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ОСОБЛИВОСТІ ПОХОДЖЕННЯ ІРАНСЬКИХ ПРІЗВИЩ  

Сусленко Анастасія Миколаївна, студентка 4 курсу факультету іноземної філології 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

Науковий керівник: викладач кафедри східних мов О.С. Завгородня 

 

 Прізвища відносяться до наймолодшого типу іменування особи в Ірані. Початок 

загальної паспортизації населення і реєстрації прізвищ відноситься до середини 20-х 

років XX століття. Введення фамільних імен йшло в руслі широких соціально-

політичних реформ, здійснених в країні за десять  — п'ятнадцять років, які мали на меті 

посилення центральної влади, європеїзацію країни. У 1925 році іранський меджліс 

ухвалив закон про реєстрацію актів цивільного стану. Закон свідчив: ―Кожна людина 

повинна вибрати собі тільки йому належне ім'я. Цим ім'ям, що називається сімейним 

ім'ям, повинні іменуватися: його дружина, його діти і онуки чоловічої і жіночої статі. На 

підставі вище сказаного, іменування кожної особи повинне включати сімейне ім'я і 

особисте ім'я. Наприклад: Jraj - e Kāvos, де Jraj є особистим, а Kāvos — сімейним ім'ям‖ 

(3). 

 Введення паспортів і прізвищ на перших етапах проходило з певними 

труднощами. Населення, особливо в селах, не розуміло необхідність такого нововведення 

і частенько просто ігнорувало його. Чиновники з місцевих відділів РАГСів могли дати 

тим, хто ухилявся від офіційної реєстрації, будь-які фамільні імена. У 1928 році закон про 

введення і реєстрацію прізвищ був ухвалений повторно, і до кінця 30-х років XX століття 

паспортизація населення в цілому була завершена. 

 Отже, прізвище як успадковане офіційне іменування, що вказує на приналежність 

людини до певної сім'ї, з'явилося в Ірані відносно нещодавно (2). Проте, іменування по 

приналежності до того або іншого роду або сімейства були відомі в Ірані з прадавніх 

часів. Після завоювання Ірану арабами й ісламізації країни (з середини VII століття) 

перси запозичили арабську антропонімічну систему, яка включала вісім типів особистого 

іменування, у тому числі (1): 

1. Ім'я особисте, що давалося при народженні (ism 'alam); 

2. Kunyah (кунья) — іменування по іменах дітей з компонентами abu ―батько‖ або 

umm ―мати‖;  

3. Nasab (насаб) — генеалогічне іменування по батькові або предкам (патронім) з 

компонентами ibn/bin ―син‖ або bint ―дочка‖; 

4. Laghab (лакаб) — прізвисько або титул, в основному почесні; 

5. Nisbah (нісба) — іменування за місцем народження, походженню або етнічній 

ознаці. 

 Серед зороастрійських священнослужителів і учених, що носили, як правило, 

імена іранського походження, також використовувався насаб. Наприклад: Parastār ben 

Xoršid, Soruš ben Keyvān ben Kāmkār — XVI - XVII ст.; Soltān Baxt Āqā bent Amir Xosrou 

Šāh — XIV ст. (3). 

 Дослідники в області іраністики відмічають, що перська антропонімія протягом 

тисячоліть постійно відтворювала одні й ті ж типи особистих імен з аналогічною 

морфологічною і смисловою структурою. З глибокої старовини в Ірані існували імена з 

простою основою, імена, утворені суфіксацією, імена двоскладові, імена-

словосполучення; імена, присвячені релігійній тематиці (теофорні), імена, дані по назвах 

звірів і птахів (зоофорні), по назві племен (этнофорні), імена, утворені від термінів 

спорідненості, імена за позначенням кольору і так далі (3). Усі зазначені типи особистих 

імен збереглися і функціонують в сучасній перській мові. В різних аспектах перські 

фамільні імена багато в чому повторюють будову і внутрішню форму особистих імен, 

існує зв'язок прізвищ з тими типами іменувань особи, які упродовж багатьох століть 

використовувалися в Ірані до введення прізвищ. 
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 В перській мові у словотворі перських прізвищ використовуються, з різною 

продуктивністю, усі частини мови.  Прості перські прізвища, тобто фамільні імена, 

основу яких утворюють нерозкладні на морфеми слова,  складаються з основ, що 

відносяться до різних лексико-граматичних класів. Згідно класифікації А.А.Кузьміною 

(3), найбільш активну роль в утворенні прізвищ відіграють іменники і прикметники (у 

тому числі етноніми, особисті імена, топоніми, астроніми). Менш численні групи 

іранських прізвищ складають прізвища, в основі яких  основи теперішнього та минулого 

часу дієслів, а також займенники, прислівники, вставні слова, прийменники, сполучники, 

вигуки, числівники.  

 За походженням, найчисленнішу групу скадають, прізвища арабського 

походження, утворені за допомогою: прикметників (Rafi' ―високий‖, Malih ―витончений‖, 

Nafis ―коштовний‖, Najib ―знайтний‖); прикметників найвищого ступеню (As'ad 

―найщасливіший‖, Arfa' ―найвищий, найважливіший‖);  дієприкметників I-X пород, 

дійсного і пасивного стану, що мають значення імені діяча, або рідше - абстрактних 

іменників (Dāi ―проповідник‖, Nādi ―глашатай‖, Šāfe' ―заступник‖, Fāzel ―вчений‖, Qāed 

―вождь‖, Rāheb ―монах‖, Kāteb ―писар‖, Mosāfer ―мандрівник‖. 

 В основі прізвищ іранського походження іменники, що позначають абстрактні 

поняття: Āzmun ―випробування‖, Panāh ―заступництво‖, Pādāš ―винагорода‖, Darmān 

―лікування‖, Bedrud ―розставання‖, Navid ―гарна новина‖; імена діяча (Timsār ―його 

величність‖, Pezeshk ―лікар‖, Dehqān ―селянин‖, Chupān ―пастух‖, Shāh ―шах‖, Nāxodā 

―капітан судна‖, Malvān ―матрос‖, Pishvā ―вождь‖). 

 Прізвища французького походження утворенні від іменників, що позначають імена 

абстрактні і конкретні, імена діяча: Elekrisite ―електрика‖, Ekonomi ―економія‖, Reform 

―реформа‖, Kompāni ―компанія‖, Bānk ―банк‖, Maqāze ―магазин‖, Kāndidā ―кандидат‖, 

Šārmān ―чарівний‖, Senā ―сенат‖. 

 Прізвища тюрксько-монгольського походження утворені від імен, що увійшли в 

перську мову в результаті багатовікових контактів з тюркськими і монгольськими 

племенами: Āqā «пан», Atābak ―атабек‖, Beyk ―бек, голова племені‖, Xāqān ―хакан‖ - 

титул монгольських і турецьких правителів, ―господар‖, Ojāq ―вогнище‖, Yarāq ―збруя‖, 

Yāsā ―фірман‖, ―покарання‖, Bātmānqelij ―велика шабля‖, ―великий меч‖, Šamxāl 

―мушкет‖. 

 Таким чином, прості іранські прізвища утворено переважно від   іменників і 

прикметників перського, арабського, французького та тюрксько-монгольського 

походження, які з'являлися в перській мові у різні історичні часи, частина з яких - 

застарілі слова,  що вийшли з ужитку. В кількісному відношенні імена арабського 

походження — як іменники, прикметники, так і (у меншій мірі) власні імена —  

зберігають кількісну перевагу. 
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