
 

 

   

 در سیستم های نوشتارینویسه ها گرافیکی بصری پیچیدگی 

1پریسا رشیدی  2مینا احمدی، 

 

 

 چکیده

ها شکل ها و معانی که در آن نویسههای استاندارد شده بین نویسهسیستم نوشتاری یک کد گرافیکی است، یعنی سیستمی از جفت

های نوشته شده باید با محدودیت وشتار به این معناست که نویسهنیژگی بصری توانند پایدار باشند. وگیرند که میتصاویری را به خود می

های استفاده شده توسط های سیستم بینایی انسان مطابقت داشته باشند. یکی از جنبه های این بهینه سازی در پیچیدگی گرافیکی نویسه

شوند. با بان استفاده میی شکل نوشتاری یک زبان یا چند زهای گرافیکی هستند که براخط ها نهفته است. خط ها مجموعه ای از نویسه

خط(، به سه سؤال اصلی در  133نویسه، از بیش از  47000های محاسباتی روی یک مجموعه داده بزرگ و متنوع )بیش از استفاده از روش

( آیا می 2کند؟ )دگی نویسه را تعیین می( چه چیزی پیچی1دهیم: )های نوشته شده و تکامل نوشتار پاسخ میمورد پیچیدگی بصری نویسه

تر می شود که تشخیص نویسه را آسانای توزیع می( آیا پیچیدگی به گونه3توانیم رگه هایی از تغییر تکاملی در پیچیدگی نویسه پیدا کنیم؟ )

( 2کنند، و )ها کدگذاری میه نویسهه اول به واحد زبانی آن بستگی دارد ک( پیچیدگی نویسه در درج1دهد که )کند؟ مطالعه ما نشان می

ای که ابتدا در هنگام ( برای یک نویسه منحصر بفرد، نیمه3شواهد کمی از تغییر تکاملی در پیچیدگی نویسه وجود دارد. عالوه بر این )

 شویم.تر از آن چیزی است که در آخر با آن مواجه میشود، پیچیدهخواندن با آن مواجه می

 چیدگی، گرافیکی،  نویسه ها ، سیستم ، نوشتارپی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ها شکل تصاویری را به ها و معانی که در آن نویسههای استاندارد شده بین نویسهنوشتن یک کد گرافیکی است، یعنی سیستمی از جفت

یک سیستم ارتباط بصری است که "شکل عالئم قابل  (. این2020،کلی و وینترس،توانند ماندگار شوند )مورینه میگیرند کخود می

 دائمی" را به خود می
ً
کند) مورین و ( و یک زبان طبیعی را رمزگذاری می2011گیرد)تریمان و کسلر، مشاهده روی سطح یک شی نسبتا

 (. 2020همکاران، 

ها، در شوند. نویسهند که در اینجا خط نامیده میاهایی سازماندهی شدههایی هستند که در مجموعههای نوشتاری بر اساس نویسهسیستم

کنیم شوند. یک خط همانطور که ما تعریف میهای اساسی هستند که برای تجسم )نوشتن یا چاپ( یک زبان استفاده میتعریف ما، نویسه

ط همچنین گاهی اوقات یکی از شود. یک خهای گرافیکی است که برای شکل نوشتاری یک یا چند زبان استفاده میمجموعه ای از نویسه

های گفتاری به ندرت کاماًل با های نوشتاری و زبانها، سیستمشود. خطچندین مورد است که برای سیستم نوشتاری یک زبان استفاده می

ها شود. خطیهای مختلف استفاده مهم همپوشانی دارند. به عنوان مثال، خط التین توسط انواع سیستم های نوشتاری برای نوشتن زبان

در  aرسد. به عنوان مثال، نویسه کند که نوشته چگونه به نظر میکند، اما تعیین میکنند که نوشته چه چیزی را رمزگذاری میتعیین نمی

مه( های مختلف برای رمزگذاری صداهای مختلف، بسته به زمینه )زبان، کلتواند در زبانشود که میخط التین با یک شکل اصلی تعریف می

های مختلف، به عنوان مثال، صربی شود، استفاده شود. برعکس، یک سیستم نوشتاری را می توان با استفاده ازخطکه در آن استفاده می

 کرواتی نوشت. 

 جدید است: می توان آن را به چند رویداد اختراعی کهای نوشتاری با زبانزبان
ً
ه بیش از های گفتاری تضاد دارند. نوشتن یک نوآوری نسبتا

چند هزار سال پیش رخ داده اند، ردیابی کرد. نوشتن، تا حد زیادی بیشتر از صحبت کردن، نیازمند تالشی صریح و عمدی در یادگیری و 

های نوشتاری به شیوه بصری متکی های گفتاری به طور گسترده ادراک شنوایی را به کار می گیرند، زبانانتقال آن است. در حالی که زبان

، 2010های سیستم بینایی انسان مطابقت داشته باشند )دیهانه های نوشته شده باید با محدودیتند. این نشان می دهد که نویسههست

ها های خطکند. نویسههای نوشتاری سازگاری آنها را با سیستم بینایی انسان آشکار می(. حداقل دو ویژگی سیستم2007دیهانه و کوهن، 

ای )تقارن عمودی به تقارن افقی های آینهها در حروف )ترجیح ضربات عمودی و افقی بر مورب(، و تقارنری ضربهگیبا توجه به جهت

(. آنها 2018بینی کرد. )مورین، های علم اعصاب پیشها را در زمینهتوان آنشود( ناهمسانگرد هستند، دو ویژگی که میترجیح داده می

حنه های طبیعی دارند، با استفاده گسترده از اشکال توپولوژیکی پایه که در محیط بصری طبیعی تکرار همچنین تمایل به تقلید از آمار ص

(، و جهت گیری های اصلی، که بیش از حد در 2017؛ تستولین، استویانوف، و زورزی، 2006می شوند )چانگیزی، ژانگ، یه، و شیموجو، 

دهند. ی به طور موثر هزینه پردازش آنها توسط سیستم بینایی انسان را کاهش می(. هر دو ویژگ2018جهان طبیعی حضور دارند )مورین، 

 ها که میزان انطباق آنها با سیستم بینایی انسان را تعیین می کند، پیچیدگی بصری آنهاست.های نویسهیکی دیگر از جنبه

تر، اشکال پیچیده (. عالوه بر درک آسان2006ری، پیچیدگی بصری بر عملکرد در خواندن و وظایف تمایز بصری تأثیر می گذارد )دوند

 
ً
 به تالش حرکتی بیشتری برای تولید نیاز دارند، زیرا تمایل به تعداد بیشتری ضربات متمایز دارند )حرکات دست متمایز که معموال

ً
 با احتماال

؛ روونچاک، ماکوتک، و رایلی، 1999چوی، و کیم، ؛ کیم، کیم، 2016چانگ، پالت، و پرفتی،  -شوند بلند کردن ابزار حکاکی از هم جدا می

(. حروف ساده تر برای چشم راحت تر و برای دست راحت تر است. فشارهای بصری و حرکتی هر دو به سمت حروف ساده تر تمایل 2009

 دارند.  

 

 واژگان

 

« افیکی واحدهای یک سیستم نوشتاریشکل گر »های گرافیکی که برای شکل نوشتاری یک یا چند زبان یا ای از نویسهمجموعه خط:

تواند توسط یک یا چند سیستم نوشتاری استفاده شود. به عنوان مثال، خط التین (. یک خط می35، ص2002شود)کولماس، استفاده می

 شود. برای چندین سیستم نوشتاری از جمله الفبای انگلیسی یا الفبای لهستانی استفاده می



 

 

 فقط بر مجموعه ای  سیستم نوشتاری:
ً
از قراردادها که یک خط را به صداها و کلمات یک زبان مرتبط می کند. یک سیستم نوشتن معموال

 اساس یک خط است. 

شود، یعنی واحد شناسی سیستم نوشتاری که برای آن استفاده میها بر اساس نشانهبندی خطراهی برای دسته نوع )سیستم نوشتاری(:

 کنند. گذاری میهای آنها رمز زبانی که نویسه

های اصلی )اشکال( مورد استفاده کنیم. آنها به نویسه" به جای یکدیگر استفاده میcharacter" و "symbolما از دو کلمه " نماد/نویسه:

 برای تجسم )نوشتن یا چاپ( یک زبان اشاره دارند.

نت حروف خط التین. این مقاله مربوط به انواع های گرافیکی اشکال در یک خط. به عنوان مثال، فوای از نمایشمجموعه فونت:

تایپوگرافیک، مانند نوع مورب در مقابل معمولی، یا دندانه دار در مقابل شکسته)بدون دندانه( از یک خط معین نیست. ما بر تنوع بین 

 ها.کنیم، که قابل توجه است، نه بر تنوع درون خطها تمرکز میخط

 .کند نوع و اندازه است یم یینخط را تع یک یهایسهنو یکیگراف یچیدگیآنچه پ

ها فرض شده است: اندازه موجودی نمودار آن، و نوع سیستم نوشتاری که با آن مرتبط است )چانگ و دو عامل اصلی پیچیدگی نویسه

ان مثال، اندازه های موجود در خط است. به عنو(. اندازه موجودی یک خط تعداد نویسه2005؛ چانگیزی و شیموجو، 2016همکاران، 

های متمایز در نویسه منحصر به فرد است )ما حروف بزرگ و کوچک را به عنوان نویسه 52است، زیرا شامل  52موجودی نمودار خط التین 

شناسی سیستم نوشتاری است که برای آن استفاده ها بر اساس نشانهبندی خطنظر می گیریم(. نوع سیستم نوشتاری روشی برای دسته

کنند. انواع شناخته شده عبارتند از حروف الفبا، هجاها، آرم نگاری، و غیره. های آنها رمزگذاری میود، یعنی واحد زبانی که نویسهشمی

تواند کنیم: پیچیدگی نویسه یک خط همچنین میعالوه بر اندازه موجودی نمودار و نوع سیستم نوشتاری، ما تأثیر تکاملی را اضافه می

گیریم که یک شود، باشد. به عبارت دیگر، در صورت مساوی بودن سایر موارد، این احتمال را در نظر میکه از آن پیاده می تحت تأثیر خطی

 شود.تر پیاده میتری نسبت به خطی باشد که از یک خط سادههای پیچیدهخط پیاده شده از یک خط پیچیده ممکن است دارای نویسه

 

 های پیچیده تری هستند.جودی نمودارهای بزرگتر دارای نویسههایی با موفرضیه اندازه: خط

( دریافتند که پیچیدگی نویسه به طور متوسط سه ضربه 2005اندازه موجودی نتایج متناقضی به همراه داشته است. چانگ زی و شیموجو)

( دریافتند که پیچیدگی 2018پرفتی ) ( و و چانگ، چن و2016است، مستقل از خط در نظر گرفته شده، در حالی که چانگ و همکاران )

شود که گیرد. در این مورد، تصور مییابد و تحت تأثیر نوع سیستم نوشتن قرار میهای موجود در یک خط افزایش مینویسه با تعداد نویسه

گذارد. به های زبانی تأثیر میها و واحدهای مورد نیاز نگاشت بین نویسهها از طریق تعداد نویسهنوع سیستم نوشتاری بر پیچیدگی نویسه

(، "نیاز به پیچیدگی توسط اندازه موجودی نمودارها، که به نوبه خود توسط اندازه واحدهای زبانی که آنها 2016گفته چانگ و همکاران. )

 (. 67شود: واج ها، هجاها، تکواژهای هجا، به ترتیب افزایشی" )ص. کنند هدایت مینگاشت می

های مجزا گیرند، حتی اگر خطها را به عنوان نقاط داده مستقل در نظر میهر دو مطالعه این است که آنها خط یکی از محدودیت های

های دیگر مرتبط هستند. به عنوان مثال، بسیاری از سیستم های نوشتاری الفبایی از الفبای یونانی به روش ها با خطمستقل نباشند. خط

های بین فرهنگی مشکل ساز تواند به ویژه برای دادهرند. در نظر نگرفتن اصل و نسب مشترک میگیهای کم و بیش مستقیم سرچشمه می

های مشاهده شده در یک ملیت ممکن است به دلیل اصل و نسب مشترک آنها باشد )"مساله گالتون"(: الزم است باشد، زیرا برخی از ویژگی

خواهیم آزمایش (. در اینجا، می1994تقل از یکدیگر نیستند )میس و همکاران، این واقعیت را در نظر بگیریم که برخی از مشاهدات مس

گذارد یا خیر، در حالی که تأثیرات احتمالی اجداد مشترک را در ها تأثیر میکنیم که آیا اندازه موجودی نمودار بر پیچیدگی گرافیکی نویسه

 گیریم.نظر می

 

 شود.سه در سطح خط ثبت میفرضیه همگنی: بیشترین تنوع در پیچیدگی نوی 

، چندین استدالل نشان می
ً
دهد که بیشتر اختالف در پیچیدگی نویسه باید با دانستن اینکه یک نویسه از کدام خط است، گرفته شود. اوال

فاوت نیست. این ها متگیرد که در سطح نویسهها را در بر میگنجاندن در یک خط معین، بسیاری از منابع مهم اختالف در پیچیدگی نویسه

 خط روی آن نوشته می شود؛ شکل ضربه
ً
دهند، یا تأثیرات سبکی کلی. دوم، های اصلی خط را تشکیل میشامل موادی است که معموال



 

 

کند، ممکن است زبان نوشتاری را نیز (، که تولید زبان گفتاری را هدایت می2010چیزی مانند اصل تراکم اطالعات یکنواخت )جاگر،

. اگر درست باشد، این بدان معناست که نویسندگان یک سطح کم و بیش ثابت از پیچیدگی را در سراسر حروف مختلفی که محدود کند

تر دهد، که برخی معتقدند خواندن را آسانها را افزایش میبینی ویژگیها قابلیت پیشکنند. سوم، شباهت بین نویسهنویسند حفظ میمی

(. به این سه 2011کند) تریمان و کسلر، های درون یک خط نیز یادگیری را تسهیل میهمگنی بین نویسه (.2011کند)تریمان و کسلر،می

شود، تعلق به یک به عنوان مثال، نوع سیستم نوشتاری که برای آن استفاده می -ها دلیل، در مقایسه با عوامل مرتبط با پیچیدگی نویسه

 ی نویسه باشد.خط خاص باید مهمترین عامل مؤثر بر پیچیدگ

 

 شوند؟ یم یچیدهبا گذشت زمان کمتر پ هایسهنو یانوشتار: آ یتکامل فرهنگ

(. پیچیدگی گرافیکی نیز بر تالش 2006پیچیدگی گرافیکی هزینه شناختی پردازش سیگنال ها را افزایش می دهد )پلی و همکاران، 

کشد و بازتولید صادقانه آن دشوارتر است تر طول میسیم یا نوشتن طوالنیتر برای تر های پیچیدهگذارد، زیرا نویسهتولیدکننده تأثیر می

 (. 2015)تاماریز و کربی، 

شوند)پلی و تر به خاطر سپرده و تشخیص داده میها  سختکند و بنابراین نویسههای بصری را ایجاد میپیچیدگی بصری باالتر، محرک

مراجعه کنید. شناسایی  2.3بیشتر در مورد معیارهای پیچیدگی بصری به بخش برای جزئیات  -( 2014؛ون در هلم؛2006همکاران،

تصاویر پیچیده تر )تصویر در اینجا به معنای هرگونه نمایش گرافیکی، انتزاعی یا مشخص، تصویری یا غیر واقعی است( زمان بیشتری برای 

های دیگر اشتباه گرفته می شوند یا به طور ناقص ب با نویسهشناسایی نیاز دارد، و همچنین باعث اشتباهات بیشتری می شود، زیرا اغل

(. این اثر پیچیدگی 2007؛ژانگ,ژانگ, ژیو, لیو و یو، 2006؛ پلی و همکاران,2005؛ دونداری و مک فادن،1993بازتولید می شوند)بایرون،

ست کلی، یا غیرعادی بودن در میدان بینایی قوی (، و سطوح نویز، کنترا1993نسبت به آشنایی یا تجربه شرکت کنندگان با تصاویر )برن، 

کند و جستجوی بصری را (. . پیچیدگی گرافیکی همچنین بر بار حافظه کاری سنگین می2003است )شو، چن، اندرسون، وو و ژوان، 

های امالیی زودتر از جلوه -(. در نهایت، اثرات پیچیدگی گرافیکی در اوایل پردازش بصری کلمات 2004کند )آلوارز و چاوانگ،تر میسخت

تواند با کاهش پیچیدگی (. این نتایج حاکی از آن است که یک خط می2015دهد )دوفاو، گرینگر، میدگلی و هولکامب، یا معنایی رخ می

 های آن خواناتر شود )تا یک نقطه(.نویسه

تر هم برای به خاطر سپردن و هم برای تولید اشکال ساده شوند، زیراتر میهای آزمایشی سادهها در محیطنوشتههای پیچیده و خططراحی

؛ 1893اند )بالفور، های زنجیره انتقال بودههای مورد استفاده در آزمایشها جزو اولین نوع محرکویژه نقاشیتالش کمتری نیاز دارند. به

شود که باید آن را کننده محرکی داده میبه یک شرکتکنند: عمل می« تلفن»های های زنجیره انتقال مانند بازی(. آزمایش1932بارتلت، 

شود که باید آن را به نوبه خود تکثیر کند، و به همین ترتیب تا زمانی که به کننده دوم داده میبازتولید کند. باز تولید او سپس به شرکت

ویژه یابند، بهای آزمایشی از پیچیدگی کاهش میهها در طول نسلنوشتهکننده در زنجیره برسد. نشان داده شده است که خطآخرین شرکت

دهد که شناسی تجربی نیز نشان می(. مطالعات در نشانه2015شوند)تاماریز و کربای،زمانی که به جای کپی مستقیم از حافظه گرفته می

ای از تا معنایی را از میان مجموعه خواهدکننده میها از یک شرکتسازی را نشان دهد. این آزمایشارتباطات نوشتاری باید نوعی فشرده

کننده دیگر حدس بزند. هر زمان که به شرکت کنندگان های تولید شده توسط شرکتنویسیها یا خطهای ممکن، بر اساس نقاشیگزینه

نویسه ای می شدند کردند ساده تر، انتزاعی تر و کمتر هایی که تولید مییکسان اجازه داده شد چندین دور متوالی بازی کنند، نقاشی

گیرند: از حافظه بازتولید ها، در طول عمر خود، تحت محدودیت های مشابهی قرار می(. خط2007)گارود، فی، لی، اوبرلندر و مک لئود، 

 د. تر شونشوند. بنابراین ما انتظار داریم که آنها در طول زمان سادهشوند و در تعامالت ارتباطی استفاده میشوند، منتقل میمی

 جهت هایپیشنهاد شده است که تغییرات در سیستم
ً
 شمایلنوشتاری در طول زمان نسبتا

ً
نگارانه یا تجسمی )فکر دار هستند و انواع نسبتا

(. همانطور که با مطالعه صدها 1963شوند )گلب، تر میتر و سادههای انتزاعیهای مصری ]مصر[( باعث ایجاد نویسهکنیم هیروگلیفمی

رالدیک نشان داده شده است، نمادهای بصری نمادین یا نمادین نسبت به نمادهای انتزاعی دارای اشکال پیچیده تری هستند. نماد ه

 اختراع شده است،  Vai [Vaii](. یک مطالعه موردی متمرکز بر خط 2019)میتون و مورین،
ً
نشان داد که حداقل برای این خطی که اخیرا

 در طول دو قنویسه
ً
 (. 2020)کلی، وینترز، میتون، و مورین،  1833اند. ایجاد در سالرن پس از ایجادشان ساده شدهها واقعا

 



 

 

 اختراع شده پیچیدهفرضیه اختراع: خط
ً
 تر هستند.های قدیمیتر از خطهای اخیرا

د طور جدیهایی که بهیعنی خط فرد،های منحصربهتوان انتظار داشت که خطشود، میها میسازی باعث تکامل خطاگر فشارها برای ساده

اند، بدون تأثیر قاطع یک نیای واحد، کمتر در معرض چنین فشارهایی قرار داشته سواد در گذشته اخیر اختراع شدهتوسط مخترعان بی

 ساخته شدههای خطکند که نویسهبینی میباشند. به نوبه خود، این موضوع پیش
ً
هایی هستند که برای تر از خطاند، پیچیدههایی که اخیرا

 تری در معرض فشارهای تکاملی قرار داشتند.مدت طوالنی

 

 تری در مقایسه با فرزندان خود هستند.های پیچیدههای والدین دارای نویسهفرضیه فرزندان: خط

های دیگر شعاب از خطها با انشود: سهم بزرگی از خطدهند که یک خط از خط اصلی خود متمایز میرویدادهای انشعاب زمانی رخ می

های ی خطعنوان ادامهدار )ثانا ]ثا[ از عربی ]عربی[(، یا بههای ادامههای مستقل خطعنوان شاخهها این کار را یا بهگیرند. آنشکل می

برای افزایش کارایی  ( انجام دادند. چنین رویدادهای انشعابی فرصتی را[Phnx][ یا یونانی ]یونانی[ از فنیقی Tfngمنقرض شده )تیفیناغ ]

های کند که نویسهبینی میکند. اگر رویدادهای انشعاب به نفع افزایش کارایی باشد، این پیشهای آن فراهم میخط با ساده کردن نویسه

 های فرزندانشان هستند.تر از نویسهبه طور متوسط پیچیده« والد»خط 

 

 کندیم یرویوشتن و خواندن پاز جهت ن هایسهدر نو یچیدگیپ یع: توزیبترت یهفرض

دهد که پیچیدگی بصری در حروف آن همگن نیست. حروف التین تمایل به "راست" دارند )فیشر، مطالعات روی خط التین نشان می

 E، یا  R ،C ،F ،Kهای آنها در نیمه سمت چپ حرف متمرکز است، مانند حروف بزرگ (: بیشتر ویژگی2011تریمن و کسلر، ؛ 2011

کنند، ها این ویژگی خط التین را زودتر انتخاب میرسد آنها به سمت راست باز هستند. بچه( ، به طوری که به نظر می2011یمانو کسلر، )تر

« Ɛ»به « ꓘ»به « K»را بیشتر از « 3»شوند )مثاًل نویسی میو هنگام نوشتن یک نویسه  یا رقمی به سمت چپ، بیشتر مرتکب اشتباهات آینه

تر آنها را در اولویت دهند که نیمه پیچیدهای تغییر میها را به گونه(. با انجام این کار، آنها نویسه2013، 2011)فیشر، ”( کنند. تبدیل می

کند. مک اینتاش، اندرسون و هندرسون های دیگر آنها را حفظ میدهد )در ترتیب خواندن و نوشتن( و در عین حال تمام ویژگیقرار می

تأثیر را به شبه حروفی تعمیم دادند که کودکان قباًل با آنها مواجه نشده بودند. این سوگیری در تولید نامه را می توان به چندین  ( این2018)

روش تفسیر کرد. مطالعات قبلی ادعا کردند که حروف التین رو به راست هستند زیرا نیمه راست آنها حاوی اطالعات بیشتری در مقایسه با 

ا است، به این معنی که نیمه سمت راست حروف حاوی اطالعات بیشتری نسبت به نیمه سمت چپ آنها است)شیمرون و نیمه چپ آنه

 نتیجه معکوس نیز می1969؛کولرس،1981ناوون،
ً
رسند، زیرا بیشتر توان گرفت: حروف التین رو به راست به نظر می(. با این حال، دقیقا

 ، و غیره(. E ،F ،Pاند )مانند ر سمت چپ متمرکز شدههای گرافیکی )یا ضربات( آنها دویژگی

 -نیمه اول به ترتیب خواندن و نوشتن  -کار اخیر استدالل می کند که توزیع اطالعات در داخل حروف التین به سمت نیمه سمت چپ 

ستند که یک کار دلخواه پرایمینگ های پرتغالی خوا( از سوژه2019مغرضانه است. در همین راستا، سوآرس، الگز، اولیویرا و هرناندز )

( به آرامی وقتی ساقه حرف به سمت dیا  bای )در این مطالعه، دهد کلماتی از جمله حروف متقارن آینهنقابدار  را انجام دهند، که نشان می

تری باشد. رف بسیار متداولبه زمان بیشتری نیاز دارد، حتی اگر در پرتغالی ح bنسبت به  dشوند: پردازش راست است، بیشتر پردازش می

کنند که به موجب آن خوانندگان خط التین )همانطور تفسیر می« طرح کدگذاری جلویی»کننده عنوان منعکسنویسندگان این نتیجه را به

شواهد  دهند.شود( اطالعات موجود در قسمت جلویی )یعنی سمت چپ( حروف را در اولویت قرار میکه در نوشتار پرتغالی استفاده می

( از چپ به راست نوشته و خوانده می شود: حروف چینی. با 
ً
 )البته نه منحصرا

ً
همسو از خط دیگری می آید که مانند خط التین معموال

های چینی نشان می دهند استفاده از الگوی محرک های کایمریک، جانت هسیائو و تیمش سوگیری سمت چپ برای تشخیص نویسه

ها در (: سمت چپ نویسه2014؛ تسو، او وهسیاو، 2018؛ لیو، یه، و هسیائو، 2009؛ هسیائو و کوترل، 2017)چانگ، لیو، و هسیائو، 

مقایسه با نیمه سمت راست آنها، دارای مقدار بیشتری از اطالعات متمایز است. این اثر سوگیری سمت چپ شناخته شده به دست آمده با 

 (.2012کند)وویر و تارمونت،ای نقطه را تکرار میهای بصری مانند چهره ها یا الگوهسایر محرک

های حروف تا حدی به دلیل فقدان معیار واضح و قوی برای ماهیت متناقض ادعاها و شواهد در مورد توزیع اطالعات بصری بین نیم

ای برای عنوان نمایندهبه تواند )از نظر ما(شود، میگیری میاطالعات بصری است. پیچیدگی گرافیکی، همانطور که در اینجا اندازه



 

 

های بصری بین های مختلف از تخصیص ویژگی(، که راهی برای قضاوت بین دیدگاه2006اطالعات بصری استفاده شود )پلی و همکاران، 

حرف که  کند. هدف ما آزمایش فرضیه ای بود که در ادبیات غالب به نظر می رسد: تمرکز اطالعات بصری در نیمههای حروف فراهم مینیمه

؛ سوآرس و همکاران، 2018؛ لیو تیانین و همکاران،2009؛ هسیاو و کوترل، 2017ابتدا نوشته یا خوانده می شود )چانگ و همکاران، 

 (. 2014؛ تسو و همکاران، 2019

بین حروف و حروف درونی به استثنای موارد نادر )مثاًل نوشتن سومری اولیه( جهت خواندن و نوشتن تمایل به انطباق دارند، و جهت کتیبه 

یکسان است: اگر حروف از چپ به راست نوشته شوند، خطوط داخل این حروف نیز تمایل دارند. از چپ به راست نوشته شود شواهد خوبی 

تر از حروف آخر هستند، حداقل برای حروف شوند، در شناسایی حروف مهمهایی که ابتدا نوشته میدهد سکتهوجود دارد که نشان می

( مطابق با این دیدگاه 2018؛شوبرت،ریلهاک و مک کلوسکی،2007( و حروف التین )پارکینسن و خورانا، 1994چینی ) فلورس د آکریس،

تواند (. این می2013کند )پرفتی و هریس، کند که حافظه صرفا بصری را تکمیل میکه تشخیص حروف طرحواره های حرکتی را تکمیل می

( که در آن اطالعات 2019مطالعات شواهدی را برای "طرح کدگذاری جلویی" پیدا می کنند) سوارز و همکاران، توضیح دهد که چرا اکثر 

 مفید ابتدا در ترتیب خواندن و نوشتن قرار دارند. 

چپ آنها  سنگین" هستند: نیمه-انتظار داشتیم دریابیم که حروف در خطوط نوشته شده و خوانده شده از چپ به راست )مانند التین( "چپ

سنگین" باشند. هنگام -های نوشته شده از راست به چپ باید "راستپیچیده تر از نیمه راست آنها خواهد بود. برعکس، حروف در خط

ها، مستقل از جهت خواندن را بینی، باید تمایل احتمالی اطالعات بصری به تمرکز بر روی سمت چپ یا راست نویسهآزمایش این پیش

فیلدهای بینایی چپ و راست های درونی بین نیمها مانند ادراک چهره، عدم تقارنراک بصری حداقل برای برخی از حوزهکنترل کنیم. اد

های نوشته شده مستقل از (. با این حال، روشن نیست که آیا چنین عدم تقارن برای درک نویسه2012دارد )به عنوان مثال،وویر و همکاران،

فیلد راست وزن بیشتری داده شده در نیمدهند که به اطالعات ارائهخیر. برخی از مطالعات نشان میکند یا جهت خواندن صدق می

برای حروف التین،  2010(، در حالی که برخی دیگر اثر معکوس دارند )اسمیگاسویز و همکاران، 1977شود)هاردیک، تزنگ و وانگ،  می

 برای حروف چینی(. با این وجود، ما برای احتیاط، جانبی را کنترل کردیم. 2019یا ژو، گائو، چانگ و سو،  2017چانگ و همکاران،

شود، جمع ها مواجه میهایی که چشم خواننده ابتدا با آنبینی را بر اساس این فرضیه که اطالعات بصری در کنار نویسهما دو پیش

به ترتیب خواندن اول هستند بیشتر باشد: سمت چپ برای  ای کههای نویسهشود، از قبل ثبت کردیم. پیچیدگی بصری باید در نیمهمی

 از چپ به راست نوشته و خوانده میراست )یعنی خط-های چپخط
ً
بینی چپ. پیش-های راستشوند(، راست برای خطهایی که معموال

های چپ زمانی که به ترتیب نیمهشوند: بینی میها به طور خاص بر اساس ترتیب پیشهای پیچیدگی بین نیمهدوم ما این بود که تفاوت

 های راست نیستند و بالعکس.تر از نیمهگیرند، پیچیدهخواندن در آخر قرار می

 

 

هاروش  

 به داده ها یثبت نام و دسترس یشپ 

 

 قوانین گنجاندن در سطح خط

شود که سیستم دیگری استفاده میهایی که توسط یک سیستم نوشتاری عنوان خط( به2018های ثانویه، تعریف شده توسط مورین )خط

[، Braiهای غیر بصری )مانند خط بریل ](. خط[Dupl]نویسی دوپلوان هایی مانند کوتاهعنوان مثال استنوگرافیککند، بهرا رمزگذاری می

 یک زبان گفتاری را رمزگذاری نمییک خط لمسی(؛ خط
ً
های (. و خطBlissymbols [Blis]کنند )به عنوان مثال، هایی که مستقیما

(. طردهای بیشتر در طول جمع آوری داده ها رخ داد. A [Lina]رمزگشایی نشده )یا فقط تا حدی رمزگشایی شده( )به عنوان مثال، خطی 

پیدا هایی که نتوانستیم فونتی برای آنها از آنجایی که مطالعه ما از ما خواسته بود که برای هر خط تصاویری از هر نویسه تولید کنیم، خط

کنیم )که برای تولید تصاویر ضروری است( حذف شدند. در نهایت، اگر نتوانیم تصویری برای آن تولید کنیم، یک نویسه گم شده در نظر 

 نویسه گم شده گنجانده شد.  5هایی با حداکثر شود )به عنوان مثال، اگر فونت خط آن را نداشته باشد(. خطگرفته می

 



 

 

 گنجاندن در سطح نویسه

ر (، یک نویسه در صورتی گنجانده شد که بتواند به تنهایی توسط یک سیستم نوشتاری برای رمزگذاری یک صدا یا )د2018ترسیم مورین ) با

کنیم: عالئم نقطه گذاری و خط پیوندها، های لوگوگرافی( یک کلمه یا عبارت استفاده شود. بنابراین ما موارد زیر را حذف میمورد سیستم

کنند، آنها به تنهایی این کار های اعداد، عالئم افتخاری، و عالئم پولی. در حالی که عالئم نشانه صداها را رمزگذاری می، نویسهعالئم نشانه

دهند و باید به حرف دیگری مرتبط شوند، به همین دلیل است که آنها را حذف کردیم. حذف حروف ربط و عالئم نشانه نشان را انجام نمی

های موجود در یک خط( تا حدی برای ابوگیداها و ابجدها دست کم گرفته شده است )و ر اندازه )یعنی تعداد نویسهمی دهد که متغی

های آنها بیش از حد تخمین زده شده است، همانطور که دیاکریتیک ها و رباط ها تمایل دارند چنین باشد. بسیار میانگین پیچیدگی نویسه

امل ف الفبا. هنگام استفاده از انواع مختلف معیارهای پیچیدگی، می توان پیچیدگی دیاکریتیک ها و تعساده(، در مقایسه با هجاها و حرو

ال، با استفاده از تعداد عناصر ناپیوسته در شکل گیری نمودار، مانند به عنوان مث -های دیگر را در نظر گرفت آنها با پیچیدگی نویسه

 (.2018 )چانگ و همکاران .، GraphComمجموعه داده 

 

 شرح مجموعه داده 

خط فنیقی  23خط آسیای شرقی،  5( 1خط، شامل )نگاه کنید به شکل  133نویسه از  47880مجموعه داده ما بزرگ و متنوع بود: شامل 

خط اصلی جنوب  12ای آسیایی، و های جزیرهخط جنوب شرقی خط 11اختراع مدرن،  23خط خاورمیانه،  24خط هندی،  35)اروپایی(، 

3نظام ویژه 1حروف الفبا،  44ابجد،  56ابجد،  17شرقی. از نظر نوع نگارش،  هجایی گنجانده شده  11لوگوهجایی )مورفو هجایی( و  4، 

 است.

 

 هامحدودیت های مجموعه داده برای توزیع پیچیدگی در نویسه 

های آخرشان است، مانند تر از نیمها پیچیدهههای اول نویسهبینی که نیمههای گنجانده شده برای آزمایش این پیشمجموعه خط

 درجهت باال به پایین یا پایین به باال نوشته و خوانده میهای دیگر بود، به استثنای یک استثنا. خطفرضیه
ً
شوند، همراه با هایی که معموال

 .نوشتن( است، حذف شدندچپ و راست سبک بوستروفدون)متناوب  هایی که جهت نوشتن برای آنها نامشخص، متغیر یا بهخط

 

 یبصر یچیدگیپ یریاندازه گ

(، دو معیار 2015؛ تاماریز و کربی، 2019؛ میتون و مورین، 2020به دنبال مطالعات قبلی در مورد تکامل فرهنگی )کلی و همکاران، 

الگوریتمی و محیطی بسیار  پیچیدگی بصری استفاده شد که در اینجا "محیطی" و "الگوریتمی" نامیده می شوند. معیارهای پیچیدگی

 گیری شد(.های کامل اندازه)همانطور که در تصاویر نویسه rs = 0.87 ،P <0.001همبسته بودند، 

 

 پیچیدگی محیطی

(. با استفاده از 1956شود) اتنیو و آرنولت، پیچیدگی محیطی به عنوان نسبت سطح جوهر شده به محیط این سطح جوهر شده تعریف می

و  Aزمینه ، تقسیم بر ناحیه پیشP(، با در نظر گرفتن مجذور طول محیط داخلی و خارجی یک موتیف 2012واتسون )واتسون،  سازیپیاده

 (: 2012؛ واتسون، 2006آید)پلی و همکاران، به دست می 4πبر 

 

لکرد انسان در یادگیری تشخیص ( اجرا شد. پیچیدگی محیطی تعریف شده با عم2012)واتسون،  Wolfram (Mathematica)این معیار در 

 (.2006؛ پلی و همکاران، 2012و حروف متمایز مرتبط است )لیو، چن، لیو، و فو، 

 

                                                           
 .دارد همبستگی زبان های ویژگی با هانویسه شکل ویژه، های سیستم در. است[ Hang] ای کره هانگول حاضر مطالعه در موجود مشخصه سیستم یک 3

 .کند تولید را مربوطه صداهای تا شودمی تهگرف دهان توسط که باشد شکلی شبیه که شدمی طراحی ایگونه به هانویسه شکل هانگول، در



 

 

 ینوشتار یها ستمیس نوع و طایفه اساس بر داده مجموعه بیترک -1 شکل

 پیچیدگی الگوریتمی 

شود(  یم یخروج Potrace یتمکه توسط الگور eps. یل)فا یسهنو یکمربوط به  یریتصو یلفا یبا فشرده ساز یتمیالگور یچیدگیپ یارهایع

 دهدیارائه م یوتریبرنامه کامپ ینتراز طول کوتاه ینی: تخمشودیفشرده م یلفا یتبه اندازه با یتمیالگور یچیدگیسپس پ. یدآ یبه دست م

و  یتوندارد )م یهمبستگ یطیمح یچیدگیبا پ یبه خوب یریاندازه گ ین. اکندیم یدرا بدون از دست دادن اطالعات تول ویسهن یرکه تصو

 (.2019 ین،مور

 

 تصاویرپردازش  

های مختلف به حداقل ای استاندارد از تصاویر نیاز داشت که در آن میزان تغییرات به دلیل استفاده از فونتهای ما به مجموعهتحلیل

شد. در میان چیزهای دیگر، فونت ها بر اساس دو ویژگی متفاوت ها حفظ میرسد، در حالی که تغییرات ناشی از اشکال واقعی نویسهمی

 ه می توانند بر معیارهای پیچیدگی نویسه تأثیر بگذارند: اندازه و ضخامت خط.هستند ک

 

 هاتولید تصاویر نویسه 



 

 

( نییپا به باال از) یهانویسه از مثال نیا. شودیم استفاده هاخط نیب هانویسه اندازه در تنوع رساندن حداقل به یبرا که یروش -2 شکل

A91A، A91B و A90F پتیاسکر از Kayah Li [Kali] کندیم استفاده. 

های یونیکد )شناسه کدی از چهار یا پنج نویسه الفبایی عددی است که به طور تصویری از هر نویسه با استفاده از طیفی از شناسه

یک فونت )یک فونت نمونه گرافیکی خاصی از یک نویسه است( ایجاد شد. خط تولید کند( و فردی یک نویسه را شناسایی میمنحصربه

 60پیکسل، و اندازه فونت اولیه را برای ترسیم نویسهها در  500در  500کننده تصاویر )نوشته شده به صورت ضخیم( اندازه تصویر را در 

کاهش می دهیم  5را به  5ه اجرا شد. در چنین مواردی، ما اندازه نقطه پیکسل، در اندازه نقطه کوچکتر دوبار  500در  500تعیین نمود. بوم 

 2ها در داخل بوم قرار گیرند. ای برسیم که همه نویسهتا به اندازه

 

 تغییر اندازه -4-2-

ابتدا تمام تصاویر را  ها، ما آنها را به صورت تطبیقی تغییر اندازه دادیم.به منظور استاندارد کردن تصاویرمان از نظر اندازه در سراسر خط

ای را انتخاب کردیم که بزرگترین تصویر را داشته باشد )در هر یک از ابعاد، یعنی ارتفاع یا عرض(. کوتاه کردیم. سپس، برای هر خط، نویسه

 490در  490با مربع  ترین بعدش چقدر باید تغییر اندازه داده شود تاکند برای بزرگاز این تصویر، نسبتی را به دست آوردیم که مشخص می

پیکسل )حفظ نسبت تصویر و در نتیجه اجتناب از اعوجاج( باشد. در نهایت، ما از این نسبت برای تغییر اندازه همه تصاویر از یک خط 

های بسیار مراجعه کنید. آنها از فونت  2به شکل  -پیکسل قرار دادیم  500در  500استفاده کردیم و تصاویر به دست آمده را روی بوم سفید 

 متفاوتی استفاده کردند، در حالی که تغییر اندازه در هر خط را حفظ کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 را کوچک ساز مشکل یها سکته از ییها نمونه قرمز یها رهیدا. شود یم استفاده هاخط نیب هم و داخل در هم خط، ضخامت راتییتغ رساندن حداقل به یبرا که یروش -3 شکل

 به خواننده شکل، افسانه این در رنگ به ارجاعات تفسیر برای) .دهدیم نشان Vai [Vaii]خط از را A607نویسه  مثال نیا. شوند یم ظاهر شدن نازک مرحله در که دهد یم نشان

 .(کند می مراجعه مقاله این وب نسخه

 

 

 

 همگن کننده ضخامت خط

استفاده کردیم: ابتدا نازک  Mathematicaها با ضخامت خط ثابت یکسان، از ترکیبی از توابع در ای از نویسهبرای به دست آوردن مجموعه

) نازک کردن( )آرگومان "روش"  روی "محور میانی"  Thinning.(. تابع 3ردن، سپس هرس کردن، و در نهایت، اتساع )نگاه کنید به شکل ک

به منظور حذف برخی از مصنوعات  Pruning (Argument = 35)تنظیم شده( محور میانی تقریبی تصویر را برگرداند. سپس، یک تابع 

های کوچکی را که در طول استخراج از محور میانی آوردن محور میانی تقریبی اعمال کردیم. این به طور موثر بخشحاصل از فرآیند به دست 

 35شدند، اما بخشی از اسکلت بهینه )یعنی نماینده( نویسه نبودند، حذف کرد. هرس شاخه هایی که طول آنها کمتر از تقریبی ظاهر می

های ویژگی را ضخیم تر و شبیه به نویسه Dilation (Argument = 2)مراه داشت. در نهایت، تابع پیکسل بود نتایج رضایت بخشی را به ه

زمینه سیاه شد )که بر روی آن معیارهای پیچیدگی محیطی در های سفید روی یک پسمعمولی کرد. این روش منجر به نویسه

Mathematica .)محاسبه شد 

 

 رفتار اضافی برای پیچیدگی الگوریتمی

عیارهای پیچیدگی الگوریتمی بر روی تصاویری که دارای پیش زمینه سیاه )نویسه سیاه( روی پس زمینه سفید هستند، محاسبه شد. م

(، برای حذف هر پیکسل اضافی و به دست آوردن یک نسخه برداری 2003)سلینگر،  Potraceتصویر هر نویسه همچنین از طریق الگوریتم 

 ام شد.انج zipقبل از فشرده سازی 

 

 

 



 

 

 .(کسلیپ 500 در 500 ابعاد با یمربع ریتصاو ،pnm رمتف اه،یس یرو دیسف مثال، عنوان به) میکن یم شروع شوند یم پردازش یطیمح یدگیچیپ یبرا که یریتصاو با ام -4شکل 

 اندازه به اولیه، تصویر "داخلی ضلع" یعنی - است شده داده برشنویسه  که یسمت در آنها( 3. )شوند یم میتقس( کسلیپ 500 در 250) مهین دو به یعمود صورت به ریتصاو نیا (2)

 به هارنگ کردن معکوس یعنی) شد اعمال الگوریتمی پیچیدگی گیریاندازه برای تصاویر نصب برای نیاز مورد دیگر مراحل تمام سپس. گیرند می قرار پیکسل 500 در 300 نهایی

 Adlam کریپتاس از 1E90F کاراکتر از استفاده با را روند شکل این(. برداری برای potrace الگوریتم از استفاده باشد، سیاه رنگ به سفید زمینهپس یک در کاراکتر که ایگونه

[Adlm] دهدمی نشان. 

 

 

 هاعکس هایی از نیمه های عمودی نویسه

شود، یعنی به دو نیمه )راست و چپ( که با یک خط هر تصویر نویسه در مجموعه داده ما به طور خودکار به صورت عمودی تقسیم می

 شود.عمودی از هم جدا می شوند، تقسیم می

 همانطور که د
ً
ر مراحل قبل پردازش شده بودند استفاده کردیم. ما آنها را به دو نیمه با اندازه مساوی برای انجام این کار، ما از تصاویر دقیقا

ها که از مرز هایی از نویسهرا ببینید(. الیه گذا ری از داشتن قسمت 4تقسیم کردیم و دوباره آنها را به اندازه مساوی و ثابت قرار دادیم )شکل 

ساز باشد. الیه مشکل Mathematicaتواند برای محاسبه معیارهای پیچیدگی محیطی در کند، که میشوند اجتناب میتصویر شروع می

 نویسه را برش می
ً
دهد اضافه گذاری در اینجا به این معنی است که پیکسل هایی از رنگ پس زمینه )سیاه( را در سمتی که مستقیما

توان به راحتی به دو نیم کرد زیرا آنها "اندازه" بر حسب پیکسل ندارند،  را ببینید(. تصاویر برداری شده را نمی 4از شکل  3کنیم )مرحله می

بنابراین مرحله برش بر روی تصاویر پردازش شده برای پیچیدگی محیطی اعمال شد و سپس دوباره برای محاسبه معیارهای پیچیدگی 

 الگوریتمی تبدیل شد.

 

 اطالعات یرتکامل، اندازه، نوع و سا

هایی که شامل می شود(، طایفه ده در تجزیه و تحلیل ما عبارت بودند از اندازه موجودی نمودار هر خط )تعداد نویسهمتغیرهای گنجانده ش

آن )به عنوان مثال، حروف الفبا، ابوگیدا، هجا و غیره(. .(، و اینکه آیا خط خاص  آن )مقوله ای بر اساس جغرافیا و اصل و نسب هر خط(، نوع

های اند، بدون تأثیر غالب از هیچ یک از خطرا که توسط پدیدآورندگان قابل شناسایی در دو قرن گذشته ایجاد شده هاییبود یا نه. ما خط

بندی اضافی کنیم. برای تجزیه و تحلیل با استفاده از معیارهای سطح نویسه، یک خط متغیر گروهبندی میطبقه« ویژگی»عنوان موجود، به

رند اشاره دارد. هر زمان که قابل اجرا بود، از جد، یعنی کدام خط دیگر جد خط محسوب می شود، نیز به خط خاصی که به آن تعلق دا

 استفاده می شد.



 

 

 

 منابع -2-5-1

هایی که در این مطالعه گنجانده ( بود. برای به دست آوردن اطالعات در مورد خط2018نقطه شروع ما مجموعه داده منتشر شده در مورین )

( گنجانده نشدند، از منابع ذکر شده در آن مقاله استفاده کردیم. یکی از منابع مورد استفاده در مورین 2018در مورین ) شده بودند اما

( )"قوم شناس: زبان های جهان".(، به دلیل تغییر آن به مدل پرداختی، در مطالعه ما قابل استفاده نبود. همه متغیرها با ادغام تمام 2018)

 شد.کردند، قانون اکثریت اعمال میمنابع ما کدگذاری شدند. زمانی که منابع ما اطالعات متناقضی ارائه میاطالعات موجود از 

 

 اندازه موجودی نمودار 

گیری شد. هنگامی که یک نویسه های منحصر به فرد موجود در نمونه ما برای هر خط اندازهاندازه موجودی نمودار به عنوان تعداد نویسه

عیت آن در چندین نسخه ممکن وجود دارد )مثاًل حروف بزرگ در مقابل حروف کوچک در خط التین مدرن(، ما هر نسخه را بسته به موق

 کنیم.عنوان یک نویسه مجزا بر اساس استاندارد یونیکد حساب میبه

 

 هاطبقه بندی خط: طایفه 

 از طبقه
ً
 بر اساس دانیلز و برایت، 2018بندی تعیین شده توسط مورین )متغیر طایفه خط ما عمدتا

ً
طراحی شده است(  1996( )که عمدتا

 کند. این هفت طایفه به شرح زیر بودند:های تکاملی و جغرافیایی دنبال میبر اساس زمینه

طایفه خاورمیانه: نوادگان مستقیم خط های اصلی خاورمیانه )به عنوان مثال خط های مصری، میخی، عربی جنوبی، و خط  -

 آرامی(.

(: همه فرزندان مستقیم و غیر مستقیم الفبای فنیقی، از جمله خط الفبای 2018طایفه فنیقی )"خانواده اروپایی" در مورین،  -

 یونانی و فرزندان آن.

 خانواده برهمی هندی: همه فرزندان خط برهمی در هند مدرن، پاکستان، سریالنکا، مغولستان و تبت. -

اصلی: همه فرزندان مستقیم و غیرمستقیم خط برهمی در سرزمین اصلی آسیای جنوب  خانواده برهمی جنوب شرقی آسیای -

 شرقی.

ای: همه نوادگان مستقیم و غیرمستقیم خط برهمی در خارج از سرزمین اصلی خانواده برهمی جنوب شرقی آسیای جزیره -

 آسیای جنوب شرقی، در اندونزی و فیلیپین.

 .1800های ایجاد شده پس از سال خانواده اختراعات اخیر: تمام خط -

ای، کاناس ژاپنی، و خط چینی بی ارتباط با خط براهمی )یعنی هان ]هانی[، یی ]یییی[، خانواده آسیای شرقی: هانگول کره -

 تانگوت ]تانگ[(.

مادر و فرزندان(، این متغیر طایفه کاماًل تکاملی نیست: طایفه عالوه بر اطالعات تکاملی به شکل اصل و نسب )یعنی خط پدر و 

بندی به قراردادهای ایجاد شده قبلی در اسناد مرجع برای مطالعه سیستم شامل اطالعات جغرافیایی نیز می شود. این طبقه

(. یک تفسیر دقیق از اطالعات تکاملی توسط متغیر 1996های نوشتاری پایبند است و منعکس کننده آن است )دانیلز و برایت، 

 است.اجداد ما گرفته شده

همانطور که برای همه متغیرهای دیگر، آخرین جد مشترک هر خط با ادغام اطالعات از همه منابع ما تعیین شد. زمانی که منابع 

ترین منبع )با ذکر اجدادی که از نظر زمانی به نسل خود با یکدیگر همخوانی داشتند، اما از نظر ویژگی متفاوت بودند، خاص

 نزدیکتر بود( انتخاب شد.

 

 انواع سیستم های نوشتاری

ها بر روی آن نگاشت بندی کردیم که نمودارهای آنها را بر اساس واحد زبانی طبقه(، ما خط4، ص 1996بر اساس تعاریف دانیلز و برایت )

 (. (:1996ز و برایت، های زیر از دانیلقولبندی زیر دوباره رمزگذاری کردیم )همه نقلاست، و اطالعات منابع خود را بر اساس طبقهشده



 

 

 ها هستند".ها و مصوتها بیانگر صامتحروف الفبا: "نویسه -

هایی به کنند". به عبارت دیگر، چنین خطها )فقط( اشاره میها به صامت(: "نویسه1996ابجد )یا همخوان در دانیلز و برایت،  -

 دهد مصوت مناسب را ارائه کنند.خوانندگان اجازه می

دهد که با یک مصوت خاص همراه است و سایر مصوت ها با تغییر مداوم نمادهای "هر نویسه یک صامت را نشان میابوگیدا:  -

 شوند". آنها همچنین به عنوان الفبای هجایی یا حروف الفبا در منابع دیگر نامیده می شوند.همخوان نشان داده می

باهت گرافیکی سیستماتیکی بین نویسه ها برای هجاهای مشابه ها هجاهای خاصی را نشان می دهند و هیچ شهجا: "نویسه -

 آوایی وجود ندارد".

مجموعه «. دهندهای یک خط، کلمات )یا تکواژها( و همچنین هجاهای خاص را نشان مینویسه»لوگوهجایی یا تک هجایی:  -

، هیروگلیف آناتولی ]هلو[ و تانگوت داده ما شامل چهار خط از این قبیل است: هیروگلیف مصری ]مصر[، حروف چینی ]هانی[

 .]تانگ[

 ها با ویژگی های متمایز بخش های زبان مرتبط است". تنها چنین خط در نمونه ما هانگول ]هنگ[ است.ویژگی: "شکل نویسه -

 

 های خاصخط

دقیقی در مورد مخترعان آنها )اغلب ( اطالعات 1ها در صورتی که دارای معیارهای زیر باشند، منحصر به فرد در نظر گرفته می شوند. )خط

اند. بیشتر شبیه ( هیچ اجماع علمی وجود ندارد که آنها شکل خود را از تأثیر یک اجداد مشخص گرفته شده2باشد. ) نام آنها( شناخته شده

الب واحدی قابل تشخیص کنند به طوری که هیچ تأثیر غای نیست. دیگران بسیاری از تأثیرات را با هم ترکیب میهیچ خط شناخته شده

را که توسط مخترع قابل  Cherokee [Cher]های اختراعی مانند اختراع شده باشد. این تعریف خط 1800( خط پس از 3نیست. )

 کند، اما با این وجود تأثیر غالب یک خط )در مورد چروکی، خط التین( را دارد. اختراع شد، مستثنی می de novoشناسایی 

 

 جهت نگارش

؛ راجرز، 1996دو وب سایت: ویکی پدیا و اومنیگالت، و دو کتاب مرجع )دانیلز و برایت،  -نگارش از چهار منبع به دست آمده است  جهت

هایی که گهگاه در جهت مخالف نوشته (. ما تصمیم گرفتیم از جهت غالب نوشتن در کدنویسی خود استفاده کنیم، حتی برای خط2005

 از چپ به راست نوهای چینی استفاده میمبتنی بر سینوگرام که برای زبانمی شوند. برای مثال، خط 
ً
شود، شته و خوانده میشود، معموال

شود: با این وجود، ما تصمیم گرفتیم آن را به صورت نوشته شده و از چپ به راست خوانده شود. اما گاهی از راست به چپ نیز خوانده می

( ما از اطالعات مورین پس از بررسی مجدد آن در برابر n = 109) 2018العه و ذکر شده در مورین، های موجود در این مطبرای تمام خط

هایی که در اومنیگالت به آنها ارجاع داده نشده بود با وب سایت اسکریپتسورس دوباره بررسی شدند. برای اومنیگالت استفاده کردیم. خط

 خط باقی مانده، یک روش اجماع استفاده شد. 24

برای شش خط، ما بین کدنویسی مورین و اومنیگالت )یا اسکریپتسورس اگر به خط در اومنیگالت ارجاع نشده بود( مغایرت هایی پیدا 

(. در چهار [Merc][ و خط شکسته مرویتیک Meroکردیم. در دو مورد ثابت کردیم که مورین اشتباه کرده است )هیروگلیف های مرویتیک ]

گیری شود که خط یا به خوبی مستند نشده است، یا بسیار متغیر است، با ای مهم بود که نتیجهر بین منابع به اندازهمورد دیگر، اختالف نظ

ها مستثنی شدند: خط باتک )برای کارو( ]باتک[، هجاهای ژاپنی ]هرکت[، خط ب خطی توجه به جهت نگارش. بدین ترتیب این خط

 ]لینب[، و خط عربی شمالی قدیم ]نرب[.

 

 

 

 

 

 



 

 

 یم نشان را طایفه خط رنگ. نمودار یموجود اندازه از یتابع عنوان به( ریز یتمیالگور باال، یطیمح ن،یمعخط  کی در هانویسه یدگیچیپ متوسط)خط  یدگیچیپ -5شکل 

 .اندداده شکل رییتغ هاخط در هانویسه تعداد هم و یدگیچیپ یهایریگاندازه هم. دهد

 

 

 

 نتایج

 فرضیه اندازه

تر هستند. با این حال، این تأثیر به این ها پیچیدههای یک خط بیشتر باشد، نویسهگذارد: هر چه نویسهها تأثیر میاندازه بر پیچیدگی نویسه

اند یا نه )نگاه گنجانده شده یی های لوگو )یا تکواژها(،له هجا(، از جم200های بزرگ )با اندازه موجودی نمودار < بستگی دارد که آیا خط

 (.5کنید به شکل 

 

 

 

بندی ها بر اساس طایفه گروهها در یک خط( به عنوان پیش بینی در تحلیل رگرسیون تودرتو استفاده شد. خطمتغیر اندازه )تعداد نویسه

های مختلط خطی با بندی در مدلعنوان متغیر گروهها بهنظر بگیرند. این طایفههای متمایز را در شدند تا تأثیرات فرهنگی مشترک بین خط



 

 

(. ابتدا یک مدل تهی با یک 2014استفاده شدند )بیتس، ماچلر، بولکر و واکر،  Rبرای  lme4بسته  lmerقطع تصادفی، با استفاده از تابع 

 )یعنی اندازه موجودی نمودار( را به عنوان یک اثر ثابت معرفی کرد. رهگیری تصادفی برای طایفه و نوع ساخته شد. مدل دوم اندازه خط

ها شامل نوع و خط خط(، بهترین مدل تهی برای پیچیدگی محیطی نویسه 133نویسه از  N = 47880در مجموعه داده کامل )مجموع 

تر را های بزرگخط کند،به عنوان یک اثر ثابت اضافه می)متغیر دوم تودرتو بر اساس خانواده( به عنوان اثرات تصادفی بود. مدلی که اندازه را 

برای پیچیدگی  β = 0.12 ،95%CI[0.073 ،0.175] ،df = 21.222 ،t = 4.78 ،p <0.001دهد )های کوچکتر نشان میتر از خطپیچیده

ها با استفاده از لگوریتمی(. مدلبرای پیچیدگی ا β = 0.04  ،95% CI[0.0245 ،0.0747] ،df = 24.79 ،t = 3.873 ،p <0.01محیطی؛ 

رسانی با استفاده از معیار تر است )اطالعدهد مدل آزمون آموزندهحداکثر احتمال برای مقاصد مقایسه دوباره برازش شدند، که نشان می

 تمی(.برای پیچیدگی الگوری ΔAIC = 46برای پیچیدگی پریمتیک،  ΔAIC = 12.5شود( )ارزیابی می Akaike ،AICاطالعات 

 شامل خطبا استفاده از زیرمجموعه
ً
خط( است، مشابه چانگ زی و  124، در N = 5566نویسه ) 200هایی با کمتر از ای که منحصرا

نویسه یا بیشتر( را از مجموعه  200های شامل های بزرگ )خط(، دیگر اثری از اندازه موجودی نمودار وجود ندارد. اگر خط2005شیموجو )

 = b = 0.06 ،95% CI[ * 0.048 ،0.168] ،dfتر نیستند، نه برای محیطی )تر پیچیدههای سادهتر از خطهای بزرگم، خطداده حذف کنی

92.03 ،t. = 1.086 ،p = 0.28( و نه برای پیچیدگی الگوریتمی )b = 0.03 ،95%CI[* 0.012 ،0.076] ،df = 100.58 ،t = 1.42 ،p = 

0.159.) 

 آسیای شرقی( بستگی دارد که همچنین به نظر می رسد بیشتر ت
ً
أثیر اندازه موجودی نمودار به گنجاندن چند سیستم بسیار بزرگ )عمدتا

( را تکرار 2016( و چانگ و همکاران )2005های بسیار پیچیده هستند. بنابراین ما نتایج حاصل از نتایج چانگ زی و شیموجو )دارای نویسه

هایی در همان محدوده محدود کنیم. های خود را به خطیسه تحت تأثیر اندازه باشد، تا زمانی که تحلیلرسد پیچیدگی نوکردیم: به نظر نمی

های با اندازه باال و دهیم که این نتیجه پوچ به حذف خط(. با این حال، نشان می2005به عنوان تجزیه و تحلیل چانگ زی و شیموجو )

های بزرگ و بسیار پیچیده با مواردی که در مجموعه داده ما لوگوگرافی هستند این خط پیچیدگی باال بستگی دارد. از آنجایی که همه

کند که برای پیچیدگی نویسه مهم های اندازه را تعیین میمطابقت دارد، این یافته با تفسیر چانگ و همکارانش مطابقت دارد که نوع تفاوت

 است.

 

 فرضیه همگني 

دهد. برخالف شکیل میویسه به آن تعلق دارد، بیش از نیمی از واریانس پیچیدگی نویسه را تبینی کردیم که خطی که یک نما پیش

دهد و در واقع نوع بیشتر ازخط یا طایفه، واریانس پیچیدگی بینی ما، متغیر خط کمتر از نیمی از واریانس را به خود اختصاص میپیش

 نید.را ببی 6طی و الگوریتمی صادق بود، شکل کشد. این برای هر دو پیچیدگی محینویسه را به تصویر می



 

 

 .است یتمیالگور یدگیچیپ دهنده نشان نییپا پانل ،یطیمح یدگیچیپ دهنده نشان باال پانل(: هستند نانیاطم فواصل %95 دهنده نشان خطا ینوارها) نوع وطایفه  اساس بر یدگیچی -6 شکل

( بر روی مقادیر خام برای اندازه 2010"روان سنجی" )فلچر، Rدر بسته  ICC1.lme( با استفاده از تابع ICCهمبستگی درون کالسی )

ائل همگرایی( محاسبه های پیچیدگی محیطی و روی مقادیر تبدیل لگاریتمی برای پیچیدگی الگوریتمی )به منظور جلوگیری از مسگیری

٪ از واریانس در پیچیدگی الگوریتمی با گنجاندن یک نویسه در یک خط خاص 38.49٪ از واریانس در پیچیدگی محیطی و 38.57شد. (. 

٪ )پیچیدگی محیطی( واریانس را به خود اختصاص می دهد، در حالی که 45٪ )پیچیدگی الگوریتمی( تا 29.74است. در مقایسه، طایفه 

شود. بنابراین بیشتر واریانس در ٪ از واریانس در پیچیدگی الگوریتمی را شامل می55.43٪ از واریانس در پیچیدگی محیطی و 68.26نوع 

شود. خط پیچیدگی حروف توسط نوع سیستم نوشتاری که حروف به آن تعلق دارد )به عنوان مثال، حروف الفبا، هجا و غیره( مشخص می

کند. این برای ما بسیار تعلق دارد )مثاًل براهمی ]براه[، یونانی ]گرک[( به اندازه نوع آن واریانس را پیش بینی نمیواقعی که یک حرف به آن 

های اصلی تشکیل از سکتهای انگیز بود، با توجه به همه چیزهایی که حروف یک خط مشترک دارند: تاریخچه مشترک، مجموعهشگفت

 یت کاربران و غیره.دهنده، رسانه ترجیحی کتیبه، جمع

 



 

 

 

 فرضیه اختراع

های غیر خاص هستند. بنابراین، مدل صفر برای این های خطتر از نویسههای خاص پیچیدههای خطکرد که نویسهبینی میفرضیه ما پیش

های ما، افزودن بینیشود. برخالف پیششود: اثرات تصادفی فقط شامل نوع و خط میفرضیه طایفه را به عنوان یک اثر تصادفی شامل نمی

بخشد. مدل آزمایشی نتوانست هیچ اثری از های پیچیدگی محیطی و الگوریتمی بهبود نمیگیریمتغیر ویژه برازش مدل را برای اندازه

-= βبرای پیچیدگی محیطی؛  β = 0.016 ،95%CI،[- 0.128,0.161] ،df = 126.08 ،t = 0.226 ،p = 0.822ویژگی خاص را نشان دهد )

0.003,95%CI ،[-0.062,0.056]  ،df = 125.05 ،t = -0.108 ،p = 0.914  برای پیچیدگی الگوریتمی(، در مقایسه با بهترین مدل تهی

های خاص نه بیشتر و نه کمتر از عالوه، خط، هم برای پیچیدگی محیطی و هم برای الگوریتم(. بهΔAIC = * 2.0ها )برای پیچیدگی نویسه

، برای پیچیدگی β=0.68،95CI،%[-10.67,12.79]،df = 0.98 ،t = 0.11،p=0.918ه اختراعات اخیر پیچیده بودند )های طایفسایر خط

های تو در تو با ، برای پیچیدگی الگوریتمی، نویسهβ = 9.72،95%CI [ -103.45,121.56] ،df = 20.28 ،t = 0.172 ،p = 0.865محیطی، 

 خط برای هر دو(.

 

 فرضیه فرزندان 

آن هستند. برای هر « فرزند»های خط تر از نویسهپیچیده« والد»های خط فرض کردیم که با در نظر گرفتن رویدادهای منشعب، نویسهما 

های آن( از میانگین پیچیدگی نسل )به عنوان از قبل ثبت شده( کم شد. جفت، میانگین پیچیدگی اجداد )یعنی میانگین پیچیدگی نویسه

ترین خط پدر و مادر براهمی ]براه[ با خط اجداد مختلف بود. متداول 29رویداد منشعب از  102اطالعاتی در مورد  مجموعه داده ما شامل

 (.SD = 4.98نواد داشت ) 3.55خط فرزند بود. یک خط والد به طور متوسط  25

 



 

 

ه نظر هیچ اثر سیستماتیکی ندارد: هیچ هنگام کنترل اصل و نسب )یعنی شامل اجداد به عنوان یک اثر تصادفی(، پیچیدگی الگوریتمی ب

 β = 12.87 ،95%CI [-34.98,57.71] ،df = 29.69 ،tافزایش یا کاهش قابل توجهی در پیچیدگی با رویدادهای انشعاب رخ نداده است )

= 0.563 ،p = 0.577دار وانست به معنی(. پیچیدگی محیطی تمایل به افزایش )نه کاهش( با رویدادهای انشعاب داشت، اما این روند نت

دهد که فرضیه را ببینید. این نتایج نشان می 7(، شکل β = 3.734،95%CI [-0.65,7.35] ،df = 21.44 ،t = 1.823 ،p = 0.082برسد )

یک  شود، هیچ تمایلی برای اعقاب از اجداد در جهتی خاص وجود ندارد(.صفر ممکن است درست باشد )تا آنجا که به پیچیدگی مربوط می

تک نمونه ای بیزی برای بررسی اینکه آیا داده ها از این فرضیه پشتیبانی می کنند که فرزندان، به طور متوسط، پیچیدگی را نسبت  tآزمون 

به جد خود کاهش یا افزایش نمی دهند، انجام شد. برای جلوگیری از تخصیص وزن بیشتر، تفاوت ها برای هر یک از اجداد، به جای هر 

اجداد، به طور متوسط برای هر جفت جد و اجداد، به طور متوسط مورد حمایت قرار گرفتند. به اجدادی با فرزندان متعدد جفت اجداد و 

های آخر هستند. ما برای هر نویسه و برای هر دو معیار پیچیدگی، تر از نیمههای اول پیچیده: نیمه1پیش بینی  )مانند خط براهمی(.

آخر، یعنی پیچیدگی نیمه اول، منهای نیمه آخر را محاسبه کردیم. نیمه اول به ترتیب نوشتن، نیمه اول بود،  دیفرانسیل نیمه اول / نیمه

های یعنی چپ در خطی که از چپ به راست نوشته می شد، سمت راست در خطی که از راست به چپ نوشته می شد. نقاط داده نویسه

تر از گیری مثبت قابل توجه، به این معنی که نیمه های اول، به طور متوسط، پیچیدهمنفرد، تودرتو بر اساس خط و طایفه بودند. یک ره

های پیچیدگی گیریهای آخر هستند، و برای طایفه یا جهت نوشتن کنترل می شود، پیش بینی ما را تایید می کند. این برای اندازهنیمه

 (. افزودن میانگینdf = 140.67 ،t = 4.444 ،p <0.001؛ CI%95[8.971,23.128، ]16.050الگوریتمی صادق است )برآورد رهگیری = 



 

 

 یطیمح یدگیچیپ یبرا ،(ISO دیکل) الفبا حروف بیترت اساس بر مستند، اجداد طخ هر یبرا شده میترس یاجداد یهاخط و نسل یهاخط یهانیانگیم نیب تفاوت نیانگیم -7 شکل

 ارشسف هیفرض. هستند نانیاطم فواصل %95 دهنده نشان خطا ینوارها(. نییپا) یتمیالگور یدگیچیپ و( باال)

های به نفع مدل اصلی(، نشان می دهد که اثر به طور مساوی بین خط ΔAIC = 6کند )تر نمیپیچیدگی نویسه خط به مدل ما آن را آموزنده

های پرت دهد که این اثر توسط خطشان نمیشود. جستجوی بصری برای نقاط پرت بالقوه نبا پیچیدگی باال و کم پیچیدگی پخش می

(، اما اثر جهت پذیری کوچک و غیر قابل ΔAIC = 4شود. افزودن جهت خط به مدل آموزنده بودن مدل را بهبود می بخشد )هدایت می

-های چپخطهای مشخص بین (، و نشان دهنده تفاوتdf = 170.11 ،t =- 0.43 ،p = 0.96؛ β = 0.39[،-18,-17]95%CIتوجه بود )

های آخر هستند، صرف نظر از میانگین پیچیدگی و تر از نیمهالگوریتمی پیچیدهچپ نیست. نیمه های اول از نظر -های راستراست و خط

 جهت خط.

، β = 0.585دار نبود )شد مثبت بود، اما این اثر ضعیف بود و به معنیبینی میبرای پیچیدگی محیطی، وقفه همانطور که پیش

[0.001802,1.1689]95%CI ؛df = 98.41 ،t = 1.966 ،p = 0.0521 / با این حال، جهت نویسی به شدت بر تفاوت پیچیدگی نیمه اول .)

های ( آموزنده تر شد، که دیفرانسیل نیمه اول / نیمه آخر را برای خطΔAIC = 5نیمه آخر تأثیر گذاشت. مدل ما با گنجاندن جهت خط )

ها این را (. بازرسی بصری دادهdf = 126.06 ،t = 3.8 ،p = 0.0001؛ β = 2.82[،1.4,4.2]95%CIاثر جهت: دهد )چپ نشان می-راست

های اول از (. نیمه8راست نیستند )شکل -های چپتر هستند، اما در خطچپ پیچیده-های راستها در خطهای اول نویسهتأیید کرد: نیمه

 شوند صادق است.هایی که از راست به چپ نوشته میر هستند، اما این بیش از همه برای خطهای آختر از نیمهنظر محیطی کمی پیچیده

 

 



 

 

. اندشده نوشته( یآب رنگ به) چپ به راست زا و( یصورت رنگ به) راست به چپ از بیترت به که های خطنویسه از ییهانمونه: اول ردیف -8شکل 

شده گرفته وام( 010D9 و 010EE کدیونی[ )Geor] یگرج زبان از و( 10B83 و 10B89 کدیونی) [Phlp] های پهلویسروده از اولنویسه  دو

 به راست به چپ هایخط و بیآ رنگ به چپ به راست هاینوشته) جهت اساس بر که است خط یک مخفف نقطه هر سوم، و دوم ردیف برای. است

 پیچیدگی: دوم ردیف. هستند اطمینان فواصل %95 دهنده نشان خطا نوارهای .اندشده مرتب دسته هر در الفبا حروف اساس بر و( صورتی رنگ

 آخر و اول نسیلدیفرا نیمه( PC) متوسط محیطی پیچیدگی: سوم ردیف. نگارش جهت و خط اساس بر( AC) آخر نیمه اول دیفرانسیل الگوریتمی

 (کنید. مراجعه مقاله این وب نسخه به خواننده شکل، افسانه این در رنگ به ارجاعات تفسیر برای. )نوشتن جهت وخط  اساس بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ی)چپ در مقابل راست( بستگ یاز جانب یشتر(، بین)اول در مقابل آخر یببه ترت یسهنو هاییمهن ینب یچیدگیپ یهاتفاوت: ۲ بینییشپ

 دارد.

ای کرد که بر اساس نویسهعنوان نقاط داده استفاده میهای نویسه به بینی را با مقایسه دو مدل آزمایش کردیم. هر مدل از نیمهما این پیش

اند، خط آن نویسه و طایفه آن خط تودرتو شده بودند. ما موقعیت هر نیمه را به ترتیب خواندن )اول یا آخرین( به عنوان که از آن گرفته شده

ثابت به اولین مدل تودرتو )مدل مرتبه( اضافه کردیم. با این حال، در مدل تودرتوی دوم )مدل جانبی(، ما جانبی هر نیمه )چپ یا یک اثر 

تر از مدل جانبی بود بینی تأیید شد: مدل سفارش آموزندهراست( را به عنوان یک اثر ثابت در نظر گرفتیم. برای پیچیدگی الگوریتمی، پیش

(ΔAIC = 64.)  ،مدل سفارش شامل یک اثر منفی واضح برای سفارش بود )ترتیب = آخرینβ =-46.3[،-48,-44]95%CI ؛df = 45818 ،

t = 52.7 ،p <0.0001 مطابق با نتایج قبلی ما. در مورد این اقدام با این حال، برای پیچیدگی محیطی، مزیت اطالعاتی به نفع نظم به ،)

 (.ΔAIC = 1.3آن را تفسیر کرد )اندازه کافی بزرگ نبود که بتوان 

 

 تست تعقیبی، کنترل سوگیری های جانبی

 برای پیچیدگی الگوریتمی تأیید شد، اما فقط تا حدی برای پیچیدگی محیطی تأیید شد، ما را به در بینیاین واقعیت که پیش
ً
های ما دقیقا

دهد. برش یک نویسه به دو نیمه به طور مصنوعی خطوط جدیدی گیری خود سوق میهای احتمالی در ابزارهای اندازهنظر گرفتن سوگیری

کند که در تصویر اصلی وجود ندارد. پیچیدگی محیطی، طبق تعریف، بسیار حساس به طول های کانتور است )برخالف پیچیدگی ایجاد می

رساند. این دلیلی برای شک در قابلیت اطمینان آن الگوریتمی(، این باید آن را به برآورد بیش از حد پیچیدگی )در مقایسه با معیار دیگر ما( ب

 در مورد مورد بحث است.

کند، با هم شده ما را مخدوش میبینیهایی که اثر پیشطور خاص به روشهای ما بهگیریهمچنین دلیلی وجود دارد که باور کنیم اندازه

های حروف سمت راست را بیش از حد تخمین خاص پیچیدگی نیمموافق نیستند. پیچیدگی محیطی، در مقایسه با معیار دیگر ما، به طور 

 زند )مستقل از اینکه به ترتیب نوشتن اول یا آخر باشند(. ما این را با در نظر گرفتن اینکه چگونه اختالف بین دو معیارمان متفاوت استمی

( برای هر نیمه نویسه، سپس zمعیار پیچیدگی )نمره نشان دادیم. اختالف بین پیچیدگی محیطی و پیچیدگی الگوریتمی با نرمال کردن هر 

کم کردن پیچیدگی الگوریتمی نرمال شده از پیچیدگی محیطی نرمال شده محاسبه شد. عادی سازی برای اطمینان از اینکه دو معیار 

اختالف حاصل به عنوان متغیر دهیم ضروری است تا بتوان آنها را با هم مقایسه کرد. سپس امتیاز ناهمگن ما را در یک مقیاس قرار می

کند. نقاط داده امتیازات مغایرت برای نصف حروف، تودرتو بر اساس حروف، خط، و نوع وابسته در یک مدل رگرسیون تودرتو عمل می

د یا نیمه سیستم نوشتاری بود. به این متغیرهای تودرتو، دو اثر ثابت اضافه کردیم، یکی برای سمت )خواه نیمه حرف نیمه سمت راست باش

چپ(، و دیگری برای ترتیب )خواه نیمه حرف نیمه اول باشد یا نیمه آخر(. این مدل یک اثر واضح سمت را بر روی امتیاز اختالف پیدا کرد 

دهد پیچیدگی محیطی بیشتر است. (، که نشان میdf = 0.0004 ،t = 11 ،p <0.0001؛ β = + 0.11،95%CI[0.09,0.12])سمت راست، 

 
ً
بیشتر از پیچیدگی الگوریتمی در نیمه های حرف سمت راست است، کنترل ترتیب )کنترل نکردن ترتیب این نتیجه را تغییر احتماال

 دهد(.نمی

های ای که پیچیدگی الگوریتمی نیست: احتمال بیشتری وجود دارد که نیمهبینی ما تعصب دارد، به گونهپیچیدگی محیطی در برابر پیش

یم. برای خنثی کردن این تعصب، باید پیش بینی خود را به گونه ای آزمایش کنیم که تحت تأثیر اختالفات در اندازه راست را پیچیده ببین

بینی جایگزین انجام ها قرار نگیرد. ما این کار را با آزمایش یک پیشهای ما در مورد میزان پیچیدگی در سمت راست یا چپ نویسهگیری

کنیم که تفاوت پیچیدگی بینی میگیرد. به عبارت دیگر، ما پیشگیری نوشتن قرار میتحت تأثیر جهت دادیم: توزیع پیچیدگی در حروف

شوند، نیمه چپ / نیمه راست به نفع هایی که از چپ به راست نوشته میبین نیمه چپ و نیمه راست به جهت نوشتن حساس است: در خط

تفاوت است، و فقط به زه یا جهت مطلق تفاضل پیچیدگی نیمه چپ / نیمه راست بیبینی نسبت به اندانیمه چپ است و بالعکس. این پیش

شود. بنابراین، فرضیه ما را بدون اینکه با نقطه اختالف این عالقه دارد که چگونه این تفاوت توسط جهت نوشتن در یک خط تعدیل می

 کند.است حروف، سردرگم شود، آزمایش میهای ما، یعنی توزیع پیچیدگی بصری بین نیمه چپ و ر گیریاصلی اندازه

راست را محاسبه کردیم، یعنی پیچیدگی نیمه چپ منهای -برای هر نویسه )در هر خط و برای هر معیار پیچیدگی(، ما دیفرانسیل چپ

ه به عنوان یک پیچیدگی نیمه راست. سپس یک مدل تهی ساختیم که این دیفرانسیل نیمه چپ / نیمه راست را با استفاده از خط و طایف



 

 

راست( را به عنوان یک متغیر ثابت قرار دادیم. انجام این کار -کند. سپس جهت خط )راست چپ در مقابل چپمتغیر تودرتو پیش بینی می

 برای محیطی(. هر دو مدل نهایی تخمین منفی 14برای الگوریتمی،  ΔAIC = 15مدل را برای هر دو اندازه گیری پیچیدگی آموزنده تر کرد )

،  df = 170.11 ،t = -3.4 ،p = 0.0007؛ β =-31.8،95%CI[-49,-13]گیری نشان دادند )الگوریتمی: داری را برای اثر جهتو معنی

هایی که از (. تفاوت پیچیدگی به نفع نیمه چپ در خطdf = 126.0 ،t = 4.0 ،p = 0.0001؛ β =- 2.9  ،-4.3,-1.4]]95%CIمحیطی، 

شود. این اثر حداقل برای پیچیدگی یابد، یعنی زمانی که نیمه راست به ترتیب خواندن اول میند کاهش میشوراست به چپ نوشته می

محیطی به همان اندازه برای پیچیدگی الگوریتمی واضح است. کنترل پیچیدگی کلی هر خط با افزودن آن به عنوان یک اثر ثابت، این نتیجه 

 به نفع مدل اصلی برای اندازه گیری های محیطی/الگوریتمی(. ΔAIC = 7/6ا آموزنده تر نکرد )را تغییر نداد، و هیچ کدام از مدل ها ر 

های ما در مورد توزیع پیچیدگی بین سمت گیریکنیم که تحت تأثیر اختالفات اندازهای آزمایش میبینی خود را به گونههنگامی که پیش

پذیری در توزیع پیچیدگی درون حروف اهمیت دارد. نیمه چپ وقتی نیمه اول شویم که جهتچپ و راست حروف قرار نگیرد، متوجه می

 تر است.است به احتمال زیاد نیمه پیچیده

 

 بحث

 یسهنو یچیدگیبر پ ینوشتن و اندازه نمودار موجود یستمنوع س یتاهم

های متعدد های بزرگ که شامل نویسهها در خطشده بین اندازه موجودی نمودار و پیچیدگی نویسه را پیدا کردیم: نویسهبینیما رابطه پیش

های بسیار بیشتری جدا شوند تا تر باید از نویسههای بزرگهای متعلق به خطتر هستند. ما انتظار این را داشتیم، زیرا نویسههستند، پیچیده

تواند از سایر دهد که یک نویسه میا افزایش میهایی ر کند، زیرا تعداد راهتر میها را آسانشناخته شوند. پیچیدگی متمایز بودن نویسه

ها متفاوت باشد. با این حال، ما همچنین دریافتیم که این رابطه مثبت بین اندازه موجودی نمودار و پیچیدگی نویسه تنها زمانی ثابت نویسه

شناسی تأکید کرد. در راستای این گذار گونههای ما گنجانده شد، و در نهایت بر نقش بسیار تأثیر های لوگوگرافی در تحلیلشد که سیستم

موضوع، متوجه شدیم که بیشتر واریانس پیچیدگی مربوط به نوع سیستم نوشتاری است که یک خط به طور عمده برای آن استفاده می شود 

 )به عنوان مثال، حروف الفبا، هجا و غیره(.

کند. در به اندازه نوع سیستم نوشتن، در پیچیدگی نویسه تفاوت ایجاد نمی های ما، خطی که یک نویسه به آن تعلق دارد،بینیبرخالف پیش

 از نوع به اندازه موجودی نمودار به پیچیدگی نویسه جریان دارد. این فرض اساس چانگ و همکاران است. 
ً
مطالعات قبلی، علیت معموال

ها. نتایج ما نشان های مختلف برای تمایز بین انواع خط( ارزیابی معیارهای مختلف پیچیدگی نویسه در رابطه با ظرفیت معیار 2018)

دهد که رابطه بین پیچیدگی نوع و نویسه ممکن است با اندازه موجودی نمودار، همانطور که قباًل فرض شده بود، واسطه نباشد )چانگ و می

کند، تا حدی با تعیین یسه را تعیین می(. در عوض، نوع سیستم نوشتن، هم اندازه موجودی نمودار و هم پیچیدگی نو2016همکاران، 

ها مستقل از اندازه ها در سراسر خط( که پیچیدگی نویسه2005اندازه موجودی نمودار. نتیجه ما همچنین با ادعای چانگ زی و شیموجو )

 ثابتی موجودی نمودار ثابت است، در تضاد است، که به این معنی است که انواع مختلف سیستم های نوشتاری سطوح پیچ
ً
یدگی تقریبا

های نوشتاری و شوند قابل تکرار هستند، اما زمانی که طیف کاملی از انواع سیستمها حذف میها زمانی که خطدارند. اگرچه نتایج آن

 کنیم.طور اساسی معکوس میها را بهشود، نتایج آنهای موجودی نمودار در نظر گرفته میاندازه

 

 

 عدم کاهش پیچیدگي نویسه

ها وجود داشت. ما دو فرضیه برگرفته از این فرضیه را مطرح مدت خطه طور کلی، شواهد کمی از کاهش پیچیدگی در طول تاریخ طوالنیب

تر از های خاص پیچیدهها را نشان دهند. هیچ کدام پشتیبانی نشدند. خطها باید کاهش تاریخی در پیچیدگی نویسهکردیم که خط

های نسل های والد به خطچندین قرن در معرض فشارهای تکاملی قرار داشتند. به طور کلی، زمانی که خط هایی نبودند که برایخط

( تفاوت در 1دهیم: )منشعب شدند، پیچیدگی نویسه کاهش پیدا نکرد. ما دو تفسیر احتمالی از این نتایج را ارائه و مورد بحث قرار می

 افتد.( کاهش پیچیدگی نویسه در اوایل و به سرعت در تاریخ یک خط اتفاق می2اد کند، یا )ها ممکن است نویز آماری ایجاستفاده از خط



 

 

های متمایز برای های خط تأثیر بگذارد. خطتواند بر پیچیدگی نویسهای به زمینه دیگر میعوامل اجتماعی و فرهنگی متفاوت از زمینه

 بر پیچیدگی تأثیر مشخص نیست که چگونه تغییر در عملکرد می شد.های متمایز استفاده میاهداف متمایز و توسط جمعیت
ً
تواند مستقیما

 همه افراد جامعه است. هنگامی که خطبگذارد، اما این امر مستلزم جمعیت
ً
ها ای مختلف کاربران، از کاتبان آموزش دیده گرفته تا تقریبا

تر حفظ شود. در نهایت، در برخی موارد، نوشتن، و مکن بود راحتشد، پیچیدگی باالتر مفقط توسط بخش تخصصی از جمعیت استفاده می

(. با این وجود، 1996شود )تورنتون، های غیر ضروری ساخته میبه ویژه دست خط، برای انعکاس تعلق اجتماعی، از طریق پیچیدگی

ها و داشته باشد، یعنی محدود به زمینهتوان انتظار داشت که تأثیری محلی تفاوت در پیچیدگی به دلیل عملکرد یا کاربران فقط می

تواند به آن هایی در مورد اینکه چه کسی میهای خاصی باشد که در آن یک تابع محدود برای نوشتن وجود دارد و/یا محدودیتمحیط

توان فرض کرد که اشند، میبپیوندد. جامعه کاربران هر گونه تأثیری که این عوامل وابسته به زمینه و محلی ممکن است بر نتایج ما داشته ب

خود محلی و محدود به زمینه است، بنابراین بعید است نتایج ما را به روشی سیستماتیک سوگیری کند. با این حال، ممکن است نویز آماری 

 شده غیرقابل شناسایی کند.بینیکافی ایجاد کند تا هر اثری را در جهت پیش

سازی هایی که جمع آوری و تجزیه و تحلیل کردیم، ثبت نشده باشد. اگر سادهسازی در داده احتمال دیگر این است که فرآیندهای فشرده

تواند چنین باشد. این همچنین مطابق با این واقعیت است که در افتد، میها اتفاق میها در اوایل و به سرعت در تاریخ خطگرافیکی نویسه

دهند. ما از یک مطالعه (، چنین اثراتی در بازه های زمانی بسیار کوتاه رخ می2015تنظیمات تجربی )به عنوان مثال کربای و تاماریز،

های اول وجود آن خط تا حد زیادی های وای در دههدانیم که نویسهمتمرکزتر روی خط وای )که در قرن نوزدهم در لیبریا توسعه یافت( می

 (.2020اند )کلی و همکاران، ساده شده

 

 .کندیخط را منعکس م یریجهت گ ها،یسهدر درون نو یبصر یچیدگیپ یعتوز

های آخرشان هستند، صرفنظر از تر از نیمههای اول حروف پیچیدهبینی شد، دریافتیم که نیمهبرای پیچیدگی الگوریتمی، همانطور که پیش

ن مزیت نیمه اول، برخالف آنچه جهتی که متن در آن نوشته شده است )از چپ به راست یا راست به چپ(. برای پیچیدگی محیطی، ای

ها مغرضانه است. بینی کرده بودیم، قابل توجه نبود. با این حال، دالیلی داشتیم که باور کنیم پیچیدگی محیطی در سطح نیمه نویسهپیش

ه تعریف بسیار به ها، خطوط جدیدی را ایجاد می کند که در تصویر کامل وجود ندارد، و پیچیدگی محیطی بنا بنصف کردن تصاویر نویسه

های کانتور حساس است. عالوه بر این، ما نشان دادیم که دو معیار ما از نظر میزان پیچیدگی که در سمت راست و سمت چپ حروف طول

کنند، کاماًل مستقل از جهت نوشتن متفاوت هستند. این سوگیری جانبی، آزمون های اصلی فرضیه ما را مخدوش می کند. گیری میاندازه

ا با در نظر گرفتن تأثیر جهت خواندن بر دیفرانسیل پیچیدگی نیمه چپ / نیمه راست از این سوگیری اجتناب کردیم. ما یک اثر واضح م

ها را در جهت بینی خود برای هر دو معیار پیچیدگی پیدا کردیم. جهت خواندن و نوشتن توزیع پیچیدگی بصری در نویسهمطابق با پیش

های راست افزایش یافته و در خط-های چپمی کند. تفاوت پیچیدگی بین نیمه های چپ و نیمه راست در خط پیش بینی شده تعدیل

 چپ کاهش یافته است، به طور واضح و قابل توجهی برای هر دو معیار پیچیدگی.-راست

های مهمی بین نویسندگان وجود دارد. ا تفاوتشود، امها توزیع میمطالعات قبلی ادعا کرده بودند که اطالعات بصری به طور نابرابر در نامه

توان آن را به چندین روش تفسیر کرد. برخی (، اما می2011"سنگینی چپ" حروف التین اغلب مورد توجه قرار گرفته است )کسلرو تریمان،

(، برخی 1981یمرون، ؛ ناون و ش1969کنند که اطالعات مهم در سمت راست حروف )التین( متمرکز شده است )کولرس، استدالل می

(. ادبیات مربوط به حروف چینی سازگارتر 2019کنند که در سمت چپ متمرکز شده است )سوارز و همکاران،دیگر، برعکس، استدالل می

( اطالعات مربوط به شناسایی را ارائه میدهد که سمت چپ نویسهاست، با مطالعات متعدد نشان می
ً
دهد )هسایو و های متقارن )تقریبا

 با واسطه خواندن جهت )بیشتر از چپ به راست در 2018؛ تیان لیو و همکاران، 2014؛ تسو و همکاران،2009کوترل،
ً
(، اثری که احتماال

 چند خط دیگر مانند عبری(، مطالعه توزیع 2017شود )چانگ و همکاران، چینی معاصر( ایجاد می
ً
(. فراتر از این دو خط معروف )و احتماال

شود که ها باعث میگیریها و اندازهماند، و ناهمگونی روشهای باسواد مطالعه نشده باقی میروف برای بیشتر فرهنگاطالعات در ح

 مواضع متناقض باقی بمانند.



 

 

توان به عنوان نماینده ای برای اطالعات بصری تفسیر کرد، مطالعه ما بر روی یک مجموعه داده از آنجایی که پیچیدگی بصری را می

کند که اکثر مطالعات تجربی از مطالعه چند خط دریافت کرده بودند. جهت خواندن و نوشتن توزیع ای بزرگ، شهودی را تأیید میدهمشاه

 شوند.شوند به احتمال زیاد پیچیده تر میهای سمت چپ زمانی که اول میکند: نیمهپیچیدگی در حروف را هدایت می

هایی را که در آن اشکال حروف متناسب با کند که روشاز مجموعه کارهای رو به رشدی حمایت می از نقطه نظر تکامل فرهنگی، این نتیجه

دهد. جالب است که در اینجا، سوگیری شناختی مورد بحث از ساختار های شناختی و ادراکی ظریف است، مورد مطالعه قرار میسوگیری

های عصبی اساسی ندارد )مانند (، و همچنین ریشه در سوگیری2006ن، است )مانند چانگیزی و همکاراهای طبیعی مشتق نشدهصحنه

(. . در عوض، شکل حروف با یک سوگیری شناختی ناشی از فرهنگ سازگار است، که 2018ترجیح جهت گیری های اصلی در مورین، 

 کند.های خواندن و نوشتن پیدا میریشه در عادات حرکتی و بصری ایجاد شده توسط دستورالعمل

 

 یندهآ یهاها وجهت یتمحدود

آل سازی بودند )همانطور ها استفاده کردیم ایدهمطالعه حاضر دارای چندین محدودیت است. اول، تصاویری که ما برای تجزیه و تحلیل خط

ویسندگان و غیره انتزاع های بین نکه هر نمایشی از یک خط باید باشد(. آنها مقدار زیادی از تنوع درونی را به دلیل زمان، مکان، و تفاوت

های نوشتاری به تنهایی، از طریق مسیر زمانی خود، وجود دارد، که این مطالعه قرار نبود آن را کنند. همچنین نیاز به مطالعه سیستممی

 مراجعه کنید: هجای وای در لیبریا(. 2020برآورده کند. برای مثال به کلی و همکاران، 

تواند ها است. تحقیقات آینده میفردی تنها یکی از راه های ممکن برای در نظر گرفتن پیچیدگی در خطهای دوم، پیچیدگی بصری نویسه

های موجود در یک ها و تکامل آنها را مورد بررسی قرار دهد، مانند پیچیدگی سطح پایه )یعنی اینکه کل مجموعه نویسهانواع دیگر پیچیدگی

شود. )بنت، گاسک، های مختلف در همان خط دوباره استفاده میها توسط نویسهگوها یا ویژگیاست(، یا اینکه فهرست الخط چقدر فشرده

های مربوط به استخراج ویژگی، به عنوان (. این ممکن است به ما اجازه دهد که محدودیت2019لی، ویتانی باالباچ، کیلیبراسی و لی، 

ها را در نظر بگیریم گیرد و تمایز بین نویسهعنوان واحدهای مجزا در نظر می ها را بههای نویسهمثال، پردازش بصری که برخی از قسمت

 (.2012)مولر و ویدمن،

، پیچیدگی نویسه
ً
های مورد استفاده های واقعی بستگی دارد. پیچیدگی بصری خطها و رخ دادن آنها در محیطها به نحوه ترکیب نویسهثالثا

تر استفاده های سادهطور مستقل از یکدیگر متفاوت است. هنگامی که در کنار نویسهها بهی آنهاگیری شده روی خطبا پیچیدگی اندازه

توانند از مزیت پردازش بهره ببرند، به عنوان مثال در طول جستجوی بصری )برنارد و چانگ، های پیچیدگی باالتر میشود، نویسهمی

تری برای استفاده در های متفاوتتر دارای ویژگیهای پیچیدهنویسه(. در آن صورت، 2014؛چانسوگس، ماتوت و گراینگر، 2011

 کند.ها کمک میجستجوی بصری هستند که به تمایز آنها از سایر نویسه

شوند، تمرکز ها و نحوه درک آنها، یعنی اینکه چگونه توسط خواننده به عنوان نویسه شناخته میدر این مطالعه، ما بر جنبه بصری نویسه

شدند. اگرچه در مجموع، تولید ها با دست نوشته میها نیز باید تولید شوند. در بیشتر تاریخ نویسندگی، نویسه. با این وجود، نویسهکردیم

تر از بقیه باشد. تغییرات مربوط تر است، اما ممکن است تولید برخی از اشکال آسانتر سختهای سادهتر نسبت به نویسههای پیچیدهنویسه

در مورد خط نویسی مراجعه کنید(. تخمین  2008ها تأثیر بگذارد )به پارکز، لید موتور همچنین ممکن است بر پیچیدگی گرافیکی نویسهبه تو

های محاسباتی را برای چنین تحقیقات آینده ارائه تواند گزینه( می2015پیچیدگی مبتنی بر برنامه موتوری )لیک،ساالخودینو وتننباوم،

 دهد.

های نوشته شده جنبه اساسی خوانایی آنهاست که تشخیص آنها و تالش شناختی مورد نیاز برای پردازش آنها را تعیین نویسهپیچیدگی 

های نوشتاری دست و پنجه نرم کنیم، (. درک درست آن مستلزم این است که با تنوع زیادی از سیستم2006کند )پلی و همکاران، می

کند. تمرکز بیش از حد بر روی چند خط مهم )مثل التین، چینی یا عربی(، هش برای آن کوتاهی میای دلهره آور که گاهی پژووظیفه

ها ساخته شده اما برای برخی دیگر قابل اجرا نیستند، یا نادیده گرفتن مشکل گالتون، استفاده از معیارهای خاص که برای برخی از خط

موارد مهم بازدارند. الگوها در نتیجه، نتیجه گیری ادبیات در مورد پیچیدگی حروف می  توانند ما را از توجه بههایی هستند که میسوگیری

ها برای برخی از مطالعات ثابت است، در حالی که توسط نوع سیستم تواند متناقض به نظر برسد. به عنوان مثال، پیچیدگی در بین خط



 

 

اشت تا از نظر روش شناختی یک نمای کلی صحیح و جامع از این شود. این مطالعه سعی بر آن دنوشتن برای برخی دیگر تعدیل می

کند. دو یافته کلیدی دهد و الگوهای شگفت انگیزی را آشکار میموضوعات ارائه دهد. نتایج ما اختالفات بین مطالعات قبلی را تطبیق می

ها از ترتیب خواندن پیروی ات بصری درون نویسهها و این واقعیت است که توزیع اطالعشناسی در پیچیدگی نویسهنظیر گونهاهمیت بی

های خاص های نوشتاری، بر اساس مجموعه دادهتر در مورد تکامل فرهنگی سیستمهای دقیقکند. این الگوهای کلی مستلزم بررسیمی

 (.2020خط متمرکزتر هستند )به عنوان مثال، کلی و همکاران، 
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