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 چکیده

جامعه خاستگاه فناوری و توسعه آن است. از سوی دیگر فناوری نیز  هزه نوهزه خزود آ زار 
اجتماعی مخصوص هه خود را دارد. در حالت کلی، راهطه جامعه و فناوری دوسویه اسزت. 

الزم است ولی توجه الزم نسبت هه این  آگاهی از این راهطه دوسویه هرای طراحی مهندسی
یزود. در ایزن ملالزه هزا هزای آموزیزی دنزدان مدزاهده نمزیامر در متون درسی و روال
تحریر، راهطه دوسویه جامعزه و فنزاوری هزه تزورض انیزمامی موردکاوی تاریخی مایین

آن را  گزاارد وترسیم یده است. گاه یک عامل )جامعه یا فناوری( در عامل دیگر تأ یر مزی
گردد. همچنین تأ یراض، منحصر هزه دهد و سپس خود از تغییر ایجاد یده متأ ر میتغییر می

تواند از هروز تغییراض در عامل دیگر جلوگیری هه عمزل ایجاد تغییر نیستند و یک عامل می
ها، علالنیزت تنهزا معیزار توسزعه ساختگی عاملیود در مسیر همآورد. هعالوه مداهده می

ها نیست. هه طور مثال، گاه تکنولوژی در مسیر ههینه یدن قزرار کننده پدیدهو توجیه فناوری
 یوند.گیرد، اما عوامل اجتماعی هاعث توقف یا تغییر مسیر آن میمی
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 . مقدمه1

خاستگاه اتلی تکوین فناوری است. فنزاوری در نگاه نخست، نیازهای عموماً هدیهی جامعه 
پیماید تا هه نلطه ههینه هرسد. این مراحل از لحزا  نی  پس از تکوین اولیه، مسیر توسعه را می

علالنی قاهل توجیه و از لحا  عینی قاهل ارزیاهی هستند. همچنین در طی زمان اگزر فنزاوری 
جایگ ین فناوری قبلی گزردد. رونزدهای تواند کارآمدتر دیگری اهداع یود و توسعه یاهد، می

هازار آزاد نی  نه تنها مانع این توسعه نیستند، هلکه محرک اتلی آن هسزتند. توسزعه فنزاوری 
منطق درونی خودش را دارد و هه تبع جامعه را دستخوش تغییراض خواهزد کزرد. امزروزه هزا 

گفتزه نادرسزت هسزتند پیشهای دانیم که ادعاها و گ ارهتوجه هه مطالعاض علم و فناوری می
هزای مناسزبی را از تزاریخ انزد موردکاوییا عمومیت ندارند. مخالفان ایزن روایزت، توانسزته

( و روایزت 1394، نچیزپو  ن یکالفناوری هه عنوان مثال نلض ندان دهند )هه طور مثال، ر.ک: 
امکزان دومی از توسعه فناوری را هسط دهند که مزدعی اسزت فنزاوری هزه انحزال مختلزف 

دهزد. روایزت نخسزت عمومزاً  یزل تدکیل دارد و این جامعه است که فناوری را یکل می
 یزیگراسزاختگی اجتمزاعی فنزاوری )یزا جبرجبرگرایی فناوری و روایت دوم ها عنوان هرهم

اجتمزاعی یزناخته -هزای فنزییوند. روایت دیگر که ها عنوان سیسزتمی( یناخته میاجتماع
 دوونکزروس، فرنسزن، ورمزاس، جامعزه و فنزاوری تمرکز  دارد ) تنیدگییود، هر درهممی
تر هزر دو روایزت را کند تا ها ارائه منظری وسیع( و هه نحوی تالش می1391، ل، هاوکسئپو

تری از ارتباط ایزن دو پویش دهد و ها ایاره هه یکلدهی متلاهل جامعه و فناوری، تبیین غنی
 (.Quan-Haase, 2012ارائه دهد )
دارد انسزان فلزط هیان می(« The paradox of actionپارادوکس کنش)»( در 2010) فینبرگ

تواند عمل کند که خود ج ئی از آن است و هدین سبب خزود متزا ر از فعزل در سیستمی می
ای که هزه آن متعلزق اسزت، در خود است. انسان )هدون فناوری( از طریق هدن خود و جامعه

د و این هه معنای این است کزه امزور کزامالً تحزت کنتزرل کنهای علّی عمل میجهان قدرض
توانند هایند. محدودیت هدن هه قواعد طبیعت و محدودیت جامعه هه عنزوان دزاردو  نمی

دهند که انسان محدود است. در نگاه نخست، عمل ها کمک فنزاوری ایزن مفروض ندان می
را تزوهم تکنیزک یزا تزوهم تزوان آن ها را ندارد و این همان دی ی است که مزیمحدودیت

-ایزم و مزیقدرض خدایی نامید. این منظری خداگونه است که گویا خارج از جهزان ندسزته

توانیم جهان را طبق خواسته خود و هدون تا یرپایری تغییر دهیم. این توهم سه امر را نادیزده 
ینبزرگ یکزی از مزان. فدر هویزت و تغییر مانگیرد: تا یر جانبی علّی، تغییر در معنی جهانمی
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پزارادوکس »نتایج این پزارادوکس هزه ویزقه قاهلیزت فنزاوری در تغییزر هویزت کزارهر را هزا 
کند. او معتلزد اسزت در نگزاه نخسزت فنزاوری هیان می(« The paradox of the meansوسیله)

دهد این اسزت کزه ای هرای هرآوردن هدف هاید. اما آنچه در واقع رخ میاهداع یده تا وسیله
هدف نی  هزیش -کننده هدف یود. کمرنگ یدن تمای  وسیلهاست خود فناوری تعیین ممکن

-هزم»تنیزدگی جامعزه و فنزاوری ایزاره دارد. در نهایزت فینبزرگ ر ی هزه از پیش هر درهم

سزازد و فنزاوری دهد. جامعه فناوری را میجامعه و فناوری می(« co-constructionساختگی)
هزا فنزاوری را سزازد تزا آناجتماعی مرتبط راه را هموار مزی هاینی  ها تغییر سوگیری گروه

تنیدگی جامعه و فناوری و تعامالض ا رگاار طرفین دنزان تا یر قرار دهند. درهم تحت مجدداً
هرانگی  هاید، دزرا کزه تواند هه نحو هنیادینی دالشاست که گاه ارزیاهی جامعه از فناوری می

توانزد از های ارزیاهی فناوری میراهبری کند اما داردو  جامعه قرار هوده توسعه فناوری را
. ها واکزاوی راهطزه پیچیزده جامعزه و (Kudina and Verbeek, 2019)خود فناوری متا ر یود 

 یود.فناوری در یکلدهی یکدیگر، تمای  قاطع هین جامعه و فناوری کمرنگ و گاه ناپیدا می

روایت نخست از توسعه فنزاوری مبتنزی  رسد آموزش مهندسی نی  کماهیش هرهه نظر می
است، درا که ها وجود مطالعاض ماکور، وجه اجتماعی فناوری تزاکنون، اگزر نگزوییم هزیچ، 

دهزد هرخزی از مل ومزاض کزار الاقل سهم نادی ی در علوم مهندسی دارد. مطالعاض ندان می
 یهزرا یفنزاور یامزدهایو فهزم پ یمردم از فناور یاستفاده یفهم دگونگمهندسی از جمله 

 .( ,2014Cech)یاهد یاهد، هلکه کاهش میی نه تنها اف ایش نمیآموزش مهندس یمهندسان ط
کند تزا یر جامعزه در تحریر، تالش میموردکاوی حاضر، پس از  کر تاریخ تحول مایین

-هزم»تحریر در یکلدهی هه جامعه را هررسی کند تا تحریر و تا یر مایینیکلدهی هه مایین

جامعه و این فناوری را هه عنوان یک مصداا ندان دهد. این تا یر دوسزویه رونزد « ساختگی
-ای که ال اماً علالنی یزا پزیشکند، توسعهتوسعه هر کدام از طرفین را دستخوش تغییراتی می

 پایر نیست.هینی
 

 تحریر. تاریخچه ماشین2

هزرای  1575ه و نایر ایتالیزایی در سزال نویسند (Francesco Rampazettoرمپازتو)فرانسیسکو 
توانست حروف را روی کاغزا حزک کنزد. او ایزن نخستین هار مایینی را اختراع کرد که می

   ,Gulizia).2014(نامید اما هه دالیلی هرگ  یزاهد تولیزد آن نبزود  1تاتیلهمایین را اسکریتورا 
 1714( در سزال Henri Millیزل)مهریتانیایی هه نام هنزری  ها یک مهندساز گایت سال سپ
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تحریر در انگلسزتان گردیزد. او پیدزنهاد کزرد کزه امتیاز  بت اختراع نخستین مایزینتاحب
های نزامفهوم و متفزاوض، از دسزت خطزی یکسزان و قزانونی نویسی و دست خطهجای قلم

ر استفاده یود. طبق هرخی یواهد، ادعا یده این دستگاه در هرخی ملاطع سزاخته یزد، امزا د
حال حاضر هیچ ساهله دیگری از دستگاه وی موجود نیست و در واقزع ممکزن اسزت ایزن 
 دستگاه هرگ  ساخته ندده هاید، ها این وجود، امتیاز  بت اختراع هرای ایزده او تزادر یزد 

.(Woodcroft, 1855; Cothran and Mason, 1978) 

یر آگسززتینو تحرهایی کززه هعززد از میززل سززاخته یززد مایززینتززرین نمونززهاز مهم
ها انگی ه کمک هزه خزواهر ناهینزای  1802(در ایتالیا هود که در سال Agostino Fantoniفانتونی)

توسزط  1806و همزین طزرد در سزال  (Trojani, 2017) طراحزی یزد خود هرای نویسندگی
زاده و مهنزدس مکانیزک، کزه هزه خزواهر ناهینزای ایراف ،( Pellegrino Turriپلگرینو توری)

عالقمند هود، اتالد گردید. وی همچنین هرای سهولت اسزتفاده از ایزن دسزتگاه در فانتونی 
 ,Trojani)کزرد تحریر عمزل میهمان سال کاغا کرهن را اختراع کرد که هعنوان جوهر مایین

( ها اختراع یزک وسزیله هسزیار William Burtهارض). هعدها یک آمریکایی هه نام ویلیام (2017
های تحریزر در سهم ه رگی در پیدرفت مایزین ،(Typograph)یپوگرافه رگ و دوهی هنام تا

تحریری هزه مایزین1857( در سزال Francisفرانسزیس) (Herkimer, 1923).دایت  1820دهه
سزال ( در Malling-Hansen. همچنین هانسن)(Herkimer, 1923: 26)یکل پیانو طراحی کرد 

 Ball Hansenهزه تزون نویزتاری هانسزن)تحریر تولیدِ تجاری موسوم نخستین مایین 1865

Writing از کزره  تحریر از هخدزیهه  بت رساند. در این مایزین 1870( را ساخت و در سال
توانست هزر روی کاغزا ید که روی آن کلیدهایی از حروف تعبیه یده هود که میاستفاده می
 .(Wershler-Henry, 2007; Yamada, 1980)ا ر هگاارد 

هه همزراه ( مخترع آمریکایی Christopher Latham Sholesیول )التهام ر سرانجام کریستوف
سزززاموئل ( و Carlos Glidden)گلیزززدن کزززارلوسهزززای هزززه نامش دوتزززن از همکزززاران

کردند، هزا الهزام تحریر کار میها روی ساخت مایینکه مدض (Samuel W. Souleسول)دهیلیو
منتدزر یزد و آن را از یزک  1867ژوئیه سال  6 آمریکایی که-ای در یک مجله علمیاز ملاله

کزرد، موفزق هزه سزاخت اولزین دسزتگاه نویزتار مهندسی انتداراض لندن نلل می-مجله فنی
این ملاله مایزینی  رد (Herkimer, 1923: 35). سودمند و قاهل استفاده عموم در آمریکا یدند 

تزرع آمریکزایی و پزیش از مخ پزراض( وجود دایت که توسط جزان Pterotypeهنام پتروتایپ)
رغم  بت اختراع مایین خود در فرانسه و انگلزیس، اختراع یده هود. پراض علی 1860ی دهه
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ناگ یر هه دلیل جنگ داخلی موفق هه توسعه آن ندد. هر دند مجله انجمزن علمزی سزلطنتی 
گ اریی از دستگاه وی دان کزرد و همزین گز ارش مزورد اسزتفاده  1867در سال  2هریتانیا

 (Herkimer, 1923).یول  و همکارانش قرار گرفت 

انزد در اتزل یزک ها اختزراع کردهکردند که آنچه آنفکر می تحریراولیه مایینمخترعین 
هزیچ یزک از  1830های دستگاه توانبخدی هزرای ناهینایزان اسزت دزرا کزه تلریبزا تزا سزال

ن آنها مطزرد یزد کزه دزرا کلید ندایتند اما پس از مدتی این سوال هیتحریرها تفحهمایین
افراد هینا نتوانند از آن استفاده کننزد، هزه همزین خزاطر اختراعزاض هعزدی مجهز  هزه تزفحه 

کلید هنزدی تزفحهکلیدهای مختلفی ید. یزول  هزم در اهتزدا از کلیزدهای پیزانو هزرای طبله
ر ایزن های هینا مدکل هزود، دزرا کزه داستفاده کرد اما این ییوه عملکردی نی  هرای تایپیست

کند دون تمزام کارهزا در قسزمت توانست هبیند ده دی ی را تایپ میطراحی نویسنده نمی
ها اینحال پزس از مزدتی یزول  و گلیزدن حزق  .(Herkimer, 1923)داد دستگاه رخ میزیرین 

یزرکتی هنزام  ( وJames Densmor بت اختزراع خزود را هزه یخصزی هنزام جیمز  دنسزمور)
، این یرکت کزه پزیش از 1873( فروختند و در سال Remington & Sonsپسران) رمینگتون و

های خیاطی و تجهی اض کداورزی هود، تولیزد اولزین های جنگی، مایینآن سازندگان سالد
اولزین  1874. سزپس در سزال  (Hoke, 1979; Yamada, 1980)تحریر را آغزاز کزردمایزین
د اولیه که اتطالحا همان مایین ناهینزای یول  و گلیدن در هازار هه فروش رفت. طر دستگاه

یول  هود، رمینگتون را هه سمت وریکسزتگی پزیش هزرد. رمینگتزون مجبزور یزد طراحزی 
ای از در نهایت در طراحزی جدیزد ایزن مدزکل حزل یزد: مجموعزهو  جدیدی انجام دهد

نتیجزه  داد تزادرخیدند تا کاغا از جلو حرکت کند و هه تایپیست اجازه میهای تایپ میمیله
های . میلزه(Hoke, 1979; Herkimer, 1923: 43; Yamada, 1980)کار و تایزپ خزود را هبینزد 

هایی هودند که ها واسطه هه کلیزدها متصزل (میلهtypebarsهای تایپ)تحریر یا همان میلهمایین
یدند. پس از اسزتفاده روزافز ون از یدند و هاعث ضرهه حرف مرهوطه هر روی کاغا میمی
های تایپ در حین تایپ هزه یکزدیگر تحریر، یول  و همکارانش متوجه گیرکردن میلهنمایی

کلید یدند. علزت ایزن پدیزده، پدزت سزر هزم تایزپ یزدن حروفزی هزود کزه در تزفحه
. (Michaels, 1971; Liebowitz and Margolis, 1990)تحریر کنزار هزم قزرار دایزتند مایزین

های خود، موسزوم کلید ماییناحی ههتر هرای تفحههناهراین رمینگتون هه کمک یول  یک طر
را هزرای جلزوگیری از قفزل  کزوئرتی کلیدها سیستم تزفحهارائه داد. در واقع آن 3هه کوئرتی

رمینگتزون در طزرد   (David, 1985; Noyes, 1983). های تایپ طراحی کردنزدمکانیکی میله

https://link.springer.com/article/10.1007/s40685-019-0083-9#CR15
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(. 1سازی کزرد )یزکل، مایین خود را روی یک طرد سنتی پیاده1جدید هنام مدل رمینگتون
هزای های رنگزی و گلخیاطی قرار داد و حتی آن را ها الکتحریر را روی می  درخاو مایین

ای خیاطی ت یین کرد. این یک مایین مکزانیکی هزود کزه ههای روی درخزینتی مداهه طرد
هایست پدالی که در زیر دسزتگاه تعبیزه یزده، فدزار داده هرای هه حرکت درآوردن کاغا، می
 (Herkimer, 1923: 63)یود تا حرکت کاغا کنترل گردد 

 

 (Herkimer, 1923)خیاطی های سنتی قدیمی مثل چرختحریر به شکل طرحماشین-1شکل

نامززه انحصززاری فززروش هززه توافق (Wyckoffوایکززوف) ، رمینگتززون هززا1882سززال  در
هزرای  4و هنزدیکت های تحریر رسید و یک یرکت آموزیی هه نام وایکوف، سی مان مایین

کردن هزا هدزت انگدزت آموزش تایپ دندانگدتی تأسیس کرد. در همان سال، روش تایپ
تحریر ارائزه یزد و سزت روی کلیزدهای مایزینها استفاده از انگدتان اول تا دهارم هر دو د

 ;Herkimer, 1923: 90)یزد های تایزپ آمزوزش داده درنهایت توسط همان یرکت در دوره

Yamada 1980; Yasuoka and Yasuoka, 2011; Wyckoff, 1878; Longley, 1882).  هرنامزه
ن یا هزا تخفیزف هزه های تحریر خود را هه تورض رایگااین هود که مایین ای رمینگتوندوره

ها و انجمزن هزای تجزاری خصوتزی، داندزگاهدر اختیزار کالج نام دوره تایپ دندانگدزتی
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5جهانی زنان مسیحی جوان
مکزانی هزود کزه زنزان قزادر هزه یزادگیری  این انجمن قرار دهد؛ 

ها هودنزد. موفلیزت ایزن مفاهیم جدید تجارض، هرای گسترش دفترکزار و هازارکزار دهیرخانزه
ای اولیه هه زودی هاعث ید تعداد زیادی از زنان آموزش دیزده وارد حزوزه کارهزای ههرنامه

الزم هززه  کززر اسززت در کمززال تعجززب و . (Davies, 2010; Hoke, 1979)اجتمززاعی یززوند 
دارند مهارض  اتی زنان سبب ورود آنان هه اجتماع یزده هرخالف هرخی مدعیاض که هیان می
داری ایزاالض کزه در طزول جنزگ داخلزی آمریکزا، خ انزهاست، دلیل اتلی از این قرار هود 

رغم متحده، ها کمبود یدید نیروی کار در این کدور روهرو ید و هرای رفع این مدکل علزی
مخالفت تعداد زیادی از مردان اتحادیه انجمن کار، تصمیم هزه اسزتخدام هرخزی از کارمنزدان 

گری و تایزپ مدزغول هزه ر، مندزیها در مداغلی همچون تنظیم اوراا ههادازن گرفت و آن
 .(Davies, 2010; Hoke, 1979)کار یدند 

که هزا  ندهود و مهمترین نویسندگانینخستین نیچه و فریدریش توآین در این هرهه مارک 
نویزته  پزیسزیسیمی زندگی هزر روی تالیفاض خود را نویتند.تحریر، های اولیه مایینمدل

هه طور هم مان در ایاالض متحده و هریتانیا منتدر یزد، اولزین  1883که در سال  مارک توآین
تحریر تایزپ یزده هزود کتاهی هود که نسخه اولیه آن که هه انتداراض تحویل یزد، هزا مایزین

(Hoke, 1979; Twain, 2002).  ف آلمانی نی  از جمله کسزانی فریدریش نیچه فیلسوهمچنین
( نیز  نویسزنده Henry Jamesجیمز )هنزری  کزرد.تحریر هانسن اسزتفاده میهود که از مایین

هایش را هزه مندزی تحریر استفاده نکرد هلکه نویتهگاه از ماییندیگری هود که البته خود هیچ
ایزن  .(Schilleman, 2013; Cameron, 1989)هزا را تایزپ کنزد کزرد تزا او آنخود دیکتزه می

تحریرها هزوده موضوع خواه ناخواه تبلیغ مهمی هرای معرفی و افز ایش تلاضزا هزرای مایزین
 است. 

 .George Cتوسط جورج سی. هلیکنسدرفر) 1891تحریر قاهل حمل در سال اولین مایین

Blickensderfer تحریر یزک هه هزازار عرضزه یزد. ایزن مایزین 1893( اختراع ید و در سال
کلید علمی ها کارایی کمتری دایت هزدین معنزا کزه هلیکنسزدرفر هزه دلیزل توجزه هزه هتفح

موضززززوع سززززالمت مززززچ و انگدززززتان دسززززت، پرکززززارهردترین حززززروف را کززززه 
کلید قزرار داد تزا یدند؛ در آخرین ردیف از تزفحه( خوانده میDHIATENSORدهیاتنسور)

گیری ت هزه طزور ددزممی ان دسترسی هه حروف اف ایش و کدش انگدتان دسزت تایپیسز
ترتیب خریدار مجبزور هزود هدین های تایپ را اف ایش داد.کاهش یاهد، اما خطر گیرکردن میله

کلید ناکارآمزد را انتخزا  دانزد نزوع تزفحهیک فرم ساده را امیا کند و اعالم کنزد کزه می

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 کننزده هزیچ گونزه تعهزدی ندایزته هایزدکند تا در تورض ناراضی هودن، یزرکت تولیدمی
(David, 1985; Yamada, 1980).  

تحریر قاهل حمزل تولیزد تحریر یک مدل مایینکننده مایینتلریباً هر تولید 1950تا دهه 
های در عصر خود یکی از ه رگتزرین و مدزهورترین یزرکت کرد. همچنین رمینگتون کهمی

تحریر الکتریکزی خزود را در ید، نخستین مایزینتحریرسازی در آمریکا محسو  میمایین
، 1935تحریر هرقی مطزرد در سزال هه هازار معرفی کرد. اما در اتل اولین مایین 1925سال 

نیزز  اولززین  1961یززد. در سززال سززاخته  1872تحریر ادیسززون در سززال هززا الهززام از مایززین
های تحریرهایی هزدون میلزهتحریر تجاری موفق و مبتنی هزر طراحزی کزروی )مایزینمایین

المللزی های تایزپ در یکزدیگر( توسزط یزرکت هزینتایپ هرای رفع مدکل گیرکردن میلزه
تحریرهای مختلف هرقزی وارد هزازار یزدند آالض تجاری معرفی ید. پس از آن مایینمایین

(Haven, 2006). 
تحریرهای مختلفی در قرن نوزدهم و هیسزتم سزاخته یزدند تزا اینکزه هزا معرفزی مایین

تحریرسزازی آخرین یرکت مایین 2009ها، در سال ها هه مردم و ههبود کار تایپ ها آنرایانه
 ,Jackson)تحریر رقزم خزورد در همب(ی هندوستان نی  تعطیل گردید و هه نوعی مرگ مایزین

کارمنزد سزاهق  ،6اسنودن ادواردهای دندین سال پس از این اتفاا هه سبب افداگری .2011(
اعتمزادی عمیلزی از ، هیآژانس امنیت ملزیو پیمانکار ساهق  سازمان اطالعاض مرک ی آمریکا

ها هوجزود های اطالعاض کنونی و مدکالض امنیت اطالعاض در آنل اطمینان هودن فناوریقاه
 The)تحریر توجزه کردنزدای و در مواردی، هرخزی دوهزاره هزه مایزینآمد. هناهراین در هرهه

telegraph, 2014). 
 

 و تحوالت جامعه تحریر. رابطه بین تغییرات فناوری ماشین3

تحریر هه اجمال دیده ید، این فنزاوری و جامعزه هزده هسزتان مایینهمان طور که در تاریخ 
یود هه طزور یدند. در این هخش سعی میدایتند و هر کدام موجب تغییراتی در دیگری می

دهنزد هزا مج ا و مدخص این تا یراض احصا یوند. البته مواردی وجود دارند کزه ندزان مزی
غییر در دیگری یده و این تغییر هه نوهزه خزود تا یراض پویا روهرو هستیم، یعنی یکی هاعث ت

تحریر هر جامعه از تزا یر هاعث تغییر در عامل اولیه یده است. هناهراین جداسازی تا یر مایین
پایری ههتر است، وگرنه در عمل این تغییراض طی زمزان در تحریر هرای فهمجامعه هر مایین
 اند.هم پیچیده یده

https://link.springer.com/article/10.1007/s40685-019-0083-9#CR15
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C
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 تحریربه فناوری ماشینتاثیر جامعه بر شکلدهی  1.3

 ابداع اولیه به سبب نیازهای متفاوت جامعه 1.1.3

ای هزود اولین مورد، نیاز هه سهولت در نویتن است. این نیاز یاید از مهمترین نیازهای اولیزه
تحریر ید. هدین ترتیب همانگونزه گیری نظریه اختراعِ دستگاهی هه نام مایینکه سبب یکل

هرای نخستین هار مایینی را اختزراع کزرد کزه  1575در سال  رمپازتوکه گفته ید فرانسیسکو 
توانست حروف را روی کاغا حک کند. هرخی از دالیلی که سبب توقف تولیزد طزرد او می

ید احتماال از این قرار هاید که وسیله اختراع یده اتال نتوانسته هود این هزدف را هزرآورده 
کرده هود، هدین سبب مورد پایرش جامعه واقع ندزد. البتزه  ترسازد و اتفاقا نویتن را مدکل

 در اختراعاض هعدی این نیاز تا حدودی و هه ییوه مناسبی هرآورده گردید.
هزایی هزا دومین مورد، نیاز هه وجود دست خطی خوانا و یکسزان در ملاهزل دسزت خط

تحریر در های مختلف و هعیا نامفهوم هود. در واقع یزک تفزاوض اساسزی کزه مایزینیکل
ای کزه نویزته ملایسه ها دست نویسی ارائه کرد این اسزت کزه تزرف نظزر از نزوع نویزته

کنند. ایزن امزر ها از یک فرمت یکسان و استاندارد پیروی مییود، در نهایت تمامی نویتهمی
هه این دلیل اتفاا افتاد که هه جای نویتن اسناد هزه تزورض دسزتی کزه در آن هزر یزخص 

یزود کزه حزروف موجزود در تزفحه کمزی صر هه فردی دارد، هاعث میسبک نویتن منح
 (.(Jensen, 1988ها نی  دیوار هه نظر هرسد متفاوض و حتی خواندن آن

تحریری کزه هزا سومین مورد، کمک هه ناهینایان هرای نویسندگی هود. یاید اولزین مایزین
هایزد، هزه  1802ونی در سزال تحریر آگستینو فزانتانگی ه کمک هه ناهینایان ساخته ید، مایین

تحریر ها عنزوان مایزینی هزرای ناهینایزان از مایین 1870های هرحال پس از آن تا حدود سال
 تحریر در طول زمان گردید.های گوناگونی از مایینید و این مس(له سبب طراحییاد می

 های پیشینتحریر به برخی فناوریشبیه شدن شکل کلی ماشین 2.1.3
که پس از جنگ داخلی هه دنبال یک خزط محصزول جدیزد  ه اسلحه رمینگتونیرکت سازند
تحریر را روی یزک طزرد مایزین 1874تحریر یول  را انتخا  کزرد و در سزال هود، مایین

(. البته همانطور کزه گفتزه 1سازی کرد )مدل رمینگتونخیاطی هاید پیادهسنتی که همان درخ
تحریری هزه یزکل پیزانو نیز  طراحزی نی  مایین 1857تر مثال در سال های قبلید؛ در سال

های یزناخته های فناوریها هه یکل طردسازییده هود. احتماال این نوع تغییراض و همسان
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یده دیگر همچون پیانو و درخ خیاطی، در افز ایش پزایرش اجتمزاعی فنزاوری جدیزد در 
هایی که پیدزتر اسزتفاده اوریهای قدیمی و فنجامعه تا یر دایته است، درا که مردم هه سنت

های جدید در قالزب کردند همچنان عالقمند و پایبند هودند و این یکل از معرفی فناوریمی
ها در وهله نخسزت یزد. آمی  آنموفلیت های قدیمی و محبو  مردم، سبب پایرشفناوری

ی کلزی هزاسزازی نبزود و طزردتحریر، نیازی هه دنزین همسزانالبته پس از فراگیری مایین
استلالل خود را یافتند. در واقع مخترعین زیادی سعی در اختراع یک مایین نویزتار کارآمزد 

موفلیتی حاتل ندد تزا اینکزه ترکیزب تزحیحی از یزک رویکزرد  1872دایتند، اما تا سال 
تحریر یزول  هزه هویمندانه، تخصص در تولید و یک هازار رو هه رید هاعث ید تزا مایزین

 .ه رگ تبدیل یودیک موفلیت تجاری 

 قابل حمل سازی 3.1.3
تحریرهای اولیه ه رگ و سنگین هودند. هم مان هزا ریزد تلاضزا در هزازار هزرای ایزن مایین

جویی در زمزان و همچنزین اسزتفاده محصول، هه سبب اهمیت پیدا کردن روزافز ون تزرفه
حمزل هزودن آن  ها، نیزاز هزه قاهزلتحریر در دادگاهمداغلی همچون عرییه نویسی از مایین

تر یزدن ید و این مس(له نیازمند هر ده سزبکهصورض ساده و آسان هیش از پیش حس می
تحریر قاهزل مایزین 1893، هنزاهراین از سزال (Herkimer, 1923: 120-123)تحریر هزود مایین

حمل هه هازار عرضه ید و هصورض روز اف ونزی مزورد اسزتلبال قزرار گرفزت، هزه نحویکزه 
ی الکتریکی که هعدها اهداع یدند هه سبب غیرقاهل حمل هودن دنزدان مزورد تحریرهامایین

 استلبال واقع نددند.

 کلیدهای اولیهتغییر صفحه 4.1.3

کلید را هززه عنززوان تززفحه کززوئرتی الزم هززه  کززر اسززت در زمززانی کززه رمینگتززون طززرد
ایزت، تنهزا ( وجود ندtouch typingتحریرهای خود هه  بت رساند، تایپ دندانگدتی)مایین

(هزا هزازخورد هصزری هزدون Hunt-and-peckکردن یزکار و ضزرهه زدن)روش رایج در تایپ
کلید هزود. روش تایزپ یزکار و ضزرهه زدن یزامل اسزتفاده از تزفحه 7وجود قسمت خانه

ترتیب هزدین .هصورض استفاده از تنها یک انگدت از هر دست هرای فدار دادن کلیزدها هزود
تحریر، تایپ کردن ها سزرعت انگدت هرای تایپ روی کلیدهای مایینتنها ها استفاده از یک 
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یزدن دسزتگاه های تایزپ و در نهایزت قفلافتاد تا هاعث گیرکردن میلزهنسبتا پایین اتفاا می
  (Noyes, 1983; Liebowitz and Margolis, 1990). ندود 

ه نویزتار یول  و همکارانش نخستین کسانی هودند که موفزق هزه سزاخت اولزین دسزتگا
هززه سززبب کنززد هززودن  سززودمند و قاهززل اسززتفاده هززرای عمززوم در آمریکززا یززدند. در واقززع

تحریر ها هزدف سزرعت در نویزتار طراحزی گردیزد امزا تحریرهای قبلی، این مایینمایین
های تایپ هه یکدیگر هزود. یکزی دیگزر از کردن میلهاف ایش سرعت در تایپ سبب هروز گیر

، خودِ زهان هود، هه نحوی کزه اگزر توزیزع احتمزاالتی حزروف در های این مدکلخواستگاه
دایت. در هر تزورض، هزرای رفزع ایزن مدزکل کلماض یکسان هود، این مدکل وجود نمی

ید تزا کزارآیی های تایپ ایجاد میای میان سرعت و گیرنکردن میلههایست تعامل سازندهمی
کلید ها دینش مناسزبی از حزروف تفحهمناسبی را هرای تایپیست فراهم کند و آن تعبیه یک 

 کلید جدید هر حسب دینش جدید حروف اهداع ید.هود. هناهراین تفحه
 در زهان انگلیسی را مانند 8هایول  اهتدا لیستی از متداول ترین هه اتطالد جفت حروف

"th" و "es" ش های تایپ را کزاهکلید ها فاتله قرار داد تا خطر گیرکردن میلهدر روی تفحه
دهزارمین جفزت  "er"دهد. البته کوئرتی در این مسیر کامال موفق نبود، درا که هطزور مثزال 

، یدمین جفت حروف مدترک رایج حرف در زهزان انگلیسزی "re"حروف مدترک رایج و 
مزورد از  146را در کنار هم قرار داده است. هعالوه ها هررسزی حالزت فعلزی، کزوئرتی تنهزا 

جدا کرده و در فاتله دورتری از هزم قزرار داده در حزالی کزه در ها را از هم جفت حروف
( جداسزازی میزان 1936()اهزداع Dvorakو کارآمدتر دیگری هه نزام دوراک) کلید ههینهتفحه
 . (Kay, 2013)جفت حروف مدترک تأمین یده هود 2358

 در کوئرتی، ترفنظر از نحوه دیدمان حزروف تایپ دندانگدتیاز سوی دیگر، هه سبب 
گرفزت و کلید، سالمت دستان تایپیست هم هیدتر در معرض خطر سالمت قرار میدر تفحه

ید. هه همزین خزاطر عیالنی در ناحیه دست می-فرد در درازمدض ددار مدکالض اسکلتی
کلیدها هزرای رفزع ایزن مدزکل تزورض گرفزت. یزاید از نخسزتین طراحی مجدد تزفحه

تحریر قاهزل حمزل جزورج سزی. مایزینهتوان هزه  هایی که هه این مس(له توجه دایتندنمونه
هلیکنسدرفر ایاره کرد. در این زمینه نی  هرخزی تزفحه کلیزدهای هزدیل از جملزه دوراک از 

 . (Yamada, 1980; Noyes, 1983)جهت تأمین سالمت رتبه هاالتری دایتند 
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 دکلید و تثبیت کوئرتی به عنوان استاندارمقاومت در برابر تغییر صفحه 5.1.3

توانسزت کلید نلش ندایت، هلکه در هراهر هرخی تغییراتی که مزیجامعه فلط در تغییر تفحه
کلیزد )کزوئرتی( رقبزای رخ دهد نی  ملاومت کرد و مانع تحلق آن ید. آخرین نسخه تفحه

( دایت که از جهت سزرعت و تزأمین سزالمت Colemakای مانند دوراک و کولیماک)جدی
نفعزان یزدند امزا  یهزا هایزد جزایگ ین مزینخست، ایزن فنزاوریکارآمدتر هودند. در نگاه 

 تحریر مانع این تغییر یدند و کوئرتی هه عنوان نسخه نهایی ماندگار ید.مایین
، دهیلیزو. اس. و 1893نفعان متعزددی دایزت. هزه طزور مثزال، در سزال تحریر  یمایین

را هه عنوان سهامدار ها پزنج تحریر ( هه همراه یرکای خود، یرکت اتحادیه مایینWS&Bهی)
 دنسزمور و ،(Yost(، یاسزت)Caligraphیرکت پیدرو تاسیس کردند: رمینگتون، کزالیگراف)

رغم علزی هرخی از این پزنج یزرکت، همچزون کزالیگراف، .(Premier-Smithپریمیر)-اسمیت
در کردنزد؛ کلید دیگزری را هزه هزازار عرضزه میاینکه پیش از پیوستن هه این اتحادیه تزفحه

هزه  ، کزوئرتی1898گرفتنزد و تزا ژوئزن های تحریزر خزود هکاررا در مایزین نهایت کوئرتی
سزهم هزازار  ٪70و هیش از  (Yasuoka and Yasuoka, 2011: 169).اتلی تبدیل ید  استاندارد

 :Herkimer, 1923: 90; Kay, 2013; Davies, 2010)تحریر را در دست گرفزت فروش مایین

 ,David)( در هازار تا یر مهمی در پیروزی کزوئرتی دایزت Oligopolyیی). انحصار دندتا(73

1985). 
هزای توان هه زنان ایاره کزرد. هزه دلیزل هرگز اری دورهتحریر مینفان ماییناز دیگر  ی

تحریرهای ها نفر از آنان هزا مایزینآموزیی تایپ رمینگتون هرای قدر وسیعی از زنان، میلیون
ترتیب فزروش و کوئرتی آینا یزدند و آن را انتخزا  کردنزد. هزدین کلیدرمینگتون و تفحه

هززای توسززعه محصززوالض آن هززیش از پززیش افزز ایش پیززدا کززرد و آن را هززه یکززی از غول
های آن هزه عنزوان کلید مایزینتحریرسازی تبدیل کرد که هعدها سبب ید تزا تزفحهمایین

کلید کزوئرتی، هزه عنزوان ز تزفحهکلیدها انتخا  یود هه نحوی که هعزدها ااستاندارد تفحه
. همچنزین هسزیاری از (Misa, 2011; Wajcman, 2004: 26)یزد کلید زنانزه یزاد میتزفحه
نفعان، حاضزر هزه تزرف ه ینزه هزازآموزی هزرای ها و کارهران موجود، هه عنوان  ییرکت
نیز   کلید جدید و هردند کارآمدتر نبودند. گاه هرای این اسزتنکاف، توجیزه اقتصزادیتفحه
 .(Liebowitz and Margolis, 1990)ید هیان می
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 تحریر بر شکلدهی به جامعهتاثیر فناوری ماشین 2.3

 ها در جامعهتغییر نرخ برخی بیماری 1.2.3

تحریر تحریر هر سالمت جامعه نی  تا یر مدخص دایته است. هه طزور خزاص مایزینمایین
یده هود. ایزن مسز(له عزالوه هزر درد و ی عیالن-یاستخوانموجب اف ایش هرخی مدکالض 

رنج افراد، مدکالض اقتصادی نی  هزه همزراه دایزت. ایزن مدزکل تزا هزه امزروز نیز  جز و 
عیزالنی یکزی از -موضوعاض مورد هحث هوده اسزت. هزه طزور مثزال، اخزتالالض اسزکلتی

 وریِافزت ههزره %2یود تا مدکالض ه رگ یایع مرتبطی است که هرای اروپا تخمین زده می
تحریرها ها و افرادی که هزا مایزینرا در پی دایته هاید. تایپیست (GDP)تولید ناخالص ملی 

-هایی ها ریسک هاال هرای این اختالل در نظر گرفتزه یزدهکنند، یغلهه مدض طوالنی کار می

  .) ,2013Kay,  ;2015Bevan(اند 

 شهرت برخی تالیفات 2.2.3
ریر نویت، و این امر در یهرض ا ر او هه عنوان اولزین تحمارک توآین رمان خود را ها مایین

جیم  نی  در یهرض آنها ا ر دایزت. یده تا یر دایت. تایپی هودن هرخی آ ار هنریرمان تایپ
تحریر اسزتفاده کزرد. در واقزع او در همچنین نیچه از جمله افراد ناهینایی هزود کزه از مایزین

اش این مایین را خریداری کزرد و هزا آن ا زر یی اولیهتالش هرای مهار میگرن و اهتال هه ناهینا
 . (Hemelsoet and Hemelsoet, 2008; Twain, 2002)کرد خود را تایپ می

 تغییر نگارش و نگرش کاربران 3.2.3

ی نویزتن و مزتن تحریر جزوهرهنویسی است و مایینهایدگر معتلد هود نویتن همان دست
نثر نیچزه پزس نیچه نی  روین کرد که هررسی آ ار . (Heidegger, 1998) هردرا در حجا  می
تحریر از تورض استداللی هه کلماض قصار و  هه ییوه هریزده و تلگرافزی از استفاده از مایین

در مورد هنری جیمز   (Kittler and Johnston, 1997; Wershler-Henry, 2007).تغییر پیدا کرد 
خر عمر او پیچیدگی مدهودی پیدا کرده هود دزرا های دوره اوایود سبک نویتهنی  گفته می

توانسزت تحریر میکرد. مایینتر میکه ترکیب دیکته یفاهی یک متن، نثر نویسنده را پیچیده
هه نحوی مولف را ها ا رش هیگانه سازد. همچنین هه این خاطر که متن معمزوالً هزه تایپیسزت 

کزرد. تایپیسزت تا حزدی احیزا مزی ید، هه تورض متناقیی فرهنگ یفاهی را نی دیکته می
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هزای کند که گویا در حزال اجزرای تزحنهجیم  مداهده کرد که او متن را طوری دیکته می
دراماتیک است. مارک توآین نی  در تجرهیاض یخصی خود دریافت که وساطت یزک زن هزه 

یود نتیجه نهایی تغییر کند، دزرا کزه هزه طزور مثزال عنوان تایپیست در امر نویتن هاعث می
جزدای از نگزارش، هرخزی دیگزر از (. Lyons, 2014)از ناس ا استفاده کنزد مجبور هود کمتر 

تحریر هر نگرش و تفکر انسان نیز  ا رگزاار اسزت. نیچزه هزه اندیدمندان معتلد هودند مایین
اه ار نویتن مزا در افکزار مزا »ود: تحریر توجه دایت و معتلد هعنوان یک فیلسوف هه مایین

ادعا یده است مدارکت اه ار نویتن در نگارش و نگزرش  (Kittler, 1990)« مدارکت دارند.
 (.Lyons, 2014پایر و در تمام یرایط یکسان نیست )هینینویسندگان پیش

 شکلدهی به زندگی زنان 4.2.3
ید، امزا در نهایزت ه رگتزرین تحریر سهولت در نویتن قلمداد میاگرده هدف اولیه مایین

نزه هزرای آن کزه  (Utterback, 1994)ورود زنان هه مداغل اجتمزاعی هزود نتیجه این فناوری 
هینی تزورض گرفتزه هزود. یکزی از اولزین نلزاط ری ی یده هود و نه در مورد آن پیشهرنامه

هزه طزور  تحریر، زنزانتحریر هود. پیش از ظهور مایزینعطف در اجتماعی یدن زنان مایین
تحریر، همزراه هزا ها مدغول هه کزار هودنزد. مایزیندار هودند یا در م ارع و کارخانهکلی خانه

رید کسب و کار و نیاز روزاف ون هه نیروی کار )در غیزا  مزردان در زمزان جنزگ داخلزی 
(. مداغل دفتری نسزبت 2اد کرد )یکلهای یغلی جدیدی را هرای زنان ایجآمریکا(، فرتت

تر هود. یول  در اواخر عمر خزود خرسزند ارهای مرسوم در آن دوران هسیار راحتهه سایر ک
هود که توانسته کاری هرای زنان در جامعه کنزد کزه هتواننزد هزه راحتزی کسزب درآمزد کننزد 

(Herkimer, 1923.) 
کدزی تزورض گرفزت. هرخزی از زنزان در تحریر از زنان ههرههمچنین هه واسطه مایین

کردند که دو هراهر ایزن ملزدار دالر در سال، هیدتر و ههتر از مردانی کار می 900ازای دریافت 
کردند. همین امر هاعث رید حیور زنان در حرفه تایزپ یزد. همزان را در سال دریافت می

از کارمنزدان در ایزاالض  ٪4/5کمتزر از  1874یود، در سزال مداهده می 3طور که در یکل 
 ,Davies, 2010; Hoke)رسزید %95/4هزه حزدود  1930سال متحده زن هودند و این ملدار تا 

1979)  . 
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دهند این فناوری آزادی و رهایی اقتصـادی را تحریر که نشان میدو اثر هنری مربوط به ماشین -2کلش

 .(Herkimer, 1923) برای زنان به ارمغان آورده است. فرد نشسته در تصویر سمت راست شولز است

ید. زنان در اهتدای کار هه واسزطه هود که تایپ امری زنانه محسو  میهعد از این فرایند 
تحریر تفکیک و انحصار جنسیتی در کار را هه دالش کدیدند ولی در نهایزت مدزاغل مایین

 دفتری را هه انحصار خود درآوردند.
 

 
 1870های تحریر در سالنمودار رشد درصد زنان شاغل )تایپیست( در جامعه به واسطه ماشین -3شکل

 (Davies, 2010ها از: )داده 1930تا 
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در این هرهه، از یروط استخدام زنان تایپیست، مجرد هودن آنان هود. مطاهق آماری کزه در 
. (Waller and Robert, 1986)درتد از زنان یزاغل مجزرد هودنزد  4/94ارائه ید،  1900سال 

هززا هززه یززدض رو هززه افززول گاایززت و در عززوض آمززار هززدین خززاطر نززرخ ازدواج آن
یدض افز ایش یافزت. ایزن موضزوع دنزان هزرای جامعزه  های جنسی از آنان ههسولاستفاده

رفزت یناخته یده هود که دختر تایپیست در هرخی متون طن  هزه معنزای مبتزال هزه کزار می
(Wershler-Henry, 2007) ها دستمایه میزامین جنسزی قزرار و حتی در تصویر کارض پستال

نزد کزه ایزتغال زنزان و . نگهبانان نظزام اجتمزاعی هدزدار داده هود(Hoke, 1979)گرفت می
هزای آمریکزایی را هزه دنبزال مل وماض آن، عواقب جنجالی و هه طور جزدی ت لز ل خانواده

 خواهد دایت.

 تغییر در نظام بروکراتیک 5.2.3
تحریر( یک حوزه اجتماعی دیگر در ایاالض متحده که هه سبب این انلزال  )اختزراع مایزین

قسزمت هروکراتیزک دنیزای کسزب و کزار و  هه طور قاهل توجهی تحت تأ یر قزرار گرفزت،
تحریر، این دسزتگاه هزه تزدریج در ایزاالض تجارض هود. ها رید روز اف ون تلاضا هرای مایین

هزا و سزایر مدزاغل مزورد اسزتفاده متحده و حتی کدورهای دیگر توسط دفاتر دولتی، هانک
ون خوانایی اسزناد، حیور آن در ایاالض متحده منجر هه تغییراض ماندگاری همچ .قرار گرفت

ای یزد هزای آموزیزی حرفزههای مدیریت اسزتاندارد و مهارضراندمان تولید، ایجاد سیستم
(Mattox, 1997). های تجاری نی  هردنزد هسزته هزه ماهیزت تجزاری خزود هزه طزور یرکت
های کلززی در ارتباطززاض معمززولی ماننززد افزز ایش یززدند، هرخززی پیدززرفتمتفزاوتی اداره می
سززواهق، قراردادهززا، فاکتورهززا و سززایر نیازهززا را هززرآورده سززاختند  مسززتنداض و  بززت

Kohlmeyer,1956; Boyer and England, 2008) .) 
گرفززت، تحریر رونززق میهززای اسززتاندارد اسززناد از مایززیندر همززین زمززان کززه قالب

ها مرهوط هزه کزارآیی های دیگری نی  در ارتباطاض هوجود آمد. یکی از این پیدرفتپیدرفت
نویسزی گااری اطالعاض هود. همچنین از آنجا که تایزپ سزریعتر از دستمی ان هه ایتراک و

تر و سریعتر مخاهره کنند، هین سزالهای ها را خیلی راحتتوانستند دادههود و از این طریق می
پیزام در  94،000در سزال هزه  37،000ها توسط ایالت متحده از ، پردازش پیام1907تا  1897

های مدیریت ارتباطزاض اسزتاندارد در هسزیاری از دفزاتر ش یافت. از این رو، واحدسال اف ای
 (.Mattox, 1997, Lubar and Kendrick, 2012)یروع هه کار کردند 
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 بروز برخی تحوالت در نظام آموزشی 6.2.3

ایززن رقبززا،  رمینگتززون در اهتززدا رقبززای تجززاری هیدززماری دایززت و ه رگتززرین و مهمتززرین
( هودند، امزا مزردان هازاریزا  1881) ( و کراندال1882( ، کالیگراف )1883ال )های همایین

رمینگتون مس(له عرضه هزه هزازار را یزک مسز(له از جزنس آمزوزش هزه جامعزه دیدنزد کزه 
توانست هه این یرکت اجازه دهد تا سهام عظیمی از هازار را کنترل کند. هه محض انتدزار می
کردن ها یش انگدت، ها استفاده از انگدتان اول تا سزوم تدریس روش تایپ 2رمینگتونمدل 

 . (Yasuoka and Yasuoka, 2011)آموزان آغاز ید هر دو دست، هه دانش
هزای تایزپ دندانگدزتی تحریر هزه تزدریج هاعزث ایجزاد دورهنیازهای آموزیی مایزین
ید. روش تایپ اهتدا ها یزش انگدزت و سزپس هزا هدزت 1882یرکت رمینگتون در سال 

کلید نگزاه نکنزد و کلیزدها را هزه خزاطر کرد هزه تزفحهنگدت هود که تایپیست را مل م میا
ی هسزیار هسپارد. این ییوه تایپ تأ یر هاورنکردنی هر سرعت تایپیست دایت. این طرد نتیجه

رمینگتزون در سراسزر اروپزا  های تایزپمطلوهی ارائزه کزرد کزه منجزر هزه تاسزیس مدرسزه
 ,Herkimer, 1923: 90; Yamada, 1980; Yasuoka and Yasuoka, 2011; Wyckoff).یزد

1878; Longley, 1882)های یغلی را هزا آموزش مهارض 1915ها از سال . همچنین دهیرستان
آغاز کردند. در آن دوران، تاسزیس رده یزغلی تایپیسزت و هزه  رمینگتون هایاستفاده از دوره

 ناپایر هود.تبع نیازهای آموزیی آن امری ضروری و اجتنا 

 ها و بازاریانایجاد گروهی از حامیان در میان سیاستمداران، تایپیست 7.2.3

تحریر هه عنزوان سزهامدار هزا پزنج یزرکت پیدزرو در ، یرکت اتحادیه مایین1893در سال 
ها یزک انحصزار تحریر تاسیس ید. ادعا یزده اسزت میزان اعیزایی از یزرکتزمینه مایین

دندتایی، هرای سرکو  کردن اختراعاض جدید در هازار یکل گرفت. این انحصار هزه معنزی 
آن هزازار توسزط تعزداد کمزی از تولیزد کننزدگان یزا وضعیت رقاهت محدود اسزت، کزه در 

های ها از این موضوع واهمه دایتند که هزا ورود گ ینزهیود. در واقع آنفرویندگان اداره می
کلیدهای های دیگر و حتی تزفحههای تحریرِ یرکترقیبِ کارآمدتر هه هازار همچون مایین

و انحصزاراض خزود را از دسزت هدهنزد تر همچون دوراک، امتیزازاض ههتر و ها طراحی ههینه
.(David, 1985) های دیگر که هه تورض موفق این فناوری همچون هسیاری از فناوری
را در پی دایت که در تدد تثبیت آن، اجازه ورود نفعانی یوند،  یدر هازار ظاهر می

 های مداهه را هه هازار ندادند.و دخالت سایر فناوری

https://link.springer.com/article/10.1007/s40685-019-0083-9#CR15
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 گیری. نتیجه4

تحریر )هه عنوان یک فناوری( در طول تزاریخ یکزدیگر را سزاختند. تزا یراض جامعه و مایین
هزه سزبب  هیزاهزداع اولتحریر یزامل مزواردی اسزت از قبیزل: جامعه در یکلدهی هه مایین

، نیدزیپ هزاییفنزاور یهه هرخز ریتحرنیمای ییدن یکل کل هییب، متفاوض جامعه یازهاین
 تیزو تثب دیکلتزفحه رییزدر هراهزر تغ ملاومتهای اولیه و دیکلتفحه رییتغی، سازحملقاهل
تحریر نیز  در یزکلدهی هزه جامعزه تزا یر د. از سوی دیگر مایزینهه عنوان استاندار یکوئرت

نگزارش و  رییزتغ، فزاضیتال یهرخ یهرض، در جامعه هایماریه ینرخ هرخ رییتغدایته است: 
تحزوالض  یهرخز هزروز، کیدر نظام هروکرات رییتغ، زنان یهه زندگ ییکلده، نگرش کارهران
. انیزو هازار هزاسزتیپیتا استمداران،یس انیمدر  انیاز حام یگروه جادیای، و در نظام آموزی

پزایر و قاهزل توجیزه هینیتحریر در طول تاریخ، همواره پیشساختگی جامعه و ماییناین هم
 ها موازین علالنی، اخالقی، اقتصادی و پ یکی نبوده است.
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