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نگاهي به پاياننامههاي دانشگاهي در زمينه خط فارسي
)(١٣٨٢-١٣٥٣
محمدامين ناصح )دانشگاه بيرجند(
همه کساني که به خط فارسي مينويسند و ميخوانند با مسائل و مشکالت آن آشنايند.
از دهههاي پيشين صاحبنظران قواعدي براي اصالح خط فارسي پيشنهاد کردهاند .اين
مطالعات از قريب پنجاه سال پيش در دانشکده ادبيات دانشگاه تهران آغاز و سپس در
مراـکز انتشاراتي ٬از جـمله انـتشارات فـرانکـلين ٬پـيگيري شـد .مـتعاقبًا در مـرکز نشـر
دانشگاهي نيز شيوهنامهاي در اين باب تدوين و منتشر شد.
فــرهنگستان زبــان و ادب فــارسي نـيز ٬پس از مـطالعات و مشـاورههاي مـتمادي
)١٣٧٢ـ (١٣٨٢موفق شده است مصوبهاي با عنوان دستور خط فارسي به جامعه فرهنگي
عرضه دارد .اخيرًا نيز مقدمات اجرايي طرح فـرهنگ امـالئي بـر اسـاس دسـتور خـط
مصوب فرهنگستان آغاز شده است.
فارسي ّ
تا کنون مـطالعات عـلمي چـندي در بـاب خـط فـارسي در قـالب کـتب ٬مـقاالت و
سخنرانيها منعکس شده و بخش مهمي از پژوهشهايي که در اين زمينه صورت گرفته
پاياننامههاي تحصيلياند که در دسترس عالقهمندان نيست.
مجموعه حاضرـــ به عنوان بخشي از نتايج يک طـرح پـژوهشي مـيدانـي١ـــ شـامل
١ـ(ــطرح پژوهشي »ـگردآوري و چکيدهنويسي پاياننامههاي زبـانشناختي دانشگـاههاي دولتـي و آزاد کشـور«
)دانشگاه بيرجند(.
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اطالعات کتابشناختي  ٢٦عنوان رساله دانشگاهي است که از  ٩مرکز آموزش عـالي
دولتي و آزاد کشور ٢در گروههاي آمـوزشي رشـتههاي زبـانشناسي هـمگاني ٬زبـان و
ادبيات فارسي ٬آموزش زبـان فـارسي بـه غـيرفارسيزبانان ٬آمـوزش زبـان انگـليسي٬
روان شناسي فرهنگ و زبانهاي باستاني ارائه شدهاند .اميد که ايـن مـجموعه بـتوانـد٬
ضمن بازنمائي تالشهاي صورت گرفته ٬موجبات بسط و غناي تحقيقات تخصصي در
اين زمينه را بيش از پيش فراهم سازد.

اـکبرپور ٬جعفر ٬بررسي خطهاي نوشتاري زبانآموزان مازندرانيزبان )پايه چـهارم و
پنجم شهرستان بهشهر(  .به راهنمائي دکتر سيد محمد ضياءحسيني ٬کارشناسي ارشد
آموزش زبان فارسي به غيرفارسيزبانان ٬دانشگاه عالمه طباطبائي.١٣٨٢ ٬
اورنگ ٬شهين .بررسي يک آزمون امالئي  .به راهنمائي هرمز ميالنيان ٬کارشناسي ارشد
زبانشناسي همگاني ٬دانشگاه تهران ١٢٦ ٬١٣٥٥ ٬ص.
برجيان ٬حبيباهلل .کتابت زبانهاي ايراني  .به راهنمائي بدرالزمـان قـريب ٬کـارشناسي
ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني ٬دانشگاه تهران ١٢٠ ٬١٣٧٧ ٬ص.

پروانه پريخاني ٬حسن ٬بررسي خطاهاي نوشتاري دانشآموزان سطح متوسط ترکزبان
در يادگيري زبان فارسي  .به راهنمائي دکتر مهدي نوروزي خياباني ٬کارشناسي ارشد
آموزش زبان فارسي به غيرفارسيزبانان ٬دانشگاه عالمه طباطبائي.١٣٨٢ ٬

ترابي جهرمي ٬ژيال .بررسي شماري از مشخصههاي نوشتههاي دانشآموزان سال سوم
راهنمايي  .به راهنمائي شهين نـعمتزاده ٬کـارشناسي ارشـد زبـانشناسي هـمگاني٬
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي ١٠٣ ٬ص.
حاج سيد جوادي ٬شهپر .بررسي يک آزمـون امـالئي .بـه راهـنمائي هـرمز مـيالنيان٬
ـکارشناسي ارشد زبانشناسي همگاني ٬دانشگاه تهران ١٢٦ ٬١٣٥٥ ٬ص.

حال جي ٬جواد .بررسي و شناخت خطاهاي امالئي دانشآمـوزان ابـتدائـي پسـرانـه٬
ّ
)مطالعه موردي شهرستان مشهد(  .بـه راهـنمائي رضـا زمـرديان ٬کـارشناسي ارشـد
زبانشناسي همگاني ٬دانشگاه اصفهان ١٤٣ ٬١٣٧٩ ٬ص.
خوانساري ٬ثريا .پژوهشي امالئي براي دستيابي به گرايشهاي اصلي خط فارسي .به
٢ـ(ــدانشگاه اصفهان ٬پژوهشگاه علوم انسـاني و مـطالعات فـرهنگي ٬دانشگـاه تـبريز ٬تـربيت مـدرس ٬تـهران٬
شيراز ٬عالمه طباطبائي ٬فردوسي مشهد ٬آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي.
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راهنمائي هرمز ميالنيان ٬کارشناسي ارشـد زبـانشناسي هـمگاني ٬دانشگـاه تـهران٬
 ١٢١ ٬١٣٥٥ص.
خلخالي ٬نازيال .بررسي رسمالخط فارسي .به راهنمائي حسن زند ٬کـارشناسي ارشـد
زبانشناسي همگاني ٬دانشگاه تهران ١٩٩ ٬١٣٧٣ ٬ص.
رئيسي ٬سيد علي .هزوارش پهلوي  .به راهنمائي مهري باقري ٬کارشناسي ارشد فرهنگ
و زبانهاي باستاني ٬دانشگاه تبريز ٢٥٠ ٬١٣٧٨ ٬ص.
رضازاده ٬پرويز .آمـوزش مـهارتهاي نـوشتاري زبـان فـارسي .بـه راهـنمائي مـهدي
مشکوةالديني ٬کارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي به غـيرفارسيزبانان ٬دانشگـاه
فردوسي مشهد ١٨٧ ٬١٣٧٨ ٬ص.
شاهري لنگرودي ٬سيد جليل .نگاهي زبانشناختي به مسئله ويرايش در زبان فارسي.
به ر اهنمائي کتايون مزداپور ٬کارشناسي ارشد زبـانشناسي هـمگاني ٬دانشگـاه آزاد
اسالمي واحد تهران مرکزي ٣٩٠ ٬١٣٧٩ ٬ص.

ضرابي ٬شايسته .طبقهبندي قواعدي براي خواندن خط فارسي به منظور برنامهريزي
در رايانه  .به راهنمائي محمود بيجنخان ٬کارشناسي ارشـد زبـانشناسي هـمگاني٬
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي ٦٥ ٬١٣٧٨ ٬ص.

عليخاني ٬جالل ٬بررسي غلطهاي امالئي دانشآموزان پسر دوره ابتدائـي شـهرستان
بروجن با اختالل در امالنويسي به منظور گروهبندي اين نوع اختالل )سال تحصيلي
 . (٧٩-٧٨به راهنمائي دکـتر مـريم سـيف نـراقـي ٬کـارشناسي ارشـد روانشـناسي٬
دانشگاه عالمه طباطبائي ٩٥ ٬١٣٧٩ ٬ص.
غالمحسينزاده ٬غالمحسين .روش خواندن خط فارسي .به راهنمائي تقي پورنامداريان٬
ـکارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي ٬دانشگاه تربيت مدرس ٣١٥ ٬١٣٦٧ ٬ص.
فرهادي ٬محمد .بررسي مشکالت نگارش فارسي دانشآموزان عربزبان جنوب ايران.
به راهنمائي لطفاهلل يارمحمدي ٬کـارشناسي ارشـد آمـوزش زبـان فـارسي بـه غـير
فارسيزبانان ٬دانشگاه شيراز ٨٢ ٬١٣٧٩ ٬ص.
فهيمنيا ٬فرزين .مشکالت آموزش و يادگيري خط فارسي .به راهنمائي يحيي مدرسي٬
ـکارشناسي ارشد زبانشناسي همگاني ٬پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي٬
.١٣٨١
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قرباني حق ٬الهام .بررسي منشأ غلطهاي امالئي پايه اول و دوم دبستان .به راهنمائي
سيد مهدي سمائي ٬کارشناسي ارشد زبانشناسي هـمگاني ٬دانشگـاه آزاد اسـالمي
واحد تهران مرکزي.١٣٨١ ٬

ـکامياب ٬منيژه .بررسي آماري گونههاي مختلف امالئي در کتاب »ـکار نويسنده« نوشته
ايليا ارنبورگ  .به راهنمائي هرمز ميالنيان ٬کارشناسي ارشـد زبـانشناسي هـمگاني٬
دانشگاه تهران ٢٧٦ ٬١٣٥٣ ٬ص.
مخبر ٬عباس .کند و کاوي در برنامهريزي زبان فارسي نوشتاري .به راهنمائي عليمحمد
حقشناس ٬کارشناسي ارشد زبانشناسي همگاني ٬دانشگاه تهران ٥٤ ٬١٣٦٨ ٬ص.
مرادزاده ٬شـهروز .طبقهبندي همنويسههاي خطّ فـارسي .بـه راهـنمائي دکـتر مـحمود
بيجنخان ٬کارشناسي ارشد زبانشناسي همگاني ٬دانشگاه تهران ٧٠ ٬١٣٨١ ٬ص.
ملکشاهي ٬بهرام .ترجمه تاريخ نگارش  .به راهنمائي يـداهلل ثـمره ٬کـارشناسي ارشـد
زبانشناسي همگاني ٬دانشگاه تهران ١٧٦ ٬١٣٦٣ ٬ص.
موسوي تربتي ٬سعيد .بسامد کاربرد واجها در زبان فـارسي نـوشتاري .بـه راهـنمائي
معصومه قـريب ٬کـارشناسي ارشـد فـرهنگ و زبـانهاي بـاستاني ٬دانشگـاه تـهران٬
٢٠٧ـص.

مـــير اســماعيلي ٬مــحمود .بــررسي خــطاهاي زبــاني در نــوشتار فــارسيآموزان
مازندرانيزبان  .به راهنمائي سيدمحمد ضياءحسيني ٬کارشناسي ارشد آموزش زبان
فارسي به غيرفارسيزبانان ٬دانشگاه عالمه طباطبائي٧٣ ٬١٣٨٠ ٬ـص.
نبيفر ٬شيما .بررسي خطاهاي امالئي و پردازش امالئي در کـودکان فـارسيزبان .بـه
راهنمائي شهين نعمتزاده ٬کـارشناسي ارشـد زبـانشناسي هـمگاني ٬دانشگـاه آزاد
اسالمي واحد تهران مرکزي١٧٥ ٬١٣٧٧ ٬ـص.
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