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  چکیده
 هر  حال .است زبان شود،  ارتباط به کار گرفته می     گونه هر در که اريترین ابز   نخستین و ابتدایی  

زبـان،   یـک  جمعیـت  ازدیـاد  بـا . شود   می بیشتر آن کاربران تعداد باشد، تر  ساده ابزار این قدرچ
 و فرهنگـی  تجـاري،  معنـایی،  احـساسی،  تبـادالت  انواع زبانی که پیچیدگی کمتري را داراست،    

 هـاي  زبـان  ایران از تنوع گویشی،   .  دهد   می  انجام کمتر هاي  سوتفاهم با و روشنی به آن را  مشابه
 در هنـوز  دلیـل تنـوع زبـانی،      به آنها، میان ارتباطات ولی. برخوردار است  زیادي قومی و محلی

 .اسـت  کتـب  و به کارگیري متون   ارتباط، هاي روش از یکی. شود  نمی انجام قبول قابل سطحی
در  اساسی هاي چالش از و خط یکی شناسی  بتنی بر علم زبان   هاي م   عدم شناسایی و معرفی واج    

 از ابتکـاري  اسـتفاده . اسـت  بـوده  هـاي بـومی     هـا و زبـان      گـویش  ایجاد ارتباط نوشتاري، بـراي    
 داشـتن  عـدم  کـاري،  مـوازي  قومی، تعصبات خط، در فنوتیک نابجاي ورود مختلف، هاي  نویسه
 موجـب  دیگـر،  هـاي  بغـض  و حـب  از يبـسیار  و ها روي  تک جامع، طراحی خطی  براي الگویی
 محلـی  هـاي  گویش ها و   انواع زبان  در واحد براي خط   ساختاري  در طراحی و پردازش    واگرایی

هایی که با ابداع خـط، بقـاي خـود را تثبیـت              پژوهش حاضر با استناد بر زبان      .است شده کشور
 براي ابداع و یا تصحیح خط     زبان فارسی، الگویی کاربردي و روشمند       اند و با ارائه تاریخچه      کرده

طبـق چـارچوب و  الگـوي واردهـاف        هـاي محلـی و قـومی          ها و زبان    گویشدر جهت همگرایی    
     . دهد اي ارائه می و به روش کتابخانه) 2015(
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