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کارشناس مدیریت صنعتی- کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره و عالقه مند به بحث های محیط زیست و توسعه ی پایدار 

ــدن  ــگ ش ــر رن ــی پ ــه نوع ــدن و ب ــرح ش ــا مط  ب
رویکــرد جدیــد انتقــادی در آمــوزش و پژوهــش حــوزه ی 
قدیمی تــر  رویکردهــای  کنــار  در  محیط زیســت 
تحقق گــرا و تحلیل گــرا و همچنیــن اهتمــام بیشــتر بــه 
آمــوزش بــرای محیط زیســت در کنــار آمــوزش دربــاره ی 

از طریــق محیط زیســت  آمــوزش  و  محیط زیســت 
)خورشــید دوســت، 1396( ماهیــت بیــن رشــته ای بــودن 
ــد. ــی می کن ــر خودنمای ــتر و بهت ــت بیش ــوم محیط زیس عل

یکــی از مصادیــق ایــن موضــوع، بحــث هــوش 
ــناختی و  ــوزه ی روانش ــه از ح ــت ک ــتی اس محیط زیس
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ــت. ــده اس ــرح ش ــاری مط ــوم رفت عل
ــگار  ــه ن ــن1 روانشــناس، نویســنده و روزنام ــل گلم دانی
 )2005( کالــوم2  مــک  یــان  و  آمریکایــی  مطــرح 
ــی  ــای جنوب ــل آفریق ــرای اه ــک و طبیعت گ روانپزش
ــه از  ــتی البت ــوش محیط زیس ــاره ی ه ــدام درب ــر ک ه
ــن نوشــته  ــاب نوشــته اند. در ای ــاوت کت منظرهــای متف
بــه معرفــی کتــاب هــوش محیط زیســتی دانیــل گلمــن 

ــت. ــده اس ــه ش پرداخت
کتــاب هــوش محیط زیســتی دانیــل گلمــن در ایــران به 

فارســی ترجمه شــده اســت )بلــوچ و اکبــری، 1398(.
 نوشــته ی زیــر اقتبــاس و تلخیصی اســت از مــرور کتاب 
دانیــل گلمــن کــه توســط روانشــناس تومــاس جــوزف 

دورتــی3 نوشــته شــده اســت.
ــته  ــناس برجس ــی از روانش ــا تأس ــه ب ــن ک ــل گلم دانی
ــه ی  ــر نظری ــت تأثی ــر4 و تح ــوراد گاردن ــاروارد ، ه ه
ــورد  ــاًل در م ــن دانشــمند قب ــه ی ای هوش هــای چندگان
هــوش هیجانــی و هــوش اجتماعــی مطلــب نوشــته بود 
و بحث هــای او در زمینــه رهبــری، خــود فریبــی و مراقبه 
شــهرت جهانــی دارد؛ در ایــن کتــاب بــا تلفیقــی از هوش 
طبیعت گــرای گاردنــر و هــوش عاطفــی و بــا کمــک از 
دانشــمندان مختلف علوم مهندســی و فن آوری اطالعات 
و اکولــوژی صنعتــی بــه معرفــی هــوش محیط زیســتی 
بــا توجــه بــه رفتــار انســان در زمینــه خریــد و مصــرف 
ــردازد. او انســان را در مجموعــه ای از سیســتم های  می پ
بــوم شــناختی مختلــف می بینــد کــه همیشــه در تعامــل 
ــن سیســتم ها اســت.  ــری از ای و تأثیرگــذاری و تأثیرپذی
گلمــن بــا مطــرح کــردن هــوش محیط زیســتی اهمیــت 
درک جامــع و فراگیــر از تأثیــر رفتــار انســان بــر طبیعــت، 
ــگ  ــر رن ــانی را پ ــتم های انس ــان و سیس ــالمت انس س

می کنــد.
ــک روانشــناس انتظــار  ــوان ی ــه عن اگرچــه از گلمــن ب
مــی رود کــه بیشــتر بــه جنبه هــای روانشــناختی و درون 
ــن هــوش انســان و محیط زیســت  ــردی رابطــه ی بی ف
بپــردازد امــا او بیشــتر بــه نقــش تحــول آفرین فــن آوری 
اطالعــات و علــوم جدیــدی مثــل اکولــوژی صنعتــی در 
شفاف ســازی بنیــادی اثــرات رفتــار انســان بــر محیــط، 
بــه ویــژه تأثیــر خریدهــای روزانــه انســان بــر ســیاره ی 
زمیــن، بــر ســالمتی انســان ها و بــر سیســتم های 
اجتماعــی کــه  در تولیــد کاالهــا دخالــت دارنــد 

می پــردازد.

ــه  ــتی ب ــوش محیط زیس ــوم ه ــه از مفه ــی ک در تعریف
دســت می دهــد، هــوش را بــه معنــی توانایــی یادگیــری 
از تجربیــات و رفتــار اثربخــش بــا محیــط و بوم شناســی 
را بــه معنــی درک و شــناخت موجــودات زنــده و 

اکوسیســتم های مربــوط بــه آن می دانــد.
گلمــن معتقد اســت انســانی کــه از لحاظ محیط زیســتی 
باهــوش اســت نســبت بــه آســیب هایی کــه بــه طبیعت 
وارد می شــود حســاس تر بــوده و بــه نوعــی بــا طبیعــت 
و دردهایــش همدلــی نشــان می دهــد و در تــالش اســت 

تــا بــا حــل کــردن مشــکالت، وضعیــت را بهتــر نماید.
او بــر ایــن بــاور اســت کــه انســان در گذشــته آگاهانــه 
ــوده اســت و از  ــی بزرگــی ب ــه دچــار خودفریب و ناآگاهان
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 چرخــه ی حیــات 
ــواد  ــن م ــه و در تمــام مراحــل تأمی محصــوالت پرداخت
ــه ی  ــا مرحل ــع و مصــرف ت ــل، توزی ــد، حم ــه، تولی اولی
نهایــی دور انداختــن، زنجیــره ی عرضــه ی آن هــا را رصد 
ــود در  ــای موج ــوالت و کااله ــان محص ــد و در می کن
بــازار، بــا خریــد خــود بــه آن هایــی رأی بدهــد کــه برای 
ــرای  ــالم تر و ب ــان ها س ــرای انس ــر ، ب ــت مفیدت طبیع

ــر باشــند. ــده ی آن قدردان ت ــروی انســانی تولیدکنن نی
گلمــن بیــان می کنــد کــه در گذشــته یــک نــوع عــدم 
تقــارن اطالعــات بیــن تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان 
ــی  ــث ناآگاه ــر باع ــن ام ــت و همی ــته اس ــود داش وج
و  محصــوالت  حیــات  چرخــه  از  مصرف کننــدگان 
کاالهــای موجــود در بــازار و بــه تبــع آن عــدم توانایــی 
آن هــا در تشــخیص محصــوالت ســالم تر، طبیعت گراتــر 
ــد. از طــرف دیگــر متأســفانه برخــی  و انســانی تر بوده ان
ــد  ــا ســبزنمایی و برجســته کــردن چن ــدگان ب تولیدکنن
ــته  ــل بس ــود )مث ــت از کاالی خ ــدود مثب ــی مح ویژگ
ــد  ــا را از دی ــی آن ه ــای منف ــه ه ــبز( جنب ــدی س بن
مصرف کننــدگان پنهــان نــگاه داشــته اند. او معتقد اســت 
ــک کاال را  ــی از ی ــدگان ویژگی های ــی مصرف کنن گاه
ــر  ــی و مهم ت ــاً بخــش اصل ــه اتفاق ــد ک ــده گرفته ان نادی
ــوده اســت. در جایــی دیگــر از کتــاب ایــن پدیــده  آن ب
ــورد  ــد و در م ــت محیطی می نام ــی زیس ــک بین را نزدی
آینــده ی آن هشــدار می دهــد. ولــی گلمــن امیدوار اســت 
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کــه امــروزه بــا شفاف ســازی بنیــادی در بــازار، زنجیــره ی 
غیر ارزشــی ســابق بــه زنجیــره ی ارزشــی واقعــی تبدیل 
شــود و تولیدکننــدگان و شــرکت های بی توجــه بــه 
محیط زیســت و ســالمتی جســمی و روحــی انســان ها با 
از دســت دادن ســهم بــازار و اعتبار گذشــته ی خود تهدید 
شــوند و بــا اجبــار بــه تجدیدنظــر و اصــالح در زمینــه ی 
تأمیــن مــواد اولیــه و روش هــای تولیــد و حمــل و توزیــع 
ــا از قافلــه جــا نماننــد و  ــد ت ســبزتر و انســانی تر بپردازن
ــرات زیســت محیطی در  ــه اث ــروز ک ــی ام ــازار رقابت در ب
کنــار کیفیــت و قیمــت بــه یکــی از معیارهــای اصلــی 
بــرای مصرف کننــدگان تبدیــل شــده اســت، بــه حیــات 
خــود ادامــه دهنــد. گلمــن این اتفــاق میمون و مبــارک را 
ــف  ــد و در بخش هــای مختل ــت می نام چرخــه ی فضیل
کتــاب مثال هایــی از دنیایــی واقعــی ارائــه می دهد)مثــل 

صنعــت مــواد غذایــی، پوشــاک و ماشــین ســازی(. 
ــه  ــده در زمین ــده دار و امیدوارکنن ــای آین ــی از کاره یک
ــدگان  ــتفاده مصرف کنن ــل اس ــات قاب ــن آوری اطالع ف
ــوط  ــازار، ســایت مرب ــرای ایجــاد شــفاف ســازی در ب ب
بــه شــرکت گودگایــد5 اســت کــه گلمــن بارهــا در کتاب 
خــود بــرای تاییــد مباحــث خــود بــه ســراغ آن مــی رود. 
گودگایــد از چنــد دهــه تحقیــق اکولــوژی صنعتــی کــه 
هویــت فرایندهــا و محصــوالت را بــا معیارهــای دقیــق 
ــای  ــرد. نســخه ی بت ــد کمــک می گی مشــخص می کن
ــرار  ــداران ق ــار خری ــکان را در اختی ــن ام ــد ای گودگای
ــا دوربیــن تلفــن همــراه خــود از بارکــد  می دهــد کــه ب
ــک  ــا ی ــه و آن را ب ــس گرفت ــی عک ــر کاالی ــاً ه تقریب
ــد. در  ــال نماین ــد ارس ــر گودگای ــرای کامپیوت ــک ب کلی
عــرض چنــد ثانیــه کامپیوتــر مرکــزی گودگایــد بارکــد 
ــل  ــه ای تبدی ــدی ســه میل ــک رتبه بن ــه ی مربوطــه را ب
ــک  ــا بیانگــر ی ــک از میله ه ــر ی ــه در آن ه ــد ک می کن
بعــد از وضعیــت محصــول اســت: یکــی محیط زیســتی، 
یکــی ســالمتی و دیگــری اجتماعــی. رنــگ هــر یــک از 
میله هــا بســته بــه شــرایط تعییــن شــده توســط بــرآورد 
ــا ســبز باشــد.  ــز، زرد ی ــد قرم ــات می توان چرخــه ی حی
اگــر عالقه منــد باشــید بدانیــد چــرا یــک رتبه بنــدی بــه 
رنــگ قرمــز گــزارش شــده اســت، می توانیــد بــه پایــگاه 
ــات  ــه کــرده و جزئی ــد مراجع ــی شــرکت گودگای اینترنت

ــد. ــتجو کنی ــدی را جس رتبه بن
ــک  ــتر6، ی ــا ارتس ــوع فعالیت ه ــن ن ــر از ای ــه دیگ نمون
برنامــه ی مجانــی اینترنتــی مبتنــی بــر ارزیابــی چرخه ی 

حیــات اســت. ارتســتر بــه دنبــال آن اســت کــه روشــی 
در اختیــار خریــداران تجــارت بــه تجــارت قــرار دهــد تا از 
طریــق آن بتواننــد به تولیدکننــدگان دربــاره ی بهبودهای 
طــی  در  می خواهنــد  آن هــا  کــه  زیســت محیطی 
چرخــه ی حیــات محصــوالت رخ دهــد، پیــام بفرســتد. 
ــان اگــر بخواهیــم مطالــب گفتــه شــده را جمــع  در پای
کنیــم، می توانیــم بگوییــم کــه از نظــر گلمــن، هــوش 
محیط زیســتی عبارتســت از هوشــیاری دربــاره ی اثــرات 
ــا  ــد ب ــن می توان ــرد و ای ــر ف ــی ه ــتی زندگ محیط زیس

ــد و مصــرف هوشــمندانه شــروع شــود. خری
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