مورد کاوی شماره 2

انجمن لونار

بخشی از سخنرانی سر ادرین کدبوری (افتتاحیه کنفرانس :)IAMOT
 ...با توجه به تاریخ پیدایش بیرمنگام ،این شهر مرکز تجمع کسانی شده بود که به دستورات کلیسا اعتقاد نداشتند و سااکنین ن
نه تنها در عبادات خود نزاد بوده ،بلکه در تجارت هم از محدودیتهای که برای شهرهای بزرگ اعماا مایشاد .تبییات نمای-
کردندو بیرمنگام این استقال را تا سا ها حفظ کرد و جزء تقسیمبندیهای میمو مدنی وارد نشد و در سا  8181بود کاه باه
بخش تبدیل شد.
مسلماً ،توانایی مردم بیرمنگام در اقدام به هر گونه کار تجاری و نموزش نیروی انسانی برای برنورد نیازهای خود ،زمینه مناسبی
برای نونوری بوجود نورد .چیزی که توسط صنیتگرا سنتی امکا پذیر نبود .اما انگیزه و جساارت ایان ماردم نیینای مخا فاا
دستورات کلیسا) ،توانست از این فرصت ،یک مزیت بسازد .کسانی که به قید و بندهای کلیسا گرد ننهادند ،مردا و زناانی کاه
مستقل فکر کرده و مسئو یت زندگی و کار خود را شخصاً بر عهده میگرفتند و ننهایی که مصمم بودند تا ارزشهای خاود را باه
اثبات برسانند ،در اعتقادات و در نهایت در عملکردشا خالق بودند ،زیرا دیدی جامع به دنیای اطراف خود داشتند .خروج ننهاا از
فیا یتهای مرسوم ن روزگار ،مثالً به نونوری ننها کمک کرد.
به نقل از هما شاهد ،اگر چه ننها اهمیت و ارزش بسیار زیادی برای نموزش قائل شدند ،اما از اثرات خسته کننده نماوزشهاای
دانشگاهی ن روزگار بدور بودند .دور ماند ننها از دانشگاهها تا سا  8188ادامه داشت ،هنگامی کاه قاانو
 Actتغییر کرد .دانشگاههای قر  81و  ، 81گذشته گرا بوده و مطا ب زیر که توسط توماا

Corporation

گیسافورد ناساتاد زباا یوناانی در

دانشگاه نکسفورد) بیا شده ،رویکرد ننها به نموزش را به خوبی نشا میدهد:
«مزیتهای نموزشهای کالسیک دارای دو بید است ،این نموزش به ما امکا میدهد تا با تاسف به کسانی بنگریم کاه از ایان
مزایا بهره نبرده اند و همچنین ما را برای راهیابی به مکانی برتر ،نه تنها در این دنیا بلکه در دنیایی دیگر ،نماده میکند».
ننها تصمیم گرفتند تا فشار بر تفکر و اندیش ه را کاهش دهند ،هر چند به اهمیت نموزش برای خود و کسانی که با ننها کار مای-
کردند واقف بودند .اما با وجود این ،به مطا یه علوم کاربردی از قبیل محاسبات ،جغرافیا ،تاریخ طبییی و ننچه کاه ن را از زباا -
های جدید مینامیدند ،عالقمند بودند او ین مدرسه روزهای یکشنبه بزرگساان انگلساتا در بیرمنگاام تاسای

شاد در قار

نوزدهم ،موسسات نموزش فنی و حرفهای نیز در همین شهر به شدت گسترش یافت.
از این مردمی در اینجا گرد هم نمده بودند که مستقل فکر کرده و نموزش را بازاری برای بکارگیری دانش در امور روزماره خاود
میدانستند و ی چرا انرژی و توا ن ها صرفا در صنیت و تجارت صرف شد؟ شاید علت ،محروم بود این افراد از تمامی پست-
های دو تی زندگی علمی و اکثر موقییتهای تجاری بود .تجارت و کسب و کار ،محرک اصلی ننها باه شامار مایرفات و بارای
رسید به ن از راهکار خاصی پیروی میکردند .این راهکار ،ارادهای استوار در جساتجوی ماداوم روشهاای بهتار و اساتفاده از

دانش در این جستجو بود ،تا بدین وسیله کارایی خود را افزایش دهند .این مردم در نونوریهای تکنو وژیکی و مادیریتی نزمیناه
ساز انقالب صنیتی) ،نقشی عمده نو ی نه انحصاری) داشتند.
کویکرها سامبل نقاش افاراد بای اعتقااد باه کل یساا در ناونوری تکنو اوژی اناد ،یکای از ایان افاراد ،نبراهاام داربای از شاهر
 ،Coalbrookdaleبنیا گذار صنیت نهن و فوند امروزی است .دو نونوری بزرگی که تو ید نهن را متحو کارد ،باه وی و
پسرش منسوب است .داربی ابتدا فرایند تصفیه سنگ نهن توسط کک را اختراع ،و سپ

موفق شد تا چاد خاام را باا کیفیتای

بسازد که بتوا ن را با فرایند نهنگری به میله نهن تبدیل کرد.
بنجامین هونتسمن ،یکی دیگر از کویکرها ،با اختراع ساخت چد  ،این کار را کامل کرد.شما میتوانید نقش خاانواده داربای را در
نونوری تکنو وژی پلهای فوندی مشاهده کنید .نزم به ذکر است که پل فوندی ،در عین حا ی که از نظر طراحی و مهندسای
قابل توجه است ،هدف کاربردی خاصی را دنبا میکرد این اختراع به نبراهام داربی امکا داد تا درست در زمانی که نیااز او باه
نیروی کار به سرعت افزایش مییافت ،بتواند نیروی کار مورد نیازش را از سایر نقاط به منطقه  Coalbrookdaleبیاورد.
نقش هدایتی کویکرها را میتوا در اکثر صنایع انگلستا مشاهده کرد .صناییی همچو صانایع نهان و فاوند ،بانکاداری ،راه
نهن ،مواد شیمیایی و مهندسی تا محصونت مصرفی از تمام انواع ن نخصوصا چای ،بیسکویت و شکالت).
رنسام بهترین نمونه از نونورا کویکر است ،او ماشین ننت کشاورزی را ساخت و کسب و کار او تاا باه اماروز اداماه دارد .او در
سا  8188نوعی تیغه ماشین کشاورزی که به صورت خودکار تیز میگردید و همچنین روش ساخت ن را که تا ن زما وجاود
نداشت ،به ثبت رساند .اما وی کماکا به تالش خود ادامه داد تا در تکنو وژی ساخت ،نقش مهمتری ایفا کند .ماشینهاای گااو
نهن میمون در ابتدای سا میشکستند و نیاز به بازسازی و تیمیر داشتند نکه ن هم فرایندی زما بر بود) رنسام برای کااهش
زما تیمیر و برطرف کرد مشکل خرابی در ابتدای سا  ،خیش گاو نهان را از اجزایای کاامال قابال تفکیاک و تیاویپ پاذیر
ساخت .این به مینای امکا انبار قطیات یدکی و تیویپ سریع قطیات نسیب دیده در ابتادای فصال برداشات باود .از ایان رو،
رویکرد تو یدی فورد نبا ن همه مزایایش) ،در اصل به تالشهای رنسام بر میگردد.
برای اینکه بیشتر به نقش این گروه کوچک در نونوری تکنو وژی پی ببریم ،کافیست بدانیم که در طای تااریخ طاوننی جامیاه
سلطنتی انگلستا  ،کویکرها به نسبت جمییت خود  08برابر دیگرا نونوری داشتهاند.
از این رو میتوا نتیجه گرفت که تمایالت و دیدگاههای فردی به شدت بر نونوری تکنو وژی تاثیر میگاذارد .ایان ناونوری از
کسانی سر می زند که به هر د یل از شرایط موجود ناراضی اند ،نونوری ،ذهنی پرسشگر ،تالشی خساتگی ناپاذیر بارای بهباود و
تمایل به کسب دانش در تمام زمینهها را میطلبد.
من میتقدم این بحث میتواند به دو نتیجه عملی منجر شود .یکی اینکه نونورا میخواهناد خاود را از جماع کساانی کاه اهال
سرمایه گذاری نبوده یا به شرایط و نظام موجود راضیاند .جدا کنند .مهاجرا  ،از جمله کسانی اند که در این طبقه قرار میگیرند.
ما باید نقش خیل مهاجرینی که به این کشور نمده اند را در نونوری بپذیریم ،و باید زمینه را برای جذب کارنفرینا با قوه و جدید
ا ورود فراهم نماییم .جابجایی فیلی مردم در اروپا ناز شرق به غرب و از شما به جنوب) بایاد عااملی جهات تشاویق و تقویات
نونوری باشد ،بنابراین کشورهای میزبا نباید این فرایند را به عنوا یک تهدید ،بلکه به عنوا یک فرصت در نظر بگیرند.

نتیجه دیگری که در مورد همگی ما صدق میکند ،مسا ه نموزش است .ما بایاد در هاایی ارائاه کنایم کاه پرساش ،تردیاد و
مخا فت را تشویق کند .ما باید به ن دسته اصو قطیی که به ظاهر درست مینمایند و ی در واقع اشتباهند و همچنین تخصص
گرایی فوق ا یاده حاصل از تمرکز زیاد ،توجه بیشتری کنیم.
اگر چه افراد ،عامل اصلی نونوری اند ،و یکن خالقیت و وسیت تخیل ننها را میتوا از طریق تما

و ارتباط با افراد اندیشامند

و هم فکر ،افزایش داد.
طبییتا برای برداشتن گامهای ب یشتر به جلو ،نباید دانش را فقط در یک رشته خاص گسترش دهیم که باعاث ممانیات از رشاد و
پیشرفت شود ،بلکه باید در تمام حوزه ها به گسترش دانش بپردازیم .جریا نزاد اندیشه و مباحثات افراد درگیر در فیا یتها ،کاه
باعث استفاده از مهارتها و تجارب مختلف برای حل مشکل میشود ،از منابع بسیار مهم نونوری به شمار میرود .مثاا باارزی از
تشویق تفکر خالق توسط انجمن لونار پایه ریزی شد .کاری که باعث شد تا بخش مرکزی انگلستا نقش عظیمای در شاکل
گیری انقالب صنیتی ایفا کند این انجمن به طور رسمی در سا  8881بنیا گذاری شد .و ی اعضای مهام ن نکاه در شاکل-
گیری این انجمن نقش داشتند) از مدتها قبل با یکدیگر دیدار میکردند .انها نشستهای خود را به گونهای تنظیم میکردناد کاه
بتنوانند با استفاده از نور کامل ماه به خانههایشا باز کردند.
از ننجا که ننا در یک شهر زندگی میکردند و مرتبا با یکدیگر مالقات یا مکاتبه میکردند ،ارتباط ننها باه ایان جلساات مانظم
محدود نمیشد .در طی سا ها فیا یت این انجمن ،فقط  80نفر در ن عضویت داشتند که عبارت بودند از:
ماتیو بو تو  ،ساموئل کا تو  ،ریچارد اجورث ،توما

دی ،اراسمو

داروین ،ویلیام اسما  ،جوزف پریستلی ،جیمز کهیر ،رابارت

جانسو  ،ویلیام ویترینگ ،جا وایت هارست ،جوسیا وجوود ،جیمز وات و جانا اسنوکز.
برخی بر این اعتقادند که در تمام انگلستا  ،هیچ فرد ،نهاد یا صنیتی نبود که ادعای ارتباط با تکنو وژی پیشرفته را مطرح کناد و
با برخی از اعضای انجمن ونار ارتباط نداشته باشد.
عالیق و تمایالت ننها بسیار متنوع بود نو کل حوزه فیا یتهای انسانی را شامل می شد) ،و ی عالقه مشاترک هماه ننهاا ،علام و
چگونگی بکارگیری ن در صنیت بود شبکه ننها به نمریکا گسترش یافت و ویلیام اسما و بنجامین فرانکلین را به ماتیو بو تاو
میرفی کرد و از بو تو خواست تا او را با تمام مباحث مغناطی

یا ا کتریسیته یا هر شاخه دیگری از علوم طبییای کاه از زماا

نخرین مالقات ننها در ذهن خالق و متفکر او شکل گرفته ،نشنا کند.
از این رو انجمن ونار یک گروه برو گرا بود که اعضای ن  ،از دانش و تجربه خود برای پیشرفتهای علمی ،صنیتی و بسیاری از
موارد دیگر استفاده میکردند.
چهار نفر از اعضای این انجمن کسب و کاری برای خود راه انداختند ،بو تو انواع و اقسام کانهای فلزی و نقرهای را در کارگااه
سوهو در منطقه بیرمنگام ساخت؛ جیمز کایر ،کارگاه ا کا ی در  tiptonایجاد کرد و صنیت شیمی را از این طریق گسترش داد.
"وجوود" او ین و ه ها و کانا های نب را ساخت ،از این رو نقش مهمی در بهداشت عمومی ایفا کرد .مشکل این بود که چگوناه
ننها را به حد کافی محکم کند و چگونه ننها را در تیداد مناسب بسازد .در این موقع ،وجوود از کمکهاای دارویان و وات بارای
رسید به فرمو و فرایند مناسب تو ید بهره مند شد .به هماین ترتیاب ،اعضاای انجمان از طریاق همکااری باا یکادیگر ،باه

پیشرفتهای قابل توجهی در متا ورژی دست یافتند تا در تو ید کانهای فلزی و در زمین شناسی برای ارتقای ساخت کانا هاا باه
ماتیو بو تو کمک کنند.
اعضای انجمن ونار از مهارتهای بسیار متنوعی برخوردار بودند .دکتر داورین نپدر بزرگ چار ز داروین) پزشاکی بسایار مجارب و
محبوب بود و ی میتوا در نثار او به مباحثی پیرامو تاریخ طبییی ،طبقه بندی سبزیجات و گلها برای هدایت نموزش زنا در
مدار

مرزی و حتی شیر برخورد.

ما از فیا یت انجمن ونار چه می نموزیم؟ شاید مهم ترین نتیجه گیری ،ارزش جریا دانش و ایاده در میاا علاوم ،رشاته هاا و
تخصصهای مختلف است .نه تنها مشکالت هر حوزه توسط دیدگاههای دیگر حوزه ها حل میشود ،بلکه حضاور تاوام تماامی
این مهارتها و عالیق ،نوعی فرایند تبلور فکری را موجب میشود که به شکل گیری افکار و رویکردهای جدید و ارزشمند کماک
میکند.
ما باید برای تشویق نونوری ،در جستجوی روش نفوذ در بخشهای نفوذ نا پذیری باشیم که توسط متخصصاا و در حاوزههاای
مورد عالقه شا ایجاد شده است.

