َ5���� / beh āfarin / Беҳофарин ♀ 
Беҳтарин  ситонанда, беҳтарин дӯст доранда 
Ба ҳам пайваста аз  «беҳ» (ниг. Беҳозин) ва 
«офарин» , аз вожаи авастоии «офарина» ва 
«офрини» -    «дӯст доштан, хушнуд кардан, 
сутудан, ситоидан». 

 

)� ���� / beh āyin / Беҳойин ♂   
Некӯравиш. 
ба ҳам пайваста аз  «беҳ» (ниг. Беҳозин) ва  «озин», 
дар паҳлавӣ «ойин» -  «ойин, равиш». 

 

 ♀ bahār/ Баҳор  / َ���ر
Бут; тоза ва нав.  
Якумин фаргарди  сол. 
аз авастоии «ваҷҳар», дар Позанд «виҳор», дар 
санскрит «виҳара» ва дар паҳлавӣ «ваҳор» -«баҳор, 
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бут». 
 

 ♀ bahārak / Баҳорак / َ���َرك
Бут; тоза ва нав.  
Ниг. Баҳор 

 
 ♀ bahārnāz/ Баҳорноз  / َ���ر	�ز

Дилбари зебо андом, бути зебо. 
ба ҳам пайваста аз «баҳор» (ниг. Баҳор) ва  «ноз», 
аз таквожи решаи ва авастоии «яз» ва «наз» - «зебо 
ва борик андом».  

 
 ♀ bahāre / Баҳора /��ر= �َ 

Тоза, шодоб  ҳамчун баҳор. 
Ба ҳам пайваста аз «баҳор» (ниг. Баҳор) ва  «а», 

 
 ♂ behān / Биҳон / ��ن�ِ 

Беҳтарин, некӯтарин. 
 Ниг. Беҳозин 

 
 ♂ behāvand / Биҳованд / 	���وَ �ِ 

Дорандаи некӣ. 
Аз вожаи авастоии «ваҳу ванта» - «дорандаи некӣ» 
( Ганҷинаи номҳои эронӣ). 
 

 ِ� ُ��� / behbod / Беҳбуд ♂ 
Нигаҳбони некӣ. 
Аз вожаи авастоии «ваҳу аити» -  «нигаҳбони некӣ
».  

 

 ♂ behbūd / Беҳбуд / �ِ���د
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Нигаҳбони некӣ. 
Ниг. Беҳбуд 

 

���ِ� /  behtā/ Беҳто ♀ 
Бе монанди некӯ. 
ба ҳам пайваста аз «беҳ» ва «то». «Беҳ» дар паҳлав
ӣ «ваҳ» - «хуб, некӯ», дар порсии бостон «ваҳу», 
дар Авасто «ваҳу»  ва дар санскрит «васу» -  «хуб, 
некӯ» (Зернависи бурҳон), ва «то» аз авастоии 
«така» - «бе монанд, тунду тез, дар паҳлавӣ «ток». 

 

 ♂ behtām / Беҳтом / �ِ���م
Тамом, бисёр зебо. 
Ниг. Беҳто  
 

  ♀ behtāb / Беҳтоб / �ب���ِ 
Дурахшанда тарин, тобанда тарин.  
Баҳампайваста аз «беҳ» (Ниг. Беҳто) ва «тоб», аз 
вожаи авастоии  «тап» - гармо, рӯшноӣ (Фарҳанги 
решаҳо). 

 
 
 

   ♂ behdād / Беҳдод / ��اد�ِ 
Некофарида шуда; некӯтарин додгар.  
Баҳампайваста аз   «беҳ» (Ниг. Беҳто) ва «дод», аз 
вожаи авастоии    «дота» - додгар, доварӣ (Ясно  1 ва 
13) ва низ   аз решаи авастоии «до» додан, 
бахшидан, сохтан, офаридан. 

 

 ♂ behdāvar  /Беҳдовар/ �ِ��اَور 
Касе ки ба дурустӣ доварӣ кунад. 
Аз номҳои Эрони бостон. 
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Баҳампайваста аз  «беҳ» (Ниг. Беҳто) ва «довар», аз 
таквожи решаи авастоии «дота» ва «дото» - «довар
ӣ кардан» ва аз вожаи авастоии «дота бара» - довар, 
додгар, дар паҳлавӣ «дотабар»  ва «дотбар»  ва 
«дотвар». 

 

 +,�ُ�ِ� /behdoxt  /Беҳдӯӯӯӯхт ♀ 
Беҳтарин духтар. 
Ниг. Беҳто 

 
 ♂ behdūst / Беҳдӯӯӯӯст / �و%+�ِ�

Беҳтарин дӯст. 
Ниг. Беҳто 
 

 ِ�4��� / behdis / Беҳдис ♀ 
Монанди зебоӣ, монанди хубӣ, монанди некӯӣ. 
Баҳампайваста аз  «беҳ» (Ниг. Беҳто) ва «дис». 
«Дис» дар Авасто «дарис» - дидан, нигоҳ, нигоҳ 
кардан, решаи вожаи «дрс»  «ба хубӣ дидан» ки дар 
Авасто, «удариса в» ва дар санскрит «дрс» дида 
шуда омадааст. Аз решаи санскрит «дич» -  
«нишон додан» ва авастоии «дис» - шинохта шуда, 
ҳамонанд « ва дар порсӣ, «дис» -  монанд. 
(Фарҳанги решаҳои авастоӣ; Фарҳанги санскрит; 
Зернависи «Бурҳон»). 
 

 ِ����� / behdin / Беҳдин ♂ 
Онки дорои ойини некӯ аст. 
Баҳампайваста «беҳ» (Ниг. Беҳто) ва «дин», аз 
вожаи авастоии «даина»,  аз решаи «до» 
андешидан, шинохтан, дар паҳлавӣ «диник» ва дар 
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санскрит «дҳи» -  «дин».  
 

 ♂ behrād / Беҳрод / ��اد�ِ 
Бахшандатарин, беҳтарин ҷавонмард.   
Баҳампайваста аз  «беҳ» (Ниг. Беҳто) ва «род», аз 
вожаи авастоии  «роти» -  бахшиш, деҳиш, ҷ
авонмардӣ (Ясно, Ҳот 29, банди  11 ).  

 

  ♂ bahrām / Баҳром / ��ام�َ 
Пирӯз. 
Номи яке аз  эзидони Маздиясно; номи фариштаи 
пирузӣ ва номи эзади ҷанг; номи ситорае (Миррих)  
ки  ҷойгоҳи он дар фалаки панҷум аст; номи 
паҳлавоне дар  «Шоҳнома», Баҳроми панҷум 
(Баҳроми Гӯр) понздаҳумин подшоҳи Сосонӣ ва 
писари Яздигурди якум (430-438). (Ганҷинаи 
номҳои эронӣ). 
Дар паҳлавӣ «ваҳрон» ва «варҳон»,  дар Бундаҳишн 
«баҳром» ва аҳром». 

 

 ♂ bahrāmšād / Баҳромшод / ��ا��Aد�َ 
Пирӯзманд, шод. 
Номи яке аз додварони  номии рӯзгори Сосониён. 
Дар паҳлавӣ «ваҳром шоз» - шод, пирӯзманд. 
 

 ♀ behrokh / Беҳрух / خ��ُ �ِ 
Зеборӯй, хуб рӯй. 
Баҳампайваста аз «беҳ» (Ниг. Беҳто) ва «рух», рӯй, 
чеҳра. Рух фишурдаи вожаи «рахшиш»  аст ва низ 
аз вожаи авастоии «раухшина» - «рахшиш, 
рахшидан. (Фарҳанги решаҳо). 
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 ♂ bahrak  / Баҳрак / َ��َ�ك
Пазируфта шуда; бахт; бахш. 
Номи нависандае дар рӯзгори Сосониён. 
аз решаи авастоии «баг» - пазируфтан; бахш 
кардан, дар порсии бостон «бахтра» ва дар Авасто  
«бахидра» ва дар паҳлавӣ «баҳрак» -  «бахш».  

 
 ِ� َ��B	 / behrang / Беҳранг ♂ 

Некӯнамо, зебо.  
Баҳампайваста аз «беҳ» (Ниг. Беҳто) ва «ранг», дар 
паҳлавӣ ва санскрит «ранг» - «намо, зебоӣ». 

 
 ♂ behrūz / Беҳрӯӯӯӯз / �وز��ِ 

Некбахт, хуш ахтар. Номи марде дар «Вис ва 
Ромин» (Ганҷинаи номҳои эронӣ). 
Дар Авасто «ваҳура уча» -  «касе, ки рӯшноӣ бо  ӯ
ст».  

 
 ♂ D� / behzād / Беҳзодاد�ِ 

Беҳтарин зода, некнажод. 
Баҳампайваста   «беҳ» (Ниг. Беҳто) ва «зод», 

 
 ِ�� �*/ behsā / Беҳсо ♀ 

Монанди хубӣ. 
Баҳампайваста аз  «беҳ» (Ниг. Беҳто) ва «со»,  
монанд. 

 

 ♀ behsūd  /Беҳсуд/ �ِ�*�د 
Ваҳсуд, беҳтарин суд ва  баҳра. 
Аз номҳои рӯзгори Сосониён. 
Баҳампайваста аз   «беҳ» (Ниг. Беҳто) ва «суд», дар 
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паҳлавӣ «сут» ва аз решаи авастоии «сава» ва 
вожаи авастоии «саука» ва низ аз вожаи авастоии  
«сауко» -  «суд, баҳра». 

  
  ♂ �A� / behšād / Беҳшодد�ِ 

Беҳтарин шодӣ, шод,сархуш, шодоб. 
Баҳампайваста аз  «беҳ» (Ниг. Беҳто) ва «шод», аз 
решаи авастоии «шо» -    хушнуд, шод ва аз вожаи 
«шоити» -  шодӣ, хушӣ (Фарҳанги вожагони 
авастоӣ; Фарҳанги решаҳо). дар Авасто, «шиё»  ва 
«шиёто» -   «шод» ва дар паҳлавӣ «шот» -  «шод, 
хушӣ (Вандидод  3 ва 24). 

 

 ِ� ��A�/ behšid / Беҳшид ♀ 
Дурахшон тарин. 
Баҳампайваста аз «беҳ» ва «шид». «Беҳ» ё «веҳ»   
баробар бо вожаи паҳлавӣ «виҳ» ва «беҳ», дар 
порсии бостон ва Авасто «ваҳу» беҳ, нек ва «шид» 
аз таквожи решаи «шид»  ва вожаи авастоии 
«шиса» - «дурахшон, равшан» 

 
 

�Hَ�ِ� / behfar / Беҳфар ♂ 
Шукӯҳманд. 
Баҳампайваста аз «беҳ» (Ниг. Беҳто) ва «фар», аз 
авастоии «фаро» -  «пеш, боло». 

 

 ��َِ�/ behak / Беҳак ♀ 
Некӯи кӯчак. 
Номи духтари Ардашери дуввум; номи мӯбади мӯ
бадони  рӯзгори Шопури дуввум ки  Адрободи 
Мориспан ҷонишини ӯ буд. 
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дар забони паҳлавӣ «ваҳак» ё «ваҳук». 
 

 ���ِ� /behgū  / Беҳгӯӯӯӯ ♀  
Некгуфтор. 
Баҳампайваста аз «беҳ» (Ниг. Беҳто) ва «гӯ»,  аз 
вожаи авастоии  «гасра»   «овоз  хондан ва аз 
вожаи авастоии «гуфтан»  гуфтан. 

 

 َ� َ/�� / bahman / Баҳман ♂ 
Некниҳод, некманиш 
Номи ёздаҳумин моҳи сол ва дуввумин рӯзи ҳар 
моҳ аст. дар дувумин рӯзи ҳар моҳ, эрониён ҷашне 
мегироифтанд ба номи  Баҳмангоҳ ё Баҳманҷаҳ ва 
дар ин  ҷашн кабобе ба номи баҳмани сурх ва 
баҳмани зард мехӯрданд. (Яшт, ҷилди 90,1); номи 
писари Исфандиёр  ва номи шашумин подшоҳи  
каёнӣ (Бундаҳишн, бахши 33; Ганҷинаи номҳои 
эронӣ) 
Дар Авасто  «ваҳумана» ва дар паҳлавӣ   «ваҳуман» 
-    «маниши хуб ва ниҳоди нек» ва гоҳе «ваҳишта 
мана» - «беҳтарин маниш» навишта шуда аст; аз 
вожаи «ваҳуманга» - «маниши нек» (Ёддошти 
Готҳо, Ҳот  28, банди  1 ); дар Авасто, «ваҳумо»  ва 
дар паҳлавӣ «ваҳуман» ва дар порси «баҳман» ё 
«ваҳман» гӯянд. 

 

 ِ� َ/� ِ - / behmaneš / Беҳманиш ♂ 
Дорои маниши некӯ, дорои беҳтарин андеша ва 
хирад.        
Баҳампайваста аз «беҳ» (Ниг. Беҳто) ва «маниш»,- 
хӯй, андеша; дар паҳлавӣ «менишн» аз решаи 
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«ман» ва вожаи «менитан» - боманиш, бо андеша, 
бо хирад омада аст. (Фарҳанги решаҳои авастоӣ; 
Фарҳанги кӯчаки паҳлавӣ). 

 

 ♀ behnāz / Беҳноз / � �ز�ِ 
Онки некӯ дилбарӣ мекунад. 
Баҳампайваста «беҳ» (Ниг. Беҳто) ва «ноз», - дилбар
ӣ  кардан, барангехтан, бо кироз ва хиром роҳ рафтан.  

 

 ♂ behnām / Беҳном / � �م�ِ 
Дорои беҳтарин ном, хуш ном, некном. 
Баҳампайваста аз  «беҳ» (Ниг. Беҳто) ва «ном», дар 
паҳлавӣ «ном», дар Эрони бостон, порсии бостон, 
авастоӣ ва дар Ҳинди бостон «номан» ном. 
(Зернависи «Бурҳон»; Фарҳанги вожагони авастоӣ
).  

 

 ♀ behnūš / Беҳнӯӯӯӯш /  �ش��ِ 
Некӯи ҷовидон; гуворотарин; тарёк ва подзаҳр. 
(Зернависи «Бурҳон»).  
Баҳампайваста аз   «беҳ» (Ниг. Беҳто) ва «нӯш», 
фишурдаи вожаи «ануша», дар Авасто, анӯша - 
«бемарг, ҷовидон». 

 
 ِ��� � / behniyā / Беҳниё ♂ 

Дорои некӯтарин ниёкон, нек нажод. 
Баҳампайваста аз    «беҳ» (Ниг. Беҳто) ва «ниё»,  ки 
фишурдаи вожаи ниёкон аст . Дар паҳлавӣ «ниёк» 
модарбузургон ва «ниёко» падарбузургон, дар 
Эрони бостон «ниёко» ва дар Авасто «нияка». 

 

 ♀ behvaš  /Беҳваш / �ِ�َ�ش 
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Хубгуна, зебо. 
Баҳампайваста «беҳ» (Ниг. Беҳто) ва «ваш» - 
монанд. 

 
 ♂ behyād  /Беҳёд/ �ِ���د 

Онки ёдаш дилро шод кунад. 
Ниг.  Беҳтоб 

 
 ِ���� / behin  / Беҳин ♀ 

Беҳтарин, некӯтарин.    
Ниг. Беҳтоб 

 
 ِ�) �� / behine / Беҳина ♀ 

Беҳтарин, некӯтарин. 
Ниг. Беҳтоб 

 

  ♀ biyāraš/ Биёраш  / ���َرش
Далер, касе ки  нерӯяш  баробар бо нерӯи ду марди 
далер аст. 
Аз вожаи авастоии «Вибгаршн»  баробар бо  ду 
марди далер 

���� / bitā / Бито ♀ 
Бе монанд, беҳамто; ором.  
Баҳампайваста аз  «беҳ» ва «то»,  аз вожаи 
авастоии «така» бе монанд, тунду тез, дар паҳлавӣ 
«ток».  

 

��َ�� / bitak / Биток ♀ 
Бе монанд, бе ҳамто; ором.  
Номи панҷумин ниёи  Манучеҳр банавиштаи 
бахши  31 Бундаҳишн ва шашумин ниёи  Манучеҳр 
банавиштаи Авасто (Фарҳанги номҳои эронӣ). 
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Ниг. Бито 
 

 ♂ bidār / Бедор / ���ار
Доно, огоҳ, ҳушёр. 
Дар Эрони бостон ва порсии бостон, «виғвод» -  
огоҳ, ҳушёр. 

 

 ♂ bistān // Бестон  ��*��ن
Огоҳ, доно, бохирад. Номи писари  Ваҳук. 
Аз таквожи решаи «виста»  ва вожаи авастоии   
«висти» -  «огоҳӣ, дониш, доноӣ» 
 

� �� /  binā/ Бино ♀ 
Хуббинанда; хирадманд ва боҳуш. 
Аз вожаи авастоии «виёно» -  биноӣ, тезҳушӣ. 

 

 - ِ�� /bineš / Биниш ♂ 
Жарфнигар. 
Аз решаи Эрони бостон «дай» ва авастоии «дой» - 
дидан,  нигоҳ кардан,  баррасӣ кардан. 
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 П- پ   
 

�&َ�& / pāpak / Попак ♂ 
Пойдор, устувор. 
Баробар бо вожаи «попак» - Бобак дар забони 
паҳлавӣ  .  
Ниг. Бобак 

 
��َ�& / pātak / Потак ♂ 

Падар; нигаҳбон, устуворӣ ва пойдорӣ, номи 
падари  Монӣ. 
Баҳампайваста аз   «по»  ва   «так». «По» аз вожаи 
авастоии «питар» ва «патар»,  падар ва низ баробар 
бо вожаи авастоии «па» ва «под» - нигаҳбон, 
нигаҳдоранд ва «так» аз вожаи авастоии «така» - 
устуворӣ, пойдорӣ. 

  
 ♂ pārsā / Порсо / &�ر%�

Парҳезгор. 
Аз таквожи решаи «аша» -  «ростӣ, дурустӣ»  ва 
вожаи авастоии «па уайрия» - покӣ, парҳезгорӣ.  
(Фарҳанги вожагони авастоӣ).  

 
 ♂ pārmiyā / Пормиё / &�ر���

Нигаҳбони хирад ва дониш.  
Баҳампайваста аз «пор» ё «под» - нигаҳбон ва   
«маё», ки баробар бо вожаи авастоии «маё» - 
дониш ва хирад аст (Ясно  33 ва 9). 

 
 ♀ pārmidā / Пормидо / &�ر���ا

Нигаҳбони хирад дода шуда, нигаҳбони дониш ва 



Зебономҳои ориёӣ  
___________________________________________________ 

115

хирад бахшида шуда. 
Духтари Бардиё ва наваи Куруш. 
Баҳампайваста аз   «пор» - нигаҳбон ва   «миё» - 
хирад, дониш « ва решаи    авастоии «до»  - «додан, 
бахшиш» 
Ниг. Пормиё 

 
 ♀ pārmis / Пормис /&�ر��4 

Нишондиҳандаи шукӯҳ, нишон диҳандаи фар ва 
бузургӣ.  
Номи духтари  Бардиё, бародари Камбуҷияи 
саввум. 
Баҳампайваста аз   «пар» ва   «мис». «Пар» - фар, 
шукӯҳ, бузургӣ ва   «мис» ё   «дис», аз вожаи 
авастоии «даис» - намудан, шиносонидан, нишон 
додан ва ё баҳампайваста аз вожаи авастоии 
«паири» - пиромун, гирдогирд  ва   «дис», аз вожаи 
«даиза» - чидашуда, бар ҳам  анбошта шуда, ки дар 
забони порси «паири даиза» -  «фирдавс»  навишта 
шуда ва дар забони арманӣ «пардис» ва дар  юнонӣ  
«пардисус» омада аст. (Фарҳанги вожагони авасто
ӣ; Зернависи бурҳон; Фарҳанги решаҳо). 

 
 ♀ pārand / Поранд /	� &�رَ 

Фаровонӣ, дороӣ.  
Номи ситораи  Позанд ; номи  фаришта (эзад)-и 
некбахтӣ ва фаровонӣ ки монанди  фариштаи Арт 
модина, ва фариштаи  нигаҳбони ганҷу ва хоста 
аст. 
Аз вожаи авастоии «поранди» - номи фариштаи  
нигаҳбони дороӣ  ва фаровонӣ. 
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 ♂ pāsrā / Посро / &�%�ا
Ёридиҳанда, пуштибон. 
Аз таквожи решаи «по» -   нигаҳбон, пуштибон  ва 
аз вожаи авастоии «посра» -  нигаҳбон, паноҳ, 
пуштибон. 

 

 ♂ pākdād /  Покбод / &�آ�اد
Додаи  пок 
Баҳампайваста аз   «пок»  ва   «дод».   «Пок» дар 
паҳлавӣ «пок» баргирифта аз порсии бостон  
«повака» -  пок, покиза, ин вожа дар Авасто  
«павая» - «покӣ,  покизагӣ» омада аст. (Вандидод 
2,29,37; Фарҳанги вожагони авастоӣ).  

 

 ♀ pākdoxt / Покдӯӯӯӯхт / �,+آ&�
Духтари пок ва зебо.  
Баҳампайваста аз  «пок» (Ниг.  Покдод) ва «духт».  

 
 ♀ pākdis / Покдис / &�آ��4

Монанди покон.   
Баҳампайваста аз   «пок» (Ниг.  Покдухт) ва «дис», 
баргирифта   аз вожаи авастоии «дараса» - нигоҳ, ки 
дар Ҳинди бостон ва санскрит «дрс» ва «дрса» -   
«дидашуда»  омада аст. Ҳамчунин метавонад аз 
решаи санскрит «дич» -  «нишон додан» ва 
авастоии  «дис» - «шинохта  шуда, монанд» бошад 
(Зернависи бурҳон; Фарҳанги вожагони авастоӣ; 
Фарҳанги решаҳо). 
 

 ♀ pākrox /  Покрух /خ &�آ�ُ 
Покрӯй, зеборӯй; дурахшон.  
Баҳампайваста аз  аз  «пок» (Ниг.  Покдухт) ва 
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«рух», аз вожаи авастоии «раухшана» рахшидан, 
дурахшидан ва   «со» монанд (Фарҳанги Авасто). 

 

 ♀ pāknāz / Покноз /&�آ �ز 
Покизаи ноз.  
Баҳампайваста аз  «пок» (Ниг.  Покдухт) ва «ноз», 
аз таквожи решаи ва авастоии «яз» ва «наз» -   
«ноз, борик андом»  ва аз вожаи авастоии  
«офрина» ва «офарини» - «офарин, дуруд».  

 

 ♂ pāknām/ Покном  / &�آ �م
Зебоном, покиза ном. 
Баҳампайваста аз аз  «пок» (Ниг.  Покдухт) ва 
«ном», дар порсии бостон ва Ҳинд бостон,  
«номан» ва дар Авасто «наман».  
 

�	�& / pānā / Поно ♀ 
Паноҳдиҳанда.  
Аз таквожи решаи «по» -  «пойдор, поянда; 
нигаҳбон»  ва вожаи авастоии «паити по» ва Эрони 
бостон «пату по» - нигаҳдорӣ  кардан, пойдорӣ  
кардан, пойдор  мондан». 

 
� )�	�& / pānte ā / Понти о ♀ 

Бартарин нигаҳдорикунанда, беҳтарин пуштибон.  
Баҳампайваста аз  «понта» (Ниг.понто)  ва 
пасванди   «о»,  «бартар, пеш, ҷилутар» 

 E�	�&/ pānti / Понтӣӣӣӣ ♀ 
Нигаҳдорикунанда, паноҳ диҳанда, пуштибон. 
номи ҳамсари Орёсп  сардори номии Куруш. 
Ниг. Поно 

 
���& / pāyā / Поё ♂   

Поянда, пойдор. 
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 Ниг. Поно 
  

���& /  payu/ Пою ♂ 
Нигаҳдоранда, пуштибон. 
Ниг. Поно  

 
 ♂ petiyāk / Питёк / ���ك&ِ 

Ҳувайдо, ошкор, пайдо.  
Аз вожаи авастоии  «як пет» -  чеҳра, рӯй, ки дар 
гузориши  Авасто, ҳувайдо, ошкор, падидор 
омада  аст.  (Готҳо 140, банди  7; Ҳот  33, банди  16;  
Ҳот 44). 

 
EN&َ /  paji/ Паҷӣҷӣҷӣҷӣ ♂ 

Паиҷи: нигаҳбон ва нигаҳдори зиндагӣ. 
Баҳампайваста аз «пай» -   «нигаҳбон,  нигаҳдор ва 
«ҷи»  ё «ги» -  «зиндагӣ». 

 
 ��O&َ/ pačin / ♂Пачин  

Зӯрманд, тавоно. 
Аз решаи авастоии  «тач» ва «пач» - «зӯр овардан,  
тавоно будан» ҳамрешаи вожаи санскрит «пачан» - 
«зӯрманд, тавоно» ва вожаи Ҳинди бостон 
«пашан» - «зӯрманд, тавоно»; дар афсонаҳои Монӣ 
«пач» -  «зӯрманд, тавоно» омада аст (Вандидод  
8,100,103). 

 
 ♂ pedrām / Пидром / �رام&ِ 

Ороста, некӯ, хуҷаста.  
Аз вожаи авастоии «паити роман» -  «ороста, ором, 
некӯ, хуҷаста» (Фарҳанги вожагони авастоӣ). 
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 َ&=��� / padide / Падида ♀ 

Падид омада, ошкор шуда.  
Аз решаи авастоии «ди», дар порсии бостон «дой» 
- ва вожаи порсии бостон «ваинади» -   «дидан, 
дида шуда» (Фарҳанги вожагони авастоӣ; 
Фарҳанги решаҳо). 

 
 ♂ parāt  / Парот /َ&�ات

Пуртавон, тануманд. 
Баҳампайваста аз таквожи решаи «пар» - «фар, шук
ӯҳ, бузургӣ» ва кӯтоҳшудаи «тав» - «тавон». 

  
 ♀ parārin / Парорин /�ار�� &َ 

Шукӯҳи озодагӣ; шукӯҳи арҷмандӣ; шукӯҳи ориёӣ.  
Баҳампайваста аз   «пар» ва    «орин».    «Пар» ё 
«фар» - «шукӯҳ, бузургӣ»  ва «орин» аз вожаи 
авастоии «оирё» ва дар порсии бостон «Ориё»                
«озода; арҷманд; дӯст». 

   ♀ parānūš / Паронӯӯӯӯш / �ا	�ش&َ 
Зебои ҷовидон.  
Ниг. Парнуш 

 

 ♀ parāhū /Пароҳу / َ&�اه� 
Зиндагии оянда, ҷаҳони дигар. 
Баробар бо вожаи авастоии «пароҳу»   «зиндагии 
оянда» 

 

  ♀ perāys/ Паройис  / &ِ�ا�4
Гаронбаҳо, боарзиш, пурбаҳо 
Баробар бо вожаи авастоии «пироис» - «гаронбаҳо, 
боарзиш». 
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 َ&��� / partow / Партав ♀ 
Фурӯғ, рӯшноӣ, тобиш.  
Аз авастоии «паратап» сохташуда   аз «пара» -  «пеш
ӣ, фаро, партоб» ва «тап» -     «гармо, гарм шудан, 
тобидан» (Фарҳанги решаҳо; Зернависи «Бурҳон»). 

 
 ♂ pardād / Пардод / �داد&َ 

Нахустин додгар. 
Ҳушанг ба номи  Пешдод хондашуда ва дар Яштҳо, 
аз касоне чун Ҳушанг, Таҳмурас, Ҷамшед ва 
Фаридун ба номи пешдодӣ ёд шуда аст (Вандидод, 
Фаргарди 20, банди 2,  1; Яшт 19, 9/3, 5/21  
шумораи 245; Донишномаи Эрони бостон). 
Баҳампайваста аз «пара» - «пеш» ва «дота» - 
«додгар»; аз вожаи авастоии «паразато» ва 
«паразат» -  «нахустин додгар». 

 ♀ pardis / Пардис / �د�4&َ 
 Нишондиҳандаи шукӯҳ. 
Ниг. Пормис 

 
 ُ&�%� / porsā / Пурсо ♂        

Пажӯҳиш, пурсонкунанда. 
Аз решаи авастоии «парис», дар Форси  
Ҳахоманишӣ   «фарис»-    «пажӯҳиш, 
пурсонкунанда»; решаи вожаи   «пурсидан» 
(Готҳо  31 , Ҳот  47, банди  3 , Ҳот  53, банди 3) 

 
 َ& َ���% / parastū / Парасту ♀  

Паррандае аз раддаи гунҷишкҳо. 
Дар паҳлавӣ «парастук» =  парасту. 
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�"%�ِِ& / pereskā / Парсико ♀ 
Бо арзиш дӯст доштанӣ. 
Баробар бо вожаи авастоии «пириско» -    
«пурбаҳо, боарзиш» ва низ баҳампайваста аз, 
вожаи авастоии «пиройис» - «гаронбаҳо» « ва 
решаи «ко» -   «дӯст доштан, гиромӣ доштан» 

 
   ♀ poršād / Пуршод / ُ&�#�د

Бисёр шод, шодоб. 
Номи хоҳари Дориюши саввум.  
Баҳампайваста аз    «пар» ва   «шод» .  «Пар»  аз 
решаи авастоии «пара» ва аз вожаи «парананга» - 
«фаровонӣ, анбӯҳӣ»  ва   «шод» , аз решаи  «шо» ва 
аз вожаи авастоии «шиёта», ки дар паҳлавӣ,  
«шота»  ва дар порсӣ,   «шод»  навишта шуда аст. 

 
 ♂ paršān / Паршон / َ&�#�ن

Мубориз, размҷӯ, ҷанговар. 
Аз вожаи авастоии «паршана» - размҷӯ, мубориз ва 
низ аз вожаи авастоии «параштанга» - нигаҳдор, 
пуштибон». 

 
    ♀ paršovā / Паршуво / �اَ&�#ُ 

Шабнам, жола. 
Дар Авасто «паршуя»-  шабнам, паршӯй (Ясно, 68  
ва  6) 

 
���#�&َ / paršuyā / Паршуё ♀ 

Шабнам, жола, паршӯй. 
Баробар бо вожаи авастоии «паршуё» -   шабнам, 
жола.   (Ясно, 68  ва 6) 
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 +�#�&َ/ paršit  /Паршит ♂ 
Нигаҳдор, пуштибон, ёридиҳанда. 
Аз вожаи авастоии «параштанга» - «нигаҳдор, 
пуштибон»  

 
 َ&� �#� / paršinā / Паршино ♀ 

Шабнам, жола, паршӯй. 
дигаргун шудаи вожаи «паршинат» - шабнам, 
жола, паршӯй.  Дар Яшти сездаҳум «паршинс» 
омада аст (Фарҳанги вожагони авастоӣ; 
Донишномаи Эрони бостон). 

 
 ♂ parkovā / Пароку /�ا �آُ &َ 

Доно, огоҳ, пур аз доноӣ 
Аз вожаи авастоии «пара куви» «доно, пур аз доно
ӣ, саршор аз огаҳӣ».   (Яшт  12 ва 7; Фарҳанги 
вожагони авастоӣ). 

 
 ُ& =���/ pormāh / Пурмоҳ ♀ 

Моҳи шаби чаҳордаҳум, зебо чун моҳ. 
Аз решаи авастоии «парну» -«пур»   (Яшт  14 ва  36 ; 
Фарҳанги вожагони авастоӣ) ва вожаи  «парину 
мованга» - «моҳи пур». (Донишномаи Эрони 
бостон). 

 
 َ& 4���/ parmis / Пармис ♀ 

Нишондиҳандаи шукӯҳ. 
Номи духтари  Бардиё, ҳамсари Дориюши 
Ҳахоманишӣ; номи набераи Куруши бузург. 
Ниг. Пормис 
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 َ&�	� / parnā / Парно ♀ 
Саршор;  ситораи парвин.  
Номи фариштаи нигаҳбони хоста ҳо ва ганҷҳои 
пинҳон. (Фарҳанги вожагони авастоӣ). 
Дигаргун шудаи вожаи авастоии «паринди» ва 
«поринди» ва «поранди» - «ситораи парвин» ва 
низ, аз вожаи авастоии «паринанга» - «фаровонӣ, 
афзунӣ, анбӯҳӣ» (Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
  paran / ♀Паран / َ&َ�ن

Парвин. 
Номи ҳашт парвин дар осмон. 
дар порсии бостон «парана» ва дар Авасто «пару» - 
  «парвин». 

�	�ِ& / pernā / Пирно ♂ 
Ҷавон, барно. 
Аз вожаи авастоии «парною» - «барно». 

 
 ���	�&َ / parnāyu /Парною ♀ 

Ҷавон, барно. 
Баробар бо вожаи авастоии «парною» - «ҷавон, 
барно» . 

 

 �	�َ&َ/ parand / ♀Паранд  
Поранд ё паранд:  порчаи нозуки абрешимӣ. 
Дар Авасто «поранд» - «порчаи нозуки абрешимӣ». 
Ниг. Паран 

 
 �	�&َ/parnu   /Парну ♀  

Аз решаи авастоии «порну» - «пур» (Яшт  14 ва  36 ; 
Фарҳанги вожагони авастоӣ).  
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  ♀ parnūš / Парнӯӯӯӯш / �	�ش&َ 
Зебои ҷовидон.  
Фишурдаи «пари» (ниг. «пари») ва «нуш» (ниг. 
«Ануш»). 

 

���	�&َ / parnumā / Парнумо ♀ 
Моҳи пур, моҳи шаби чаҳордаҳум, зебо чун моҳ. 
Аз решаи авастоии «парну» - «пур» (Яшт  14 ва36; 
Фарҳанги вожагони авастоӣ) ва вожаи «перену 
мованга» -  моҳи пур. (Донишномаи Эрони 
бостон). 

 
 ��	�&َ/ parniyā / ♀Парниё  

Парниён: порчаи нозуки абрешимӣ. 
Дар Авасто «поранд» - «порчаи нозуки абрешимӣ». 

 
  parvāne / ♀Парвона / �وا	(&َ 

Монанди паррандагон; фармонрасонанда; зебо; 
ниёз. 
Номи фустаре аз раддаи парвонагон ки парҳои 
нозук ва  рангоранг дорад ва гуногун аст. Аз вожаи 
авастоии  «парина» - «паррандавор».  

  
  parvit / ♀Парвит /�و�+ &َ 

Пешрав, озод. 
Аз вожаи авастоии «парувита» ва вожаи     
«паруита» - «пешрав, раҳо, раҳбар» . 

 
 َ&Dو�� /  parviz / Парвиз ♂ 

Шикастнопазир. 
Номи писари Анӯшервон. 
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Гирифта шуда аз вожаи «апарвиз» - 
«шикастнопазир»   (Фарҳанги Авасто) ва дар 
паҳлавӣ «парвис» - «гиромӣ, хуш рафтор»  
(Фарҳанги кӯчак паҳлавӣ). 

 
 ♀ parvin / Парвин / �و��&َ 

Ҳафт  ситораи  гирди ҳам омада дар осмонро гӯянд 
(хӯшаи парвин) 
Дар порсии бостон «парана» - номи ҳашт ситора ки 
дар порсӣ Парвин гӯянд. Дар Авасто, «паранди» ва 
поранди» (Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
 ♂ parhām / Парҳом / �ه�م&َ 

Хуш рафтор, далер. 
Баробар бо Эрони бостон «парҳом» - «диловар, 
хуш рафтор»; решаи вожаи тозишудаи Иброҳим. 
(Бурҳон) 

 
 ♂ parhān / Парҳон / �ه�ن&َ 

Парҳом: хуш рафтор, далер.  
Ниг. Парҳом 

 
 ♀ pari / Парӣӣӣӣ /�ي &َ 

Бисёр зебо ва хуб рӯй; ситоиш кунанда.   
Фишурдаи вожаи парастидан. дар Авасто «паири 
сто» -  «пиромун истодан» ва парастиш кардан, 
парастидан»; дар паҳлавӣ «паирик» - «парӣ»  ва дар 
адаби порсӣ ба заноне гӯянд, ки бисёр хубрӯ ва 
зебо бошанд (Зернависи бурҳон); дар забони инглис
ӣ парӣ (pray)  «ниёишгар».  
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 ���&َ /pariyā  /Пария ♀ 
Зебо чун парӣ, хубрӯй; ситоиш кунанда. 
Ниг. Парӣ. 

 
 ♂ pariborz / Парибурз / �ز���ُ &َ 

Баланд поя. 
Номи писари  Кайковус.  
Ниг. Фарибурз. 

 
 َ& ِO���� / paričehr / Паричеҳр ♀ 

Зебочеҳра , парирӯй, касе ки чеҳра аш монанди пар
ӣ бошад. 
Баҳампайваста аз  «парӣ» (ниг. «парӣ») ва «чеҳра», 
аз вожаи авастоии «чисра» -«нажод», тухма, гунаи 
нажод»  ки дар паҳлавӣ  «чеҳр» -   «гунаи нажод»  
навишта шуда аст. (Зернависи бурҳон; Фарҳанги 
Авасто). 

 
 ♀ paridād  /Паридод/ َ&���اد 

Додаи парӣ. 
Ниг. Парӣ 

 
 +,�ُ��&َ /paridoxt  /Паридухт ♀ 

Паризода, духтари зебое чун парӣ. 
Ниг. Парӣ 

 
  ♀ parirox / Парирух / خ���ُ &َ 

Касе ки чеҳрааш монанди парӣ бошад. 
 Ниг.  Паричеҳра 

 
�*��& / parisā / Парисо ♀  
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Монанди парӣ,  парастанда, ситоиш кунанда.  
аз решаи «фурис» ё  «парис» - «парастиш 
кунанда»  ва аз вожаи» парити» -  «парастанда». 
Ниг. پرى   

 
 ♀ parisān / Парисон /��*�ن &َ 

Монанди парӣ , парастанда, ситоиш кунанда.  
Ниг. Парисо 

 ♀ parisāy / Парисой / ��*�ي&َ 
Париафсой: зебои афсунгар, парии афсунгар. 
Ниг. Пари 

 
 ♀ �A��&َ /  parišād/ Паришодد

Зеборӯи шодмон. 
Баҳампайваста аз  «парӣ» (ниг. «парӣ») ва «шод», 
аз таквожи решаи «шо» ва вожаи авастоии 
«шоити» - «шодӣ» .  

 
�"��&َ / parikā / Парико ♀ 

Монанди парӣ, зебо, хубрӯй 
Аз вожаи паҳлавӣ «парик» -  «парӣ» . 

 
 ♀ parināz /  Париноз  /َ&�� �ز 

Духтаре ки чун парӣ ноз мекунад. 
Баҳампайваста аз  «парӣ» (ниг. «парӣ») ва «ноз», аз 
таквожи решаи авастоии «яз» ва «наз» - «ноз, 
борик андом»  ва аз вожаи авастоии «офрина» ва 
«офарини» -    «офарин, дуруд». 
  

 ♀ parinūš / Паринӯӯӯӯш / َ&�� �ش
Зебои ҷовидон, ҳамеша зебо. 
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Баҳампайваста аз  «парӣ» (ниг. «парӣ») ва «нӯш». 
(Ниг. анӯш) 

 
 ♀ pariv ār / Паривор /َ&���ار

Париосо, монанди парӣ зебо. 
Ниг. Парӣ 

 
 ♀ parivaš / Париваш / &���ش

Монанди парӣ ,паримонанд. 
Ниг. Парӣ 
Баҳампайваста аз  «парӣ»  ва  «ваш» - «монанд». 

 
 ♂ pežmān / Пижмон / $��ن&ِ 

Афсурда, андӯҳгин. 
дар паҳлавӣ «пажмон»  ва аз порсии бостон   
«патиш мона» - «пажмурда, афсурда» (Зернависи 
бурҳон; Фарҳанги вожагони авастоӣ).  

 
 ��A&َ/ pašin / ♂Пашин  

Зӯрманд, тавоно, пурзӯр. 
дар Ҳинди бостон  «пашан»; дар афсонаҳои Монӣ 
«пач» ва «пашин» -  «зӯрманд» , аз решаи авастоии 
«пач» ва  «тач»  - «зӯр овардан»   ҳам решаи вожаи 
санскрит  «пачин» - «зӯрманд, тавоно». 

 
 ���"&َ / pakitā /Пакито ♀  

Устод, омӯзгор 
Дар ҳазвориш  «пакито»  ва дар паҳлавӣ «устот» -  
«устод ва омӯзгор»    дар форсӣ  «якито». 
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 ِ&=�� / pegāh / Пегоҳ ♀ 
Сапедадам, пеш аз бомдод; беҳтарин ҳангом. 
дар Авасто «упа гак» -   «беҳ ҳангом».  

 
 =� &َ / panāh /Паноҳ ♀ 

Пуштибон, дар  соя. 
Дар паҳлавӣ «паноҳ», аз вожаи авастоии «пантоҳ» 
ва вожаи авастоии «патинотна» - «паноҳ  додан, 
нигаҳдорӣ кардан». 

 

 ♂ pendār / Пиндор/ &ِ �ار 
Андеша, гумон. 
Аз решаи порсии бостон «патаи» ва санскрит 
«патан» -  «пиндор» . 

 
 ♂ pūrā / Пуро / &�را

Писар.  
Аз вожаи авастоии «пусро» - «писар»  ва порсии 
бостон «пусра» ва дар санскрит «пуҳр» ва дар 
паҳлавӣ    «пур»  ва  «пус» -  «писар»  ва «пуҳр» ва 
дар порсӣ    «пур».  

 

 ♀ pūrān / Пурон / &�ران
Сурх ва гулгун, писарон.  
Баҳампайваста аз   «пур»-    «сурх»  ва «он». 
Ниг. Пуро 

 
 Qَر�& / pūrak /  ♂Пураг  

Пурак: писари  кӯчак 
Ниг. Пуро 

 
 ♂ pūriyā / Пурё / &�ر��

Писар.  
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Ниг. Пуро 
 

 ♂ pūriyār  /Пурёр/ &�ر��ر 
Писари ёридиҳанда. 
Ниг. Пуро 

�%�& / pūsā / Пусо ♀ 
Тоҷ 
Дар забони паҳлавӣ «аписар»  ва «апарсар» - «тоҷ», 
аз вожаи авастоии «зариню пусо» - «тоҷи зарин» 
(Обон, Яшт, пораи 128 Ром; Яшт 75; Зомёд Яшт,  
пораи  41, баргирифта аз Ҳурмуздномаи Пурдовуд  
307). 

 
  ♂ F�& /  pūl ād/Пулодد

Устувор, пурнерӯ, сахт, оҳани хушка, 
номи писари  озодмард; писари Рустам.  
Аз вожаи авастоии  «пулват» дар паҳлавӣ «пулофт» 
 ва  «фулот» -    «фӯлод, пӯлод. 

 
�	�& / pūnā / Пуно ♀ 

Пуна. 
Номи гиёҳе хушбӯ   ва хӯрокӣ (Яшт  24 ва  9) 
дар паҳлавӣ «пунок». 

 
���& / pūyā / Пӯӯӯӯё  ♂ 

Пажӯҳишкунанда, ҷӯянда, пӯён. 
Номи ниёи шоҳони Дайламӣ 
Аз вожаи авастоии «паити пересва» - «ба жарфӣ 
бозпурсӣ кардан»,  «паити париса» -«ҷӯянда, 
пурсишкунанда, ба жарфнигарӣ дидан ҷӯё шудан. 
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(Фарҳанги вожагони авастоӣ). 
 

 ♂ pūyān / Пӯӯӯӯён / &���ن
Пажӯҳишкунанда, ҷӯянда, пӯён. 
Ниг. Пӯё 

 

4��&/puis /Пӯӯӯӯис ♀  
Фаровонӣ, хушбахтӣ. 
Аз вожаи авастоии «пуис ва»  - «фаровонӣ, 
хушбахтӣ».   (Яштҳо  24 ва 9). 

 
�*��&/puisā /Пуисо ♀  

Фаровонӣ, хушбахтӣ 
Ниг. Пуис 

 
���& / pitā / Пито ♀ 

Пуштибон, паноҳдиҳанда. 
Аз решаи авастоии «по» -  «нигаҳбон, пуштибон» 
ва аз вожаи авастоии «паити по» -    нигаҳдорӣ 
кардан, паноҳ додан». 

 
 ِ��&� / piter / Питар ♂ 

Падар.    
Баробар бо авастоии «питар» - «падар»  (Фарҳанги 
вожагони авастоӣ; Донишномаи Эрони бостон). 

 
  ♂ peymān / Паймон /�/�ن &ِ 

Пайванд, андоза, паймудан.  
Аз решаи «мон» - «паймудан, андоза гирифтан» 
дар Эрони бостон «патимона» - «паймон».  

 

 ♂ payām / Паём / ��م&َ 
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Огоҳӣ, паём пайғом 
Аз вожаи авастоии «паитигома», дар паҳлавӣ 
«потом» ва дар Позанд «пагҳом»  ва «пагом» -  
«паём, пайғом»  (Зернависи бурҳон). 

 ♂ pirūz / Пирӯӯӯӯз / &��وز
Сарфароз     
Номи бародари Шопури якуми Сосонӣ писари 
Яздигурди саввум. Дар паҳлавӣ  «пируч» аз 
авастоии «паити рауча», дар паҳлавӣ  «пирузҳ» - 
«пирӯз» (Зернависи бурҳон). 

 

 ♀ pirūze / Пирӯӯӯӯза / &��وز=
Фирӯза: санги гаронбаҳо ба  рангҳои обӣ осмонӣ ва 
зангорӣ (Фарҳанги  Муин) 
Ниг. Пируз 

 

���&: / piyūti / Пиютӣӣӣӣ ♂ 
Мағз, нерӯ, нерӯи андеша. 
Аз вожаи авастоии «пивати» ва вожаи «пиванг» -  
«мағз, нерӯ, устуворӣ, нерӯи андеша» . 

 
 �	�َ�ِ& /peyvand  /Пайванд ♀ 

Пайвастагӣ, яке шудан.  
Аз вожаи авастоии «паити банд» - «пайвастан, яке 
шудан.  
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Т - ت 
 

 ♀ tābān / Тобон / ����ن
Дурахшон, равшан, гармобахш.   
Аз вожаи авастоии «тафну» -   «таб, гармо ва 
равшанӣ»  ва «тафта» -  «табдор».   (Зернависи 
бурҳон; Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
     ♀ tābān čehr / Тобончеҳр / ������ن 3ِ 

Дорои чеҳраи   дурахшон ва равшан.   
Ниг. Тобон 

 
 ♀ tābān mehr / Тобонмеҳр / ����ن ���

Ниг. Тобон 
 

 ♀ tārā / Торо / ��را
Сусуи нуре дар торикӣ, ситора. (Ганҷинаи номҳои 
эронӣ, Бурҳон). 
Баҳампайваста аз ду таквожи решаи  «тама», аз 
вожаи  «таманга» ва «рау», аз решаи   «раута» ва 
«рауто» -  «равшанӣ, нигарае нур, равшанӣ» 

 
E3�	�� / tānūči / Тонучӣӣӣӣ ♀ 

Меҳри зиндагӣ, дӯстдори зиндагӣ.    
Аз вожаи авастоии «уштону чина» - «меҳри зиндаг
ӣ, дӯстдори зиндагӣ», аз решаи авастоии «уш» -  
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«хоҳиш, ниёз, дӯст доштан»  ва низ решаи авастоии 
«ҷӣ» - «зиндагӣ»  (Фарҳанги вожагони авастоӣ; 
Фарҳанги решаҳо) 

 
��	�� / tāniyā / Тониё ♀ 

Меҳрварз, меҳрубон. 
Аз таквожи решаӣ ва авастоии «тону» - «меҳрварз» 
. 

 

 ♂ tāvan / Тован / ��َون
Бовардошт, устувор, пойдор. 
Аз вожаи авастоии «товарна» - «устувор дар 
бовардошт». 

 
 َ��A2 / taxšā / Тахшо ♂ 

Пурталош, кушо, хушбахткунанда (Фарҳанги 
вожагони авастоӣ). 
Аз вожаи авастоии «фашангаҳӣ» ва «ташанга» - 
«кушо ва хушбахт кунанда», аз решаи авастоии 
«таш» -  «зӯр  овардан, талош кардан; хушбахт 
кардан, пурталош». 

 
    ♀ tarāne / Тарона / �ا	(�َ 

Ҷавон, тоза; сурудаи шод, сурудаи  бо овози шод.  
Аз вожаи авастоии «тауруна»    «тарона» (Яшт  55 
ва 54). 

 
 �َA�َ / tašan /Ташан ♂ 

Офаринанда, созанда. 
Баробар бо вожаи авастоии  «ташан» - «созанда, 
офаринанда» . 
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 َ� َ*  �/ tansar / Тансар ♂ 
Саркарда, раҳбар; хуш андом. 
Номи мӯбади мӯбадони рӯзгори Ардашери 
Бобакон ки ба фармони Ардашер, Авастои 
парокандаро гирдоварӣ кард. Падараш шаҳриёри 
Порс буд. ӯ нависандаи номаи тансар аст. 
Баҳампайваста аз  «тан»  ва  «сар»  . «Тан» аз 
вожаи авастоии «тану» -  «тан, бадан, андом  ва  
«сар», аз вожаи авастоии «сри» -  «саркарда, 
раҳбар». 

 
 ♀ tavānā  /Тавоно/ َ��ا	� 

Нерӯманд; пурнабард. 
Аз таквожи решаи ва авастоии «тав» - «тавон, нерӯ
»  .  

 
 ♂ tavāne  /Тавона/ َ��ا	( 

Тануманд, пуртавон. 
Номи падари  Барта 
Аз вожаи авастоии «тав» -   «тавон, тавоноӣ». 

 
 ♂ tūr / Тӯӯӯӯр / ��ر

Тавонманд, пирӯз, тавоно.  
Дигаргун шуда ва фишурдаи  вожаи «Тӯрон» - 
(номи  сарзамин); номи писари  шоҳ Фаридун ва 
номи подшоҳи Тӯронзамин дар  «Шоҳнома»; номи 
писари Ҷамшед аз Суманноз, духтари Куранг 
подшоҳи Зобулистон (Ганҷинаи номҳои эронӣ). 
Аз вожаи авастоии «тура» - «тавонманд, тавоно, 
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пуртавон»  ва аз таквожи решаи  «тав» - «тавон» 
(Фарҳанги вожагони авастоӣ; Вандидод  13 ва 39; 
Фарҳанги решаҳои авастоӣ). 

 
 ♂ tūrā / Туро / ��را

Тавонманд, пурнерӯ 
Ниг. Тӯр 

 

 ♀ tūrān / Тӯӯӯӯрон / ��ران
Тавоно, тавонманд 
номи  сарзамин 
 Ниг. Тӯр 

 
 ♀ tūrān doxt / Тӯӯӯӯрондӯӯӯӯхт / ,+��ران دُ 

Духтари тануманд ва пурзӯр; духтаре аз 
сарзамини Тӯрон 
Ниг. Тӯр 

 

 ♂ tūraj  /Тураҷҷҷҷ/ ��َرج 
Тавонманд, пурзӯр. 
Номи писари Фаридун ва бародари  Эраҷ 
Ниг. Тӯр 

 

  ♂ tūrag /Тураг / گ��رَ 
Тавонманд, пуртавон 
Номи писари Шедасб, подшоҳи Зобулистон аз 
нажоди Ҷамшед (Яштҳо; Ганҷинаи номҳои эронӣ). 
Ниг. Тӯр 
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 ♂ tūs / Тӯӯӯӯс /��س 
Тавоно. 
Тӯс  писари Нӯзар   сарлашкари сипоҳи Кайхусрав. 
Аз решаи авастоии «тав» - «тавоноӣ, зӯр, нерӯ». 

 
� #ِ�� / tūšenā / Тушино ♀ 

Ором, осуда, хушнуд. 
Номи  зане номвар дар Яшт  13 ва  39 (Фарҳанги 
вожагони авастоӣ). 
Аз решаи авастоии «тӯш»  ва аз вожаи авастоии 
«тушана» -    «хушнуд, ором, хурсанд» 

 
�A���ُ / tūvišā / Туюишо ♀ 

Пурнерӯ  ва тавоно ва; ором, хушнуд.  
Аз решаи «тав» -   «тобу тавон»  ва низ аз вожаи 
«тушана» -   «ором, хушнуд»  (Яштҳо  43 ва 15). 

 
 َ� َ�/�� / tahmtan / Таҳамтан ♂ 

Дуруштандом. 
Яке аз номҳои  Рустам, паҳлавони номии Эронӣ 
Баҳампайваста аз «таҳам» ё «тахам» - «бузург, 
дурушт ва  «тан» . 

 
 �	��� /tiyānā  /Тиёно ♀ 

Касе, ки ошкоро ба ориёиён некӣ мекунад. 
Баҳампайваста аз таквожи решаи  «тая» -   «ошкор 
ва  ҳувайдо» ва вожаи авастоии «ёния» - «некӣ
расон», аз решаи авастоии «ён» - «некӣ»  (Ясно, 
Ҳот  банди 9 ва 28) 
 

 ♀ tiyānāk  /Тиёнок/ ���	�ك 
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Некирасони  ошкор. 
Ниг. Тиёно 
 

���� / tibā / Тибо ♀ 
Оҳу, пуршитоб 
 дар паҳлавӣ «тибок» -   "оҳу, осу, пуршитоб"  .  

 

 )���/ titeh / Тита ♂ 
Падидоваранда, ошкор кунанда. 
Номи фармондеҳи савори Хишоёршоҳ. 
аз таквожи решаи «тия» - «ошкор кардан»  ва низ 
аз таквожи решаи «та»  ва  «тас» -  «сохтан». 

 
  ♂  tirād / Тирод / ���اد

Фишурдаи номи  Тирдод, зодаи  моҳи Тир, 
номи фариштаи нигаҳбони борон; номи ашки 
дуввум аз подшоҳони Ашконӣ; номи ду тан аз 
шоҳони Ҳахоманишӣ; номи хазонадори  Дориюши  
саввум дар тахти Ҷамшед. 
 «Тир»  аз вожаи авастоии «тиштаря», ки дар 
паҳлавӣ «тиштар» - «номи фариштаи борон ва 
номи яке  эзидони Маздиясно, ки дар забони порси 
«таштар» навишта  шуда аст. (Зернависи бурҳон). 

 

 ♂ tirān / Тирон/  ���ان
Зодашуда дар моҳи Тир. 
номи фариштаи борон; номи устондори 
Арманистон аз сӯи  шоҳони Ашконӣ. 
Ниг. Тирод 

 ُ���� �  /tirbod  /Тирбуд ♂ 
Нигаҳбони моҳи Тир.   
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Баҳампайваста аз    «тир»   (Ниг. Тирод)  ва «буд» аз 
вожаи авастоии  «паити» ва «пати», дар паҳлавӣ  
«бат» -    «доранда, нигаҳбон». 

 
 ♂ tirdād/ Тирдод   / ���داد

Зодаи  Тирмоҳ. 
Ниг. Тирод  

 
 ♂ tižārš / Тижрош / ��$اْرش

Ҷанганда, ҷангҷӯ 
Аз вожаи авастоии «тижи аршти» -  «ҷанганда, 
дорандаи ҷанг афзори тез» .  

 
 ♂ tižan/ Тижан / ��َ$ن 

Тез, буранда. 
Баробар бо вожаи авастоии «тижин» - «тез ва 
бурро». 

 
 ♂ tivān / Тивон / ���ان

Тавоно, пуртавон. 
аз таквожи решаи «тав» - «тавон, нерӯ»   ва вожаи 
авастоии «тавон»- «тавоноӣ, нерӯмандӣ». 
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ҶҶҶҶ - ج 
 ♂ jābān  /ҶҶҶҶобон/ ;���ن 

Нигаҳбони зиндагӣ. 
Аз сардорони эронӣ дар садаи  дуввуми Яздигурдӣ 
Баҳампайваста аз   «ҷо»   ва    «бон» - пасванди 
дорандагӣ, «ҷо» - дигаргуншудаи вожаи авастоии «
ҷи»  ё «ги» -  «зиндагӣ» .  

 

  ♀ jān āfarid / ҶҶҶҶонофарид / ����5َ  ;�ن
Офаридашуда барои зиндагӣ, бахшандаи  зиндагӣ.  
Баҳампайваста аз   «ҷон»   ва  "офарид" . «Ҷон»  аз 
вожаи авастоии «гоҷа» - «зиндагӣ кардан», дар 
паҳлавӣ «гоҷа» - «зиндагӣ, равон» ва   «офарид» . 
Баҳампайваста аз «о»  ва «фари» аз вожаи авастоии 
«фурия» - «дӯст, дилбар»  ки дар санскрит (pariya)  
«дӯст, дилбар»  омада аст (Ясно, Ҳот  2,  78 ; 
Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 

 ♀ jān āfarin / ҶҶҶҶонофарин / ����5 ;�ن
Зиндагибахш, дӯстдори зиндагӣ, ситоишкунандаи 
зиндагӣ.  
Ниг. Ҷонофарид. 

 

 ♂ jāvdān / ҶҶҶҶовидон / ;�ودان
Ҳамешагӣ, бемарг, поянда. Номи писари  Шаҳраки 
Хуррамӣ.  
аз вожаи авастоии «ҷаваитота» - «ҳамешагӣ, 
бемарг, поянда»,  дар паҳлавӣ «ҷавитон» ва «ҷ
овиз», ки дар порсӣ  «ҷовидон»  навишта шуда аст 
(Фарҳанги вожагони авастоӣ). 
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   ♂ jāvid / ҶҶҶҶовид / ;�و��

Ҳамешагӣ, бемарг, поянда. 
Ниг. Ҷовидон 

 
 ♂ jāvidān / ҶҶҶҶовидон / ;�و��ان

Ҳамешагӣ, поянда, бемарг.  
Ниг. Ҷовидон 

 
Sو��; / jāviz / ҶҶҶҶовиз ♂ 

Ҳамешагӣ, поянда, бемарг. 
Паҳлавии вожаи «ҷовид» -    «поянда, бемарг». 
Ниг. جاويدان   

 
 

 َ;. / jam / ҶҶҶҶам ♂ 
Дурахшон. 
 Аз вожаи авастоии «ҷима», дар санскрит «ҷом» ва 
дар паҳлавӣ «ҷам» - «дурахшон»  (Зернависи 
«Бурҳон»). 

 
��A/; / jamšid / ҶҶҶҶамшед ♂ 

Дурахшон ва равшан. 
Номи писари Таҳмурас ва савумин подшоҳи 
Пешдодӣ дар «Шоҳнома» 
Баҳампайваста аз   «ҷам» (Ниг.  Ҷам)  ва «шед» , аз 
вожаи авастоии «хшаита»  ва дар паҳлавӣ  «шит», 
ва дар порси «шид» - «равшан, дурахшон» (Готҳо 
8, 32; Обон Яшт; Фарвардин Яшт). 
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 ♂ jahān / ҶҶҶҶаҳон / ��ن;َ 
Гетӣ, ҳастӣ. 
Аз вожаи авастоии «гаисон» дар паҳлавӣ «гиҳон» 
ва дар порсӣ  «ҷаҳон»  навишта шуда аст (Фарҳанги 
вожагони авастоӣ; Фарҳанги паҳлавӣ). 

 

 ♂ jiyān / ҶҶҶҶиён / ;��ن
Нигаҳбони зиндагӣ. 
Ниг.Ҷобон 

 

 ♀ jivān / ҶҶҶҶивон/ ان �;�
Ҷибон: нигаҳбони зиндагӣ. 
Баҳампайваста аз решаи авастоии    «ҷи»   ё «ги» -
зиндагӣ»  ва «вон» ё   «пон» ё «бон» - «нигаҳбон». 

 

 ♀ jidā / ҶҶҶҶидо / ;��ا
Офаридашуда барои зиндагӣ. 
Баҳампайваста аз ду решаи авастоии «ҷи»  ё «ги» -  
«зиндагӣ»  ва   » «до»- «додан,  офаридан» 
(Фарҳанги решаҳои авастоии). 

 

 ♀ jirām / ҶҶҶҶиром / ;��ام
Оромиши зиндагӣ.  
Баҳампайваста аз   «ҷи» (Ниг.  Ҷидо) ва «ром»  аз 
решаи «рам» -  «ором будан, осудан». 

 

 �/�; / jimā /ҶҶҶҶимо ♀ 
Офаридашуда барои зиндагӣ дар меҳан. 
Баҳампайваста «ҷи» (Ниг.  Ҷидо) ва «мо»   кӯ
тоҳшудаи вожаи «мон» ва «мона» - «хонумон, 
меҳан».  
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Ч - چ 
 

 )��3/ čāme / Чома ♀ 
Суруда, сухан, ово.  
Аз вожаи авастоии «вачанга» аз решаи «вач» - 
«чома, сухан, суруда»  (Фарҳанги решаҳои авастоӣ
; Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
 ِ3)/A /  češme/ Чишма ♀ 

Ҷойгоҳи ҷӯшиши об аз замин.    
Дар паҳлавӣ «чашмак» - «чашма»   (Фарҳанги 
паҳлавӣ). 

 

 ِ3)��" / čekāme / Чикома ♀ 
Чакома: саргузашт, навиштае кӯтоҳ аз  як 
саргузашт. 
Дар порсии бостон «чагомак» - «кӯчак, андак» дар 
паҳлавӣ «чикомак» - «саргузашт»  ва дар порсӣ   
«чагома»  ё «чакома» (Зернависи «Бурҳон»). 

 

  ♀ čamān / Чамон / /�ن3َ 
Бо  ноз роҳраванда. 
Баҳампайваста аз   «чам»   ва «он». Дар Авасто 
«чим» -  «шигирд, фан». Дар паҳлавӣ «чим» ва дар 
порсӣ   «чамон» 

 
 َ3 )	�// čamāne / Чамона ♀ 

Бо ноз хироманда, бо хиром ва кироз роҳраванда. 
Ниг.  Чамон 

 
 ♂ čehr āzar / Чеҳрозар / ���ذر3ِ 

Дорои чеҳраи   равшан, зебо чеҳра. 
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Ниг. «озар» 
 

 ♀ čehr ārā / Чеҳроро /���را 3ِ 
Дорои чеҳраи   андешаманд, аз нажоди 
андешамандон; дорои чеҳраи   ороста; ё нигоранда, 
ороишкунандаи чеҳра; аз нажоди доварон. 
Баҳампайваста аз   «чеҳр» ва «оро». «Чеҳр» аз 
вожаи авастоии «читҳра» -  «нажод, тухма»  ва аз 
порсии бостон «читҳра» -  «нажод», дар паҳлавӣ 
«чиҳа» -  «нажод, гунаи нажод, намо»  (Зернависи 
Бурҳон), ва аз вожаи авастоии «чисра» - «чеҳра, 
нажод, намо» (Фарҳанги вожагони авастоӣ; 
Вандидод  11ва  14 ) ва «آرا», аз вожаи санскрит «роҷ
а» - «фармон», дастур»  ва вожаи авастоии «ви 
чиро» - «довар, раъйдиҳанда, дастур диҳанда» 
(Фарҳанги вожагони авастоӣ; Зернависи Бурҳон; 
Фарҳанги  Муин). 

 
 ♀ čehr ārām / Чеҳрором / ���رام3ِ 

Дорои намои ором, ором бахш, дорои нажоди 
дуруст.  
Баҳампайваста аз   «чеҳр»  (Ниг. Чеҳроро) ва  
«ором», аз авастоии «орома» ва   вожаи «аирима» -  
«ором»  (Вандидод   9, 16, 35, 33) ва низ аз  «ором» - 
«осудан, ором будан»  аз санскрит «ромаҷети» ва 
баробар бо вожаи авастоии «аири маити» - «оромӣ» 
(Вандидод  167 ва  16; Фарҳанги вожагони авастоӣ
).  

 ♂ čehrbarzin /Чеҳрбарзин / �ز�����َ 3ِ 
Аз нажоди боланда, аз нажоди бартар.  
Баҳампайваста аз    «чеҳр» (Ниг.Чеҳроро)  ва  
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«барзин»  -  «боланда, беҳтарин, бартарин». 
 

 ♀ čehrak / Чеҳрак/ ك ��َ 3ِ 
Нажод; раъйдиҳандаи кӯчак. 
Номе дар рӯзгори Ардашери Бобакон.  
Ниг.Чеҳроро 
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Х- خ 
 

 ♂ xāvand / Хованда / 	�,�وَ 
Худованд, худофарида; худованди хона, 
фармондеҳ. 
Аз вожаи авастоии «хива» - «худофарида, аз 
худбархоста, худомада, Парвардигор, Офаридгор»,  
дар паҳлавӣ «хутод».  

 
 ُ, َN)�* / xojaste / Хуҷҷҷҷаста ♀ 

Некхоста.  
Номи гули ҳамешабаҳор.   
Баҳампайваста аз   «ху» , ба ораш  «нек, хуб»  ва «ҷ
аст», ки дар Авасто «ҳуҷаста» аз решаи «гад»  ва «ҷ
ад» -  «хоҳиш кардан, дархост  кардан», дар паҳлав
ӣ «жастан» ва «жаднитан» - «некхоста» аст. 

 
���َ, /  xadiv/ Хадив ♂ 

Бузург, сарвар; вазир. 
Гирифташуда аз вожаи авастоии «хуватовйа» ва 
«хуватой» - «худованд, бузург»; дар паҳлавӣ 
«хуватив». 
 

 ♂ xeradmand / Хирадманд / ,َِ�د� �
Андешаманд, дорандаи хирад. 
Баҳампайваста аз  «хирад»  ва «манд». «Хирад» аз 
вожаи авастоии «храта» дар санскрит «храта» ва 
дар паҳлавӣ «хирад» ва «манд», аз вожаи    авастоии 
«ванта» -  «манд».  

 
� َ%�ُ, / xorsand / Хурсанд ♀ 
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Шодмон, хушнуд 
Баробар бо вожаи паҳлавӣ «хурсанд» - «шодмон». 

 
 ♂ xosrow / Хусрав /*�و ,ُ 

Некном. 
Номи Ашки бисту чорум (аз  107 то  133 м.); номи 
бисту сеюмин  подшоҳи Сосонӣ, Хусрави якум, Ан
ӯшервони додгар (аз  531  то  579 ); номи бисту панҷ
умин подшоҳи Сосонӣ; писари Ҳурмузи чорум. 
(Ганҷинаи номҳои эронӣ). 
Дар паҳлавӣ «хусрава» ва «хӯсрава», дар Авасто 
«хусраваҳ» -  «некном»  ва дар Позанд  «хусрав» -  
«Хусрав». 

 
 ♂ ���A / xašāyār / Хашоёрر,َ 

Марди далер, марди бохирад.  
Номи писари Дориюши якум; номи шашумин 
подшоҳи Ҳахоманишӣ. 
Аз авастоии «хаши» - «тавонистан», аз решаи 
«хашо» -   «омӯхтан, нишон додан». 

 
 َ,� A / xašnā / Хашно ♀    

Хушнуд, хурсанд, шодмон. 
аз вожаи авастоии «хашну» -   «хушнуд» (Яштҳо  13 
ва  48 ). 

 
 

 ♀ A / xošnūd / Хушнуд �د,ُ 
Шод, шодмон 
Аз вожаи авастоии «хушну» - «хушнуд»   (Яштҳо, 
13 ва  48 ; Фарҳанги вожагони авастоӣ). 
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  ♀ xoršid / Хуршед / ,�ر#��
Офтоб, равшанӣ, дурахшандагӣ 
Дар паҳлавӣ «хуваршид» аз авастоии «ҳурахшат» -  
«хуршед»  (Ясно, Ҳот  32 , банди  10). 
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Д  - د 
 

َ دِ �  / deanā / Деано ♀ 
Ниҳод, маниш, дин. 
Баробар бо вожаи авастоии «деано» - «дин,ниҳод, 
маниш» (Готҳо, банди  7, Ҳоти  46) 

 
 ♂ dātām / Дотом / دا��م

Додгар, довар. 
Номи яке аз фармондорони порси  Коподукия, аз 
вожаи авастоии «дота» ва дар паҳлавӣ «дот» -   
«додгарӣ, доварӣ» , дар порсии бостон «дота» - 
«дастур,  додгарӣ»   аз решаи «до» -  «додан,  
додгарӣ кардан,  пардохтан, доварӣ кардан, 
бахшидан»  

 
 ♂ dātis / Дотис / دا��4

Бахшанда, додгар. 
Номи сардоре аз мардуми Мод ва аз сардорони 
Дориюши бузург ки дар ҷанги  Моротан бо 
лашкари Юнон ҷангид. 
Аз таквожи решаи «дота» - «бахшанда, додгар» ва 
вожаи авастоии «дотуса» -   «судрасонанда» ва низ 
аз вожаи авастоии «дотуса ука» -  «додгари 
оромиш бахш ва судрасон» 

 
  ♂ dād āfarid / Додофарид /داد����5 

Падидомада барои ситоиш; дӯстдори доварӣ, 
хостори доварӣ ва додгарӣ. 
Аз номҳои  Парвардигор; номи навое аз хунёи порс
ӣ; номи суруде, ки Борбад барои Хусрави Парвиз  
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хонд.  
Баҳампайваста аз «дод» (Ниг. Дотом)  ва  
«офарид», аз решаи вожаи авастоии «офрӣ» - дар 
санскрит «опри» - «ситоиш, гиромидошт».  

  
 ♂ dādār / Додор / دادار

Офаридгор, офаринанда. 
Дар паҳлавӣ «дотор», дар авастоӣ «дотор»  
«Офаридгор», аз решаи «до» - «додан, офаридан»   
ва «тор» - «диҳанда, бахшоянда»  (Фарҳанги 
вожагони Авасто; Фарҳанги реша). 

 
 ♂ dādbaxš / Додбахш / 2-داد�َ 

Доддиҳанда, додгар.  
Баҳампайваста аз   «дод» (Ниг. Дотом) ва  «бахш», 
аз паҳлавӣ    «бахшишан» -  «додан»  ва аз решаи 
авастоии «баг» - «додан, вогузор кардан»  
(Фарҳанги решаҳо). 

 

 ♂ dādbin  / Додбин/ داد���
Додгар, довар. 
Баҳампайваста аз    «дод»  (Ниг. Дотом) ва  "бин" , 
аз решаи авастоии «вин» -  «дидан». 

 
 ♂ dādbeh / Додбеҳ / داد�(

Беҳтарин додгар, беҳтарин  довар.  
Баҳампайваста аз   «дод»  (Ниг. Дотом) ва «беҳ», дар 
паҳлавӣ  «ваҳ», дар порсии бостон «ваҳу», дар Авасто 
«ваҳу» ва дар санскрит «васу» - «хуб, некӯ» . 
 

 ♂ dādfar/ Додфар  / داد�5َ
Довари бо шукӯҳ, додгари бузург. 
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Баҳампайваста аз   «дод»  (Ниг. Дотом)  ва  «фар» , 
аз вожаи авастоии «фара»  ва «фар» - «бузургӣ, 
шукӯҳ».  

 

 ♂ dādgū  /Додгӯӯӯӯ/ داد8� 
Касе ки аз рӯйи дод сухан бигӯяд. 
Баҳампайваста аз   «дод»  (Ниг. Дотом)   ва «гу»,  аз 
вожаи авастоии «гасра» -   «овоз    хондан» ва аз 
вожаи авастоии «гу» - «гуфтан»  .  

 

 ♂ dādmas/ Додмас  / داد4�َ
Додгари бузург, бузургтарин  довар. 
Баҳампайваста аз «дод»  (Ниг. Дотом)  ва «мас» , аз 
вожаи Эрони бостон «масияҳ» ва дар Авасто 
«мосия» - «бузургтар».  

 

 ♂ dādmehr /  Додмеҳр / ��داد�ِ 
Бахшандаи   меҳр ва дӯстӣ; паймон; (Вандидод, 
Яшти 10) пайванд миёни Офаридгор ва 
офаридагон. 
Номи фариштаи меҳр ва меҳрубонӣ; номи 
ҳафтумин  моҳи сол ва номи рӯзи ҳаштуми ҳар 
моҳ. Баҳампайваста аз   «дод»  (Ниг. Дотом) ва  
«меҳр», дар Авасто ва форсии бостон «мисра». 

 
 ♂ dādnām / Додном / داد	�م

Номӣ ва  пуровоза ба  додгарӣ. 
Баҳампайваста «дод»  (Ниг. Дотом)  ва  «ном», дар 
паҳлавӣ «ном», дар Эрони бостон, порсии бостон, 
авастоӣ ва дар Ҳинди бостон «номан» -  «ном»  
(Зернависи Бурҳон; Фарҳанги вожагони авастоӣ). 
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 ♂ dādyār / Додёр /داد��ر 
Ёридиҳандаи додгар, додгустар 
Ниг.  Дотом 

 
 ♂ dārā / Доро / دارا

Тавонгар, гиромӣ. 
Номи нӯҳумин подшоҳи каёнӣ ва писари Дороб 
(Шоҳнома; Ганҷинаи номҳои эронӣ). 
Аз вожаи авастоии «дирита» - «тавонгар, гиромӣ»  
(Фарҳанги вожагони авастоӣ).  

 
 ♂ dārāb / Дороб / داراب

Некандеш.  
Яке аз шоҳони эронӣ. 
Дар форсӣ ва паҳлавӣ ба ҷои вожаи  «Дориюш»  ба 
кор рафта аст (Зернависи Бурҳон).  
Ниг. Дориюш  

 
 ♂ dārāmaneš / Дороманиш / دارا� -

Дорои бузургӣ ва шон. 
Баҳампайваста аз   «доро» (Ниг. Доро)  ва  
«маниш», аз решаи авастоии «ман» ва вожаи 
авастоии    «менитан» ва аз паҳлавӣ «менишн» -  
«бо хирад, боандеша» .  
 

 ♂ dārān / Дорон / داران
Пуштибон, ёвар. 
Аз вожаи авастоии «дорана» - «пуштибонӣ кардан, 
нигаҳдорӣ кардан,  ёрӣ кардан» . 

 
 ♂ dāršān / Доршон / دار#�ن
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Дорандаи бузургӣ ва шон. 
Баҳампайваста аз  «дор»  ва  «шон» .  «Дор»  аз 
авастоии «дирита» -    «доро, доранда»   ва  «шон», 
дар паҳлавӣ  «шон» -  «бузургӣ».  

 
 ♂ dārmān / Дормон / دار��ن

Дорман:  дорои андеша, хирадманд. 
Номи яке аз сардорони Хусрави Парвиз. 
Баҳампайваста аз  «дор»  ва «мон». «Дор» аз вожаи 
авастоии «дирита» - «доранда»   ва «мон», баробар 
бо таквожи решаи «ман» -  «андеша ва хирад»; аз 
вожаи авастоии  «минитан» - «боандеша, бохирад».  

 
 ♂ dārman / Дорман / دارَ��

Дормон: дорои андеша ва хирад. 
Ниг.  Дормон 

 
 ♂ dāran  /Доран/ داَرن 

Пуштибон, паноҳдиҳанда. 
Аз вожаи авастоии «дорана» -  «пуштибонӣ кардан,  
нигаҳдорӣ кардан» . 

 
 ♀ dāris / Дорис / دار�4

Тезбин, жарфнигар. 
Аз вожаи авастоии «дариса» -  «дидан, тамошо 
кардан» (решаи вожаи порсии «дарс») ва низ аз 
вожаи авастоии  «ви одарис» -  «ба жарфӣ дидан». 

 
 ♂ dāriyū / Дорию / دار��

Нигаҳдорандаи некӯӣ, дорандаи хубӣ. 
Мухаффафи номи Дориюш (Ниг. Дориюш); номи 
подшоҳи пеш аз Сосониён ки номи ӯ рӯи як сикка 
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пайдо шуда ва шояд ҳамон  «Дориёв» аз 
шаҳриёрони Порс дар рӯзгори салукиҳо бошад. 
Аз вожаи Эрони бостон «доря» ба ораш * «доро 
будан»  ва  «ваҳу» ба ораш  «некӣ, хубӣ». 

 
 ♂ dāriyūš / Дориюш / دار��ش

Нигаҳдорандаи андешаи некӯ, дорандаи некӣ. Аз 
вожаи   эронии бостон «даря ва ҳу юса», ки «доря» -  
«ба ораши  доро будан»  ва «ваҳу» ба  ораши «некӣ
, хубӣ»   ва «юша» - ба ораши «андеша ва хирад»  
аст (Фарҳанги Эрони бостон). 

 
     ♂ dānā / Доно / دا	�

Огоҳ. 
Дар паҳлавӣ «Донок», аз решаи эронии бостон 
«дон» -  «шинохтан, огоҳ будан».  

  
 ♂ dānū / Дону / دا	�

Фармондиҳанда, доно, огоҳ. 
Номи хонадони тӯронӣ, ки дар банди  38 Фарвардин 
Яшт ва ва низ банди  73 Обон Яшт аз он ном бурда 
шуда аст.  
Баробар бо вожаи авастоии «дону» - «хирад, 
андеша»  ва аз решаи авастоии «до», дар Эрони 
бостон «до», «андешидан, шинохтан», дар санскрит 
«доҳӣ» -  «андешидан, андеша додан, боандеша  
сухан гуфтан»   (Фарҳанги решаҳо; Фарҳанги Эрони 
бостон). 

 

                                                           
*
 Ораш – маънї, мафњум 
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 ♀ dānūš / Донуш / دا	�ش
Андешаманди поянда, додгари ҷовидон, 
бахшандаи ҷовид.  
Ниг.  Даёнӯш 

 
 ♀ dānin/ Донин  / دا	��

Доно, андешаманд, дурандеш 
Ниг. Дону 

 
 ♂ dāvar / Довар / داور

Додгар.  
Номи Офаридгор.  
Дар паҳлавӣ «дотибар» ва  «дотхар»,   аз авастоии 
«дота бар» - «довар»   (Фарҳанги паҳлавӣ; Фарҳанги 
вожагони авастоӣ). 

 
 ♂ dāven / Довин / داِون

Хирадманд, дурандеш. 
Номваре дар Яшт  13 ва  98.  
Аз вожаи авастоии «довинга» -  «хирадманд»  

 
 B	داَو / dāvang /Дованг ♂ 

Дурандеш,  оянда нигар. 
Ниг. Давон 

 ♂ dāhe/ Доҳа  / داه(
Офарида шуда. 
Аз таквожи решаи  «до»   ва вожаи авастоии 
«доҳи» - «ба ҳастӣ омада, офарида шуда».  

 
 ♀ dāytā/ Дойто  / دا���

Дуруст, шоиста. 
Аз вожаи   авастоии «доити» -  «дуруст, шоиста». 
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 ♀ dāydā / Дойдо /دا��ا 

Боманиш, баёдсупоранда, ба некӣ ёдкунанда.   
Аз решаи «до» -  «додан»  ва аз вожаи авастоии 
«даидёи» - «додан ва  бахшидан, ба некӣ ёд 
кардан».  

 
 ♀ dāynā/ Дойно  / دا� �

Нигаҳдор, пуштибон. 
Аз вожаи «дойанга» -  «пуштибон, нигаҳдор» 

 
 ♂ dāyūn  /Доюн/ دا��ن 

Пуштибон, нигаҳдор. 
Номи мӯбади мӯбадон дар рӯзгори Баҳмани 
Исфандиёри Каёнӣ. 
Аз вожаи авастоии «дойанга» - «пуштибон, 
нигаҳдор». 

 

  ♂ �A, / daxšā / Дахшоدَ 
Омӯзгор, омӯзиш диҳанда.  
Аз решаи «дахш» - «омӯзонидан, омӯзиш додан»  
(Фарҳанги решаҳо). 

  
 ♂ �A,/ deraxšā / Дирахшо رَ دِ 

Равшан, тобанда. 
Ниг. Дурахшон 

 

 ♀ deraxšān / Дирахшон /   ر,�Aندِ 
Равшан, тобанда. 
Аз вожаи «хашаити» -  «шед, дурахшон»  ва низ, аз 
вожаи авастоии «раучанга» - «дурахшандагӣ» 
(Ясно  12 ва  4 , ниёиш  5 ва 9). 
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 ♀ deraxšānde / Дирахшанда / ر,A �=دِ 

Равшан, тобанда.  
Ниг. درخشان   

  
 ♀ daryā / Дарё /ر�� دَ 

Паҳнае  аз об. 
Дар паҳлавӣ ва фурси  Ҳахоманишӣ «дарёб» -  
«дарё»  

 
Dِدر� / deriz / Дариз ♂ 

Устувор, побарҷо. 
Номи домоди Дориюши  бузург.  
Аз таквожи решаи «дарз» - «устувор кардан, 
бастан, пӯшиш додан» . 

 

 ♀ dasme / Дасма / َد%/(
Корозмуда, омӯзиш дида. 
Аз решаи авастоии  «дас» - «нишон додан, омӯзиш 
дидан»  ва вожаи авастоии «дасима» - «омӯзиш, 
кор озмудан» .  

 

Fراد / delārā / Дилоро ♀ 
Орояндаи дил, шодкунандаи дил. 
«Дил»  дар Авасто «зирид» ва дар порсии бостон  
«дил», дар санскрит (hrd), дар паҳлавӣ, гирифта 
шуда аз авастоии «зирд» ва дар порсии миёна 
«дилл», дар инглисӣ (heart) ҳамрешаи санскрит 
(hrd) «дил, қалб»   (Монӣ ва монавиён).  
 

  ♀ delārām / Дилором / رامFدِ 
Оромишдиҳанда; дорои оромиши дарунӣ 
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Баҳампайваста аз «дил» (Ниг. Дилоро)  ва  «ором», 
аз вожаи авастоии «ирама»  ва аз решаи «рам» -  
«осойиш, оромиш»  (Фарҳанги решаҳо). 

 

  ♀ del afrūz / Дилафрӯӯӯӯз / �5وزدل اَ 
Равшанкунандаи дил, шоди овар, он, ки сабаби  
шодӣ ва шодмонӣ  шавад.  
Баҳампайваста аз «дил» (Ниг. Дилоро)  «афрӯз», аз 
решаи авастоии «суча» - «равшан»  ва вожаи 
авастоии «рауча айви» - «афрӯхтан, равшан 
кардан»  (Фарҳанги решаҳо; Фарҳанги вожагони 
авастоӣ).  
 

 ♀ K ُ� ��/ delrobā / Дилрубоدِ 
Он, ки дил мебарад  ва фирефта мекунад, 
шефтакунанда.   
Баҳампайваста аз «дил» (Ниг. Дилоро) ва «рабо», аз 
решаи порсии бостон, «руп» - «рабудан». 
 

 ♀ delšād / Дилшод / د�AKد
Шодкунандаи дил,  сархуш, хушнуд, шод. 
Баҳампайваста аз «дил» (Ниг. Дилоро) ва «шод», аз 
решаи авастоии «шо» - «хзушнуд»   ва аз вожаи 
авастоии «шиё» ва «шиёта» - «шодӣ, хушнудӣ»   
(Вандидод 3, 24) 

 

 ♂ damehr / Дамеҳр / َدِ���
Меҳри ошкор ва ҳувайдо 
Баҳампайваста аз таквожи решаи «до», ҳамрешаи   
таквожи «та» ва «тас» - «ошкор ва ҳувайдо»   ва  
«меҳр», аз решаи санскрит «митра» -  «пайванди дӯ
сти Парвардигор ва рӯшноӣ ва фурӯғ» ва номи 
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фариштаи рӯшноӣ ва нигаҳбони ростӣ ва паймон 
(Ригведо)  ва аз вожаи Эрони бостон ва авастоии 
«мисра» - «пайвастагӣ миёни Офаридгор ва 
офаридагон»  (Вандидод; Яшт 10)  

 

 ♀ danā / Дано / 	�دَ 
Огоҳ, хирадманд, андешаманд.  
Аз решаи авастоии «да» ва аз порсии бостон «дан» 
 ва ориёӣ «зин» ва «зҳан», авастоии «зун» -   
«донистан, огоҳ будан»  ва дар паҳлавӣ  «донастан  
ва «донистан» - «огоҳ будан»  (Зернависи бурҳон; 
Фарҳанги решаҳо; Фарҳанги вожагони авастоӣ). 
 

 ♂ danes / Данис / 4	ِ دَ 
Хирадманд, бино, огоҳ.  
Баробар бо вожаи авастоии «донис» - «дидан, огоҳ 
будан, хирадмандӣ» (Фарҳанги вожагони авастоӣ
). 

 
 ♀ dansā /Дансо / َد	*� 

Хирадманд, бино 
Ниг. Данс 

 

 ♀ dūšārem / Душорим / دو#�ِرم
Ором бахш, дӯстдори оромиш ва хушӣ 
Баҳампайваста аз «душ»   ва  «орим» . «Душ» аз 
вожаи авастоии «душ» -  «меҳр, дӯстӣ»   ё «зауш»-  
«писандидан, хуш доштан»  ва  «орим» - аз решаи 
«рам» - «орамидан, осудан»  (Фарҳанги вожагони 
авастоӣ)  

 

     ♀ dūgetā / Дугето /�� دو8ِ 
Тӯшаи  зиндагӣ, шодии зиндагӣ. 
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Аз дигаргун шудаи вожаи авастоии  «дурву гаито» 
-  «шодии зиндагӣ, тӯшаи  зиндагӣ»  (Ясно  58 ва 6) 

 

 ♀ dahmā  /Даҳмо/ َده/� 
Ниёиши покон ва ниёкон. 
Аз вожаи авастоии «даҳма офрити» -  «ниёиши 
офаридагон»  (Ясно, 61). 

 

 ♂ dahman  /Диҳмон/ ه/�ن دِ 
Ниёиши покон ва ниёкон. 
Ниг. Даҳмо 

 

 ♀ dehnā / Диҳно / ده �
Бахшиш. 
Аз решаи санскрит (dhi)  «бахшиш». 

 

  ♂ dayān / Даён / ��ندَ 
Фармондеҳ, фармонраво, некӯибахш, андешаманд. 
Аз решаи «до» -  «сохтан, андешидан, некӯӣ 
бахшидан»  (Фарҳанги решаҳо). 

  ♀ diyānā / Диёно / د��	�
Некирасон, некӯибахш. 
Аз вожаи авастоии «ёня» -  «некӯибахш»  ва решаи 
«до» - «бахшидан, бахшиш»  аз решаи «ён» - «некӯ
ӣ»   (Ясно, Ҳоти  28, банди 9, ёддошти Готҳо 21) 

 
 ♀ diyānu / Диёну / د��	�

Некирасон, бахшанда. 
Ниг. Диёно 

 
 ♀ diyānūš / Диёнуш / د��	�ش

Андешаманди ҷовидон; додгари ҷовидон; ҳамеша 
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бахшанда  . 
Аз вожаи авастоии «ди», аз решаи «до» -   «сохтан, 
андешидан, додгарӣ  кардан»  ва вожаи  «анӯш» -  
«бемарг, ҳамешагӣ»  аз вожаи авастоии «анӯша» - 
«бемаргӣ, ҳамешагӣ, ҷовидон»  (Фарҳанги решаҳо; 
Яштҳо). 

 
   ♀ dibā / Дебо / د���

Порча и абрешимии рангинро гӯянд. 
Аз паҳлавии «дибо» -  «зебо». 

 
 ♀ ditā/ Дито  / د���

Диданӣ, тамошоӣ; додгар. 
Аз решаи авастоии «ди» ва вожаи авастоии  «дити» 
-   тезбин, тамошогар   ва низ аз вожаи авастоии 
«дидаиня» -  «дастур» . 
 

 Eد�� / diti  / Дитӣӣӣӣ ♀ 
Тезбин, тамошогар. 
Баробар бо вожаи авастоии  «дити» - «тезбин, 
тамошогар». 
 

 ♀ ditiyā/ Дитиё  / د����
Жарфнигар, тезбин 
Ниг.  Дити 

 
 ♂ dirān  / Дирон/ د��ان

Тирон: зодаи тирмоҳ 
Номи фариштаи нигаҳбони борон; номи ашки 
дувум аз подшоҳони Ашконӣ; номи ду тан аз 
шоҳони Ҳахоманишӣ; номи хазонадори Дориюши 
савум дар тахти Ҷамшед. 
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«Тир», аз вожаи авастоии  ки дар (tištarya) تيشتَريَ  
паҳлавӣ «тиштар» -  «номи фариштаи борон ва 
номи яке аз эзидони Маздиясно,   ки дар забони 
порсӣ «таштар» набишта шуда аст (Зернависи 
Бурҳон). 

 
 ♂ disān  /Дисон /د�*�ن 

Омӯзгор 
Аз решаи авастоии  «дис» - «омӯзиш додан, ёд 
додан, нишон додан». 

 
 Диман ♂ / diman /د�َ/� 

Хушнамо, тезбин. 
Аз вожаи авастоии  «даиман» ва «даимна»  
«хушнамо, хушшакл   ва низ аз решаи «даим» -   
тезбин» .  

 
 ♀ dinā / Дино / د� �

Бахшанда; созанда; довар; андешаманд. 
Аз авастоии «даино» - «дин, андешидан, 
шинохтан»  ва аз решаи «до» -  доварӣ кардан, 
сохтан, бахшиш». 

 
 ♂ B / dinag / Динагد� َ 

Бахшанда, созанда, андешаманд. 
Ниг. Дино 

 
B� د� / dinig / Диниг ♀ 

Бахшанда; созанда; довар; андешаманд. 
Ниг. Дино 
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Р - ر 
 

��� ♂ rāitā / Роито / را
Род, ҷавонмард, бахшанда.  
Аз вожаи авастоии «роити» - «бахшандагӣ, 
родмардӣ»   (Ясно,  60 ва 5; Фарҳанги вожагони 
авастоӣ). 

 
E�� ♀ rāiti / Роитӣӣӣӣ / را

Бахшанда. 
Баробар бо вожаи авастоии «роити» - «бахшандагӣ, 
родмардӣ» (Ясно,  60 ва 5; Фарҳанги вожагони 
Авасто). 

 
�"� ♀ raikā / Роико / را

Бахшандаи   дӯст доштанӣ 
Баҳампайваста аз       «роити» (Ниг. Роито)  ва «ко», 
баробар бо таквожи решаи «ко» -  «дӯст доштанӣ». 

 
�� ♂ rāin / Роин / را

Ҷавонмард, бахшанда. 
Ниг. Роито 
 

 ♂ rātā / Рото / را��
Бахшанда, род.  
Номи фариштаи нигаҳбони доду деҳиш (Вандидод  , 
Фаргарди  19 ; Яштҳо, 281) 
 Аз вожаи авастоии «рота» - «бахшанда, род»  
(Ясно  16  ва  1; Фарҳанги вожагони Авасто). 

   ♂ rātān / Ротон / را��ن
Род, бахшанда.  
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Ниг.  Рото 
 

 ♂ rātman / Ротман / �را�/َ 
Роҳнамо. 
Баробар бо вожаи авастоии «ротман» - «роҳнамо»  
(Фарҳанги вожагони авастоӣ).  

 
 ♂ rātin / Ротин / را���

Родтарин, бахшанда тарин.    
Номи яке аз сардорони Ардашери дувум.  
аз вожаи «рота» ва решаи «рот», дар паҳлавӣ «рот», 
дар Позанд «родӣ» - «ҷавонмардӣ, озодагӣ» . 

 
 ♀rātinā / Ротино / را�� �

Ротин, бахшанда тарин, родтарин.  
Ниг.  Ротин 

 
 ♂ rād / Род / راد

Ҷавонмард, сапеддаст, бахшанда, озода.  
Аз вожаи «рота» ва решаи «рот», дар паҳлавӣ 
«рот», дар Позанд «родӣ» - «ҷавонмардӣ, озодагӣ» . 

 
 ♂ rādbod / Родбуд / �راد�ُ 

 Нигаҳбони  бахшандагӣ.  
Ниг. Род 
 

 ♂ rādbeh / Родбеҳ / (راد�ِ 
Беҳтарин ҷавонмард, беҳтарин бахшанда. 
Баҳампайваста аз  «род»   (Ниг. Род) ва  «беҳ», аз 
решаи авастоии   «ваҳ» -  «некӯ, беҳтарин, хуб» .  
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  ♂ r ādeš / Родиш/ راِدش 
Родиш: нигаҳбон, сарпараст, пуштибон. 
Баҳампайваста аз  ««род»»  ) Ниг. «род» ( ва  » دش«  
(diš), аз вожаи авастоии  ,нишон додан»  (diš) يشد 
намудор кардан» . 
 

 ♂ rādfar / Родфар / �راد5َ 
Шукӯҳи  ҷавонмардӣ, шукӯҳи  бахшандагӣ.  
Баҳампайваста аз  «род»   (Ниг. Род) ва   «фар», аз 
вожаи авастоии «фро» дар паҳлавӣ «фра»  «шукӯҳ, 
бузургӣ, бахшандагӣ»   (Фарҳанги решаҳо). 

 
 ♂ rādmān / Родмон/ راد��ن 

Бахшанда, дорандаи ҷавонмардӣ ва родӣ. 
Яке аз ёрони Хусрави Парвиз. 
Аз вожаи авастоии «ратуманта» - 
ҷавонмардӣ, бахшандагӣ» 

 

 ♂ rādman / Родман / رادَ��
Бахшанда, дорандаи ҷавонмардӣ ва  родӣ 
Ниг. Родмон. 
 

 ♂ rādmand/ Родманд  / رادَ� �
Ҷавонмард, бахшанда. 
Ниг.  Родмон 

 

    ♂ rādmehr / Родмеҳр / ��راد�ِ 
Паймони ҷавонмардӣ, паймони дӯстӣ. 
Номи сардори Дориюши саввум. 
Баҳампайваста аз  «род»   (Ниг. Род) ва «меҳр», аз 
вожаи авастоӣ ва Эрони бостон  «мисра» ва решаи 
санскрит  «митра» - «паймони дӯстӣ, паймон». 
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 ♀ rādnūš / Роднӯӯӯӯш / راد	�ش
Ё Родонуш,  ҷавонмарди ҷовид ва поянда. 
Номи бонуи шаҳрин. 
Баҳампайваста аз  аз  «род»   (Ниг. Род) ва «нӯш»  
аз вожаи авастоии  «ануша» - «бемарг, ҷовидон». 

 

 ♂ rādiš / Родиш / راد�-
Ҷавонмардӣ, нишон диҳандаи родӣ, нишонгари ҷ
авонмардӣ (Фарҳанги решаҳо). 
Баҳампайваста аз  аз  «род»   (Ниг. Род) ва  «диш», 
ки баробар бо вожаи авастоии «диш» -  «нишон 
додан, намудор кардан». 

 
   ♂ rādin / Родин / راد��

Бахшандатарин. 
Ниг. Род  

 
 ♀ rāzin / Розин / راز��

Дурахшон, фармонраво, пурроз 
Аз решаи авастоии «роз» -  «дурахшиш»  ва низ аз 
вожаи авастоии «роза» - «роз» ва «ойин. 
 

  ♀ rāžis /  Рожис / راژ�4
Дурусткортарин. 
Аз вожаи «ришну», решаи вожаи равон (Фарҳанги 
вожагони Авасто). 

 
 ♀ rāžistā / Рожисто / راژ�*��

Равони додгарӣ, додгарӣ 
Ниг. Рожис 

 
   ♂ rāstār / Ростор /ا%��ر ر



Зебономҳои ориёӣ  
___________________________________________________ 

167

Росткирдор, дурусткор; оварандаи  ростӣ ва дуруст
ӣ.  
Баҳампайваста аз  «рост»  ва «ор». «Рост»  дар 
паҳлавӣ «рост» дар санскрит «родҳа» аз решаи 
авастоии «роза» дар порсии бостон «род» дар 
санскрит «роҷ» - «рост».  
«Ор» баҳампайваста аз пешванди «о» ва вожаи 
авастоии «бар», ки дар паҳлавӣ «овуртан»  ва дар 
порси   «овардан» навишта шуда аст.  

 
 ♂ rāsek / Росик/ � را%ِ 

Пуштибон, ёридиҳанда. 
Аз таквожи решаи «рос» -   «ёрӣ кардан, пуштибонӣ 
кардан» .  

 
  ♂ rāsen / Росин / �را%ِ 

Хушбӯ 
Номи дарахти пилгӯш.    
Аз вожаи «ровосана» ва дар порсӣ   «росан» -    
«хушбӯ, гиёҳе  хушбӯ  (Гиёҳони доруии Эрон) 

2/165 ; Фарҳанги вожагони Авасто).  
 

 ♀ rašin/ Рошин  /را#�� 
Оромишдиҳандаи хона. 
Баҳампайваста аз  «ро»  ва «шин». «Ро» аз решаи 
«рам»   -«ором» ва «шин», аз вожаи авастоии 
«шаяна» ва аз решаи «ши» -  «саро, хона». 

 
 ♀ rāmā / Ромо / را��

Ором, оромиш. 
Аз решаи «рам» - «ором», дар порсии бостон   
«роман», дар паҳлавӣ «ромишно» - «осоиш» 
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(Фарҳанги решаҳо; Зернависи бурҳон). 
 

 ♀ rāmādā / Ромодо / را��دا
Додашуда барои оромиш, бахшандаи   шодӣ, 
шоди бахш, ромиш бахш. 
Баробар бо вожаи авастоии «ромодо» -   
«шоди бахш, оромиш бахш, дода шуда барои 
оромиш»  (Яштҳо  47,  ва 2). 
 

 ♂ rāmān / Ромон / را��ن
Оромишдиҳанда. 
Ниг.  Ромо 
 

 ♀ rām bānū / Ромбону / ��	� رام
Оромишдиҳандаи дурахшон, ромишдиҳандаи 
тобон. 
Баҳампайваста аз  «ром»  (Ниг. Ромо) ва «бону», 
баробар бо вожаи авастоии «бону» - «дурахшон»  
ва низ аз паҳлавӣ «бонуй» -  «сарвари хона, зебои 
хона, гиромӣ»  (Вис ва Ромин).  

 
  ♂ rāmtin / Ромтин / را����

Оромишдиҳанда, ромишгар. 
Номи созандаи чанг ва чангнавози баном. 
Ниг.  Ромо 

 
 ♂ rāmdin / Ромдин / را����

Дорандаи ойини оромишбахш ва додгар. 
Баҳампайваста аз «ром»  (Ниг. Ромо)  ва «дин» , аз 
решаи авастоии «до» ва вожаи авастоии «даина» - 
«андешидан, шинохтан,  доварӣ кардан»  ва дар 
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санскрит (dhi)   «сохтан ва шинохтан». 
 

 ♂ rāmsin  / Ромсин/ را�*��
Оромишдиҳанда, ромишгар. 
Гунаи куҳани ромтин 
Ниг. Ромтин 

 
   ♀ rāmeš / Ромиш / -را�ِ 

Оромиш, осудагӣ.    
Дар паҳлавӣ «ромишан» -  «оромиш» . 
Ниг.  Ромо 

 
 ♂ rāmšād / Ромшод / را��Aد

Оромишдиҳанда   ва шодибахш. 
Номи беҳдине дар Вандидод; касе ки  эзади Ром, 
ёри ӯст.  
Баҳампайваста аз    «ром»   ва  «шод». «Ром» аз 
решаи авастоии «рам» -  «ором», дар Эрони бостон  
«роман» ва дар паҳлавӣ «ромшн»  ва «ромишан» - 
«осоиш, оромиш, ором»  ва  «шод», аз вожаи 
авастоии «шоити» -  «шодӣ, шодмонӣ, хушӣ». 
 

 ��Aرا�/ rāmšin / Ромшин ♂    
Оромишдиҳандаи хонумон (меҳан), оромиш 
диҳандаи хона. 
Ниг.  Рошин 

 

 ♀ rāmak / Ромак / �را�َ 
Оромиш, осоиш. 
Ниг.  Ромо 

 

 ♀ rāman / Роман / �را�َ 
Оромишдиҳанда. 
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Баробар бо вожаи авастоии «роман» -  «оромиш 
диҳанда» .  

 

 ♂ rāmand / Романд /  �را�َ 
Ройманд: тавонгар, бошукӯҳ, ройдиҳанда, додгар. 
Дар паҳлавӣ «роюманд» - «тавонгар, додгар», аз 
решаи авастоии «рой» ва «райи» - «тавонгарӣ, 
додгарӣ, доройӣ, шукӯҳмандӣ» (Фарҳанги 
вожагони Авасто; Фарҳанги решаҳо). 
 

 ♂ rāmu  /Рому/ را�� 
Офариниши хуб, шодиофарин, шодибахш. 
Кӯтоҳшудаи вожаи авастоии  «рому  роити» -  
«офариниши хуб; умедворӣ» 
 
 

Eرا� / rāmi / Ромӣӣӣӣ ♂ 
Оромишдиҳанда. 
Номи яке аз фарзандони Кайхусрав ва бародари 
Ромин (Ганҷинаи номҳои эронӣ). 
Ниг.  Ромо 

 
 ♂ rāmyār  /Ромёр/ را���ر 

Оромишдиҳанда. 
Номи падари дастур Падам  аз мӯбадони Баҳруҷи 
Ҳинд. 
Ниг. Ромо 

 
 ♂ rāmin / Ромин / را���

Оромиш диҳанда, ором. 
Номи дилбохтаи Вис дар достони «Вис ва Ромин». 
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Ниг. Ромо 
 

 ♀ rāminā / Ромино / را�� �
Оромишдиҳанда, ором. 
Ниг. Ромо 

 
 ♀ rāmine / Ромина / را�� (

Оромишдиҳанда. 
Ниг. Ромо 

 
 .�D	را  /rānzim / Ронзим ♂ 

Оромиши бурдборӣ; оромиши ҷавонӣ. 
Номи падари Варзодухт дар сангнабиштаи Мурғоб. 
Сохташуда аз    «ром» (Ниг. Ромо) ва «замина» -
бурдборӣ, ҷавонӣ  
 

 ♂ rānūš / Ронӯӯӯӯш / را	�ش
Барозандаи  ҷовидон, шукӯҳманди ҷовидон.  
Фишурдаи «барознуш»  ва  «барознӯш», номи 
муҳандисе, ки садди Шуштарро сохт.  («Шаҳрҳои 
номии Эрон»), Карзан  номи вайро  Ронуш номид. 
Ниг. Барознӯш 

 
 ♂ rāvand  /Рованд/ راَو	� 

Дурахшон, бошукӯҳ. 
Номи писари  Беваросп. 
Аз решаи авастоии «рая» -  «дурахшон ва тобон» ва 
аз вожаи авастоии «равант» - «шукӯҳманд»  ва низ 
аз таквожи решаи «раю» -  «бошукӯҳ».  
 

 ♀ rāyeš /  Ройиш/ - را�ِ 
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Дӯсттарин, дурусткортарин, некандештарин. 
←  Разиш 

 
 ♂ rāyman / Ройман /را�َ/� 

Додгари андешаманд, дастурдиҳандаи 
андешаманд; бошукӯҳи  андешаманд. 
Баҳампайваста аз    «рой» ва «ман». «Рой» аз вожаи 
санскрит «роҷа» -  «рой». 
Дар паҳлавӣ «рой» -  «андеша, дастур, фармон» ва 
ё аз вожаи авастоии «рой»  ва «райи» - «шукӯ
ҳманд»  ва    «ман», аз решаи авастоии «ман» -  
«андеша, хирад». 

 
 ♂ rāymand / Ройманд / را�َ/ �

Дорои шукӯҳ ва андеша, дорои шукӯҳ ва фар. 
Аз вожаи авастоии «раунат», ки  дар паҳлавӣ  ва 
порсӣ   «ройманд»   навишта шуда аст. 

 
 ♂ rāyumand / Роюманд /  �را���َ 

Дорои шукӯҳ ва андеша, дорои шукӯҳ ва фар 
 Ниг. Ройманд. 

 
 ♀ rāniyu /   Ронию /� 	�را

Шодиофарин, пажӯҳишкунанда. 
Баробар бо вожаи авастоии «ронию» ва низ аз 
вожаи авастоии «ронию сикирти» - «шодиофарин» 
(Милз) пажӯҳишкунанда (Дармстетер). 

 
  ♂ ratā / Рато / َر��

Доно, бохирад, сарвар. 
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Аз вожаи авастоии «рату» ва дар паҳлавӣ  «рат» -  
«сарвар, бузург, доно, бихрад», дар Госоҳо  «рат» - 
 «довар». (Госоҳо) 

 
 ♀ roxsār /Рухсор / ُر,*�ر 

Дурахшанда, равшан. 
Баҳампайваста аз  «рух»  ва .«со».    «Рух»  аз вожаи 
авастоии «раухшана» - «рахшидан, дурахшидан»   
ва   «со» -    «монанд»  (Фарҳанги Авасто). 

 ♀ roxsāre / Рухсора / ُر,*�ر=
Дурахшон, дурахшанда. 
Ниг.  Рухсор 
 

 ♀ roxsān / Рухсон / ُر,*�ن
Дурахшон, дурахшанда. 
Ниг.  Рухсор 

 
 ♀ roxsānā / Рухсоно / ُر,*�	�

Монанди дурахшанда, монанди равшанӣ, монанди 
дурахшиш. 
Ниг.  Рухсор 

 
 ♀ �A, / raxšā / Рахшоرَ 

Равшан, тобон. 
Аз вожаи авастоии «ратахшан» - «равшан, 
рахшанда, дурахшон, рахшон»   (Вандидод 31, 5, 9, 
14).    

 
 ♀ roxšād /Рухшод /  ُر,�Aد

Шод ва дурахшон. 
Баҳампайваста аз  «рух»  (Ниг. Рухсор) ва «шод», 
аз таквожи решаи «шо» ва вожаи авастоии 
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«шоити» - «шодӣ» .  
 

 ♂ �A, / raxšān / Рахшонنرَ 
Дурахшанда, тобон, равшан  
Ниг. رخشا   

 
 

 ♀ A, � / raxšenā /Рахшиноِ رَ 
Равшан, дурахшанда, дурахшон. 
Аз вожаи авастоии «ратхашнӣ» -  «дурахшандагӣ, 
тобандагӣ , равшанӣ»  (Яшти  6 ва  1; ниёиши 1 ва 
11) 

 
  ♀ A,=�  / raxšande / Рахшандаَ رَ 

Равшанидиҳанда, тобанда. 
Ниг.  Рахшо 

 
 ♂ razmehr / Размеҳр / َرزِ���

Меҳрубони некандеш. 
Номи писари Суфара аз сардорони бостонии Эрон. 
Баҳампайваста аз  «орзу»  ва  «меҳр». «Орзу» аз 
вожаи авастоии «ерезу» -  «нек андеш»  ва  «меҳр» 
, аз вожаи авастоии «митҳра» -  «меҳр, дӯстӣ, 
паймон» . 
 

 ♂ raziš / Разиш / ز�-رَ 
Дӯст тарин, дурусткортарин, некандеш тарин. 
Аз вожаи «разишта» ва аз решаи  «ерезу» - 
«некандештарин, дӯст тарин» (Фарҳанги решаҳо; 
Фарҳанги Авасто). 
 

  ♀ razišā / Разишо / ز��Aرَ 
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Дӯсттарин, некандеш тарин, неккирдортарин.  
Ниг. Разиш 

 
 ♂ razin / Разин / ز��رَ 

Пурроз, пӯшида; дурахшанда,пуршукӯҳ.  
Аз вожаи авастоии «разанга» - «роз, пӯшида, 
пинҳон»   ва низ аз вожаи авастоии  (rāz) راز 
«дурахшиш, фармонравоӣ кардан, бошукӯҳ будан» 
. 

 
 ♂ rasā / Расо / %�رَ 

Писанда, дуруст, баланд. 
Аз решаи авастоии «рос» - «баланд» (Фарҳанги 
решаҳо). 
 

 ♂ rasām / Расом / %�مرَ 
Басанда, дуруст. 
Номи пайкартарош  ва нақшгари  Баҳроми Гӯр, ки 
созандаи ойина буд. 
Ниг. Расо 

 
    ♀ raspinā /  Распино / %?� �رَ 

Дар забони Занд ва Позанд ба ораши   «пойиз» аст. 
Аз вожаи авастоии «распан»  баробар бо вожаи 
авастоии «распино» -   «пойиз».  

 
  ♂ rastān / Растон / %��نرَ 

Раҳо, озода; боланда, аз  хок баромада,  рӯйида 
Аз паҳлавии «растан» - раҳидан, раҳо шудан, аз 
порсии бостон «радҳ»-    «раҳидан, раҳо шудан». 

 
 ♀ raste  /Раста/ َر%�( 
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Раҳошуда, озод; боланда. 
Ниг.  Растон 

 

 ♂ rastin /Растин / َر%��� 
Ёридиҳанда, додгиранда. 
Номи дабире буда ва онро   «расбин»   низ 
навиштаанд. 
Аз решаи авастоии «рас» ва вожаи Эрони бостон 
«раса» ва вожаи санскрит (rsčati) «ёридиҳанда, 
додгиранда». 
   

 ♂ rašāk  /Рашок/ َر#�ك 
Ростгӯ; ростин. 
Аз вожаи авастоии «рашния» -   «ростгӯӣ»   ва низ аз 
вожаи авастоии «рашан» -  «нигаҳбони ростӣ ва  
додгарӣ» 
 

  ♂ rašman / Рашман / �#/َ رَ 
Роҳнамо 
Аз вожаи авастоии  «ротмана» - «роҳнамо» 
(Фарҳанги Авасто). 

 
  ♂ rašan / Рашан / َر#َ�

Довар, додгар, ростгӯ, ростин.  
Номи яке аз эзадон ва нигаҳбони рӯзи 18-уми ҳар 
моҳ (Донишномаи Эрони бостон). 
аз вожаи авастоии «рашния» - «ростгӯ, ростин»  
(Яшт  1 ва 12) низ аз вожаи авастоии «рашан» -  
«фариштаи нигаҳбони ростӣ ва  додгарӣ (Фарҳанги 
вожагони Авасто; Донишномаи Эрони бостон). 
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  ♀ rašnā / Рашно / َر# �
Ростгӯ, ростин, довар, додгар. 
Ниг.  Рашан 
 

 ♀ rašniyā / Рашино / # ��رَ 
Ростгӯ, ростин, довар, додгар. 
Ниг. Рашан 

 
 ♀ roksānā / Руксоно / ُرآ*�	�

Рахсон: дурахшонӣ, рахшандагӣ. 
Аз вожаи авастоии «раухшана» - «рахшидан, 
дурахшидан» 

 
 ♀ roksāne / Руксона / ُرآ*�	(

Дурахшонӣ, рахшандагӣ 
Ниг. Руксоно 

 
 ♀ rūdābe/ Рудоба  / رودا�(

Боландаи   равшан. 
Баҳампайваста аз   «рӯд»   ва  «об» -  «равшан ва 
дурахшон» «рӯд» -  баробар бо вожаи авастоии «рӯ
д» -  «боланда».  
 

  rūdin /  ♂Рудин /رود�� 
Боланда, пешрафткунанда.  
Аз таквожи решаи «рӯд» - «болидан, растан, рӯ
идан». 
 

 rūza/  ♀ Рузо/ روزا
Равшан, дурахшон, тобон. 
Ниг.Рӯзон 
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 ♀ rūzān / Рузон / روزان

Равшан, дурахшон. 
«Рӯз», дар паҳлавӣ «рӯч», дар порсии бостон «рӯ
ча» -  «рӯз, равшан»  ва дар Авасто «рауча» -  «рӯ
шноӣ, дурахшонӣ» . 

 
  rūzbeh / ♂Рузбеҳ /روز�( 

Беҳрӯз, некрӯз, нек бахт. 
Аз вожаи авастоии «ваҳура уча» -  «касе, ки  рӯшно
ӣ бо ӯст». 
Ниг. Рӯзон 

 
  rūzbehān / ♂Рузбеҳон/ روز���ن 

Беҳрӯз, некрӯз, нек бахт 
Ниг. Рӯзон 

 
   Рӯӯӯӯзмеҳр ♂/  rūzmehr / ��روز�ِ    

Меҳри тобон, меҳри равшан.  
Баҳампайваста аз  «рӯз»  (Ниг. Рӯзон) ва  «меҳр», аз 
решаи санскрит «митра» - «пайванди дӯстии 
Парвардигор  ва рӯшноӣ ва фурӯғ»  ва номи 
фариштаи рӯшноӣ ва нигаҳбони ростӣ ва паймон   
(Ригведо) ва аз вожаи Эрони бостон ва авастоии 
«мисра» - «пайвастагӣ миёни Офаридгор ва 
офаридагон»  (Вандидод; Яшти 10) 

 
 ♀ rūzin  /Рӯӯӯӯзин/ روز�� 

Равшан, дурахшон. 
Ниг. Рӯзон. 
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 ♂ rūšāk  /Рӯӯӯӯшок/ رو#�ك 

Ростгӯ; ростин. 
Номи яке аз сардорони  эронӣ дар ҷанги Искандар.  
Ниг. Рашок. 

 
  ♀ rušan /  Рушан / �رو#َ 

Нуронӣ, тобон, дурахшанда. 
Аз авастоии «раухшн» -  «равшан» , дар паҳлавӣ 
«рушн» -  «равшан» . 

 
 ♀ rušanā / Рӯӯӯӯшано / � رو#َ 

Нуронӣ, тобон. 
Ниг. Рушан 
 

   ♀ rušanak / Рӯӯӯӯшанак / � َ رو#َ 
Нури кӯчак, фурӯғи кӯчак.  
Номи духтари Дориюши савум ва ҳамсари 
Искандар.  
Ниг. Рӯшан.  

 
��رو�ِ  /  rumegā/ Румиго ♂ 

Ҷойгоҳи хушбахтӣ; дорандаи оромиш ва шодӣ. 
Номи яке аз «малико» -   «номи яке аз ҳафт шаҳри 
Сосонӣ ки дар миёни рӯдон сохташуда буд ва ба 
дасти тозиён вайрон гашт. 
Баҳампайваста аз таквожи решаи    «рам» (Ниг. 
Ромо) ва вожаи авастоии «раванга» -   «фаровонӣ, 
хушбахтӣ» .  
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 ♂ rūhinā / Рӯӯӯӯҳино / روه� �
Рӯҳинӣ, рӯҳанӣ: оҳан ва пӯлоди гавҳардорро гӯянд. 
Ниг. Руйин 

 
 ♂ rūyin /  Рӯӯӯӯйин /رو��� 

Чолок, жарфбин, сабук, зебочеҳра, сурхрӯй.    
Номи яке аз  писарони Шаҳрӯ; номи писари 
Пирони Виса. 
аз вожаи авастоии рӯй «руви» ва низ аз вожаи    
авастоии «раудҳа» -  «сурхранг, рӯй, чеҳра, 
нажод»    (вожаи  «рӯй» (филизрӯй) аз вожаи 
авастоии  «раудаҳита» - «сурхранг»   гирифта 
шуда аст. 
 

 ♀ rahā / Раҳо / ه�رَ 
Раста, озод. 
Аз решаи авастоии «фаро»    «раҳо, озод» , 
ҳамрешаи вожаи инглиси (free)   -«раҳо, озод» .  

 
 ♂ rahām / Раҳом / ه�مرَ 

Раҳо шуда, озод шуда, озода.  
Номи яке аз паҳлавонони Эрон, писари  Гударз; 
номи  сарпарасти Пирӯз, писари Яздигурди якум 
ки аз  хонадони Меҳрон буд; номи сипаҳдор ва 
паҳлавоне будааст. 
Ниг. Раҳо 

 
 ♂ rahān / Раҳон / ه�نرَ 

Раҳошуда, озода.  
Номи яке аз сардорони порсӣ дар ҷангҳои Бохтар 
(Ганҷинаи номҳои эронӣ). 
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Ниг.  Раҳо 
 ♀ riyovā / Риюво / رُ��ا 

Дурахшон ва бошукӯҳ. 
Ниг. Реванд 

 
 ♂ ripān / Рипон /ر�?�ن 

Дӯст, ёр, дилбар. 
Аз вожаи авастоии «рипанта» - «ёр, дӯст, дилбар»  
 

 ♀ ritā / Рито / ر���
Додгарӣ, сомондиҳӣ (Қонун) 
Аз санскрит «рто»-  «ба радиф даромада, додгарӣ» 
 

 ♂ rivant / Ривант/ 	+ ر��َ 
Дурахшон, тобон,шукӯҳманд. 
аз вожаи авастоии «реованта» -   «дурахшон, 
тобон» (Яшт 10,78,19,67). 

 
 D�	�ر�/ rivniz / Ривниз ♂ 

Дур  аз найранг. 
Номи писари Шоварон бародари Зангина 
Баҳампайваста аз   «рев»   ва  «низ» . «рев» - баробар 
бо вожаи авастоии «рив» -    «найранг», дар 
санскрит «рип» ва дар Ҳинди бостон «вип» ва 
«рип»- «найранг»,  «низ» -   «нест»   дар порсии 
бостон»наит», дар Авасто «низ» - ва дар Эрони 
бостон ва Авасто «нава» -«нест». 
 

 ♂ rivand / Риванд / 	�ر��َ 
Дурахшон, тобон. 
Номи бостонии шаҳр Нишопур,  ки оташкадаи 
Оташбарзин ба дастури Гуштосб дар он ҷо сохта 
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шуда аст. 
Ниг. Ревант 
 

 ♀ rivūnā /Ривуно /ر��و	� 
Номи  равшан ва шукӯҳманд. 
Аз вожаи авастоии «раю номан» -  «номи шукӯ
ҳманд» (Фарҳанги вожагони авастоӣ). 
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З - ز 
 

 �* ♀ zaesā /Заисо / َزِ
Хоҳиш ва орзу. 
Аз вожаи авастоии  «зауша» - «хоста, орзу».  

 
�شزَ   zāūš // Зауш ♂    

Шодоб, хурсанд, дилшод; орзу, хостор 
(Донишномаи Эрони бостон) 
Номи яке аз беҳдинон (банди  124 Фарвардин Яшт; 
Ганҷинаи номҳои эронӣ) 
Аз вожаи авастоии «заири» -  «шодоб»  (Яшти  13  
ва  98) 

 
��� زَ   zaitā // Заито ♂ 

Шодоб, дилшод, заррин, орзу, хостор, орзуманд 
(Донишномаи Эрони бостон)     
Номваре дар рӯзгори Зардушт. 
Аз вожаи авастоии «заири» - «шодоб, «заррин» 
(Яшти 13 ва 98)  

 
 4� ♂ zais /Заис / َز

Хоста, орзу. 
Номи номваре дар Яшти  13 ва  124 .  
Ниг. Заисо 
 

 �*� ♀ zaisā  /Заисо /َز
Хоста, орзу. 
Ниг. Заисо 
 

 ♂ zādān / Зодон / زادان
Озодон: вораста, озода.  
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Номи падари шаҳриёре аз зартуштиёни Козурон 
дар садаи панҷуми яздигурдӣ.  «Зод» ё «озод», аз 
вожаи авастоии «озота», дар паҳлавӣ «озот» - 
«озод»  (Яшт  9 ва  26 ва  13 ). 

 
 ♂ zādčehr / / Зодчеҳр ��د3ِ از

Озодчеҳра:  аз нажоди озода. 
Баҳампайваста аз  «озод»  ва  «чеҳра».  «Озод», аз 
вожаи авастоии «озота», дар паҳлавӣ «озот» -  
«озод»  (Яшт  9 ва  26 ва  13 ) ва  «чеҳра» , аз вожаи 
авастоии «чисра»  «нажод»  дар порсии бостон 
«читҳра» -  «нажод, гунаи нажод» , дар паҳлавӣ  
«чеҳр»-  «нажод, намо, гунаи нажод»  (Зернависи 
Бурҳон; Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
   ♂ �zādfar / / Зодфарزاد5َ 

Фарзод:  зодаи фар ва шукӯҳ. 
Баҳампайваста аз   «зод» ва  «фар». «Зод»  . дар 
паҳлавӣ «зотан»  аз решаи авастоии «зан» - 
«зоянда», «фар» аз решаи авастоии «фаро»  дар 
паҳлавӣ  «фар» - «шукӯҳ, бузургӣ».    
  

 ♂ zādmehr / / Зодмеҳр ��د�ِ از
Зодаи нуру рӯшноӣ, зодаи меҳр ва меҳрубонӣ 
Номи фариштаи фурӯғ ва рӯшноӣ ва посбони ростӣ 
ва паймон. 
Баҳампайваста аз «зод» (Ниг. Зодфар) ва «меҳр», аз 
решаи санскрит «митра» - «пайванд, дӯстӣ» .  
 

 ♂ zāmyād / / Зомёд ���داز
Номи фариштаи  замин.  
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Фариштаи замин, ки нигаҳбонии рӯзи 27 тирмоҳ бо 
ӯст.  
Аз решаи авастоии «зим» -   «замин»  .  
 

    ♂ zānetā / / Зонито ��زا	ِ 
Хирадманд, фарзона.  
Баробар бо вожаи авастоии «зонито»- «хирадманд, 
фарзона»   ва низ аз вожаи авастоии «зонтуво» -  
«хирадманд, фарзона» (Фарҳанги вожагони авасто
ӣ). 
 

 ♂ zāniyār / Зониёр /زا	��ر 
Хирадманд, доно, фарзона  
Ниг. Зонито 
  

   ♀ zānitā // Зонито  زا	���
Хирадманд, фарзона 
Ниг.  Зонито 

 
 ♀ zānis / / Зонис زا	�4

Хирадманд, фарзона.  
Аз вожаи авастоии «зонис ва» -  «хирадманд, 
фарзона» (Вандидод  5, 21,10 , 18 ) 

 
  zāvar / ♂Зовар /زاَور 

Зӯрманд, далер, таҳамтан, дуруштандом. 
Номи ситораи Зовуш 
Баробар бо вожаи авастоии «зовар» - «зӯрманд», 
дар паҳлавӣ «завар» ва дар порсӣ «зовар», дар 
вожаномаи «Минӯ хирад» «зӯр» - «зӯр, тавон». 

 
  zāvoš / ♂Зовуш / زاُوش
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Пуртавон, чобук. 
Номи хонаводагии «Дағду» - модари Зардушт; 
Номи ситораи  муштарӣ. 
Аз вожаи авастоӣ ва порсии «зуш»-   тунду тез ва 
чобук»; аз вожаи авастоии «зовар» - «зӯр, нерӯ» ва 
баробар бо вожаи авастоии «зовуш» -«тануманд, 
пурзӯр»  ва аз вожаи Эрони бостон «даёуш» -  
«пуртавон, чобук»   (Зернависи бурҳон; Фарҳанги 
вожагони авастоӣ).  

 
 ♂ zāvan  /Зован/ زاَون 

Ниёз, хоҳиш, орзу. 
Аз решаи авастоии «зав» ва вожаи авастоии   
«заван» - «ниёз, хоҳиш» . 
  

 ♂ zāvūš // Зовуш  زاووش
Номи ситораи  Муштарӣ 
Аз вожаи Эрони бостон  «даёуш» (Фарҳанги 
вожагони авастоӣ; Зернависи Бурҳон) 
 

 ♀ zarbānū / Зарбону /ر��	� زَ 
Заррин  ва дурахшон; бонуи  дурахшон. 
Баҳампайваста аз   «зар»   ва  «бону». «Зар» баробар 
бо вожаи авастоии «зар» - «дурахшон, сабз»  ва  
«бону» , баробар бо вожаи авастоии бону «бону»-  
«дурахшон, партаве аз равшанӣ; зебои хона, 
сарвари хона» . 
 

  ♀ zardoxt / Зардухт /,+ ردُ زَ 
Духтари дурахшон, духтари тобон. 
← Зарбону 
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 ♀ zaršā / Заршо / َزر#�

Хушнуд, шодмон. 
Аз вожаи авастоии «зариш»-   «хушнуд кардан, 
шодмон кардан» . 

 
  ♀ zarfām / Зарфом / ر�5مزَ 

Заргун, монанди зар.  
Баҳампайваста   аз  «зар» (Ниг. Зарафшон)  ва 
«фом» - «ранг, зарфом, зарранг». 

 
  ♀ �A5 zarafšān / / Зарафшонنرَ زَ 

Зарфишон, фишонандаи зар. Номи рӯде дар Тоҷ
икистон.  «Зар» дар Эрони бостон «зарна» ва дар 
Авасто «зарина», дар паҳлавӣ  «зарена»- «зар». 

 
 ♀ zargūn / Заргун / ر8�نزَ 

Зармонанд, монанди зар. 
Баҳампайваста аз «зар» (Ниг. Зарафшон) ва «гун», 
аз решаи авастоии «гаун»-   «гун, гуна, гун».   
(Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
 ♀ zargis / Заргис /ر4�8 زَ 

Заррингесӯ, гесӯи бофташуда.  
Ниг. Зарафшон 
 

 ♂ zarmā / / Зармо ر��زَ 
Баҳорӣ, сабз ва хуррам, шодоб.  
Аз решаи авастоии «зим» ва аз вожаи авастоии 
«зарме» -  «баҳорӣ, сабз ва хуррам»  (Донишномаи 
Эрони бостон). 
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 ♀ zarmehr / Зармеҳр /�� ر�ِ زَ 
Меҳри дурахшон. 
Баҳампайваста аз   «зар» (Ниг. Зарафшон) ва  
«меҳр», аз вожаи авастоии «митҳра» -  «меҳр, дӯст
ӣ, паймон». 

 
 ♂ zarmiyā / / Зармиё ر���زَ 

Баҳорӣ, сабз ва хуррам, шодоб.  
Ниг. Зармо 

 
 ♂ zarmik / Зармик / َزر���

Баҳорӣ, сабз ва хуррам, шодоб.  
Ниг. Зармо 

 
 ♀ zarmikā / Зармико / َزر��"�

Баҳорӣ, сабз ва хуррам, шодоб.  
Ниг. Зармо 

 
 ♀ zarmiye / Зармия / ر��(زَ 

Баҳорӣ, сарсабз.   
Ниг.  Зармо 

 
 ♂ zarand / Заранд /	� رَ زَ 

Меҳрубон, дӯстдор; боланда; дурахшон, тобон. 
Аз вожаи авастоии «заранга» -  «меҳрубонӣ, 
боландагӣ»   ва низ аз вожаи авастоии «зар» -  
«дурахшон, тобон». 
  

 ♂ zarnūš / Зарнӯӯӯӯш / ر	�شزَ 
Дурахшони ҷовид, ҳамеша зарин ва дурахшон.  
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Баҳампайваста аз «зар» (Ниг. Зарафшон)  ва «нӯш», 
аз авастоии «анӯша» - «бемарг, ҷовид, ҳамешагӣ». 
 

  ♀ zarnūše / Зарнӯӯӯӯша/ ر	�#( زَ 
Дурахшони ҷовид, ҳамеша заррин ва дурахшон.  
 ←  Зарнӯш 

 
    ♂ zarniyā/ Зарниё  / ر	��زَ 

Оғушта ба зар, заррин. 
Аз вожаи авастоии «зараниёвант» -   «заррин» ва 
паҳлавӣ «заруманд» - «заррин»   (Вандидод; 
Донишномаи Эрони бостон). 
 

 ♂ zarvān / Зарвон /َزروان 
Гоҳ. 
Аз вожаи авастоии  «зарван» - «гоҳ»  .  

 
 ♀ zari / Зарӣӣӣӣ / ريزَ 

Зарин, чун зар. 
Аз Эрони бостон «зарина» -«зар» ва аз вожаи 
авастоии «зараини» -(Зернависи бурҳон; Фарҳанги 
вожагони авастоӣ). 
 

 ♂ zaryān  /Зарён/ َزر��ن 
Зарин, чун зар. 
Номи мӯбади мӯбадоне, ки дар садаи чаҳорум пас 
аз ашу* Зардушт мезистааст. 
Ниг. زري   

 
 ♂ zarir / Зарир / ر��زَ 

                                                           
 Ашу - муќаддас*
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Дорандаи зиреҳи зарин.  
Номи писари Кайлуҳросп ва бародари Кайгуштосб 
ва падари Бастур, ки дар банди  101 Фарвардин Яшт 
сутуда шуда аст; бародари Виштосп; аз ҷанговариҳо 
ва диловариҳои Зарир ба забони паҳлавӣ  достони 
«Аятукори Зарирон» -  «Ёдгори Зарирон» ба ҷой 
монда аст. 
Аз вожаи «ваири заири» - «дорандаи зиреҳи 
зарин». 
 

 ♀ zarin / Зарин / رينزَ 
Сохташуда аз зар. 
Ниг.  Зари 

 
 ♀ zarin bānū/ Заринбону  /زر�� ��	� 

Заррин ва дурахшон, бонуи дурахшон. 
 Ниг. Зарбону 

 
  ♀ zarine / Зарина / ر� (زَ 

Сохташуда аз зар. 
Ниг. Зари 

 
 ♂ zarivand / Зариванд/  	�ر��َ زَ 

Дурахшон, тобон.  
Номи паҳлавоне Мозандаронӣ. 
Аз вожаи    авастоии  «зар» - «дурахшон»  ва вожаи 
авастоии «зариванта» - «дурахшон, тобон» . 

 
 ♂ zūrān / Зурон /زوران 

Нерӯманди пурталош, нерӯманди кӯшо. 
Номи дарбони Анӯшервон. 
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Баҳампайваста аз    «зу» ва «рон». «Зу» баробар бо 
вожаи авастоии «зу»-  «нерӯманд, пуртавон» «рон» 
аз вожаи авастоии «ран» -  «кӯшиш, талош».  

 
  ♀ zūšā // Зушо  زو#�

Зебо, некӯ, дилрабо.  
Аз решаи авастоии «зуш» - «дилрабо, зебо, некӯ»  
(Фарҳанги решаҳо). 

 
 ♀ zūštā / / Зушто زو#��

Тунд, чолок; зебо. 
Ниг. Зушо 

 
 ♂ zavan   /Заван/َزَون 

Ниёишгар. 
Номи беҳдине  аст дар банди  125 Фарвардин Яшт 
.Аз решаи авастоии «зав» - «ниёиш кардан» ва аз 
вожаи авастоии «завана» - «хоҳиш, ниёиш, 
дархост».  
 

 ♀ zavantā // Заванто  	��وَ زَ 
Пок, парҳезгор, дурусткор, додгар. 
Аз вожаи авастоии «иризивант» - «пок, дурусткор, 
додгар»  (Фарҳанги решаҳо; Фарҳанги вожагони 
авастоӣ) 
 

 ♀ zūvā / Зуво / زووا
Дӯстдоранда, шефта. 
Аз таквожи решаи «уз» -  «дӯст доштан, болидан». 

 
 ♀ zeviyā / Зевиё / ِزو��

Шоистаи ёрӣ ва пуштибонӣ 
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Аз вожаи авастоии «зивя» -   «омода, пуштибонӣ, 
шоистаи паноҳ додан».  
 

 ♂ zeviš / Зевиш/ ِزو�- 
Дӯст, меҳрубон. 
Баробар бо вожаи авастоии   «зевиш» -  «дӯст 
доштан, меҳрубонӣ кардан». 
 

 ♀ zevišā / / Зевишо و��Aزِ 
Дӯст, меҳрубон.  
Аз вожаи авастоии «зевишто» - «дӯстона, бо 
меҳрубонӣ» (Ясно  46 ва  9) ва низ аз вожаи  
«зивиш» (Ниг.Зевиш) ва аз вожаи «зевия» -«шоиста 
барои ёрӣ,  омода барои паноҳ додан»  (Фарҳанги 
вожагони авастоӣ). 

 
 ♂ zahir / Заҳир / َزه��

Сазовори ниёиш. 
Номи яке аз сардорони шоҳ Кайхусрав. 
Аз решаи авастоии «зауя» -   «сазовори ниёиш» . 

 
 ♂ zahin / Заҳин /َزه�� 

Ситоишгар, ниёишкунанда. 
Номе дар рӯзгори Анӯшервони Бобакон. 
Аз решаи авастоии  «зауя» - «сазовори ниёиш ва 
ситоиш»  ва низ аз вожаи авастоии  «зауҳа» - 
«ситоишгар» . 

 
 ♂ ziyāk / Зеёк / ز��ك

Пирӯз, пуртакопӯ, кӯшо. 
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Номи касе ки дар сангнавиштаи Зардушт дар рӯ
згори Бобак мезиста ва хонсолори урдувони 
вопасини  подшоҳи Ашконӣ буда аст  .  
Аз таквожи решаи ва авастоии «зи» - «пирӯз» ва 
низ аз таквожи решаи «зиё» -  «пуртакопӯ, кӯшо». 

 
 ♀ zibā / / Зебо ز���

Хушнамо, хушгил, хуш андом, шоиста. 
Аз решаи «зивия» -  «зебо»  ва решаи  «зушта» - 
«зебо, некӯ, дилрабо»   (Фарҳанги решаҳо). 

 
      ♀ zibān / / Зебон ز���ن

Зебо, некӯ.  
Ниг. Зебо 
 

 ♀ zibande / Зебанда /  �=ز��َ 
Зебо, хушнамо, хуш оянд 
Аз решаи вожаи авастоии «зушта» -   «зебо»  
(Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
 ♂ ziman/ Зиман  / ز�َ/�

Ҳушёр, боҳуш, бедор. 
Аз вожаи авастоии  «заиман» - «ҳушёр, бедор». 

 
  ♀ zivā / / Зево ز��ا

Зебо, хушнамо, шоиста барои  ёрӣ,  омода барои 
паноҳ додан. 
Ниг. Зебо 
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Ж - ژ 
 

)Kژا / žāle / Жола ♀     
Шабнам, ки ба рӯйи барг, гул ва гиёҳ шинад (парш
ӯй); тагарг. Гирифта шуда аз вожаи санскрит «ҷ
ада» - «сарду хушк»  ва вожаи авастоии «ҷоардак» 
- «жола, тагарг»  .  

 
 ♀ žāle rox  / Жоларух / ُرخ اK(ژ

Нармрухсор. 
Ниг. Жола 

  
 ♀ žānetā  / Жонито/ ��ژا	ِ 

Хирадманд, фарзона.  
Дигаргун шудаи вожаи авастоии «зонтува» - 
«хирадманд, фарзона». 

 
   ♀ ženātā / Жиното / 	���ژِ 

Огоҳ, доно.  
Аз решаи «жоно» - «огоҳ»  ва вожаи авастоии 
«жанотар»  -  «касе ки доно ва огоҳ аст»  (Яшт 1 ва 
13). 

 
 
 
 
 
 

С - س 
 

  ♀ V / saukā / Сауко�آ�%َ 
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Судрасонанда, шодкунанда, судмандӣ.  
Аз решаи «су» - «судманд будан» ва аз вожаи 
авастоии «саука»  дар паҳлавӣ,  «сук»   ва дар порси  
«суд».  

 
����% / sātiyā / Сотиё ♀ 

Ниёишгар, ситоишгар, суруди ниёиш.  
Аз таквожи решаи  «сата» ва вожаи авастоии    
«стутра» ва вожаи авастоии «стумя» - «ниёиш, 
ситоиш, овои ситоиш» . 

 
  sātiyār / ♂Сотиёр /%����ر 

Пуштибони ситоишгар, пуштибони ниёишгар.  
Ниг.  Сотиё 

 

  sāsān / ♂Сосон / %�%�ن
Номӣ, арҷманд, дӯст доштанӣ; дастур, панд ва 
андарз. 
Сари дудмони шоҳони  Сосонӣ. 
Аз вожаи авастоии «соста» - «номӣ, арҷманд, дӯ
стдоштанӣ»   ва низ аз вожаи авастоии «сосоно» - 
«дастур, панд ва андарз» . 

  
        ♂ F�% / sālār / Солорر

Сардор, паҳлавони миёнсол, Бузурги паҳлавон ҳо. 
Дар паҳлавӣ ва Позанд «солор».  
 

 ♂ sāmān/ Сомон  / %���ن
Паймон, савганд. 
Ниёи сомониён.  Аз вожаи порсии бостон «сома»-  
«паймон, савганд».  

 

 ِ��%) / sāme / Сома ♀ 
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Паймон, савганд. 
Ниг. Сомон 

 

 ♂ sān / Сон /%�ن 
Созанда, падидоваранда,офаринанда. 
Номи наваи * Виса (Бундаҳишн, бахши  31 банди 16 
ва 17). 
Аз вожаи авастоии  «сонс» - «созанда, 
падидоваранда, офаринанда» . 

 
 ♂ sāvān / Совон / %�وان

Панддиҳанда , фармондиҳанда.  
Аз вожаи авастоии  «сованга» -  «фармон додан, 
панд додан» . 

 

 ♂ sāvan / Сован / %�َون
Панддиҳанда, фармондиҳанда. 
Ниг. Совон  

 

B	َو�% // sāvang  Сованг ♀ 
Фармондиҳанда, панд ва андарздиҳанда. 
Аз вожаи авастоии «сованга» ва аз решаи авастоии 
«со» ва «сис» - «омӯзиш додан, ёд додан». 
 

 Dو��%/ sāviz / Совиз ♀ 
Панддиҳанда , фармондиҳанда, омӯзишдиҳанда.  
Аз решаи вожаи авастоии «сов» - «омӯзиш додан , 
панд ва андарз додан» . 

 
 ♀ sāvis  / Совис/ %�و�4

                                                           
*
 Нава - набера 
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Фармондиҳанда, панд ва андарздиҳанда, омӯ
зишдиҳанда.  
Ниг.  Совиз 

 

 ♂ sāyūž /Совиж / %���ژ 
Меҳрубон. 
Аз номи  «союждери», падари  Аша Заданга  ва  
Срити, ки бо тӯрониён ҷангид ва пирӯз шуданд.  
Аз вожаи авастоии «синж» - «дӯст доштан, меҳр 
варзидан»  .  

 
)��% / sāye / Соя ♀                  

Тирагӣ дар баробар рӯшноӣ, он сӯи тобиши нур бар 
чизе. 
Аз вожаи авастоии «соуя» - «соя»   (Фарҳанги 
вожагони авастоӣ). 

 
     ♂ sepād / Сипод / ?�د%ِ 

Сипод: шунаванда, гӯшдиҳанда, шунаво. 
Номи яке аз мӯбадони бузург (Яшт  13 ва  115 ).  
Аз решаи «срута» ва вожаи «сруту» - «шунаванда, 
гӯшдиҳанда, шунаво» (Фарҳанги вожагони авасто
ӣ). 

  ♂ sepār / Сипор / ِ%?�ر
Шунаво, гӯшдиҳанда. 
Ниг. Сипод 

 
 ♂ sepān / Сипон  /?�ن %ِ 

Бохирад, доно, боҳуш. 
Аз вожаи авастоии «спона» -  «доноӣ, биноӣ». 

 
 �	�?%ِ /sepānū   / Сипону ♀ 
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Бохирад, доно, боҳуш. 
Ниг. Сипон 

 

 �َ?%ِ / sepan /Сипан ♂ 
Хирадманд, донишманд, дурандеш. 
Аз вожаи   авастоии «спан» - «хирадманд будан,  
дурандеш будан». 

  
 ِ% ِ?��  / sepentā / Сипинто ♂ 

Сипанд, пок.  
Дар паҳлавӣ «сипандормат» ва «сипандормаз», аз 
авастоии «сипанта ормаити» (sepanta ārmaiti) -   
«пок» (Фарҳанги Эрони бостон). 

 
 ♂ sepandā  / Сипандо/ ِ%?َ �ا

Хирадманд будан.  
Ниг. Сипан  

 
 ♂ sepandāt  / Сипандот/ ِ%? �ات 

Хушбахтидиҳанда, судбахш. 
Исфандиёр ё Сипантудот, писари Гуштосб дар 
Шоҳнома. 
Дигаргун шудаи номи «сипандутот» - 
«хушбахтидиҳанда». 

 
 ِ%� ��� ? / sepand minū / Сипандминӯӯӯӯ ♂ 

Хиради пок  , равони пок. 
Аз вожаи авастоии «сипанту майну» -  «пок, 
хиради пок» (Фарҳанги Эрони бостон). 

 
 ِ% ِ?�� / sepehr / Сипеҳр ♂ 

Осмон. 
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Аз вожаи санскрит «чвитра» -  «сапедгуна, 
сапедмонанд»,  ки дар порсии бостон «списра» - ва 
дар паҳлавӣ «спиҳе» ва дар порсӣ سپھر аст 
(Зернависи Бурҳон; Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
 ♂ sepehrdād / Сипеҳрдод  /��داد ?ِ %ِ 

Додаи осмон,офаридаи осмон. 
Ниг. Сипеҳр 

 
 ♂ sepehrzād / Сипеҳрзод /��زاد ?ِ %ِ 

Додаи осмон,офаридаи осмон. 
Ниг. Сипеҳр 

 
 ���?%ِ /sepitā  /Сипито ♂ 

Сапед, равшан, тобнок. 
номи яке аз ниёкони Зардушт; номи яке аз 
дарбориёни Астиёг.  
Аз вожаи авастоии «сепити» ва «сепита» -  
«сапед»  ва низ кӯтоҳшудаи «сепитом» - 
«сепитмеҳ».  

 ♂ sepitām  /Сипитом/ ِ%?���م 
Сапед ва дурахшон. 
Номи ниёи Зардушт. 
Ниг. Сепинто 

 
 ِ%=��? / sepide / Сапеда ♀ 

Дурахшон, равшан.  
Аз вожаи авастоии  «спаита» -  «сапед, равшан, 
дурахшон» .  

 
 ِ% ��?/ sepin / Сепин ♂ 

Хушбахтӣ, фузунӣ, фаровонӣ.  
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Аз вожаи авастоии «спин» - «хушбахтӣ, фузунӣ, 
фаровонӣ» (Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
 ِ%� �? / sepinā / Сепино ♀ 

Хушбахтӣ, фузунӣ, фаровонӣ.  
Ниг.  Сепин 

 
   ♀ setāre / Ситора / %��ر=

Равшаниафшонанда. 
Аз вожаи авастоии «стара» - «равшанибахш»  
(Фарҳанги вожагони авастоӣ).  

 
 ِ% َ���� / setāman / Ситоман ♀ 

Овои  ниёиш, овози ниёиш.  
Аз вожаи авастоии,  «стоуман» -  «овози ниёиш, 
овои ниёиш»  (Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
 ِ%-��� / setāyeš / Ситоиш ♀       

Сутудан, парастидан.  
Аз решаи авастоии  «сту»  ва вожаи  «стута», ки 
дар паҳлавӣ  «ситутан» ва дар порсӣ  «сутудан»  
аст (Ясно Ҳоти  28, банди  9). 

 
 ♂ setorg / Ситург/ �گ �ُ %ِ 

Бузург, тануманд, зӯрманд. 
Аз вожаи авастоии  «ста уянга», дар паҳлавӣ 
«стург» -  «бузург» . 

 
 ♀ setūde / Ситуда / ��د=%ِ 

Ситоишшуда.  
Ниг.  Ситоиш 
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 ♀ satves / Сатвис /%َ�ِ�س 

Ситоишгар, ниёиш кунанда.   
Номи ситораи борон, ки дар паҳлавӣ «стуш»  аст ва 
онро «плодис» ҳам гуфтаанд. 
Дар Авасто «сатаваис» - «ситоишгар, 
ниёишкунанда» . 

 
 ِ%���� / setūmā / Ситумо ♂ 

Ситоишкунанда. 
Ниг. Ситоиш 

 
 E�%ِ /seti  /Сити ♀ 

Офариниш, ҳастӣ; суруди ниёиш. 
Баробар бо вожаи авастоии  «сети» -  «Офариниш, 
ҳастӣ; суруди ниёиш» . 

 ِ%��� / setiyā / Ситиё ♀         
Дунё, гетӣ. 
Дар Ҳазорваш «стиё» ва дар паҳлавӣ «гити» 
навишта шуда аст. (Вожаномаи паҳлавии Позанд) 
 

              ♂ serāyān / Сиройин / رايانسِ 
Сурудхон, сурудрон. 
Аз авастоии «сровайанта» -  «сурудхон»   
(Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
 ♀ saršar / Саршор /�#�ر %َ 

Бартар, лабрез. 
Аз вожаи авастоии (saranga) هگَ نرَ سَ     бартарӣ. 
(Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
     ♀ sarvā / Сарво / �وا%َ 
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Сарвар; суруд, сухан, сарвод.  
Аз решаи авастоии «сру» -   «шунидан»   ва низ аз 
вожаи авастоии «сраута» -  «сарвар» . 

 
 ♂ sarvād / Сарвод /%َ�واد 

Сарвар, шодӣ; суруд.   
Ниг. Сарво 

 
   ♀ sarvāde / Сарвода /%َ�واد= 

Суруда, суруд; шодӣ 
 Ниг.  Сарво 

 
 

 ♂ sorūd  /Суруд / %ُ�ود 
Овоз. 
Аз решаи авастоии  «шунидан»   ва дар паҳлавӣ 
«срутан» - «овоз хондан, сурудан» ва дар паҳлавӣ 
«срӯт» ва «срут» - «сурудан» (Зернависи бурҳон; 
Фарҳанги паҳлавӣ). 

 

 ♀ sarvar / Сарвар / ر�وَ %َ 
Бузург, пешво.   
Аз авастоии ва паҳлавӣ «саура» -  «бузург» . 

 
 ♀ sorūr / Сурур / ر�و%ُ 

Шодӣ, шодмонӣ.  
Ниг. Сарво 

 

  ♂ sorūš / Суруш / �وش%ُ 
Фармон бардор, нерӯманд,пирӯзманд.  
Аз вожаи авастоии «срауша» ва дар форсии миёна  
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«срош» ва дар порсии нав  «суруш» (Донишномаи 
Эрони бостон). Дар Готҳо, «сарауша» ва «сорушо» 
- «суруш». (Госоҳо, Ҳоти  33 , банди 14). 
 

 ♀ sarvenāz / Сарвиноз / 	�ز�وِ %َ 
Сарви навраста, сарви зебо, сарви хушнамо. 
Баҳампайваста аз   «сарв»   ва   «ноз». «Сарв» аз 
решаи авастоии «сри» -  «зебо, некӯ» . 

  
 ♀ sarvin / Сарвин / �و��%َ 

Некӯ, зебо, хуш андом; ниюшо  
Номи дарахти сарв. 
Аз решаи авастоии «сри» - «зебо, некӯ»  ва низ аз 
вожаи авастоии сарв  «сру» - «некӯшунаванда, 
фармонбардор»  .  

 
 ♀ sarvine / Сарвина / �و� (%َ 

Монанди сарв, хушандом; ниюшо. 
Ниг.  Сарвин 

 
���َ% / sarir  / Сарир ♂ 

Зебо, хуб, нарм, дилписанд.  
Аз вожаи авастоии «срира» -  «зебо, хуб, хушгил».  

 
 ♀ sarirā / Сариро /%���ا 

Зебо, некӯ. 
Ниг.  Сарир 

 

 َ% َ/� / saman / Саман ♀      
Гуле себарг ва гоҳе панҷбарг, сафедранг ва хуш бӯ. 
Дар паҳлавӣ «самана» баробар бо порсии бостон, 
«самана» - «суман» (Порсии бостон). 
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 َ% َ/�َ�  / samanbar / Саманбар ♀        

Зебо ва хуш бӯ чун суман.  
Ниг. Саман 

 
 ♀ samanrox  /Саманрух/ %ََ/ ُ�خ 

Зебочеҳра. 
Ниг. Саман 

 ♀ saman nāz  /Саманноз/ 	�ز  %ََ/�
Нози чун гул. 
Ниг. Саман 

 
 َ%��  / sangā / Санго ♂  

Панд ва андарз, омӯзиш.   
Аз вожаи «санга» -  «панд ва андарз, омӯзиш»  
(Яшти  13 ва 113; Фарҳанги вожагони Авасто). 

 
� %ِ  $ /  seniž /Сениж ♀  

Дӯстдоранда, меҳрубон; барф, бориши барф.  
Баробар бо вожаи авастоии «сениж» - «меҳрубон, 
барф». 

 
 )�� %ِ/ senūye / ♂Синуя  

Нерӯманд, пуртавон. 
Падари Ваҳустӣ ва номваре дар Яшти  13 ва  36. 
Аз вожаи авастоии «сана уйа» - «нерӯманд, 
пуртавон». 

 
�� %ِ /senik  / Синик ♀ 

Панддиҳанда, андарздиҳанда, омӯзишдиҳанда. 
Номи яке аз духтарони Ҷамшед. 
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Аз таквожи решаи «санга» -  «панд, андарз, омӯ
зиш»  ва низ ҳамрешаи «сангаҳванта» - «пур аз 
андарз, пандомез,  омӯзанда»  ва низ ҳамрешаи 
«сангҳавочӣ»  -  «панддиҳанда, андарз диҳанда»  
(Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
 ♀ sūberā / Субиро / %��ِ�ا

Умедвор 
Аз таквожи решаи «су» -   «равшани чашм» , дар 
паҳлавӣ  «субиро» -    «умедворӣ». 

 

 ♀ sūdā / Судо /%�دا 
Суд, баҳра. 
Дар паҳлавӣ «сут»  ва аз вожаи авастоии  «саука» - 
 «суд, баҳра»  .  

 

      ♀ sūdābe / Судоба / %�دا�(
Ситоишгари дурахшон, дурахшонии ситоиш ва 
ниёиш.  
Баҳампайваста аз таквожи решаи  «сата» - 
«ниёишгар, ситоишгар»  ва «апа» -  «равшан, 
дурахшон»  ва низ аз авастоии «сутопк»  ва 
«сутапиҳ», дар паҳлавӣ    «судоба». 

 

 ♂ sūdbeh  /Судбеҳ/ %�د�( 
Беҳтарин суд. 
Ниг.  Судо 

 
 ♂ sūdmand / Судманд /%�دَ� � 

Судрасон, некӯкор. 
Аз вожаи авастоии  «саука» -    «суд, хушбахтӣ, 
осоиш» ва вожаи авастоии «саук ванта» - 
«судманд, хушбахтидиҳанда». 
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  ♂ sūrā / Сувор / �را%ُ 
Тавоно, нерӯманд, родмард, суддиҳанда.   
Баҳампайваста аз ду решаи авастоии «суд» ва  
«ро». «Ро»  фишурдаи вожаи «рота»   ҷавонмардӣ   
аст (Решаҳои авастоӣ). 

 
 ♂ sūren/ Сурин / %�ِرن 

Паҳлавон, далер, пуртавон. 
Аз решаи авастоии «сур» -  «диловар будан, 
паҳлавон будан» . 

 
 ♂ sūrenā/ Сурино  / %�ِر	�

Диловар, пуртавон. 
Ниг.  Сурин 

 
 ♀ sūrin / Сурин /%�ر�� 

Тавоно, нерӯманд, суддиҳанда. 
 Ниг. Суро 

 
  ُ% َ%�� / sūsan / Сусан ♀ 

Хушандом 
Гиёҳе аз тираи савсаниҳо, ки тираи таклаппаӣ ва 
косанигин аст; гуле, ки дорои гулҳои зебо ва ба 
рангҳои гуногун мебошад. 
Дар паҳлавӣ «сусан». 
  

  ُ%+	��#� / sūšyānt / Сушиёнат ♂ 
Судбахш. 
Аз вожаи авастоии «саушянта» - судрасонанда.      
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 ♂ sūfrā/ Суфро  /%��5ا 
Дурахшанда, тобон. 
Номи марзбони Систон дар рӯзгори Балоши Сосон
ӣ. 
Дигаргун шудаи вожаи авастоии «сухра» ва 
«сухро» -  «сурх, дурахшанда» . 

 
           ♀ sūkā / Суко / �آ�%ُ 

Хушбахтӣ, осоиш.  
Аз вожаи авастоии «саука» - «хушбахтӣ, осоиш, 
суд» ва вожаи «саука вант» - суддиҳанда, 
оромишбахш, некӯкор  (Яшти  14 ва  3; Фарҳанги 
вожагони Авасто). 

 

� 8�% /sogand  / Савганд ♀ 
Паймон. 
Аз вожаи авастоии «сома» -  «савганд» . 

 

 ُ%��� / sūmā / Сумо ♀ 
Гиёҳе ситоишшуда.  
Гиёҳе доруӣ, ки дар авастоии «саума»  ё  «ҳум» 
номида шуда ва эрониён бостон аз нӯшобаи 
ситоиш шударо месохтанд (Донишномаи Эрони 
бостон) «сумо», дар санскрит ва Ҳинди бостон 
«сувоно»  гуфта шудааст.  
 

 ♀ savan / Саван /ن �َ %َ 
Судрасон, шодкунанда. 
Аз вожаи авастоии  «савана» - «судрасон». 

 
 ♀ sūvānā / Сувоно / وا	��%ُ 

Гиёҳе ситоишшуда.  
Ниг.  Сумо 
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 ُ%��� / sūyā / Суё ♀ 

Суд, некӣ, осоиш.  
Баробар бо вожаи авастоии  «суё» - «суд, осоиш»   
(Яшт  15 ва  1; Фарҳанги Авасто). 

 

� ��%ِ / sevinā / Севино ♀ 
Некӯкор, род, хушбахтидиҳанда. 
Аз вожаи авастоии «сиви» - «суддиҳанда, 
хушбахтикунанда,  шодиафзо». 
 

        ♂ sohrāb / Сӯӯӯӯҳроб / ��اب%ُ 
Дорандаи чеҳраи   равшан, гулгунчеҳра, хушобу 
ранг. 
Баҳампайваста аз   «суҳр» -    «сурх»  ва  «об» -   
«равшан» .  

 

 ♂ siyārman / Сиёрман /� %��ر�َ 
Андешаманд; сарвар, сардаста, саргурӯҳ.  
Аз вожаи авастоии «саири мана» - «андешаманд, 
сарвар»  (Яшт 24 ва 52). 

 
����% / siyāmak / Сиёмак ♂ 

Сиёҳмӯй. 
Дар Авасто «Сиёмак», дар Бундаҳишн ба        «сиём
ӯй» гардонда  шуда аст (Донишномаи Эрони 
бостон). 

 
 َ���%� / siyāman / Сиёман ♂ 

Андешаманд, саргурӯҳ, сардаста. 
Ниг. Сиёрман 
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             ♂ siyāvaš / Сиёваш / ش%��وَ 

Сиёвахш, дорандаи аспи нари сиёҳ.  
Номи писари Кайковус ва падари Кайхусрав 
(Донишномаи Эрони бостон). 
Дар Авасто  «сиёваршона» баҳампайваста аз «сёва» 
- «сиёҳ»   ва «аршан» -   «гашан, нар» (Зернависи 
Бурҳон). 

 
 ���% /sitā  /Сито ♀ 

Гетӣ, ҷаҳон. 
Дигаргун шудаи вожаи ҳазорваши  «стиё», дар 
паҳлавӣ  «гити». (Вожаномаи  паҳлавии Позанд) ва 
низ аз таквожи решаи «ис» - «тавоно будан, нерӯ 
доштан»  (Фарҳанги вожагони авастоӣ).  
 

 ♂ sirūs  /Сирус/ %��وس 
Божноми  Дориюш. 
Юнониён  ба Дориюш божноми* Сирусро дода 
буданд. 
Ниг.  Дориюш 

 
 ♀ sirūmehr / Сирумеҳр  /�� %��و�ِ 

Зебомеҳр. 
Номи яке аз сардорони  Хишоёршоҳ.  
Баҳампайваста аз   «сарир»   ва  «меҳр». Аз вожаи 
авастоии «сарира» - зебо, хуб  ва  «меҳр», аз решаи 
санскрит «митра» - «пайванди дӯстии 
Парвардигор  ва рӯшноию фурӯғ»  ва номи 
фариштаи рӯшноӣ ва нигаҳбони ростӣ ва паймон 

                                                           
*
 Божном - лаќаб 
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(Ригведо) ва аз вожаи Эрони бостон ва авастоии 
«мисра» - «пайвастагӣ миёни Офаридгор ва 
офаридагон» (Вандидод; Яшти 10) 

 

 ♂ J�%/ silāk / Силокك 
Хуб; афзун. 
Номи яке аз сардорони Порт дар рӯзгори  Ард, ки ҷ
онишини Сурдо буд. 
Аз вожаи авастоии «сарира» ва низ аз вожаи 
«сарирок» -  «зебо, хуб» . 

 

 ♂ W�%/ silūk / Силук�ك 
Хуб; афзун. 
Номи писари Валхаш, ки дар сангнавиштаи 
Мурғоб аз ӯ ном бурда шуда аст. 
Ниг.  Силок 
 

 َ/�% �/ simak / Симак ♂ 
Сапедгун, тобанда, ба ранги сим.     
Баҳампайваста аз   «сим»   ва    «к». «Сим»  аз вожаи 
авастоии «сима» - «сим, нуқра». 

 
��ن /�% /simgūn  /Симгун ♀ 

Сапедранг, тобанда чун нуқра. 
Баҳампайваста аз   «сим» (Ниг. Симак) ва «гун», аз 
вожаи авастоии  «гаун» -   «ранг».    

 
��/�% / simin / Симин ♀ 

Сапедранг, тобанда чун нуқра. 
Ниг.  Симгун 

 

� �% / sinā / Сино ♂  
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Симурғ; омӯзишдиҳанда, панд ва андарз диҳанда. 
Номи писари Аҳумсатват ва яке аз нахустин 
пайравони ашу Зардушт, ки дар банди  97 
Фарвардин Яшт сутуда шудааст. 
Аз вожаи авастоии «саина» -   «Симурғ»   ва низ аз 
таквожи решаи «санга» -  «омӯзиш додан, ёд 
додан». 

 
 ♂ sināk / Синок /%� �ك 

Омӯзишдиҳанда, панд ва андарздиҳанда; Симурғ. 
Номи яке аз бузургони форс дар рӯзгори ашки 
ҳаждаҳум. 
Ниг. Сино 
  

 ���ِ� �% /sināmehr  /Синомеҳр ♂ 
Омӯзишдиҳандаи меҳрубон, панддиҳандаи 
меҳрубон. 
Номи фариштаи рӯшноӣ ва нигаҳбони ростӣ ва 
паймон  (Ригведо) Баҳампайваста аз «сино» (Ниг. 
Сино) ва «меҳр», аз решаи санскрит «митра»,  
«пайванди дӯстии Парвардигор ва рӯшноӣ ва фурӯ
ғ». 

 
 ♂ sinād  /Синод/ %� �د 

Омӯзишдиҳанда, панддиҳанда. 
Аз таквожи авастоии «санга» -  «омӯзиш додан, ёд  
додан»  ва вожаи авастоии «сингаҳана» -  «омӯзиш 
додан, панд додан» . 

 
 ♂ sinār / Синор / %� �ر

Омӯзишдиҳанда, панддиҳанда. 
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Яке аз бузургони Эрон дар рӯзгори Ҳурмуз ва 
Хусрави Парвиз, ки ба пуштибонӣ аз Баҳроми Чӯ
бин бархост.  
Дигаргун шудаи    «синод».  
Ниг.  Синод. 

  
    ♂ sindād / Синдод / دا%� �

Дода ва  бахшидаи Симурғ  
Аз марзбонони эронӣ. 
Баҳампайваста аз   «син»,  фишурдаи вожаи 
авастоии «саина» -   «симурғ»   ва решаи «до», аз 
вожаи «дота» -  «додан, бахшидан» . 

 
 +,�ُ �% /sindoxt  /Синдӯӯӯӯхт ♀ 

Зодаи симурғ. 
Номи духтари Суҳроб подшоҳи  Кобул. 
Баҳампайваста аз    «син» (Ниг. Синдод) ва «дӯхт», 
аз вожаи авастоии   «дужзар» -  «духтар». 
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Ш  - ش 
 

 ♂ šāpūr / Шопур /#�&�ر 
Писари  шоҳ, писари бошукӯҳ. 
Номи дувумин ва даҳумин шоҳаншоҳи Сосонӣ; 
номи сипаҳдори шоҳ Фаридун. 
Баҳампайваста аз   «шоҳ»   ва   «пур».  «Шоҳ»  аз 
вожаи авастоии «хшаитар» -   «шоҳ»   ва низ аз 
вожаи авастоии «хшаита» - «бошукӯҳ, дурахшон». 
«Пур»  дар Авасто ва порсии бостон «пусра» дар 
санскрит «путра», дар паҳлавӣ «пус» ва «пуҳа»,  
дар порсӣ   «пур»   ва  «писар» .  

 
 ♀ šādnūš / Шоднӯӯӯӯш /#�د	�ش 

Ҳамешашод. 
Баҳампайваста аз  «шод» ва «нӯш». «Шод»  аз 
решаи авастоии «шо» ва вожаи авастоии «шоити» - 
 «шодӣ»  ва «нӯш», аз вожаи авастоии «анӯша» - «ҷ
овид, бузургӣ, ҳамешагӣ». 

 
 ♀ šārā / Шоро /#�را 

Сарвар, бузург, фармонраво 
Номи мурғи сухангӯ;  порчаи гаронбаҳо ва нозук ва 
рангин; номи ҷое, ки Киросус аз Ашкониён шикаст 
хӯрд. 
Аз решаи авастоии «ши» -  «шоҳӣ кардан», фармон 
рондан»   ва вожаи авастоии «хшасра» - «шаҳр, 
кишвар». 

 
    ♀ šārān / Шорон / #�ران

 Ниг. Шоро 
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  ♂ šārvin  /Шорвин/  شاروين

Нигаҳбони бузургӣ ва фармонравоӣ 
Баҳампайваста аз  «шор» (Ниг. Шоро)  ва  «вон»  
«нигаҳбон». 
  

 ♀ šādāfarid / Шодофарид / ���5َ ا#�د
Шодон, шод офаридашуда. 
Баҳампайваста аз  «шод», решаи авастоии  «шо»  ва 
вожаи «шоити» - «шод, шодӣ»  ва «офарид», ба 
ораши  «офарида, ба ҳастӣ омада, падидор шуда»,  
аз решаи авастоии «фри» - ва санскрит «опри» - 
«падид  овардан».  

 
      ♀ šādāb / Шодоб / #�داب

Шодмон, тар ва тоза.   
Аз решаи авастоии «шо» ва вожаи «шоити» -«шод, 
шодӣ» . 
 

        ♀ šādān / Шодон / نا#�د
Шодоб, шодмон, шод. 
Ниг.  Шодоб  

 
     ♂ šādbeh / Шодбеҳ / #�د�(

Беҳтарин шодӣ, шод некӯ. 
Баҳампайваста аз  «шод» (Ниг. Шодоб) ва «беҳ», 
дар паҳлавӣ «ваҳ» ва  «беҳ , дар порсии  бостон 
«ваҳу», дар санскрит «васу» - «хуб, некӯ»  
(Зернависи бурҳон) 
 

 ♀ šādpari  /Шодпарӣӣӣӣ/ #�دَ&�ي 
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Зеборӯй, шодмон 
Баҳампайваста аз «парӣ»  ва «шод». «Парӣ»  
фишурдаи вожаи парастидан. Дар Авасто «паири 
сто» -   «пиромун истодан ва парастиш кардан, 
парастидан»; дар паҳлавӣ «паирк»-  «парӣ»  ва дар 
адаби  порс ба заноне, гӯянд ки бисёр хубрӯ ва зебо 
бошанд (Зернависи Бурҳон); дар забони инглисӣ 
«прой» -  «ниёишгар»  ва  «шод», аз таквожи решаи 
«шо» ва вожаи авастоии «шоити» -  «шодӣ» .  

 
            ♀ šādoxt / Шодухт / ,+#�دُ 

Духтари шод.  
Баҳампайваста аз  «шод» (Ниг. Шодоб) ва   «духт» -
    «духтар». 
 

 ♀ šādčehr / Шодчеҳр / ھرشادچِ 
Шодчеҳра, шодрух.  
Баҳампайваста аз  «шод» (Ниг. Шодоб) ва «чеҳр» - 
  «чеҳра, симо». 

 
 ♂ šādrūz / Шодрӯӯӯӯз / #�دروز

Дурахшон аз шодӣ; офаридаи тобон. 
Баҳампайваста аз  «шод» (Ниг. Шодоб) ва  «рӯз»  
дар паҳлавӣ «руч», дар порсии  бостон «ручаҳ» - «р
ӯз, равшан» ва дар Авасто «рауча» - «рӯшноӣ, 
дурахшонӣ». 

 
 ♂ šādfar / Шодфар/ � #�د5َ 

Шукӯҳи шодӣ, шоди шукӯҳманд. 
Баҳампайваста аз «шод» (Ниг. Шодоб) ва  «фар», 
дар паҳлавӣ «фра» -  «бузургӣ, шукӯҳ, шон»   ва низ 
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аз вожаи авастоии «шёти фарина» - «шукӯҳи шодӣ
».    
 

 ♂ šādkām / Шодком/ #�دآ�م 
Шод, хуш, комраво. 
Номи бародари Фаридун. 
Баҳампайваста аз «шод» (Ниг. Шодоб) ва  «ком», 
дар Авасто ва форси Ҳахоманишӣ «кома», дар 
паҳлавӣ «комак» -  «орзу, хоҳиш», аз решаи  «ко» - 
«ком хостан, орзу доштан» (Ясно, Ҳоти   28, банди 
10) 
 

  ♂ šādmān  /Шодмон/  شادمان
Шодоб, шод. 
Ниг.  Шодоб 

 
 ♂ šādmehr /Шодмеҳр / #�دِ��� 

Меҳрубони шод. 
Ниг.  Шодоб 

 
 ♀ šādi / Шодӣӣӣӣ / #�دي

Хушӣ, шодмонӣ, осоиш; шод,сархуш.  
Аз вожаи авастоии  «шоити» - «шодӣ, хушӣ, 
осоиш» (Виспарад 7 ва  3; Фарҳанги вожагони 
авастоӣ). 

 
 ♀ šādiyān / Шодиён  / #�د��ن

Хушӣ, шодмонӣ, осоиш; шод,сархуш.  
Ниг. Шодӣ 
 

   ♂ sārvān / Шорвон /#�روان 
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ё Шорбон: нигаҳбони шаҳр, нигаҳбони бузургӣ ва 
фармонравоӣ. 
Баҳампайваста аз    «шор» (Ниг.Шоро)  ва  «бон» - 
«нигаҳбон». 

 
 ♂ šāver / Шовир / #�ِور

Дорои шаън ва бузургӣ, бузургманиш. 
аз решаи авастоии «шан» -  «бузургӣ, маниш», ки 
дар паҳлавӣ «манишан» - навишта шуда аст. 

 
 ♂ šāvag / Шоваг / #�َوگ

Дорои шаъну бузургӣ, дурахшандаи   бошукӯҳ. 
Номи подшоҳи Кӯшон дар рӯзгори Хусрави Парвиз 
Баҳампайваста аз таквожи решаи  «шон» - «шон, 
бузургӣ»  ва таквожи решаи «ванга» -
«дурахшандаи, тобанда»  ва низ аз вожаи авастоии 
«шованга» - «дурахшандаи   бошукӯҳ» .  

 
  ♂ šāhān / Шоҳон /#�ه�ن 

Бошукӯҳ, дурахшон. 
«Шоҳ» аз вожаи авастоии «хшаитр» -   «шоҳ»   ва 
низ аз вожаи авастоии «хшаита» -  «бошукӯҳ, 
дурахшон» . 

 
      ♂ šāhpūr / Шоҳпур / #�ه?�ر

Писари шоҳ, писари бошукӯҳ, дурахшон.  
Баҳампайваста аз «шоҳ» (Ниг. Шоҳон) ва «пур», 
дар Авасто ва порсии бостон «пусра» -  «писар, 
пур» дар санскрит «путра»  ва дар паҳлавӣ «пус» ва 
«пуҳр» - «пур»   (Зернависи бурҳон; Фарҳанги 
вожагони авастоӣ). 
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       ♀ šāhdoxt / Шоҳдӯӯӯӯхт / ,+#�ه�ُ 

Духтари бошукӯҳ, шоҳзода, шоҳдухтар.  
Ниг.  Шоҳон 

 
 ♂ šāhrān / Шоҳрон / #�ه�ان

Фармонравои кӯшо. 
Баҳампайваста аз аз «шоҳ» (Ниг. Шоҳон) ва «рон», 
аз вожаи авастоии  «рана» -  «кӯшиш» . 

 
        ♂ šāhrox / Шоҳрух / خ#�ه�ُ 

Дурахшорух, касе ки рухаш монанди шоҳ бошад.  
Ниг. Шоҳон.  

 
   ♂ šāhrūz /    Шоҳрӯӯӯӯз /#�ه�وز 

Бошукӯҳи дурахшон.  
Номи писари  шоҳ Баҳром, подшоҳи Кашмир. 
Баҳампайваста  аз «шоҳ» (Ниг. Шоҳон) ва «рӯз», 
дар паҳлавӣ «руча», дар порсии бостон «ручаҳ» -  
«рӯз, равшан»  ва дар Авасто «рауча» - «рӯшноӣ, 
дурахшонӣ» . 

 
 ♂ šāhzād / Шоҳзод / #�هDاد

Шоҳзода, зодаи шоҳ. 
Ниг. Шоҳон  

 
 ♂ šāhak / Шоҳак /� #�هَ 

Дурахшони кӯчак. 
Номи донишманди самарқандӣ, ки дар садаи даҳум 
мезистааст. 
Ниг.  Шоҳон 
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 ♂ šāhūr/ Шоҳур  / #�ه�ر

Шоҳпур: хуршеди дурахшон, шодибахши тобанда. 
Аз  хешовандони Тӯрондӯхт. 
Баҳампайваста аз  «шод» (Ниг.Шодоб)  ва  «ҳур» аз 
вожаи  авастоии «ҳувар» - «ҳур, хуршед» . 

 
 ♂ šāhūk / Шоҳук /#�ه�ك 

Шукӯҳманд аз дурусткорӣ. 
Номи яке аз подшоҳони Кӯшон «Шоҳугу» -  номи 
хонаводагии яке аз дарбориёни шоҳ Гуштосб, ки 
вобаста  ба Ҷомосб вазир ва бародараш Фаршуштар 
аст.  
Баҳампайваста аз «шоҳ» (Ниг. Шоҳон) ва «ҳуг» ё 
«ҳугу», аз вожаи авастоии «ҳукртир» - «нек гуфтор, 
нек кирдор» . 

 
 ♂ šāhūy / Шоҳуй / #�ه�ي

Шукӯҳманд аз дурусткорӣ 
Номи падари  Зодӯй, номи писари бузурги 
Ҳафтвод. 
Ниг.  Шоҳук 

 
          ♂ šāhin / Шоҳин / #�ه��

Баландпарвоз.  
Номи паррандае баландпарвоз ва шикорӣ. 
дар Авасто  «саина» -   «баландпарвоз» .  

 
 ���#/ šāyā / Шоё ♀ 

Сазовор, шоиста. 
Аз решаи авастоии  «хшой» -  «тавонистан» , дар 
паҳлавӣ «шойитан» -   «шоиста, сазовор будан» . 
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                 ♂ šāyān / Шоён / #���ن
Сазовор, шоиста. 
Ниг. Шоё  

 

 ُ�	���#+, / sayandoxt / Шоёндӯӯӯӯхт ♀ 
Духтари шоиста. 
Ниг. Шоё 
 

��ن��# / šayegān / Шойгон ♂  
Шоҳӣ, кох, дороӣ, хоста.  
Аз вожаи «шоҳигон» ориёии «оғозин хшойитя». 
Дар Авасто ва порсии бостон «хшаяия» -  «шоҳӣ, 
хоста; кох» (Вожаномаи паҳлавии Позанд). 

 

)�*��# / šāyeste / Шоиста ♀  
Барозанда, сазовор 
Ниг.  Шоё 

 

���# /šāyū / Шою ♀ 
Сазовор, шоиста 
Ниг.  Шоё 

 
 َ# َ �. / šābnam / Шабнам ♀ 

Жола, афшак 
Дар порсии  куҳан «паршӯй» 

 
 ���َ#/ šārmā / Шармо ♀ 

Шармгин, пурозарм. 
«Шарм», дар паҳлавӣ «шарм», аз авастоии 
«фашарма» -  «шарм, озарм» (Вандидод 1,9,10,15); 
ҳамрешаи вожаи инглисии «шами» -   «шарм» .  
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 َ#���� / šarmin / Шармин ♀ 
Шармгин, пурозарм. 
Ниг. Шармо 

 
 ُ#)5�" / šākūfe / Шукуфа ♀   

Гулҳои бозшудаи дарахтони мева, ғунчаҳои 
дарахтони мева, ки боз хоҳанд шуд (Фарҳанги 
Муин) 
Аз вожаи авастоии «шакуфа» - «гулҳои дарахтони 
мева». 

 
 ُ#=�" / šokūh / Шукӯӯӯӯҳ ♀   

Бузургӣ, шон, фар. 
Дар паҳлавӣ шукӯҳ  «шкӯҳ» - «бузургӣ ва шон» .  

 
 َ#���" / šakibā / Шакибо ♂ 

Бурдбор.  
Аз вожаи авастоии «атабиашата» -    «бурдбор, 
шикебо»   (Вандидод  9 ва  39; Ясно   62 ва  9; 
Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
 ♀ šakirā / Шакиро /"��ا #َ 

Дорои чеҳраи бошукӯҳ, равшанрух. 
Шакл + (и) + (ло=ро) = (шакл+ро) (шакиро)  
Баҳампайваста аз  «шакл» ва «ло». «Шакл» аз 
вожаи санскрити куҳан «скун ноти» - 
«намоёншуда», дар порсии куҳан «шигил» - 
«шакл», дар санскрити ригведоӣ «шакала» «гунае 
аз як чиз, намоёншуда» ва «ро»,   аз авастоии  «ро» - 
 «дурахшон, бошукӯҳ, хоста»  (Фарҳанги 
санскрит; Фарҳанги вожаҳои   авастоии). 
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 َ# J�"/ šakilā / Шакило ♀ 
Дорои чеҳраи бошукӯҳ, равшанрух. 
Ниг. Шакиро 

 
��ن#ُ  / šogūn / Шугун ♀        

Хуҷастагӣ 
Дар санскрит «шкуна» - «номи парандаи нек» .  

 
 ♂ šahdād / Шаҳдод  /��اد #َ 

Шукӯҳманди додгар, дурахшони додгар. 
Баҳампайваста аз аз «шоҳ» (Ниг. Шоҳон) ва «дод», 
аз авастоии «дота» - «додгарӣ». 

 
 َ#+,�ُ� /šahdoxt  / ♀Шаҳдӯӯӯӯхт  

Духтари шоҳ 
Баҳампайваста аз «шоҳ» (Ниг. Шоҳон) ва  «духт»-  
«духтар» . 

 
 ����َ#/ šahdin / Шаҳдин ♂ 

Дорандаи ойини бузургӣ. 
Баҳампайваста аз «шоҳ» (Ниг. Шоҳон) ва «дин» аз 
вожаи авастоии «даино» - «андешидан, шинохтан»  
(Фарҳанги решаҳо; Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
   ♂ šahr āzād /   Шаҳрозод /#َ���زاد 

Озодии шаҳр. 
Баҳампайваста аз  «шаҳр»  ва  «озод». «Шаҳр» аз 
вожаи авастоии «ши» ва «шҳи»   ва порсии бостон 
«хшатра» -   «фармонравоӣ кардан» , аз решаи 
«хушай» -  «нерӯманд, тавонманд». 
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 ♂ šahrāb / Шаҳроб/ ��اب #َ 
Фармонравои  тобон, фармонравои дурахшон. 
Баҳампайваста аз «шоҳ» (Ниг. Шоҳон) ва «об» -  
«равшан, тобон» . 

 
 ♂ šahrād / Шаҳрод / دا��#َ 

Нерӯманд, ҷавонмард, тавонманд, бахшанда.  
Баҳампайваста аз «шоҳ» (Ниг. Шоҳон) ва «род». Аз 
вожаи авастоии «роти» - «бахшиш, деҳиш,    ҷ
авонмардӣ». 

 
    ♂ šahrām / Шаҳром / ��ام#َ 

Дорои  тавони шоҳона; оромишбахш, нерӯманд, 
оромишдиҳанда.    
Баҳампайваста аз «шоҳ» (Ниг. Шоҳон) ва «ром», аз 
вожаи авастоии «рома» - «ором, оромиш, осоиш», 
дар Эрони бостон «романа» -  «осоиш, созиш» 

  
 ♂ šahrān / Шаҳрон/ #َ��ان 

Фармонраво, фармон диҳанда. 
Аз эрониёни боҳуше ки Моҳуйро аз куштани 
Яздигурд бозмедошт. 
Ниг.  Шоҳрон 

 
 �	����َ#/ šahrbānū /  ♀Шаҳрбону  

Фармонравои бошукӯҳ, фармонравои дурахшон. 
Баҳампайваста аз  «шаҳр» (Ниг. Шаҳрозод) ва 
«бону», баробар бо вожаи авастоии «бону» -  
«дурахшон, равшан, бошукӯҳ». 

 
 ♂ šahrox / Шаҳрух / #َ�ُ�خ

Дурахшорух, касе, ки рухаш монанди шоҳ бошад.  
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Ниг.   Шоҳон 
 

 ♂ šahrdād  /Шаҳрдод/ #َ��داد 
Додаи нерӯмандӣ ва тавоноӣ. 
Ниг. Шаҳрозод 

 
         šahrzād / ♀Шаҳрзод / ��زاد#َ 

Зодашуда дар шаҳр; аз ниёи нерӯмандон, зодаи 
тавонмандӣ ва нерӯмандӣ.  
Ниг. Шаҳрозод 

 
   ♂ šahrkām / Шаҳрком /#َ��آ�م 

Тавонманд дар комронӣ, ба орзу расанда. 
Баҳампайваста аз  «шаҳр» (Шаҳрозод) ва «ком», 
дар Авасто ва фурси  Ҳахоманишӣ «кома», дар 
паҳлавӣ «комак» -  «орзу, хоҳиш», аз решаи «ко» - 
«ком хостан», орзу доштан»  (Ясно, Ҳоти 28, банди 
10).  

 
  šahrnāz/ ♀Шаҳрноз  / #َ��	�ز

Зебоандоми нерӯманд, зебои тануманд. 
Номи хоҳари Ҷамшед ки Фаридун вайро ба 
ҳамроҳи  хоҳари ориёиаш Арнавоз аз дасти Даҳок 
раҳоӣ бахшид. 
Баҳампайваста аз  «шаҳр» (Ниг. Шаҳрозод)  ва 
«ноз», аз таквожи решаи ва авастоии «яз» ва «наз» 
- «ноз, борикандом» . 

 
  šahrnavāz / ♀Шаҳрнавоз/ #َ��َ	�از 

Тавонманд  дар сухан, зебосухан. 
Номи ориёӣ Шаҳрнавоз , хоҳари Ҷамшедшоҳи 
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пешдодӣ. 
Баҳампайваста аз «шаҳр» (Ниг. Шаҳрозод)   ва 
«навоз», аз вожаи авастоии «воз», «воч» ва «вок» -  
 «вок, ово, овоз» . 

 
  šahrnūš / ♀Шаҳрнӯӯӯӯш / #َ��	�ش

Фармонравои ҷовидон, фармонравои ҳамешагӣ, 
шоҳи бемарг. 
Номи духтари Яздигурди саввум. 
Баҳампайваста аз  «шаҳр» (Ниг. Шаҳрозод) ва «нӯ
ш» аз вожаи авастоии «анӯша» - «бемарг, ҷовид, 
ҳамешагӣ» . 

 
  šahrū /  ♀Шаҳру /#َ��و 

Фармондиҳанда, шоҳикунанда. 
Номи модари Барзуя ва модари Вис. 
Аз решаи авастоии «шҳи» ва «ши» - «шоҳӣ кардан, 
фармон рондан»   ва вожаи авастоии «хшасра» -   
«шаҳр»  ва аз вожаи санскрит «хшатра» -  «фармон 
рондан, шоҳӣ кардан»  .  

 
           ♂ šahrvān / Шаҳрвон / ��وان#َ 

Нигаҳбони  тануманд, нигаҳбони нерӯманд.  
Баҳампайваста аз  «шаҳр» (Ниг. Шаҳрозод)  ва 
«бон» -  «нигаҳбон» . 

 
  šahrūd / ♀Шаҳрӯӯӯӯд / #َ��ود

Дурахшон ва боланда. 
Номи ҳамсари Сӯҳроб ва модари Барзу 
Баҳампайваста аз «шаҳр» (Ниг. Шаҳрозод)  ва «рӯ
д», баробар бо вожаи авастоии «рӯд» - «боланда». 
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 ♂ šahrūz  /Шаҳрӯӯӯӯз/ #َ��وز 

Равшан аз фурӯғи шоҳӣ. 
Номи вазири Шоҳпур. 
Баҳампайваста аз «шоҳ» (Ниг. Шоҳон) ва «рӯз»,  
дар паҳлавӣ  «руч», дар порсии бостон «руча» -  «р
ӯз, равшан»  ва дар Авасто «рауч» -  «рӯшноӣ, 
дурахшонӣ». 

 
  šahrūye/  ♀Шаҳрӯӯӯӯя/#َ��و�( 

Шаҳрав, фармондиҳанда, шоҳикунанда. 
Дӯхти Хусрави Парвиз ва хоҳари Пурондӯхт 
(Луғатнома). 
Ниг.  Шаҳрӯ. 

 َ# =��/ šahre / Шаҳра ♂ 
Шаҳриёри кӯчак, фармонравои кӯчак.  
Номи касе ки Баҳроми Гӯрро бар тахти тӯрониён 
нишонд. 
Ниг. Шаҳрозод. 

 
 

 ♂ šahriyār / Шаҳриёр / #����ر
Бузурги шоҳон, подшоҳи тавоно; ёридиҳандаи 
шаҳр; ёридиҳандаи тавоно, ёридиҳандаи нерӯманд. 
Баҳампайваста аз  «шаҳр» (Ниг. Шаҳрозод) ва «ёр». 

 
 َ#���� / šahrir / Шаҳрир ♂ 

Шаҳривар: фармонравои боҳуш; фармонравои 
паҳлавон. 
Номи фармондори шаҳри Фарз, шаҳри марзии  
Озарободагон. 
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Баҳампайваста аз  «шаҳр» (Ниг. Шаҳрозод)  ва 
«вир», аз вожаи авастоии «вира» - «ба ёд супурдан, 
ҳуш, ял, паҳлавон». 
  

 E�*ِ�َ# /šahseti  /Шаҳистӣӣӣӣ ♀ 
Ҳастии бошукӯҳ. 
Баҳампайваста  «шоҳ» (Ниг. Шоҳон)  ва «сти» - 
вожаи авастоии  .«ҳастӣ, будан»  (asti) اَستي 

  
 �Hَ�َ# /šahfar  /Шаҳфар ♂ 

Дорандаи фарри шоҳӣ. 
Баҳампайваста аз «шоҳ» (Ниг. Шоҳон)  ва «фар», аз 
авастоии  «фар»  ва паҳлавӣ «фар» -  «шукӯҳ, 
бузургӣ, зебоӣ» .  

 
 7ُ��َ# /šahgol  /Шаҳгул ♀ 

Шоҳи гул, гули зебо ва бошукӯҳ. 
Баҳампайваста аз «шоҳ» (Ниг. Шоҳон)  ва «гул», 
дар монавӣ  «вор» (Монӣ ва монавиён 148), Дар 
паҳлавии Ашконӣ «вард», дар Авасто «варида», 
дар паҳлавӣ гирифта шуда аз авастоии «варто» ва 
«варта» -   «гул»   (Фарҳанги кӯчаки паҳлавӣ). 
  

             ♀ šahnāz / Шаҳноз /� �ز #َ 
Шоҳи ноз 
Номи яке аз оҳангҳои эронӣ (Гӯшае аз шӯр) 
(Фарҳанги Муин). 
Баҳампайваста  «шоҳ» (Ниг. Шоҳон)  ва «ноз». 

 
 ♀ šahnām  /Шаҳном/ #َ� �م 

Дорандаи номи   шоҳона.  
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Баҳампайваста аз «шоҳ» (Ниг. Шоҳон)  ва «нома», 
дар паҳлавӣ «ном», дар Эрони бостон, порсии 
бостон, авастоӣ ва дар Ҳинди бостон «номан» -  
«нома»  (Зернависи Бурҳон; Фарҳанги вожагони 
авастоӣ). 

 
 ♂ šahyār  /Шаҳёр/ #َ���ر 

Пуштибон ва ёвари бошукӯҳ, дорандаи 
пуштувонаи шоҳӣ. 
Баҳампайваста аз   «шоҳ» (Ниг. Шоҳон)  ва «ёр», аз 
вожаи паҳлавӣ «оёр» ва  «оёриҳ» -  «ёр»  ва аз 
вожаи авастоии «важидра» - «пуштибон, ёвар».  

 ���َ# /šahin / Шаҳин ♀ 
Ҳангоми сапеда дам то баромадани хуршед. 
Аз вожаи авастоии «ушаҳина» - «сапедадам». 

 

 ♂ šidāb / Шедоб /#��اب 
Дурахшони равшан, тобони равшан. 
Номи пизишке  дар рӯзгори  подшоҳии Заҳҳок; аз 
донишмандони зардуштии Порс. 
Аз таквожи решаӣ ва авастоии  «шид»  ва вожаи 
авастоии «шиса» - «дурахшон ва равшан»  ва  «об» 
-  «дурахшон» . 

 

 B	َر��# /šidrang  /Шедранг ♂ 
Дурахшон. 
Ниг. Шедоб 

 
 �5َ��# /šidfar  /Шедфар ♂ 

Дурахшон ва бошукӯҳ. 
Баҳампайваста аз  «шед» (Ниг. Шедоб)  ва «фар», 
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аз авастоии «фар» ва паҳлавӣ «фар» -  «шукӯҳ, 
бузургӣ, зебоӣ» .  

 
 =����# /šidmāh / Шедмоҳ ♂ 

Моҳи дурахшон. 
Баҳампайваста аз «шед» (Ниг. Шедоб)  ва «моҳ». 
Аз вожаи авастоии «мованга» -  «моҳ», дар 
санскрит  - «мос».  

 

 ♂ šidnāb  /Шедноб/ #��	�ب 
Дурахшон аз покизагӣ. 
Баҳампайваста аз «шед» (Ниг. Шедоб)  ва «ноб» 
дар Авасто «аноп» - «бидуни омехтагӣ»   ва дар 
паҳлавӣ «ноп» -  «пок, покиза». 

 
=��# / šide / Шеда ♀ 

Дурахшон, равшанӣ ва фурӯғ.  
Аз вожаи авастоии «хшаита ҳвари» - «хуршед» , 
дар порсӣ  «ҳур» -  «хуршед»  ва «шед» - «нуронӣ, 
равшанӣ»  (Вандидод, Фаргарди 38; Донишномаи 
Эрони бостон). 

 
 ♀ šidrox/ Шедрух  / #��ُرخ

Хуршедрух, дурахшон. 
Ниг.  Шеда 

 
����# / širin / Ширин ♀          

Дилнишин, дилпазир, зебо, гиромӣ.  
Дар навиштори монавӣ ва портӣ «шефт» -   
«ширин» ва аз вожаи «шифгиҳ» -  «ширин» 

 
)�H�# / šifte / Шефта ♀ 
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Дилбохта, мадҳуш, вобаста. 
Дар паҳлавӣ «шефтан» - «саргашта ва мадҳуш, 
вобаста ба чизе». 
 

�/�# / šimā / Шимо ♀ 
Хушбахтии хона, шодии хона. 
Дигаргун шудаи   вожаи авастоии «шаита мона» -   
«мояи шодӣ ва хушбахтии хона» . 

  
          ♀ šivā / Шиво / #��ا

Равон ва зебо, зебосухан.  
Дар Авасто «хшваива» -   «тунд, зуд»   ва дар паҳлав
ӣ «шивок» -   «осон» (Ясно  61 ва 11)  ва «сипок» аз 
порсии бостон «хшаипа» - «равон, осон». 

 
=��# / šive / Шева ♀               

Равиш, расм,  ноз, кироз ва хиром.  
Аз вожаи авастоии «хшаипа» -   «шева, равон, осон» 
(Зернависи бурҳон) 
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Ф  - ف 
 

 ♀ fāvan /Фован / �5َون 
Баланд. 
Аз вожаи авастоии «фованга» -  «баланд» . 

 
 ♂ fāvank  /Фованг/ �5َو	� 

Бисёр баланд. 
Номи кӯҳе дар Яшт  2 ва  19. 
Ниг. Фован 

  
   ♀ far āzar / Фарозар / ��ذر5َ 

Шукӯҳи оташ. 
Баҳампайваста аз  «фар»  ва  «озар».  «Фар» аз 
авастоии «фаро» - «боло, пеш»  ва  «озар» , дар 
Авасто «отар» - ва дар форсии  Ҳахоманишӣ 
«отар» - «оташ». 

 
 َ5����� / far āyin / Фаройин ♂    

Шукӯҳойин, болотарин ойин, беҳтарин ороиш.  
Баҳампайваста аз  «фар» (Ниг. Фарозар) ва «ойин», 
дар паҳлавӣ  «айин» - «ороиш». 
 

  ♂ farātem   /Фаротим/  فَراتِم
Раҳбар, сарвар. 
Аз вожаи авастоии «фуртима» ва низ аз вожаи 
«фартимзота» -   «раҳбар, марди барҷаста». 

 
     ♂ farād / Фаротим / �اد5َ 

Гиреҳкушой, кушоишбахш, кушоишдиҳанда  
Баробар бо вожаи авастоии «фрод» - «гиреҳкушой» 

 



 	����ى ز��� _________________________________________________________
  �ر��ى
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 (Ҳоти  34, банди  9 ) 
 

       ♂ farāz / Фароз / �از5َ 
Фаро  будан, боло будан, баландӣ 
Аз решаи авастоии «фаро» (Фарҳанги вожагони 
авастоӣ) ва санскрит «фарок» - «пеш, боло, ҷилу» 
(Фарҳанги санскрит) ва аз номи бостонии   
«фаройзант» (Фарҳанги номҳои Авасто). 

 
 ♀ farāčehr / Фарочеҳр / ���ا3ِ 5َ 

Болотарин нажод, беҳтарин нажод; дорои чеҳраи   
бошукӯҳ.  
Баҳампайваста аз «фаро» (Ниг. Фароз) ва «чеҳра», 
гирифта шуда аз вожаи авастоии «чисра» ва дар 
паҳлавӣ  «чеҳр» -  «тухма, нажод»  (Фарҳанги 
вожагони авастоӣ). 

 
 ♂ farāzān / Фарозон / �ازان5َ 

Болотарин, бартарин.  
Ниг.  Фароз 

 
 ♂ farāzin / Фарозин / �از��5َ 

Болотарин, пешравтарин.  
Ниг. Фароз   

 
   ♀ farāneš / Фарониш / -�ا	ِ 5َ 

Боланда, пешрав. 
Баробар бо вожаи авастоии  «фрониш» -  «фароз»   
(Фарҳанги вожагони авастоӣ). 
Ниг. Фароз 
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 ♀ farāhan /  Фароҳан /� �اهَ 5َ 
Фароҳанг: густаришдиҳандаи шукӯҳ ва бузургӣ. 
Баҳампайваста аз «фро», баробар бо вожаи 
авастоии  «фаро» - «боло; бузургӣ, сарварӣ»   ва          
«ҳан» ё «ҳанг» баробар бо вожаи авастоии «ҳанг» - 
«густариш додан» . 

 
 ♀ farāhin / Фароҳин /�اه�� 5َ 

Фароҳин: шукӯҳи ростин, шукӯҳи минӯ.  
Баҳампайваста аз «фро», баробар бо вожаи 
авастоии «фаро» - «боло; бузургӣ, сарварӣ»   ва   ё 
«ҳин» баробар бо вожаи авастоии «ёҳин» - 
«ростин, минӯ» . 
 

   ♂ farāyez / Фаройиз / زفرايِ 
Боланда, шукӯҳманд.  
Ниг.  Фароз 

 
            ♂ farāyeš / Фаройиш / -�5ا�ِ 

Сутудашуда, ситоишшуда.    
Аз вожаи авастоии «фраяшта» - «сутуда, ситоиш 
шуда». 

 
 ♂ farāyen/ Фаройин  / �5ا�ِ�

Пешрав, бузургтар;  фузунӣ, фаровонӣ. 
Аз вожаи авастоии «фроянга» - «бузургтарин, 
фаровон тарин». 

 
 َ5 ُ��� / farbod / Фарбуд ♂                

Касе ки дорои шон ва бузургӣ бошад, нигаҳбони 
шукӯҳ ва бузургӣ.   



 	����ى ز��� _________________________________________________________
  �ر��ى
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Дар паҳлавӣ  «фреҳбут» -  «шон, бузургӣ, шукӯ
ҳмандӣ. 

 

��5َ��ن / fartgūn  /Фартгун ♀ 
Хушбахтидиҳанда, комбахш. 
Номи ҳамсари Дориюши якум, духтари Артонис 
(Таърихи Эрони бостон). 
Аз вожаи авастоии  «фиридот гауна» ва «фиридот 
гауса» -   «хушбахтсозанда» . 

 

 ♂ fartūr / Фартур /���ر 5َ 
Нигора, намое аз зебоӣ. 
Баробар бо вожаи авастоии «фартур» - «нигора, 
намое аз зебоӣ» 

 
 ♂ fartūs / Фартус /���س 5َ 

Дорандаи шукӯҳ тавоноӣ 
Баҳампайваста аз  «фар» ва  «тус». «Фар»  аз вожаи 
авастоӣ ва паҳлавии  «фар» -  «шукӯҳ, бузургӣ   ва   
«тӯс» , аз решаи авастоии «тав» -  «тавоноӣ, нерӯ» 
 

                ♂ farjām / Фарҷҷҷҷом / �;�م5َ 
Анҷом, саранҷом, поён. 
Дар паҳлавӣ «фуржом» ва аз порсии бостон  «фурҷ
ома», аз решаи  «гам» -  «рафтан».  

 
 ��َ�;�5َ/ farjāman / Фарҷҷҷҷоман ♂ 

Анҷом, саранҷом, поён. 
Ниг. Фарҷом 

 

                    ♂ farrox / Фаррух / خ�ُ 5َ 
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Хуҷаста; дорои чеҳраи   шукӯҳманд; некгуфтор, 
рост гуфтор. 
Дар паҳлавӣ «фаррахв» -  «тобон, партавафкан ва 
аз вожаи авастоии «фрою ҳухто» -  «дорандаи 
гуфтори нек»  (Ясно  75 ва 14; Яшт  11 ва 20; 
Фарҳанги вожагони авастоӣ) 

 
                     ♂ farrox beh / Фаррухбеҳ / �( خ�ُ 5َ 

Хуҷастаи   некӯ.  
Номи писари моҳхудой, писари Фирӯз, писари 
Гурдофарин.  
Баҳампайваста аз «фаррух» (Ниг. Фаррух) ва «беҳ» 
-   «нек, хуб» . 

 

 ♂ farroxdād/ Фаррухдод / 5َُ�,�اد 
Додаи некӯ. 
Баҳампайваста аз «фаррух» (Ниг. Фаррух) ва 
«дод», аз вожаи авастоии «дота»  ва дар паҳлавӣ 
«дот» - додгарӣ, доварӣ, дар порсии бостон «дота» 
-  «дастур, додгарӣ»   аз решаи «до» -«додан, додгар
ӣ кардан, пардохтан, доварӣ кардан, бахшидан» . 

 

                         ♂ D,/ farrox zād / Фаррухзодاد �ُ 5َ 
Фаррухзода. 
Ниг. Фаррух 

 
 َ5 َ�EA, / faraxši / Фарахшӣӣӣӣ ♀                       

Боланда  , пешрафткунанда. 
 Баробар бо вожаи авастоии «фарахши» -  
«боланда»  (Яшт  1 ва  30 ва  23). 

 
  ♂ fardād / Фардод / �داد5َ 



 	����ى ز��� _________________________________________________________
  �ر��ى
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Болотарин додгар, пешдод.  
Баҳампайваста аз  «фар»  ва   «дод». «Фар» аз 
авастоии «фаро» -  «пеш, боло»  ва «дод» , аз  
«дот» - «додгарӣ». 

 

 ♂ fardān / Фардон / �5َدان
Хушбахткунанда, пешрафтдиҳанда, ободкунанда. 
Аз вожаи авастоии «фродант» - «хушбахткунанда, 
ободкунанда». 

 

 ♂ ferdows / Фирдавс / �دوس5ِ 
Биҳишт. 
Аз вожаи авастоии «паири даиза». Баҳампайваста 
аз «паири» - «гирдогирд ва пиромун»   ва вожаи 
«даиза», аз решаи «даиз» - «анбоштан, рӯйи ҳам 
чидан». Дар забониарманӣ бо дигаргунӣ «пардис» 
ва сипас дар забони юнонӣ  «пардисус» навишта 
шуда аст (Зернависи бурҳон; Фарҳанги Эрони 
бостон). 

 

 ♂ feredi  /Фиридӣӣӣӣ/ 5ِِ�دي 
Судрасон, ёри диҳанда. 
Номи модари  Сушинот.  
Гирифта шуда аз номи «иридат фиридӣ» -   
«судрасон». 

 
 ♂ fardid  /Фардид/ �د�� 5َ 

Писандида, огоҳ.  
Аз вожаи авастоии «фравид» - «писандида, огоҳ» .  

 

 ♂ fardin / Фардин / �د��5َ 
Болотарин  дин; болотарин андешаманд. 
Баҳампайваста аз  «фар» ва «дин». «Фар» аз 
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авастоии  «фара» -  «боло, пеш»  ва «дин» аз вожаи 
авастоии «даино» - «андешидан, шинохтан» 
(Фарҳанги решаҳо; Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
 ♂ farzām / Фарзом / �زام5َ 

Сазовор; огоҳ.  
Дар паҳлавӣ «фразонк» - «болотарин огоҳ», аз 
баҳампайвастани решаи санскрит «фро» -  «боло»  
ва «ҷаноти» -  «донистан, шинохтан, сазовор 
будан»; дар Эрони бостон «фарҷона» - «фарзона» ё 
«фарзом».  

 
 ♂ farzān / Фарзон / �زان5َ 

Сазовор; доно. 
Ниг. Фарзом  

 
 ♀ farzānak  / Фарзонак/ �5َزاَ	�

Донишманд, огоҳ.  
Ниг.  Фарзом 

 
 ♀ farzāne / Фарзона / �زا	(5َ 

Донишманд, огоҳ.  
Ниг.  Фарзом 

 
  ♀ farzūš / Фарзӯӯӯӯш / �زوش5َ 

Бисёр меҳрварз, дӯст доранда 
Дар Авасто «фарзуш» -  «бисёр меҳрубон, 
меҳрварз»  аз ду вожаи авастоии «зуш» -«дилрабо, 
некӯ, хуш хӯй   ва «зушта» - «дӯст, ёр» (Яшт  19 ва  
42)  

 
        ♂ farzin / Фарзин / �ز��5َ 
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Меҳрварз; сазовор; огоҳ. 
Номи мӯҳраи вазир дар шатранҷ. 
Ниг.  Фарзом 

  
 َ5�%� / farsā / Фарсо ♀  

Пурсо, пажӯҳишкунанда.  
Ниг.  Пурсо 

 
 ♀ farsār / Фарсор / �%�ر5َ 

Шукӯҳи бузургӣ, шукӯҳи сарварӣ, шукӯҳи нерӯ
мандӣ 
Баҳампайваста аз  «фар» ва «сор», аз авастоии 
«фар» ва паҳлавии «фар» -  «шукӯҳ, бузургӣ, зебоӣ
» ва    «сор» , аз вожаи авастоии «сора» -  «нерӯ
мандӣ; сарварӣ , бузургӣ» . 

 
 ♂ farsāvan / Фарсован /ن �%�وَ 5َ 

Фармондиҳанда, панд ва андарздиҳанда, Пешрав, 
омӯзишдиҳанда. 
Аз вожаи авастоии  «фурсованга» - «фармон додан, 
панд ва андарз додан». 

 
 َ5�#� / faršā / Фаршо ♀               

Барозанда, шоиста. 
Аз вожаи авастоии «фириша» -   «барозанда, 
шоиста»   (Готҳо, банди 15 аз Ҳоти 24). 

 
 ♂ faršād / Фаршод /�#�د 5َ 

Шукӯҳи шодмонӣ.  
Баҳампайваста аз  «фар»  ва  «шод». «Фар» аз 
авастоии «фар» ва паҳлавии  «фар» -  «шукӯҳ, 
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бузургӣ, зебоӣ»  ва  «шод» , аз вожаи авастоии   
«шоити» - «шодӣ, шодмонӣ», осоиш» (Виспарад7 
ва 3).                                                            

 ِ5 ِ�)�# / ferešte / Фиришта ♀ 
Беҳтарин фиристода.  
Дар Авасто «фараишта» баҳампайваста аз «фара» - 
ва вожаи «ишта» аз решаи «иша» -   «гусел доштан, 
фиристодан» - «фаришта» дар гузориши паҳлавӣ ва 
порсӣ,  «фаришта» - «беҳтарин фиристода»  ва 
«фиристода»  дар паҳлавӣ «фариштан» ва дар 
порсии бостон «фрашто» ва дар санскрит 
«фрашто» -«фиристодан»   омада аст (Зернависи 
бурҳон; Яштҳо). 

 
 َ5��#� / faršid / Фаршед ♂      

Шукӯҳ, дурахшон.  
Баҳампайваста аз  «фар»  ва   «шед». «Фар»  аз 
авастоии «фро, фаро, паро» ва «шита» ва «шид»  
«дурахшон»  (Зернависи бурҳон). 

 
  ♂ fašidvard /Фаршедвард /�5َ#��ورد 

Шукӯҳ, дурахшонӣ ва рӯшноии гардон (хуршед).  
Номи писари Кайгуштосб ва бародари Пирони 
Виса. Аз вожаи авастоии «фаршама» - «варта» 
«фрашамварита» -   «шукӯҳ, дурахшонӣ» . 

 ♀ fargūn / Фаргун /8�5َ�ن 
Меҳрубоншева, дӯстмонанд. 
Баҳампайваста аз  «фар»  ва   «гун». «Фар» аз вожаи 
авастоии «фурия» - «дӯст доштан, меҳр варзидан»  
ва   ««гун»» аз вожаи авастоии «гауна» -   «гуна, 
ранг, шева, монанд».  
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 َ5 َ���  / farmand / Фарманд ♂ 

Касе ки дорои фараҳ   ва шукӯҳи эзадӣ аст.  
Аз вожаи авастоии «фрайванта» - «шукӯҳманд». 
 

 َ5 ِ���� / farmehr / Фармеҳр ♀ 
Шукӯҳи меҳрубонӣ. 
Баҳампайваста аз  «фар»  ва  «меҳр». «Фар» аз 
вожаи авастоии «фариё» - «дӯст доштан, меҳр 
варзидан»   ва  «меҳр», аз решаи санскрит «митра» - 
 «пайванди дӯстии Парвардигор ва рӯшноӣ ва фурӯ
ғ» ва номи фариштаи рӯшноӣ ва нигаҳбони ростӣ 
ва паймон  (Ригведо) ва аз вожаи Эрони бостон ва 
авастоии «мисра» -  «пайвастагӣ миёни Офаридгор 
ва офаридагон»  (Вандидод; Яшт  10) 

  
 �	�5َ/ farnā / Фарно ♀ 

Фаровонӣ; дорандаи шукӯҳ ва бузургӣ. 
Аз вожаи авастоии «фурино» -  «фаровонӣ, бузургӣ
»  (Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
 ♂ farnāz / Фарноз  / �5َ	�ز

Зебои бошукӯҳ. 
Баҳампайваста аз  «фар» (Ниг. Фараҳаманд) ва 
«ноз» аз вожаи авастоии «яз» ва «наз» -  «борик 
андом, зебо андом» .  

 
 ♀ farnās / Фарнос /�	�س 5َ 

Шукӯҳи пинҳон. 
Номи писари Фаранбоз  яке аз дарбориёни 
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Ардашер. 
Баҳампайваста аз  «фар»  ва  «ном» «Фар» аз вожаи 
авастоии «фар» ё «фара» ё «пара» -  «шукӯҳ, бузург
ӣ»  ва «нос» , аз вожаи авастоии «нас» -    пинҳон. 
 

 ♂ farnāk/ Фарнок  / �	�ك5َ 
Фарниёк:  бузургзода. 
номи подшоҳи Кободукия ва шавҳари Отусо 
хоҳари Камбуҷия; номи шоҳи Пант  аз дудмони 
Меҳрдод.  
Баҳампайваста аз  «фар»  ва  «ном». «Фар» аз 
вожаи авастоии «фар ё фара, ё пара» - «шукӯҳ, 
бузургӣ»  ва «нок», аз вожаи авастоии «ниёка» -  
«падари бузургон, ниёкон» .  

 
 ♂ farnām / Фарном / �5َ	�م

Бузургном, дорандаи номи бузург ва шукӯҳманд. 
Баҳампайваста аз  «фар» ва «ном» . «Фар» аз вожаи 
авастоии «фар ё фара, ё пара»  - «шукӯҳ, бузургӣ»  
ва  «ном», дар порсии бостон ва Ҳинд бостон  
«номан» ва дар Авасто «наман».  

 
 ♂ faranbāz / Фаранбоз / 	��ز�َ 5َ 

Дорои ҳуши фаровон, донишманд, дорои огоҳии 
бисёр. 
Номи падари Фарнос. 
Баҳампайваста аз   «фаран» ва «боз». «Фаран»  аз 
таквожи решаӣ ва авастоии «фарин» - «фаровонӣ»  
ва    «боз»-   аз вожаи авастоии «бауза» -   «ҳуш)   ва 
низ аз вожаи авастоии «буз» -  «донистан, огоҳӣ» 
 

 �ُ�	�َ5َ /faranbod  /Фаранбуд ♂ 
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Нигаҳбони хушбахтӣ. 
Номи яке аз сардорони Ҳахоманишӣ. 
Баҳампайваста аз таквожи решаӣ ва авастоии 
«фарин» - «фаровонӣ»  ва    «буд»-    «нигаҳбон»  ва 
низ аз вожаи авастоии «фаринапаити» - «нигаҳбони 
фар» , дар форсӣ «фарбуд. 

 

4��	�َ5َ /  farangis/ Фарангис ♀ 
Хушбахтидиҳанда ба гетӣ. 
Номи духтари Афросиёб, ҳамсари Сиёвуш ва 
модари шоҳ Кайхусрави Каёнӣ. 
Баҳампайваста аз таквожи решаӣ ва авастоии 
«фарин» -   «фаровонӣ»  ва «гаиса» -    «гетӣ». 

 

 ♂ farandād  /Фарандод/ 5ََ�	�اد 
Додаи  гетӣ.  
Аз сардорони Ҳахоманишӣ. 
Ниг. Фарангис 

 

 �	�5َ/ farnū / ♀Фарну  
Меҳрубон, меҳрбахш. 
Номи  модарбузурги Зардушт. 
аз вожаи авастоӣ  «фария» -  «меҳр варзидан, дӯст 
доштан» . 

 

  farnūš  /♀Фарнӯӯӯӯш/ �5	�ش 
Дӯстдори шукӯҳ ва бузургӣ; шукӯҳи ҷовидон. 
Баҳампайваста аз  «фар»   ва   «нуш». «Фар», аз 
авастоии  «фар» ва паҳлавии «фар» - «шукӯҳ, 
бузургӣ, зебоӣ»  ва   «нӯш» - баробар бо вожаи 
авастоии «нӯш» -  «дӯстдор» ё аз вожаи «фнуша» -  
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«ҷовидон, бемарг» .  
 

 َ5)	� / farne /Фарна ♀  
Меҳрварз, меҳрубон.   
Номи покдине дар Вандидод, аз хонадони 
Фаронирант (Фарҳанги номҳои Авасто). 
Аз вожаи авастоии «фария» - «меҳр варзидан, дӯст 
доштан (Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 

 ♀  / fereni / Фирнӣӣӣӣ	Eرِ فِ◌ِ 
Бахшиш, ситоиш.  
Аз решаи авастоии «фарин» - «бахшиш; ситоиш» . 

 
 ♂ forūtan / Фурӯӯӯӯтан / �و��5ُ 

Афтода, боманиш. 
Аз авастоии (fraošina) شينَ ئُ فرَ     «фурӯтан» (Фарҳанги 
вожагони авастоӣ). 

 
 ♂ forūd / Фурӯӯӯӯд / �ود5ُ 

Фурӯтан. 
Номи писари Сиёвуш дар Шоҳнома.  
Ниг. Фурутан   

 
 

 ♂ farvartiš / Фарвартиш / ر��-�وَ 5َ 
Ҷанговари  бузург. 
Номи дуввумин подшоҳи Мод пас аз Диоуку. 
Баробар бо порсии бостон «фарвартис» - «ҷ
анговари бузург». 

 
 ♀ forūzān / Фурӯӯӯӯзон / �وزان5ُ 

Афрӯзанда, дурахшон.  
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Аз решаи авастоии «раухшан» дар паҳлавӣ 
«рушн»  ва низ аз вожаи «айви раучая» (Зернависи 
бурҳон). 

 
 ♀ forūzeš / Фурӯӯӯӯзиш /ش �وزِ 5ُ 

Афрӯзанда, дурахшон.  
Ниг. Фурӯзон  

 
 ♀ forūzande / Фурӯӯӯӯзанда / 	�=�وزَ 5ُ 

Фурӯзон, дурахшон.  
Ниг. Фурӯзон  

 
 ♀ forūγγγγ / Фурӯӯӯӯғ / �وغ5ُ 

Шукӯҳи рӯшноӣ. 
Аз решаи авастоии  «фар» , аз авастоии «фар» ва 
паҳлавӣ «фар» -  «шукӯҳ, бузургӣ, зебоӣ» .  

 
 ♀ farvid / Фарвид / �و��5َ 

Писандида, огоҳ.  
Баробар бо вожаи авастоии «фравид» - «писандида, 
огоҳ» .  

 
 ♂ farvar / Фарвар /�5ََور 

Фруҳар ё Фруҳавр - нигаҳдоранда , 
парваришдиҳанда.  
Баҳампайваста аз   «фра»   ва    «вар».  «Фра»  аз 
«фра» -  «пеш, боло»  ва   «вар», аз вожаи «варта»-  
«нигаҳдорӣ  кардан, парвариш  додан», «варта» пас 
аз дигаргунӣ «варт» ва сипас «гурт»  ва «гурд» 
навишта шуда аст.  Ҳамрешаи «вартар» ва «ваҳрон 
-    «Баҳром»   ва дар забони арманӣ ва аҳокин «ҷ
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анговар»  . Дар Эрони бостон «фараварти» ва дар 
Авасто  «фаравартиш» -  «номи бузургтарин гурди 
ҷанг»  навишта шуда аст. дар сангнавиштаи 
Найнаво нақши  «фурур»  ё «фарҳур» дар 
майдонҳои  ҷанг дида  мешавад. Вожаи  «фаравши» 
дар Авасто, ба ораш  «фараҳваш»   ва   «фараҳваши» 
  аст; Баҳром ва Фарҳур, Фарур, Фарутиш, Ваҳром 
аз «Фараҳур» ва   «фарвар»   дар забони  арманӣ ва 
аҳокин (?)  ба ораш «нигаҳдоранда, 
парваришдиҳанда,  ҷанговар, гурди ҷанг»  гирифта 
шуда аст (Ҷаҳони Фарварӣ). 

 
 ♂ forūhar /Фурӯӯӯӯҳар /�5ُوَه� 

Фараҳвар - нигаҳдорикунанда, парваришдиҳанда  
Ниг. Фарвар 

 
 َ5 َ�= / farah / Фараҳ ♀      

Бузургӣ, шон, шукӯҳмандӣ. 
Дар паҳлавӣ «фрой»  «бисёр нерӯманд, бошукӯҳ», 
аз порсии бостон «фраҳя» - «нерӯманд, бисёр 
бузург, шукӯҳманд» .  

 
          ♂ farhād / Фарҳод / �ه�د5َ 

Ёридиҳанда. 
Номи сангтароше дар рӯзгори Хусрави Парвиз, ки 
достони «Фарҳод ва Ширин» аз дилдодагӣ ва 
дилбохтагии вай навиштаанд. 
Аз ду решаи «фар» ва  «до» ва вожаи Эрони бостон 
«фраҳота» -   «Фарҳод».  

 
              ♂ farhām / Фарҳом / �ه�م5َ 
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Некандеш. 
Аз вожаи авастоии «фрою ҳумата» - «нек андеш»  
(Ясно  57 ва  14 ; Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
          ♂ farahmand / Фараҳманд / هَ/ ��َ 5َ 

Дорандаи шукӯҳ ва фар.   
 Ниг.  Фарманд 

 
 ♂ �B  / farhang / Фарҳангهَ 5َ  

Шукӯҳ, бузургӣ, дониш ва огоҳӣ.  
Баҳампайваста аз  «фар»  ва   «ҳанг». «Фар» аз  
авастоии  «фар» -  «пеш, боло, огоҳӣ, дониш»  ва   
«ҳанг» аз форсии Ҳахоманишӣ ва аз вожаи 
«таҳанг» -  «кашидан, густариш додан»  (Зернависи 
бурҳон; Фарҳанги Эрони бостон). 

 
 ♂ farahvar / Фараҳвар / ره�َ �َ 5َ 

Нигаҳдорикунанда, парваришдиҳанда.  
Ниг. Фарвар. 

 
 

 ♂ farhūš / Фарҳуш / �5َه�ش
Донои  меҳрварз, донои дӯст доштанӣ. 
Баҳампайваста аз  «фар»  ва   «ҳуш». «Фар» аз 
вожаи авастоии «фари» - «меҳр варзидан, меҳрубон
ӣ кардан, дӯст доштан»  ва    «ҳуш» аз вожаи 
авастоии «уш» ва «ҳуш» ва «уши» -   «андеша, 
хирад» . 

 
  ♂ farhiyā / Фарҳиё / �ه��5َ 

 Дорои шукӯҳ ва бузургӣ; дорои фарҳаи эзадӣ. 
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Ниг. Фараҳ 
 

      ♀ fari / Фарӣӣӣӣ / �ي5َ 
Ситоиш, бахшиш, некӣ.   
Аз вожаи авастоии «фри» - «ситоиш, бахшиш, некӣ
»  (Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
 َ5��� / faryā / Фарё ♀      

Дӯст, ёр, дилбар, меҳрварз. 
Аз вожаи авастоии «фриё» - «дӯст»  (Ясно, Ҳоти 
46, банди  7; Фарҳанги вожагони авастоӣ).  

 
 ♂ faryār / Фарёр /���ر 5َ 

Дӯст, ёр, дилбар, меҳрварз. 
Ниг. Фарё  

 
 ♀ faryāk / Фарёк /���ك 5َ 

Дӯст, ёр, дилбар, меҳрварз. 
Ниг. Фарё  
  

  ♂ faryān / Фарён / ���ن5َ 
Меҳрварз, бахшанда.  
Аз вожаи авастоии «фрой» -  «дӯст доштан, 
хушнуд кардан» , баробар бо вожаи паҳлавӣ   
«фарён» - «дӯст» . 

 
 َ5)	��� / faryāne / Фарёна ♀ 

Меҳрварз, меҳрубон; бахшанда; дӯст, ёр, дилбар.  
Ниг. Фарён 

 
 َ5���� / faribā / Фарибо ♀     
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Фиребанда, фирефтакунанда.  
Аз вожаи авастоии  «фройдиво»  дар паҳлавӣ 
«фрипишн» -   «фиребдиҳанда» .  

 
 ♂ fariborz / Фарибурз / ���5َُ�ز

Баланд болои меҳрварз, баланд болои дӯст доштан
ӣ. 
Баҳампайваста аз   «фри»   ва «бурз». «Фри» баробар 
бо вожаи авастоии «фари» -  «дӯст доштан, меҳр 
варзидан»   ва    «бур», аз вожаи авастоии «бариза» 
- «баланд боло, бартар, боланда».  

 
 َ5+�� /  farit / Фарит ♂ 

Ситоиш, ниёиш; дилбар, меҳрубон, меҳрварз. 
аз вожаи авастоии «фрити» -  «ниёиш, ситоиш»  
(Вандидод  6 ва  28; Фарҳанги вожагони авастоӣ) 
ва низ аз вожаи «фурис» - «меҳрубон, меҳрварз,  
далер» (Вандидод  19  ва  40; Ясно  57 ва  34; 
Фарҳанги вожагони авастоӣ)   ва низ аз вожаи 
авастоии «фурия» - «меҳрварз, меҳрубон»  
(Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
 ����5َ /faritā  /Фарито♀ 

Ситоиш, ниёиш; дилбар, меҳрубон, меҳрварз. 
Ниг. Фарит 

 
 َ5E��� / friti / Фаритӣӣӣӣ ♀      

Ситоиш, ниёиш; дилбар, меҳрубон, меҳрварз. 
Ниг. Фарит 

 
 َ5��� / farid / Фарид ♂ 
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 Ситоиш, ниёиш; дилбар; меҳрубон, меҳрварз.  
Ниг. Фарит 

 
  ♂ fereydūn / Фаридун / ���ون5ِ 

Офариниши нек, аҳуроӣ. 
Аз авастоии «сраитана»  ва «ураитуна»   ва дар 
паҳлавӣ «фритун» ва дар порсӣ  Фаридун  
«офариниши аҳуроӣ, офариниш нек».  

 
 َ5�D� / fariz / Фариз ♂ 

Сутуданӣ, сутуда шуда. 
Аз вожаи авастоии «фаройз» -  «некӯсутуда шуда, 
сутудан, ниёишкарда»   (Фарҳанги вожагони 
авастоӣ). 

 
 ♀ D��5َ / farizā / Фаризоا

Сутуданӣ, сутуда шуда. 
Ниг. Фариз 

 َ54�� / faris / Фарис ♀ 
Меҳрварз, меҳрубон, дилбар.  
аз вожаи авастоии «фариса» -  «меҳрварз, 
меҳрубон, дилбар» , аз решаи вожаи «фри» ва 
«фрия» -  «дӯст доштан, меҳр варзидан»   (Яштҳо 
57 ва  34;   Вандидод  22,5,12,18) 

 
 َ5�*�� / farisā / Фарисо ♂ 

Меҳрубон, меҳрварз.  
Дигаргун шудаи номи Фариносп, яке аз номварони 
эронӣ  дар замони Зардушт (Фарҳанги вожагони 
авастоӣ). 
Аз вожаи авастоии «фарисо» ва «фарита»  - «меҳр 
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варзидан, меҳрубонӣ кардан» . 
 

 ���5َ /farin  /Фарин ♂ 
Ситоиш; бахшиш, некӣ. 
Баробар бо решаи авастоии  ;бахшиш»  (farin) فَرين 
ситоиш» . 

 
 َ5 ��� / farinā / Фарино ♀  

Меҳрварз, меҳрубон, дилбар; ситоиш, бахшиш. 
гирифта шуда аз номи «Фрини» - номи 
бузургтарин духтари Зардушт.. 
Аз вожаи авастоии «фурия» - «меҳр  варзидан, дӯст 
доштан» . Аз вожаи авастоии «офрия» - «ситоиш 
кардан, бахшидан» . Аз вожаи «фрина» -  «ситоиш, 
некӣ» .  

 
   ♂ farināz / Фариноз / �� �ز5َ 

Меҳрварзии зеборӯ, меҳрубони пуркироз ва хиром.  
Баҳампайваста аз   «фарин» (Ниг.Фарин) ва «ноз» 
(Ниг. Фариноз) 

 
   ♀ farinās /Фаринос/ ��5َ �س 

Бахшанда; ниёишгар. 
Номи номваре дар Яшт  13 ва  122. 
Аз вожаи «фариноспа» -  «бахшанда; ситоишгар» . 

 
 َ5 ِ ��- / farineš / Фариниш ♀ 

Офариниш.  
Фишурдаи офариниш, беҳтарин кор ва куниш, 
падидоваранда, ҳаст кардан, офаридан.  
Аз решаи авастоии «о кор»-    «пайкар сохтан, 
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намуна сохтан, падид овардан»   ва аз вожаи 
авастоии «фаркор» -   «офаридан»   (Вандидод 19 ва  
41) 

 
  ♀ farinūš / Фаринӯӯӯӯш / �ش� �5َ 

Меҳрварзи ҷовидон, дӯстдори ҳамешагӣ. 
Баҳампайваста аз «фарая» - «меҳр варзидан, дӯст 
доштан»  ва    «ануш»-  «ҷовидон, ҳамешагӣ».  

 
E ��5َ / farini / Фаринӣӣӣӣ ♀ 

Меҳрубон. 
Номи духтари бузурги Зардушт. 
Аз вожаи авастоии «фарая» - «меҳр  варзидан, дӯст 
доштан» . 

 
 ♂ frivar / Фаривар /ر ���َ 5َ 

Нигаҳдоранда, парваришдиҳанда.  
Ниг. Фурур 

 
 ♀ farivaš / Фариваш / ش���َ 5َ 

Меҳрубон, дӯст доштанӣ.  
Баҳампайваста аз   «фри» (Ниг. Фрино)  ва   «ваш» -  
«монанд» . 

 
 ♂ firūz / Фирӯӯӯӯз / ��5وز

Пирӯз. 
Аз вожаи авастоии «паити раозан» ва дар паҳлавӣ,  
«пирӯз» (Фарҳанги вожагони авастоӣ; Фарҳанги 
паҳлавӣ). 
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 ♀ firūze / Фирӯӯӯӯза / ��5وز=
Пирӯзманд, пирӯз. 
Номи  санге гаронбаҳо.  
Ниг. Фирӯз  

 
�5�" / fikā / Фико ♀ 

Дӯстдори ниёиш ва ситоиш; дӯстдори меҳрубонӣ. 
Номи гунае дарахти бед дар Мозандарон. 
Баҳампайваста аз вожаи авастоии «фри» -    
«ситоиш, ниёиш»  ва «ко» - «дӯст доштан» . 
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К - Q 
 

 ♀ �V / kāteā / Котиоآ��ِ 
Доно, фарзона. 
Номи бостонии ҷазираи Кеш (Шаҳрҳои бостонии 
Эрони). 
Аз вожаи решаӣ ва авастоии  ,фарзона» (kāta) كاتَ  
хираддӯст, бузургдошташуда» .  

 
  ♂ kātā / Кото / آ���

Хираддӯст, фарзона, донои бузург. 
Номи родмарде пуровоза дар Авасто (Фарҳанги 
вожагони авастоӣ) » ё »اكات«  كاتَ «  номи нахуст вазири 
Доро будааст. (Бундаҳишн 32 ва 7)  
Ниг. كائتا   

 
 ♀ kātrin / Котрин / آ�����

Фарзона, доно; меҳрварз, донои бузург. 
Аз вожаи решаӣ ва авастоии (kāta) كاتَ     »  «фарзона, 
хираддӯст, бузург дошташуда»  ва низ аз таквожи 
решаи  .«дӯст доштан, меҳр варзидан»  (kā) كا 

 
 ♀ kāran / Коран / آ�َرن

Пуркор, пуртакопӯ. 
Аз таквожи решаи кор (kāra)  «кор, пеша»   ва 
вожаи авастоии  ,ба кор  пардохтан»  (kārinta) كارينتَ  
ба кор во доштан, кореро анҷом додан». 

 
 

   ♂  / kārang / Коранг	Bآ�رَ 
Хушнаво, забоновар, касе ки овои  хубе дорад; Дӯ
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стдори  кор ва кӯшиш. 
Баҳампайваста аз  «کار»  ва  баробар «کار»  » رنگ«  
бо вожаи авастоии  дӯст доштан, орзу»  (kā) كا 
доштан»  ва « رنگ«  , аз вожаи авастоии кӯ»  (ran) َرن 
шиш».  

 
 ♂ kārū / Кору / آ�رو

Роҳнамо.  
Дигаргун шудаи вожаи авастоии (kārapet) كاَرپِت    
«роҳнамо, устодкор». 

 
 ♂ kārin / Корин / آ�ر��

Корин: пуркор, кӯшо, пуртакопӯ 
Номи сари дудмони хонаводаи Корин, яке аз ҳафт 
хонадони номии рӯзгори Ашкониён ва Сосониён 
ки дар рӯзгори Ашкониён  мезиста аст.  
 ←   كارن 

 
 ♀ kāsān  /Косон /آ�%�ن 

Дурахшон, тобон. 
Номи ҳамсари Куруши саввум (Таърихи Эрони 
бостон). 
Аз решаи авастоии  .«дурахшон, тобнок»  (kās) كاس 

 
 ♂ kākūy / Кокӯӯӯӯй /آ�آ�ي 

Донои  меҳрубон; дӯстдори  огоҳӣ; подшоҳи 
меҳрубон. 
Номи яке аз сардорони номии шоҳ Фаридун; яке аз 
бузургони Дайламӣ аз хонадони  Кокӯён.  
Баҳампайваста аз »كوي«   ва » كا«    . « كا«   баробар бо 
вожаи авастоии  меҳр  варзидан, меҳрубон»  (kā) كا 
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будан, сутудан, дӯст доштан»  ва   »  аз , « كوي»  
вожаи авастоии (kavi) َكوي     «доноӣ, доноӣ , огоҳӣ»   
ва низ аз вожаи авастоии ва (kavaya ) َكَويَ    (kavi) َكوي 
ва  . «подшоҳ»  (kavan) ( َكَون  

 
 ♂ kāmbaxš / Комбахш /2- آ���َ 

Бахшандаи   орзу, ба орзу расонанда. 
Баҳампайваста аз  аз решаи  « كام» .  «بخش»  ва » كام«  
 дӯст доштан, орзу доштан» , дар паҳлавӣ»  (kā) كا

(kāmk) аз Эрони бостон » كامك«    ,орзу»  (kāma) كامَ  
хоҳиш»  ва  «بخش» , аз решаи авастоии  بى (bay)  
«додан, вогузор кардан» , дар паҳлавӣ бахш (baxš)    
«сарнавишт, ҷудо кардан»   

 
 ♂ kāmbod / Комбуд / آ���ُ�

Нигаҳбони  ком ва орзу. 
Дар Авасто ва форси Ҳахоманишӣ  дар ,(kāma) كامَ  
паҳлавӣ орзу, хоҳиш» , аз решаи»  (kāmak) ككامَ    كا 
(kā)  «ком хостан, орзу доштан»  (Ясно, Ҳот   28, 
банди  10). 
 

 ♂ kāmbin   /Комбин/آ����� 
Комхоҳанда, орзуманд, хоҳиш кунанда. 
 Ниг.كامبد 

 
 �Nآ�� /kāmjū  /Комҷӯҷӯҷӯҷӯ ♂ 

Ҷӯёи  орзу. 
Ниг. كامبد   

 ♂ kādin  /Комдин/ آ����� 
Он ки дар дин ба комёбӣ расида бошад. 
Номи ҳирбадзодае, ки дар соли  928 яздигурдӣ 
номаи порсиёни Ҳиндро ба Эрон расонид; номи мӯ
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бади  мӯбадони Беҳруҷи Ҳиндустон, ки дар соли 
1005  мезистааст. (Ганҷинаи номҳои эронӣ) 

Ниг. كامبد   
 
 

 ♂ kāmrād  /Комрод/ آ���اد 
Ҷавонмарде,  ки ба орзу расида аст. 
Ниг. كامبد   

 
 ♂ kāmrān / Комрон / آ���ان

Комхоҳанда, орзуманд, хоҳишкунанда. 
 Ниг.كامبد 

 
    ♂ kāmak / Комак / �آ��َ 

Орзу, хоҳиш.  
Ниг. كامبد   

 
 ♂ kāmkār/ Комкор  / آ��"�ر

Хушгузарон 
Ниг. كامبد   

 
    ♂ kāmnūš / Комнӯӯӯӯш / � �شآ�

Орзуи ҷовидон. 
Баҳампайваста аз   »كام«    ) Ниг. ва )كامبد    » نوش«  
«бемарг, ҷовидон» . 

 
 ♂ kāmvar / Комвар /ر آ���َ 

Комҷӯ, комхоҳ, комрон. 
Ниг. كامبد   

 
 ♂ kāmyār / Комёр / ���رآ�
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Пуштибони орзуҳо, баровардакунандаи хоҳишҳо.  
Баҳампайваста аз   »كام«    ) Ниг.  аз , «يار»  ва )كامبد 
вожаи авастоии  «ёр, кӯмак, пуштибон»  (āvūre) آُوورِ  
. 

 
 ♂ kāmin/ Комин  / آ����

Комёб, баҳрабурда 
Ниг. كامبد   

 
 ♂ kāvan/ Кован  / آ�َون

Огоҳкунанда, огоҳидиҳанда. 
Аз решаи авастоии  ,огоҳ кардан»  (kāvanga) كاَونَگه 
шиносондан». 

 
 ♂ kāvūs / Ковус / آ�ووس

Шаҳриёри орзу ва хоҳишҳо.  
Ковус  аз вожаи  орзу» . Дар  Госоҳо»  (ūsana) نَ اوسَ  

Ясно) (ūsana) نَ اوسَ   45 банди 9) ва дар паҳлавӣ )زند(  , 
ин вожа   ба  ораш хурсандӣ ва шодӣ»  омада аст.  

 
 ♂ kāve / Кова / آ�و=

Огоҳидиҳанда, огоҳкунанда.    
← كاون   

 ♂ kobād / Кубод /��د آُ 
Доно, донишманд. 
Аз вожаи авастоии (kovāta) واتَ كُ     «кавот, ғубод» ва 
низ аз решаи авастоии  .«огоҳӣ»  (kavi) ويكَ  

 
 Eَآ�/ kati  /Катӣӣӣӣ ♀ 

Бузурги хонадон, сарвари хонадон. 
Баробар бо вожаи авастоии  бузург ва»  (kati) َكتي 
сарвари хонадон» (Фарҳанги вожагони авастоӣ). 



 	����ى ز��� _________________________________________________________
  �ر��ى

 

258

 
 ♀ katāyūn / Катоюн / َآ����ن

Бузурги хонадон, сарвари хонадон. 
Номи зан Кайгуштосб дар  Шоҳнома, дар бахши  
31 Бундаҳишн банди  8  Катоюн номи бародари 
Фаридун навишта шуда  аст.  
Ниг. كتي   

 
 ♀ kenūkā / Кануко / آ �آ�

Меҳрварзи дӯст доштанӣ,  шефтаи дилпазир.  
Номи  душизаи порсое,  ки дар банди  141 
Фарвардин Яшт сутуда шуда аст. 
Баҳампайваста аз решаи авастоии  меҳр» (kan) َكن 
варзидан, шефта шудан»   ва вожаи решаи   (kā)  كا 
«дӯст доштан» . 

 
 ♀ keniyā / Кениё /  ��آِ 

Дӯшиза. 
Дар Авасто (keniya) ِكنييَ     «дӯшиза»   (Фарҳанги 
вожагони авастоӣ). 

 
 ♂ kovān / Кувон / ُآ�ان

Шаҳриёр, подшоҳ. 
Номи занҷирае аз эрониён бостон, ки ниёи Каёниён 
буданд ва пас аз Пешдодиён омаданд.  
аз вожаи ва (kavan) َكَون  ва (kaviya) َكوييَ     (kavi) َكوي 
«подшоҳ» .  

 
 ♂ kūros / Курс / سآ�رُ 

Юнонишудаи Куруш.  
Дар порсии бостон  , ва Куруш (kūrūš) (kūrū) كورو 
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дар санги навиштаи иломӣ كوَراَش  (kūraaš) ва дар 
юнонӣ «Курус» 

 
 ♂ kūroš / Куруш / شآ�رُ 

 Сари дудмони Ҳахоманишӣ. 
Ниг. سكور   

 
  ♂ kūsān / Кӯӯӯӯсон / آ�%�ن

Мусиқидон. 
Номи ромишгаре дар Вис ва Ромин.  
дар порсии бостон ва портӣ   (gūsan) گوَسن 
«ромишгар, мусиқидон». 

 
 ♂ kūšā / Кӯӯӯӯшо / آ�#�

Кӯшишкунанда, пурталош.  
Дар порсии бостон  ва дар паҳлавӣ (kūšitan) كوشيَتن 
 кӯшиш кардан» , дар санскрит»  (košitan)  ُكشيتَن

(kūšnāti)  «кӯшиш кардан»  (Зернависи бурҳон). 
 

      ♂ kūšān / Кӯӯӯӯшон / آ�#�ن
Кӯшишкунанда, пурталош.  
Ниг. كوشا   

 
  Z/ kūšyār /♂Кӯӯӯӯшёр�#��ر

Гушёр: ёрӣдиҳандаи фариштаи нигаҳбони овоҳо, 
навоҳо ва шунавоӣ. 
Номи фариштаи нигаҳбони рӯз чаҳордаҳуми ҳар 
моҳ روز گوش( ), эрониёни бостон ин рӯз ро рӯзи гӯш 
ва шунавоӣ меномиданд; номи ахтаршиноси 
номии  эронӣ, ки Буалӣ Сино шогирди ӯ буд. 
Баҳампайваста аз  дар  « گوش» « .  «يار»  ва » گوش«  
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паҳлавӣ  ,дар порсии бостон ва Авасто (gūši)  گوشي 
(gaūša)  َگئوشَ     «наво, ово»  .  

 
  kahyā / ♂Каҳё /��� آَ 

Дурахшанда, дурахшон. 
Аз вожаи авастоии  . «дурахшон»  (kahū) ھوكَ  

 
 ♂ kiyā / Киё / آ��

Бузург, арҷманд.  
аз вожаи авастоии ва (kavi) ويكَ     (kovi) ُكوي 
«подшоҳ, бузург, арҷманд» . 

 
 ♀ kiyāčehr / Киёчеҳр / آ����3

Аз нажоди шоҳон, аз нажоди бузургон.  
Баҳампайваста аз   »كيا«    ) Ниг. » ва )كيا    » «чеҳр» аз 
вожаи авастоии «чисра»  «нажод, тухма»  .    

 
 ♂ kiyārād  /Киёрод/ آ��راد 

Бузургибахшанда. 
Ниг. كيا   

 
 ♀ kiyārox / Киёрух / خآ��رُ 

Касе ки рухаш монанд подшоҳон ё  шаҳриёрон 
бошад, касе ки чеҳра ва рӯйи бузургонро дорад.  
Баҳампайваста аз   »كيا«    ) Ниг.  . «ва  «рух )كيا 

 
 ♂ kiyāraš / Киёраш / شآ��رَ 

Бузурги дурусткор, арҷманди дурусткирдор.  
Баҳампайваста аз (    »كيا«   Ниг. ва )كيا   , « آرش»   
Баробар бо вожаи авастоии  ,рост»  (araš) شرَ اَ  
дуруст» . 
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B	آ��َر / kiyārang /  Киёранг ♂ 

Касе, ки нишони бузургӣ ва арҷмандиро дорад. 
Ниг. كيا   

 
 ♂ kiyāzād / Киёзод / آ��زاد

Зодаи бузургон, аз нажоди шаҳриёрон ва арҷ
мандон. 
Баҳампайваста аз (    »كيا«   Ниг. ва )كيا   аз , « زاد»  
вожаи авастоии  . «зодашуда»  (azana) اََزنَ  

 
 ♂ kiyāzand / Киёзанд / 	�آ��زَ 

Донишманди арҷманд. 
Баҳампайваста аз   »كيا«    ) Ниг. ва )كيا     « دنز  » , дар 
паҳлавӣ (zand) ندزَ      «шиносондан» , дар Авасто    َزنتَي 
(zantay)   «шиносондан, дониш ва адаб»   аз решаи 
авастоии  زن (zan), дар Эрони бостон   (dan)  َدن 
«шинохтан, шиносондан». 

 
 ♂ kiyāfar  / Киёфар / �آ��5َ 

Бузурги бошукӯҳ, шаҳриёри бошукӯҳ. 
Баҳампайваста аз (     »كيا«   Ниг. шукӯ»   «فر»  ва )كيا 
ҳи бузургӣ» . 

 
 ♂ kiyān  /Киён/ آ��ن 

Бузург, арҷманд.  
Ниг. كيا   

 
 ♂  / kiyānfar / Киёнфар	�Hَآ��

Бузурги бошукӯҳ, арҷманд бошукӯҳ, шаҳриёр 
бошукӯҳ.  
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Ниг. كيافر   
 

 ♂ kiyānūš / Киёнӯӯӯӯш / آ��	�ش
Бузурги ҷовид.  
 Баҳампайваста аз   »كيا«    ) Ниг. ва )كيا    » نوشا«  
Ниг. )انوش ). 

 
 ♂ kiyāvaš / Киёваш / شآ��وَ 

Шаҳриёри  боланда, бузурги боланда; монанди 
шоҳон, монанди бузургон.  
Баҳампайваста аз كيا   ) Ниг. ва )كيا   аз » وش«  
авастоии وخش  (vaxš)   «боланда, афзуншаванда» 
(Ясно   107, Ҳот  31 , банди 6). 

 
 ♂ keybod /Киёбуд / كِ◌ِ��ُ� 

Нигаҳбони  шоҳӣ. 
Ниг. كيا   

 
 ♀ keydoxt / Киёдӯӯӯӯхт / كِ◌ِ�ُ�,+

Шоҳдӯхт. 
Ниг. كيا   

 
 ♂ keykāvūs  / Кийковус/ �"�ووسآِ 

Подшоҳи орзу, шаҳриёри хоҳишҳо ва орзуҳо. 
дигаргун шудаи вожаи авастоии  ūsan)  اوَسن ويكَ  
kavi) ки   ба ораш «подшоҳ, шаҳриёр, ва ,(kavi) َكوي 
  .ба ораш  «орзу ва хоҳиш»  ме бошад (ūsan)  اُوَسن

 
 ♀ kimiyā / Кимиё / آ�/��

Камёб, даст наёфтанӣ, найранг (Зернависи бурҳон), 
дар Шоҳнома кимиё ба ораш «найранг» навишта 
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шудааст. 
 

 
  Q/ keyvān / ♂Кивонِ◌ِ��ان 

Монанди бузургон, монанди шоҳон. 
Падари мӯбади  Суруш, аз шогирдони дастур 
Озари Кайвон; номи ситораи ҳафтум миёни 
Муштарӣ ва Уронус. 
Баҳампайваста аз   »یك«    ) Ниг. ва )كيا    » وان«  
«монанд» . 

 
 ♂ kiyūmars / Киюмарс / �سآ���َ 

Зиндагигузор, аз миёнраванда, фаношаванда 
дар Авасто ки ,(giya maretan) نتَ َمرِ  هگيَ     ба (giya) گييَ  
ораш «зиндагӣ»  ва ба  ораш «мурдан (maretan) َمِرتَن 
ӣ», аз миён рафтанӣ ме бошад (Донишномаи Эрони 
бостон; Ясно). 

 
 ♂ kiyūmehr / Киюмеҳр /��آ���ِ 

Меҳри зиндагӣ, меҳри пайванд миёни Офаринанда 
ва офаридагон. 
Баҳампайваста аз « .  «مھر»  ва » كيو«    аз , «کيو» 
решаи авастоии ва вожаи авастоии (gi) گي    (giya) گيه 
«зиндагӣ»  ва  «меҳр» , аз решаи санскрит (mitra)  
«пайванди дӯстии Парвардигор ва рӯшною фурӯғ»  
ва номи фариштаи рӯшноӣ ва нигаҳбони ростӣ ва 
паймон (Ригведо) ва аз вожаи Эрони бостон ва 
авастоии  пайвастагӣ миёни»  (miθra) ميثَره 
Офаридгор ва офаридагон»  (Вандидод; Яшт  10 ) 

 
 ♀ keyhān / Кийҳон / ���نآِ 

Ҳастӣ, дороӣ, ҷаҳон.  
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аз вожаи авастоии зиндагӣ, ҳастӣ, ҷ»  (gaeθā) اثئِ گَ  
аҳон»  (Ҳот  30, банди 4). 
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Г - گ 
 

 78ُ /gol  /Гул ♀ 
Рӯйидаи зебо ва хушранг. 
Номи духтаре дар Вис ва Ромин. 
дар монавӣ («вор») ва(wor)  (Монӣ ва монавиён, 
148) дар паҳлавии Ашконӣ «вард»  , дар Авасто  َوِردَ  
(vareda), дар паҳлавӣ гирифта шуда аз авастоии 
«варто» (vartā) ва «варта» (varta)   «гул». (Фарҳанги 
кӯчак паҳлавӣ). 

 
 ♀ gol ārā / Гулоро /�را  78ُ

Касе ки бо зебоӣ худи гулро низ меорояд. 
Номи модари Равшанак. 
Ниг. گل   

 
     ♀ andām gol / Гуландом / 	�ام7 اَ 8ُ 

Нозукбадан  ва зебо андом монанди гул. .  
Баҳампайваста аз   «гул»   ) Ниг.  дар , «اندام»  ва )گل 
паҳлавӣ  «сохтан, офаридан» :(handām) ھَندام 
Баҳампайваста аз (han) ھَن    «ман»   ва «до» (dā)   
«сохтан».  

 
  ♀ ��W / golbām / Гулбомم8ُ 

Гули дурахшон ва равшан; овоз баланд; овози 
булбул.  
Номи яке аз навоҳои мусиқии куҳани порсӣ.     
Баҳампайваста аз   «гул»   ) Ниг. » ва ) ُگل  بام«   аз 
вожаи авастоии  . «дурахшон, равшан»  (bāma) بامَ  

 
 ♀ �W8ُ / golbarg / Гулбаргَ�گ
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Пургул, барги гул. 
Ниг. گل   

 
�ُ�W8ُ / golbon / ♀Гулбун  

Бута ё дарахти гул, зебо нажод. 
Баҳампайваста аз   «гул»   ) Ниг. » ва )گل  بن«     дар 
паҳлавӣ ва аз вожаи авастоии (būn) بون  (būna) بونَ     
«бун, нажод».  

 
��ِOW8ُ / golčehr / ♀Гулчеҳр  

Онки чеҳрааш чун гул  зебо бошад; зебо нажод. 
Баҳампайваста аз   «гул»   ) Ниг. »  ва )گل  چھر«   аз 
вожаи авастоии ва порсии бостон «чисра» (čiθra) 
«нажод, тухма»  ва дар паҳлавӣ  «чеҳр» (čiher) 
«чеҳра». 

 
�2W8ُ /  golxū/ ♀Гулхӯӯӯӯ  

Дорои маниши чун гул. 
Ниг. گل   

 
  W8ُ/ golrox / ♀Гулрухُ�خ 

Гулрӯй, гулчеҳра, зеборӯй, гулрухсор, дорои  
чеҳраи  равшан ва дурахшон. 
Баҳампайваста аз   «гул»   ) Ниг.  ва  «рух»  аз )ُگل 
вожаи авастоии (raoxšana) َراُخَشنَ       «рахшанда, 
равшан, дурахшон» . 

 
  ُ8 َAW� / golšan / Гулшан ♀ 

Хонаи гул. 
Баҳампайваста аз   «гул»   ) Ниг. »  ва ) لگ  نشَ  » , аз 
вожаи авастоии «хона, ҷойгоҳ»  (šinga) هشينگَ     
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(Фарҳанги Авасто). 
 

 ��َAW8ُ / golšahr /Гулшаҳр ♀ 
Шаҳри гул. 
Номи ҳамсари Пирони Виса  ва модари Ҷарира ки  
зани некхоҳ буд. 
Ниг.   لگ 

 
 ُ8��AW / golšid / Гулшед ♀   

Гули  дурахшон, дурахшон чун гул. 
Баҳампайваста аз    «гул»   ) Ниг. » ва ) گل  شيد«   дар 
Авасто  дурахшон»  ва дар паҳлавӣ»  (xšaeta) خَشئِتَ  
 ;равшан, дурахшон»  (Фарҳанги Авасто»  (šet) ِشت
Фарҳанги паҳлавӣ). 

 
   �HW8ُ/ golfām /  ♀Гулфомم 

Ба  ранги гул, зебо чун  гул. 
Эрониён бостон дар ҷашнҳои худ намодҳое аз гул 
доштанд: гули марзангӯш вижаи Урдубиҳиштмоҳ, 
гули савсан вижаи Хурдодмоҳ, гули ёсуман вижаи 
Баҳманмоҳ, гули бедмушк вижаи Хурдодмоҳ. 
Ниг. گل   

 
 ��W8ُ/golgū   /Гулгӯӯӯӯ ♀ 

Хушсухан. 
Ниг. گل   

 
 ��/ِW8ُ / golmehr /Гулмеҳр ♀ 

Номи гуле аст бисёр хушбӯ. 
Ниг. گل   

 
 ♀ W / golnār / Гулнор �ر8ُ 
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Гули анор. 
Ниг.   گل 

 
 

 ♀ W8ُ / golnūs / Гулнӯӯӯӯш �ش
Аз оҳангҳои куҳан  дар  ҳунари навозандагии эронӣ
. 
Ниг.   گل 

 
EW8ُ /  goli/ Гулӣӣӣӣ ♀ 

Ранги гул. 
Ниг.   گل 

 
     ♀ gowhar / Гавҳар / �8�هَ 

Марворид, рози даруни одам , ки пинҳон аст; рози 
нуҳуфта ва тавоноии даруни ҳар ҳаста. 
Дар паҳлавӣ (gūhar) ُگوھَر    «рози нуҳуфта».      

 

���8 / gitā / Гито ♀ 
Гетӣ, ҷаҳони офариниш. 
Аз вожаи авастоии   .«гетӣ, ҷаҳон» (gaeθā) اثئِ گَ  

 

E��8 / giti / Гитӣӣӣӣ ♀ 
Ҷаҳон  
Ниг. گيتا   

 
 ♀ gidā / Гидо / ��8ا

Бахшандаи  зиндагӣ, оромиши зиндагӣ.  
Баҳампайваста аз «    ва » گي«   «до»«.  « گي«   аз 
вожаи авастоии » зиндагӣ»  ва»   (gaya) َگيَ     » «до» аз 
решаи авастоии «до»  (dā)  «додан, бахшидан».  

 

�*�8 / gisā / Гисо ♀  
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Гетӣ, ҷаҳон; гесӯ.  
Номи овозе дар замони Гаршосп (Ясно  9 ва  10; 
Фарҳанги решаҳои авастоӣ).  
Аз вожаи авастоии » (gaesā) سائِ گَ     гетӣ, ҷаҳон»  
(Ясно 9,8,57 ва 24)  ва низ аз вожаи    авастоии  سوئِ گَ  
(gaesū)   «гесӯ, гесӯи бофташуда»  (Фарҳанги 
вожагони авастоӣ).  

 

 ♂ gimān /  Гимон / �8/�ن
Нерӯдиҳандаи андеша. 
Баҳампайваста аз »مان «ва » گي«    .  « گي«    аз решаи 
авастоии (gi) گي    «нерӯ додан»  ва « مان«   , ки 
дигаргун шудаи вожаи авастоии (man) َمن      
«андешидан, андеша» ме бошад (Фарҳанги решаҳои 
авастоӣ). 

 

 ♂ giyūs / Гиюс /�8�س 
Ковус:  шаҳриёри орзуҳо ва хоҳишҳо. 
Номи писари  Кубод, бародари бузурги Анӯ
шервони додгар. 
Аз вожаи авастоии   орзу» . Дар»  (ūsana) نَ اوسَ  
Госоҳо Ясно) (ūsana) نَ اوسَ    45 банди  9) ва дар 
паҳлавӣ (Занд), ин вожа ба ораш «хурсандӣ, шодӣ 
омадааст». 

 

М - م 
 

 َ����V / maitā / Маито ♂ 
Маниши нек, андешаи нек.  
Аз вожаи авастоии   ,маниши нек»  (maiti) ئيتيمَ  
андешаи нек»  (Фарҳанги вожагони авастоӣ). 
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E��V� / maiti / Маити ♀ 
Андешаи нек, маниши нек.  
Ниг. مئيتا   

 
 ♀ mātrā/ Мотро  / ����ا

Бузург, шукӯҳманд. 
Аз решаи вожаи  бузург»  (Ясно  49 ва»  (māza) مازَ   
10)  ва аз вожаи авастоии фаровон»  (mānzarā) مانَزرا 
ӣ,  расоӣ   ва вожаи авастоии   (mānzarāya) مانزرايَ  
«шукӯҳи бузургӣ» . 

  
 ♀ mārinā / Морино / ��ر� �

Дорандаи  гаронбаҳотарин, гаронбаҳо.  
Аз вожаи авастоии (māyā) مايا    «гаронбаҳо»   ва низ 
аз вожаи авастоии  дорандаи»  (māvoya) يَ ماوُ  
гаронбаҳотарин»  (Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
 ♂ māzār / Мозор / ��زار

Ситояндаи  дониш, аҳуроӣ, яктопараст. 
Номи яке аз сардорони модии Куруш. 
Аз решаи авастоии  бузург»  ва вожаи»  (maz) َمز 
авастоии (māzdaysna) مازَدْيسنَ      «ситояндаи хирад, 
худопараст» . 

 

 ♂ māzdis  /Моздис /��زد�4 
 Ситояндаи  хирад, яктопараст. 
Ниг. مازار   

 
 ♂ mākān / Мокон /��آ�ن 

Аз бузургон, монанди бузургон. 
Номи писари Кокӣ яке аз фармонравоёни эронӣ.  
Аз таквожи решаи  бузург»   (Фарҳанги»  (mā) ما 
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решаҳо) 
 

 َ���� / māmak / Момак ♀ 
Модари кӯчак. 
Баҳампайваста аз ва » مام«   » ك«    баробар бо «مام» 
порсии бостон   . «модар»  (mām) مام 

 

����� / māmiyā / Момиё ♀ 
Дорои андеша.  
Аз решаи авастоии  андеша, хирад»  ва»  (mān) مان 
низ аз решаи  «дониш, хирад, андеша»  (mayā) مياَ  
(Фарҳанги вожагони авастоӣ; Фарҳанги решаҳои 
авастоӣ). 

 

�	�� / mānā / Моно ♀ 
Андеша, нигариш, оҳанг, равиш.  
Аз авастоии   «андеша, оҳанг, равиш»  (manatū) توَمنَ  
ва низ аз вожаи авастоии  ,андеша»  (manta) َمنتَ  
оҳанг, равиш»  (Ясно  33 ва  6), ва аз решаи вожаи 
авастоии (mata) َمتَ     як андешаи ба ёд монданӣ, онч
ӣ ки ба ёд монад, нигариш (Виспарад   4 ва  7 ; 
Фарҳанги решаҳо).  

���	�� / mānātā / Моното ♀ 
 Он ки дар  ёд монад; равиш, нигариш, оҳанг.  
Ниг. مانا   

 
��	�� / māntā / Монто ♀   

Андеша ва гуфтори нек.    
Аз решаи авастоии ва аз вожаи (man) نمَ    رھَ مانَت  
(māntahar)  «андеша ва гуфтори эзадӣ» (Фарҳанги 
вожагони авастоӣ; Фарҳанги решаҳо). 

 
 ِ�	��) / mānte / Монтиҳ ♀ 
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Андеша ва  гуфтори эзадӣ.  
Аз решаи авастоии   «андеша, андешидан»  (man) َمن 
ва аз вожаи  андеша ва гуфтори»  (māntahar) مانتھر 
эзадӣ»   (Фарҳанги вожагони авастоӣ; Фарҳанги 
решаҳо). 

 
���	�� / māntiyā / Монтиё ♂    

Дорои андеша ва  гуфтори эзадӣ, андешаманд, 
хирадманд.  
Ниг. مانته   

 
 ♀ māndān / Мондон / ��	�ان

Дорои нигариш  ва андеша. 
Номи ҳамсари Куруши дуввум, духтари подшоҳи 
Мод (Фарҳанги Эрони бостон). 
аз таквожи решаи  андешидан»  ва вожаи»  (man) َمن 
авастоии  َمنتو (mantū)  «андеша»  ва таквожи решаи 
(mata) َمتَ    «як андешаи ба ёд монданӣ» .  

 
 ♀ māndānā / Мондоно  / ��	�ا	�

Дорои андешаи бартар ва беҳтар, дорои нигариш. 
Зани Камбуҷияи нахуст ва модари Куруш. 
Ниг. ماندان   

 
 ♀ māndegār / Мондигор/ �ر ��8	�ِ 

Монданӣ, пойдор, устувор, ҳамешагӣ.  
Аз таквожи решаӣ ва авастоии  .«мондан» (mān) مان 

 
 ♀ ��/  mānzā / Монзо	Dا 

Бузург, нерӯманд; андешаманд. 
Аз решаи авастоии  андеша, хирад»  ва»  (man)  نمَ  
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вожаи  андеша»  ва низ аз вожаи»  (mānz) مانز 
авастоии бузург, бошукӯҳ, нерӯ»  (mānza) مانزَ   
манд» . 

 
 ��D	��/ mānzik / Монзик ♂ 

Нерӯманд, андешаманд. 
Номи касе дар рӯзгори Шопури якум. 
← مانزا   

 
 ِ	��4 / mānes / Монис ♂ 

Покандеш, жарфандеш.  
Аз таквожи решаи  андеша, хирад»  ва»  (man) نمَ  
вожаи авастоии  ,андешидан»  (māneθra)  رَ ثماِن  
андешаҳои пок, андеша дар  гуфтори эзадӣ». 

 
 َ	�� �/ mānak / Монак ♀ 

Андеша; маниш. 
Аз номҳои зиндаи имрӯи  порсиёни  Ҳинд ва  
зартуштиёни  Эрон. 
Дигаргун шудаи вожаи авастоии   (nanange) نگهنَ نَ  
«андеша, маниш» . 

 
 ♂ mānūš / Монуш / ��	�ش

Андеша, хирад, дониш; некчеҳра. 
Дар Бундаҳишн ба бахше аз кӯҳистонҳои Дамованд 
гуфта  шуда аст. 
Аз решаи авастоии  ,дониш, хирад»  (mayā) َميا 
андеша»  ва вожаи авастоии   (maništi) تينيشمَ  
«андеша, маниш, хирад».  

 
 �#�	��/ mānūšā / ♀Монушо  

Некчеҳра, андешаманд, хирадманд. 
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 Ниг. مانوش   
 

�Hَ#�	��/ mānūšfar / Монушфар ♂ 
Бузургандеша. 
Номи падари  Манучеҳр. 
Дар Авасто  дорандаи»  (mānūš xovarnar) خورنَر مانوش 
шукӯҳ ва фарри андеша» . 

 
#�	��) / mānūše / Монуша ♀      

Андеша, хирад, дониш.  
Ниг. مانوش   

E	�� / māni / Монӣӣӣӣ ♂ 
Андешаманд. 
Номи паёмбари эронӣ,  ки модараш аз хонадони 
шоҳони Ашконӣ ва падараш марде ба номи  پاتَك 
(pātak) ё  فاتَك (fātak) аз мардуми Ҳамадон  буда аст. 
Пайравони  ин паёмбарро монавиёни  
андешамандон меномиданд. 
Аз решаи авастоии  андеша»  ва вожаи»  (man) َمن 
авастоии   . «андешидан»  (mānā) مانا 

 
4�	�� / mānis / Монис ♀ 

Покандеш,  жарфандеш.  
Аз таквожи решаи  андеша, хирад»  ва»  (man) نمَ  
вожаи авастоии  ,андешидан»  (māneθra) رَ ثماِن  
андешаҳои пок, андеша дар гуфтори эзадӣ» 

 
 �"�	��/ mānikā / Монико ♀ 

Андешаманд. 
Ниг. ماني   
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 ♂ māvan / Мован / ��َون
Зебо чун моҳ. 
Баробар бо вожаи авастоии  чун»  (māvan) ماَون 
моҳ». 

 
 ♂ māvān / Мовон / ��وان

Зебо чун моҳ. 
Дигаргун шудаи вожаи авастоии   (māvangh) ماَونَگه 
«моҳ» 

 
=�� ���5� / māh āfarid / Моҳофарид ♀ 

Офаридаи моҳ, офаридаи фариштаи нигаҳбони 
моҳ.  
Баҳампайваста аз  «ماه»  ) Ниг.  дар , «ماه»   )آفريد ماه 
Авасто ва порсии бостон  дар ,(māvangh) نگهماوَ  
санскрит (mās)  моҳофарид , аз решаи авастоии  فري 
(fri) ва санскрит (apri)  «падид овардан, ҳаст 
кардан»  (Зернависи бурҳон) 

 
 ♂ māhān / Моҳон / ��ه�ن

Чун моҳ, дурахшанда ва равшан. 
Номи писари Кайхусрав, писари Ардашер, писари  
Кубод.  
Ниг. آفريد ماه   

 
 ♂ māhbod  /Моҳбуд/ ��ه�ُ� 

Нигаҳбони моҳ. 
Номи испаҳбуде дар рӯзгори Сосониён; номи яке 
аз бузургон аз  дудмони Сурон. 
Ниг. آفريد ماه   

 
   ♂ māhbūd / Моҳбӯӯӯӯд / ��ه��د
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Маҳбуд:  монанди моҳ, чун моҳ. 
Аз номҳои даврони Сосонӣ.  
Баҳампайваста аз  «ماه»  ) Ниг. » ва  )آفريد ماه  بود« , аз 
решаи ориёӣ (bhavbhū) ва авастоии  ва (bavaiti) بََوئيتي 
дар паҳлавӣ  . «будан»  (būtan) بوتَن 

  
 ♀ māhpāre / Моҳпора / ��ه?�ر=

Зебо чун моҳ. 
آفريد ماه Ниг. 

 
  ♀ māhtāb / Моҳтоб / ��ه��ب

Маҳтоб: тобанда чун моҳ.  
Баҳампайваста аз  «ماه»  ) Ниг. ва  )آفريد ماه  » تاب«  
«тобидан», аз решаи авастоии (tāpa) تاپَ      «тобидан» 
. 

 
��Oه�� / māhčehr / Моҳчеҳра ♀ 

Касе, ки чеҳрааш монанди моҳ аст, зеборӯй; касе 
ки аз нажоди  зеборӯён аст. 
Баҳампайваста аз  аз  «ماه»  ) Ниг. ва  )آفريد ماه    
««чеҳр» » , аз вожаи «чисра»  «чеҳра, тухма, 
нажод» . 

 
 ♂ māhdād / Моҳдод / ��ه�اد

Офаридаи фариштаи нигаҳбони моҳ.  
Номи мӯбади мӯбадон дар рӯзгори Ардашери 
Бобакон; аз номҳои рӯзгори Ҳахоманишиён.  
Баҳампайваста аз  аз  «ماه»  ) Ниг. » ва )آفريد ماه  داد«  аз 
вожаи авастоии  .«дода, офарида шуда»  (dāta) داتَ  

 
 ♀ māhdoxt / Модухт / ,+��ه�ُ 
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Зебодухтаре чун моҳ.  
Ниг. آفريد ماه   

 
  ♀ māhdis / Моҳдис / ��ه��4

Монанди моҳ, зеборӯй чун моҳ.         
Баҳампайваста аз  аз  «ماه»  ) Ниг. » ва  )آفريد ماه  ديس«  
аз решаи санскрит (dič)  «нишон додан, монанд 
кардан»  ва авастоии  ,сохташуда (des) ِدس 
намоёншуда»  ва дар порси «ديس» «монанд»  
(Фарҳанги решаҳо). 

 
 ♀ māhrox / Моҳрух / خ��ه�ُ 

Дурахшончеҳра, моҳсимо.  
Баҳампайваста аз аз  «ماه»  ) Ниг.  , «ва  «рух )آفريد ماه 
аз вожаи авастоии  ,рахшиш» (raoxšna) َراُخشنَ  
равшанӣ» .  

 
 ♀ māhsān / Моҳсон / �ن��ه*

Монанди моҳ, зебо чун моҳ.  
Ниг. آفريد ماه   

 
 َHه��� / māhfar / Моҳфар ♂ 

Дорои фар ва шукӯҳ ва зебоӣ моҳ. 
Баҳампайваста аз  «ماه»  ) Ниг.  аз , «فر»  ва )آفريد ماه 
авастоии  فر (far) ва паҳлавӣ  فر (far)  «шукӯҳ, 
бузургӣ, зебоӣ» .  

 

 ♀ māhak   /Моҳак/ � ��هَ 
Моҳи кӯчак. 
Номи яке аз шоҳони сакоии Панҷоб дар рӯзгори 
Ҳахоманишӣ. 
Ниг. آفريد ماه   
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 ♂ māhyār  /Моҳёр/ ��ه��ر 
Дурахшон чун моҳ. 
Ниг. آفريد ماه  

 

���� / māyā / Моё ♀ 
Гаронбаҳо, маниши нек, бахшанда.  
Баробар бо вожаи авастоии  маниши»  (māyā) مايا 
нек,  некманиш, бахшанда, гаронбаҳо»   (Фарҳанги 
вожагони Авасто) ва  ,бахшиш»  (maya) يَ مَ   
маниш»  (Ясно, банди 10, пораи 12). 

 
 ♀ māyūvā / Моюво / ����وا

Огоҳ, нексанҷ, жарфбин. 
Аз вожаи авастоии  жарфбин», нексанҷ» (māyū) مايو 
 (Фарҳанги вожагони авастоӣ; решаҳои авастоӣ). 

 
 ♂ matān /Матон / َ���ن 

Як андешаи нек. 
Аз решаи авастоии   َمنتو  ва вожаи авастоии (mat) َمت 
(mantū)    «рой, нигариш, равиш».  

 
  ♀ matrā / Матро / ��ا�َ 

Борон. 
Дар Ҳазорваш дар паҳлавӣ ,(matarā) َمتَرا    واران 
(vārān)  «борон»  (Монӣ ва монавиён). 

 

����َ /  matiā/ Матиё ♀ 
Як андеши нек. 
Ниг. متان   

   
 َ������ / madyūmā / Мадюмо ♂    

Касе ки дар миёни моҳ (понздаҳуми моҳ) чашм ба 
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ҷаҳон кушода аст.  
Номи яке аз ёрони Зардушт. 
Аз авастоии (maedeyū  māvangh) نگهماوَ  يودِ ئِ مَ    .  

 

 ♂ mardās / Мардос / �داس�َ 
Омӯзишдида. 
Аз ду таквожи решаи   «омӯзиш дида»  (mareta) تَ رِ مَ  
ва  . «нигоҳ кардан, тамошо кардан»  (deres) سرِ دِ  

 َ��Aز�� / marzišā / Марзишо ♂ 
Покиза, дурахшон.  
Аз решаи авастоии  ,покиза»  (mareza) َمِرزَ  
дурахшон» . 

 
 ♀ / marzišām / �ز��Aم�َ 

Покиза, дурахшон.  
Номи номваре дар Яшт   9 ва  1.  
Баробар бо вожаи авастоии (marzišām) َمرزيَشام    
«покиза, дурахшон» . 
Ниг. مرزيشا   

 
 ♂ maržik / Маржик / �ژ���َ 

Бахшоянда, меҳрубон. 
Аз вожаи авастоии (mereždikā) ِمِرژديکا     «бахшоиш; 
бахшиш, меҳрубонӣ». 

 
 ♀ maržikā / Маржико / َ��ژ�"�

Бахшоянда, меҳрубон. 
Ниг. ژيك مر   

 
 ♀ morvārid / Марворид / ��وار��

Гавҳаре сахт  ва дурахшон,  
Дар паҳлавӣ  .(morvārit) ُمرواريت 
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 ♂ D / mazdā / Маздоدا�َ 
Донои  бузург, донои доноён. 
Аз вожаи авастоии  офаридаи»  (mazazāta) َمَززاتَ  
Маздо» , ва аз решаи вожаи авастоии   (maz) َمز 
«бузург» (Фарҳанги вожагони авастоӣ; Фарҳанги 
решаҳо). 

 
 ♂ D�َ / mazdādād /Маздододداداد 

Офаридаи  Аҳуромаздо. 
Аз вожаи авастоии  офаридаи»  (mazdāzāta)  َمزداذاتَ  
Маздо».  

  
 ♂ mazdak / Маздак / كDدَ �َ 

Бузург, доно.   
Номи паёмбари эронӣ, марди сухангӯ ва 
донишманд ки дар рӯзгори Қубод. 
Аз решаи авастоии  . «бузург»  (maz) َمز 

 
 ♂ D�َ /  mazdis / Маздисد�4

Яктопараст, ситояндаи хирад ва андеша, 
бовардорандаи худои ростин. 
Аз решаи авастоии  бузург»  ва аз вожаи»  (maz) َمز 
авастоии  бовардорандаи як» (mazdayasna) َمزَديَْسنَ  
худои ростин ва якто, ситояндаи хирад   ».  

 
  D�َ / mazdikā / ♀Маздикоد�]�

Бахшоянда, меҳрубон. 
Ниг. مرژيكا   

 
 �	D�َ / maznā /♀Мазно  

Бузург, баландпоя. 
Аз решаи авастоии  бузург»  ва вожаи»  (maz) َمز 
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авастоии (mazanta) َمَزنتَ      «баландпоя» .  
 

 -�D�َ /maziš  /Мазиш ♂ 
Бузургвор, нерӯманд. 
Аз вожаи авастоии (mazišta) زيشتَ مَ     «бузургвори 
ёридиҳанда,  фармонбардори эзади якто»  
(Донишномаи Эрони бостон). 

 
 َ���A�D / mazištā / Мазишто ♂    

Бузургвор, нерӯманд. 
Номи ориёии Суруш ва номи эзаде, ки пайравони 
дини  Зардушт аз ӯ ёрӣ мехоҳанд..  
Ниг. مزيش   

 
 ��D�َ /mazin  /Мазин ♂ 

Бартар, раҳбар. 
Аз решаи авастоии   «доно, бузург, пешво»  (maz) َمز 
сарвар ва аз вожаи авастоии    ََمزين  (mazina)   
«бузургӣ» . 

 
 � �D�َ /mazinā  /Мазино ♂ 

Бузург, раҳбар, пешво. 
Ниг. مزين   

 
 َ�����D / maziyūmā / ♀Мазюмо  

Ороишдиҳандаи андешаҳо,  сомондиҳандаи 
андешаҳо. 
Аз таквожи решаӣ ва авастоии  ороиш»  (marez) َمِرز  
кардан, андеша кардан»  ва аз вожаи авастоии  ِمِرز 
 .«сомондиҳандаи андешаҳо»  (merez yumna) يومنَ 
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  možān / ♀Мужон / ُ�$ان
Номи ҳар як аз мижаҳои баланди чашм; чашмони 
хумори хоболуда; деҳиш ва бахшиш. 
Ҳам решаи вожаи ва مچگان   ва аз решаи مژگان 
авастоии зебо» , пурроз»  (mež) ِمژ    ва ё аз вожаи 
авастоии  .«деҳиш, бахшоиш»  (marež) َمِرژ 

 
 ♀ / možde / $د=�ُ 

Навиди шодибахш. 
Аз таквожаи решаи  ,дилсӯзӣ кардан» ,(marež) َمِرژ 
шод кардан»  ,додан гузориш кардан»  + »ده« ,
бахшидан. 

 
 ♀ možgān / Мужгон / $�8ن�ُ 

Мижаҳо, мӯйи пилки чашм, миҷгон, пурроз. 
Аз решаи авастоии зебо; пурроз»  (mež) ِمژ    ва низ 
аз решаи авастоии  .«деҳиш, бахшоиш»  (marež) َمِرژ 

 
 َ�)	��* / mastāne / ♂Мастона  

Чун мастон, шодмон аз мастӣ аз.  
Аз решаи авастоии ва паҳлавӣ (mad) َمد    (mast) َمست 
«касе ки ҳушёр  нест, маст аз шодмонӣ»  (Фарҳанги 
Авасто). 

 
 َ�+�* / masit / Масит ♂ 

Бузург. 
Аз решаи авастоии дар порси ,(mas) سمَ     َمس 
«бузург»  ва аз вожаи авастоии  (masana) َمَسنَ  
«бузургӣ»   (Яштҳо  65 ва 2). 

 
 َ� ��A/ mašiyā / Машиё ♂ 
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Номи нахустин мард 
Аз вожаи авастоии (mašiya) شيَ مَ     «номи нахустин 
мард». 
 

 ♀ ��A/mašiyāk  / Машиёкك �َ 
Номи нахустин зан. 
Аз авастоии  . «нахустин зан»  (mašiyāka) َمشياكَ  

 
 ِ���  / mentā / Минто ♂          

Умед, паймон; андеша. 
Аз решаи  андешидан, пандоштан» ва дар»  (man) نمَ  
гузориши паҳлавии Авасто,  ِنتام  (mentā)  «паймон»  
(Ясно, Ҳот  33 , банди 6) 

 
 ♀ mandi / Мандӣӣӣӣ /  �ي�َ 

Андешаманд, дорои хирад ва андеша. 
аз таквожи решаи  . «андеша, хирад»  (man)  نمَ  

 
 َ� ِ3� �� / manūčehr / Манучеҳр ♂ 

Ёридиҳанда; касе ки аз нажоди  Монуш (ниёи 
подшоҳони каёнӣ аст.  
Дар Авасто  чисра» (čiθra manūš) «касе, ки» َمنوش 
чеҳраи   монанди  Монуш дорад». Монуш аз вожаи 
авастоии андеша, хирад»  (Яшт»  (maništi) نيشتيمَ    22 
ва  24). 
 

 ♂ manūš /Мануш / َ� �ش 
Зебо, хушчеҳра. 
Номи мардуме буда, ки дар домани кӯҳи Албурз 
зиндагӣ мекарданд ва чеҳраи   зебо  доштанд.  
Аз вожаи авастоии  «андеша, хирад»  (maništi) نيشتيمَ  
(Яшт  22 ва  24). 
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 َ��#�  / manūšā / Манушо ♀ 

 Некчеҳра.  
Ниг. منوچھر   

 
�Hَ#� �َ / / manūšfar   Манушфар ♀ 

Шукӯҳи меҳр ва дӯстию  паймон. 
Баҳампайваста аз  «مھر»  ва   «مھر» .  «فر»  ва » نوش«  
аз вожаи авастоии  ,меҳр, дӯстӣ»  (mithra) ميتھَر 
паймон» « نوش« , аз вожаи авастоии дӯ»  (nūš) نوش 
стдор»   ва  «فر» , аз таквожи решаӣ ва авастоии  فََريَ  
(faraya)  «шукӯҳ ва бузургӣ». 
 

 َ� َ�#� � / manūšgar / Манушгар ♀ 
Андешаманди ситоишгар, хирадманди ситоишгар. 
Номи духтари зодаи Эраҷ. 
Баҳампайваста аз » گر«   ва » منوش«    « منوش«    аз 
таквожи решаи  дониш, хирад»  ва аз»  (mayā) يامَ  
вожаи авастоии  ,андеша, хирад»  (maništi )  نيشتيمَ  
маниш»  ва « گر«   , баробар  бо вожаи авастоии  رگَ  
(gar)  «ниёиш, ситоиш» . 

 
���� / mūtā / Муто ♀ 

Шодкунанда, шодибахш. 
Аз вожаи авастоии   . «шодӣ бахшидан»  (mūd) مود 

 ♀ mūdā / Мудо  / ��دا
Шодкунанда, шодибахш. 
Ниг. موتا   

 
 �	�� /munā  /Муно ♀    

Андешаманд. 
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Аз таквожи решаи ва вожаи авастоии (man) َمن    َمنتَ  
(manta) «як андешаи ба ёд монданӣ» 

 
 ِ��� / mehā / Миҳо ♀ 

Бузург. 
Баробар бо вожаи санскрит  ва аз вожаи (mahā) َمھا 
порсии бостон  бузургӣ, ки дар»  (matiyah) يَه َمتي 
паҳлавӣ   .бузург»  навишта аст»  (mah) همَ   

 

 ♂ mahbād / Маҳбод / ���د�َ 
Нигаҳбони моҳ.  
Номи яке аз сардорони Ҳахоманишӣ. 
← ماھبد   

 

 ♂ mahbān/ Маҳбон  / َ����ن
Нигаҳбони моҳ. 
Ниг. بدماھ   

 
 �ُ���َ / mahbod /Маҳбуд ♂ 

Нигаҳбони моҳ. 
Номи яке аз наздикони Кавози Сосонӣ, падари Анӯ
шервон, ки пас аз марги Кавоз вазир Анӯшервон 
гардид. 
Ниг. ماھبد   

 
 ♂ mahbūd  /Маҳбуд/ د َ����

Монанди моҳ. 
Ниг. ماھبود   

 
����َ / mahtā / Маҳто ♀  

Ҳампоя бо зебоии моҳ. 
Ниг. ماھتاب   
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 ♀ mahtāb / Маҳтоб  / ���ب�َ 
Зебо ва дурахшанда чун нури моҳ. 
Ниг. ماھتاب   

 
 ♂ mahdād/ Маҳдод  / َ���اد

Офаридаи моҳ. 
Аз  сипаҳсолорони Порс. 
Баҳампайваста аз  дар Авасто , «مه» «ва   «дод » مه«  
ва порсии бостон   ва дар санскрит (māvangh) ماَونَگه 
(mās)  «моҳ»  ва « داد«  аз решаи авастоии «до» (dā) 
ва аз вожаи авастоӣ ва порсии бостон  ва (dāta) داتَ  
паҳлавӣ  . «додан, пардохтан, бахшидан»  (dāt) دات 

 
 ♂ mahdār / Маҳдор / رَ���ا

 Дорандаи  моҳ. 
Ниг. مھداد   

 
 َ� ُ�� +,/ mahdoxt /  Маҳдӯӯӯӯхт ♀ 

Моҳдӯхт: духтаре чун моҳ, духтари зебо. 
Ниг. مھداد   

 
 َ�4��� / mahdis / Маҳдис ♀ 

Монанди бузургон; монанди моҳ, зебо чун моҳ.  
Баҳампайваста аз   »مه «   ) Ниг.  «مه» , «  »ديس ва )ھدادم 
ва « ديس«   «монанд».  

 
 ♂ merh āzar / Меҳрозар / ���ذر�ِ 

Дӯстдори оташ. 
Номи яке аз донишмандони  порсӣ. 
Баҳампайваста аз  «مھر»  ва  «озар»  ) Ниг. «озар» (   . 
 аз решаи санскрит (mitra)  «пайванди дӯстии «مھر»
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Првардигор  ва рӯшноӣ ва фурӯғ» ва номи 
фариштаи рӯшноӣ ва нигаҳбони ростӣ ва паймон 
(Ригведо) ва аз вожаи Эрони бостон ва авастоии 

 пайвастагӣ миёни Офаридгор ва» (miθra) ميثَره
офаридагон»  (Вандидод; Яшт  10 ) 

 
 ♀ mehr āzin / Меҳрозин / ����ذ��

Зебандатарин меҳр,  пайванди оростаи   Офаридгор 
ва офаридагон; ороиши пайванд, дӯстӣ ва паймон.  
Баҳампайваста аз  «مھر»  ) Ниг.   «آذين»  озар» (ва» مھر 

آذين( Ниг.(. 
 

 ���5����ِ/ mehr āfarin  /Меҳрофарин ♂ 
Ситоишкунандаи  пайванди дӯстӣ, ситоишгари рӯ
шноӣ. 
Баҳампайваста аз  «مھر»  ) Ниг.   «آذين»  озар» (ва» مھر 

آذين( Ниг.(. 
 

  ♀ mehr ānūš / Меҳронӯӯӯӯш / ����	�ش
Дӯстдори меҳри ҷовид.  
Ниг. مھرنوش   

 
 ♂ mehrāvān / Меҳровон /وان ا���ِ 

Меҳри Обон , фурӯғ ва рӯшноии Обон. 
номи мӯбади эронӣ, ки андарзномаи Хусрави 
Кавотон ва низ андарзномаи Одарбоди 
Меҳриспандонро ба паҳлавӣ рӯнавис кардааст.  
Баҳампайваста аз  «مھر»  ) Ниг. «озар» مھر  ( ва « آوان«  ; 
ин вожаи дар Позанд  .ё (āwan) омада аст (āvan) آَون 

 
 ♀ mehrā / Меҳро / ��ا�ِ 
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Меҳрубон, бомеҳр.  
Ниг. مھران   

 
 ♂ mehrāb / Меҳроб/ ��اب �ِ 

Дӯстдори рӯшноӣ. 
Номи подшоҳи Кобул ва падари  Рӯдоба; номи 
бародари мӯбадмоҳи об, аз  шогирдони Баҳроми Чӯ
бак. 
Баҳампайваста аз  «مھر»  ) Ниг. مھر  »озар» ( ва  «آب»   
«рӯшноӣ» . 

 
 ♂ mehrartā/ Меҳрорто  / ِ���َار��

Хуршеди ростӣ вадурустӣ. 
Баҳампайваста аз  «مھر»  ) Ниг. مھر  »озар» (  ва  » ارتا«  
аз реша авастоии  касе ки ба ростӣ»  (areta)  اَِرتَ  
зиста, дурустӣ»   (Яшт  13 ва  172); баробар бо 
вожаи авастоии (artā) اَرتا     «дурустӣ, покӣ»  

 
 ♂ mehrān / Меҳрон / ��ان�ِ 

Дорандаи меҳр, меҳрубон; паймони дӯстӣ (дар 
Вандидод, Яшт 10) 
Дар «Ригведо», номи фариштаи рӯшноӣ ва посбони 
ростӣ ва паймон аст; номи  ҳафтумин моҳи сол ва 
номи рӯзи ҳаштуми ҳар моҳ аст. 
Дар Авасто ва порсии бостон  номи»  (miθra) ميثَره 
фариштаи меҳр ва дӯстӣ»   (Фарҳанги Авасто).  
  

 ♀ mehrabān / Меҳрабон/ ��ن ��َ �ِ 
Нигаҳбони меҳр ва дӯстӣ.  
Баҳампайваста аз  «مھر»  ) Ниг. مھر  »озар» (  ва   » بان«  
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«нигаҳбон» . 
 

 ِ���ُ�� / mehrbod / Меҳрбуд ♂ 
Меҳрпот: нигаҳбони меҳр, нигаҳбони дӯстӣ ва 
паймон. 
Аз номҳои даврони Ҳахоманишӣ (Ганҷинаи номҳои 
эронӣ). 
Дар Авасто  ,нигаҳбони меҳр»  (miθra paiti) پَئيتي ميثرَ  
нигаҳбони паймон ва дӯстӣ». 

 
 ِ� ِ���) / mehrbeh / Меҳрбеҳ ♂ 

Беҳтарин паймон, беҳтарин дӯстӣ, меҳрубон тарин.  
Номи яке аз сардорони эронии Искандар, ки 
фармондори Шуш буд. 
Дар забонҳои бостонӣ  беҳтарин» (miθraveh) ميثَرِوه 
меҳр» .  
Ниг.  «озар» مھر 

 
  ♂ mehrpād/   Меҳрпод  /ِ���&�د 

Нигаҳбони меҳр. 
Номи оварандаи   Ардашери якум. 
Дар Авасто  . «нигаҳбони меҳр»  (miθropaiti) ميثُرپَئيتي 

 
 �&���ِ /mehrpū  /Меҳрпӯӯӯӯ ♂ 

 Пӯяндаи роҳи меҳр ва дӯстӣ. 
Ниг.  «озар» مھر 

 
 ♂ mehrdād / Меҳрдод / ��داد�ِ 

Зодаи меҳр, зода шуда аз паймони дӯстӣ ва 
меҳрубонӣ. 
Номи  ашки шашум,  ки аз   173  то  136 пеш аз 
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милод подшоҳӣ кард. (Фарҳанги Эрони бостон). 
Ниг.  «озар» مھر 

 

 ♂ mehrzād  / Меҳрзод/ ��زاد�ِ 
Зодашудаи меҳр, ба дунё омада аз паймони меҳр ва 
дӯстӣ.  
Дар паҳлавӣ  «зодашудаи меҳр»  (miθr zād) زاد ميثر 
(Фарҳанги паҳлавӣ) 

 

 ♂ mehršād /  Меҳршод/ ��#�د �ِ 
Меҳрубони шод , меҳрубон дар паймон ва дӯстӣ.  
Баҳампайваста аз  «مھر»  ) Ниг. مھر  »озар» (   ва  «شاد» 
, аз вожаи    авастоии  «шодӣ, хушӣ»  (šāiti) يئيتشا 

 ِ���#�� / mehršid / Меҳршид ♀ 
Пайванди рӯшноӣ, номи фариштаи нигаҳбони 
пайванди ростӣ.  
Меҳри дурахшон, меҳри равшан.  
Ниг.  «озар» مھر 

 
 ♂ mehrak / Меҳрак / ك��َ �ِ 

Паймони дӯстӣ; рӯшноӣ ва фурӯғи кӯчак. 
Номи паҳлавоне аз Ҷаҳрам дар ҳангоми подшоҳии 
Ардашери Бобакон; номи падари зани Шопури 
якум 
Ниг.  «озар» مھر 

 
 ♂ mehrgān  / Меҳргон/ ���8ن�ِ 

Номи ҷашни Митро (худовандгори рӯшноӣ ва 
офтоб).  
Номи бузургтарин ҷашни эрониён; номи падари 
Шоҳзод. 
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Ниг.  «озар» مھر 
 

 ِ� َ��� 4/ mehrmas / Меҳрмас ♂ 
Бузурги меҳрубон, бузургтарин меҳр. 
Номи шашумин  ниёи Ардашер. 
Баҳампайваста аз  «مھر»  ) Ниг. مھر  »озар» (   ва « مس«  
баробар бо вожаи авастоии  . «бузург»  (mas) سمَ  

 
 ♀ mehrnūš / Меҳрнӯӯӯӯш / ��	�ش�ِ 

Дӯст дори  меҳр ва паймони дӯстӣ, меҳри ҷовидон, 
дӯст дори меҳри ҷовид.    
Баҳампайваста аз  «مھر»  ) Ниг. مھر  »озар» (   ва 
« نوش« , Баробар бо вожаи авастоии дӯ»  (nūš) نوش 
стдор»  ва ё аз вожаи  ,ҷовидон»  (anoša) شَ ئُ ناَ  
бемарг» .  

 
 ِ� ��	��/ mehrniyā / Меҳрниё ♂ 

Аз ниёи меҳрубонон; падид омада аз пайванди дӯст
ӣ ва меҳрубонӣ. 
Баҳампайваста аз  «مھر»  ) Ниг. مھر  »озар» (   ва «   

نيا« аз вожаи  авастоии (niyāka) نياكَ      «падари 
бузургон». 

 
 ♂ mehrūz / Меҳрӯӯӯӯз  /��وز �ِ 

Меҳри равшан, меҳри тобон. 
Баҳампайваста аз  «مھر»  ) Ниг. مھر  »озар» (    ва  
дар паҳлавӣ , «روز»  дар порсии бостон ,(rūč) روچ 
рӯз, равшан»  ва дар Авасто»  (rūčah) روچَ   َرئوچَ  
(raūčh) «рӯшноӣ, дурахшонӣ» . 
 

 ♂ mehrūzān / Меҳрӯӯӯӯзон /���وزان 
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Меҳри равшан, меҳри тобон. 
←   مھروز 

 
 ♀ mehri / Меҳрӣӣӣӣ / ��ي�ِ 

Пайванди дӯстӣ, паймон дӯстӣ.  
Аз вожаи авастоии ё (miθrā) ميثرا   дар ,(miθra) ميثرَ  
форсии  Ҳахоманишӣ  паймон ва»  (miθera) ميثِرَ  
пайванди дӯстӣ» 

 
 ♂ mehryād/ Меҳрёд  / ِ�����د

Ёдгори  меҳр. 
Ниг. مھر  »озар» 

 
 ِ� ����/ mehrin /  Меҳрин ♀ 

Меҳрубон,  бомеҳр.  
(номи фармондори  Сорид дар рӯзгори Дориюш 
саввум ) 
 «озар» مھر ←

 
 َ� َ�E�* / mahasti / Маҳастӣӣӣӣ ♀ 

Беҳтарин, бузург тарин.  
Баҳампайваста аз вожаи ё ,(mah) » همَ «     ё   ,(mas) َمس 
бузург» , ва»  (maz)َمز   «ҳастӣ, будан»  (sti) » ستي «  
(Зернависи бурҳон). 
 

 ♂ mahnām / Маҳном /  � �م�َ 
Зебоном, моҳном; бузургном. 
Баҳампайваста аз    ) Ниг. »  مه«)  ستىمھ    ва  «ном» .  

 
 ♀ mahnāz / Маҳноз / �� �ز

Ҳамчун моҳ зебо ва  пуркарашма, зебои  пуркироз 
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ва хиром. 
Ниг. مھستى   

 
 ♀ mahvār / Маҳвор / ��ار�َ 

Монанди бузургон, монанди моҳ. 
Баҳампайваста аз   ) Ниг. » مه«)  ستىمھ  ва   » وار«  
«монанд» . 

 
      ♀ mahvaš / Маҳваш / ش��َ �َ 

Моҳваш: монанди моҳ дурахшанда ва зебо.   
Баҳампайваста аз  ) Ниг. » ва »مه«)  ستىمھ  َوش«   , аз 
вожаи авастоии  وخش (vaxš)  «дурахшанда» .  

 
�	�َ��َ / mahvand / Маҳванд ♂ 

Дорандаи моҳ. 
Ниг. مھستى   
 

 
 َ���� / mahyā / Маҳё ♂ 

Бузург. 
Ниг. مھستى   

 
 ♂ mahyād /Маҳёд / ����د 

 Онки дар андешаҳо бузург ва ҷовидон мемонад.  
Ниг. مھستى   

 
 ♂ mahyār  /Маҳёр/ َ����ر 

 Ёригари бузург. 
Ниг.   مھستى 

 
 َ���� / mahin / Маҳин ♀ 

Бузург тарин. 
Аз вожаи авастоии ,(mas) َمس  ва (maz) َمز    (mah) َمه 
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«бузург» . 
 

 َ��� / mayā / Маё ♀  
Дониш, хирад.  
Аз вожаи авастоии ва решаи (manta) نتَ مَ     (man) نمَ  
«дониш, хирад»  (Ясно  33 ва 9). 

 
�ُ���ِ / meybod / Мийбуд ♂ 

Нигаҳбони паймони меҳр ва дӯстӣ. 
Аз вожаи авастоии   (miθra paitit) پَئيتي ميثرَ  
«нигаҳбони меҳр, нигаҳбони паймон дӯстӣ миёни 
офаридагон ва Офаридгор» . 

  
 ���� /mitā  /Мито ♀ 

Нишонаи  меҳр ва дӯстӣ,  нишони ҳамбастагӣ. 
Аз вожаи авастоии  ҳамбастагӣ, бо ҳам»   (mit) ميت 
будан, бо ҳам меҳрубон будан»; ҳамрешаи вожаи 
инглисии (meet)  «бо ҳам будан, пайвастан»  .  

 
 ♀ mitrā / Митро / ����ا

Меҳр, хуршед, паймони дӯстӣ.  
Аз вожаи санскрит (mitrā)  «меҳр, паймони дӯстӣ» 

 
 ♂ mitrān / Митрон / ����ان

 Меҳр, паймон дӯстӣ.  
Ниг. ميترا   

 

 ♀ mitrūk / Митрук /����وك 
Меҳр, паймони дӯстӣ; хуршед. 
← يترام   

 

 ♂ mitrūveh / Митрувиҳ / =����ووِ 
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Беҳтарин паймон, беҳтарин дӯстӣ, меҳрубон тарин. 
←   مھربه 

 
 ♂ mitri / Митрӣӣӣӣ /����ي 

Паймони дӯстӣ; меҳрубон.  
Номи шоҳе аз ниёкони Ардашер. 
← ميترا   

 

 ������/ mitrin / Митрин ♀ 
Меҳрубонтарин. 
← ميترا   

 

 ♀ mirānūš / Митронӯӯӯӯш / ���ا	�ش
Меҳри ҷовид, паймони дӯстии ҷовидон, меҳрубони 
пойдор.  
Ниг. مھرنوش   

 
� �� / minā / Мино ♀ 

Зумуррад. 
Дар порсии бостон (minā) مينا     «зумуррад». 

 
� �� / minū / Минӯӯӯӯ ♀ 

Биҳишт. 
Аз вожаи авастоии ва (mainyava) يَوَ  َميني    (menoi) ِمنُي 
«равони осмонӣ, биҳишт» , дар паҳлавӣ مينوك   
(minūk) аз решаи бостонии  ,равон»  (maniyū) يو َمني 
равон осмонӣ, хирад»  (Фарҳанги вожагони 
Авасто).  

 

 َ���� / mihan / Миҳан ♀ 
Сарзамин, хонумон. 
Аз вожаи авастоии  хонумон» , ва»  (maeθana)  نَ ثَ ئِ مَ  
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аз решаи авастоии  ,ҷойгузин шудан» (maeθ) يثئِ مَ  
мондан» .  

 

Н -     ن  
 

 ��V	َ / nair /Наир   
Диловар, бебок. 
Аз вожаи авастоии  (naire mananga) نَئيِرَمنَنگَ 
«мардсиришт»; дар паҳлавӣ    «наримон».  

 
���	/ nāir / ♀Ноир  

Бону, зан, ҳамсар. 
Аз вожаи авастоии  ,бону, зан»  (nāirikā) نائيريکا 
ҳамсар» . 

 
��ا �	/ nāirā /  ♀Ноиро  

Нойирбону, зан. 
 Ниг. نائير   

 
���	\ / nāiri / ♀Ноирӣӣӣӣ  

Бону, зан, ҳамсар. 
Ниг. نائير   

 
��;�	 / nājiyā /  Ноҷҷҷҷиё ♀ 

Пир ношуданӣ, ҳамеша ҷавон, нофарсудагӣ. 
Баҳампайваста аз (nā) » نا«    ва вожаи авастоии » نه«  

  . «пир шуданӣ, фарсуда шуданӣ»  (jiyā) » جيا« 
 

 ♀ nādiyā  /Нодиё/ 	�د�� 
Пок ва ороста. 
Фишурдаи номи « آناديا«   , ки юнониён онро » ناديا«  
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мегуфтанд.  
Дигаргун шудаи вожаи авастоии   (ana daeva) َدئِوَ  اَنَ  
«ба дур аз зиштӣ: Баҳампайваста аз  ,дур аз» » اَنَ «  
бидуни»   ва  «дев, нопок, палид»   » َدئِوَ «  

 
   ♀ nāz afārin /Нозофарин / 	�ز����5

Офаридашуда барои зебоӣ; ситоишгари зебоӣ. 
Баҳампайваста аз »ينآفر«  ва » ناز«    аз  « ناز» . 
таквожи решаӣ ва авастоии «яз» (yaz) ва «наз» (naz) 
 «ноз, борик андом»  ва аз вожаи авастоии »آفرينَ «    
(āfrina) ва (āfariny) آفريني     «офарин, дуруд»  аз  ду 
бахш ва (ā) » آ«   » رينفَ «   ё (fari) » ريفَ «   (farin) «дӯст 
доштан, хушнуд кардан, сутудан»  (Ясно ҷилди 2, 
78) 

 
 ♀ nāzbānū / Нозбону / 	�ز��	�

Бонуи  зебоандом; дурахшандаи   зебо. 
Баҳампайваста аз   »ناز«     ) Ниг.  , «ва  «бону )نازآفرين 
аз таквожи решаи ва авастоии  ва баробар (bāma) بامَ  
бо вожаи авастоии بانو  (bānū)  «дурахшон, партаве  
аз рӯшноӣ» , дар паҳлавӣ «бонуй» (bānoy)  
«сарвари хона» . 

 
 ♀ nāzpari/ Нозпарӣӣӣӣ  / 	�زَ&�ي

Зеборӯйи борикандом; ситоишгари зебо. 
Ҳамсари Баҳроми Гӯр. 
Баҳампайваста аз   »ناز«    ) Ниг.  аз , «پرى»  ва )نازآفرين 
вожаи авастоии  парастидан»  ва»  (parista)  ست پرى
дар паҳлавӣ  . «парӣ»  (parik) كپرٮ 

 
 ♀ nāzanin / Нозанин / 	��	�زَ 

Нозпарварда; дорандаи ноз , нозкунанда.  
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Ниг. نازآفرين   
 

 ♀ nāzi / Нозӣӣӣӣ /	�زي 
Он, ки бисёр ноз кунад. 
Ниг. نازآفرين   

 
E��	 /  nāmi/ Номӣӣӣӣ ♂ 

Баном, номдор. 
Аз вожаи авастоии»наман»(naman)  «ном»  ва дар 
Эрони бостон ва порсии бостон ва Ҳинд бостон 
«номан»  (nāman)  «ном» . 

  
 ♀ nāhid / Ноҳид / 	�ه��

Фариштаи покӣ.  
Номи ситораи Зӯҳра; юнониён ноҳидро Артамиси 
эронӣ ва ё Даёнои эронӣ навиштаанд. 
Дигаргун шудаи номи  Аноҳит» ба дур аз»  ناھيتآ 
нопокӣ» 
Ниг.   آناھيتا 

 
��	َ / nabā / Набо ♀ 

Осмон. 
Баробар вожаи авастоии   «осмон»  (nabā) بانَ  
(Фарҳанги вожагони авастоӣ; Ясно 4,44) 

 
 ♂ napāt / Напот / ت?�	َ 

Озарахш; баланд поя, сарчашма, ҷӯшон. 
Номи шоҳе пеш аз Сосониён, аз ниёкони Ардашери 
Бобакон, писари Намупат. 
Номи эзади абр ки дар Пожном )پورج(   apām) تپَ نَ  پاماَ  
napat) номида мешавад ва дар Авасто ба номи  نترزَ بَ  
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(barzant)   «баланд поя, баланд бартар номида 
шуда аст» 

 
 ♂ narimān / Наримон / 	��/�ن

Далер,  паҳлавон.  
Дар Авасто  ,нарманиш» (naerū manāva) ناوَ مَ  ئيرونَ  
мардсиришт»   омада ва дар паҳлавӣ, نريمان навишта 
шуда аст (Фарҳанги Авасто; Шоҳнома) 

 
�/َ��	َ /  nariman/ Нариман ♂ 

Далер ва паҳлавон. 
Ниг. نريمان   

 
 ♀ nastaran/ Настаран  / َ	*َ�َ�ن

Номи гуле сапед ва хушбӯ. 
Дар паҳлавӣ  .«настаран» (nastarpon) نَستَرپُن 

 
 ♂ nastūd / Настуд / *��د	َ 

Пешрав дар ситоиш ва ниёиш. 
Номи яке аз сардорони Хусрави Парвиз. 
Баҳампайваста аз таквожи решаӣ ва авастоии  (ni) ني 
 «раҳбарӣ кардан, фармон додан»  ва вожаи 
авастоии  ситоиш кардан, ниёиш»  (stav) ستَو 
кардан»  ва низ вожаи авастоии   (staomi) ستَئُمي 
«ситоиш, ниёиш, офарин» 

 
 ♂ nastūr  /Настур/ َ	*��ر 

Фармондеҳи дуруштандом ва ситабр. 
Номи писари Зарир, бародари шоҳ Гуштосб дар 
«Шоҳнома» 
Баҳампайваста аз таквожи решаӣ ва авастоии  (ni) ني 
«раҳбарӣ кардан, фармон додан»  ва вожаи 
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авастоии (stavra) ستَورَ     дуруштандом, бузург» . 
 

 َ	 =��*/ nastūh / Настӯӯӯӯҳ ♂ 
Хастагинопазир. 
Номи яке аз сардорони Манучеҳр; номи паҳлавоне 
аз лашкари Фаридун. 
Баҳампайваста аз « نه«   баробар вожаи авастоии هنَ    
(na)   «на, бидуни»   ва « ستوه«    аз вожаи паҳлавӣ ستَو   
(stav)  «бе зӯр, хаста»   аз решаи Эрони бостон  اوس 
 .«камзӯр, камтавон» (ūs tava) تَوَ 

 
 َ	�*�" / nakisā / Накисо ♀ 

Номи чангзане дар дарбори Хусрави Парвиз ки дар 
рӯзгори худ монанд надошт.  
Баробар бо вожаи авастоии  .(negisā) گيسانِ  

 
��ر	ِ  / negār / Нигор ♀ 

Бут; далер; он, чи ки нигошта шуда аст.  
Дар паҳлавӣ  .нигор (nikār) نيكار 

 
 

 ِ	��� / negin / Нигин ♀ 
Гавҳар ва ё санги пурбаҳое,  ки  зевари ангуштарӣ 
кунанд.  
Аз вожаи авастоии  كر ني (ni ker)  = тамошо кардан, 
ба тамошо  гузоштан, ба  ёд овардан. 
 

 ♀ nubahār / Навбаҳор / ��ر	��َ 
Баҳори нав, шодоб ва тоза чун баҳор. 
Аз вожаи санскрит (vihara  nava)  «нав, тоза» .  
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 ♀ nūš āzar  /Нӯӯӯӯшозар/ �ذر  	�ش
Дӯстдори оташ.  
Аз вожаи  ,дӯстдори оташ»  (Ясно»  (atronūš) نوشترُ اَ  
ҷилди дуввум, 130) дар Авасто  «отири»  ātere) َونوشَ  
vanūša)  «дӯст дори оташ»  омада аст. 

 
 ♀ nūš āfarin / Нӯӯӯӯшофарин/  ����5َ 	�ش

Созандаи шаҳди ширин».  
« نوش  »   баробар бо вожаи авастоии, نوش  (nūš)  «дӯ
стдор» . 

 
)��#�	 / nūšābe / Нӯӯӯӯшоба ♀ 

Оби хушгувор. 
  .Нигنوش آفرين

 
 ♂ nūšravān / Нӯӯӯӯшравон / 	�#َ�وان

Дорои равони осебнопазир, дорои равони ҷовидон. 
Баҳампайваста аз вожаи авастоии   (anaoša) شَ نَئُ اَ  
«бемарг, ҷовидон»  ва «روان» , аз вожаи авастоии 
ва дар паҳлавӣ (ūrvan)  اورَون  ва дар (raovan) َرُؤوان 

порсӣ   روان   
 

 ♂ D#/ nūšzād / Нӯӯӯӯшзодاد 	�
Зодашудаи бе марг, ҷовидон. 
Номи писари Исфандиёр. 
Баҳампайваста аз « نوش«   , аз вожаи авастоии  شَ ئُ نَ اَ  
(       anoša)  «бе марг, ҷовид»  ва  « زاد«   , аз решаи 
авастоии  زن  (zan) дар санскрит (jāti) ва дар паҳлавӣ 
(zātan)   زاتَن    «зодан». 

 
 َH#�	 �/ nūšfar / Нӯӯӯӯшфар ♀ 
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Бошукӯҳи ҷовид, бошукӯҳи пойдор. 
Баҳампайваста аз « نوش«   , аз вожаи авастоии  شَ ئُ نَ اَ  
(anoša)  «бемарг, ҷовид»  ва  «فر» , аз авастоии فر 
(far) ва паҳлавии  فر (far)  «шукӯҳ, бузургӣ, зебоӣ».  

 
��#�	 / nūšin / Нӯӯӯӯшин ♀ 

Ширин, ҷовидона, биҳиштӣ (Монӣ ва монавиён) 
Ниг. آفرين نوش  .  

 
 ♂ nūmān / Нӯӯӯӯмон / 	���ن

Бениёз. 
Аз вожаи авастоии  (бениёз» (anūyamanа)  نَويمنَ اَ  
(Фарҳанги вожагони авастоӣ; Виспарад 15 ва 1). 

 
 

 َ	��� / navid / Навид ♂  
Муждагонӣ, умедвор кардан.  
Баҳампайваста аз нав (nū) ё ва (ni) ني ,   (vaedh) َوئِده 
«огоҳ кардан, огоҳ шудан» , дар паҳлавӣ  نيِوده 
(nivedh)    «навид» .  

 
 ♂ niyātūs / Ниётус/ 	����س 

Дорандаи ниёкони нерӯманд; бузургзода.  
Номи яке аз сардорони Хусрави Парвиз. 
Баҳампайваста аз « نيا«    , аз вожаи авастоии  نياكَ  
(niyāka)  «ниёкон, падарбузургон»   ва « توس«  , аз 
решаи авастоии  . «тануманд, пуртавон» (tav) تَو 

 
���	 / nitā / Нито ♀ 

Роҳнамо, сарпараст. 
Аз таквожи решаи  ва аз вожаи авастоии (niti) نيتي 
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(aiwi niti)  نيتي اَئيوي    «Роҳнамо, сарпараст» .  
 

 E��	 / niti /Нитӣӣӣӣ ♀ 
Роҳнамо, сарпараст. 
Ниг. نيتا   

 
 ♀ nirā / Ниро /	��ا 

Оташ.  
Баробар бо порсии бостон ва ориёии  نيرا (nirā), дар 
навиштаҳои монавӣ (nira) ва (nyllā) ва (nyllnyā)  
«оташ». 

 
 .َ*�	ِ / neysam /Нейсам ♂ 

Жарф. 
Аз вожаи авастоии  .«жарф»  (nisma)  نيسمَ  
 

�"�	 / nikā / Нико ♀   
Беҳтарин, некӯтарин.  
Номи наски    понздаҳуми Авасто (Замони 
Сосониён; Хурда Авасто). 
Фишурдаи вожаи авастоии некӯ»  (nikatom) منيكاتُ  
тарин» . 

 ♂ nikān /Никон / 	�"�ن 
Беҳтарин, некӯтарин. 
Ниг. نيكا   

 
 ♀ nikāv / Никою / 	�"�و

Беҳтарин, некӯтарин. 
Дигаргуншудаи вожаи  ,некӯтарин»  (nikāvan) نيكاَون 
густаришдиҳандаи некӣ» . 

 
 ♂ nikdād  /Некдод/ 	�"�اد 
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Додаи нек. 
Ниг. نيكا   

 
 ♂ nikdel / Некдил / 	�"�ل

Некӯдил, бидуни найранг. 
Баҳампайваста аз  «نيک»  (←  дар , « دل» ва ( نيكا
Авасто ва дар порсии бостон (zered) ِذِرد   ,(dill) ديل 
дар санскрит (hrd) дар паҳлавӣ  гирифта шуда аз 
авастоии ва дар порсии миёна (zird) ذيرد   ,(dill) ديل 
дар инглисӣ (heart)) ҳамрешаи санскрит (hrd)   «дил, 
қалб» (Монӣ ва монавиён)  

 
 ♂ nikrūz / Некрӯӯӯӯз /	�"�وز 

Некӯи дурахшон, некӯи равшан. 
Баҳампайваста аз  «نيک» (نيکاНиг.) ва  «روز» , дар 
паҳлавӣ дар порсии   бостон ,(rūč) روچ    (rūčah) روچَ  
«рӯз, равшан»  ва дар Авасто  ,рӯшноӣ»  (raūčh) َرئوچَ  
дурахшонӣ». 

 
�Hَ"�	 / nikfar / Некфар ♂ 

Шукӯҳманд аз некӣ. 
Ниг. نيكا   

 
 ♀ niknāz  / Некноз/ 	�" �ز 

Некӯ нозкунанда. 
Баҳампайваста аз ( » نيكا«   Ниг. » ва )نيكا  ناز«    аз 
таквожи решаӣ ва авастоии «яз» (yaz) ва «наз» (naz) 
 «ноз, борикандом»  ва аз вожаи авастоии   آفرينَ  
(āfrina) ва (āfariny) آفريني     «офарин, дуруд» . 

 
 ♂ niknām  /Некном/ 	�" �م 
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Хушном. 
Ниг.   نيكا 

 
�"�	 / nikū / Некӯӯӯӯ ♀ 

Хуб, нек. 
← نيكا   

 
 E"�	 /niki  /Некӣӣӣӣ ♀ 

Хубӣ ва меҳрубонӣ 
Ниг.   نيكا 

 
 �/�	 /nimā  /Нимо ♂ 

Роҳнамо. 
Аз решаи авастоии (ni) ني     «раҳбарӣ кардан,  
роҳнамоӣ кардан» . 

 ♂ nivār / Нивор / 	��ار
Гузинишкунанда; шоистаи гиромидошт. 
Аз решаи авастоии бузург доштан, гиром»  (niv) نيو 
ӣ доштан»  ва вожаи авастоии    (navaiti) . نَيوَوئيتي 

 
 ♂ nivzād  /Нивзод/ 	��زاد 

Паҳлавонзода, бузургзода. 
Ниг. نيوار   

 
�#��	 / niyūšā /  Ниюшо ♀  

Ниюшок, шунаванда, гӯшкунанда. 
Аз вожаи авастоии (gaūš) َگئوش    «гӯш»   ва (nigā) نيگا    
«гӯшкунанда, шунаванда» .  

 
����	 / nivik / Нивик ♂ 

Раванда, равон; бузург, гиромӣ. 
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Аз вожаи авастоии  «равон, «раванда»  (nivika) نيويكَ  
 ва аз решаи авастоии  ,бузург доштан»  (niv)  نيو 
гиромӣ доштан» 
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В - و 
 

 4 ♂ vaes  /Ваис/ َوِ
Доно, бохирад, огоҳ. 
номи номваре дар Яшт  13 ва  110 .  
Баробар бо вожаи авастоии  «доно, огоҳ»  (vaes) َوئِس 
. 

 
 �* ♀ vaesā   /Ваисо/ َوِ

Бохирад, огоҳ. 
баробар бо вожаи авастоии  ,дониш»  (vaesā) َوئِسا 
огоҳӣ, доноӣ». 

 
4وِ � / veis / Виис ♀ 

Омода, тайёр.  
Аз вожаи (vais) ئيسوَ      «омода будан»  (Фарҳанги 
авастоӣ). 

 
 ♀ vānes / Вонис / واِ	4

Орзу, хоҳиш. 
Баробар бо вожаи авастоии  ,орзу»  (vānes) وانِس 
хоҳиш».  

 
 

 ♂ �A, / vaxšā / Ввхшоوَ 
Боланда, пешрафткунанда; равшан, нуронӣ  
Аз вожаи авастоии вахш (vaxša) «болиш, фузунӣ»  
(Вандидод  21 ва 12; Фарҳанги вожагони Авасто). 

 
 ♂ �A, / vaxšān / Вахшонنوَ 

Боланда, нуронӣ.  
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Ниг. وخشا   
 

 ♂ ��A,/ vaxšiyā / Вахшиё وَ 
Боланда, нуронӣ. 
Ниг. وخشا   

 
 ♂ varzin / Варзин / َورز��

Корозмуда, коргузор. 
Аз таквожи решаӣ ва авастоии  ,кор»  (varez) َوِرز 
кирдор»  ва вожаи авастоии  (varezena) َوِرِزنَ  
«пуркор, пуртакопӯ» 

 
 ♀ varenā / Варино / 	�رِ وَ 

Кеш, ойин.  
Аз решаи авастоии (var) َور     «гаравидан, сар фуруд 
овардан»,   ва вожаи авастоии (varan) َرنوَ     «дин, 
кеш» 
  

 ♂ vazdān / Ваздон / زدانوَ 
Нерӯи пойдор, нерӯи ҷовид. 
Номи яке аз сардорони порси рӯзгори Ҳахоманишӣ

.  
Аз вожаи авастоии  нерӯи»  (vazdanga) هنگَ زدَ وَ  
пойдор ва бодавом». 

 
 ♂ važdar / Ваздар /ر زدَ وَ 

Нерӯманд ва пурзӯр; пуштибон. 
аз вожаи авастоии нерӯманд, пурз»  (važedri)   دريزِ وَ  
ӯр»  ва низ аз вожаи  . «пуштибон»  (važedra) درَ زِ وَ  

 
 ♂ važdā / Важдо / ژداوَ 
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Нерӯманд, пуртавон; ёвар, пуштибон.  
Аз вожаи авастоии  ,нерӯманд»  (važedri) َوِژدري 
пуртавон, ёвар, пуштибон»  (Яшт   8 ва  43; 
Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
 ♀ vastā /Васто / َو%�� 

Огоҳидиҳанда, суханрон 
Аз таквожи решаи   ва аз вожаи авастоии (vasti) َوستي 

َوستي اَئيوي (aiwi vasti)  «огоҳидиҳанда, суханрон». 
 

 ♀ vasnā  /Васно/ َو% � 
Орзу, хоҳиш. 
Аз вожаи авастоии  .«орзу, хоҳиш»  (vasna) َوسنَ  

 
 ♀ vanā / Вано / َو	�

Дӯстдори пирӯзӣ. 
Аз решаи авастоии (van) َون     «хостан, дӯст доштан, 
хоҳони пирӯзӣ   (Ясно Ҳот  4 , банди  15 ва Ҳот 31, 
банди  4 ).  

 
 
 

    ♂ vantā / Ванто / َو	��
Тунду тез, чолок ва чобук.  
Аз вожаи авастоии  «чолок, чобук» (aūrvant) اَئورَونت 
 (Яштҳо  5 ва7; Ясно  10 ва  10; Фарҳанги вожагони 
авастоӣ). 

 
 ♀ vandā / Вандо / 	�اوَ 

Ситоишкунанда, ниёиш кунанда.  
Аз решаи  , «хостор будан, хоҳиш кардан»  (van) نوَ  
дар паҳлавӣ дар порсии бостон ,(vandā)  نداوَ    نداوَ  
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(vandā)    «ёрӣ хостан, паноҳ овардан».  
 

 ♂ vandād / Вандод / 	�ادوَ 
Ситоишкунанда, ниёиш кунанда.  
← وندا   

 
 ♀ vahān / Ваҳон / ه�نوَ 

Аз хубон, аз ниёкон.           
« وه  »   баробар бо паҳлавии  дар ,(beh)  به  ва (vēh) ِوه 
порсии бостон ва дар Авасто (vahū) َوھو    (vahū) َوھو 
«беҳ, нек».  (Зернависи бурҳон). 

 
  ♂ vahdād / Ваҳдод /ه�اد وَ 

Додаи нек. 
Номи яке аз порсиёни Фарвардин Яшт. 
Аз авастоии  . «додаи нек»  (vahū dāta) ھوداتَ وَ  

 
 ♀ vahmā / Ваҳмо / َوه/�

Ниёишгар, ситоишгар.  
Аз вожаи авастоии  ниёиш», аз решаи»  (vahma) ھمَ وَ  
  . «гиромӣ доштан, дӯст доштан»  (van) َون
 
 

 ♀ viyā /  Ваё / و��
Меҳр ва дӯстӣ. 
Баробар бо вожаи авастоии  . «меҳр» (viyā) ويا 

 
 ♂ viyāsā / Ваёсо / و��%�

Ёридиҳанда, ба даст оваранда.  
Аз решаи авастоии «ба даст овардан»  (vid) ويد    
(Вандидод, 13  ва  9) 
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   ♂ viyāmā / Ваёмо / و����

Ёридиҳанда.  
Аз вожаи авастоии (aivyāma) ئيويامَ اَ      «ёридиҳанда, 
дастгирикунанда»   ва аз решаи   ба даст»  (vid) ويد 
овардан»   (Ясно  26 ва 3; Фарҳанги вожагони 
авастоӣ). 

 
 ♀ viyānā / Ваёно / و��	�

Фарзона, доно. 
Баробар бо вожаи авастоии  ,доно»  (viyānā) اويان 
фарзона»   (Яшт  10 ва  64). 

 
 ♂ viyāvan  / Ваёван/ و��َون

Меҳрварз, ёвар. 
Аз решаи авастоии  меҳр»  ва низ аз»  (viyā) ويا 
вожаи авастоии  ,меҳрварз, ёвар»  (viyāvant)  وياَونت 
судрасон».  

 
 ♀ vitrā / Витро /و���ا 

Фарогиранда, пирӯзманд. 
Божоми Аҳуромаздо дар Яшт  1 ва 13. 
Аз вожаи авастоии  .«фарогиранда» (vitra) رَ يتو 

 
 ♀ vidā / Видо / و��ا

Пайдо ва ошкор; ёбанда, ҷӯянда, падидоваранда; 
андешаманд. 
Аз решаи  , «пайдо кардан, падид  овардан»  (vid) ويد 
дар паҳлавӣ  пайдо кардан, падид»  (vidātan) ويداتَن 
овардан».  

 
 ♀ vidak / Видак / و�َ�ك
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Фарогирандаи  дониш, ҷӯёи огоҳӣ. 
Аз вожаи авастоии (vidaka) ويَدكَ     «ҷӯёи дониш» . 
Ниг. ويدا   

 
 ♂ vidāt / Видот / و��ات

Довари  огоҳ, додгари огоҳ.  
Баҳампайваста аз решаи «дониш, огоҳӣ»  (vid) ويد    
ва вожаи (dāta) داتَ      «додгарӣ кардан». 

 
 ♀ vidūš / Видуш / و��وش

Ҳушёр, бохирад.  
Баробар бо вожаи авастоии  ,бохирад»  (vidūš) ويدوش 
ҳушёр»  (Яштҳо 4,28). 

  
  ♀ vidiyā / Видиё / و����

Дониш, огоҳӣ.  
Аз решаи авастоии (vid)  «дониш, огоҳӣ» 
(Вандидод 2,9,16,13) 

 
 �Aو���/ vidišā / Видишо ♀ 

Дониш, хирад; омӯзишёфта.  
Баробар бо вожаи авастоии  ,дониш»  (vidišā) ويديشا 
хирад; омӯзишёфта».  

 
 ♀ virā / Виро / و��ا

Боҳуш, бохирад.  
Аз решаи авастоии (vira) ويرَ      «ҳуш, хирад»  
(Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
 ♂ virāz / Вироз / و��از

Далер, паҳлавон. 
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Номи яке аз паҳлавонони эронӣ дар Яшт 13. 
Аз вожаи авастоии  паҳлавон, марди»  (virāza) ويرازَ  
далер» (Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
 ♂ virūy / Вируй /و��وي 

Виру: ял, диловар, мардона. 
Номи писари Шаҳрӯ ва бародари Вис; номи 
паҳлавон ва сипаҳдоре дар Вис ва Ромин. 
Ниг. ويراز   

 
 ♂ vizān / Визон /و�Dان 

Огоҳ, ҳушёр. 
Номи падари Шоҳпур ки дар рӯзгори Бобак  
мезистааст. 
Аз вожаи авастоии  ,огоҳ»  (viz vanga) هنگَ وَ  ويذ 
ҳушёр» . 
 

 ♀ vistā / Висто / و�*��
Огоҳ, доно.  
Аз таквожи решаи  доноӣ, огоҳӣ» ва»  (vid) ويد 
вожаи авастоии огоҳ»  ва вожаи»  (vista) ويستَ   ويستي   
(visti)  «огоҳӣ, доноӣ, дониш» . 

 
 ♂ vistān / Вистон / و�*��ن

Огоҳ, доно.  
Аз номҳои рӯзгори Ҳахоманишӣ.  
Ниг. ويستا   

 
 ♀ vinā / Вино / و� �

Некӯшуда, боандеша, бино.  
Вожаи авастоии ва порсии бостон (vaenā) َوئينا   َوئينَ  
(vaina) ва санскрит (veda)  «дидан» (Фарҳанги 
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вожагони авастоӣ, Монӣ ва монавиён) ва низ аз 
решаи  дидан», дар форси Ҳахоманишӣ»  (vin) وين 

ва дар Занд (vain)  ئينوَ   . «дидан»  (vitan) نويتَ  
 

  ♀  vindā / Виндо / و� �ا
Андешаманди бино. 
Баҳампайваста аз ва » وين«     » «до» «  .  «وين »  аз 
вожаи авастоии ва порсии бостон (vaenā) َوئِنا   َوئينَ  
(vaina) ва санскрит (veda)  «дидан» (Фарҳанги 
вожагони авастоӣ, Монӣ ва монавиён) ва ««до»»  
аз решаи авастоии «до»  dā(y) ва порсии бостон) )ي(
 .«дидан»  ва санскрит (dhi)  «андеша кардан» (di) دي

 
  ♀ vinūš / Винуш / و� �ش

Пояндабино, бинои ҷовидон.        
Баҳампайваста аз   »وين « ) Ниг. ва )ويندا   » انوش«  
)Ниг. )انوش  бемарг, ҳамешагӣ» . 

 
 ♀ vivā/ Виво  / و��ا

Борон. 
Баробар бо вожаи авастоии борон»  ва к»  (vivā) ويوا 
ӯтоҳ шудаи вожаи авастоии  борони»  (vivārā) ويوارا 
фаровон».  

 
 ♀ viyūsā / Виюсо / و��%�

Сапеда и бомдодӣ.  
Аз вожаи авастоии  сапедаи»  (viyūsān) ويوسان 
бомдодӣ» 
Ниг. ويوسان   

 
 ♀ viyūsān / Виюсон / و��%�ن
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Сапедаи бомдодӣ, рӯшноӣ, сапедае, ки пеш аз 
баромадани хуршед (дар пагоҳ) бар домани замин 
ва осмон падидор мешавад.  
Баробар бо вожаи авастоии   (viyūsān) ويوسان 
«сапедаи бомдодӣ» (Яшт 22,7,25,24). 
 

 ♀ vihān / Виҳон / و���ن
 Хубон, ниёкон.  
Ниг. وھان   

 
 

 
 
 
 
 
 

Ҳ - = 
 

)Kه� / hāle / Ҳола ♀   
Хирмани  моҳ; ором, осуда.  
Аз таквожи решаӣ ва авастоии (hā)  «ба ҳам  
пайвастан»   ва аз вожаи авастоии  ва (hāra) ھارَ  
санскрит (hāra) «гарданбанди марворид»   ва вожаи 
авастоии  дар канори ҳам»  (hāramana) ھاَرَمنَ  
осудан». 

 
 ♂ hāmān / Ҳомон / ه���ن

Ҳуман, некандеш,  некпиндор. 
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Ниг. ھومن   
 

 ♂ hāmu / Ҳому /ه��� 
Ҳамроз, ҳамандеш. 
Баробар бо вожаи авастоии (hāmu) ھامو     «ҳамроз, 
ҳамандеш» . 

 
 ♂ hāmin / Ҳомин / ه����

Тобистон.  
Аз вожаи авастоии ھم (hama) ва паҳлавӣ  ھامين 
(hāmin)     «тобистон»   (Хурда Авасто 113). 
 

 ♂ hāvānā / Ҳовоно / ه�وا	�
Ҳовонӣ: ҳовангоҳ, номи гоҳе аз шабонарӯз, ки аз 
оғози рӯшноӣ то нимрӯз мебошад. 
Номи эзади нигаҳбони ҳангоми ҳовангоҳ. 
Баробари вожаи авастоии (hāvānā) ا?#ه#و    
«гоҳе аз шабонарӯз» . 

 
   ♀ hāyede / Ҳойидо / ه���=

Ошкор. 
Аз решаи авастоии (ah) اَه     «ҳастан, будан», ва аз 
вожаи авастоии  «намоён, ҳувайдо» (haiθya) ثيَ ئيھَ  
Фарҳанги решаҳои авастоӣ). 

 
 ♀ hatā  / Ҳато/ ه��

Дӯстдор, орзуманд. 
Аз вожаи авастоии ё (hūt)  ھوت   ,дӯстдор»  (hata) ھَتَ  
орзуманд» . 

 
    ♂ haxāmaneš / Ҳахоманиш / ه��2 -
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Касе, ки дурусткирдор ва дорои андеша аст. 
Баҳампайваста аз » .  «منش»  ва » خاَھ «   ھخا«    аз 
вожаи авастоии ва (haxiya) ھَخييَ    ,дӯст» (haxan) نھَخَ  
ёр»  ва  «маниш» , аз вожаи авастоии  َمنَنگَ 
(mananga)  «андеша, маниш». 

  
 

 ♂ hadiš / Ҳадиш / ��-هَ  
Худованди хона, касе ки хона  ё ҷойгоҳро нигаҳбон
ӣ мекунад. Баробар бо вожаи авастоии ديشھَ    (hadiš)  
«худованди хона»  (Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
 ♂ D�� / hormoz / Ҳурмузهُ 

Урмузд. 
Номи худои бартари дини Зардушт; номиякумин рӯ
зи моҳ дар  гоҳшумории авастоӣ; дар дониши  
ахтаршиносӣ баробар бо муштарӣ.  
дар Авасто ва порсии бостон  ahūra) َمزداه اَھورَ  
mazdāh), дар паҳлавӣ (vharmzd)  » ھرمزد«  
(вожаномаи паҳлавӣ; Позанд, 32(.  

 
 ♀ E�*/hasti   / Ҳастӣӣӣӣ هَ 

Будан, ҳаст шудан; ҳастӣ.   
Дар паҳлавӣ  ھستى (hasti)  «ҳастӣ» , дар Авасто,  َستيا  
(asti)  «ҳастӣ, будан»  (Фарҳанги вожагони авастоӣ
) .  

 
 ♀ hastiyā / Ҳастиё / *���هَ 

Будан, ҳаст шудан; ҳастӣ.   
Ниг. ھستى   
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 ♀ homā / Ҳумо / /�هُ 

Андешаи нек.  
Аз вожаи авастоии ва (hūmāy) ھوماي    (hūmiya) ييَ ھوم 
«дорои андеша, дорои хирад»  (Яшт  9 ва  12). 

 
 ♀ homāg /Ҳумог / /�گهُ 

Хирадманд, некандеш.  
Номи гурӯҳе,  ки  пажӯҳиши намодҳо, дар дониши 
ахтаршиносиро пайгирӣ карданд. Ҳамрешаи вожаи 
авастоии ва (hūmāy) ومايھ    (hūmāya) ھومايَ  
«хирадманд, нек андеш»  (Яшт  9 ва 12). 

  
 ♂ hamāvan / Ҳамован / /�ونهَ 

Пурзӯр, нерӯманд.  
Аз вожаи паҳлавӣ ва (amāvand) ندماوَ اَ    نتماوَ اَ  
(amāvant) ва аз вожаи авастоии   (amvant) َونتاَمْ  
«пурзӯр, пурнерӯ».  

 
     ♀ hūmāy / Ҳумой / ��ي�ه

Хуҷаста,  шодбош, фархунда.  
Аз авастоии ва (hūmāyā) ھومايا   (hūmāye) ھومايِ  
«фархунда, ҳумоюн, хуҷаста».  

 
 

  ♂ homāyūn / Ҳумоюн / /���نهُ 
Хуҷаста, фархунда.  
Ниг. ھماي   

 
 ♀ hantā /Ҳанто / َه �� 

Бошанда, зинда, шоиста, сазовор. 
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Аз таквожи решаи (hanta) ھَنَت    «зинда»   ва низ аз 
таквожи решаи (han) ھَن    «шоиста будан, сазовор 
будан» .  

 
 ♂ hankā / Ҳанко / "� هَ 

Ситоиш, парастиш, шефтагӣ.  
Номи  ғоре  дар наздики Барда дар Озарободгон. 
Афросиёб пас аз шикаст аз артиши эрон, дар он ғор 
пинҳон шуда буд, ки ба дасти Ҳум дастгир шуда ва 
ба пешгоҳи Кайхусрав  оварда шуд. Дар 
«Шоҳнома» ин ғор ба номи «ҳанги Афросиёб» ё 
«ғори Афросиёб» номида шудааст.  
Аз вожаи авастоии   َتيرِ نكِ ھ   (hankereti)  «ситоиш, 
парастиш, шефтагӣ» .  

 
���(هِ   / hengāme / Ҳингома ♀ 

Дорои шӯру наво, давргардони пардагӯй. 
Аз порсии бостон  ھنگام (hengām)    «гоҳ, замон».  

 
 

 ♀ hūvānā / Ҳувоно / ا	�وه�
Ёридиҳанда, некбинанда.  
Аз вожаи авастоии  ,ёрӣ кардан» (hūvānan) نھوانَ  
расидагӣ  кардан, бо андешаи нек»  (Хурда Авасто  
6; Ясно  35). 

 
 ♂ havānes / Ҳавонис / 4�ا	ِ هَ 

Ҳамроҳи хуб; бархӯрди хуш. 
Номи суруда  ва пожноми Ҷамшед (Фарҳанги 
вожагони авастоӣ). 
Аз вожаи авастоии (hvānesva) وَ سْ ھوانِ     «ҳамроҳи  хуб, 
бойиста» .  
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 ♀ hūbā / Ҳубо /ه��� 

Пуршукӯҳ,  бисёр дурахшанда. 
Аз вожаи авастоии  бисёр»  (hūbāmiya) اميَ ھوب 
дурахшанда, пуршукӯҳ» .  

 
 ♀ hūbām / Ҳубом / ه���م

Пуршукӯҳ, бисёр дурахшанда. 
Божноми митро 
Ниг. ھوبا   

 
 ♂ hūbar / Ҳубар /� ه��َ 

Хушравиш, некгуфтор. 
Кӯтоҳшудаи вожаи авастоии   (hūbiritā) ھوبيريتا 
«хушравиш, нек равиш, хуш рафтор»  (Яшт  15 ва 
40; Фарҳанги Авасто). 

 
 ♂ hūbartā / Ҳубарто / ���ه��َ 

Некравиш, хушрафтор.  
Ниг. ھوبر   

 
 ♂ hūpāt /  Ҳупот / ه�&�ت

Некӯтарин нигаҳбон, некнигаҳдоранда. 
Аз вожаи авастоии  нек»  (hūpāta) ھوپاتَ  
нигаҳдоранда, хуб нигаҳдоранда». 

 
 ♂ hūpād / Ҳупод /ه�&�د 

Некӯтарин нигаҳбон, некнигаҳдоранда. 
 ← ھوپات   

 
 ♂ hūpan / Ҳупан /� ه�&َ 
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Некӯсиришт. 
аз вожаи авастоии некӯ»  (havapanga) گَنپَ ھَوَ  
сиришт»   (Фарҳанги вожаҳои  Авасто). 

 
 ♀ hūtā / Ҳуто / ه��� 

Дӯстдор, орзуманд. 
Ниг. ھتا   

 
 ♂ hūtāne / Ҳутона / ه���	(

Хуш андом, зеботан. 
Номи писари  Аршом, писари бародари Куруши 
бузург ва яке аз сардорони ӯ. 
Аз вожаи авастоии  ,хубтан»  (hūtanu) ھوتَنو 
хушандом» .  

 
 ♀ hūtrā / Ҳутро / ه���ا

Дӯстдори кӯшиш. 
Ниг. ھتا   

 
 ♂ hūtrān / Ҳутрон  / ه���ان

Дӯстдори кӯшиш. 
Номе дар Эрони бостон бо пешинаи ду ҳазор сол  
пеш аз  милод; номи яке аз шоҳони  Илом, пеш аз 
омадани нажоди ориё. 
Баҳампайваста аз .  » ران«  ва » ھوت«     » ھوت«    

ھوت( Ниг. (  ва баробар бо вожаи авастоии  » ران«    رانَ  
 (rāna) «кӯшанда» 

  
 ♀ hūtes / Ҳутис / 4ه��ِ 

Заррингун, дурахшон, тобон; хушандом; дӯст 
доштанӣ; подоши нек. 



 	����ى ز��� _________________________________________________________
  �ر��ى

 

322

Ҳамсари Гуштосб аз хонадони Нӯзар  «Ҳутис» 
номи дошта,  ки дар Авасто   ва дар » وسااُ  ھُوته«  
юнонӣ «Отусо» номида  шуда аст (Донишномаи 
Эрони бостон, 903). 
Аз вожаи авастоии  ва вожаи (hūteūsā) ئوساوتِ ھ 
авастоии хуш андом, дӯст доштанӣ»  (hūtaosā) سائُ ھوتَ  
»  (Фарҳанги вожагони авастоӣ; Яшт, 15 ва 35)  ва 
низ аз вожаи авастоии  баробар бо (hūtaosā) سائُ ھوتَ  
вожаи паҳлавӣ «ҳутес» (hūtes) « подоши нек»  
(банди  139 Фарвардин Яшт). 

 
   ♀ hūtesā / Ҳутисо / *���ِ ه

Хушандом, зебо; дӯст доштанӣ, подоши нек. 
Ниг. ھوتس   

 
  ♂ hūtan / Ҳутан / �ه��َ 

Некӯ бадан, хуш андом. 
Баҳампайваста аз   «تن»  хуб, некӯ»  ва»  (hū) » ھو«  
аз вожаи авастоии  تن (tana)  «тан, бадан»  .  

 
 ♀ hūjiyā / Ҳуҷҷҷҷиё /ه�;�� 

Шодмонии зиндагӣ, бобастаҳои зиндагӣ, некӯии  
зиндагӣ. 
Аз вожаи авастоии  шодии»  (hūjyāiti) يتيئھوجيا 
зиндагӣ»  (Фарҳанги вожаҳои Авасто). 

 
 ♀ hūjitā / Ҳуҷҷҷҷито /ه�;��� 

Шодмонии зиндагӣ, некӯии зиндагӣ. 
Ниг. ھوجيا   
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  ♀ hūdā / Ҳудо / ه�دا
Некӯдон, бохирад, ҳушёр.  
Дар Госоҳо барои дидани фариштагон дар 
баробари  «дидани зиштиҳо ва бадиҳо»  (dūzda) زدَ ود 
ба кор мерафта аст (Донишномаи Эрони бостон,  
892). 
Баҳампайваста аз » «хуб, некӯ»  ва»«до»  (hū) » ھو«  
(dā)  «сохтан, донистан, огоҳ будан»  ва низ, аз 
вожаи авастоии  ,некӯдон, ҳушёр»  (hūdānū) ھودانو 
доно, бохирад»  (Ясно  31 ва 16; Фарҳанги 
вожагони авастоӣ; Фарҳанги решаҳо). 

 
  ♀ hūdātes / Ҳудотис / 4ه�دا�ِ 

Некбин. 
Юнонишудаи вожаи авастоии « ھودا«  .  
Ниг. ھودا   

 
 ♂ hūdād / Ҳудод / ه�داد

Некофаридашуда, офаридаи некӯ, некофариниш.  
Баҳампайваста аз вожаи  нек, хуб»  ва»  (hū) » ھو«  
решаи   » «до»  « (dā)  «додан, офаридан».  

 
    ♂ hūdāk / Ҳудок / ه�داك

Некофарида, некандеш.  
Баробар бо вожаи паҳлавӣ  нек»  (hūdāk) ھوداك 
офарида, некандеш» .  
Ниг. ھورا   
 

 ♀hūdānā / Ҳудоно / ه�دا	�
Донои хуб.  
Дар паҳлавӣ « ھوداناك«    аз авастоии  (hūdānū) ھودانو 
«донои хуб».  
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 ♂ hūdam / Ҳудам / مه�دَ 

Некдам, хушбӯ, дилпазир.  
Аз вожаи авастоии  ,некдам»  (hūdama) ھوَدمَ  
дилпазир, ширин»   (Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
 ♂ hūdin / Ҳудин /ه�د�� 

Беҳдин, нек равон. 
аз вожаи авастоии (hūdiena) يِئنَ  ھود     «беҳдин, 
нек равон (Фарҳанги Авасто; Яшт, 6 ва 9). 

 
 ♀ hūrā / Ҳуро / ه�را

Хуршед, офтоб. 
Дар адёни куҳан номи худоёни осмон ки дар ойини 
Зардушт аз пайванди  ,сохта шуда аст )ھورا + اَ ( 
Аҳуро: офаринандаи   хуршед (Донишномаи Эрони 
бостон, 105; Ёддоштҳои  Госоҳо  34 4). 
«Ҳур» дар Авасто (hūvara) رَ وَ ھو    «ҳур, хуршед» .  

 
 ♂ hūrād /Ҳурод / ه�راد 

Некмард. 
Баҳампайваста аз вожаи   нек, хуб»  ва»  (hū) » ھو«  
««род»» , аз вожаи ва решаи (rāta)  راتَ    дар ,(rāt) رات 
паҳлавӣ дар Позанд (rāt) رات    ,ҷавонмардӣ (rādi) رادي 
озодагӣ» . 

 
  ♀ hūrāz / Ҳуроз / ه�راز

Некпайкар, хуш андом, зебо.   
Аз вожаи авастоии  некпайкар, хуш»  (hūraza) زَ اَ ھور 
андом, зебо»  (Вандидод, 9; Яштҳо  16,14,46) 
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    ♀ hūrčehr / Ҳурчеҳр / ��ه�ر3ِ 
Хуршедчеҳра, равшан чеҳра, касе ки чеҳраи 
дурахшон дорад. 
Номи кӯчактарин писари Зардушт.  
Баҳампайваста аз ( » رھو«   Ниг. » ва )ھورا    » «чеҳр» , 
аз вожаи авастоии  хуршед чеҳра»  ва»  (čitra) چيترَ  
низ, аз вожаи авастоии   чисра» (hūvare čiθra)» َورِ ھو 
«хуршед чеҳра»  (Яшт  13 ва 98). 

 
  ♂ hūrdād / Ҳурдод / ه�رداد

Додаи хуршед. 
Ниг. ھورا   

 
 ♀ hūraš / Ҳураш / شه�رَ 

Неккирдор.  
Аз вожаи авастоии  дорандаи» (hū varšta) رشتَ وَ  ھو 
кирдори нек»  (Ясно  54 ва  42 ; Яшт  11 ва  30). 

 
    ♂ hūršād / Ҳуршод / ه�ر#�د

Хуршеди  хандон, дурахшанда ва шод. 
Баҳампайваста аз  аз вожаи  « ھور» .  «شاد»  ва » ھور«  
авастоии (hūvara) ھوَورَ      «ҳур, хуршед, дурахшон»  
ва  «شاد» , аз решаи авастоии шод, хушнуд» (šā) شا    
ва вожаи авастоии  .«шодӣ, хушнудӣ» (šāiti) شائيتي 

 
 ♀ hūršid / Ҳуршед / ه�ر#��

Хуршеди дурахшон.  
Ниг. ھورا   

 
 ♂ hūrfar  /Ҳурфар/ ه�ر�5َ 

Шукӯҳманд чун хуршед. 
Баҳампайваста аз   »ھور«    ) Ниг. ва )ھورا   дар , « فر»   
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Авасто  ,«дар паҳлавӣ (frā)  «бузургӣ, боло ,(frā) افر 
дар санскрит (prāk) «ҷилу, пеш, болотар». 
 

  hūrman  /♂Ҳурман/ ه�رَ�� 
Равшанандеш. 
Баҳампайваста аз   »ھور«    ) Ниг. » ва )ھورا  َمن« , 
баробар бо таквожи решаи  андеша» ва аз»  (man) َمن 
вожаи авастоии (manta) َمنتَ     «як андешаи ба 
ёдмонданӣ».    

 
 B	ه�َر /hūrang  /♂Ҳуранг  

Хушранг 
Ниг. ھوراد   

 
 ♀ hūrvaš / Ҳурваш / شه�روَ 

Монанди хуршед, дурахшанда. 
Ниг. ھورا   

 
  ♀ hūrūn / Ҳурун / ه�رون

Оромишдиҳанда, бурдбор, оромиши равон.  
Аз вожаи авастоии  оромиш»  (hūrūnya) ھورونيَ  
додан, бурдборӣ, оромиши равон» . 

 
        ♀ hūriyā / Ҳуриё / ه�ر��

Дурахшон чун хуршед, хуршедмонанд.  
Ниг. ھورا    

 
  hūryār / ♂Ҳурёр / ه�ر��ر

Дилбохтаи  хуршед, вобаста ба хуршед. 
Номи падари дастур Довар. 
Баҳампайваста аз ё ,» ھور«   «يار»  ва » ھور«    خور 
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(xūr) дар Авасто  дар санскрит (suar) аз (hvar) ھَور 
вожаи авастоии  ,ва дар  порсӣ (hovrxšeta) ھَورخِشتَ  
хуршед  ва  «يار»   «дилбар, дӯст, пуштибон» , дар 
паҳлавӣ اَياريه  ва (ayār)  اَيار  (āyārih)  «ёвар, ёр, 
пуштибон» ва низ аз вожаи авастоии   (važedra) َوِژدرَ  
«пуштибон, ёр, дилбар» . 

 
    ♂ hūzād / Ҳузод / ه�زاد

Нек офарида, офаридаи некӯ.  
Аз вожаи авастоии  ,нек офарида»  (hūzāta) ھوزاتَ  
офаридаи некӯ» (Ясно 9 ва 16; Фарҳанги вожагони 
авастоӣ). 

 
 ♂ hūzāman / Ҳузоман / �ه�زا�َ 

Доно, бисёр огоҳ, дорандаи хирад, нек ва бузург.  
Баробар бо вожаи авастоии   (hūzāman) نھوزامَ  
«доно, хирадманд».  

 
 ♂ hūže / Ҳужа / ه�ژ=

Дорои ҳуш, дорандаи ҳуш.  
Дар паҳлавӣ (hoš) ھُش    «дарёфтан»   ва дар авастоии 
ва (ūš) اوش (ūši) اوشي     «ҳуш, андеша».  

 
 ♀ hūsavān / Ҳусавон / �انه�%َ 

Хушово, некоҳанг, нек сароянда.  
Аз вожаи авастоии  нек»  (hūsaravan) نَروَ ھوسَ  
сароянда, хушово»   (ниёиши 4 ва 8). 
 

 ♂ hūšdād / Ҳушдод / ه�#�اد
Дорандаи  ҳуш, ҳушманд. 
Номи фармондори Табаристон дар рӯзгори 
Дориюши саввуми Ҳахоманишӣ.  
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Аз вожаи авастоии  дорандаи»  (aošadāta) داتَ  شَ ئُ اَ  
ҳуш, ҳушманд» .  

 
 ♂ hūšdār / Ҳушдор / ه�#�ار

Дорандаи ҳуш, ҳушманд. 
Дар Авасто  . «ҳушёр»  (aūši) يوشئاَ  

 
 ♂ hūšmand / Ҳушманд / ه�#َ/ �

Доно, боҳуш. 
Ниг. ھوشدار   

 
 ♂ B  / hūšang / Ҳушангه�#َ 

Некошён, дорандаи хонаи хуб. 
Баҳампайваста аз хуб, некӯ»  ва»  (hū) » ھو«   نگشَ «   » 
, аз вожаи авастоии    «ошёна, хона»  (šinga) هشينگَ  

 
 ♀ hūšiyā / Ҳушиё / ��ه�#

Хубкирдор. 
Гирифташуда аз вожаи авастоии  نَ تَ يُ  يھوش 
(hūšiyotana)  «хуб кирдор»  (Фарҳанги вожагони 
авастоӣ). 

 
 ♂ hūšyār / Ҳушёр / ه�#��ر

Дорандаи ҳуш, ҳушманд.  
Дар Авасто   ҳушёр»  (Яштҳо, 1  ва»  (aūši) يوشئاَ  
28,   Ясно  2 ва7;   Фарҳанги вожагони авастоӣ).  

 
 ♀ hūšitā / Ҳушито / ه�#���

Дорандаи хонумони хуб, дорандаи  ҷойгоҳи ором 
ва оромиш бахш.  
Аз вожаи авастоии  ва аз решаи вожаи (hūšiti) ھوشيتي 
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(hāši) ھاشي   «хонумон  кардан, ҷой гузидан, зиндагӣ 
кардан ва ором гирифтан» (Госоҳо, банди 5   аз Ҳот 
34 , банди  9 аз Ҳот  44 ва банди  16 аз Ҳот  46)  

 
 ♀ hūšin / Ҳушин / ه�#��

Оромишдиҳандаи   хонумон, некошёна, 
шодидиҳандаи хона.  
Баҳампайваста аз  «ҳу» - «хуб, некӯ» решаи 
авастоии «шин» - «ошёна, хона»  ва низ, аз вожаи 
авастоии «ҳушина» - «нек ошёна»  (Яшт  8,2,10,4; 
ниёиши 2 ва 13). 

 

 ♂ hūmā / Ҳумо / ه���
Андешаи  нек.  
Ниг.  Ҳумоё 
 

  ♀ hūmāz / Ҳумоз / ه���ز
Ҳумарз:  некӯ ба  ёд супоранда, хушёд. 
Баҳампайваста аз «ҳу» - «хуб, некӯ»  ва   «моз»  ё   
«маз» - «ёд»  ва низ, аз вожаи авастоии «маздоса» 
ва аз решаи «маздо» - «ба  ёд супоридан».  

 

 ♂ hūmān / Ҳумон / ه���ن
Некандеш, хирадманд.  
Номи бародари Пирони Виса, ки дар ҷанги 
Ганобуд ба дасти Бежан кушта шуд; номи дастуре 
донишманд дар қарни 9 мелодӣ. (Бурҳон) 
Аз вожаи авастоии «ҳумоя» ва «ҳумия» -  «дорои 
андешаи  нек, дорои хиради нек». 

 

   ♀ hūmāyā / Ҳумоё / ه�����
Хуҷаста,  фархунда 
Номи духтари Кайгуштосб. 
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Баробар бо вожаи авастоии «Ҳумоё» - номи 
духтари  Кайгуштосб  ва дар паҳлавӣ «ҳумок» ва 
«ҳума» -  «андешаи нек». 

 

 ♂ hūmat/ Ҳумат  / +ه��َ 
Некандеш. 
Нависндаи китоби ривоёти паҳлавӣ; номи падари 
Отирпот, касе ки нигариши китоби Динкартро анҷ
ом дод.  
Баробар бо вожаи паҳлавӣ «ҳумат» - «некандеш» . 

 

 ♀ hūmatā / Ҳумато /�� ه��َ 
Андешаи нек.  
Аз вожаи авастоии «ҳумая» -  «ҳумо».  
Ниг.  Ҳумоё 

 

 ♂ hūmertā / Ҳумирто / ���ه��ِ 
Некӯбин, бинандаи хуб,  некмард. 
Баҳампайваста аз вожаи авастоии «ҳу» -  «хуб, некӯ
»  ва   «мирто», аз решаи «мир» - «дидан» ва низ, аз 
баҳампайвастани вожаи авастоии   «ҳу» ва вожаи    
«марта» - «мард».    

 

 ♂ hūmes / Ҳумис / 4ه��ِ 
Дӯсти хуб, некпаймон, некӯдӯст. 
Номи яке аз порсиён дар рӯзгори Дориюш 
(Фарҳанги вожагони авастоӣ). Баҳампайваста аз 
вожаи Эрони бостон   «ҳу»-  «хуб, некӯ»  ва   «мис» 
 аз вожаи авастоии «мисара» -  «дӯст» .  

 ♂ hūman / Ҳуман / �ه��َ 
Некпиндор, некандеш.  
Аз вожаи авастоии «ҳуманангҳ» - «некпиндор, 
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некандеш» ва ҳамрешаи вожаи «мисара» - «дӯст» . 
 

 ♂ hūmehr / Ҳумеҳр / ه�ِ���
Некӯмеҳр, хуш меҳр, беҳтарин дӯст. 
Баҳампайваста аз «ҳу» - «хуб»  аз вожаи авастоӣ ва 
порсии бостон «митҳра» ва санскрит «митра»  
«пайвастан ва дӯстию  меҳр» . 
Ниг.  Меҳр 

 
 ♀ hūmitā /  Ҳумито / ه�����

Хуб ба ёд супоранда, некӯманиш.  
Аз решаи авастоии «маздаса», дар  гузориши 
паҳлавӣ «ҳуминтар» - «хуб ба ёд супоранда, некӯ
маниш».  (Фарҳанги вожагони авастоӣ; Фарҳанги 
решаҳо). 

 
 ♂ hūmis / Ҳумис / ه���4

Дӯсти хуб, некӯ дӯст.  
Ниг.  Ҳуман 

 
 ♂ hūmik / Ҳумик / ه����

Дастури нек, як панди хирадмандона, андарзи нек.  
Ҳамрешаи вожаи «ҳумая» ва баробар бо вожаи 
авастоии «ҳумик» - «дастури нек, андарзи нек, 
панди хирадмандона»  (Яшт  113, 5; Фарҳанги 
Авасто) 

 
  ♀ hūmintā / Ҳуминто / ه��� ��

Хуб ба ёд супоранда, некӯманиш.  
Ниг.  Ҳумито 

 
 ♂ hūnām / Ҳуном / ه�	�م
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Некном, беҳном.  
Баҳампайваста аз «ҳу» - «нек, хуб»  ва  «ном». 

 
 ♀ hūniyā / Ҳуниё / ه�	��

Некнажод. 
Баҳампайваста аз » нек, хуб»   ва»  (hū) » ھو«   نيا«    аз 
вожаи авастоии  ,нажод, ниёкон»  (niyāk) » نياك«  
падарбузургон ва модарбузургон. 

 
 ♂ hūniyāk / Ҳуниёк / ه�	��ك

Некнажод, некниёкон.  
Ниг.  Ҳуниё 

 
 ♂ hūvarz / Ҳуварз /رز ه�وَ 

Некӯкор, некӯкирдор.  
Номваре дар Яшт 13 ва 124.  
Ниг. Ҳуния 
 

 ♀ hūyā / Ҳӯӯӯӯё /ه��� 
Ситоишкунанда, ниёишкунанда.  
Номи хоҳари  Ҳум, сардори сипоҳи Кайхусрав ва  
дастгиркунандаи  Афросиёб дар ғори Ҳанко.  
Дигаргун шудаи вожаи авастоии «ҳуёғна» -  
«ситоишгар хуб, гиромидорандаи минӯ» . 

 ♂ hūyār  /Ҳуёр/ ه���ر 
Беҳтарин ёр, некӯтарин дилбар. 
Ниг.  Ҳуниё 

 
 ♂ hovir / Ҳувир /��� هُ 

Паҳлавон, нерӯманд. 
Аз вожаи авастоии «ҳувира» - «нерӯманд, монанди 
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як паҳлавон» . 
 

 ♀ hiprān   /Ҳипрон/ه�?�ان 
Орзуманд; дӯстдор. 
Номи ҳамсари Дориюши саввум, ки юнониҳо ӯро 
«Ҳиронтис» меномиданд (Таърихи Эрони бостон, 
Парниё). 
Аз решаи авастоии «ҳат» - «орзу, хоҳиш» . 

 
 ♂ hirod/ Ҳируд  / ه�ُ�د

Дурусткортарин, росткирдортарин. 
Баҳампайваста аз «ҳу» - «нек, хуб»   ва   «урд» -  
«рост ва дуруст». 

 

 ♂ hirād / Ҳирод / ه��اد 
Дурусткор, росткирдор. 
Ниг.  Ҳирд 

 

 ♀ hivā / Ҳиво /ه��ا 
Орзу, хоҳиш; дуруст, ростин. 
Аз решаи авастоии «ҳат» - «орзу, хоҳиш»  ва аз 
вожаи авастоии «ҳайсия» - «ростин; ошкор, 
намоён» 

 

Й - ي 
 

 ���� /yātā  /Йото ♂   
Зӯр, набард,  тавоноӣ; равиш зиндагӣ.  
Баробар бо вожаи авастоии «ёто» - «зӯр, тавоноӣ  
ва низ аз решаи «ёта» - «равиш зиндагӣ, рафтор» . 

 
 ♀ yās /Йос / ��س 
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Дӯст доштанӣ.  
Номи гуле, ки гулбаргҳои он сапед ва зарди кабуд 
аст . (Фарҳанги  Муин). 
Баробар бо вожаи авастоии  «ёс» -  «орзу кардан, д
ӯст доштан, хостан». 

 
 َ%�� َ/ �/ yāsaman / Йосаман ♀ 

Шоистаи ситоиш, сутуданӣ. 
Номи гуле, ки гулбаргҳои он сапед ва зарди кабуд 
аст (Фарҳанги  Муин). 
Аз решаи «ёс» ва вожаи авастоии  «ясаня» - 
«шоиста»   ва вожаи «ёсанёт» - «шоистаи ситоиш, 
шоистаи сутудан» (Маҷаллаи донишкадаи 
адабиёти Теҳрон, 3,64) 

 
�	�� / yānā / Ёно ♀  

Некирасон, некӯибахш.  
Гирифта шуда аз вожаи авастоии «ёния» - 
«некирасон»  ва аз решаи авастоии «ён» -  «некӣ»  
(Ясно, Ҳоти 28, банди 9). 

 
�	�� / yānū / Ёну ♂  

Бахшанда, деҳишкунанда.  
Аз вожаи авастоии «ёнавант» -  «бахшанда, деҳиш 
кунанда», аз решаи «ён» -  «деҳиш, бахшиш»  
(Вандидод  7,3,14; Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
��	�� / yāniyā / Ёниё ♀  

Некирасон, некӯибахш.  
Ниг. Ёно 
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 ♂ yāvan / Ёван / ��َون
Сарпараст, нигаҳдорикунанда, ёридиҳанда. 
Баробар бо таквожи решаи ва авастоии «ёван»  ва 
гирифта шуда аз вожаи авастоии «ауёванга» -  
«нигаҳдорӣ, сарпарастӣ, ёрӣ, кӯмак»  .  

 
 ♂ yāhān / Ёҳин / ��ه�ن

Ростин, минӯӣ. 
Аз вожаи авастоии «ёҳин» -  «ростин, минӯӣ».  
Ниг.  Ёҳин 

 
   ♂ yāhe / Ёҳа / ��ه(

Ростин, минӯӣ. 
Аз вожаи авастоии «ёҳин» - «ростин, минӯӣ». 

 
 ♀ yāhin / Ёҳин / ��ه��

Ростин, минӯӣ. 
Баробар бо вожаи авастоии «ёҳин» - «ростин, минӯ
ӣ»  (Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
 ♀ yadā / Ядо /�ا �َ 

Ҳангом, ҳастӣ дар ду ҷаҳон, ҷаҳони минӯ. 
баробар бо вожаи авастоии «ядо» ва «ядата» -   
«ҳастӣ дар ду ҷаҳон»  (Ясно, 31  ва  16; Фарҳанги 
вожаҳои Авасто). 

 
 ♂ yasmān  /Ясмон/ َ�*/�ن 

Ёридиҳанда, пуштибон. 
Аз вожаи авастоии «яисман» -   «ёрӣ, кӯмак». 
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 َ�� * / yasnā / Ясно ♀ 
Ситоиш, парастиш, дуруд.  
Аз вожаи авастоии «ясана», дар санскрит «яҷана»  
ва дар паҳлавӣ «язшан» - «ситоиш, парастиш, 
дуруд»  (Ясно банди  1, Ҳот 34). 

 
��"ِ� / yektā / Якто ♀ 

Якто, бе монанд. 
Аз вожаи порсии бостон «аивака» - «як»  ва 
«орака» -  «бе монанд». 

 
 ِ�)	�� / yegāne / Ягона ♀   

Якто, бе монанд. 
Ниг. Якто 

 
 )���/ yūbeh / Юбеҳ ♂ 

Беҳтарин ҷовидон, беҳтарин ҳамешагӣ, беҳтарин 
бемарг, ҷовидон нек. 
Баҳампайваста аз  «ю»  ва  «беҳ». «Ю» аз решаи 
авастоии «ю» - «ҷовидон, ҳамешагӣ»  ва  «беҳ» , аз 
вожаи авастоии «ваҳ» - «хуб, некӯ» . 

 
����� / yūvitā / Юйито ♀ 

Ҷовидон, ҳамешагӣ. 
Аз решаи авастоии пайвастагӣ, ҷовидонагӣ»  (yū) يو 
»  (Фарҳанги вожагони авастоӣ) 

 
 ♀ yūvā / Юво / وا��

Пайвастагӣ, ҷовидонагӣ.  
Ниг. Юйито 
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���#�� / yūšitā / Юшито ♂ 
Дурахшиши ҷовидона, равшании ҷовидон. 
Номи паҳлавоне аз хонадон Фарён (Яштҳои 
Авасто). 
Баҳампайваста аз  «йу» ва «шито». «Ю» баробар бо 
вожаи авастоии «ю» - «ҷовидонагӣ, пайвастагӣ»  
(Фарҳанги вожагони авастоӣ) ва   «шито», аз 
вожаи авастоии «шид» -  «равшанӣ, дурахшиш» . 

 
��#�� / yūšid /  Юшид ♂      

Дурахшиши ҷовидона, равшании ҷовидон.  
Ниг. Юшито 

 
��#�� / yūšin / Юшин ♂        

Дорандаи ошёнаи  ҷовидон.                                  
Баҳампайваста аз    «йу» (Ниг. Юшид)  ва  «шин»   
аз вожаи авастоии «шина» -   «хона, ошёна, 
кошона»  
    

 
� �#�� / yūšinā / Юшино ♀    

Ҷовидонхона, ҷовидонагии  пайванди бо хона ва 
кошона.  
Ниг.  Юшин 

 
������ / yūyitā / Юйито ♀ 

Пайванд, ҳамбастагӣ. 
Аз вожаи авастоии «юито» ва «юити» - «пайванд, 
ҳамбастагӣ»  (Фарҳанги вожагони авастоӣ). 

 
 َ��/� / yahmā / Яҳмо ♀ 
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Ошкор, равшан, пайдо. 
Аз вожаи авастоии   «яҳма» - «ошкор, пайдо, 
равшан»  (Ясно, 71   ва  6 ; Фарҳанги Авасто). 
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Намояҳо 

 
• Осор-ул-боқия, Абӯрайҳони Берунӣ 
• Баррасии Ҳодухт; Машҳади Мирфахроӣ 
• Порсии бостон; Иброҳими Пурдовуд 
• Ҷаҳони Фрварӣ; Баҳроми Фараҳвашӣ 
• Хурда Авасто; Иброҳими Пурдовуд 
• Донишномаи Эрони бостон; Ҳошим Разӣ 
• Донишномаи Маздиясно; Ҷаҳонгири Ушидарӣ 
• Дарахти Осурик; Моҳёр Навобӣ 
• Решаҳои авастоӣ; Мӯҳсин Тафрашӣ 
• Зернависи Бурҳон; Муҳаммад Мӯин 
• Сосониён; 
• Шоҳнома; Абулқосими Фирдавсӣ 
• Шаҳрҳои номии Эрони 
• Фарҳанги Эрони бостон; Иброҳими Пурдовуд 
• Фарҳанги Эрони бостон; Ҳасан Пурниё 
• Фарҳанги паҳлавӣ; Баҳром Фараҳвашӣ 
• Фарҳанги санскрит 
• Фарҳанги кӯчаки паҳлавӣ 
• Фарҳанги Мӯин; Муҳаммад Мӯин  
• Фарҳанги номҳои Авасто; ҳошим Разӣ 
• Фарҳанги вожаҳои Авасто; Эҳсони Баҳромӣ 
• Қонун 
• Госоҳо; Иброҳими Пурдовуд 
• Ганҷинаи номҳои эронӣ; Меҳрубон Гуштосби Пурпорсӣ 
• Гиёҳони доруии Эронӣ 
• Навиштаҳои Монӣ ва монавиён; Эраҷи Вомақӣ 
• Вожаёб 
• Вожаномаи  паҳлавии Позанд; Саъид Урён  
• Вожаномаи артои визорномак; Фаридун Ваҳман  
• Вандидод;  
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• Вис ва Ромин; Фахриддин Асади Гургонӣ 
• Ҳурмузднома; Иброҳими Пурдовуд 
• Ёддоштҳои Госоҳо; Иброҳими Пурдовуд 
• Ясно; Иброҳими Пурдовуд 
• Яштҳо; Иброҳими Пурдовуд 
• Фарҳанги номҳои эронӣ; Мансури Чароғӣ 
• Номҳои эронӣ; Баҳром Фараҳвашӣ 
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Мустафо Пошанг 
 

ЗЕБОНОМІОИ  ОРИЁҚ 
 
 

Ба матбаа 10.02.2007  супорида шуд.  Ба чоп 05.05.2007 имзо шуд. 
Коғази офсет. Чопи офсет. Андозаи 60х84 1/16. Ҷузъи чопӣ 21,6 
Адади нашр 500 нусха. Супориши № 58. Нархаш шартномавӣ. 
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Нашриёти «Деваштич» 
ш. Душанбе, хиёбони «Дӯстии халқҳо», 47 

Тел: 223-56-66, 227-61-47 
E-mail: devashtich@tojikiston.com 
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