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به  نسبت  اطمینان  به  داللت  آن  عام  معنای  در  اجتماع2  اعتماد 
اشخاص، اصناف، سازما ها، نهادها و نظام ها دارد. این اعتماد، رافع 
مسئله بی اطالع2 و تشویش، و نیز ناظم  و سامان دهنده  رفتار و کنش 
کنش گران اجتماع2 است. افزون بر این اعتماد به مثابه امر متعامل و 
فرایندی مبتن2 بر انتظار متقابل در قالب داشتن رفتار و کنش بهنجار 
موضوع2  به  ذهن کنش گر  در  را  آینده  امری که  است.  قاعده مند  و 
پیش بین2 پذیر مبدل م2 کند، به همین سبب، کثیری از جامعه شناسان 
آینده  اعتماد؛ اعتماد را شرط بستن به کنش های احتمال2 دیYران در 
به  نیاز  داریم،  اطمینان قطع2  آینده،  به  ما نسبت  دانسته اند. وقت2 كه 
اعتماد نداریم؛ اعتماد با عدم قطعیت و عدم كنترل آینده، پیوند پیدا 
م2 كند، به همین دلیل آن را منبع2 بنیادی برای عمل كردن دانسته اند.  
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است؛ كسان2  دیYران  كنش های  مورد  در  مناسب  انتظارات  اعتماد، 
افراد،  شامل  دیYران2 که  دارند؛  تعهد  انجام كنش شان  به  نسبت  كه 
سازمان ها، اصناف و نهاد ها م2 شود. رابطه متقابل، انتظارات و اقدام به 
كنش مساعد، جوهر و محتوای اعتماد را تش[یل م2 دهند، به گونه ای كه 
نوع انتظارات2 كه باید برآورده شوند، محتوای اعتماد را تغییر داده و به 
آن خصلت نسبی بودن اعطا م2 کنند، زیرا انتظارات مربوط به اعتماد، 
تغییر  هستند،  اعتماد  به  معطوف  موضوعات2 كه  ماهیت  به  توجه  با 
م2 یابد. انتظار از ح[ومت، نهادها و سازمان های عموم2، با انتظار از 
یك شركت تجاری، متفاوت است و حت2 در درون دستگاه ح[ومت، 
ندارد. پس  ی[سان  و بخش های مختلف، صورت2  قوا  از  انتظار  نوع 
نهادهای  و  افراد  به  یا حسن ظن نسبت  نوع2 نگرش مثبت  اعتماد، 
اجتماع2 است كه خود را در قالب نوع2 رابطه اجتماع2 كه متضمن 
انتظار است، بازنمایی م2 کند. اعتماد، امری ذات2 نیست، بل[ه امری 
با تمام2 مسائل ریز و  اکتسابی  است که در جریان زندگ2 روزمره، 

درشت آن، کسب م2 شود. 
اعتماد، انرژی اجتماع2 است که زنده و پویا بودن یi جامعه در 
گروی وجود آن است. در نبود اعتماد، نظام در شرایط و موقعیت های 
مخاطره، نم2 تواند از حمایت و توان نیروهای اجتماع2 بهره مند شود. 
نظام های  و  عموم2  نهاد های  میزان2 که  به  است  داده  نشان  تجربه 
سیاس2، متعهد به اصول و قواعد مربوط به ح[مران2 مطلوب بوده اند، 
توانسته اند، هم اعتماد آفرین باشند و هم در زمان نیاز و خطر، همراه2 
و  پیوند  با  و  باشند  داشته  خود  با  را  اجتماع2  نیروهای  حمایت  و 
همراه2 حاصل شده، فرهنگ اعتماد را تقویت کنند. ح[مرانان، زمان2 
به بیشترین اعتماد دست پیدا م2 كنند كه حاكمیت قانون را متك2 به 
نیرویی سازند كه آن ها را وفادار نسبت به اعتمادشان جلوه م2 دهد؛ 
به گونه ای که اعتماد به ح[مرانان، جایز و روا م2 شود. در این بین، 
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فرهنگ اعتماد، نقش2 بی بدیل در تولید اعتماد دارد، چرا که فرهنگ 
فرهنگ  م2 کند.  دیYران  به  اعتماد  آماده  و  متقاعد  را  افراد  اعتماد، 
است  ذهن2  ته نشست های  محصول  بل[ه  نیست،  خدادادی  اعتماد، 
 iکه ریشه در تجربه تاریخ2 و جمع2 و به تعبیری حافظه جمع2 ی
جامعه، اجتماع یا گروه اجتماع2 دارد. بی تردید، تحلیل و تبیین اعتماد 
اجتماع2 با روی[رد ها و لنزهایی چندگانه  مطمح نظر اندیشمندان این 
حوزه قرار گرفته است که در این مجال در پی طرح آن ها نیستیم، فقط 
به جنبه ای از موضوع که مربوط به فرهنگ اعتماد م2 شود و سهم و 
فرایند  در  بزرگ و سهمYین2 چون حادثه پالس[و  نقش2 که حوادث 

فرهنگ اعتماد دارند، اشاره م2 شود. 
وقت2 از فرهنگ اعتماد، سخن گفته م2 شود، ی[2 از موضوعات 
کلیدی که قرین بحث این فرهنگ م2 شود، حافظه جمع2 است، چرا 
که پنداشت و ذهنیت فرد نسبت به دیYران و جامعه، تعامالت پیش 
رو و بعدی او را رقم م2 زنند. به عبارت2، نقشه‑های شناخت2 یا ذهن2 
فرد نسبت به جامعه که در قالب پنداشت ها و ادراک فرد، مورد سنجش 
فرایندهای  قالب  در  و  تاریخ2  یi گستره  در   sاصوال م2 گیرند،  قرار 
اقتصادی،  اجتماع2،  قواعد  و  مناسبات  و  روزمره  زندگ2  مستمر 
فرهنگ2 و سیاس2 تکوین پیدا م2 کنند. از این بابت، گذشته اجتماع2 
و  اعتماد  فرایند  در  تعیین کننده  واقعیت2  عنوان  به  جمع2،  حافظه  و 
بی اعتمادی، تلق2 م2 شود. وقت2 حافظه جمع2، تلنباری از بدبیاری، 
بدبین2 و تجربه حوادث ناگوار م2 شود، که خود مسببی قوی برای تولید 
فرهنگ  برای  دام2  به  تبدیل  اجتماع2 است، حافظه جمع2  ترومای 
دام  این  از  برای خروج   iاعتمادستان2 م2 شود. بی ش و  بی اعتمادی 
نادیده گرفتن،  و دایره شوم، سازوکارهایی چون به فراموش2 سپاری، 
گذشت، و بزرگ منش2 اختیار کردن، توصیه م2 شوند که تحقق آن ها 
در یi جامعه استبداد زده و دارای فرهنگ اعتماد ضعیف و فاقد تفاهم 
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و  امر، محتاج عزم  این  نیست.  و وفاق سیاس2، کار چندان ساده ای 
اراده ای جدی است که در عمل، چندان خبری از آن نیست.

اقدامات  بر  خاص گرایانه  اقدامات  جامعه ای که  در  حال  هر  به   
نیست.  سهل  چندان  اعتماد،  فرهنگ  داشتن  دارند،  غلبه  عام گرایانه 
جالب این که در چنین جامعه ای، تجربه نشان داده و م2 دهد که متولیان 
امور از طریق برجسته سازی غفلت، ناکارایی و ضعف های دیYران در 
صدد تثبیت جایYاه خود در حافظه جمع2 هواداران شان و تضعیف 
گروه های دیYر بر م2 آیند. چنین شرایط2، نه تنها مانع2 برای کاهش 
بین  اعتماد  و  هم کاری  نبود  از  آش[ارا  بل[ه  است،  اعتماد  فرهنگ 
سازمان2 و نهادی ح[ایت م2 کند. در نبود و ضعف فرهنگ اعتماد 
نیروهای اجتماع2، سازمان ها و نهادها، بیش از این که آرزوی موفقیت 
و هم افزایی را برای ی[دیYر داشته باشند، مترصد تضعیف و ش[ست 
ی[دیYر هستند، چرا که در چنین فضایی، معموالs هم کاری بین نهادی و 
سازمان2، معنا و موقعیت2 ندارد. حال، نسبت حادثه پالس[و با فرهنگ 

اعتماد را از چند جنبه م2 توان مورد توجه قرار داد:
جامعه •  جمع2  حافظه  در  عدیده،  دالیل2  به  پالس[و  ساختمان 

ایران به خصوص حافظه جمع2 ساکنین کالن شهر تهران، موقعیت2 
به  مربوط  هم  موقعیت،  این  است.  دست و پا کرده  برای خود  را 
گذشته تاریخ2 این ساختمان م2 شود و هم جمعیت نسبتاً وسیع 
بهره مند از این مجموعه که هم شامل تولیدکنندگان، فروشندگان و 
نیز مصرف کنندگان م2 شود. شاید کمتر کس2 در تهران باشد که 

ذهنیت2 نسبت به این ساختمان نداشته باشد.   
غن2 •  فراخ،  نسبت  به  میدان2  اجتماع2،  لحاظ  به  مجموعه  این 

نظر  در  اعتماد  مسئله  با  را  آن  نسبت  وقت2  است که  چندالیه  و 
م2 گیریم، تقریباً تمام2 اش[ال اعتماد، چون اعتماد بین شخص2، 
نهادی  و  سازمان2  اعتماد  تعمیم یافته،  اعتماد  صنف2،  اعتماد 
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و  اعتماد آفرین2  بابت  این  بنابر  سراغ گرفت،  آن  در  م2 توان  را 
اعتنایی  قابل  ظرفیت  از  نهان،  و  پیدا  به صورت  اعتماد ستان2، 

برخوردار بوده است.  
چشمان •  برابر  در  باورنکردن2  به صورت  حادثه که  رویت پذیری 

جمعیت درگیر و ناظر در محل، ساختمان درآتش فرو م2 ریزد و 
در همان لحظه، آتش گرفتن و فرو ریختن در صدر فضای مجازی 
لحظه،  همان  در  و  م2 گیرد  قرار  اجتماع2  رسانه های  و  کشور 
نشانه های فرسایش و از دست دادن اعتماد برای مجموعه هایی 
و نیز تقویت اعتماد مجموعه هایی دیYر نیز آغاز م2 شود، فرهنگ 
وضعیت،  این  م2 شود که  خود  مدّ  و  جزر  جریان  وارد  اعتماد، 

ح[ایت از سیالیت و نسبی بودن اعتماد هم دارد. 
حادثه، با وضعیت سهمYین و تراژدیi خود، بی نسبت با مسئله • 

ناامن2،  و  اضطراب  این که  به  توجه  با  نیست.  اجتماع2  ترومای 
قوی ترین نیرو برای ایجاد بی اعتمادی هستند. از این حیث، حادثه 

ساختمان پالس[و درخور توجه م2 شود.
ماندگاری حادثه در حافظه و خاطره جمع2، به دلیل گستره و پهنه • 

وسیع تاریخ2 و اجتماع2 آن و مهم تر از آن داشتن قربان2 انسان2، 
را وقف  زندگ2 خود  اجتماع2 که  و گروه  قشر  بهترین  از  آن هم 

زندگ2 و حیات دیYران کرده اند.  
از •  نیست،   ... سیل  و  زلزله  چون  طبیع2  حوادث  نوع  از  حادثه 

نوع حوادث و مخاطره اجتماع2 است که داوری و تلق2 و انتظار 
م2 کند؛  تولید  مدیران مجموعه  و  متولیان  به  نسبت  را  متفاوت2 

انتظار و داوری که نسبت وثیق2 با فرهنگ اعتماد دارد. 
حادثه پالس[و در عرصه جزر و مدّ فرهنگ اعتماد، هم نیروها و • 

عناصری را در خود دارد که موجد کاهش فرهنگ اعتماد شده  اند 
و هم عناصری که اعتمادآفرین بوده اند.
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سازمان2 •  و  نهادی  بخش  مدیریت2  نقصان های  و  ناهماهنگ2 
و  وظایف  سازما ن هایی که حسب  و  نهادها  تا  بخش صنف2  از 
را  قبول2  قابل  کارنامه  نتوانسته اند  شده،  تعریف  مأموریت های 
از خود عرضه کنند، ضربات بسیار فرساینده ای را بر فرهنگ به 
نسبت نحیف اعتماد داشته اند. بی تردید، جبران این ضربات کار 
آسان2 نیست، چرا که دارایی هایی چون اعتماد و سرمایه اجتماع2، 
یi شبه به دست نم2 آیند ول2 در آن2 دود شده و به هوا فرستاده 
ازدست رفته،  و صنف2  سازمان2  نهادی،  اعتماد  ترمیم  م2 شوند. 
نیازمند تمهید و تمشیت های فراوان2 است که دست یابی به آن ها، 
به سهولت میسر و مم[ن نم2 شود. در نتیجه، سرمایه ازدست رفته 
در این حادثه، فقط سرمایه فیزی[2، مال2 و انسان2 نیست، بل[ه 
سرمایه های مهم2 چون اعتماد و سرمایه اجتماع2 نهادی را هم از 

کف داده ایم. 
انسان2، •  و  عنوان شد، حادثه ساختمان پالس[و در سطح فردی 

از  به نوع2 ح[ایت  2 و لخت2 اجتماع2 بود و  zتلنگری به بی حس
وجود یi  نیروی زنده  از جنس نیروی انسان2 و مدن2 در بافت 
اجتماع2 دارد که خود درس آموزی درخشان2 را برای نه تنها نسل 
ایثار  آن  امروز، بل[ه نسل و جامعه فردا در پی دارد و  و جامعه 
ایثار،  دیYر هم دل2،  بار  بود، که  آتش  نشان ها  از جان گذشتگ2  و 
نوع دوست2، مدنیت و مسئولیت پذیری و روح جمع2 را به کمال 
رساندند و با از جان گذشتگ2، انرژی و گرمایی تازه را  به جامعه 
اعتمادآفرین  آتش نشان ها،  بابت،  این  از  دادند.  خود  زمانه  سرد 
مقوم  و  اعتمادساز  که  شدند  ارزش هایی  احیاگر  آن ها  شدند. 
فرهنگ اعتماد هستند. به روح و روان آن ها، درود م2 فرستیم و 
هنرمندی خانواده های آن ها را از داشتن چنین فرزندان برومندی، 
ستایش م2 کنیم و برای شان از درگاه قدرت الیزال هست2، طلب 
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صبر و تندرست2 داریم.   
در مجموع حادثه پالس[و و دیYر حوادث از این دست که متأسفانه 
باب  در  جدی  ارزیابی های  از  سوای  نیستند،  هم  ما کم  در کشور 
خسارات مادی و انسان2 آن ها، جای دارد که با دقت و عمق2 بیشتر از 
منظر سهم و نقش2 که این حوادث در فرسایش دارایی های اجتماع2 
با جدیت  از جمله اعتماد، فرهنگ اعتماد و سرمایه اجتماع2 دارند 
بیشتری مورد مطالعه قرار داده شوند، چرا که ارزش این دارایی ها، در 
پویایی و بالندگ2 یi کشور اگر بیش تر از سرمایه های مادی نباشد کم تر 

نیست.




