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کارشناس مدیریت صنعتی -کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره و عالقهمند به بحثهای محیطزیست و توسعهی پایدار

بــا مطــرح شــدن و بــه نوعــی پــر رنــگ شــدن
رویکــرد جدیــد انتقــادی در آمــوزش و پژوهــش حــوزهی
محیطزیســت در کنــار رویکردهــای قدیمیتــر
تحققگــرا و تحلیلگــرا و همچنیــن اهتمــام بیشــتر بــه
آمــوزش بــرای محیطزیســت در کنــار آمــوزش دربــارهی

محیطزیســت و آمــوزش از طریــق محیطزیســت
(خورشــید دوســت )1396 ،ماهیــت بیــن رشــتهای بــودن
علــوممحیطزیســتبیشــتروبهتــرخودنمایــیمیکنــد.
یکــی از مصادیــق ایــن موضــوع ،بحــث هــوش
محیطزیســتی اســت کــه از حــوزهی روانشــناختی و
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علــوم رفتــاری مطــرح شــده اســت.
دانیــل گلمــن 1روانشــناس ،نویســنده و روزنامــه نــگار
مطــرح آمریکایــی و یــان مــک کالــوم)2005( 2
روانپزشــک و طبیعتگــرای اهــل آفریقــای جنوبــی
هــر کــدام دربــارهی هــوش محیطزیســتی البتــه از
منظرهــای متفــاوت کتــاب نوشــتهاند .در ایــن نوشــته
بــه معرفــی کتــاب هــوش محیطزیســتی دانیــل گلمــن
پرداختــه شــده اســت.
کتــاب هــوش محیطزیســتی دانیــل گلمــن در ایــران به
فارســی ترجمه شــده اســت (بلــوچ و اکبــری.)1398 ،
نوشــتهی زیــر اقتبــاس و تلخیصی اســت از مــرور کتاب
دانیــل گلمــن کــه توســط روانشــناس تومــاس جــوزف
دورتــی 3نوشــته شــده اســت.
دانیــل گلمــن کــه بــا تأســی از روانشــناس برجســته
هــاروارد  ،هــوراد گاردنــر 4و تحــت تأثیــر نظریــهی
هوشهــای چندگان ـهی ایــن دانشــمند قب ـ ً
ا در مــورد
هــوش هیجانــی و هــوش اجتماعــی مطلــب نوشــته بود
و بحثهــای او در زمینــه رهبــری ،خــود فریبــی و مراقبه
شــهرت جهانــی دارد؛ در ایــن کتــاب بــا تلفیقــی از هوش
طبیعتگــرای گاردنــر و هــوش عاطفــی و بــا کمــک از
دانشــمندان مختلف علوم مهندســی و فنآوری اطالعات
و اکولــوژی صنعتــی بــه معرفــی هــوش محیطزیســتی
بــا توجــه بــه رفتــار انســان در زمینــه خریــد و مصــرف
میپــردازد .او انســان را در مجموع ـهای از سیســتمهای
بــوم شــناختی مختلــف میبینــد کــه همیشــه در تعامــل
و تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری از ایــن سیســتمها اســت.
گلمــن بــا مطــرح کــردن هــوش محیطزیســتی اهمیــت
درک جامــع و فراگیــر از تأثیــر رفتــار انســان بــر طبیعــت،
ســامت انســان و سیســتمهای انســانی را پــر رنــگ
میکنــد.
اگرچــه از گلمــن بــه عنــوان یــک روانشــناس انتظــار
مـیرود کــه بیشــتر بــه جنبههــای روانشــناختی و درون
فــردی رابطــهی بیــن هــوش انســان و محیطزیســت
بپــردازد امــا او بیشــتر بــه نقــش تحــول آفرین فـنآوری
اطالعــات و علــوم جدیــدی مثــل اکولــوژی صنعتــی در
شفافســازی بنیــادی اثــرات رفتــار انســان بــر محیــط،
بــه ویــژه تأثیــر خریدهــای روزانــه انســان بــر ســیارهی
زمیــن ،بــر ســامتی انســانها و بــر سیســتمهای
اجتماعــی کــه در تولیــد کاالهــا دخالــت دارنــد
میپــردازد.
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در تعریفــی کــه از مفهــوم هــوش محیطزیســتی بــه
دســت میدهــد ،هــوش را بــه معنــی توانایــی یادگیــری
از تجربیــات و رفتــار اثربخــش بــا محیــط و بومشناســی
را بــه معنــی درک و شــناخت موجــودات زنــده و
اکوسیســتمهای مربــوط بــه آن میدانــد.
گلمــن معتقد اســت انســانی کــه از لحاظ محیطزیســتی
باهــوش اســت نســبت بــه آســیبهایی کــه بــه طبیعت
وارد میشــود حســاستر بــوده و بــه نوعــی بــا طبیعــت
و دردهایــش همدلــی نشــان میدهــد و در تــاش اســت
تــا بــا حــل کــردن مشــکالت ،وضعیــت را بهتــر نماید.
او بــر ایــن بــاور اســت کــه انســان در گذشــته آگاهانــه
و ناآگاهانــه دچــار خودفریبــی بزرگــی بــوده اســت و از
اثــرات منفــی کــه بــا رفتارهــای خــود بــه ویــژه در حوزه
تولیــد و مصــرف بــر ســیاره زمیــن داشــته اســت ،چشــم
پوشــی کــرده اســت .بــه نظــر او زمــان آن رســیده اســت
کــه بشــر دســت از ایــن خودفریبــی بــردارد و بــا اســتفاده
از علــوم روز و ابزارهــای آن بــه تحلیــل چرخـهی حیــات
محصــوالت پرداختــه و در تمــام مراحــل تأمیــن مــواد
اولیــه ،تولیــد ،حمــل ،توزیــع و مصــرف تــا مرحلــهی
نهایــی دور انداختــن ،زنجیــرهی عرضـهی آنهــا را رصد
کنــد و در میــان محصــوالت و کاالهــای موجــود در
بــازار ،بــا خریــد خــود بــه آنهایــی رأی بدهــد کــه برای
طبیعــت مفیدتــر  ،بــرای انســانها ســالمتر و بــرای
نیــروی انســانی تولیدکننــدهی آن قدردانتــر باشــند.
گلمــن بیــان میکنــد کــه در گذشــته یــک نــوع عــدم
تقــارن اطالعــات بیــن تولیدکننــدگان و مصرفکنندگان
وجــود داشــته اســت و همیــن امــر باعــث ناآگاهــی
مصرفکننــدگان از چرخــه حیــات محصــوالت و
کاالهــای موجــود در بــازار و بــه تبــع آن عــدم توانایــی
آنهــا در تشــخیص محصــوالت ســالمتر ،طبیعتگراتــر
و انســانیتر بودهانــد .از طــرف دیگــر متأســفانه برخــی
تولیدکننــدگان بــا ســبزنمایی و برجســته کــردن چنــد
ویژگــی محــدود مثبــت از کاالی خــود (مثــل بســته
بنــدی ســبز) جنبــه هــای منفــی آنهــا را از دیــد
مصرفکننــدگان پنهــان نــگاه داشــتهاند .او معتقد اســت
گاهــی مصرفکننــدگان ویژگیهایــی از یــک کاال را
نادیــده گرفتهانــد کــه اتفاق ـ ًا بخــش اصلــی و مهمتــر
آن بــوده اســت .در جایــی دیگــر از کتــاب ایــن پدیــده
را نزدیــک بینــی زیســتمحیطی مینامــد و در مــورد
آینــدهی آن هشــدار میدهــد .ولــی گلمــن امیدوار اســت
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کــه امــروزه بــا شفافســازی بنیــادی در بــازار ،زنجیــرهی
غیر ارزشــی ســابق بــه زنجیــرهی ارزشــی واقعــی تبدیل
شــود و تولیدکننــدگان و شــرکتهای بیتوجــه بــه
محیطزیســت و ســامتی جســمی و روحــی انســانها با
از دســت دادن ســهم بــازار و اعتبار گذشــتهی خود تهدید
شــوند و بــا اجبــار بــه تجدیدنظــر و اصــاح در زمینـهی
تأمیــن مــواد اولیــه و روشهــای تولیــد و حمــل و توزیــع
ســبزتر و انســانیتر بپردازنــد تــا از قافلــه جــا نماننــد و
در بــازار رقابتــی امــروز کــه اثــرات زیســتمحیطی در
کنــار کیفیــت و قیمــت بــه یکــی از معیارهــای اصلــی
بــرای مصرفکننــدگان تبدیــل شــده اســت ،بــه حیــات
خــود ادامــه دهنــد .گلمــن این اتفــاق میمون و مبــارک را
چرخ ـهی فضیلــت مینامــد و در بخشهــای مختلــف
کتــاب مثالهایــی از دنیایــی واقعــی ارائــه میدهد(مثــل
صنعــت مــواد غذایــی ،پوشــاک و ماشــین ســازی).
یکــی از کارهــای آینــدهدار و امیدوارکننــده در زمینــه
فــنآوری اطالعــات قابــل اســتفاده مصرفکننــدگان
بــرای ایجــاد شــفاف ســازی در بــازار ،ســایت مربــوط
بــه شــرکت گودگایــد 5اســت کــه گلمــن بارهــا در کتاب
خــود بــرای تاییــد مباحــث خــود بــه ســراغ آن مـیرود.
گودگایــد از چنــد دهــه تحقیــق اکولــوژی صنعتــی کــه
هویــت فرایندهــا و محصــوالت را بــا معیارهــای دقیــق
مشــخص میکنــد کمــک میگیــرد .نســخهی بتــای
گودگایــد ایــن امــکان را در اختیــار خریــداران قــرار
میدهــد کــه بــا دوربیــن تلفــن همــراه خــود از بارکــد
تقریبــ ًا هــر کاالیــی عکــس گرفتــه و آن را بــا یــک
کلیــک بــرای کامپیوتــر گودگایــد ارســال نماینــد .در
عــرض چنــد ثانیــه کامپیوتــر مرکــزی گودگایــد بارکــد
مربوطــه را بــه یــک رتبهبنــدی ســه میل ـهای تبدیــل
میکنــد کــه در آن هــر یــک از میلههــا بیانگــر یــک
بعــد از وضعیــت محصــول اســت :یکــی محیطزیســتی،
یکــی ســامتی و دیگــری اجتماعــی .رنــگ هــر یــک از
میلههــا بســته بــه شــرایط تعییــن شــده توســط بــرآورد
چرخ ـهی حیــات میتوانــد قرمــز ،زرد یــا ســبز باشــد.
اگــر عالقهمنــد باشــید بدانیــد چــرا یــک رتبهبنــدی بــه
رنــگ قرمــز گــزارش شــده اســت ،میتوانیــد بــه پایــگاه
اینترنتــی شــرکت گودگایــد مراجعــه کــرده و جزئیــات
رتبهبنــدی را جســتجو کنیــد.
6
نمونــه دیگــر از ایــن نــوع فعالیتهــا ارتســتر  ،یــک
برنامـهی مجانــی اینترنتــی مبتنــی بــر ارزیابــی چرخهی

حیــات اســت .ارتســتر بــه دنبــال آن اســت کــه روشــی
در اختیــار خریــداران تجــارت بــه تجــارت قــرار دهــد تا از
طریــق آن بتواننــد به تولیدکننــدگان دربــارهی بهبودهای
زیســتمحیطی کــه آنهــا میخواهنــد در طــی
چرخ ـهی حیــات محصــوالت رخ دهــد ،پیــام بفرســتد.
در پایــان اگــر بخواهیــم مطالــب گفتــه شــده را جمــع
کنیــم ،میتوانیــم بگوییــم کــه از نظــر گلمــن ،هــوش
محیطزیســتی عبارتســت از هوشــیاری دربــارهی اثــرات
محیطزیســتی زندگــی هــر فــرد و ایــن میتوانــد بــا
خریــد و مصــرف هوشــمندانه شــروع شــود.
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