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 .1مقدمه
در نگاه نخست ،نیازهای عموماً هدیهی جامعه خاستگاه اتلی تکوین فناوری است .فنزاوری
نی پس از تکوین اولیه ،مسیر توسعه را میپیماید تا هه نلطه ههینه هرسد .این مراحل از لحزا
علالنی قاهل توجیه و از لحا عینی قاهل ارزیاهی هستند .همچنین در طی زمان اگزر فنزاوری
کارآمدتر دیگری اهداع یود و توسعه یاهد ،میتواند جایگ ین فناوری قبلی گزردد .رونزدهای
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
توجه هه مطالعاض علم و فناوری میدانیم که ادعاها و گ ارههای پیشگفتزه نادرسزت هسزتند
یا عمومیت ندارند .مخالفان ایزن روایزت ،توانسزتهانزد موردکاویهزای مناسزبی را از تزاریخ
فناوری هه عنوان مثال نلض ندان دهند (هه طور مثال ،ر.ک :کالین و پیزنچ )1394 ،و روایزت
دومی از توسعه فناوری را هسط دهند که مزدعی اسزت فنزاوری هزه انحزال مختلزف امکزان
تدکیل دارد و این جامعه است که فناوری را یکل میدهزد .روایزت نخسزت عمومزاً یزل
جبرگرایی فناوری و روایت دوم ها عنوان هرهمسزاختگی اجتمزاعی فنزاوری (یزا جبرگرایزی
اجتماعی) یناخته مییوند .روایت دیگر که ها عنوان سیسزتمهزای فنزی-اجتمزاعی یزناخته
مییود ،هر درهمتنیدگی جامعزه و فنزاوری تمرکز دارد (کزروس ،فرنسزن ،ورمزاس ،وندو
پوئل ،هاوکس )1391 ،و هه نحوی تالش میکند تا ها ارائه منظری وسیعتر هزر دو روایزت را
پویش دهد و ها ایاره هه یکلدهی متلاهل جامعه و فناوری ،تبیین غنیتری از ارتباط ایزن دو
ارائه دهد (.)Quan-Haase, 2012
فینبرگ ( )2010در «پارادوکس کنش( »)The paradox of actionهیان میدارد انسزان فلزط
در سیستمی میتواند عمل کند که خود ج ئی از آن است و هدین سبب خزود متزا ر از فعزل
خود است .انسان (هدون فناوری) از طریق هدن خود و جامعهای که هزه آن متعلزق اسزت ،در
جهان قدرضهای علّی عمل میکند و این هه معنای این است کزه امزور کزامالً تحزت کنتزرل
نمیتوانند هایند .محدودیت هدن هه قواعد طبیعت و محدودیت جامعه هه عنزوان دزاردو
مفروض ندان میدهند که انسان محدود است .در نگاه نخست ،عمل ها کمک فنزاوری ایزن
محدودیتها را ندارد و این همان دی ی است که مزیتزوان آن را تزوهم تکنیزک یزا تزوهم
قدرض خدایی نامید .این منظری خداگونه است که گویا خارج از جهزان ندسزتهایزم و مزی-
توانیم جهان را طبق خواسته خود و هدون تا یرپایری تغییر دهیم .این توهم سه امر را نادیزده
میگیرد :تا یر جانبی علّی ،تغییر در معنی جهانمان و تغییر در هویزتمزان .فینبزرگ یکزی از
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نتایج این پزارادوکس هزه ویزقه قاهلیزت فنزاوری در تغییزر هویزت کزارهر را هزا «پزارادوکس
وسیله( »)The paradox of the meansهیان میکند .او معتلزد اسزت در نگزاه نخسزت فنزاوری
اهداع یده تا وسیلهای هرای هرآوردن هدف هاید .اما آنچه در واقع رخ میدهد این اسزت کزه
ممکن است خود فناوری تعیینکننده هدف یود .کمرنگ یدن تمای وسیله-هدف نی هزیش
از پیش هر درهمتنیزدگی جامعزه و فنزاوری ایزاره دارد .در نهایزت فینبزرگ ر ی هزه «هزم-
ساختگی( »)co-constructionجامعه و فناوری میدهد .جامعه فناوری را میسزازد و فنزاوری
نی ها تغییر سوگیری گروههای اجتماعی مرتبط راه را هموار مزیسزازد تزا آنهزا فنزاوری را
مجدداً تحت تا یر قرار دهند .درهمتنیدگی جامعه و فناوری و تعامالض ا رگاار طرفین دنزان
است که گاه ارزیاهی جامعه از فناوری میتواند هه نحو هنیادینی دالشهرانگی هاید ،دزرا کزه
جامعه قرار هوده توسعه فناوری را راهبری کند اما داردو های ارزیاهی فناوری میتوانزد از
خود فناوری متا ر یود ( .)Kudina and Verbeek, 2019ها واکزاوی راهطزه پیچیزده جامعزه و
فناوری در یکلدهی یکدیگر ،تمای قاطع هین جامعه و فناوری کمرنگ و گاه ناپیدا مییود.
هه نظر میرسد آموزش مهندسی نی کماهیش هر روایت نخست از توسعه فنزاوری مبتنزی
است ،درا که ها وجود مطالعاض ماکور ،وجه اجتماعی فناوری تزاکنون ،اگزر نگزوییم هزیچ،
الاقل سهم نادی ی در علوم مهندسی دارد .مطالعاض ندان میدهزد هرخزی از مل ومزاض کزار
مهندسی از جمله فهم دگونگی استفادهی مردم از فناوری و فهزم پیامزدهای فنزاوری هزرای
مهندسان طی آموزش مهندسی نه تنها اف ایش نمییاهد ،هلکه کاهش مییاهد (.)Cech, 2014
موردکاوی حاضر ،پس از کر تاریخ تحول مایینتحریر ،تالش میکند تزا یر جامعزه در
یکلدهی هه مایینتحریر و تا یر مایینتحریر در یکلدهی هه جامعه را هررسی کند تا «هزم-
ساختگی» جامعه و این فناوری را هه عنوان یک مصداا ندان دهد .این تا یر دوسزویه رونزد
توسعه هر کدام از طرفین را دستخوش تغییراتی میکند ،توسعهای که ال اماً علالنی یزا پزیش-
هینیپایر نیست.

 .2تاریخچه ماشینتحریر
فرانسیسکو رمپازتو( )Francesco Rampazettoنویسنده و نایر ایتالیزایی در سزال  1575هزرای
نخستین هار مایینی را اختراع کرد که میتوانست حروف را روی کاغزا حزک کنزد .او ایزن
مایین را اسکریتورا تاتیله 1نامید اما هه دالیلی هرگ یزاهد تولیزد آن نبزود ).(Gulizia, 2014
پس از گایت سالها یک مهندس هریتانیایی هه نام هنزری میزل( )Henri Millدر سزال 1714
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تاحبامتیاز بت اختراع نخستین مایزینتحریر در انگلسزتان گردیزد .او پیدزنهاد کزرد کزه
هجای قلمنویسی و دست خطهای نزامفهوم و متفزاوض ،از دسزت خطزی یکسزان و قزانونی
استفاده یود .طبق هرخی یواهد ،ادعا یده این دستگاه در هرخی ملاطع سزاخته یزد ،امزا در
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
از مهمتززرین نمونززههایی کززه هعززد از میززل سززاخته یززد مایززینتحریر آگسززتینو
فانتونی()Agostino Fantoniدر ایتالیا هود که در سال  1802ها انگی ه کمک هزه خزواهر ناهینزای
خود هرای نویسندگی طراحزی یزد ) (Trojani, 2017و همزین طزرد در سزال  1806توسزط
پلگرینو توری( ، )Pellegrino Turriایرافزاده و مهنزدس مکانیزک ،کزه هزه خزواهر ناهینزای
فانتونی عالقمند هود ،اتالد گردید .وی همچنین هرای سهولت اسزتفاده از ایزن دسزتگاه در
همان سال کاغا کرهن را اختراع کرد که هعنوان جوهر مایینتحریر عمزل میکزرد (Trojani,
) .2017هعدها یک آمریکایی هه نام ویلیام هارض( )William Burtها اختراع یزک وسزیله هسزیار
ه رگ و دوهی هنام تایپوگراف( ،)Typographسهم ه رگی در پیدرفت مایزینهای تحریزر در
دهه 1820دایت ) .(Herkimer, 1923فرانسزیس( )Francisدر سزال 1857مایزینتحریری هزه
یکل پیانو طراحی کرد ) .(Herkimer, 1923: 26همچنین هانسن( )Malling-Hansenدر سزال
 1865نخستین مایینتحریر تولیدِ تجاری موسوم هزه تزون نویزتاری هانسزن( Ball Hansen
 )Writingرا ساخت و در سال  1870هه بت رساند .در این مایزینتحریر از هخدزی از کزره
استفاده میید که روی آن کلیدهایی از حروف تعبیه یده هود که میتوانست هزر روی کاغزا
ا ر هگاارد ).(Wershler-Henry, 2007; Yamada, 1980
سرانجام کریستوفر التهام یول ( )Christopher Latham Sholesمخترع آمریکایی هه همزراه
دوتزززن از همکزززارانش هزززه نامهزززای کزززارلوس گلیزززدن( )Carlos Gliddenو سزززاموئل
دهیلیوسول( )Samuel W. Souleکه مدضها روی ساخت مایینتحریر کار میکردند ،هزا الهزام
از ملالهای در یک مجله علمی-آمریکایی که  6ژوئیه سال  1867منتدزر یزد و آن را از یزک
مجله فنی-مهندسی انتداراض لندن نلل میکزرد ،موفزق هزه سزاخت اولزین دسزتگاه نویزتار
سودمند و قاهل استفاده عموم در آمریکا یدند ) .(Herkimer, 1923: 35در این ملاله مایزینی
هنام پتروتایپ( )Pterotypeوجود دایت که توسط جزان پزراض مختزرع آمریکزایی و پزیش از
دههی  1860اختراع یده هود .پراض علیرغم بت اختراع مایین خود در فرانسه و انگلزیس،
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ناگ یر هه دلیل جنگ داخلی موفق هه توسعه آن ندد .هر دند مجله انجمزن علمزی سزلطنتی
هریتانیا 2در سال  1867گ اریی از دستگاه وی دان کزرد و همزین گز ارش مزورد اسزتفاده
یول و همکارانش قرار گرفت ).(Herkimer, 1923
مخترعین اولیه مایینتحریر فکر میکردند که آنچه آنها اختزراع کردهانزد در اتزل یزک
دستگاه توانبخدی هزرای ناهینایزان اسزت دزرا کزه تلریبزا تزا سزالهای  1830هزیچ یزک از
مایینتحریرها تفحهکلید ندایتند اما پس از مدتی این سوال هین آنها مطزرد یزد کزه دزرا
افراد هینا نتوانند از آن استفاده کننزد ،هزه همزین خزاطر اختراعزاض هعزدی مجهز هزه تزفحه
کلیدهای مختلفی ید .یزول هزم در اهتزدا از کلیزدهای پیزانو هزرای طبلههنزدی تزفحهکلید
استفاده کرد اما این ییوه عملکردی نی هرای تایپیستهای هینا مدکل هزود ،دزرا کزه در ایزن
طراحی نویسنده نمیتوانست هبیند ده دی ی را تایپ میکند دون تمزام کارهزا در قسزمت
زیرین دستگاه رخ میداد ) .(Herkimer, 1923ها اینحال پزس از مزدتی یزول و گلیزدن حزق
بت اختزراع خزود را هزه یخصزی هنزام جیمز دنسزمور( )James Densmorو یزرکتی هنزام
رمینگتون و پسران( )Remington & Sonsفروختند و در سال  ،1873این یرکت کزه پزیش از
آن سازندگان سالدهای جنگی ،مایینهای خیاطی و تجهی اض کداورزی هود ،تولیزد اولزین
مایزینتحریر را آغزاز کزرد ) .(Hoke, 1979; Yamada, 1980سزپس در سزال  1874اولزین
دستگاه یول و گلیدن در هازار هه فروش رفت .طرد اولیه که اتطالحا همان مایین ناهینزای
یول هود ،رمینگتون را هه سمت وریکسزتگی پزیش هزرد .رمینگتزون مجبزور یزد طراحزی
جدیدی انجام دهد و در نهایت در طراحزی جدیزد ایزن مدزکل حزل یزد :مجموعزهای از
میلههای تایپ میدرخیدند تا کاغا از جلو حرکت کند و هه تایپیست اجازه میداد تزا نتیجزه
کار و تایزپ خزود را هبینزد ) .(Hoke, 1979; Herkimer, 1923: 43; Yamada, 1980میلزههای
مایینتحریر یا همان میلههای تایپ()typebarsمیلههایی هودند که ها واسطه هه کلیزدها متصزل
مییدند و هاعث ضرهه حرف مرهوطه هر روی کاغا مییدند .پس از اسزتفاده روزافز ون از
مایینتحریر ،یول و همکارانش متوجه گیرکردن میلههای تایپ در حین تایپ هزه یکزدیگر
یدند .علزت ایزن پدیزده ،پدزت سزر هزم تایزپ یزدن حروفزی هزود کزه در تزفحهکلید
مایزینتحریر کنزار هزم قزرار دایزتند ).(Michaels, 1971; Liebowitz and Margolis, 1990
هناهراین رمینگتون هه کمک یول یک طراحی ههتر هرای تفحهکلید مایینهای خود ،موسزوم
هه کوئرتی 3ارائه داد .در واقع آنها سیستم تزفحهکلید کزوئرتی را هزرای جلزوگیری از قفزل
مکانیکی میلههای تایپ طراحی کردنزد ) .(David, 1985; Noyes, 1983رمینگتزون در طزرد

 220فلسفۀ علم ،سال دهم ،شمارة اول ،بهار و تابستان 1399

جدید هنام مدل رمینگتون ،1مایین خود را روی یک طرد سنتی پیادهسازی کزرد (یزکل.)1
او مایینتحریر را روی می درخخیاطی قرار داد و حتی آن را ها الکهای رنگزی و گلهزای
زینتی مداهه طردهای روی درخهای خیاطی ت یین کرد .این یک مایین مکزانیکی هزود کزه
هرای هه حرکت درآوردن کاغا ،میهایست پدالی که در زیر دسزتگاه تعبیزه یزده ،فدزار داده
یود تا حرکت کاغا کنترل گردد )(Herkimer, 1923: 63

شکل-1ماشینتحریر به شکل طرحهای سنتی قدیمی مثل چرخخیاطی ()Herkimer, 1923

در سززال  ،1882رمینگتززون هززا وایکززوف( )Wyckoffهززه توافقنامززه انحصززاری فززروش
مایینهای تحریر رسید و یک یرکت آموزیی هه نام وایکوف ،سی مان و هنزدیکت 4هزرای
آموزش تایپ دندانگدتی تأسیس کرد .در همان سال ،روش تایپکردن هزا هدزت انگدزت
ها استفاده از انگدتان اول تا دهارم هر دو دسزت روی کلیزدهای مایزینتحریر ارائزه یزد و
درنهایت توسط همان یرکت در دورههای تایزپ آمزوزش داده یزد ;(Herkimer, 1923: 90
) .Yamada 1980; Yasuoka and Yasuoka, 2011; Wyckoff, 1878; Longley, 1882هرنامزه
دورهای رمینگتون این هود که مایینهای تحریر خود را هه تورض رایگان یا هزا تخفیزف هزه
نام دوره تایپ دندانگدزتی در اختیزار کالجهزای تجزاری خصوتزی ،داندزگاهها و انجمزن
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جهانی زنان مسیحی جوان 5قرار دهد؛ این انجمن مکزانی هزود کزه زنزان قزادر هزه یزادگیری
مفاهیم جدید تجارض ،هرای گسترش دفترکزار و هازارکزار دهیرخانزهها هودنزد .موفلیزت ایزن
هرنامههای اولیه هه زودی هاعث ید تعداد زیادی از زنان آموزش دیزده وارد حزوزه کارهزای
اجتمززاعی یززوند ) .(Davies, 2010; Hoke, 1979الزم هززه کززر اسززت در کمززال تعجززب و
هرخالف هرخی مدعیاض که هیان میدارند مهارض اتی زنان سبب ورود آنان هه اجتماع یزده
است ،دلیل اتلی از این قرار هود کزه در طزول جنزگ داخلزی آمریکزا ،خ انزهداری ایزاالض
متحده ،ها کمبود یدید نیروی کار در این کدور روهرو ید و هرای رفع این مدکل علزیرغم
مخالفت تعداد زیادی از مردان اتحادیه انجمن کار ،تصمیم هزه اسزتخدام هرخزی از کارمنزدان
زن گرفت و آنها در مداغلی همچون تنظیم اوراا ههادار ،مندزیگری و تایزپ مدزغول هزه
کار یدند ).(Davies, 2010; Hoke, 1979
در این هرهه مارک توآین و فریدریش نیچه نخستین و مهمترین نویسندگانی هودند که هزا
مدلهای اولیه مایینتحریر ،تالیفاض خود را نویتند .زندگی هزر روی میسیسزیپزی نویزته
مارک توآین که در سال  1883هه طور هم مان در ایاالض متحده و هریتانیا منتدر یزد ،اولزین
کتاهی هود که نسخه اولیه آن که هه انتداراض تحویل یزد ،هزا مایزینتحریر تایزپ یزده هزود
) .(Hoke, 1979; Twain, 2002همچنین فریدریش نیچه فیلسوف آلمانی نی از جمله کسزانی
هود که از مایینتحریر هانسن اسزتفاده میکزرد .هنزری جیمز ( )Henry Jamesنیز نویسزنده
دیگری هود که البته خود هیچگاه از مایینتحریر استفاده نکرد هلکه نویتههایش را هزه مندزی
خود دیکتزه میکزرد تزا او آنهزا را تایزپ کنزد ) .(Schilleman, 2013; Cameron, 1989ایزن
موضوع خواه ناخواه تبلیغ مهمی هرای معرفی و افز ایش تلاضزا هزرای مایزینتحریرها هزوده
است.
اولین مایینتحریر قاهل حمل در سال  1891توسط جورج سی .هلیکنسدرفر(
 )Blickensderferاختراع ید و در سال  1893هه هزازار عرضزه یزد .ایزن مایزینتحریر یزک
تفحهکلید علمی ها کارایی کمتری دایت هزدین معنزا کزه هلیکنسزدرفر هزه دلیزل توجزه هزه
موضززززوع سززززالمت مززززچ و انگدززززتان دسززززت ،پرکززززارهردترین حززززروف را کززززه
دهیاتنسور( )DHIATENSORخوانده مییدند؛ در آخرین ردیف از تزفحهکلید قزرار داد تزا
می ان دسترسی هه حروف اف ایش و کدش انگدتان دسزت تایپیسزت هزه طزور ددزمگیری
کاهش یاهد ،اما خطر گیرکردن میلههای تایپ را اف ایش داد .هدینترتیب خریدار مجبزور هزود
یک فرم ساده را امیا کند و اعالم کنزد کزه میدانزد نزوع تزفحهکلید ناکارآمزد را انتخزا
George C.
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میکند تا در تورض ناراضی هودن ،یزرکت تولیدکننزده هزیچ گونزه تعهزدی ندایزته هایزد
).(David, 1985; Yamada, 1980
تا دهه  1950تلریباً هر تولیدکننده مایینتحریر یک مدل مایینتحریر قاهل حمزل تولیزد
میکرد .همچنین رمینگتون که در عصر خود یکی از ه رگتزرین و مدزهورترین یزرکتهای
مایینتحریرسازی در آمریکا محسو میید ،نخستین مایزینتحریر الکتریکزی خزود را در
سال  1925هه هازار معرفی کرد .اما در اتل اولین مایینتحریر هرقی مطزرد در سزال ،1935
هززا الهززام از مایززینتحریر ادیسززون در سززال  1872سززاخته یززد .در سززال  1961نیز اولززین
مایینتحریر تجاری موفق و مبتنی هزر طراحزی کزروی (مایزینتحریرهایی هزدون میلزههای
تایپ هرای رفع مدکل گیرکردن میلزههای تایزپ در یکزدیگر) توسزط یزرکت هزینالمللزی
مایینآالض تجاری معرفی ید .پس از آن مایینتحریرهای مختلف هرقزی وارد هزازار یزدند
).(Haven, 2006
مایینتحریرهای مختلفی در قرن نوزدهم و هیسزتم سزاخته یزدند تزا اینکزه هزا معرفزی
رایانهها هه مردم و ههبود کار تایپ ها آنها ،در سال  2009آخرین یرکت مایینتحریرسزازی
در همب)ی هندوستان نی تعطیل گردید و هه نوعی مرگ مایزینتحریر رقزم خزورد (Jackson,
) .2011دندین سال پس از این اتفاا هه سبب افداگریهای ادوارد اسنودن ،6کارمنزد سزاهق
سازمان اطالعاض مرک ی آمریکا و پیمانکار ساهق آژانس امنیت ملزی ،هیاعتمزادی عمیلزی از
قاهل اطمینان هودن فناوریهای اطالعاض کنونی و مدکالض امنیت اطالعاض در آنها هوجزود
آمد .هناهراین در هرههای و در مواردی ،هرخزی دوهزاره هزه مایزینتحریر توجزه کردنزد (The
).telegraph, 2014

 .3رابطه بین تغییرات فناوری ماشینتحریر و تحوالت جامعه
همان طور که در تاریخ مایینتحریر هه اجمال دیده ید ،این فنزاوری و جامعزه هزده هسزتان
دایتند و هر کدام موجب تغییراتی در دیگری مییدند .در این هخش سعی مییود هه طزور
مج ا و مدخص این تا یراض احصا یوند .البته مواردی وجود دارند کزه ندزان مزیدهنزد هزا
تا یراض پویا روهرو هستیم ،یعنی یکی هاعث تغییر در دیگری یده و این تغییر هه نوهزه خزود
هاعث تغییر در عامل اولیه یده است .هناهراین جداسازی تا یر مایینتحریر هر جامعه از تزا یر
جامعه هر مایینتحریر هرای فهمپایری ههتر است ،وگرنه در عمل این تغییراض طی زمزان در
هم پیچیده یدهاند.
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 1.3تاثیر جامعه بر شکلدهی به فناوری ماشینتحریر
 1.1.3ابداع اولیه به سبب نیازهای متفاوت جامعه
اولین مورد ،نیاز هه سهولت در نویتن است .این نیاز یاید از مهمترین نیازهای اولیزهای هزود
که سبب یکلگیری نظریه اختراعِ دستگاهی هه نام مایینتحریر ید .هدین ترتیب همانگونزه
که گفته ید فرانسیسکو رمپازتو در سال  1575هرای نخستین هار مایینی را اختزراع کزرد کزه
میتوانست حروف را روی کاغا حک کند .هرخی از دالیلی که سبب توقف تولیزد طزرد او
ید احتماال از این قرار هاید که وسیله اختراع یده اتال نتوانسته هود این هزدف را هزرآورده
سازد و اتفاقا نویتن را مدکلتر کرده هود ،هدین سبب مورد پایرش جامعه واقع ندزد .البتزه
در اختراعاض هعدی این نیاز تا حدودی و هه ییوه مناسبی هرآورده گردید.
دومین مورد ،نیاز هه وجود دست خطی خوانا و یکسزان در ملاهزل دسزت خطهزایی هزا
یکلهای مختلف و هعیا نامفهوم هود .در واقع یزک تفزاوض اساسزی کزه مایزینتحریر در
ملایسه ها دست نویسی ارائه کرد این اسزت کزه تزرف نظزر از نزوع نویزتهای کزه نویزته
مییود ،در نهایت تمامی نویتهها از یک فرمت یکسان و استاندارد پیروی میکنند .ایزن امزر
هه این دلیل اتفاا افتاد که هه جای نویتن اسناد هزه تزورض دسزتی کزه در آن هزر یزخص
سبک نویتن منحصر هه فردی دارد ،هاعث مییزود کزه حزروف موجزود در تزفحه کمزی
متفاوض و حتی خواندن آنها نی دیوار هه نظر هرسد ).)Jensen, 1988
سومین مورد ،کمک هه ناهینایان هرای نویسندگی هود .یاید اولزین مایزینتحریری کزه هزا
انگی ه کمک هه ناهینایان ساخته ید ،مایینتحریر آگستینو فزانتونی در سزال  1802هایزد ،هزه
هرحال پس از آن تا حدود سالهای  1870از مایینتحریر ها عنزوان مایزینی هزرای ناهینایزان
یاد میید و این مس)له سبب طراحیهای گوناگونی از مایینتحریر در طول زمان گردید.

 2.1.3شبیه شدن شکل کلی ماشینتحریر به برخی فناوریهای پیشین
یرکت سازنده اسلحه رمینگتون که پس از جنگ داخلی هه دنبال یک خزط محصزول جدیزد
هود ،مایینتحریر یول را انتخا کزرد و در سزال  1874مایزینتحریر را روی یزک طزرد
سنتی که همان درخخیاطی هاید پیادهسازی کرد (مدل رمینگتون .)1البته همانطور کزه گفتزه
ید؛ در سالهای قبلتر مثال در سال  1857نی مایینتحریری هزه یزکل پیزانو نیز طراحزی
یده هود .احتماال این نوع تغییراض و همسانسازیها هه یکل طردهای فناوریهای یزناخته
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یده دیگر همچون پیانو و درخ خیاطی ،در افز ایش پزایرش اجتمزاعی فنزاوری جدیزد در
جامعه تا یر دایته است ،درا که مردم هه سنتهای قدیمی و فناوریهایی که پیدزتر اسزتفاده
میکردند همچنان عالقمند و پایبند هودند و این یکل از معرفی فناوریهای جدید در قالزب
فناوریهای قدیمی و محبو مردم ،سبب پایرش موفلیتآمی آنها در وهله نخسزت یزد.
البته پس از فراگیری مایینتحریر ،نیازی هه دنزین همسزانسزازی نبزود و طزردهزای کلزی
استلالل خود را یافتند .در واقع مخترعین زیادی سعی در اختراع یک مایین نویزتار کارآمزد
دایتند ،اما تا سال  1872موفلیتی حاتل ندد تزا اینکزه ترکیزب تزحیحی از یزک رویکزرد
هویمندانه ،تخصص در تولید و یک هازار رو هه رید هاعث ید تزا مایزینتحریر یزول هزه
یک موفلیت تجاری ه رگ تبدیل یود.

 3.1.3قابل حمل سازی
مایینتحریرهای اولیه ه رگ و سنگین هودند .هم مان هزا ریزد تلاضزا در هزازار هزرای ایزن
محصول ،هه سبب اهمیت پیدا کردن روزافز ون تزرفهجویی در زمزان و همچنزین اسزتفاده
مداغلی همچون عرییه نویسی از مایینتحریر در دادگاهها ،نیزاز هزه قاهزل حمزل هزودن آن
هصورض ساده و آسان هیش از پیش حس میید و این مس)له نیازمند هر ده سزبکتر یزدن
مایینتحریر هزود ) ،(Herkimer, 1923: 120-123هنزاهراین از سزال  1893مایزینتحریر قاهزل
حمل هه هازار عرضه ید و هصورض روز اف ونزی مزورد اسزتلبال قزرار گرفزت ،هزه نحویکزه
مایینتحریرهای الکتریکی که هعدها اهداع یدند هه سبب غیرقاهل حمل هودن دنزدان مزورد
استلبال واقع نددند.

 4.1.3تغییر صفحهکلیدهای اولیه
الزم هززه کززر اسززت در زمززانی کززه رمینگتززون طززرد کززوئرتی را هززه عنززوان تززفحهکلید
مایینتحریرهای خود هه بت رساند ،تایپ دندانگدتی( )touch typingوجود ندایزت ،تنهزا
روش رایج در تایپکردن یزکار و ضزرهه زدن()Hunt-and-peckهزا هزازخورد هصزری هزدون
وجود قسمت خانه 7هزود .روش تایزپ یزکار و ضزرهه زدن یزامل اسزتفاده از تزفحهکلید
هصورض استفاده از تنها یک انگدت از هر دست هرای فدار دادن کلیزدها هزود .هزدینترتیب
تنها ها استفاده از یک انگدت هرای تایپ روی کلیدهای مایینتحریر ،تایپ کردن ها سزرعت
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نسبتا پایین اتفاا میافتاد تا هاعث گیرکردن میلزههای تایزپ و در نهایزت قفلیزدن دسزتگاه
ندود ).(Noyes, 1983; Liebowitz and Margolis, 1990
یول و همکارانش نخستین کسانی هودند که موفزق هزه سزاخت اولزین دسزتگاه نویزتار
سززودمند و قاهززل اسززتفاده هززرای عمززوم در آمریکززا یززدند .در واقززع هززه سززبب کنززد هززودن
مایینتحریرهای قبلی ،این مایینتحریر ها هزدف سزرعت در نویزتار طراحزی گردیزد امزا
اف ایش سرعت در تایپ سبب هروز گیرکردن میلههای تایپ هه یکدیگر هزود .یکزی دیگزر از
خواستگاههای این مدکل ،خودِ زهان هود ،هه نحوی کزه اگزر توزیزع احتمزاالتی حزروف در
کلماض یکسان هود ،این مدکل وجود نمیدایت .در هر تزورض ،هزرای رفزع ایزن مدزکل
میهایست تعامل سازندهای میان سرعت و گیرنکردن میلههای تایپ ایجاد میید تزا کزارآیی
مناسبی را هرای تایپیست فراهم کند و آن تعبیه یک تفحهکلید ها دینش مناسزبی از حزروف
هود .هناهراین تفحهکلید جدید هر حسب دینش جدید حروف اهداع ید.
یول اهتدا لیستی از متداول ترین هه اتطالد جفت حروفها 8در زهان انگلیسی را مانند
""thو " "esدر روی تفحهکلید ها فاتله قرار داد تا خطر گیرکردن میلههای تایپ را کزاهش
دهد .البته کوئرتی در این مسیر کامال موفق نبود ،درا که هطزور مثزال " "erدهزارمین جفزت
حروف مدترک رایج و " ،"reیدمین جفت حروف مدترک رایج حرف در زهزان انگلیسزی
را در کنار هم قرار داده است .هعالوه ها هررسزی حالزت فعلزی ،کزوئرتی تنهزا  146مزورد از
جفت حروفها را از هم جدا کرده و در فاتله دورتری از هزم قزرار داده در حزالی کزه در
تفحهکلید ههینه و کارآمدتر دیگری هه نزام دوراک(()Dvorakاهزداع  )1936جداسزازی میزان
 2358جفت حروف مدترک تأمین یده هود ).(Kay, 2013
از سوی دیگر ،هه سبب تایپ دندانگدتی در کوئرتی ،ترفنظر از نحوه دیدمان حزروف
در تفحهکلید ،سالمت دستان تایپیست هم هیدتر در معرض خطر سالمت قرار میگرفزت و
فرد در درازمدض ددار مدکالض اسکلتی-عیالنی در ناحیه دست میید .هه همزین خزاطر
طراحی مجدد تزفحهکلیدها هزرای رفزع ایزن مدزکل تزورض گرفزت .یزاید از نخسزتین
نمونههایی که هه این مس)له توجه دایتند هتوان هزه مایزینتحریر قاهزل حمزل جزورج سزی.
هلیکنسدرفر ایاره کرد .در این زمینه نی هرخزی تزفحه کلیزدهای هزدیل از جملزه دوراک از
جهت تأمین سالمت رتبه هاالتری دایتند ).(Yamada, 1980; Noyes, 1983
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 5.1.3مقاومت در برابر تغییر صفحهکلید و تثبیت کوئرتی به عنوان استاندارد
جامعه فلط در تغییر تفحهکلید نلش ندایت ،هلکه در هراهر هرخی تغییراتی که مزیتوانسزت
رخ دهد نی ملاومت کرد و مانع تحلق آن ید .آخرین نسخه تفحهکلیزد (کزوئرتی) رقبزای
جدیای مانند دوراک و کولیماک( )Colemakدایت که از جهت سزرعت و تزأمین سزالمت
کارآمدتر هودند .در نگاه نخست ،ایزن فنزاوریهزا هایزد جزایگ ین مزییزدند امزا ینفعزان
مایینتحریر مانع این تغییر یدند و کوئرتی هه عنوان نسخه نهایی ماندگار ید.
مایینتحریر ینفعان متعزددی دایزت .هزه طزور مثزال ،در سزال  ،1893دهیلیزو .اس .و
هی( )WS&Bهه همراه یرکای خود ،یرکت اتحادیه مایینتحریر را هه عنوان سهامدار ها پزنج
یرکت پیدرو تاسیس کردند :رمینگتون ،کزالیگراف( ،)Caligraphیاسزت( ،)Yostدنسزمور و
اسمیت-پریمیر( .)Smith-Premierهرخی از این پزنج یزرکت ،همچزون کزالیگراف ،علزیرغم
اینکه پیش از پیوستن هه این اتحادیه تزفحهکلید دیگزری را هزه هزازار عرضزه میکردنزد؛ در
نهایت کوئرتی را در مایزینهای تحریزر خزود هکارگرفتنزد و تزا ژوئزن  ،1898کزوئرتی هزه
استاندارد اتلی تبدیل ید ) .(Yasuoka and Yasuoka, 2011: 169و هیش از  ٪70سزهم هزازار
فروش مایینتحریر را در دست گرفزت (Herkimer, 1923: 90; Kay, 2013; Davies, 2010:
) .73انحصار دندتایی( )Oligopolyدر هازار تا یر مهمی در پیروزی کزوئرتی دایزت (David,
).1985
از دیگر ینفان مایینتحریر میتوان هه زنان ایاره کزرد .هزه دلیزل هرگز اری دورههزای
آموزیی تایپ رمینگتون هرای قدر وسیعی از زنان ،میلیونها نفر از آنان هزا مایزینتحریرهای
رمینگتون و تفحهکلید کوئرتی آینا یزدند و آن را انتخزا کردنزد .هزدینترتیب فزروش و
توسززعه محصززوالض آن هززیش از پززیش اف ز ایش پیززدا کززرد و آن را هززه یکززی از غولهززای
مایینتحریرسازی تبدیل کرد که هعدها سبب ید تزا تزفحهکلید مایزینهای آن هزه عنزوان
استاندارد تفحهکلیدها انتخا یود هه نحوی که هعزدها از تزفحهکلید کزوئرتی ،هزه عنزوان
تزفحهکلید زنانزه یزاد مییزد ) .(Misa, 2011; Wajcman, 2004: 26همچنزین هسزیاری از
یرکتها و کارهران موجود ،هه عنوان ینفعان ،حاضزر هزه تزرف ه ینزه هزازآموزی هزرای
تفحهکلید جدید و هردند کارآمدتر نبودند .گاه هرای این اسزتنکاف ،توجیزه اقتصزادی نیز
هیان میید ).(Liebowitz and Margolis, 1990
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 2.3تاثیر فناوری ماشینتحریر بر شکلدهی به جامعه
 1.2.3تغییر نرخ برخی بیماریها در جامعه
مایینتحریر هر سالمت جامعه نی تا یر مدخص دایته است .هه طزور خزاص مایزینتحریر
موجب اف ایش هرخی مدکالض استخوانی-عیالنی یده هود .ایزن مسز)له عزالوه هزر درد و
رنج افراد ،مدکالض اقتصادی نی هزه همزراه دایزت .ایزن مدزکل تزا هزه امزروز نیز جز و
موضوعاض مورد هحث هوده اسزت .هزه طزور مثزال ،اخزتالالض اسزکلتی-عیزالنی یکزی از
مدکالض ه رگ یایع مرتبطی است که هرای اروپا تخمین زده مییود تا  %2افزت ههزرهوریِ
تولید ناخالص ملی ) (GDPرا در پی دایته هاید .تایپیستها و افرادی که هزا مایزینتحریرها
هه مدض طوالنی کار میکنند ،یغلهایی ها ریسک هاال هرای این اختالل در نظر گرفتزه یزده-
اند ).(Bevan, 2015; Kay, 2013

 2.2.3شهرت برخی تالیفات
مارک توآین رمان خود را ها مایینتحریر نویت ،و این امر در یهرض ا ر او هه عنوان اولزین
رمان تایپیده تا یر دایت .تایپی هودن هرخی آ ار هنریجیم نی در یهرض آنها ا ر دایزت.
همچنین نیچه از جمله افراد ناهینایی هزود کزه از مایزینتحریر اسزتفاده کزرد .در واقزع او در
تالش هرای مهار میگرن و اهتال هه ناهینایی اولیهاش این مایین را خریداری کزرد و هزا آن ا زر
خود را تایپ میکرد ).(Hemelsoet and Hemelsoet, 2008; Twain, 2002

 3.2.3تغییر نگارش و نگرش کاربران
هایدگر معتلد هود نویتن همان دستنویسی است و مایینتحریر جزوهرهی نویزتن و مزتن
را در حجا میهرد ) .(Heidegger, 1998هررسی آ ار نیچه نی روین کرد که نثر نیچزه پزس
از استفاده از مایینتحریر از تورض استداللی هه کلماض قصار و هه ییوه هریزده و تلگرافزی
تغییر پیدا کرد ) .(Kittler and Johnston, 1997; Wershler-Henry, 2007در مورد هنری جیمز
نی گفته مییود سبک نویتههای دوره اواخر عمر او پیچیدگی مدهودی پیدا کرده هود دزرا
که ترکیب دیکته یفاهی یک متن ،نثر نویسنده را پیچیدهتر میکرد .مایینتحریر میتوانسزت
هه نحوی مولف را ها ا رش هیگانه سازد .همچنین هه این خاطر که متن معمزوالً هزه تایپیسزت
دیکته میید ،هه تورض متناقیی فرهنگ یفاهی را نی تا حزدی احیزا مزیکزرد .تایپیسزت
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جیم مداهده کرد که او متن را طوری دیکته میکند که گویا در حزال اجزرای تزحنههزای
دراماتیک است .مارک توآین نی در تجرهیاض یخصی خود دریافت که وساطت یزک زن هزه
عنوان تایپیست در امر نویتن هاعث مییود نتیجه نهایی تغییر کند ،دزرا کزه هزه طزور مثزال
مجبور هود کمتر از ناس ا استفاده کنزد ( .)Lyons, 2014جزدای از نگزارش ،هرخزی دیگزر از
اندیدمندان معتلد هودند مایینتحریر هر نگرش و تفکر انسان نیز ا رگزاار اسزت .نیچزه هزه
عنوان یک فیلسوف هه مایینتحریر توجه دایت و معتلد هود« :اه ار نویتن مزا در افکزار مزا
مدارکت دارند (Kittler, 1990) ».ادعا یده است مدارکت اه ار نویتن در نگارش و نگزرش
نویسندگان پیشهینیپایر و در تمام یرایط یکسان نیست (.)Lyons, 2014

 4.2.3شکلدهی به زندگی زنان
اگرده هدف اولیه مایینتحریر سهولت در نویتن قلمداد میید ،امزا در نهایزت ه رگتزرین
نتیجه این فناوری ورود زنان هه مداغل اجتمزاعی هزود ) (Utterback, 1994کزه نزه هزرای آن
هرنامهری ی یده هود و نه در مورد آن پیشهینی تزورض گرفتزه هزود .یکزی از اولزین نلزاط
عطف در اجتماعی یدن زنان مایینتحریر هود .پیش از ظهور مایزینتحریر ،زنزان هزه طزور
کلی خانهدار هودند یا در م ارع و کارخانهها مدغول هه کزار هودنزد .مایزینتحریر ،همزراه هزا
رید کسب و کار و نیاز روزاف ون هه نیروی کار (در غیزا مزردان در زمزان جنزگ داخلزی
آمریکا) ،فرتتهای یغلی جدیدی را هرای زنان ایجاد کرد (یکل .)2مداغل دفتری نسزبت
هه سایر کارهای مرسوم در آن دوران هسیار راحتتر هود .یول در اواخر عمر خزود خرسزند
هود که توانسته کاری هرای زنان در جامعه کنزد کزه هتواننزد هزه راحتزی کسزب درآمزد کننزد
(.)Herkimer, 1923
همچنین هه واسطه مایینتحریر از زنان ههرهکدزی تزورض گرفزت .هرخزی از زنزان در
ازای دریافت  900دالر در سال ،هیدتر و ههتر از مردانی کار میکردند که دو هراهر ایزن ملزدار
را در سال دریافت میکردند .همین امر هاعث رید حیور زنان در حرفه تایزپ یزد .همزان
طور که در یکل  3مداهده مییود ،در سزال  1874کمتزر از  ٪4/5از کارمنزدان در ایزاالض
متحده زن هودند و این ملدار تا سال  1930هزه حزدود  %95/4رسزید (Davies, 2010; Hoke,
).1979
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شکل -2دو اثر هنری مربوط به ماشینتحریر که نشان میدهند این فناوری آزادی و رهایی اقتصـادی را
برای زنان به ارمغان آورده است .فرد نشسته در تصویر سمت راست شولز

است (.)Herkimer, 1923

هعد از این فرایند هود که تایپ امری زنانه محسو میید .زنان در اهتدای کار هه واسزطه
مایینتحریر تفکیک و انحصار جنسیتی در کار را هه دالش کدیدند ولی در نهایزت مدزاغل
دفتری را هه انحصار خود درآوردند.

شکل -3نمودار رشد درصد زنان شاغل (تایپیست) در جامعه به واسطه ماشینتحریر در سالهای 1870
تا ( 1930دادهها از)Davies, 2010 :
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در این هرهه ،از یروط استخدام زنان تایپیست ،مجرد هودن آنان هود .مطاهق آماری کزه در
سال  1900ارائه ید 94/4 ،درتد از زنان یزاغل مجزرد هودنزد ).(Waller and Robert, 1986
هززدین خززاطر نززرخ ازدواج آنهززا هززه یززدض رو هززه افززول گاایززت و در عززوض آمززار
سولاستفادههای جنسی از آنان هه یدض افز ایش یافزت .ایزن موضزوع دنزان هزرای جامعزه
یناخته یده هود که دختر تایپیست در هرخی متون طن هزه معنزای مبتزال هزه کزار میرفزت
) (Wershler-Henry, 2007و حتی در تصویر کارض پستالها دستمایه میزامین جنسزی قزرار
میگرفت ( .)Hoke, 1979نگهبانان نظزام اجتمزاعی هدزدار داده هودنزد کزه ایزتغال زنزان و
مل وماض آن ،عواقب جنجالی و هه طور جزدی ت لز ل خانوادههزای آمریکزایی را هزه دنبزال
خواهد دایت.

 5.2.3تغییر در نظام بروکراتیک
یک حوزه اجتماعی دیگر در ایاالض متحده که هه سبب این انلزال (اختزراع مایزینتحریر)
هه طور قاهل توجهی تحت تأ یر قزرار گرفزت ،قسزمت هروکراتیزک دنیزای کسزب و کزار و
تجارض هود .ها رید روز اف ون تلاضا هرای مایینتحریر ،این دسزتگاه هزه تزدریج در ایزاالض
متحده و حتی کدورهای دیگر توسط دفاتر دولتی ،هانکهزا و سزایر مدزاغل مزورد اسزتفاده
قرار گرفت .حیور آن در ایاالض متحده منجر هه تغییراض ماندگاری همچون خوانایی اسزناد،
راندمان تولید ،ایجاد سیستمهای مدیریت اسزتاندارد و مهارضهزای آموزیزی حرفزهای یزد
) .(Mattox, 1997یرکتهای تجاری نی هردنزد هسزته هزه ماهیزت تجزاری خزود هزه طزور
متفزاوتی اداره مییززدند ،هرخززی پیدززرفتهای کلززی در ارتباطززاض معمززولی ماننززد افز ایش
مسززتنداض و بززت سززواهق ،قراردادهززا ،فاکتورهززا و سززایر نیازهززا را هززرآورده سززاختند
).)Kohlmeyer,1956; Boyer and England, 2008
در همززین زمززان کززه قالبهززای اسززتاندارد اسززناد از مایززینتحریر رونززق میگرفززت،
پیدرفتهای دیگری نی در ارتباطاض هوجود آمد .یکی از این پیدرفتها مرهوط هزه کزارآیی
و می ان هه ایتراکگااری اطالعاض هود .همچنین از آنجا که تایزپ سزریعتر از دستنویسزی
هود و از این طریق میتوانستند دادهها را خیلی راحتتر و سریعتر مخاهره کنند ،هین سزالهای
 1897تا  ،1907پردازش پیامها توسط ایالت متحده از  37،000در سزال هزه  94،000پیزام در
سال اف ایش یافت .از این رو ،واحدهای مدیریت ارتباطزاض اسزتاندارد در هسزیاری از دفزاتر
یروع هه کار کردند (.)Mattox, 1997, Lubar and Kendrick, 2012

شکلدهی متقابل جامعه و فناوری؛ موردکاوی تاریخی ماشینتحریر 231

 6.2.3بروز برخی تحوالت در نظام آموزشی
رمینگتززون در اهتززدا رقبززای تجززاری هیدززماری دایززت و ه رگتززرین و مهمتززرین ایززن رقبززا،
مایینهای هال ( ، )1883کالیگراف ( )1882و کراندال ( )1881هودند ،امزا مزردان هازاریزا
رمینگتون مس)له عرضه هزه هزازار را یزک مسز)له از جزنس آمزوزش هزه جامعزه دیدنزد کزه
میتوانست هه این یرکت اجازه دهد تا سهام عظیمی از هازار را کنترل کند .هه محض انتدزار
مدل رمینگتون 2تدریس روش تایپکردن ها یش انگدت ،ها استفاده از انگدتان اول تا سزوم
هر دو دست ،هه دانشآموزان آغاز ید ).(Yasuoka and Yasuoka, 2011
نیازهای آموزیی مایزینتحریر هزه تزدریج هاعزث ایجزاد دورههزای تایزپ دندانگدزتی
یرکت رمینگتون در سال 1882ید .روش تایپ اهتدا ها یزش انگدزت و سزپس هزا هدزت
انگدت هود که تایپیست را مل م میکرد هزه تزفحهکلید نگزاه نکنزد و کلیزدها را هزه خزاطر
هسپارد .این ییوه تایپ تأ یر هاورنکردنی هر سرعت تایپیست دایت .این طرد نتیجهی هسزیار
مطلوهی ارائزه کزرد کزه منجزر هزه تاسزیس مدرسزههای تایزپ رمینگتزون در سراسزر اروپزا
یزد(Herkimer, 1923: 90; Yamada, 1980; Yasuoka and Yasuoka, 2011; Wyckoff, .
) .1878; Longley, 1882همچنین دهیرستانها از سال  1915آموزش مهارضهای یغلی را هزا
استفاده از دورههای رمینگتون آغاز کردند .در آن دوران ،تاسزیس رده یزغلی تایپیسزت و هزه
تبع نیازهای آموزیی آن امری ضروری و اجتنا ناپایر هود.

 7.2.3ایجاد گروهی از حامیان در میان سیاستمداران ،تایپیستها و بازاریان
در سال  ،1893یرکت اتحادیه مایینتحریر هه عنزوان سزهامدار هزا پزنج یزرکت پیدزرو در
زمینه مایینتحریر تاسیس ید .ادعا یزده اسزت میزان اعیزایی از یزرکتها یزک انحصزار
دندتایی ،هرای سرکو کردن اختراعاض جدید در هازار یکل گرفت .این انحصار هزه معنزی
وضعیت رقاهت محدود اسزت ،کزه در آن هزازار توسزط تعزداد کمزی از تولیزد کننزدگان یزا
فرویندگان اداره مییود .در واقع آنها از این موضوع واهمه دایتند که هزا ورود گ ینزههای
رقیبِ کارآمدتر هه هازار همچون مایینهای تحریرِ یرکتهای دیگر و حتی تزفحهکلیدهای
ههتر و ها طراحی ههینهتر همچون دوراک ،امتیزازاض و انحصزاراض خزود را از دسزت هدهنزد
) .(David, 1985این فناوری همچون هسیاری از فناوری های دیگر که هه تورض موفق
در هازار ظاهر مییوند ،ینفعانی را در پی دایت که در تدد تثبیت آن ،اجازه ورود
و دخالت سایر فناوری های مداهه را هه هازار ندادند.

 232فلسفۀ علم ،سال دهم ،شمارة اول ،بهار و تابستان 1399

 .4نتیجهگیری
جامعه و مایینتحریر (هه عنوان یک فناوری) در طول تزاریخ یکزدیگر را سزاختند .تزا یراض
جامعه در یکلدهی هه مایینتحریر یزامل مزواردی اسزت از قبیزل :اهزداع اولیزه هزه سزبب
نیازهای متفاوض جامعه ،یبیه یدن یکل کلی مایینتحریر هه هرخزی فنزاوریهزای پیدزین،
قاهلحملسازی ،تغییر تفحهکلیدهای اولیه و ملاومت در هراهزر تغییزر تزفحهکلید و تثبیزت
کوئرتی هه عنوان استاندارد .از سوی دیگر مایزینتحریر نیز در یزکلدهی هزه جامعزه تزا یر
دایته است :تغییر نرخ هرخی هیماریها در جامعه ،یهرض هرخی تالیفزاض ،تغییزر نگزارش و
نگرش کارهران ،یکلدهی هه زندگی زنان ،تغییر در نظام هروکراتیک ،هزروز هرخزی تحزوالض
در نظام آموزیی ،و ایجاد گروهی از حامیان در میان سیاستمداران ،تایپیسزتهزا و هازاریزان.
این همساختگی جامعه و مایینتحریر در طول تاریخ ،همواره پیشهینیپزایر و قاهزل توجیزه
ها موازین علالنی ،اخالقی ،اقتصادی و پ یکی نبوده است.

پینوشتها
 scrittura tattile .1در زهان ایتالیایی هه معنای نویتن ها انگدتان است.
2. Journal of the British Royal Scientific Society
QWERTY .3؛ طرد استاندارد تفحهکلید انگلیسی کزوئرتی نزام دارد ،همزان الگزوی حزروف روی
هاالترین ردیف در سمت دپ تفحهکلید.
)4. Wyckoff, Seamans & Benedict (WS&B
)5. YWCA )World Young Women's Christian Association
6. Edward Joseph Snowden
 .7این قسمت فیای خالی روی تفحهکلید و محل تکیه کردن دستهای تایپیست هود.
8. Frequent letter pairings in English
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