ﻃﻐﯿﺎن ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽﻫﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪرن و ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﺮ ﻫﻢ
ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﺪرن و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺧﻮد را در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ
ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راه
داﻧﺎ؛ رﯾﭽﺎرد ﺷﯿﮑﻞ ،ﻣﻮرخ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺮﺑﯽ را
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد از آن ﺑﻪ »ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯿﺰه ﺷﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ« ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺳﺎزوﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽﻫﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ را
ﺑﺮای ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﻢ ﻣﯽرود ،ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص رﯾﭽﺎرد ﺷﯿﮑﻞ دارد و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ آن
ﻣﯽﺗﻮان از »ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯿﺰه ﺷﺪن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﺮﯾﺲ روﺟﮏ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،در ﮔﺮوه ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽﻫﺎی
اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮت را ﺧﻮدﺷﺎن در
ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ .ﻋﺎدل ﻓﺮدوﺳﯽﭘﻮر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب
در ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .او ﺑﺎ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ورزﺷﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۹۰ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻧﭽﻪ ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽﻫﺎی اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ
دارﻧﺪ ،ﯾﮑﺠﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽﻫﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪرن و ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﺮ ﻫﻢ
ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﺪرن و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺧﻮد را در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ
ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺗﻮﻗﻊ دارﻧﺪ ذﯾﻞ ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺗﺒﺼﺮهای ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻧﻔﻊ آﻧﺎن ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد،
اﻣﺎ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ
و ﻏﯿﺮﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻃﺒﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﮐﺎرﻣﻨﺪی از اﺻﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺨﻄﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و اﻫﺪاف آن

ﺷﻤﺮده ﺷﺪه و ﻻﺟﺮم ﺑﻪ ﺧﺮوج وی از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻋﺎدل
ﻓﺮدوﺳﯽﭘﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﻮزه اﺻﻠﯽ آن
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،از اﺻﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ– ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺳﺮ ﺑﺎز
زده و ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ﺗﻮﻗﻊ دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺎن ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی
ﺧﯿﺎﻟﯽ را ﺑﺮای او ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ،اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎدل ﻓﺮدوﺳﯽﭘﻮر ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و
ﺧـﺎرج از ﺳﺎزﻣـﺎن ،وی ﺳـﻠﺒﺮﯾﺘﯽ ﻣﺤﺴـﻮب ﻧﻤﯽﺷـﻮد .ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻠﺒﺮﯾﺘﯽ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺻﻼ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎری ﻓﺮدوﺳﯽﭘﻮر در ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و در
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﻢ ﻣﻮﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ .ﻋﺎدل ﻓﺮدوﺳﯽﭘﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ و او ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻀﻮر
در آن اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺿﺎ رﺷﯿﺪﭘﻮر را ﺑﻪ ﯾﺎد آورد ﮐﻪ از
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺎ ﻣﻨﺘﯽ وﺻﻒ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﮑﺮار اﺻﺮارﻫﺎی ﻣﻼلآوری
ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﻪ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺻﺪاوﺳـﯿﻤﺎ ﺑﺮﮔـﺮدد ،زﯾـﺮا ﮐﺴـﺐوﮐﺎر ﺳـﻠﺒﺮﯾﺘﯽ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ »ﻓﻘﻂ« در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ،اﯾﻦ ﻗﻮل ﻋﺎدل
ﻓﺮدوﺳﯽﭘﻮر را ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎدق ﺷﻤﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﻣﯽداﻧﺪ،
اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ ﺷﺪه ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺪرﮐﺸﯽ ﮐﻨﺪ ،درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺣﯿﺎت و ﻣﻤﺎت رﺳﺎﻧﻪای ﺧﻮد را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻪ
ﺑﺎر آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﺗﻨﺒﻪ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﻤﻮش ﭼﻪ ﮐﺎری از
اﯾﻦ ﭘﺪر ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ؟! ﻓﺎرغ از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮای ﻋﺎدل
ﻓﺮدوﺳﯽﭘﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺳﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ
رﺧﺪادﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ .اول اﯾﻨﮑﻪ در ﻟﮕﻮﻻﺗﻮری اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪه ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺨﻄﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و درﺻﻮرت
وﻗﻮع ،ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای آن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .راﻫﺒﺮد دوم آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮏﺗﮏ ﻣﺘﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺠﺮﯾﺎن،
ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎ و… ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ آن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ و ﻫﻢﺳﻮﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ از ﺟﺎده ﺑﯿﺮون زده را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﮕﯿﺮد.
درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﺪری ﺧﻮب و
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺪری ﺳﺨﺘﮕﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ ﺷﺪه ﻓﮑﺮ ﮐﮋ
ـﻞ
ـﻦ ﺗﺤﻠﯿـ
ـﺪای از اﯾـ
ـﺪ .ﺟـ
ـﻮد راه ﻧﺪﻫﻨـ
ـﺎن ﺧـ
ـﻪ اذﻫـ
ـﺎری را ﺑـ
رﻓﺘـ
اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﻪ درﮔﯿﺮی ﭘﺪران و ﭘﺴﺮان،
اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮر را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد و ﻓﺎﯾﺪه
ﻧﯿﺰ ﻧﺼﯿﺐ ﻻﺷﺨﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺮون از ﻣﯿﺪان و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
از ﺗﻤﺎﺷﺎی دﻋﻮای ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ رﻗﯿﺐ ،ﺣﻆ و ﺑﻬﺮهای ﻓﺮاوان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮدوﺳﯽﭘﻮر و ﻧﻪ ﭘﺪراﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮان
اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﺎرت و
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ
آن را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﺧﺮاج ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻓﺮد

ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ ،ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪاش
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎدل ﻓﺮدوﺳﯽﭘﻮر ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻢ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.

