
 21 جلدفرهنگنامه فهرست مقاله هاي 

 صفحه نام مقاله صفحه نام مقاله صفحه نام مقاله

 58 له نشینیچ 34 چراغ 1 چاپ

 58 چلیپاییان 34 راغانیچ 9 چاپ باتیک

 54 چمران، مصطفی 34 چربیها 11 دستی چاپ

 54 چمن 35 رتکهچ 14 ک، کارلچاپ

 59 چنار 39 چرخ 14 گرچاپ

 91 چناران 81 رخ خیاطیچ 14 لین، چارلیچاپ

 91 چندضلعی 84 چرخ دنده 18 دچا

 99 چندل 83 رخ ریسکچ 15 در)خیمه(چا

 93 چند وجهی 88 چرخ گوشت 91 درچا

 98 چنگ 84 رخ و فلکچ 91 رواداریچا

 94 چنگال 85 چرکسها 91 سر، جفریچا

 94 چنگر 85 رمچ 91 قوچا

 95 چنگیزخان 41 چسب 99 قیچا

 111 چوب 49 سبندگیچ 93 لدرانچا

 119 چوب الف 49 چشایی 93 لوسچا

 114 چوب پنبه 49 شمچ 98 ودارچا

 113 چوبک 49 چشم بلبلی 94 ووشیچا

 118 چوبک، صادق 49 شم زخمچ 94 هچا

 114 چوپانیان 49 چشمه 99 ه بهارچا

 114 چوگان 41 شمه علیچ 41 یچا

 119 چهار باغ 41 چغازنبیل 48 یخانهچا

 111 چهارپاره 44 غانیانچ 48 یکوفسکی،پیوترایلیچچا

 111 چهارده معصوم 44 چغندر 44 چپ دستی

 111 چهار شنبه سوری 48 کچ 44 ترچ

 119 چهار محال وبختیاری 51 چک 45 چتر نجات

 114 چهارمقاله 51 کاوکچ 49 چمچ

 113 چهره پردازی 59 چکش 31 چچن

 118 چهل تکه 54 گالیچ 31 خوف، آنتوان پاولوویچچ

 114 چهلستون 58 چلنگری 34 چدن



  21فهرست مقاله هاي فرهنگنامه جلد

 صفحه نام مقاله صفحه نام مقاله صفحه نام مقاله

 154 حسنلو 184 حجاز 114 چهل طوطی

 191 حسن یوسف 184 حجازی، محمد 114 چیستان

 191 حسین کرد شبستری 184 حجر 114 چین

 191 حشر 185 حجرات 144 چین

 199 حشره 185 حجراالسود 148 چین چیال

 919 حشره خور کوتوله 185 حد 148 چینی

 919 حشره شناسی 189 حد 149 حائری، عبدالکریم

 914 حشیش 189 حدودالعالم 131 حاتم طایی

 914 حصبه 141 حدیبیه 131 حاتمی، علی

 914 حصیر 141 حدیث 131 حاج سیاح

 914 حضرت عبدالعظیم 141 حدید 131 حاج آقا میرزا آقاسی

 914 حضرت معصومه 149 حرا 139 حافظ، شمس الدین محمد

 914 حضیض 143 حرا 134 حافظ ابرو، علدهللا بن لطف هللا

 914 حفار 143 حرارت مرکزی 134 حافظه

 919 حفصه 143 حر ریاحی 135 حاقه

 919 حقابه 144 حر عاملی، محمد بن حسن 135 حام

 991 حق العمل کاری 144 حرکت 135 حامیها

 991 حق مولف 144 حرم 135 حاوی

 991 حقوق 144 حروفیه 135 حبسیه

 999 حکایت 143 حزب 139 حبله رود

 993 حکمت 148 حزین محمد علی بن ابی طالب 181 حبوبات

 993 حکمت، علی اصغر 144 حساب 181 حبیب اصفهانی

 998 حکمت، ناظم 145 حسابان 181 حبیب السیر

 994 حکومت 159 حسابداری 181 حبیب بن مظاهر

حبیب خراسانی، حبی هللا بن محمد 

 هاشم
 994 حالج، حسین بن منصور 154 حسابرسی 181

 995 حالجی 153 حسابی، محمود 181 حج

 999 حالل 158 حسن بصری 183 حج

 941 حالل وحرام 158 حسن صباح 188 حجاب

 941 حلزون 154 وزیر، حسن بن محمدحسنک  188 حجاج بن یوسف ثقفی



 

 21فهرست مقاله هاي فرهنگنامه 

 صفحه نام مقاله صفحه نام مقاله صفحه نام مقاله

     949 حلوا

     949 حلیمه

     944 حماسه

     943 حمام

     944 حمام ایرانی

     949 حمد

     949 حمدهللا مستوفی

     931 حمزه بن آذرک

     931 عبدالمطلبحمزه بن 

     931 حمل ونقل

     938 حمورابی

 934 حمید الدین بلخی، عمربن محمود
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  934 حنا

     934 حنانه، مرتضی

     935 حنبلی

     935 حنظل

     939 حنظله باد غیسی

     939 حنفی

     981 حنین

     981 حنین بن اسحاق

     981 حوا

     981 حواریون

     989 حواصیل

     983 حوزه علمیه

     984 حیات

     989 حی بن یقظان

     941 حیدر عمو اوغلی

     941 حیدریان، علی محمد

      

 

 


