
تهران: سخنن   -فرهنگ فشرده سخن/ به سرپرستی حسن انوری .

5831 

دو جلد تألنفن  انوری درفرهنگ فشرده سخن به سرپرستی حسن

سنخنن بنرر فنرهنننگفشنردهنسنخنهننمهنه واژهاسن.. اننن شده

-تندنداددر)جنردرانن فرهنگ شواهد واژگنمننیاس..جلدی( )هش.

بسنفنمر هنمی اند. همچننفنن  واژه هم( حذف شده از هدخلهددودی

طور قفمسنی  که بههمنی نفر واژهوشمهد ترِ کم ونژه کهن کمربرد و به کم

 اند. شوند  از انن فرهنگ حذف شده سمخته هی

تهران: سخنن    -فرهنگ روز سخن / به سرپرستی حسن انوری .

5838 

دو فرهنگ اس.. برخالف فرهنگ روز سخن در نک جلد تألف  شده

هم و تدبفرات  واژهدر تدونن آن وهمی قدنمی را دربرندارد اصلی  واژه

در ننفنراصطالحمت علنمنیاس.. حجم روزِ زبمن فمرسی هدّ نظر بوده

دو ونرانش اصلی اسن.. اننن ازانن ونرانش از فرهنگ سخن کمتر

اس.. در تدونن  تدونن و هنتشر شدهفرهنگ توسط انتشمرات سخن

 ۱5و هؤل ۶۴انن فرهنگ نفر  افرون بر سرونراستمر )حسن انوری( 

اند. اننن  و تخصصی همکمری داشتههمی عموهی ونراستمر در بخش

 چمپ و هنتشر شد.5838اثر در سمل 

تنهنران:  -فرهنگ اهثمل سخن / تملف  حسن انوری...]و دنگران[ .

583۶ 

 

 

شنده چنمپشمنرده عنوان ازهجموعه فرهنگ همی سخنن5835تمسمل 

آن دردو و فشردهجلدی 3اس. که فرهنگ برر  سخن دردو ونرانش 

تمکنون ) هجلد ازنخستفن سلسله انن هجموعه اس.. کتمبخمنه هرکری

فرهنگ  «ذنلدرکه( برخی ازانن فرهنگ هم را تهفه نموده اس.583۴

 هدرفی هی شوند.  »برر  سخن

 ویژگی فرهنگ بزرگ سخن

 ۶1777اصنلنی(  ی اصلی )هدخنل سرواژه 01777. دارای بفش از 5

هثنمل  5777شمهد هستند   5۴7777ی فرعی )هدخل فرعی(   سرواژه

 تصونر اس..  5177و 

جندنند وهمی به کمر رفته در زبمن فمرسی قندننم ی واژه . شمهل همه۱

صد نونسنده و شمعر استخراج شنده  اثر و از آثمر هش. ۶17اس. که از

اثر از هدمصران هبنمی  538و قدهمازاثر هکتوب ۱07اس. و از آن هفمن 

 کمر بوده اس.. 

واژگنمن ی حنوزهدرهم و تندنبنفنرات ی واژه .در انن فرهنگ برای همه8

و نخستفن بمر در تمرنن  شدهنقلعموهی از قدنم و جدند شمهد هستند

درکنننمر قندننمشنمعنرانونونسی فمرسی  آثمر ننونسننندگنمن فرهنگ

رو انننی قمجمر و قرن حمضر قرار گرفنتنه اسن.  از نونسندگمن دوره

هم را از قرن سوم و چهمرم هجنری  فرهنگ برر  سخن سفرتحول واژه

 دهد . تم اهروز نشمن هی

نقل شود شمهداز کسمنیاس.شده. درآثمر هربوط به زهمن حمضر سدی۶

که زبمن فمرسی  زبمن همدری آنمن بوده و به ونژه بنه زبنمن فنمرسنی 

اند  چنمن که بر انن هنبنننم  در  هتداول در هرکر انران داستمن نوشته

 شده اس. صد و سی و پنج اثر از نونسندگمن هدمصر ففش آغمز کمر نک

ی  .فرهنگ برر  سخن  نخستفن فرهنگ بررگی اس. که به وسفلنه1

-هررشتهاصطالحمتوهمی گونمگون علمی نوشته شده هتخصصمن رشته

 را  هتخصص آن رشته نوشته اس..

 

  مرکزاطالع رسانی و  کتابخاهن مرکزی

 کبری انصری 
یی کارشناس ارشد مجموهع کتابخاهن اهی اهدا   

1394  سال  

  
  

 

 -فرهنگ بزرگ سخن / به سرپرستی حسن انوری .

 1831تهران: سخن ، 

 ج3

  

 فرهنگ بزرگ سخن فرهنگ فشرده سخن

 محمود صدیقی

96دی  

 

 مجمو عه فرهنگ های سخن

 91مرکز اطالع رسانی وکتابخانه مرکزی ،   

 فرهنگ روز سخن

 فرهنگ امثال سخن

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=261911&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=261911&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=261910&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=261910&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=239942&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=239942&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=193366&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=193366&lang=fa


اصطالحمت خمصی در اصنمف  سمزهمن هم و گروه همنی از طبنقنمت 

زبمن گفتمری هردم نقش ههمی انفم هی کننند. بنم وجود داردکه در

گردآوری تممم انن اصطالخ هم و تملف  آنهم به صورت فرهنگ  هنی 

هر دوره از تمرن  کشورزبمن عمهفمنه و کوچه بمزاری را تدففن درتوان

کوچه وبنمزارو زبمنوو ندونن کرد. دو نوع زبمن وجوددارد زبمن هدفمر

 انن کتمب اصطالحمت دوهی را دربردارد

ذنل فرهنگ برر  سخن/ به سرپرستی حسن اننوری  هنولنفنمن 

بخش عموهی حسن انوری...]و دنگنران[  وننراسنتنمران بنخنش 

تخصصی نصراهلل افمضل  اهفرحسفن حمجی فتنمحنی  وننراسنتنمر 

 5837تهران: سخن   -بخشدموهی هرجمن انصمری.

در 5835سنملدرکنهسنخننفرهنگ بنرر کتمب ذنلی اس. برانن

همنی اس. که  هش. جلد انتشمر نمفته بود. انن ذنل هشتمل بر واژه

بر تصحفح هشتمل اس.اند  همچنفن از قلم افتمده نم تمزه نمفته شده

روی جلندهش.درکهارجمعمتدرهمی چمپی و غفرچمپی و اشتبمه غلط

کم داشنتنه همنی که شمهد داده و نفر برخی شواهد جدند بر هدخل

 اند. نم شمهد نداشته

فرهنگ جغراففمنی سخن/به سرپرستی حسن انوری  هنولنفنمن و 

 5835تهران: سخن   -ونراستمران حسن انوری...]و دنگران[ .

هنمنه   رودهم و... در هم   کوه درنمهم  شهرهم   شمهل اسمهی کشورهم 

ی جمدف. شهرهم آنچنه  انن کتمب  دربمرهشود . در جمی جهمن هی

شده و   هبنم قرار داده 5831هربوط به انران اس.  سرشممری سمل 

همی اننترنتی استفنمده  آنچه هربوط به خمرج از انران اس. از سمن.

همی خمرجی از هنمبع انگلفسنی  فرهنگ حمضر  هدخلشده اس.. در

 و فرانسوی اخذ شده که داخل دو قالب آهده اس.. 

فرهنگ نمم سخن / به سرپرستی حسن انوری  تملف  هرجمن انصنمری   
 583۶تهران:  سخن   -سولممز شرک. افتخمر.

بنم کتمب فرهنگ نمم سخن جمهع ترنن فرهنگ نمهی اس. که تم کنننون
آوانگمری  رنشنه انن فرهنگ عالوه برعلمی هنتشر شده اس.. درروشی

 و هدنی برای اغلب نمههم شمهدی نفر نقل شده اس..
از سوی پدران و انراندرکه هدموالهمنی ای اس. از نمم کتمب هجموعهانن

همی خوش  واژهشممریآنشود.عالوه بر همدران برای فرزندان انتخمب هی
ننمهنهنمی رود و همنچنننفننتواند به عنوان نمم به کمر که هیآهنگ نفر
هورد شده اس.. درافرودهآنبرآهدهکه در کتمبهمی تمرنخی و ادبیقدنمی

شنمهنننمهنه هنمی هم نم پرندگمن نم شخصفن. گلهم که اسمهی بدضی نمم
 آورده شده اس. .اند شدری به عنوان شمهد بوده

فرهنگ اعالم سخن / به سرپرستی حسن انوری  هولفمن حسن انوری...

 5830تهران: سخن    -]و دنگران[ .

سفمس. اسن. کتمب شرح احوال اجمملی سرآهدان دانش  هنر  فن وانن

که تح. عنوان فرهنگ اعالم سخن گردآوری شده و دنبمله فنرهنننگ 

انن فرهنگ هطملبازهش. جلدی سخن به شممر هی ورد.قسم. ههمی

در کنهاس.. اسمهی اروپمئی آننچنننمنشرح احوال اروپمئفمن و آهرنکمئفمن

ننم ننفنسن.زبمن فمرسی قمبل تلنفنظزبمن آن کشورهم تلفظ هی شود در

شنده آوردهکتنمبای در اننهر زهفنهدرهدموال تلفظ نمی شود. هشمهفر

 اند. 

همی سخن/ تملف  هحنب اهلل  فرهنگ شفمهی سخن... هجموعه فرهنگ

پرچمی  هقدهه و ونرانش نوس  عملی عبمس آبمد  به سرپرستی حسنن 

 5833تهران: سخن   -انوری .

 کبری انصری 
یی کارشناس ارشد مجموهع کتابخاهن اهی اهدا   

1394  سال  

اس.:. نکی بنم به اظهمر دکترانوری اهثمل را از دو هنبع جمع شده  
هتون اس. و دنگنرازکنتنمب سخن  ازحفن تألف  فرهنگ برر در

تم به اهروز  جمع آوری شده اسن..کنه  55که از قرن  همی اهثمل
هرحوم دهخدا اس..  ههمترنن فرهنگ در انن زهفنه اهثمل و حکم

حنملنی دنگر اننکه اصطالحمت و تدمبفر از اهثمل جدا شده اس.. در
اغنلنب که در اهثمل و حکم دهخدا و بسفمری از کتب اهثمل دننگنر

 تدبفرات زبمنی را جرء اهثمل آورده اند. 
از نظر تدداد اهثمل جمهع ترنن کتمب هثل اس.. بنه طنوری کنه 

کنه که کتمب هنمننیحملیهرار هثل را در بر دارد  در 85نردنک به 
در انن زهفنه چمپ شده  حتی کتمب هرحوم دهخدا  تدندادهنثنل 

 همنشمن از انن بسفمر کمتر اس..

تهران: سخن  -فرهنگ کنمنمت سخن / به سرپرستی حسن انوری .
  5838 

به هوضوع انوری حسندکتراثرفرهنگ کنمنمت سخنجلدی کتمب دو
هنم  آنو هدنننمننیلغویی حوزهوفمرسی زبمندرکنمنمت و اصطالحمت

-برای بسفنمری ازآهده اس.: انسمنی اثر اختصمص دارد.در هقدهه
زبمن از کنمنمتبهرو پرداختناننبرد. از هیبه کمرهفمهفم  زبمن کنمنی

 فرهنگی اس. .ی هسمئل اهور ههم و واجب در زهفنه
 

فرهنگ درس. نونسی سخن / به سرپرستی حسن انوری  تملنفن  
 5831تهران:  -نوس  عملی عبمس آبمد.

ی نگمرش درس. زبنمن  انن فرهنگ  شمهل هطملب و هبمحثی دربمره
هم   هم  ترکفب واژهسمزد هیقمدرراآن هخمطبی فمرسی اس. و هطملده

هم اختنالف  ی درس. و نمدرس. بودن آن همنی را که دربمره و جمله
به کمر غلطهم را نظر هس. نم برخی از هبتدنمن به سبب نمآگمهی آن

هنکنمنل برند  بشنمسد و درس. به کمر ببردانن هنبنع درواقنع هی
 هی بمشد  »غلط ننونسفم «اثراستمد ابوالحسن نجفی به نمم

 فرهنگ کنایات سخن

 فرهنگ درست نویسی سخن

 فرهنگ نام سخن

 فرهنگ اعالم سخن

 فرهنگ شفاهی سخن

 ذیل فرهنگ بزرگ سخن

 فرهنگ جغرافیایی سخن
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