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نشریه کارگزار روابط عمومی:
نقد  و  مقاله  عالقه مند،  صاحب نظران  تمامی  از  ـ 

می پذیرد.
ـ در اصالح، تلخیص و ویرایش مقاالت و مطالب 

آزاد است.
کارگزار  نظر  الزاماً  مندرج،  نظرات  و  آراء  ـ 

روابط عمومی نمی باشد.
در  نشریه  این  مطالب  و  مقاالت  کامل  درج  ـ 

روزنامه ها و پایگاه های اینترنتی ممنوع می باشد.

روابط عمومی بایس��تی در ارتباط با مردم، مدافع س��ازمان و 
در ارتب��اط با مدی��ران، نقش مدعی العم��وم را به خود بگیرد. 
انگیزه اعمال انسانی اغلب احساسات است نه منطق، بنابراین 
کارشناس روابط عمومی باید عکس العمل ها را به حساب آورد 
و بکوشد تا تفسیرهای مختلف را پیش بینی کند.               
»دکتر حمید نطقی«
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ت اول
برداش

دکتر نطقی و پیشگامی در حرفه و 
آموزش روابط عمومی

اشاره
دکتر حمید نطقی هم در حرفه و هم در آموزش روابط عمومی در ایران پیشگام بود، یادکرد 
و مراجعه به سوابق و کارکردهای افرادی که در تاسیس و یا رشد و توسعه هر پدیده مثبتی 
تاثیرگذار بوده اند برای تعالی بخش��ی و رونق دادن به آن مباحث و پدیده ها امری ضروری و 
مفید می باش��د، به ویژه در مورد کس��انی که به اصطالح ذوجنبتین بوده و هم در تاسیس و 

پایه گذاری و هم در ارتقاء و توسعه مقوالت مطروحه ذی سهم و پیشگام می باشند.

اختصاراً اش��اره می کنم که حمید نطقی در س��ال 1299 شمسی در 
تبریز متولد شده و پس از طی تحصیالت ابتدایی و متوسطه به دانشکده 
حقوق دانشگاه تهران راه یافته و در سال 1321 فارغ التحصیل می شود. 
وی در اوایل دهه پرغوغای بیست به ترکیه رفته و در دانشگاه استانبول 
تحصیالت حقوق قضایی را دنبال می کند و در این رشته مدرک دکترا 
می گی��رد. ناگفته نماند ک��ه نطقی از نوجوانی از ذائقه خوش ش��عری 
و ادب��ی برخ��وردار بوده و در طول تحصیالت مقدماتی و دانش��گاهی و 
س��پس در دوران اشتغال و تدریس و تحقیق همواره به طبع آزمایی و 
شعرس��رایی و پرداختن به مباحث نکات ادبی فارسی و ترکی از طریق 

همکاری با بعضی از مطبوعات مرتبط اهتمام داشته است.
دکت��ر نطق��ی با تکیه بر پش��توانه های علمی و ادب��ی و آموخته ها و 
تجربیات رس��انه ای در اواخر دهه بیس��ت در ش��رکت نفت اس��تخدام 
می شود و در آبادان با همکاری شاعر برجسته ایران، ابوالقاسم حالت و 
همچنین روزنامه نگار نامور، ابوالفضل مرعشی اولین اداره روابط عمومی 
را تاس��یس می کنند. البته یکی دو س��ال قبل از آن در سازمان برنامه 
مباحث مربوط به روابط عمومی که در آمریکا و اروپا ش��ناخته شده بود 

مطرح گردیده و برای فعالیت های رس��انه ای با عنوان روابط عمومی در 
س��ازمان ها تصمیم هایی گرفته شده بود اما تاسیس اداره روابط عمومی 
ش��رکت نفت در سال های اولیه دهه س��ی را می توان سرآغاز رسمی 
فعالیت های س��امان یافته روابط عمومی در ایران دانس��ت و لذا جایگاه 
تاثیرگذار دکتر نطقی در بنای اولیه س��اختمان روابط عمومی در کشور 

ما کامال روشن می باشد.
در اوایل دهه چهل با تبیین شرح وظایف پست های سازمانی و الزامات 
قانونی حرفه روابط عمومی از س��وی سازمان امور استخدامی کشور در 
بدنه س��ازمان های اداری به تدریج واحدهای روابط عمومی ایجاد ش��د 
و در اواس��ط ای��ن دهه یعنی دقیقا در پاییز س��ال 1346 خورش��یدی 
اولی��ن مرکز آموزش عالی رس��انه ای یعنی موسس��ه عالی مطبوعات و 
روابط عمومی که بعداً دانش��کده علوم ارتباطات اجتماعی نامیده ش��د 
افتت��اح و ش��روع به کار کرد. در پیش��انی و تابلوی این موسس��ه عالی 
آموزش��ی عنوان روابط عمومی به خوبی نمایان بوده و هویت آموزش��ی 
آن تثبیت شد. در آغاز کار برای تدوین و تنظیم شرایط و سرفصل های 
آموزش مطبوعات و روزنامه نگاری مشکالت کمتری به چشم می خورد 

سردبیر میهمان

استاد کاظم متولی 
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زیرا به هر حال صاحب نظران و کارشناسان مجرب دانش روزنامه نگاری 
کم و بیش در عرصه های دانش��گاهی و حرفه ای حضور داشتند و برای 
راه اندازی امور آموزش��ی این رش��ته اقدامات الزم صورت گرفت اما در 
بخش آموزش رش��ته روابط عمومی تس��هیالت چندانی مهیا نبود زیرا 
روابط عمومی شناس��ان زبده و مجرب در کشور بسیار اندک بودند و در 
این جا نقش ثانی دکتر نطقی در یاری رسانی به امر آموزش این دانش، 
فن و هنر پیش��رفته و مدرن یعنی روابط عمومی نمایان می گردد. او با 

مساعی خستگی ناپذیر و جدی و صرف اوقات 
بس��یار با کمک تنی چند از مش��اوران محدود 
ذیربط اساس و بنیان کار یعنی تدوین و تنظیم 
دروس و س��رفصل های الزم را به عهده گرفت 
و س��امان داد بطوریکه در شروع به کار آموزش 
دروس روابط عموم��ی هیچ وقفه ای روی نداد. 
دکتر نطقی از هم��ان ابتدا خود تدریس درس 
»مدیریت روابط عمومی« را پذیرا ش��د. کتاب 

مش��هور »مدیریت و روابط عمومی« او ک��ه از اولین آثار مکتوب علمی 
و تحقیق��ی در این زمینه اس��ت را به چاپ رس��انید و مورد اس��تفاده 
دانشجویان قرار گرفت. با عنایت به آن چه که یاد شد مالحظه می شود 
که دکتر نطقی دارای صبغه و س��ابقه پیشگامی هم در شغل و حرفه و 
هم در آموزش دانش��گاهی روابط عمومی در ایران می باشد و لذا قدر و 

شان واالی او همواره گرامی و ماندگار خواهد بود.

 ویژگی های فردی
این نگارنده احتماال تنها دانشجوی بازمانده از سری اولیه دانشجویان 
دکتر نطقی می باش��م و مواردی را که از ش��خصیت رفتاری این استاد 
برجس��ته و تاثیرگذار بیان می کنم کامال عینی، حضوری و به اصطالح 

از قرب جوار می باشد.
در کالس مدیری��ت و روابط عمومی حدود س��ی دانش��جوی دختر و 
پسر حضور داش��تند و برحسب معمول دو دسته از صندلی های ردیف 
ش��ده که بین این دو دسته فاصله باریکی برای رفت و آمد لحاظ شده 
بود قرار داش��ت. در قسمت باالی کالس هم تخته سیاه بزرگی بر دیوار 
نصب ش��ده بود و میز و صندلی ویژه اس��تاد هم در سمت راست باالی 
کالس مستقر بود. دکتر نطقی قامت متوسط داشت و ریش به اصطالح 
پروفسوری، صورت گشاده و چهره متبسم او را به خوبی زینت داده بود. 
او صبور، آرام و متین بود و با لهجه ای ش��یرین سخن می گفت و هر از 

گاه هم از لطیفه گویی و طنزپردازی دریغ نمی کرد.
نکته بس��یار جالب از ویژگی های ش��اخص او این بود که او هرگز و 
حتی برای لحظه ای هم در صندلی پش��ت میز مخصوص استاد کالس 
نمی نشس��ت. دکتر نطقی در طول س��اعت کالس پ��ی در پی و البته 
آرام در آن باریکه بین دو دسته صندلی های دانشجویان که از آن یاد 
کردم قدم می زد و درس می داد و ش��گفتا ک��ه حتی در آغاز یا پایان 
کالس برای انجام حضور و غیاب دانش��جویان هم نمی نشست. لیست 
اس��امی دانش��جویان را روی میز قرار می داد و در حالی که کنار میز 
ایس��تاده بود حضور و غیاب می کرد با ش��نیدن صدای زنگ از کالس 

خارج می شد.

 یک خاطره
در س��ال 1350 خورش��یدی اولی��ن گروه دانش��جویان رش��ته های 
روابط عمومی و نیز روزنامه نگاری فارغ التحصیل ش��دند که من هم در 
میان آن ها بودم. در همان س��ال 50 انجمن فارغ التحصیالن دانشکده 
علوم ارتباطات اجتماعی ش��کل گرفت. این انجمن تا چند سال به طور 
محدود فعالیت هایی داش��ت از آن جمله هر سال در باشگاه نفت تهران 
به یک گردهمایی ش��ام مب��ادرت می نمود که عالوه ب��ر اعضا انجمن 

اساتید دانش��کده نیز دعوت می شدند. دکتر نطقی نیز شرکت می کرد. 
او بر حس��ب عادت مالوف در گوشه ای از سالن باشگاه می ایستاد و دور 
و برش هم دانشجویان سابقش جمع می شدند و به گفت و گو مشغول 

می شدند و بر روی صندلی و پشت میز باشگاه نمی نشست.

در یکی از این شب نش��ینی ها از دکتر نطقی که گوش��ه ای ایس��تاده 
ب��ود و لیوان نوش��ابه ای را در دس��ت گرفته بود و پیرامون وی ش��لوغ 
بود پرسیدم ش��ما در کالس های درس دانشکده 
هم هیچ گاه نمی نش��ینید و همواره در کالس قدم 
می زدید و حاال هم حتی در باش��گاه و رس��توران 
پش��ت میز پذیرایی نمی نش��ینید علت چیست؟ 
اس��تاد نطقی خن��ده ای کرد و گف��ت: »درختان 
ایس��تاده می میرند«. انس��ان که از درخت کمتر 
نیست، ایستادن نشانه زنده بودن و پایداری است 

و نشستن فروماندگی را تداعی می کند!
س��ال ها گذش��ت و خبر آمد که دکتر نطقی در اسکاتلند انگلستان 
بس��ر می برد و به بیماری س��ختی هم مبتال شده است. سال 1373 
ب��ود و اینجانب دبیر انجم��ن روابط عمومی ایران ب��ودم. در یکی از 
جلس��ات هیات مدی��ره ضمن ذکرخی��ر از دکتر نطقی پیش��نهادی 
مط��رح کردم مبنی بر این ک��ه انجمن هر چند در غیاب دکتر نطقی 
ام��ا به یاد او همایش بزرگداش��ت و تجلی��ل از وی را برپا نماید که 
مورد اس��تقبال قرار گرفت. روزی به دانش��کده رفتم دانشکده علوم 
ارتباط��ات که دیگر واژه »اجتماعی« از آن حذف ش��ده بود. با مدیر 
گروه آموزش و تنی چند از اس��اتید به وی��ژه دکتر کاظم معتمدنژاد 
و اس��تاد عماد افش��ار قصد برگزاری مراس��م تجلی��ل از دکتر نطقی 
را در میان گذاش��تم که به ش��دت مورد اس��تقبال آنان قرار گرفت. 
در آن س��ال ها برخالف این سال ها اس��اس برپا کردن همایش های 
بزرگداش��ت مش��اهیر زن��ده چندان مرس��وم نبود ام��ا مقدمات کار 
فراهم ش��د. دانش��جویان دانش��کده هم بس��یار ما را کمک کردند و 
باالخره در س��الن دانش��کده در خرداد 1373 مراس��م بزرگداش��ت 
اس��تاد دکت��ر حمی��د نطقی برگ��زار ش��د. در این مجلس اس��اتید، 
دانش��جویان، فارغ التحصیالن دانشکده، اصحاب و ارباب مطبوعات و 
نمایندگان خبرگزاری ها و صداوس��یما و مدیران و کارشناسان دفاتر 
روابط عمومی ش��رکت کرده بودند. اینجانب و اس��تاد عماد افش��ار و 
دکتر کاظم معتمدنژاد س��خنرانان این مجل��س بودند و حق مطالب 
را ادا کردن��د. چند روز بعد لوح تقدیر تهیه ش��ده را همراه با فیلم و 
نوار ویدئویی مراس��م به آدرس دکتر نطقی در اس��کاتلند فرستادیم. 
او در پاسخ با خط خوش خود یادداشتی سرشار از محبت و بزرگواری 

برای اینجانب ارسال نمود.
اس��تاد نطقی در سال 77 چند روزی به ایران آمد و برای دیدنش به 
دانش��کده رفتم. او آمده بود ولی ایس��تاده نبود! او روی ویلچر نشسته 
بود. آری روزگار این مرد همیش��ه ایس��تاده را نشانیده بود. ساعتی در 
میان اس��تادان و دانش��جویان حضوری صمیمانه داشت و در حالی که 
همس��رش ویلچر او را به حرکت در آورده بود از ما خداحافظی کرد. با 
دلی اندوهگین و چشمانی اشکبار او را مشایعت کردیم و دریغا که سال 
بعد در س��ال 1378 خبر آمد که دکتر نطقی در انگلس��تان درگذشت. 
از س��وی انجمن ه��ای روابط عمومی، اس��تادان و دانش��جویان قدیم و 
جدید دانش��کده، مدیران و کارشناس��ان دفاتر روابط عمومی و بسیاری 
از روزنامه نگاران با حضور اعضا خانواده اش مجالس یادبود برپا شد و از 
مساعی علمی و آموزشی او تجلیل به عمل آمد. اما دیگر نطقی نبود. 

روانش شاد یادش گرامی باد.

اس�تاد نطقی در س�ال 77 چند 
روزی ب�ه ایران آمد و برای دیدنش 
ب�ه دانش�کده رفت�م. او آمده ب�ود ولی 
ایستاده نبود! او روی ویلچر نشسته بود.
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پیشکسوتان روابط عمومی ایران
 زندگی نامه دکتر حمید نطقي بنیانگذار و 

پدر روابط  عمومي ایران

      
دکت��ر حمید نطقي در 11 ش��هریور 1299 هجري 
شمس��ي در تبریز متولد شد. در دبستان اتحاد نوبري 
این ش��هر تحصیالت ابتدایي خ��ود را آغاز کرد و در 
یکي از مدارس برجسته این شهر )نجات( تحصیالت 
خود را ادامه داد. وي سپس با خانواده خویش به شهر 
آس��تارا مهاجرت نمود و در مدرسه حکیم نظامي این 

شهر به ادامه تحصیل پرداخت.
دکتر نطقي س��پس به ته��ران آمد و در دانش��گاه 
حق��وق دانش��گاه تهران به تحصیل مش��غول ش��د و 
در س��ال 1321 با درجه لیس��انس از این دانش��گاه 
فارغ التحصی��ل و بالفاصله ب��راي ادامه تحصیالت در 
رش��ته حقوق قضایي، تحصیل در مقطع دکترا را در 
دانشگاه استامبول آغاز کرد. وي به سبب عالقه مندي 
به ادبیات و ش��عر در این دانشگاه با نشریه هاي ادبي 
ش��روع به همکاري نمود و از این طریق راه خود را به 

سوي وسایل ارتباطي و جهان ارتباطات آغاز کرد .
دکتر نطقي در سال 1327 به ایران بازگشت و ابتدا 
به کنسرس��یوم نفت و سپس به ش��رکت نفت ایران 
و انگلیس پیوس��ت و به عنوان مش��اور هیات مدیره 
کنسرس��یوم و در ش��اخه ارتباط ب��ا مطبوعات اداره 
اطالعات و انتشارات شرکت نفت مشغول به کار شد. 
وي در سال 1330 به مدیریت روابط عمومي شرکت 
نفت منصوب ش��د و از آن زمان ب��ه بعد فعالیت هاي 

جدي خود را در زمینه روابط عمومي آغاز کرد .
با تأس��یس مؤسسه عالي مطبوعات، دکتر نطقي در 
سال 1346 مدیریت گروه روابط عمومي این مؤسسه 
را بر عهده گرفت و به تحقیق و تدریس در این زمینه 
پرداخت. بعدها در دانشکده علوم  ارتباطات اجتماعي 
که پس از انقالب به دانش��گاه عالمه طباطبایي تغییر 
نام یافت به تدریس در رش��ته روابط عمومي مبادرت 
نم��وده و مدتي ریاس��ت دانش��کده را نی��ز بر عهده 
داشت. همچنین س��ر فصل دروس اختصاصي رشته 
روابط عمومي را بدون هیچ چشم داشتي تدوین نمود. 

در پي تالش هاي ایشان و آقاي دکتر کاظم معتمدنژاد و همکاري و هماهنگي مسئوالن 
آموزش عالي کش��ور در سال 1366 رش��ته روابط عمومي به عنوان یک رشته در مقطع 
کارشناس��ي مورد تصویب ش��وراي عالي برنامه ریزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي قرار 

گرفت .
 

 مسعود برزین، مولف اولین کتاب روابط عمومي عملي در ایران
مس��عود برزین نویس��نده کتاب "چگونه روابط عمومي کنیم" یکي دیگر از پیش��گامان 
است. وي در سال 1299 شمسي در تهران به دنیا آمد. تحصیالت دبستان و دبیرستان را 
در این شهر به پایان رسانید و سپس رشته زبان انگلیسي را در دانشکده ادبیات دانشگاه 

تهران به پایان برد.
برزین دوره دو ساله مدرسه روزنامه نگاري لندن را طي کرد و سپس دوره روابط عمومي 
را در انگلستان و هلند گذرانید و کار روابط عمومي را در دهه 1330 با شرکت نفت آغاز 

کرد. 
برزی��ن پس از انتقال به تهران همچنان فعالیت خود را در روابط عمومي ش��رکت نفت 
ادام��ه داد و در کنار آن ب��ا مطبوعات به همکاري پرداخت و در تش��کل هاي این صنف 
مسئولیت هایي را پذیرفت. در نیمه اول دهه 1340 کتاب چگونه روابط عمومي کنیم؟ به 

قلم وي از سوي انتشارات بهجت در تهران منتشر شد .

  

 ابوالقاسم حالت، مشهورترین شاعر طنزپرداز سراسر عمر در روابط   عمومي 
 ابوالقاس��م حالت در س��ال 1298 شمس��ي در تهران به دنیا آمد. از دوران کودکي به 
ادبیات فارسي عالقه فراواني نشان مي داد و به شعر عشق مي ورزید. از 16 سالگي سرودن 
ش��عر را آغاز کرد و به تدریج به انجمن هاي ادبي راه یافت. از س��ال 1317 با هفته نامه 
فکاهي توفیق معروف ترین نش��ریه فکاهي تاریخ کش��ور همکاري خود را آغاز کرد و این 

کار را تا آخرین آن، یعني بیش از 22 سال، ادامه داد .
حالت در س��ال 1327 به روابط عمومي ش��رکت نفت در آبادان منتقل شد و مسئولیت 
انتش��ار هفته نامه" اخبار هفته" ارگان روابط عمومي را پذیرفت. وي در س��ال 1338 از 

آبادان به تهران منتقل و در بخش انتشارات روابط عمومي به کار خود ادامه داد. 
مدتي مدیر مجله "صنعت نفت" و رئیس اداره روابط مطبوعاتي شرکت ملي نفت ایران 

بود و در خرداد 1357 در سن شصت سالگي بازنشسته شد .
هر چند در ایران حالت به یک طنز پرداز مشهور یا شاید بهتر است بگوییم مشهورترین 
طنزپرداز تاریخ کش��ور، شناخته مي شود، ولي در تاریخ رشته روابط عمومي ایران از وي 
به عنوان یک پیش��گام مدیریت انتشارات و نشریات واحدهاي روابط عمومي و نویسنده و 

کارشناس متون نوشتاري این رشته نام برده مي شود.
حالت به زبان هاي انگلیس��ي، فرانس��ه و عربي تلسط کافي داش��ت و از هر یک از آنها 
آثاري را به فارس��ي برگردانیده اس��ت. وي داراي آثار ترجمه و تالیف فراواني اس��ت که 

پیشـکسـوتان
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ب��ود به تدریج از اداره حس��ابداري به اداره 
آمار، انتش��ارات و اطالعات این دانشگاه منتقل 

گردید و با تالش و جدیت در نهایت به مدیریت کل 
روابط عمومي آن منصوب شد. 

مرعش��ي نجفي هر چند توانمندي هاي برجس��ته 
روزنامه ن��گاري و نویس��ندگي را دارا نبود ولي داراي 
توانمندي هاي ب��االي ارتباطي، مردمداري، نو آوري و 
ارایه طرح هاي جدید بود. این ویژگي ها همراه با سخت 
کوشي، جدیت و داشتن ش��م سیاسي و اجتماعي از 
وي ی��ک مس��ئول روابط عمومي قوي س��اخته بود. 
مرعش��ي نجفي در کلیه جلسات مرتبط با انتشارات، 
اطالعات و روابط عمومي که در تهران تشکیل مي شد 
ش��رکت مي کرد و در پیشرفت کار نقش مفیدي ایفا 
مي نمود. وي در کلیه مراحل برنامه ریزي و تاس��یس 
نخستین دانش��کده علوم ارتباطات اجتماعي شرکت 
داشت و داراي سهم موثري در راه اندازي رشته علوم 
ارتباط��ات اجتماع��ي و روابط عمومي ب��ه عنوان یک 

رشته مستقل دانشگاهي است .
مرعش��ي نجفي از موسسه روزنامه نگاري وابسته به 
دانش��کده ادبیات دانشگاه تهران که خود در تاسیس 
و راه ان��دازي آن ت��الش زیادي ک��رده، داراي مدرک 
لیس��انس بود. وي در دیماه سال 
1346 بازنشس��ته ش��د و تا سال 
1348 همچن��ان به س��مت خود 
یعني مدیری��ت کل روابط عمومي 
دانشگاه تهران ادامه داد. مرعشي 
نجف��ي در پاییز س��ال 1377 در 

تهران درگذشت.

 سهام الدین مزیني، 
عالقه مند به توسعه روابط عمومي در ایران 

س��هام الدین مزیني در ده��ه 30 در تهران به دنیا 
آم��د، تحصیالت خ��ود را در رش��ته هاي مدیریت و 
اقتصاد در انگلس��تان گذرانید و پس از بازگش��ت به 
ایران به اس��تخدام ش��رکت ملي نفت ایران درآمد و 
به مناطق نفت خیز جنوب کشور منتقل شد. مزیني 
نزدی��ک به یک دهه در آغاج��اري و آبادان در بخش 
آمار، انتشارات و سپس روابط عمومي به کار پرداخت 
و س��پس به تهران منتقل و از نیم��ه اول دهه 50 تا 
پی��روزي انق��الب اس��المي، اداره کل روابط عمومي 

شرکت نفت را سرپرستي مي کرد.
مزیني براي روابط عموم��ي نقش و اهمیت فراواني 
قایل بود و در شناس��اندن، توس��عه و گس��ترش آن 
تالش ه��اي فراوان��ي مي نمود. وي ب��راي این منظور 
خود هر ساله سمینارهاي آموزشي 7 الي 15 روزه در 
آبادان با ش��رکت روساي ادارات روابط عمومي برگزار 
مي کرد. در این س��مینارها آخرین نشریات آموزشي 
روابط عمومي تهیه، ترجمه و به شرکت کنندگان ارائه 
مي ش��د. این س��مینارها و پي گیري ها که مزیني در 
مورد نقد و بررسي نتیجه سمینارها به عمل مي آورد 
در آن زمان که هنوز روابط عمومي چندان ش��ناخته 
نبود در پیش��رفت روابط عمومي بسیار موثر بود. وي 

بیش��تر آنها را مي توان به نوعي مصادیق کارهاي روابط عمومي دانس��ت. استاد ابوالقاسم 
حالت در سوم آبان 71 در تهران درگذشت .

 
 محمد علي بهتاش، تالش براي ایجاد اداره هماهنگي دفاتر روابط  عمومي کشور 

اداره کل تبلیغات دولت کنوني که در گذشته دفتر هماهنگي تبلیغات دولت و پیش از آن 
اداره کل هماهنگي روابط عمومي ها خوانده مي شد، در حقیقت یک نهاد هماهنگ کننده، 
حمایت کننده و پش��تیباني کننده دفاتر روابط عمومي هاي کش��ور است. این اداره کل از 
هم��ان آغاز متول��ي روابط عمومي هاي بخش دولتي، نیمه دولتي و خصوصي در کش��ور 
بوده و با گردهم آوردن آنها، برگزاري س��مینارها، نشس��ت ها و جلسات تخصصي، انتشار 
نشریات ویژه روابط عمومي و در اختیار قرار دادن تجهیزات و وسایل کار از یک سو و طرح 
و پیشنهاد و مقررات و قوانین حمایت کننده از سوي دیگر، سهم به سزایي در پیشرفت، 
تکوین و تکامل روابط عمومي کش��ور داش��ته اس��ت. این نهاد با تالش ها و پیگیري هاي 
کساني به وجود آمد که یکي از برجسته ترین آنها محمدعلي بهتاش است. وي با پشتکار 
و اهتمامي که مي ورزید و با تهیه طرح ها و ارایه پیش��نهادهاي مس��تمر و مکرر در ایجاد 

این نهاد هدایت کننده و مهم روابط عمومي کشور تالش فراواني مبذول داشته است.
محمدعلي بهتاش در س��ال 1310 در شهرستان بروجرد در یک خانواده روحاني دیده 
به جهان گشود. وي دوران تحصیالت ابتدایي را در قم در کنار پدر خود که از روحانیون 
تحصیل کرده نجف بود به پایان رساند و سپس همراه وي به بروجرد بازگشت. بهتاش در 
س��ال 1330 به تهران آمد و پس از اخذ دیپلم متوس��طه به استخدام اداره کل انتشارات 

و رادیو درآمد.
بهتاش در آغاز، مسئولیت جمع آوري و بررسي پرونده هاي آماري و اطالعاتي را پذیرفت 

و از ای��ن طریق و به تدریج ب��ه اهمیت آمار و اطالعات و امر 
اطالع رس��اني پي برد و سپس در عمر کاري و اداري خود به 

تاسیس نهادهاي اطالع رساني روابط عمومي پرداخت .
به سبب اهمیتي که جمع آوري، طبقه بندي، نشر و انتقال 
اطالعات و اطالع رساني در داخل و خارج از کشور یافته بود، 
دولت اقدام به تاسیس وزارت اطالعات و جهانگردي نمود. در 
ماده یک قانون تاس��یس وزارت اطالعات و جهانگردي هدف 
از تاس��یس این وزارتخانه چنین آمده بود: نشر اخبار و تهیه 
و اج��را و تمرکز و هماهنگ س��اختن برنامه هاي انتش��اراتي 
و اطالعاتي کلیه وزارتخانه ها و موسس��ات دولتي وابس��ته به 

دولت و بانک ها و شرکت ها که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است .
اداره آمار و بررس��ي هاي اداره کل انتش��ارات و رادیو در وزارتخانه جدیدالتاس��یس به 
عنوان اداره کل مرکز مدارک و اس��ناد نامیده مي ش��د. بهتاش مدت ها معاونت این مرکز 
را به عهده داش��ت و در حقیقت با سوابق کار در اداره قبلي، سرپرستي و فعالیت هاي آن 
را هدایت و سرپرستي مي کرد. وي جهت تسریع در اطالع جویي، اطالع یابي، جمع آوري 
اطالعات، طبقه بندي و نش��ر آنها در کش��ور در س��ال 1353 از طریق وزارت اطالعات و 
جهانگردي، تش��کیل شوراي اطالعات و انتشارات کشور در وزارت اطالعات و جهانگردي 
با عضویت مسئوالن واحدهاي اطالعات، انتشارات و روابط عمومي وزارتخانه ها را به هیات 

دولت پیشنهاد کرد که پیشنهاد وي مورد تصویب قرار گرفت .
محمدعلي بهتاش ضمن تهیه طرح هاي پیش��نهادي که تصویب پاره اي از آنها اساس 
ادارات، ش��وراها و نهادهاي روابط عمومي را تشکیل مي داد با دانشکده علوم ارتباطات 
اجتماعي اولین و تنها مرکز آموزش عالي کش��ور در رش��ته روابط عمومي نیز همکاري 
نزدی��ک داش��ت و در برپای��ي کنفرانس ها و س��مینارهاي روابط عموم��ي و همچنین 
س��مینارهایي جهت بازگو کردن مس��ایل مردم اهتمام مي ورزی��د. وي پس از پیروزي 
انقالب اس��المي همچنان به فعالیت خود ادامه داد و با س��ي س��ال خدمت مستمر در 
زمینه روابط عمومي و اطالع رساني در مراحل نخستین آغاز کار و تاسیس این رشته ها 

در کشور بازنشسته شد .
 

 ابوالفضل مرعشي نجفي 
در س��ال 1295 در ته��ران تولد یافت. پ��س از تحصیل در م��دارس علمیه و جدید و 
اخذ دیپلم در س��ال 1319 به عنوان حس��ابدار به اس��تخدام دانش��گاه تهران در آمد. از 
آنجایي که وي شخصي پرکار، جدي، مردمدار و عالقه مند به مسائل اجتماعي و سیاسي 

چن�د  ه�ر  نجف�ي  مرعش�ي 
توانمندي هاي برجسته روزنامه نگاري 
داراي  ول�ي  نب�ود  دارا  را  نویس�ندگي  و 
توانمندي هاي ب�االي ارتباطي، مردمداري، 

نو آوري و ارایه طرح هاي جدید بود.
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س��ال 1377 در تهران برگزار ش��د، از تالش هاي آموزشي مس��تمر نیم قرن استاد عماد 
افشار تجلیل به عمل آمد و لوح سپاسي از سوي روابط عمومي ایران توسط وزیر فرهنگ 

و ارشاد اسالمي به ایشان تقدیم شد .

 عناصر تشکیل دهندة مقاله از دیدگاه استاد افشار 
 مؤلفان شیوه نگارش برای مقاله چهار رکن قایل شده وگفته اند هر مقاله باید از چهار 
عنصر موضوع، مقدمه، متن و نتیجه تش��کیل ش��ود. درباره موضوع همین قدر می توان 
گفت که عنوان های مقاله ها ممکن اس��ت یک کلمه باش��ند. مانن��د: جنگ، صلح، امید، 
طوفان، فس��اد، امنیت، احتیاج و مانند آن ها، یا از دو کلمه تش��کیل شوند مثل درد کار، 
مرگ گرگ، پول و ش��یطان، راه راس��ت، کباب غاز و... موضوع مقاله را نیز ممکن اس��ت 
گروهی از کلمه ها تش��کیل دهند مانند: طوفان در سرزمین های مغرب، بزرگ ترین مرد 
جهان، یک ش��ب در شانگهای، نقش سینما در جامعه و امثال آنها، همچنین امکان دارد 
که موضوع مقاله یک جمله خبری، پرسش��ی یا امری باش��د، کلمه خبری مثل شبی که 
محمد )ص( به پیامبری رس��ید، خورش��ید همیشه زیر ابر نمی ماند، راه راست گم شدن 
ندارد. جمله پرسش��ی مثل برای رسیدن به خود کفایی چه باید کرد؟ کدام راه را انتخاب 
کنیم؟ به کجا می رویم؟ جمله امری مثل بخند تا دنیا بر تو بخندد. چنان رو که رهروان 

رفتند. دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. 
ام��ا دربارة ض��رورت عنصر دوم یعنی نگارش مقدمه در مقال��ه جای تردید وجود دارد. 
اگر چه در برخی از نوش��ته ها مانند گزارش فنی و اداری رساالت و تالیفات و تصنیفات، 
آوردن مقدمه تا حدود زیادی ضروری است، اما می توان یک مقاله نویس را ملزم ساخت 
ک��ه مقاله خود را حتم��ا با مقدمه ای آغاز کند. هرگاه مقدم��ه مربوط به تعریف کلمه یا 
کلمه هایی باشد که موضوع مقاله است، می توان برای آن محملی تراشید. اما در غیر این 
صورت، ضرورتی ندارد که مقاله با مقدمه ای همراه باش��د. چه بس��ا که اجبار نویسنده به 
آوردن مقدمه، س��بب انحراف وی از مسیر اصلی نوشته باشد و آزادی عمل در نگارش را 

از وی سلب کند. 
این امر را باید به ذوق و س��لیقه نویس��نده واگذاشت تا اگر مقتضی می داند برای مقاله 

خود مقدمه ای بنویسد و در غیر این صورت، بدون هیچ درآمدی وارد مطلب شود. 
در متن که اساس��ی ترین قسمت مقاله و در حقیقت حاوی پیام نویسنده است، باید به 
تجزیه و تحلیل و توجیه و تفسیر مساله پرداخته و موضوع را با اقامه دالیل روشن قابل 

قبول به اثبات رسانید.
نتیجه گیری هم در مقاله چندان مورد توجه نیس��ت. بیشتر مواقع نویسندگان مسلط، 
پیام خود را در متن به نظر خوانندگان خود می رس��اندند و نتیجه گیری و قضاوت را به 
عه��ده خود آنان وا می گذارند. اما در این مورد هم می توان مقاله را با کلمات قصار یکی 
از بزرگان دین و دانش یا بیتی از شاعری معروف که مؤید نظر نویسنده باشد، پایان داد. 
اهل فن و متخصصان امر، برای مقاله نویسی قایل به مراحلی شده اند که در پایان مقاله 
آن ها را باختصار می آوریم و بقیه مسائل را به ذوق سلیم و تمرین و ممارست نویسندگان 

این راه وا می گذاریم. مراحل مورد بحث عبارتند از: 

1. دقت نظر در موضوع و تفکر در اطراف مساله؛ 
2. یادداشت رئوس مطالب؛ 

3. تنظیم یادداشت ها؛ 
4. نوشتن بندها؛ 
5. اصالح مقاله؛ 

6. پاک نویس؛ 
7. خواندن پاک نویس؛ 

8. ذکر منابع و مأخذ.

مردي جدي، منظم، پ��رکار، مبادي آداب و مردمدار 
بود و ش��خصاً بین جامعه روابط عمومي از محبوبیت 

زیادي برخوردار بود.
 

 استاد حسین عماد افشار 
وي در س��ال 1299 خورش��یدي در ش��هر ارومیه 
متولد ش��د و مقاطع تحصیلي دبس��تان، دبیرستان و 
دانشس��را را در ارومی��ه گذراند و در همین ش��هر به 

اس��تخدام وزارت فرهنگ س��ابق درآم��د. وي پس از 
15 سال معلمي به تهران عزیمت کرد و دوره حقوق 

قضایي را در دانشگاه تهران به پایان رساند .
عماد افشار در س��ال 1346 با افتتاح موسسه عالي 
مطبوع��ات و روابط عموم��ي که ح��اوي ویژگي هاي 
کاربردي خاصي اس��ت شروع به کار کرد و تا آخرین 
سال هاي عمر خود به این کار ادامه داد. وي عالوه بر 
تدریس مداوم در دانش��گاه به طور مقطعي و موردي 
در دور ه هاي کوت��اه مدت تخصص��ي روابط عمومي، 
مرک��ز آم��وزش مدیری��ت دولتي و مرکز گس��ترش 
آم��وزش مدیری��ت دولتي و مرکز گس��ترش آموزش 

رسانه ها به آموزش دروس مربوطه مشغول بود. 
از ایش��ان چند مقاله پژوهش��ي معتبر در نشریات 
تخصصي و عمومي درج ش��ده است، چهار کتاب زیر 

نیز از تالیفات ایشان است:
1. آیین درست نویسي، 1349، از انتشارات دانشکده 

علوم ارتباطات، اجتماعي 
2. گ��زارش و ن��گارش در روابط عمومي، چاپ اول 
1358 و چاپ دوم 1372، انتش��ارات دانشگاه عالمه 

طباطبایي 
3. دس��تور و ساختمان زبان فارسي، 1346 و چاپ 

دوم 1372، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایي 
4. ش��یوه نگارش فارس��ي در مطبوع��ات، 1372، 
انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایي در ششمین دوره 
انتخ��اب بهترین هاي روابط عمومي ک��ه در آبان ماه 

عم�اد افش�ار در س�ال 1346 با 
مطبوعات  عال�ي  افتتاح موسس�ه 
و روابط عموم�ي كه ح�اوي ویژگي هاي 
كاربردي خاصي اس�ت شروع به كار كرد 
و تا آخرین س�ال هاي عم�ر خود به این 

كار ادامه داد.
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از دانشگاه استانبول دریافت مي کند.
این مرد وارسته، پس از بازگشت به ایران، نخستین 
فعالیت خ��ود را در زمینه روابط عمومي، از ش��رکت 
مل��ي نفت ایران آغاز کرده و  پایه هاي روابط عمومي 
نوین را در همین شرکت پي ریزي مي کند. او سال ها 
سمت استادي دانش��کده علوم ارتباطات اجتماعي را 
که بعدها به دانش��کده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه 

طباطبائي تبدیل شد به عهده داشت.
صاح��ب ترجمه، عالوه ب��ر تدریس، ب��ه زبان هاي 
فارس��ي، ترکي )آذري، اس��تانبولي، جغتائي(، عربي، 
انگلیس��ي، فرانس��وي، آلمان��ي و اس��پانیولي احاطه 
کامل داش��ت و نیز به تدوین اولی��ن کتاب در زمینه 
روابط عموم��ي با ن��ام "مدیری��ت در روابط عمومي" 
پرداخت که در سال 1349 شمسي از سوي انتشارات 

دانشکده علوم ارتباطات انتشار یافت.
از این ش��خصیت اندیش��مند، آثار قلمي متعددي به 

صمد سرداري نیا

دکتر حمید نطقي)1378�1299( این دانشمند وارسته که از جمله نخبگان علمي 
طراز اول کش��ور بود، پس از مبارزه اي طوالن��ي با بیماري جانکاه، در روز جمعه 25 
تیرماه 1378 بدرود حیات گفت. مطبوعات کشور از این استاد بزرگ، بحق به عنوان 
پدر روابط عمومي ایران یاد کرده و از ش��خصیت واال و از تالش هاي علمي بیدریغش 
که در طول عمر پربرکتش فراوان کوشید تجلیل کردند، ولي به اشتباه، فعالیت هاي 
مطبوعاتي این رجل برجسته را از سال 1320 شمسي قید کردند، در حالي که وي 
از 13سالگي، یعني از سال 1312 شمسي، در حالي که دانش آموز دبیرستان رشدیه 
تبری��ز بود، در جراید زادگاه��ش با امضاي "میرحمید نطقي" نوش��تن آغاز کرده و 

نشریات آن روز موطنش را با آثار منظوم و منشورش مزین کرده بود.
در 22 شهریور ماه 1299، همان روزي که زنده یاد شیخ محمد خیاباني به شهادت 
رسید، دکتر حمید نطقي، در محله سرخاب تبریز، در یک خانواده فرهنگي چشم به 
جهان گشود و آن همه نبوغ و استعدادهاي شگرفش بر اثر تربیت پدر فاضلش دکتر 
س��ید حس��ن نطقي که از چهره هاي تابناک و از صاحب قلمان چیره دست آن روز 

تبریز بود شکوفا گردید و شخصیت واالیش از همان سال هاي نوجوانیاش رخ نمود.
وي پس از اتمام تحصیالت متوس��طه، در رشته حقوق از دانشگاه تهران دانشنامه 
کارشناسي گرفته و راهي ترکیه مي گردد و دکتراي خود را در رشته حقوق بین الملل 

زیست نامه دکتر حمید نطقي

مه
ـا

ت  ن
سـ

زی
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مناس��ب دیگري براي منظومه ایشان پیدا نکرده، زیرا نه بهاریه است نه خزانیه، در 
صورتي که هم بهاریه اس��ت هم خزانیه! و گمان مي کنیم بلبل تیره اختر نیز پس 

از شنیدن:
 آورد هجوم بي محابا                                  

بر گلشن و باغ برف اسفند!   
 

اگره��م تیک��ه تیکه اش کنند، از النه گرم خویش ابداً تکان نخورده و به س��یر و 
سیاحت "اوراق زمردین ازهار" مطلقا میل و رغبتي اظهار نخواهد کرد.

" شاهین"       
در این اظهارنظر که از صاحب قلم )نطقیزاده( هم یاد شده و اضافه گردیده است 
که "تحت نظر یک پدر ادیب و دانش پرور رهس��پار مراحل ترقي و تعالي اس��ت" 
واقعیتي اس��ت که قبل از بررس��ي آثار قلمي او باید به پدر دانشور و صاحب قلم و 
اندیشه او اشاره اي گردد. چرا که استعدادهاي سرشار 
صاحب ترجم��ه در محیط خانواده اي با فرهنگ و زیر 
نظر پدري صاحب دانش و معرفت امکان بروز یافته و 

در اندک مدت، آثار شگرف خود را نشان داده است.
از  پ��در وي مرح��وم دکت��ر سیدحس��ن نطق��ي، 
اندیش��مندان روزگار خود و از صاحب قلماني بود که 
آثارش در جراید پس از دوران مشروطیت تبریز دیده 
مي شود، یکي از نمونه هاي شعر او که درباره انتخابات 
آن روز مجل��س ش��وراي ملي س��روده و در روزنامه " تجدد" ارگان ش��یخ محمد 
خیاباني به چاپ رسانده بود، توسط نگارنده این سطور از شماره 45 نشریه یاد شده 
که روز پنجش��نبه 16 ذیحجه 1335ه.ق منتش��ر شده، استخراج و در شماره پائیز 

سال 1372 مجله وارلیق به چاپ رسید که با این مطلع آغاز مي شود:
دوستا بیرون کنید از مجلس این اغیار را                                

چون وجود غیر، ظاهر مي کند اسرار را    
وي که در تبریز داروخانه داشت آگهي هاي تبلیغاتي داروخانه اش در شماره هاي 

متعدد روزنامه " تجدد" چاپ گردیده است.
آثار قلمي او در روزنامه " ش��اهین" هم منعکس گردیده، از جمله، سلسله مقاالتي 
را تحت عنوان "تاریخ ایران" تالیف "م.لوي.دوبو" مستش��رق فرانس��وي ترجمه کرده 
است. این مرد ادیب در شماره 313 " شاهین" که روز دوشنبه 16 شهریورماه 1315 

شمسي منتشر شده، درباره کتاب جدیداالنتشاري چنین اظهارنظر کرده است:
 دوست دانشمندم آقاي آقازاده

یک جلد کتاب دفترداري مترادف )دوبل( تالیف آقاي بهمن ش��یداني را که لطفا 
به رس��م یادبود علمي ارس��ال و ضمنا نظرات بنده را در اطراف این ارمغان نفیس 
جویا ش��ده اید. با وصف این که گرفتاري هاي اداري متاس��فانه مدتي است از فیض 
مطالعه کتب محرومم داش��ته، ولي با یک نظر، ارزش این اثر مفید را دریافته و تا 

توانستم در مندرجات محتویات آن دقت نمودم.
الح��ق آقاي ش��یداني در س��ایه زحمات خود قواع��د افی��ه را در مواضیع اصلي 
هیجده گانه با عبارات س��اده و اس��لوب خوش و بیاني روشن در )153( برگ جمع 
و از گ��ردآوردن ای��ن اوراق زیبا مجموع��ه اي ترتیب داده و در دس��ترس اهل فن 
گذارده اند که براي اس��اتید نافع ترین وس��یله تذکر و جه��ت نوآموزان جامع ترین 

کتاب درس تواند بود.                                                                 
                                                                    سید حسن نطقي

 میرحمید نطقي محصل دبیرستان رشدیه تبریز، عالوه بر نوشتن مقاالت متعدد 
و سرودن اش��عار با دست اندرکاران نشریه " شاهین" همکاري فعاالنه داشته است. 
وي در ش��ماره هاي مختل��ف این جریده با طرح مس��ابقات گوناگ��ون، خوانندگان 

روزنامه را به مطالعه و تفکر وا مي دارد.
از جمله سئواالتي که طرح کرده "سودمندترین و مهم ترین اختراعات بشر کدام 
اس��ت" مي باش��د. از جمله مقاالتي که از ایشان در جریده " شاهین" در تاریخ 24 
تیر 1316 شمس��ي به زیور چاپ آراس��ته گردیده، مقاله اي است که با عنوان "در 
پیرامون نطق و خطابه" درج گردیده که از مباحث تربیتي اس��ت و درباره تمرین و 

یادگار مانده، از جمله س��رمقاله هایش در مجله وارلیق 
اس��ت که پس از پیروزي انقالب اسالمي، سال ها زینت 
بخش این مجموعه فرهنگي مي گردید. لکن نوشته هاي 
وي در دوران قبل از شهریور 1320 شمسي که در جراید 
تبریز چاپ مي ش��دند از اهمیت فوق العاده اي برخوردار 
است، چرا که این سخنان پرمغز، از خامه کسي تراوش 
مي کرد که هم سن و سال هایش، در دنیاي نوباوگي به 
بازي هاي کودکانه مش��غول بودند و او با چنین اندیشه 
سترگ و معلومات گسترده که حاکي از شعور اجتماعي 
عمیقش بود، در راستاي مردم ساالري و  براي آگاه کردن 
مردم میهنش قلم م��ي زد. این نوجوان خردمند که در 
زمینه هاي مختلف سیاسي، اجتماعي، فرهنگي، به ویژه 

تربیتي مطلب مي نوشت آثارش نشانگر 
آن ب��ود که صاحب این قلم، از نبوغي 
کم نظی��ر، ذوق و قریحه اي سرش��ار و 
قلمي توانا برخوردار اس��ت و در آینده 
از شخصیت هاي ممتاز این مرز و بوم 
خواهد شد. نوشته هاي این دانش آموز 
هوشمند تبریزي، داراي نثري شیوا و 

محتوایي غني و پربار بود.
 " نش��ریه  وي در 15 س��الگي، در ش��ماره 250 
ش��اهین" چاپ تبری��ز به مدیریت حبی��ب ا... آقازاده 
که روز پنج ش��نبه 25 اردیبهشت1314 منتشر شده، 
منظومه اي به دست چاپ س��پرده و دست اندرکاران 
آن جری��ده نیز درباره این محصل نابغه، اظهار نظري 
کرده اند که شایان توجه است. او خطاب به هم سن و 

سال هاي خود مي گوید:
     اي تازه جوان نیک بنیاد                                                  

تا چند اسیر پنجه خواب   
    برخیز ز عمر رفته کن یاد                                               

تا چند به فکر باده ناب   
    از بیخ بکن نهال بیداد                                                    
در کسب کمال و علم بشتاب   

            تا آن که جهان کني مسخر
    باید که بزرگ گردد ایران                                               

با دانش و علم و زور بازو   
    باید که نمود سخت ویران                                             

آرامگه عدو به نیرو   
    باید که نهیم ما جوانان                                                   

در راه وطن نفاق یکسو   
             آنگاه دهیم بسط کشور

              میرحمید نطقي، محصل دبیرستان رشدیه
 اینک اظهارنظر روزنامه شاهین:

" آقاي نطقي )نطقیزاده( که از ش��اگردان حس��اس 
و س��اعي و با اخالق دبیرستان محترم رشدیه بوده و 
تحت نظر یک پدر ادیب و دانش پرور، رهسپار مراحل 
ترقي و تعالي اس��ت، در منظومه هیجان آمیز فوق که 
از نقطه نظر تحریک احساسات وطني و تهییج حس 
ترقي خواه��ي و دانش آموزي در جوان��ان، در نظر ما 
خیلي ش��یرین و شیواس��ت �    صولت برد و دولت ورد 
را، طوري با همدیگر مخلوط و ممزوج س��اخته که ما 
ب��ه جز "خزان و بهار" و یا " ییالق و قش��الق" عنوان 

پدر وي مرحوم دکتر سیدحسن 
روزگار خود  اندیشمندان  از  نطقي، 
در  آثارش  که  بود  قلمانی  صاحب  از  و 
تبریز  مشروطیت  دوران  از  پس  جراید 

دیده مي شود.



29
ره 

شما
    

  1
39

2 
ان

ست
تاب

    
ی  

وم
عم

ط 
واب

ر ر
زا

رگ
 کا

مه
لنا

ص
ف

9

آینده نگري خاص سیاسي، این مسئله بغرنج سیاسي 
را مورد دقت و توجه قرار داده است. در بخشي از این 

مقاله آمده است:
" امروز ش��ورش اعراب فلس��طین و شدت وخامت 
اوض��اع آن س��امان ک��ه مس��افرت مخفیانه مس��تر 
ماکدونالد در ماه گذش��ته نیز از ش��دت آن نکاست، 
از طرف��ي جنبش ضد یهود و مس��ئله پاک کردن نژاد 
از ط��رف دیگ��ر یک صورت ایه��ام و حیرتي به وضع 
آینده یهودیان دنی��ا مي دهد که پیش بیني چگونگي 

آن فوق العاده سخت و دشوار است.
ب��راي اینک��ه اهمیت مس��ئله و چگونگ��ي وضع و 
موقعی��ت و پراکندگي این قوم به خوبي نش��ان داده 
ش��ود ذیال عده یهودی��ان موجود در دنی��ا و کیفیت 
س��کونت ایش��ان در اقطار جه��ان را مختصرا از روي 

جدیدترین آمار نشان مي دهیم..."
میرحمید نطق��ي، در زمینه ترجمه نیز ید طوالیي 
از خود نش��ان داده اس��ت. وي مطال��ب متعددي از 
مطبوعات فرانس��ه ترجمه و در " ش��اهین" به دست 
چاپ س��پرده اس��ت. از جمله مقاله اي اس��ت تحت 
عن��وان " پیش��اهنگي"  که از جراید فرانس��ه ترجمه 
کرده و در ش��ماره 309 س��ال هفتم نشریه یاد شده 
که روز چهارشنبه 21 مرداد 1315 منتشر شده درج 
کرده اس��ت. همچنین ترجمه سلسله مقاالتي تحت 
عن��وان "بزرگترین فتح ناپلئون اول" در ش��ماره هاي 
متعدد نش��ریه ش��اهین به چش��م مي خورد. وي که 
یکي از فعاالن این نش��ریه است در 
ش��ماره 339 س��ال هفتم به تاریخ 
چهارشنبه پنجم اس��فندماه 1315 
از دکتر معالجش این چنین تش��کر 

کرده است.
"از آقاي دکتر ابوالقاسم معیري که 
پ��س از مدتي مداوا از چنگال مرض 
گریپ و مخمل��ک خالصم کرده اند 

بدین وسیله تشکر مي نمایم. 
   

میرحمید نطقي
 در زمین��ه نظم نیز اش��عار متع��دد پرنغزي از این 
قلم در نش��ریه یاد شده چاپ شده است. از جمله در 
شماره 510 سال نهم " شاهین" که در روز شنبه 24 
دي ماه 1317 منتشر ش��ده، شعري تحت عنوان "به 
بان��وان ایران" درج گردیده اس��ت که دو بیت اول آن 

را مي خوانیم:
     ملک خوي و پري سیمائي اي زن                                      

       به قیمت گوهر یکتائي اي زن
    صفا و مهر و پاکي و عطوفت

                  همه لفظ است و تو معنائي اي زن
 منظومه اي نیز از سروده هایش تحت عنوان "دانش" 
در شماره 236 " ش��اهین" که در روز پنجشنبه 27 
دي 1313 منتشر شده منعکس گردیده است. ایشان 
هنگامي این اثر را به دست چاپ سپرده که 14 سال 
بیش��تر نداش��ته اس��ت. این اثر منظوم که از شیوائي 
و غن��اي خاصي برخوردار اس��ت بجاس��ت که آن را 

ممارست و ایجاد کردن عادات پسندیده در خود تاکید دارد. همچنین نوشتاري در 
همین روزنامه تحت عنوان " نظم و ترتیب را فراموش نکنید" در تاریخ سوم مرداد 
1316 چاپ ش��ده است. از این دست نوش��ته ها مقاله "زندگاني چیست؟" نیز در 

تاریخ 21 آبان ماه 1317 در همان نشریه منعکس گردیده است.
در زمین��ه مس��ائل اجتماع��ي و اخالقي نیز مقال��ه اي درباره "س��رقت ادبي" یا 
دزدي هاي بي سروصدا در شماره 323 سال هفتم " شاهین" که در روز پنج شنبه 
14 آبان ماه 1315 چاپ ش��ده اس��ت. این مقاالت بس��یار س��ودمند و از محتواي 

پرباري برخوردار هستند.
این دانش آموز آگاه و تیزهوش، س��ال ها قبل از تاس��یس رادی��و در ایران، پي به 
اهمی��ت آن برده و درباره ضرورت رادیو، مقاله مش��روح و پرمحتوائي را به رش��ته 
تحریر درآورده اس��ت. وي در بخشي از این نوش��تار که در تاریخ هیجدهم اسفند 

1317 شمسي در نشریه " شاهین" چاپ شده مي نویسد:
"یکي از علماي اخیر گفته اس��ت: رادیو زبان کش��ور است! راستي نیز همین طور 
اس��ت. هر مملکتي که نتواند به وسیله امواج کهربائي از فرسنگ ها پیام خود را به 
گوش دوستداران خویش برساند در حقیقت الل است. رادیو بزرگترین اختراع قرن 

بیستم و معجزه آن است.
براي نوازندگان و سخنرانان و دانشمندان کشور، چه افتخاري باالتر از این که در 
برابر میکروفون ایستاده و از نتیجه صحبت شیرین یا گفتار دلنشین خویش همگي 

هم میهنان خود را مشعوف و مسرور دارند.
از روي نگارش یکي از آمارشناس��ان ترکیه از روزي که استاسیون رادیو در آنکارا 
و اس��تانبول به کار افتاده، عده تصانیف و س��رودهائي که در ترکیه تنظیم مي شده 
یک بر پنج ترقي نموده اس��ت. چنان که )اکرم رش��ید( نویسنده با قریحه ترک هر 

ماه الاقل 3یا4 نمایش براي مونتاژ رادیو تصنیف و ترجمه مي کند.
)جمال توزن( آرتیس��ت شهیر آنکارا نیز در سایه بازي هاي خود و ایفاي رل هاي 

اشخاص داستان ها در پشت رادیو اینک مشهور خاص و عام گردیده است.
رادی��و در عالم تبلیغات نیز اهمی��ت زیادي دارد. به 
طوري که ش��نیده ام )هرگوبلس( وزیر تبلیغات آلمان 
رادی��و را بزرگترین وس��یله تبلیغ نامیده اس��ت و در 
جنگ هاي حبشه و ایتالیا و اخیرا در اسپانیا نیز اندازه 

صحت این گفتار آشکار شده است.
همان روزي که امپراطور سابق حبشه در پشت رادیو 
از تم��ام زنان دنیا کمک خواس��ت و نتیجه اي نگرفت، 
یکي از جراید فرانس��ه چنین نوش��ت:" امروز شکست 

حبشه بر من ثابت شد!"
مطاب��ق اظه��ارات برخ��ي از محاف��ل سیاس��ي در 

جنگ هاي اخیر اسپانیا، در نتیجه نطق یک نفر اسیر که ملیون از جمهوري خواهان 
گرفته بودند و از راه رادیو پیامي به هم مس��لکان و هم قطاران س��ابق خود صادر 
نم��وده و در طي آن از نظم و ترتیب عالي حکومت فرانگو س��خن رانده بود قریب 

دویست تن سرباز جمهوري خواه به سپاه ملیون پیوسته است.
امروز در سیاس��ت دنیا، رادیو بزرگ ترین عامل فعالیت به ش��مار مي رود. مقارن 
اوقاتي که استاس��یون آنکارا با تجدید نظرها و اصالحات زیادي مي خواست در سه 
طول موج مختلف، اخبار و موسیقي و نطق هاي رهبر ترکیه را پخش کند، یکي از 

جراید استانبول چنین نوشت:
" امروز باید ملت ترک، باالترین و قلبي ترین مراتب صمیمیت خود را به پیشواي 
بي نظیر خود )آتاتورک فقید( تقدیم دارد. زیرا همان دس��ت توانائي که زنجیرهاي 
بدبخت��ي ت��وده ما را از هم پ��اره نمود ترکیه جوان را زباني بخش��ید ک��ه با آن با 

بلندترین آوازي دوستان را پیام و سالم، و دشمنان را دشنام مي فرستد".
از جمل��ه مق��االت سیاس��ي صاحب ترجمه "مس��ئله یهود" اس��ت ک��ه آن را با 
عنوان یک مس��ئله بغرنج سیاس��ي معرفي کرده اس��ت. تاریخ درج این مقاله )17 
آبان1938/1317 میالدي( در جریده " ش��اهین" نش��ان مي دهد که صاحب این 
قلم، یک س��ال قبل از آغاز جنگ جهاني دوم و کش��تار یهودیان به دس��ت هیتلر 
و س��ال ها قبل از تاس��یس دولت غاصب اس��رائیل، در آن برهه با چ��ه تیزبیني و 

رادیو در عالم تبلیغات نیز اهمیت 
زیادي دارد. به طوري که شنیده ام 
رادیو  آلمان  تبلیغات  وزیر  )هرگوبلس( 
را بزرگترین وسیله تبلیغ نامیده است و 
در  اخیراً  و  ایتالیا  و  در جنگ هاي حبشه 
اسپانیا نیز اندازه صحت این گفتار آشکار 

شده است.
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ایران را نشان مي دهد در سطح جهاني معرفي مي کرد.
این اس��تاد بزرگ، پدر وارلیق نویس��ان نیز بود و نه تنها نوشته ها و کالم آهنگین 
و زیبای��ش، آموزش��گر هیئ��ت تحریریه این نش��ریه بود، بلکه آن ها از ش��خصیت 
ب��ا وقار، برخ��ورد صمیمي و متواضعان��ه و زندگي علمي و پربار ای��ن پدر مهربان 
درس ه��ا آموختند. در ی��ک کالم مي توان گفت این آموزگار پیر و خردمند بود که 
به ش��اگردانش آموخت هر کسي که از خانه و کاشانه و ایل و تبار خود دفاع نکند، 

قادر به مدافعه از انسانیت هم نخواهد بود.
اینک با فش��اندن قطره اش��کي در فراقش، یاد و خاطره اش را گرامي بداریم و به 

روان پاک و سترگش درود بفرستیم و بگوئیم:
عشق ایله قلبي دالغاالن اولمز هئچ زامان                               

دونیا جریده سینده حیاتي دوام ائدر    

حس��ن ختام این وجی��زه قرار دهی��م. اینک منظومه 
"دانش":

    جوانا هم اکنون که داري جواني                                                                    
       بکن کسب علم و هنر تا تواني

    به دانش بیفزا که نبود تو را بهر                              
       ز دیباي رومي و فر کیاني

    جهان تا تواني پر از نام خود کن                                      
       مبادا که در دهر گمنام ماني

    به وقتي که جنگ است شمشیر باید                          
       کمند و کمان و جهان پهلواني

    به کف گیر برنده تیغ قلم را                                  
       که با آن جهاني به آني ستاني    

    به یک جنبشي کن مسخر جهان را                           
        به نیروي خامه بدانسان که داني

    بدانگه که صلح است تدبیر باید                             
       که تدبیر بهتر ز تیغ یماني

    دل دردمندان به دست آر با مهر                             
       که بر باد گردد زآهي جهاني

    چو علمت نباشد یکي پاره سنگي                            
       چو سنگي که در قعر چاهي بماني

    ز فضل و هنر گر شوي دور کوري                          
                 که فرق هیوال و زیبا نداني

    چو فضلت فزون شد فزون از طالئي                        
         دري، گوهري، بهتر از برلیاني

    به قدرت مثال یل نامداري                                    
       به قیمت ز یاقوت احمر گراني

    ز یاقوت و الماس و لعل و زمرد                                       
       گرانتر اگر یافت گردد هماني

    چو " نطقي" به دست آر دام ز دانش                        
       که دانش به است از فر خسرواني

            میرحمید نطقي محصل کالس هشتم 
                         دبیرستان رشدیه

 اش��عار و مقاله هایش را از مدت ها پیش جمع آوري 
مي ک��ردم و با مطالعه هر مطلبي از دوران نوجوانیش 
بیش��تر شیفته اش مي شدم، لکن به فکر تدوین مقاله 
نب��ودم، تا اینکه چند روز مانده به جدائي ابدیش، بي 
آن که از چگونگي وضع و حالش آگاهي داشته باشم 
حس کردم ک��ه باید از این مطال��ب، مقاله اي تالیف 
کنم که این کار را شروع کردم. پاکنویس این نوشتار، 
در روز جمع��ه 25 تیرم��اه 1378 هنگام��ي به پایان 
مي رس��ید که چراغ عمر این دانشمند عالیقدر نیز در 

دیار غربت، دور از یار و دیار، در حال خاموشي بود.
مقال��ه حاضر ک��ه تقدی��م محض��ر عالقه مندان و 
دانش��وران محت��رم مي گردد نش��انگر گوش��ه اي از 
فعالیت ه��اي قلم��ي آن بزرگمرد اس��ت، جا دارد که 
تمام نوش��ته ها و آثار علمي وي جمع آوري و تدوین 
گردد تا نس��ل هاي آینده نیز بتوانند از اندیشه و قلم 

او بهره مند گردند.
این رجل برجس��ته معاصر آذربایجان، در واقع پدر 
مجله وارلیق و از بزرگترین حامیان و خادمان زبان و 
ادبیات ترکي آذري ب��ود. نام مجله از ابتکارات او بود 
و"وارلیق" را که بنا به تعبیر وي موجودیت ترک هاي 

1299: در تبریز متولد شد.

ته�ران  دانش�گاه  از  حق�وق  رش�ته  در   :1321
فارغ التحصیل شد.

1322: تحصی�ل دوره دكت�رای حق�وق قضای�ی در 
دانشگاه استانبول

1326: به ایران بازگشت و در وزارت نفت، در قسمت 

ارتباط با مطبوعات اداره اطالعات و انتش�ارات شركت 
نفت، مشغول به كار شد.

1327: برای تحصیل در رشته روابط  عمومی به لندن 
اعزام شد.

1330: به ایران بازگشت و به مدیریت بخش انتشارات 

و اطالع رسانی شركت نفت منصوب شد.

1332: نخس�تین واح�د روابط عمومی را در ش�ركت 

نف�ت بنیان گذاش�ت و خ�ود مدیری�ت آن را بر عهده 
گرفت.

1346: با مش�اركت فعال در تاس�یس موسسه عالی 

مطبوع�ات، مدیریت گ�روه روابط عمومی موسس�ه را 
بر عهده گرفت.

رش�ته  معتمدن�ژاد،  دكت�ر  و  او  ت�الش  ب�ا   :1366

روابط عمومی به عنوان یک رشته در مقطع كارشناسی 

مورد تصویب شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ 

و آموزش عالی قرار گرفت. )در جریان انقالب فرهنگی، 

دانشکده ارتباطات منحل و رشته روابط عمومی حذف 
شده بود(

1369 ت�ا 1377: ب�رای معالجه و مداوا به انگلس�تان 

عزیم�ت نموده و طی این مدت با دانش�گاه ادینبورگ 
همکاری علمی داشت.

پ�در  و  بنیان گ�ذار  نطق�ی  حمی�د  دكت�ر   :1378

روابط عمومی نوین ایران بدرود حیات گفت.

سال شمار زندگی دکتر حمید نطقی

 پدر روابط   عمومی ایران
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از سوي دیگر در سال 1327، شرکت نفت ایران و 
انگلیس که در دنیا بعد از جنگ دوم جهاني، گرفتار 
از  بعد  پادزهر  چون  بود،  شده  شدیدي  بحران هاي 
مرگ سهراب، به فکر خانه تکاني و تغییرات اساسي 
از جمله تاسیس روابط عمومي در این بخش افتاد و 
این درست با پایان تحصیالت من هم زمان بود. در آن 
وقت رئیس روابط عمومي شرکت نفت هنگام جنگ 
انتخاب  بر  که  بود  مونتگمري  مارشال  جهاني،  دوم 
او  داشت.  نظارت  روابط عمومي  گروه  اولین  اعضاي 
این  مناسب  مرا  ذوق  و  نویسندگي  سابقه  تحصیل، 
یک  دستیابي  به  گونه  بدین  و  داد  تشخیص  کار 
براي  روابط عمومي  اصول  تطبیق  تصادفات،  سلسله 
ما  عهده  به  میانه  شرق  شاید  و  ایران  در  بار  اولین 
افتاد. این دوران، فرصت بي نظیري براي قرار گرفتن 
این  بود.  اشتباه  و  تجربه  مدرسه  در  روابط عمومي 
انجامید.  طول  به  سال  پانزده  حدود  در  مدرسه 
کتاب هاي  هنگام  آن  در  من  یاور  و  یار  بزرگترین 
با  از خارج وارد مي کردیم و من  حجیمي بودند که 
اگر دست  که  دیدارهایي  تنها  مي خواندم.  تمام  ولع 
مي داد از آن غفلت نمي کردم، دیدار با متخصصان 
ارتباطات بود که براي دریافت و درک جهات مختلف 
ارتباط و روابط عمومي منابع مغتنمي بودند. در این 
میان از آثار گذشتگان خودمان باید یاد کرد و ارزش 

آنها را باز شناخت .
دانشگاه  دوازده  ده،  در  پژوهش  و  آمریکا  به  سفر 
معتبر آن کشور و مطالعه برنامه درسي آنها و صحبت 
برنیز در خانه اش، در  از جمله  استادان مشهوري  با 
زیگموند  )خواهر  او  خانم  و  هاروارد  دانشگاه  جوار 

فروید معروف(، فرصتي سودمند و پر خاطره بود .
                                          دکتر حمید نطقي

هیچ شخص حقیقي یا حقوقي نسبت به محیط خود نمي تواند بي اعتنا 
بماند. رشته هاي گوناگون ارتباطات، همه موجودات را چنان به هم پیوند 
داده است که با ترقي و دگرگوني تکنیک هاي ارتباطي، بازتاب حادثه اي در یک 
گوشه، در اندک زماني در همه جا فرو مي پیچد و همه چیز را کم و بیش تحت تاثیر 
قرار مي دهد. بنابراین بي تردید مي توان گفت که بیش از پیش در تصمیم گیري 
اداره آن را به عهده گرفته اند،  مدیران، به نسبت اهمیت سازماني که مسئولیت 
جمع آوري اطالعات و نتیجه گیري صحیح از آنها ضروري و ناگزیر شده است. قبل 
از هر تغییر و بلکه در ضمن اجراي آن و خالصه در هر مرحله اي، اجراي تحقیق 
و  اقدام  تحقیقي  به چنین  استادانه  که  است. وجود دستگاهي  واجب  پژوهش  و 
نتایج  از  را  مدیران  اطالعات،  این  به  تکیه  با  و  نتیجه گیري کند  به طور صحیح 
تصمیم هاي شان آگاه کرده و در صورت لزوم عالقه مندان را نسبت به کم و کیف 
و دالیل تصمیم هاي مدیران آگاه سازد، براي مدیریت نعمتي بزرگ تلقي مي شود. 
نام چنین دستگاهي در اصطالح غرب Public Relations  و به ترجمه عربي 
برخي  تمایل  که  دوره اي  از  ماست.  روابط عمومي  همین  یعني  العامه(  )العالقات 
پرده  این  زیر  اغلب  فساد،  که  دیدم  و  کردم  احساس  پنهان کاري  به  را  اشخاص 
آشیان مي گیرد و در تاریکي شب بهترین یار و یاور راهزنان است، به فضایل آنچه 
اندیشیدم. هر چند که در عمل کجروي هاي  بسیار  نام گرفت  "شفافیت"  بعدها 
زیادي بر آن عارض مي شود اما در افزارهاي نامي مدیریت، روابط عمومي را کلید 

حل این مشکالت شناخت. 
نخست از کتاب هاي مربوط به این حوزه چند جلدي تهیه کردم، سپس حاصل 
ترکیب  این  و  سنجیدم  کشورمان  نامداران  و  نیاکان  آثار  با  را  خود  خوانده هاي 
در  اندیشه  این  با  بودم.  آن  فساد پذیري  نگران  همواره  لکن  پسندیدم.  را سخت 
هفت  �     هشت سازمان خارجي بزرگ که به مطالعه و مداقه آن دست یافتم، عزم 
جزم کردم و در جستجوي راه حلي براي تدریس و تعمیم روابط عمومي سالم و 

پاسخ گوي نیازهاي جامعه ما و متکي به فرهنگ خود از پاي ننشستم .
از یمن بخت بیدار، جمعي از استادان پرکار، اندیشه مند و هوشیار از هر گوشه 
و کناري که بعدها، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعي نام یافت گرد آمده بودند و 
به مسائل ارتباطي مي اندیشیدند و به خصوص بنا به سابقه فعالیت ها، به مسئله 
روزنامه نگاري توجه بیشتري داشتند و مسائل دیگر ارتباطي از قبیل روابط عمومي 

را نیز مد نظر داشتند .

مرا معلم حسن تو
عاشقي آموخت

ود
ـم

هن
ر
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بودن��د که مردم دید خوبی نس��بت به آن نداش��تند. 
چون عمده کار آن انتشاراتی بود، بر این اساس آن را 

انتشارات نامیدند. 
ب��ه این ترتیب، پس از س��فری مطالعاتی به اروپا و 
آگاهی از چگونگی کار و پیشرفت کشورهای اروپایی 
در روابط عموم��ی از جمل��ه در انگلی��س، ب��ه ایران 
بازگش��تم و پ��س از تطبی��ق آن با ش��رایط و عادات 
محلی و با تکیه بر بنیه ایرانی، طرح نخس��تین واحد 
روابط عمومی را در ایران )در آبادان( به اجرا درآوردم.

 پس واژه روابط عمومی را شما برگزیدید؟

بله. در آن زمان وقتی از من خواس��ته ش��د، ظرف 
کمتر از چند ساعت برای این واحد تازه تاسیس اسم 
تعیین کنم، جلسه ای تش��کیل دادم که متاسفانه به 
نتیجه نرسید و هر کس نظر متناقضی مطرح می کرد. 
 Public“ در واقع روابط عمومی ترجمه تحت اللفظی
Relations” اس��ت. عرب ه��ا ب��رای ای��ن اصطالح 
وارداتی ترجمه »العالق��ات العامه« را برگزیده اند که 
از ترجمه روابط عمومی ما رس��اتر اس��ت و به معنای 

روابط عامه است. 
بعده��ا به ته��ران آمدم و یک واح��د روابط عمومی 
تحت همین اس��م در ش��رکت نفت دای��ر کردم و به 

کارهای انتشاراتی پرداختم.

برخی  می دانند،  علم  را  روابط عمومی  بعضی ها   
هم هنر، نظر شما چیست؟

و  الزم  روابط عموم��ی  دانش ه��ای  و  تکنیک ه��ا 
ضروری اس��ت و از این جهت یک روابط عمومی باید 

 در ابتدای کار خالصه ای از خودتان و تحصیالت و کارهای تان بگویید.
متولد تبریز هس��تم. تا مقطع دیپلم در مدارس رش��دیه و فردوس��ی تبریز درس 
خواندم. پس از آن به تهران آمدم و در رشته حقوق از دانشگاه تهران فارغ التحصیل 
ش��دم. پس از آن بورس��یه تحصیلی دولت ترکیه را گرفتم و در دانشگاه استانبول 
مش��غول تحصیل شدم. در سال 1327 شمسی از پایان نامه دکترای خود در رشته 

حقوق با موفقیت دفاع کردم و سپس به ایران بازگشتم. 

 چطور شد که به فکر تاسیس روابط عمومی در ایران افتادید؟

درس��ت بعد از اتمام تحصیالتم بود و تازه به ایران آمده بودم که متوجه ش��دم، 
ش��رکت نفت، آگهی استخدام نیرو داده است. می خواست با جذب فارغ التحصیالن 
نویس��ندگی، حقوق و ادبیات، در این س��وی دنیا روابط عموم��ی راه بیندازد. تا آن 
تاریخ، کس��ی از وظایف چنین واحدی در ایران خبر نداش��ت. به استخدام شرکت 
نفت درآمدم و با کسانی چون ابوالقاسم حالت )شاعر( و مهرداد مهرین )نویسنده( 

و چند تن دیگر آشنا شدم.
ابتدا که مشغول کار ش��ده بودیم، هنر روابط عمومی تعریف شده نبود. به تدریج 
شکل گرفت و در آن زمان به این کارها عنوان »روابط عمومی« نداده بودند. برخی 
جاها از آن تعبیر روابط تجاری کرده بودند. در ایران هم اسم استخبارات را گذاشته 

 اشاره:
رشته  در  که  کساني  براي  نطقي«  »حمید  نام 
کرده اند،  تحصیل  روابط عمومي  ویژه  به  جمعي  ارتباطات 

نامي آشناست. حمید نطقي پدر روابط عمومي ایران است. 
او امروز 78 سال دارد؛ به تازگي پس از ده سال دوري از 
وطن، به ایران بازگشته است. فرصت را غنیمت دانستیم و با 
او به گفت و گو نشستیم. استاد با وجود بیماري با خوشرویي 

همه سواالت را پاسخ گفت...

گفت و گو با دکترنطقی در سن 78سالگی

 روابط عمومی باید علمی و 
 از روی دانش و 

تخصـص باشـد

ت و شـنود
گف
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مبالغه است.
روابط عمومی باید حسن نیت خود را به مردم نشان دهد و اگر به این هدف نایل 
آید، کارش از هزار تبلیغ موثرتر است. من همیشه در نوشته هایم گفته ام خوشا به 
حال آن تبلیغات که روابط عمومی آن را حمایت کند. بدا به حال آن روابط عمومی 

که تبلیغات آن را اداره کند.

 آیا سخن دیگری مانده است که بخواهید بفرمایید؟

یک نکته، آن هم این که من همیش��ه، همانطور که در دانش��کده به دانشجویانم 
می گفت��م؛ ی��ک مدی��ر روابط عمومی خوب، مدیری اس��ت که پی��ش مدیر خود، 

مدعی العموم باشد و نزد مردم مدافع موسسه.

از این که وقت خود را به ما دادید، متشکرم.
همایون رییسی خبرنگار »روزنامه ایران« در شمیران

سیستماتیک، علمی و از روی دانش و تخصص باشد. 
اما در عین حال هنر اس��ت. برخی کس��انی که علم 
روابط عمومی را ندانسته اند، توانسته اند با هنرمندی و 

ذوق، خطاهای شان را در این باره بپوشانند. 
اصوال ف��ردی ک��ه در روابط عموم��ی کار می کند، 
باید استعداد داش��ته و ارتباط گر ورزیده ای باشد و با 

همگان به خوبی بجوشد.

 شنیده ایم شما روابط عمومی ها 
را تقسیم بندی کرده اید؟

بله من در قالب یک شوخی که خیلی هم جدی به 
نظر می رس��ید، روابط عمومی ها را به سه نوع تقسیم 

کرده بودم:
نخس��ت روابط عمومی های تنبل یا تکرار کار، تنها 
کاری ک��ه می کنن��د س��الی یک بار گزارش س��االنه 
پ��ر می کنند. حتی آن نوش��ته ها را پی��ش خود نگه 

می دارند تا برای سال بعد هم از آن استفاده کنند.
نوع دوم روابط عمومی های تشریفاتی یا »بله بله گو« 
هس��تند، برای بزرگ کردن مدیر به وجود آمده اند تا 
آن جا که حاضر می ش��وند بچ��ه آقای مدیر را هم به 

مدرسه ببرند!
این دو نوع روابط عمومی هیچ ارزشی ندارند.

نوع سوم این گونه روابط عمومی که از آن به عنوان 
روابط عموم��ی حقیق��ی ن��ام ب��رده ام، روابط عمومی 
تواناست و رابطه اش با مدیر مثل رابطه یک حسابدار 

با مدیر است.
روابط عموم��ی حقیق��ی، مدیر را تحقی��ر نمی کند، 
آب��روی او را نمی ری��زد. مدیر هم مطمئن اس��ت که 

روابط عمومی در مسایل مختلف طرف او را دارد.
در یک روابط عمومی حقیقی، کارها ابتکاری است. 
کاره��ا را ب��ا توجه به زمان مناس��ب انجام می دهد و 

مالحظه »عامه« را می کند.
نکته مهم این اس��ت که نبای��د کار روابط عمومی را 
با تبلیغ��ات بازرگانی در هم آمیخ��ت. روابط عمومی 
اندازه های حقیقی مس��ایل و موضوع��ات را به مردم 
نش��ان می دهد در حالی که هن��ر تبلیغات بازرگانی، 

را  مدیر  حقیقي،  روابط عمومي 
تحقیر نمي کند، آبروي او را نمي ریزد. 
مدیر هم مطمئن است که روابط عمومي در 

مسایل مختلف طرف او را دارد.
کارها  حقیقي،  روابط عمومي  یک  در 
زمان  به  توجه  با  را  کارها  است.  ابتکاري 
»عامه«  مالحظه  و  مي دهد  انجام  مناسب 

را مي کند.

  روابط عموم�ي در مت�ن اس�ت نه در حاش�یه، 
ضرورت اس�ت نه لوكس، در خود مدیریت است نه در 
بیرون آن، پس حق داریم بگوییم هر مدیریتي سزاوار 

روابط عمومي است كه دارد.
  روابط عموم�ي از مدیریت جدا نیس�ت و با آنچه 
كه به عنوان چرخ پنجم ارابه به تنه برخي مؤسس�ات 

مي چسبانند، فرق بسیار دارد.
  روابط عمومي بایستي در ارتباط با مردم، مدافع 
س�ازمان و در ارتباط با مدی�ران، نقش مدعي العموم را 
به خود بگیرد. انگیزه اعمال انس�اني اغلب احساسات 
اس�ت نه منط�ق، بنابرای�ن كارش�ناس روابط عمومي 
بای�د عکس العمل ه�ا را به حس�اب آورد و بکوش�د تا 

تفسیرهاي مختلف را پیش بیني كند.
  هدف فعالیت هاي روابط عمومي در یک سازمان 
بایس�تي چنان باش�د ك�ه كاركن�ان منافع خ�ود را با 
سازمان یکي بدانند. به عبارت دیگر، معتقد بشوند كه 
ضرر مؤسسه ضرر آنها و نفع مؤسسه منفعت آنهاست.
  همیشه در پشت سر روابط عمومي كاردان و موثر، 
مدیریتي آگاه و مدبر وجود دارد و بدون این پشتیبان، 

كوشش هاي روابط عمومي به جایي نخواهد رسید.
  ق�درت روابط عمومي در صالحی�ت و صمیمیت 
آن اس�ت، با كوش�ش خردمندانه چنین روابط عمومي 
مي ت�وان در مردم اعتقادي بوج�ود آورد كه همواره به 
اقدامات مؤسسه و مدیران آن خوشبین بوده و اعتماد 

نمایند.
  به من بگو كارش�ناس روابط عمومي مؤسس�ه تو 

كیست تا بگویم كه مؤسسه تو چگونه است.

گـل واژه هاي مانـدگار از دکتر حمید نطقي
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1ـ تعیین هدف ها 
کمترین فایده تعیین هدف به دست دادن راهنمایی است برای انجام 
کار و مش��خص  کردن برنامه و نیز استانداردی است برای ارزیابی نتایج 
آن. در م��وازات مقاصد عموم��ی و کلی ارتباط )که انج��ام عمل و کار 
مورد نظر را میس��ر می س��ازد( بهتر است بر حس��ب اقتضا، هدف هایی 
نیز مش��خص شود. عقیده بر این است که معموال هدف های برنامه های 

ارتباطی از این قرار است:
* روش��ن کردن طرز فکر مدیران به کارکنان و توضیح وسعت میدان 

مسئولیت مدیران
* افزایش بهره وری به عنوان یگانه وسیله باال بردن استاندارد زندگی 

و توجیه دستمزد بیشتر
* روشن کردن طرز فکر کارکنان در مسایل خاص روز

2- تعیین احتیاجات ارتباطی کارکنان
بطوریکه در بحث های پیش��ین گذشت فصل مهم برنامه ارتباطی هر 
موسسه جواب دادن به پرسش ها و رفع نیازهای ارتباطی کارکنان است. 
اس��تادکاران می توانند در این خصوص کمک فراوان بکنند زیرا به حد 
کاف��ی به کارگ��ران نزدیکند و کم و بیش از اندیش��ه آنان خبر دارند و 

می دانند چه اطالعی الزم و چه تفسیری مورد نیاز است. 
یکی از راه های تعیین نیاز کارکنان به ارتباط تش��ویق استفاده از نوع 
فرم هایی است که یکی از موسسات آمریکا تهیه کرده است. این فرم ها 
ب��ه وفور در دس��ترس کارکنان ق��رار می گیرد و در تهی��ه جواب آن ها 
می کوشند که موجبات تشویق فرستندگان فراهم آید و هر کس جواب 

شایسته ای بیابد.
باید یادآور ش��د که در برنامه ه��ای ارتباط با کارکنان طبعا گروه های 
خارج از موسس��ه را نیز باید به حساب آورد زیرا کارکنان و کارفرمایان 
در ک��ره دیگری زندگ��ی نمی کنند. کارکنان اعض��ای اجتماع اند، آنان 
دارای خانواده ان��د و احیانا به باش��گاه ها و گروه های خاصی متعلقند و 
ش��اید هم اعضای سندیکاهایی اند. از این گروه های بیرونی برخی ها در 

درجه اول اهمیت اند، مثال اتحادیه ها و خانواده کارکنان.   
ارتباط با خانواده کارکنان به وس��یله نش��ریات مختلف موسسه انجام 
می گیرد. خبرهای مربوط به ازدواج، تولد بچه را در س��تون های نشریه 
منعکس می کنند، سعی می کنند که با ترتیب برنامه های بازدید رشته 
ارتباط را محکم تر کنند. موسسه لیونل آمریکا  حتی به انتشار داستان 

مصوری که مخاطب آن مستقیما خانم های کارکنان بود اقدام کرد.
3ـ اصول کلی

تجربه نش��ان داده است که با در نظر گرفتن اصول کلی زیر می توان 
در بهتر کردن ارتباط توفیق بیشتر یافت.

* هیچ تکنیک واحدی را دوای هر درد نمی توان شمرد. در برنامه های 
ارتباطی باید از چند تکنیک در یک جا استفاده کرد.

* ارتباط بر پایه اعتماد بنا می ش��ود. اگر اعتمادی در کار نباش��د هر 
اطالعی مشکوک و هر اقدامی برای ارتباط بی نتیجه خواهد بود.

* عمل مهمتر از حرف اس��ت. زش��تی اعمال بد را با س��خنان خوب 
مدت درازی نمی توان پوشید.

* هر برنامه ارتباطی باید با در نظر گرفتن شرایط روانی و مادی افراد 
و جمعی که مورد خطاب اس��ت تهیه ش��ود، برنامه های باصمه ای تاثیر 

مداوم ندارند.
* برنامه ریزی هر پروژه مهم اگر با برنامه ارتباطی مربوط بدان همراه 
نباش��د ناقص اس��ت باید با مناسب ترین وجوه اش��خاصی را که مجری 
پروژه اند و یا پروژه در ش��رایط کار زندگی آنان موثر خواهد بود از کم 

و کیف آن آگاه کرد.

* برنام��ه ارتباط��ی ک��ه ه��دف آن همه 
اس��ت به تنهایی بی تاثیر اس��ت. باید حتی 
االمکان گروه ها مش��خص ش��ود و البته در 
کنار برنامه های اختصاصی که مناسب حال 
مخاطبین خ��اص تهیه می ش��ود می توان 
برنامه های کلی و عمومی داش��ت. لکن تنها 
با برنامه های کل��ی و عمومی و با خطاب به 
همه، کار مهمی در زمین��ه ارتباطات انجام 

نخواهد گرفت.
* بای��د ارتباط خ��وب و منظمی به وجود 
آورد. کارکنان موسسه ای که تنها به »ارتباط 
تدافعی« اکتفا می کنند یعنی فقط وقتی که 
مورد حمله قرار گرفت به یاد ارتباط می افتند 
برای کس��ب اطالع منابع دیگر را به دس��ت 
می آورند. یا شاید بدتر از این، جواب سواالت 
را ب��ه نیروی خیال تهیه می کنند و س��خت 

دچار سوء تفاهم می گردند.
* ارتباط از دید و طرز فکر تهیه کننده و 
فرستنده پیام متاثر می شود. محدودیت های 

ما به ارتباطات نیز منعکس می گردد.
* مدیرانی که معتقد به ارتباط نیس��تند 
نمی توانن��د ارتباطات موثری در موسس��ه 

پدید آورند.
* وقت��ی ارتب��اط از باال به پایین ارزش دارد ک��ه کامل و به اصطالح 
دست اول باشد و کارکنان پیش از آن به نحوی از انحاء از محتوای آن 

خبر نجسته باشند.
* ارتباط نیازمند زمان دراز و دقت فراوان اس��ت. ارتباط در یک روز، 
یک ماه و یا یک سال و یک بار برای همیشه، به وجود نمی تواند بیاید، 

پس از پایه گذاری باید به طور مداوم به نمو و توسعه آن توجه کرد.
4ـ شرایط ارتباط

* هر مس��اله ای راه حلی جداگانه دارد. اگر به جای کلی گویی، مساله 
مستقیما بررسی شود فرستنده و گیرنده پیام تفاهم بیشتر خواهد یافت.
* متن پیام و برنامه ارتباط باید بر طبق ش��رایط گیرنده پیام تنظیم 
شود. مثال برای توضیح تئوری های اقتصادی بهتر است مثالی از زندگی 

روزانه دریافت کنندگان پیام آورد.
* مت��ن و برنام��ه ارتباطی باید چنان تنظیم ش��ود ک��ه مورد عالقه 
دریافت کننده قرار گیرد. به اصطالح باید عالقه و پیوند مشترکی میان 

مساله و گیرنده پیام به وجود آورد.
* در لح��ن کالم نبای��د تفاضل و تفاخری احس��اس گردد. هیچ کس 
منکر نیس��ت که مقام مدیران باالتر از کارکنان است لکن انعکاس این 
تفاوت مقام در پیام پس��ندیده نیس��ت. متکلم و مخاطب بهتر است در 

یک سطح با هم سخن گویند.
* صمیمانه بگویید که از برنامه چه چیزی عاید موسسه و یا مدیران 
می گ��ردد زیرا اگر همه مت��ن پیام به بیان مناف��ع برنامه خاصی برای 
کارکنان تخصیص یابد، خود کارکنان به کش��ف سودی که از آن عاید 
موسسه می ش��ود می پردازند و ضمنا اعتماد خود را به صمیمیت پیام 

از دست می دهند.
* تن��وع روش و یا موضوع باع��ث جلب توجه می گردد. حتی می توان با 
تغییر جای آفیش )پوستر( تنوعی به وجود آورد و الاقل با افزودن گوینده ای 

مقاله ای از کتاب مدیریت و روابط عمومی 
برنامه های  ارتباطیدرباره برنامه های ارتباطی

مقـاله
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برنامه های  ارتباطی

جدید به برنامه رادیویی توجه را زنده نگهداشت.
5ـ روش های ارتباط

* برنامه س��نگینی را ان��دک اندک عرضه 
کنید. بدین ترتیب هم تنوعی در کار خواهد 
ب��ود و هم تفهیم و تفاهم آس��ان به دس��ت 

خواهد آمد.
* اطالع��ی را ک��ه م��دت درازی ب��ه درد 
می خ��ورد باید گاهگاهی تک��رار کرد. مردم 
اغلب فراموش��کارند. بهتر اس��ت در هر بار از 

سر نو در عرضه آن طرح جدیدی اندیشید.
* ارتباط مستلزم جریان »دوطرفه« است. 
ارتباط ی��ک جانبه ارتباطی ناقص اس��ت و 

نتیجه آن مشکوک می باشد.
* در سلس��له مراتب موسس��ه هیچ مرتبه 
و س��طحی در میان��ه نباید فراموش ش��ود. 
سرپرس��تان مس��تقیم در برنام��ه ارتباطی 

صحیح در مرکز دایره توجه قرار دارند.
اجمالی از برنامه ها

به طور اجمال از قول دانیل راکفورد  درباره 
ارتب��اط می ت��وان چنین گف��ت: »مقصود از 
ارتب��اط در میان افراد یک گ��روه یا کارکنان 
یک موسس��ه به وجود آوردن تفاهم و اعتماد 
متقابل )صرف نظر از رتبه آن ها در س��ازمان( 
می باش��د. ارتباط کامل و خ��وب همکاری و فعالیت ب��ه وجود می آورد. 

ارتباط به معنی سهیم بودن و شرکت و تعلق داشتن است. 
کار ارتب��اط، طی فعالیت روزمره با دی��دار و صحبت های روبرو انجام 
می گیرد و جریان طبیعی آن موجب پیش��رفت و ترقی موسس��ه است. 
ارتب��اط خوب باعث آن می ش��ود که کار به نحو رضایت بخش��ی انجام 
گیرد. تاثیر چنین وضعی در تمام ش��ئون و فعالیت های موسسه هویدا 

است.
جایی که اش��خاص معقولی با تماس دائم با هم کار می کنند موانع از 

راه ارتباط کامال برداشته می شود.
چند مثال

بع��د از توضی��ح ن��کات ف��وق، راکف��ورد مثال هایی از وس��ایل مورد 
استفاده موسس��ات می آورد و درباره هر یک سواالتی طرح می کند که 
کارشناس��ان روابط عمومی و مسئوالن ارتباط باید بکوشند تا با جواب 
دادن به آن ها نواقصی را که در کارشان به کمک این سئواالت مشخص 

شده از میان بردارند:
1� جدول های سازمانی موسس��ه: آیا جدول سازمان موسسه شما به 
طور وضوح روابط اعضای گروه های مختلف را نشان می دهد؟ آیا جدول 

مزبور به طور کافی توزیع شده است؟
آیا جدول های سازمانی ادارات کوچک تر در ادارات مربوطه طوری تهیه 
شده است که نام هر کسی را که از موسسه حقوق می گیرد در آن ها یافت؟

2� تماس های ش��خصی: مدیران تا چه حد به ادارات و کارگاه ها س��ر 
می زنند؟ آیا همه کارکنان آن ها را می بینند و آن ها همه را می بینند؟

3� جلس��ات کارمندان: آیا سرپرستان کنفرانس های مرتب دارند؟ آیا 
درباره مس��ایل مختلف ب��ا آزادی و مالحظه اص��ول مذاکره می کنند؟ 
آی��ا گفتگوها و تصمیم��ات کنفرانس مدیران باالتر در جلس��ات برای 

اطالع عمومی کارکنان مطرح می گردد؟

4� اوراق و یادداش��ت های مرب��وط به موضوع کنفران��س: آیا اوراق و 
یادداشت ها ش��امل ارقام، نقش��ه، توضیحات و غیره به تعداد کافی در 

جلسات و کنفرانس ها در میان شرکت کنندگان توزیع می گردد؟
5� یادداش��ت های اطالع��ی: آیا از طرف ادارات جزء یادداش��ت هایی 
برای اطالع مدیران از فکر و نقش��ه و طرح های اعضای کوچک تهیه و 
فرس��تاده می شود؟ آیا این یادداش��ت ها در میان اعضای گروه، اداره یا 

کارگاه برای اطالع توزیع می گردد؟
6 � کمیته ها و کمیس��یون ها: آیا عضویت کمیسیون ها و کمیته های 
مختلف آن چنان در میان کارکنان متداول گردیده اس��ت که کارکنان 
هر یک به قدر توانایی خود احس��اس کنند که در کارها شرکت دارند و 

موسسه آن ها را به بازی می گیرد؟
آیا فعالیت ها و مذاکرات کمیته های مختلف به اطالع تمام سازمان ها 
می رس��د؟ آیا جلسات کمیته ها قبال آماده می شود تا وقت کارکنان در 

آن تلف نگردد؟
7� مذاک��رات گروهی: آیا مجالس مذاکره و مباحثه در میان کارکنان 

مختلف درباره امور مربوط بکار و موسسه مرتبا تشکیل می گردد؟
8� مالقات های عمومی: آیا س��الی دو یا یکبار جلسه مالقات عمومی 
مرکب از کلیه کارکنان تش��کیل می گردد که در آن روس��ا و کارکنان 

همدیگر را از نزدیک ببینند؟
9� برنامه های آموزشی: آیا کارکنان از برنامه های آموزشی که موسسه 
ترتیب می دهد خبردار هستند؟ آیا این امکان ها به طور مناسب، موثر و 

مساوی برای واجدین شرایط هست؟
10� برنامه های راهنمایی: آیا برنامه هایی برای راهنمایی کس��انی که 

تازه استخدام شده اند موجود است؟
آیا برنامه هایی برای کس��انی که از سابق در موسسه کار می کنند وجود 
دارد که آن ها را از تغییرات حاصله در کار و سازمان موسسه خبردار سازد؟
11� نش��ریات برای کارکنان: آیا نامه های کارکنان محتوای خبرهای 

تازه است یا نه؟
آیا نش��ریه به فوریت به دس��ت کارکنان و کسانی که در موسسه کار 

می کنند می رسد؟
آیا می توان آن را از لحاظ محتویات بهتر ساخت؟...

12� مکاتبات: آیا رونوش��ت نامه هایی که م��ورد توجه و عالقه اعضای 
گروه هاست در میان اعضای مربوطه با سرعت و فوریت در گردش است؟

13� بخش��نامه ها، مطبوعات و غیره: آیا اوراق چاپی که به موسس��ه 
می رس��د به فوریت و س��رعت به دست کس��انی که عالقمند به آن ها 
هس��تند می رس��د؟ آیا سیس��تم خوبی برای توزیع این ن��وع اوراق در 

موسسه موجود است یا این که سرنوشت آن ها نامعلوم است؟
14� تخته های آگهی : آیا سیستم سریع و موثری برای »تخته آگهی« 
دارید؟ انجام این کار به عهده ش��خص معینی واگذار گردیده است؟ آیا 

اگر او کار خود را خوب انجام دهد پاداشی در می یابد؟
15� روابط اجتماع��ی: آیا درباره فعالیت ه��ای اجتماعی و تفریحات 
کارکن��ان و خان��واده آن ها برنام��ه منظمی موجود اس��ت؟ آیا در این 

برنامه ها مدیران هم شرکت دارند؟
16� تش��ویق پیش��نهادها: آیا سیس��تم پیش��نهادها از ط��رف عموم 
کارکنان، به خصوص کارکنان جزء استقبال می گردد؟ آیا مدیران آن را 

پشتیبانی می کنند؟ آیا تاثیر مثبتی در روحیه کارکنان دارد؟
17� بازدی��د خانواده کارکنان در موسس��ه: آیا برنام��ه مرتبی وجود 
دارد ک��ه اجازه بدهد خانواده های کارکنان به کارگاه و یا اداره کارکنان 

مربوطه بیایند و محیط کار آنان را بازدید کنند؟
18� بررسی عکس العمل های کارکنان: آیا بررسی صحیح و منظمی از 
عقیده و عکس العمل های کارکنان درباره کار موسسه موجود می باشد؟ 

آیا درباره فعالیت گروه خود شما چنین بررسی موجود است؟
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دکت��ر حمی��د نطق��ی یک��ي از اولین کتاب ه��اي تخصصي رش��ته 
روابط عمومي را بنام »مدیریت و روابط عمومي« تألیف و منتش��ر نمود. 
این کتاب که در س��ال 1349 منتش��ر گردید، نش��انگر درک عمیق و 
نکته سنجي دکتر نطقي در مورد محدوده عمکرد روابط عمومي مي باشد 
که همانا عبارت اس��ت از عدم ش��ناخت و درک مدیران و مسئوالن از 

فلسفه روابط عمومي کاربردي.
 ب��ه اذعان متخصص��ان روابط عمومي و با توجه ب��ه نتایج تحقیقات 
انجام یافته، هم اکنون نیز مهمترین مبحث در مورد مش��کالت فراروي 
روابط عمومي ها، شناس��اندن روابط عمومي و اهمی��ت آن به مدیران و 

مسئوالن ادارات، سازمان ها، کارخانجات و . . . است. 

 مهمترین آثار دکتر حمید نطقي عبارتند از:                                                 
* یکساعت با قاآني

* کتاب مدیریت و روابط عمومي
* روزنامه اطالعات، بیست و پنج روزنامه مهم دنیا 

* روابط سیاسي � چاپ در رسانه ها 
* باورها و تبلیغات سیاس��ي � تعاملي در زمینه شعر و ادبیات. اشعار 

فارسي )نوشته اي قدیمي( 
 * ج��اده ش��راب )داس��تان هاي کوتاه فارس��ي(، گناه ه��اي جواني. 

از هر رنگ )اشعار ترکي(
*  از دیروز تا امروز )اشعار ترکي( و پایان یکسال

 دکتر حمید نطقي عالوه بر آثار فراواني که در رش��ته روابط عمومي 
و ارتباط��ات دارد، در زمین��ه ش��عر و نث��ر نی��ز آثار زیادي ب��ه یادگار 

گذاش��ته اس��ت. وي ب��ه گفته دکتر ج��واد هیئت 
که از دوس��تان دوران نوجواني اش 
بود از پایه گذاران و اولین س��ردبیر 
فصلنام��ه وزی��ن »وارلی�ق« بوده و 
حتي نام وارلیق نیز پیشنهاد ایشان 

بوده است. دکتر نطقي در طول دوران 
همکاري خویش با مجله وارلیق حدود 
93 مقال��ه ادبي و بی��ش از 53  قطعه 

شعر را درآن به چاپ رسانده است. 
اش��عار  کت��اب  آخری��ن   ن��ام 
پای�ان ی�ک ه�زاره"   " نطق��ی  دکت��ر 
 )می��ن ایلین س��ونو = پایان ی��ک هزاره( 

می باشد.

کتاب مدیریت و روابط   عمومي

فهرست مطالب
پیشگفتار

کتاب اول ـ دوران های نخستین 
روابط عمومی و مدیریت

فصل اول: دوران پیش از تاریخ  
فصل دوم: تمدن های باستانی  

فصل سوم: در قرون وسطی  
فصل چهارم: نویسندگان قرن شانزدهم  

فصل پنجم: در آستانه دگرگونی ها  

کتاب دوم ـ تکامل فکر مدیریت
فصل اول: قرن نوزدهم  

فصل دوم: در دوران سرمایه داری نو  
فصل سوم: مکتب های نو  
فصل چهارم: مدیریت نو  

 
کتاب سوم ـ آغاز توجه جدی به روابط عمومی

کتاب چهارم ـ روش ها و تکنیک ها
فصل اول: اقلیم و محیط مناسب  

فصل دوم: اندیشه آینده نگری  
فصل سوم: شیوه های رهبری و اداره  

فصل چهارم: بحثی درباره روابط عمومی ها  
 

کتاب پنجم ـ مدیریت و ارتباط
فصل اول: ارتباطات و روابط عمومی  

فصل دوم: مقدمه ای درباره ارتباط با کارکنان  
فصل سوم: ارتباط با کارکنان  
فصل چهارم: نشریه موسسه  

فصل پنجم: ارتباط با مدیران  
فصل ششم: ارتباط در میان مدیران  

فصل هفتم: برنامه های ارتباطی  
فصل هشتم: اجمالی از برنامه ها  

کتاب ششم ـ مدیریت و روابط عمومی
فصل اول: نظریه مدیریت دیرین   

فصل دوم: نظریه مدیریت جدید  
فصل سوم: همبستگی موسسه و جامعه  

آثار  دکتـر نطقی
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کارگاه های آموزشی بهره های فراوان بردیم.
نکت��ه ای که دکت��ر در بحث خب��ر و خبر نگاری مط��رح می ک��رد آموزنده بود.  
خاطرم هس��ت که استاد درکالس های آموزشی در مورد خبر، نکات جالبی را بیان 
می کرد. به گفته  ایش��ان،" خبر که عنصر اصلی کار خبرنگاری و مقوله  مهمی برای 
اطالع رسانی اس��ت، هیچ محدودیت مکانی ندارد، چون به شرق و غرب و شمال و 
جن��وب ارتباط پیدا می کن��د و نکته  جالب اینکه واژه   خبر یا NEWS که در زبان 
انگلیس��ی از چهار حرف تشکیل شده اس��ت، حروف اول واژه های انگلیسی شمال 
)North(، شرق)East(، غرب )West( و جنوب South  است" و این تنها یکی 
از هزاران نکته  ظریف  سبک تدریس استاد بود، سبکی که اجازه  حوصله سر رفتن و 
بازیگوش��ی ذهن را از دانشجویان می گرفت و تمامی شان مشتاقانه در کالس درس 

ایشان حاضر می شدند و بهره می بردند. 
توانمندی های علمی و تجربی چشم گیر ایشان، مرهون مطالعه  زیاد در زمینه های 
گوناگون بود. هر زمان که به خارج از کشور می رفت، کتاب ها و منابع درسی زیادی 
را ب��ه همراه خود می آورد، به طوری که گنجین��ه    بزرگی از کتاب های ارتباطات و 

روابط عمومی جمع آوری کرده بود.
در یکی از روزهای بعد از درگذش��ت اس��تاد همسر ایش��ان که اصالتاً اهل ترکیه 
اس��ت به من گفت: " دکتر چند قوطی برای شما کنار گذاشته است" ! ابتدا متوجه  
منظور ایش��ان نش��دم، اما چند روز بعد مشخص شد که اس��تاد  چندین کارتن از 
کتاب های ارزش��مند و منحصر به فرد خ��ود را در زمینه  روابط عمومی و ارتباطات 
اجتماع��ی با مهر" اهدایی دکت��ر حمید نطقی"  به بنده اه��دا کرده اند. همچنین 
کتاب های مربوط به ش��عر و ادبیات فارس��ی و ترکی خود را نیز به دانش��گاه تبریز 
اهدا نموده بود که تمامی آن ها در حال حاضر مورد استفاده دوستان و دانشجویان 

عالقه مند قرار می گیرد. 
در ش��کل گیری انجمن روابط عمومی ایران نظرات دقیق و حرفه ای دکتر بس��یار 
موثر و راه گش��ا بود. در س��ال 1364 موضوع تشکیل انجمن روابط عمومی در یکی 
از جلسات مشترک با ایش��ان مطرح شد. نکات ارزنده ای برای تاسیس این انجمن 
از طرف دکتر عنوان ش��د. یکی از موارد مهم، تاکید بر اس��تفاده از سوابق انجمنی 
بود که با همین نام قبل از پیروزی انقالب فعالیت می کرد. اساس��نامه  این انجمن 
برای تهیه   چارچوب کلی کار انجمن جدید از طرف ایشان ارایه شد. انجمن قبلی با 
همت شرکت ملی نفت ایران در آن زمان شکل گرفته بود و رئیس آن، مدیر عامل 
ش��رکت نفت بود. از عمده فعالیت ه��ای انجمن مذکور، میزبانی یکی از جلس��ات 

انجمن بین المللی روابط عمومی در تهران است. 

دکتر نطقی تجربیات فراوانی در حوزه  روابط عمومی، 
به ویژه در ش��رکت ملی نفت کسب کرده بود. ایشان، 
از جمله موسس��ین اصلی راه ان��دازی روابط عمومی 
در ش��رکت نف��ت ب��ود. در آن زمان اس��اتید صاحب 
نامی مانند مرحوم ابوالقاس��م حالت و مرحوم برزین 
نویس��نده کتاب " چگون�ه روابط عموم�ی كنیم؟" و 
مرحوم دیباج با دکتر نقطی همکاری نزدیک داشتند. 
دکتر بین سال های 1327 تا 1333 چندین نشریه 
را مدیریت می کرد ضمن این که در آبادان روزنامه ای 
با عنوان "خبر روز" زیر نظر ایش��ان منتش��ر می شد. 
زمینه  تحصیلی ایش��ان، ابتدا در رشته  حقوق با اخذ 
دکتری در دانش��گاه تهران بود و س��پس تحصیالت 
خ��ود را در حوزه  ارتباطات و روابط عمومی در خارج 
از کش��ور ادام��ه داد. زمان��ی که موسس��ه  کیهان در 
تدارک راه اندازی موسس��ه  مطبوعات و روابط عمومی 
بود، ایشان جز اولین نفراتی بود که برای هیات علمی 
این موسس��ه دعوت ش��د. دکتر نطقی همراه با دکتر 
معتمدنژاد، دکت��ر صدرالدین الهی و دکتر منصفی و 
در س��ال های بعد دکتر الهی قمشه ای و برخی دیگر 
از اس��اتید س��ازماندهی و برنامه ریزی این موسس��ه 

تخصصی را به عهده گرفتند. 
اس��تاد به چندین زبان خارجی از جمله انگلیس��ی، 
فرانس��وی، ترکی اس��تانبولی و جغتایی تسلط کامل 
داش��ت. همچنین نش��ریه ای را به زبان ترکی به نام 
وارلیق منتش��ر می کرد. وی به شعر و ادبیات پارسی 
بسیار عالقه مند بود و مطالعات عمیقی در این زمینه 
داش��ت به طوری که در چندین برنامه  تلویزیونی به 

نقد شعر و ادبیات پرداخت.
بنده این توفیق را داشتم وقتی در دهه  اول پیروزی 
انقالب وارد کار اجرایی شدم چندین سال از مشاوره 
و دان��ش منحص��ر به فرد مرحوم دکت��ر نطقی فیض 
بب��رم. ما از حضور ایش��ان در جلس��ات مش��ورتی و 

کار  نطقي،  دکتر  آقاي  مورد  در  کردن  صحبت 
عمومي،  روابط  حوزه   در  ایشان  نیست.  ساده اي 
تجربیات علمي و عملي بسیار ارزشمندي داشتند 
کوتاه  فرصتي  در  آن  مختلف  زوایاي  به  پرداختن  که 

امکان پذیر نیست.
آشنایي من با استاد از سال 1350 شروع شد، زماني 
که به عنوان دانشجو وارد موسسه  عالي علوم ارتباطات 
ارتباطات  علوم  دانشکده   به  بعد  چندي  که  اجتماعي 
واحدهاي  اولین  و  شدم  ـ  یافت  نام  تغییر  اجتماعي 
با ایشان گذراندم. دکتر هم به  دروس کارشناسي را 
عنوان استاد رشته روابط عمومي و هم مدیر گروه این 

رشته در دانشکده فعالیت مي کرد.

جواد قاسمی 

روایت رئیس انجمن روابط عمومی
 از میراث گرانقدر پدر علم روابط   عمومی ایران
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و  مس��ایل کارب��ردی که در حال حاض��ر کمتر مورد 
توجه قرار دارد، ایجاد ش��ود و دانشجویان در جریان 
روند فعالیت های اجرایی کشور و اخبار و مسایل روز 

ایران و جهان قرار گیرند.
به هر حال در صورتی که با همت اساتید فرهیخته و 
صاحب نام حوزه  ارتباطات، مطبوعات و روابط عمومی 
چنین مرکزی شکل نمی گرفت، تا همین سطحی که 
در ح��ال حاضر در ح��وزه  روابط عمومی و مطبوعات 

قرار داریم، پیشرفتی حاصل نمی شد. 
دکتر همیشه می گفت: "روابط عمومی مشاطه گری 
نیس��ت". وی همواره بر اخالق، صداقت، ش��فافیت و 
نظم و انضباط تاکید فراوان داش��ت. قدرت نگارش و 
تس��لط بر ادبیات در نوشته های دکتر نطقی به خوبی 
مشهود اس��ت. دکتر محس��نیان راد که مدت زیادی 
در بخ��ش آموزش با دکتر نطقی هم��کاری می کرد، 
می  گوی��د: "دکتر نطقی مفهوم مطل��ق روابط عمومی 

بود."
به طور کلی، این اس��تاد برجس��ته در شکل گیری 
دانش��کده علوم ارتباطات و تولید منابع درسی رشته  
روابط عمومی و امور اجتماعی نقش اساس��ی داشت. 
هم��واره ب��ه دنب��ال هدف مهم��ی ب��ود و آن تربیت 
نس��ل جوان و انتقال دانش تخصص��ی روابط عمومی 
ب��ه دانش��جویان بود. او در ش��کل گیری بس��یاری از 
واحده��ای س��رآمد روابط عموم��ی در کش��ور و در 
ش��کل گیری انجم��ن روابط عمومی ای��ران و در کنار 
آن انجم��ن متخصصان روابط عمومی تاثیرگذار بود و 
نقشی اساس��ی را ایفا کرد. سرنخ هایی از اندیشه های 
واالی این اس��تاد فرهیخته در این تشکل ها به وضوح 

قابل مشاهده است.
توان علمی و دانش تخصصی چند وجهی استاد در 
حوزه های حقوق، ارتباط��ات، روابط عمومی و ادبیات 
و زبان ه��ای گوناگ��ون نبای��د از نظ��ر دور بماند و بر 
شاگردان و پویندگان راهش واجب است نسل جدید 
را از اندیش��ه های عمیق، مطالع��ات علمی و آثار این 
انس��ان گرانقدر آگاه نمایند. استاد، فردی صمیمی و 
مردم دار بود، اگر با کسی یا سازمانی کار می کرد، هر 

آن چه در توان داشت، در اختیار می گذاشت.
 وزارت فرهن��گ و آم��وزش عال��ی ک��ه متولی امر 
آموزش ارتباط��ات و روابط عمومی بود، در دوره های 
مختلف از نظرات عمیق و کارشناس��انه  ایش��ان برای 
تدوین دوره های آموزش��ی پیشرفته در سطحی باالتر 

از کارشناسی و کارشناسی ارشد استفاده می کرد.
ضمن اینکه زمانی که انقالب فرهنگی صورت گرفت 
و برای دانشکده علوم ارتباطات و رشته روابط عمومی 
محدودیت ه��ای زیادی ایجاد ش��د، دکت��ر نطقی از 
جمله اس��تادانی بود که با تمام وجود، در کنار دکتر 
معتمد نژاد، برای دوام این دانش��کده و خصوصا برای 
احیای مجدد این رش��ته که به ص��ورت یک  گرایش 
درآمده ب��ود، تالش های مداوم و پیگیری های موثری 

به انجام رسانید.
*** یادش گرامی و نامش بلند آوازه باد ***

تالش برای تش��کیل انجمن جدید، به دلیل ش��رایط خاص دوران جنگ، متوقف 
ماند اما در س��ال 1368 که آقای خاتمی وزیر فرهنگ و ارش��اد و آقای مالزم مدیر 
کل تبلیغات دولت ش��دند، مجددا موضوع تش��کیل انجمن به پیش��نهاد اینجانب، 
در دستور کار جلس��ات ماهانه  مدیران کل روابط عمومی وزارتخانه ها، سازمان ها و 
نهادها  قرار گرفت. اساسنامه  پیشنهادی در این جلسات، همان مجموعه ای بود که 
در س��ال 1364 با هم فکری دکتر نطقی تهیه شده بود. این اساسنامه، با تغییراتی 
که هیات موس��س در آن اعمال کرد، در اولین مجمع عمومی انجمن در بیس��ت و 
چه��ارم خرداد م��اه 1370 که به طور اتفاقی این روز همزمان با س��الروز تولد من 
نیز بود، تصویب ش��د. در اصل ش��کل گیری انجمن روابط عموم��ی به ویژه تنظیم 

اساسنامه  پیشنهادی، نظرات دکتر نقش مهم و اساسی داشت. 
جزوات درس��ی اس��تاد ک��ه در دوره های اول تاس��یس دانش��کده، ج��زو منابع 
درس��ی رش��ته روابط عمومی بود، در س��ال های بعد، به صورت کتاب "مدیریت و 
روابط عمومی" به زیور چاپ آراس��ته ش��د. این کتاب یکی از منابع اصلی رش��ته  
ارتباطات و روابط عمومی اس��ت که هنوز بعد از گذش��ت چند دهه از انتش��ار آن، 
همچنان مورد اس��تفاده  دانش��جویان و مدرسین این رش��ته قرار می گیرد. قبل از 
انتشار این کتاب، کتاب دیگری با عنوان " روابط عمومی " توسط مرحوم دیباج در 
روابط عمومی شرکت نفت با مقدمه  مدیر عامل آن شرکت منتشر شده بود.  سپس 
کت��اب" روابط عموم��ی" به قلم دکتر امینی در این زمینه، به چاپ رس��ید که این 
کت��اب نیز، همچنان در کنار کتاب "مدیریت و روابط عمومی" جزو منابع درس��ی 

مهم رشته  روابط عمومی به حساب می آید. 
نکته  مهمی که باید در زمینه  برنامه های آموزشی دانشکده اشاره کرد، تاثیرگذاری 
دکتر در برنامه ریزی و تثبیت رشته روابط عمومی بود. این موضوع با همت استادانی 
مانن��د دکتر معتمدنژاد، مرحوم دکتر نطقی، دکتر بدیعی، دکتر صدرالدین الهی و 

مرحوم عماد افشار سازماندهی  شد.  
در س��ال 1350 موسس��ه  عال��ی مطبوع��ات و روابط عمومی به دانش��کده  علوم 
ارتباط��ات اجتماع��ی تبدیل ش��د و اولین دوره ای بود ک��ه در آن ظرفیت پذیرش 
دانش��جو نسبت به س��ال های پیش، چند برابر شد. نشست هایی با عنوان " مسایل 
روز" ب��ا حضور مدیران اجرایی س��طح باالی کش��ور با کمک مدیر وقت موسس��ه  
کیه��ان و برنامه ریزی دکتر نطقی و دکتر معتمدنژاد در س��الن اجتماعات )س��الن 
100( برگزارمی شد. اهمیت این موضوع بدانجا رسید که در یکی از این نشست ها، 
نخس��ت وزیر وقت مسایل سیاسی � اجتماعی آن دوره را تحلیل کرد و به سواالت 
دانشجویان پاسخ گفت. در این نشست ها تالش بر این بود که پیوند مباحث نظری 
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دکتر نطقی در یادداشت »مرا معلم حسن تو عاشقی آموخت« درباره  
آش��نایی خود با روابط عمومی و تأسیس رشته روابط عمومی در ایران، 
چنین می نویس��د: »... نخس��ت از کتاب های مربوط به این حوزه چند 
جل��دی تهیه کردم، س��پس حاصل خوانده های خود را ب��ا آثار نیاکان 
و نامداران کشورمان س��نجیدم و این ترکیب را سخت پسندیدم، لکن 
همواره نگران فس��ادپذیری آن بودم. با این اندیش��ه در هفت، هش��ت 
سازمان خارجی بزرگ که به مطالعه و عالقه آن دست یافتم، عزم جزم 
کردم و در جستجوی راه حلی برای تدریس و تعمیم روابط عمومی سالم 
و پاسخ گوی نیازهای جامعه ما و متکی به فرهنگ خود از پای ننشستم.
از یمن بخت بیدار، جمعی از اس��تادان پرکار، اندیش��ه مند و هوشیار 
از هر گوش��ه و کناری )که در بعدها، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی 
نام گرفت( گرد آمده بودند و به مس��ائل ارتباطی می اندیش��یدند و به 
خصوص بنا به سابقه فعالیت ها، به مسئله روزنامه نگاری توجه بیشتری 
داش��تند و مس��ائل دیگر ارتباطی از قبیل روابط عموم��ی را نیز مدنظر 

داشتند.

از س��وی دیگر در سال 1327، شرکت نفت ایران و انگلیس که در 
دنی��ای بعد از جنگ دوم جهانی، گرفتار بحران های ش��دیدی ش��ده 
بود، چون پادزهر بعد از مرگ س��هراب، به فکر خانه تکانی و تغییرات 
اساس��ی از جمله تأس��یس روابط عمومی در این بخ��ش افتاد و این 

درست با پایان تحصیالت من هم زمان بود.
در آن وقت رئیس روابط عمومی ش��رکت نف��ت )هنگام جنگ دوم 
جهانی(، »مارشال مونتگمری« بود که بر انتخاب اعضای اولین گروه 
روابط عمومی نظارت داشت. او تحصیل، سابقه نویسندگی و ذوق مرا 
مناس��ب این کار تشخیص داد و بدین گونه با دستیابی به یک سلسله 
تصادفات، تطبیق اصول روابط عمومی برای اولین بار در ایران و شاید 
ش��رق میانه به عهده ما افتاد. این دوران فرصت بی نظیری برای قرار 
گرفتن روابط عمومی در مدرس��ه »تجربه و اشتباه« بود. این مدرسه 
در حدود پانزده س��ال به طول انجامید. بزرگ ترین یار و یاور من در 
آن هنگام کتاب های حجیمی بودند که از خارج وارد می کردیم و من 
ب��ا تمام ولع می خواندم. تنها دیدارهایی که اگر دس��ت می داد از آن 
غفلت نمی کردیم، دیدار با متخصصان ارتباطات بود که برای دریافت 
و درک جهات مختل��ف ارتباط و روابط عمومی منابع مغتنمی بودند. 
در این مکان از آثار گذش��تگان خودم��ان باید یاد کرد و ارزش آن ها 

را بازشناخت.
س��فر به آمریکا و پژوهش در ده، دوازده دانشگاه معتبر آن کشور و 
مطالعه برنامه درس��ی آن ها و صحبت با اس��تادان مشهوری از جمله 
»برنیز« در خانه اش، در جوار دانش��گاه »هاروارد« و خانم او »خواهر 

زیگموند فروید معروف«، فرصتی سودمند و پرخاطره بود.«]2[
دکت��ر نطقی در دی م��اه 77 در یک مصاحب��ه پیرامون چگونگی 
»فکر تأس��یس روابط عمومی ایران« چنین اظهار داش��ت: »درس��ت 
بع��د از اتم��ام تحصیالتم بود و ت��ازه به ایران آمده ب��ودم که متوجه 

 مقدمه
شاید در ابتدا یادآوری زندگی حرفه ای دکتر حمید نطقی برای 
مخاطبان و افرادی که می خواهند آشنایی بیشتری با او و »نظریه« 

روابط عمومی اش پیدا کنند خالی از لطف و فایده نباشد.
دکتر حمید نطقی )1378ـ 1229( در سال 1327 پس از اتمام 
تحصیالت در خارج و بازگشت به ایران، نخست وارد کنسرسیوم 
و سپس شرکت نفت ایران و انگلیس شد و به عنوان مشاور هیأت 
اداره  مطبوعات  با  ارتباط  شاخه  کارمند  و  نفت  کنسرسیوم  مدیره 
اطالعات و انتشارات شرکت نفت اشتغال یافت و در سال 1330 به 

مدیریت روابط عمومی شرکت نفت منصوب شد. 
سال  در  عمومی  روابط  زمینه  در  نطقی  دکتر  جدید  فعالیت های 
برای مدیریت گروه روابط عمومی و  او  از  1346، یعنی زمانی که 

تدریس دروس تخصصی این رشته دعوت به عمل آمد، آغاز شد.
رشته  آموزش  نحوه  بررسی  جهت   1351 سال  در  وی 
روابط عمومی در دانشکده های آمریکا و تهیه و تدوین یک برنامه 
از این  به این کشور کرد و پس  جامع آموزشی این رشته سفری 
دانشکده  شورایعالی  به  را  خود  پیشنهادی  برنامه  تحقیقاتی  سفر 
علوم ارتباطات اجتماعی نام جدید مؤسسه عالی روزنامه نگاری و 
روابط عمومی )1346( تقدیم نمود که مورد تأیید و تصویب مسئوالن 
توجه  با  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  پس  نطقی  دکتر  گرفت.  قرار 
از نظام آموزشی کشور، همچنان به  به حدف رشته روابط عمومی 
فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای خود در دانشکده علوم 
نام جدید همان مؤسسه عالی  اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی 
روزنامه نگاری و روابط عمومی ادامه داد. درپی تالش های ایشان و 
دکتر کاظم معتمدنژاد و همکاری و هماهنگی مسئوالن آموزش عالی 
کشور در سال 1366 رشته روابط عمومی به عنوان یک رشته در 
وزارت  برنامه ریزی  عالی  شورای  تصویب  مورد  کارشناسی  مقطع 

علوم و آموزش عالی وقت قرار گرفت. ]1[

مهدی باقریان 

نظریه                            روابط    عمومی 
لهدکتر نطقی

ـا
مق
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ش��دم، ش��رکت نفت، آگهی اس��تخدام نیرو داده اس��ت. می خواست با 
جذب فارغ التحصیالن نویس��ندگی، حقوق و ادبیات، در این سوی دنیا 
روابط عمومی راه بیندازد. تا آن تاریخ، کس��ی از وظایف چنین واحدی 
در ایران خبر نداش��ت. به اس��تخدام ش��رکت نفت درآمدم و با کسانی 
چون ابوالقاس��م حالت )ش��اعر( و مهرداد مهرین )نویسنده( و چند تن 

دیگر آشنا شدم. 
ابت��دا که مش��غول کار ش��ده بودی��م، هن��وز روابط عموم��ی تعریف 
نش��ده بود. به تدریج ش��کل گرفت و در آن زمان ب��ه این کارها عنوان 

»روابط عمومی« نداده بودند. برخی جاها از آن 
تعبیر روابط تجاری ک��رده بودند. در ایران هم 
اسم استخبارات را گذاشته بودند که مردم دید 
خوبی نسبت به آن نداش��تند. چون عمده کار 
آن انتشاراتی بود، براین اساس آن را انتشارات 
نامیدند. به این ترتیب، پس از سفری مطالعاتی 
به اروپ��ا و آگاهی از چگونگی کار و پیش��رفت 
کشورهای اروپایی در روابط عمومی از جمله در 
انگلیس به ایران بازگش��تم و پس از تطبیق آن 
شرایط و عادات محلی و با تکیه بر بنیه ایرانی، 

طرح نخس��تین واحد روابط عمومی را در ای��ران )در آبادان( به اجرا در 
آوردم.

دکتر مهدی محس��نیان راد اس��تاد علوم ارتباط��ات اجتماعی درباره 
فعالیت ه��ای دکت��ر حمید نطقی در تأس��یس گ��روه روابط عمومی در 
دانشکده علوم ارتباطات، تأسیس اولین واحد روابط عمومی در شرکت 
نفت و ایجاد طرح ارتباط جمعی پس از پیروزی انقالب اس��المی اذعان 
می دارد اس��تاد نطقی نخس��تین گ��روه روابط عمومی دانش��کده علوم 
ارتباطات را پس از تأسیس دانشکده مطبوعات و روابط عمومی تشکیل 
داد که بعدها به نام مؤسس��ه و دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی ادامه 

فعالیت داد:
»دکتر نطقی نخس��تین واحد روابط عمومی ایران را در ش��رکت نفت 
پیش از ملی ش��دن صنعت نفت، تأس��یس کرد. وی پس از تأس��یس 

دانشگاه به عنوان مدیر گروه روابط عمومی انتخاب شد.
نطقی مفهوم مطلق روابط عمومی بود. پس از انقالب در اولین اجالس 
روابط عمومی ها که در تهران برگزار ش��د، مقرر شد من و او برای طرح 
ارتباط جمعی در ایران کار کنیم. یعنی برای کشوری که انقالب کرده و 
نظام ارزشی در آن تغییر کرده بود، طرح جدید را ایجاد کردیم. همین 
جلسات مشترک مستمری که با یکدیگر داشتیم، باعث نزدیکی بیشتر 

من و دکتر نطقی شده بود.«
ب��ه اعتق��اد دکتر نعیم بدیعی اس��تاد عل��وم ارتباط��ات، دکتر نطقی 

پایه گذار روابط عمومی در ایران است.
از مجموع این گفته ها چنین نتیجه گرفته می ش��ود، که دکتر نطقی 
اس��تادی مسلم در رش��ته روابط عمومی بوده اس��ت وی حتی در دوره 
جوانی و قبل از ایجاد رادیو در ایران در سال 1317 در زمینه ارتباطات 
مقاالت قوی و محکمی به رش��ته تحریر در آورده که بس��یار با اهمیت 

است.
او در س��ال 1317 در مقال��ه ای تحت عنوان »ض��رورت ایجاد رادیو 
در ایران« )چند س��ال قبل از ایجاد روابط عمومی در ایران( در نش��ریه 
»ش��اهین« چنین می نویس��د: »یکی از علمای اخیر گفته است: رادیو 
زبان کش��ور است! راس��تی نیز همین طور است. هر ممکلتی که نتواند 
به وس��یله امواج کهربایی از فرهنگ ها پیام خود را به گوش دوستداران 
خویش برس��اند در حقیقت الل اس��ت. رادیو بزرگ تری��ن اختراع قرن 

بیستم و معجزه آن است.«
اس��تاد صمد سرداری نیا مورخ ترک زبان در مجله وارلیق نکته بسیار 
جالب��ی در مقاله خود تحت عنوان »میرحمی��د نطقی« به میان آورده 

است که تکرار آن برای خوانندگان خالی از فایده نیست: »جراید کشور 
ب��ا درج خبر در گذش��تش، از او به عنوان »پ��در روابط عمومی ایران« 
تجلیل کردند، ولی آغاز فعالیت مطبوعاتی اش را س��ال 1320 شمسی 
قید کردند. باید گفت که او تنها »پدر روابط عمومی ایران« نبود و آغاز 

فعالیت های مطبوعاتی اش به سال های قبل از 1320 می رسد.«]3[
 بنیان گذاری روابط عمومی ایران

دکتر حمید نطقی به سبب تدوین و تألیف مقاالت نخستین این رشته 
به زبان فارسی، تعریف و تبیین تعاریف و مفاهیم آن، تدریس دوره های 
نخس��تین روابط عمومی در کش��ور، سخنرانی در 
نخستین س��مینارهای روابط عمومی در آغاز کار، 
پذیرش س��مینارهای روابط عموم��ی در آغاز کار، 
پذیرش ریاست نخس��تین گروه آموزشی کشور و 
تألیف کتاب معتبر »  مدیریت و روابط عمومی« به 

عنوان پدر روابط عمومی ایران شناخته می شود.
استاد میرسعید قاضی در یکی از یادداشت های 
خ��ود ضمن بیان مطلب فوق، چنین می نویس��د: 
»  قطعاً این از اقبال بلند رشته روابط عمومی ایران 
بود که آموزش علمی، منظم و دانش��گاهی آن به 
همت دکتر نطقی انس��انی واال، استادی دانشمند و متخصصی کم نظیر 
آغاز شد. اگرچه برای شروع روابط عمومی نوین در کشور کمی دیر شده 
بود، ولی هدایت و فرمان حرکت آن در دستان مردی قرار گرفت که با 
تکیه بر خصلت انس��انی، مطالعات وسیع و همه جانبه و تجارب علمی 
و عمل��ی فراوان در رش��ته روابط عمومی عقب ماندگی ها را به س��رعت 

جبران کرد.«
 عناصر نظریه روابط عمومی دکتر نطقی

عناص��ر نظریه روابط عموم��ی دکتر نطقی را می ت��وان در عوامل زیر 
خالصه کرد:

1� علم و هنر؛ تکنیک و دانش روابط عمومی الزم و ضروری است و از 
این جهت یک روابط عمومی باید سیس��تماتیک، علمی و از روی دانش 

و تخصص باشد.
اما در عین حال هنر اس��ت. برخی کس��انی که علم روابط عمومی را 
ندانس��ته اند، توانسته اند با هنرمندی و ذوق، خطاهایشان را در این باره 

بپوشانند. 
اصوالً فردی که در روابط عمومی کار می کند، باید اس��تعداد داش��ته 

باشد و ارتباط گر ورزیده ای باشد و با همگان به خوبی بجوشد.
2� عش�ق؛ کار روابط عموم��ی؛ کار اداری معمول��ی و کار آدم ه��ای 
معمولی نیس��ت. آدم باید عشق و عالقه ای خاص داشته باشد تا بتواند 

در این زمینه کار کند.
3� فلس�فه مدیریت نو و روابط عمومی؛ روابط عمومی به طور کلی به 
س��ه عنصر اصلی خود قابل تجزیه اس��ت: هنر، فن )تکنیک( و فلسفه. 
روابط عموم��ی به صورت هنر مطلق را، باید در زیر عنوان »دوران پیش 
از تاریخ روابط عمومی« بررسی کرد. در پایان این دوران دراز )از 5000 
س��ال پیش از می��الد تا اندکی پس از جنگ جهانی نخس��ت( اوضاع و 
شرایط چنان دگرگون شده بود که جز به دستیاری تکنیک های خاصی 
دش��واری هایی که پدید می آید قابل حل نبود. از این روی فجر دوران 

دوم یعنی »دوران تکنیک ها« و یا »روابط عمومی فنی« طلوع کرد.
پس از جنگ دوم جهانی و با انقالب س��یبرنتیک، همه ضوابط پیشین 
ناکافی گردید و در شرایط پیچیده جدید، براساس فلسفه مدیریت جدید، 
روابط عمومی به معنی مدرن کلمه زاد. پس به طور خالصه، روابط عمومی 
امروز، روابط عمومی اس��ت که خود را از کار مش��اطگی و اس��ارت »زیبا 
کردن تصویر زش��ت ها« رهانده، متکی به هزاران س��ال تاریخ و تجارب 

تکنیکی قرن بیستم و فلسفه مدیریت نو دوران ماست.]4[
4� منافع عمومی؛ در یک روابط عمومی حقیقی، کارها ابتکاری اس��ت. 

اصوالً فردي که در روابط عمومي 
داشته  استعداد  باید  مي کند،  کار 
با  و  باشد  ورزیده اي  ارتباط گر  و  باشد 

همگان به خوبي بجوشد.
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کارها را با توجه به زمان مناسب انجام می دهد و مالحظه »  عامه  « را می کند.
در روابط عمومی باید طرف مردم را گرفت. روابط عمومی اگر پایه اش 

احساس وفاداری و مردم داری و قدردانی باشد، موفق خواهد شد. 
5  � اثرگذاری؛ روابط عمومی ها، باید همیش��ه ب��ه دنبال راه های تازه 

برای اثرگذاری باشند و از اشتباهات خود و دیگران، درس بگیرند. 
6  � راس�ت گویی؛ راس��ت گویی به هیچ جا ضرر نمی رس��اند. وظیفه 
روابط عمومی این نیس��ت که تمام ارقام را قش��نگ نش��ان دهد. دکتر 
نطقی دروغ گویی و تحریف داده ها و اطالعات را کار روابط عمومی های 

»جهنمی« می دانست.
7� تبلیغ�ات؛ نکته مهم این اس��ت که نبای��د کار روابط عمومی را با 
تبلیغ��ات بازرگانی درهم آمیخ��ت. روابط عموم��ی اندازه های حقیقی 
مسائل و موضوعات را به مردم نشان می دهد در حالی که هنر تبلیغات 

بازرگانی، مبالغه است.
روابط عمومی باید حس��ن نیت خود را به مردم نش��ان دهد و اگر به 
این هدف نایل آید، کارش از هزار تبلیغ مؤثرتر اس��ت. من همیش��ه در 
نوشته هایم گفته ام خوش��ا به حال آن تبلیغات که روابط عمومی آن را 
حمایت کند. بدا به حال آن روابط عمومی که تبلیغات آن را اداره کند. 
8  � نی�از روابط عموم�ی ب�ه روابط عمومی؛ با این ک��ه روابط عمومی 
باید، بیش��تر از بخش های دیگر به مدیریت نزدیک باش��د اما خدماتش 
پوش��یده می ماند و معموالً هرجا بخواهند قناعت و صرفه جویی کنند، 
از روابط عمومی ش��روع می کنند. ش��اید به همین خاطر روابط عمومی، 

خودش به یک روابط عمومی نیاز داشته باشد. 
 الگوی روابط عمومی دکتر نطقی

در الگوی روابط عمومی دکتر نطقی، شناخت عقالنی و منابع عمومی 
مقدم بر ش��ناخت غیر علمی )کاذب( و نفع فردی اس��ت. دکتر نطقی 
در تدوین این الگو در نوش��ته ها و آث��ار خود، عناصر و اصولی را عرضه 
م��ی دارد که از ه��ر حیث جامع به نظر می رس��د. الگوی روابط عمومی 

دکتر نطقی دارای چهار مشخصه اساسی زیر است:
1- مبتنی بر یک دستگاه فکری مستقل است.

2- متکی بر فرهنگ خودی و آثار نیاکان است.
3- مبتنی بر »شناخت علمی« است. 

4- متضمن منافع عمومی است.
 ارکان الگوی روابط عمومی دکتر نطقی

الگوی روابط عمومی دکتر نطقی بر ارکان دوگانه ذیل استوار است:
1� تحقیق و آگاه س�ازی؛ هیچ ش��خص حقیقی یا حقوقی نس��بت به 
محیط خود نمی تواند بی اعتنا بماند. رشته های گوناگون ارتباطات همه 

موجودات را چنان به هم پیوند داده است که با ترقی 
و دگرگونی تکنیک های ارتباطی، بازتاب حادثه ای در 
یک گوش��ه، در اندک زمانی در همه جا فرو می پیچد 
و هم��ه چیز را کم و بیش تح��ت تأثیر قرار می دهد. 
بنابرای��ن بی تردید می توان گفت که بیش از پیش در 
تصمیم گیری مدیران، به نسبت اهمیت سازمانی که 
مس��ئولیت اداره آن را به عهده گرفته اند، جمع آوری 
اطالع��ات )Data( و نتیجه گی��ری صحی��ح از آن ها 
ضروری و ناگزیر ش��ده است. قبل از هر تغییر و بلکه 

در ضمن اجرای آن و خالصه در هر مرحله ای، اجرای تحقیق و پژوهش 
واجب اس��ت. وجود دستگاهی که استادانه به چنین تحقیقی اقدام و به 
ط��ور صحیح نتیجه گیری کند و ب��ا تکیه بر این اطالعات، مدیران را از 
نتایج تصمیم هایش��ان آگاه کرده و در صورت لزوم »عامه« عالقه مندان 
را نس��بت به کم و کیف و دالیل تصمیم های مدیران آگاه س��ازد، برای 
مدیریت نعمتی بزرگ تلقی می شود. چنین دستگاهی »روابط عمومی« 

نام دارد. 

2� مدیریت)كلید حل مشکالت( شفافیت؛ 
از دوره ای ک��ه دکتر نطقی تمایل برخی اش��خاص را به پنهان کاری 
احس��اس کرد و دید که فس��اد، اغلب زیر این پرده آش��یانه می گیرد و 
تاریکی ش��ب بهترین یار و یاور راهزنان اس��ت، ب��ه فضایل آنچه بعدها 
»شفافیت« نام گرفت بسیار اندیشید. هرچند که در عمل کجروی های 
زیادی بر آن عارض بود، اما در افزارهای نامی مدیریت، »روابط عمومی« 

را کلید حل این مشکالت شناخت. 
 ویژگی های الگوی روابط عمومی دکتر نطقی

1� مدیریت
در بح��ث مدیریت روابط عمومی، اولین پرس��ش اساس��ی که به ذهن 
ه��ر کارگزار روابط عمومی خطور می کند این اس��ت که چرا نخس��تین 
کت��اب روابط عموم��ی پیرامون دان��ش »مدیریت« به ن��گارش درآمده 
اس��ت؟ آی��ا دکتر نطقی آگاهانه دس��ت به تألیف و ن��گارش این کتاب 
زد؟ و یا از روی اتفاق بوده اس��ت؟ البته پاس��خ این سؤال روشن است. 
ب��ا این حال بای��د اعتراف کرد دکتر نطقی با آگاهی از این مس��ئله که 
روابط عموم��ی »عمل مدیریت« اس��ت عزم را جزم کرد تا کتابی تألیف 
نمای��د ک��ه از هر حیث جامع و کامل باش��د. وی در این کتاب، پس از 
بررسی سیر تاریخی تکامل فنون مدیریت، پیدایش تفکر روابط عمومی 
را از درون مدیری��ت مورد مطالعه قرار داد. دکتر نطقی مس��ئله ارتباط 
مدیریت با روابط عمومی را در زمینه بس��یار گسترده ای مطرح می کند 
ک��ه امروزه در رأس همه چالش های روابط عمومی ایران قرار دارد و آن 
تعیی��ن چگونگ��ی روش اداره روابط عمومی و س��ازمان به موازات اصل 
مهم »پاس��داری از منافع عمومی« و »راست گویی« است. او نشان داد 
روابط عمومی علم مدیریت و آموزنده تعقل و پاس��دار شخصیت و شرف 

انسان در مقابل کجروی ها و اجحافات است. 
»برتراندکانفلی��د« یک��ی از مؤلفان مع��روف روابط عمومی در آمریکا 
در کت��اب خود به ن��ام »روابط عمومی، اصول، موارد و مش��کالت آن« 
تعریف��ی از روابط عموم��ی ارائه کرده که ذکر آن در اینجا برای نش��ان 
دادن تأثیرپذیری دکتر نطقی بس��یار مناسب است. کانفلید می نویسد: 
»روابط عمومی فلسفه اجتماعی مدیریت است. مدیران مسئولیت شناس 
این فلس��فه را با کمال صراحت در مقررات و خط مش��ی مؤسسه خود 
بیان می کنند و کلیه اقدامات خود را با فلس��فه اجتماعی خود منطبق 
می س��ازند. آنگاه کلیه اقدامات و اعمال مؤسس��ه را که ناشی از فلسفه 
اجتماعی مدیریت بوده به اطالع مردم مورد ارتباط خود می رس��انند تا 

حسن نیت و تفاهم مردم را جلب نمایند.«]5[
نش��ریه اخبار روابط عمومی تعریفی از روابط عمومی به شرح زیر ارائه 
کرده که از س��وی غالب نویس��ندگان روابط عمومی نقل ش��ده اس��ت: 
»روابط عمومی عمل مدیریت اس��ت که به وسیله 
آن افراد جامعه مورد س��نجش ق��رار می گیرند و 
روش کار و ط��رز عم��ل یک فرد یا یک مؤسس��ه 
ب��ا مصلحت عمومی منطبق می گ��ردد و برنامه ای 
برای جلب تفاه��م و مقبولیت عامه به موقع اجراء 

گذاشته می شود.«]6[
کارها را با توجه به زمان مناس��ب انجام می دهد و 

مالحظه »  عامه  « را می کند.
در روابط عمومی باید طرف مردم را گرفت. روابط عمومی اگر پایه اش 

احساس وفاداری و مردم داری و قدردانی باشد، موفق خواهد شد. 
5  � اثرگذاری؛ روابط عمومی ها، باید همیش��ه ب��ه دنبال راه های تازه 

برای اثرگذاری باشند و از اشتباهات خود و دیگران، درس بگیرند. 
6  � راس�ت گویی؛ راس��ت گویی به هیچ جا ضرر نمی رس��اند. وظیفه 
روابط عمومی این نیس��ت که تمام ارقام را قش��نگ نش��ان دهد. دکتر 
نطقی دروغ گویی و تحریف داده ها و اطالعات را کار روابط عمومی های 

»جهنمی« می دانست.

بسیار  مردي  نطقي،  دکتر 
همیشه  و  بود  مؤدب  و  شاد 
از  وي  داشت.  لب  بر  لبخند 

غرب زدگان تقلید نمي کرد.
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7� تبلیغ�ات؛ نکته مهم این اس��ت که نبای��د کار روابط عمومی را با 
تبلیغ��ات بازرگانی درهم آمیخ��ت. روابط عموم��ی اندازه های حقیقی 
مسائل و موضوعات را به مردم نشان می دهد در حالی که هنر تبلیغات 

بازرگانی، مبالغه است.
روابط عمومی باید حس��ن نیت خود را به مردم نش��ان دهد و اگر به 
این هدف نایل آید، کارش از هزار تبلیغ مؤثرتر اس��ت. من همیش��ه در 
نوشته هایم گفته ام خوش��ا به حال آن تبلیغات که روابط عمومی آن را 
حمایت کند. بدا به حال آن روابط عمومی که تبلیغات آن را اداره کند. 
8  � نی�از روابط عموم�ی ب�ه روابط عمومی؛ با این ک��ه روابط عمومی 
باید، بیش��تر از بخش های دیگر به مدیریت نزدیک باش��د اما خدماتش 
پوش��یده می ماند و معموالً هرجا بخواهند قناعت و صرفه جویی کنند، 
از روابط عمومی ش��روع می کنند. ش��اید به همین خاطر روابط عمومی، 

خودش به یک روابط عمومی نیاز داشته باشد. 
 الگوی روابط عمومی دکتر نطقی

در الگوی روابط عمومی دکتر نطقی، شناخت عقالنی و منابع عمومی 
مقدم بر ش��ناخت غیر علمی )کاذب( و نفع فردی اس��ت. دکتر نطقی 
در تدوین این الگو در نوش��ته ها و آث��ار خود، عناصر و اصولی را عرضه 
م��ی دارد که از ه��ر حیث جامع به نظر می رس��د. الگوی روابط عمومی 

دکتر نطقی دارای چهار مشخصه اساسی زیر است:
1- مبتنی بر یک دستگاه فکری مستقل است.

2- متکی بر فرهنگ خودی و آثار نیاکان است.
3- مبتنی بر »شناخت علمی« است. 

4- متضمن منافع عمومی است.
 ارکان الگوی روابط عمومی دکتر نطقی

الگوی روابط عمومی دکتر نطقی بر ارکان دوگانه ذیل استوار است:
1� تحقیق و آگاه س�ازی؛ هیچ ش��خص حقیقی یا حقوقی نس��بت به 
محیط خود نمی تواند بی اعتنا بماند. رشته های گوناگون ارتباطات همه 
موج��ودات را چن��ان به هم پیوند داده اس��ت که با ترق��ی و دگرگونی 
تکنیک ه��ای ارتباط��ی، بازت��اب حادث��ه ای در یک گوش��ه، در اندک 
زمان��ی در همه جا فرو می پیچ��د و همه چیز را کم و بیش تحت تأثیر 
ق��رار می دهد. بنابرای��ن بی تردید می توان گفت ک��ه بیش از پیش در 
تصمیم گیری مدیران، به نس��بت اهمیت س��ازمانی که مسئولیت اداره 
آن را به عهده گرفته ان��د، جمع آوری اطالعات )Data( و نتیجه گیری 
صحیح از آن ها ضروری و ناگزیر شده است. قبل از هر تغییر و بلکه در 
ضمن اجرای آن و خالص��ه در هر مرحله ای، اجرای تحقیق و پژوهش 
واجب اس��ت. وجود دستگاهی که استادانه به چنین تحقیقی اقدام و به 
ط��ور صحیح نتیجه گیری کند و ب��ا تکیه بر این اطالعات، مدیران را از 
نتایج تصمیم هایش��ان آگاه کرده و در صورت لزوم »عامه« عالقه مندان 
را نس��بت به کم و کیف و دالیل تصمیم های مدیران آگاه س��ازد، برای 
مدیریت نعمتی بزرگ تلقی می شود. چنین دستگاهی »روابط عمومی« 

نام دارد. 
2� مدیریت)كلید حل مشکالت( شفافیت؛ 

از دوره ای ک��ه دکتر نطقی تمایل برخی اش��خاص را به پنهان کاری 
احس��اس کرد و دید که فس��اد، اغلب زیر این پرده آش��یانه می گیرد و 
تاریکی ش��ب بهترین یار و یاور راهزنان اس��ت، ب��ه فضایل آنچه بعدها 
»شفافیت« نام گرفت بسیار اندیشید. هرچند که در عمل کجروی های 
زیادی بر آن عارض بود، اما در افزارهای نامی مدیریت، »روابط عمومی« 

را کلید حل این مشکالت شناخت. 
 ویژگی های الگوی روابط عمومی دکتر نطقی

1� مدیریت
در بحث مدیریت روابط عمومی، اولین پرس��ش اساسی که به ذهن هر 
کارگزار روابط عمومی خطور می کند این اس��ت که چرا نخستین کتاب 
روابط عمومی پیرامون دانش »مدیریت« به نگارش درآمده اس��ت؟ آیا 

دکت��ر نطقی آگاهانه دس��ت به تألیف و نگارش این کت��اب زد؟ و یا از 
روی صدفه و اتفاق بوده اس��ت؟ البته پاس��خ این س��ؤال روشن است. 
ب��ا این حال بای��د اعتراف کرد دکتر نطقی با آگاهی از این مس��ئله که 
روابط عموم��ی »عمل مدیریت« اس��ت عزم را جزم کرد تا کتابی تألیف 
نمای��د ک��ه از هر حیث جامع و کامل باش��د. وی در این کتاب، پس از 
بررسی سیر تاریخی تکامل فنون مدیریت، پیدایش تفکر روابط عمومی 
را از درون مدیری��ت مورد مطالعه قرار داد. دکتر نطقی مس��ئله ارتباط 
مدیریت با روابط عمومی را در زمینه بس��یار گسترده ای مطرح می کند 
ک��ه امروزه در رأس همه چالش های روابط عمومی ایران قرار دارد و آن 
تعیی��ن چگونگ��ی روش اداره روابط عمومی و س��ازمان به موازات اصل 
مهم »پاس��داری از منافع عمومی« و »راست گویی« است. او نشان داد 
روابط عمومی علم مدیریت و آموزنده تعقل و پاس��دار شخصیت و شرف 

انسان در مقابل کجروی ها و اجحافات است. 
»برتراندکانفلی��د« یک��ی از مؤلفان مع��روف روابط عمومی در آمریکا 
در کت��اب خود به ن��ام »روابط عمومی، اصول، موارد و مش��کالت آن« 
تعریف��ی از روابط عموم��ی ارائه کرده که ذکر آن در اینجا برای نش��ان 
دادن تأثیرپذیری دکتر نطقی بس��یار مناسب است. کانفلید می نویسد: 
»روابط عمومی فلسفه اجتماعی مدیریت است. مدیران مسئولیت شناس 
این فلس��فه را با کمال صراحت در مقررات و خط مش��ی مؤسسه خود 
بیان می کنند و کلیه اقدامات خود را با فلس��فه اجتماعی خود منطبق 
می س��ازند. آنگاه کلیه اقدامات و اعمال مؤسس��ه را که ناشی از فلسفه 
اجتماعی مدیریت بوده به اطالع مردم مورد ارتباط خود می رس��انند تا 

حسن نیت و تفاهم مردم را جلب نمایند.«]5[
نش��ریه اخبار روابط عمومی تعریفی از روابط عمومی به شرح زیر ارائه 
کرده که از س��وی غالب نویس��ندگان روابط عمومی نقل ش��ده اس��ت: 
»روابط عمومی عمل مدیریت اس��ت که به وسیله آن افراد جامعه مورد 
سنجش قرار می گیرند و روش کار و طرز عمل یک فرد یا یک مؤسسه 
با مصلح��ت عمومی منطبق می گردد و برنام��ه ای برای جلب تفاهم و 

مقبولیت عامه به موقع اجراء گذاشته می شود.«]6[
منطبق بر معیارهای علمی اس��ت«. همچنین در این الگو نوعی دیگر 
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ش��ناخت مبتنی بر »ایمان و باورهای س��رزمینی« و »فرهنگ بومی« 
وجود دارد که از اجزای الینفک روش شناسی نظریه روابط عمومی دکتر 

نطقی به شمار می رود و در آن بر آزاد  اندیشی علمی تأکید می شود.
روش شناسی روابط عمومی دکتر نطقی مبتنی بر عوامل زیر است:

1� مطالعه و تحقیق؛ همان طور که بیان شد دکتر نطقی برای تدوین 
اصول علمی روابط عمومی با اش��تیاق خاصی ک��ه ویژه خود او بود، به 
مطالعه کتاب های روابط عمومی پرداخت و س��رانجام موفق ش��د اولین 
کت��اب روابط عمومی ایران را به نگارش درآورد که امروز یکی از ذخایر 

گرانقدر ادبیات روابط عمومی ایران محسوب می شود.
2� بازدیده�ا، مالقات ه�ا و گف�ت و گ�وی مس�تقیم با پیش�گامان 

روابط عمومی جهان؛ 
دکتر نطقی ب��رای پایه گ��ذاری روابط عمومی در ای��ران، بازدیدهای 
مختلفی از مؤسس��ات و س��ازمان های بزرگ آمریکا ب��ه عمل آورد و از 
نزدیک با عملکرد روابط عمومی های این سازمان ها آشنا شد. برای دکتر 
نطقی، س��فر به آمریکا و پژوهش در چندین دانش��گاه معتبر آن کشور 
و صحبت با اس��تادان مش��هوری از جمله برنیز در خان��ه اش، در جوار 
دانش��گاه هاروارد و خانم او »خواه��ر زیگموند فروید معروف«، فرصتی 

سودمند و پرخاطره تلقی می شد.
3� تکی�ه گاه فکری فیلس�وفانه؛ دکتر نطق��ی در زمینه های تاریخ، 
ارتباطات و روابط عمومی، علوم سیاس��ی، ادبیات و ش��عر )به ویژه شعر 
آذری( دارای اطالع��ات جام��ع و ذوق و قریح��ه خاص ب��ود و در همه 
آن ها خط مش��ی فکری خاص��ی را دنبال می کرد. او س��عی می کرد به 
مدد توانایی قریحه و دانش وس��یع خود، پایگاهی بسازد که در طی راه 

آرمان یابی تغییر مسیر ندهد.
4� اخ�الق حرفه ای؛ اخالق حرفه ای دکت��ر نطقی در دو زمینه نمود 
عینی داش��ت؛ یکی در کالس درس و برخورد با شاگردانش، و دیگری 
در صحنه عمل س��ازمانی و اجتماعی که بس��یار حائز اهمیت است. به 
عب��ارت دیگر، توام کردن »اخالق نظ��ری« )قواعد و مقررات( و توصیه 
آن به اطرافیان که در حقیقت، ش��امل در نظر گرفتن حقوق مخاطبان 
و دانش��جویان می شود به همراه »تعهد« که در قالب پایبندی و رعایت 
قواعد و مقررات مذکور )اخالق عملی( شکل می گیرد، از مشخصه های 
بارز الگوی روابط عمومی دکتر نطقی است. او با اخالق سوداگرانه میانه 

خوبی نداشت و قواعد کلی رفتار او متمایل به منافع عمومی بود. 
دکتر محس��نیان راد اظهار م��ی دارد که دکتر نطقی، مردی بس��یار 
ش��اد و مؤدب بود و همیش��ه لبخند بر لب داش��ت. وی از غرب زدگان 
تقلید نمی کرد. از س��وی دیگر رس��وم سنگین دانشگاه های آن زمان را 
نیز ب��ر نمی تافت. دکتر نطقی، »نماد مه��رورزی، مردم داری و ارتباط 
دوس��تانه با دانشجویان نیز شمرده می ش��د. هرگز رگه ای از خشم، بر 
چه��ره او ندیدم و هرگز به گوش خود نش��نیدم که او با صدایی بلند با 
دانشجویان سخن بگوید. همیشه بحث های داغ و فراگیر با دکتر نطقی 

در راهروهای دانشکده جریان داشت.« )مینو بدیعی( 
به هر حال دکتر نطقی، از یک طرف به برانگیختن مشارکت آزادانه و 
از روی میل افراد توجه داش��ت و از طرف دیگر، با جدیت مدافع حقوق 
دانشجویان و مخاطبان و افراد جامعه بود. او در عرصه زندگی حرفه ای 
و اجتماعی و س��ازمانی بس��یار اخالقی بود. در صدد بود تعهد اخالقی 
را از س��یطره س��ود، ترس و جهل برهاند و نجات دهد. دکتر نطقی در 
تالش بود اصولی بنا نهد که در آن از قیود بی هنجاری، خود سانسوری 
و نفع فردی، خودخواهی، پارتی بازی، ترجیح کار نزدیکان و آش��نایان 
به سایر مردم و زیرپا گذاشتن حقوق دیگران خبری نباشد. تمامی این 
شواهد و اشاره ها بیانگر تعهد اخالقی دکتر نطقی در عرصه فعالیت های 

حرفه ای، اجتماعی و سازمانی است.
5   � تدوین اصول علمی روابط عمومی متکی بر فرهنگ بومی؛ دکتر 
نطق��ی در تدوین اصول علمی روابط عمومی ب��ه آثار نیاکان و نامداران 

این مرز و بوم توجه خاصی مبذول داش��ت. او در یکی از خاطرات خود 
در این باره چنین می گوید: ».... با این اندیشه در هفت، هشت سازمان 
خارجی بزرگ که به مطالعه و مداقه آن دس��ت یافتیم، عزم جزم کردم 
و در جس��تجوی راه حلی برای تدریس و تعمیم روابط عمومی س��الم و 
پاسخ گوی نیازهای جامعه و متکی به فرهنگ خودی از پای ننشستم.«
6    � آم�وزش؛ دکتر نطق��ی معتقد بود با توجه به ش��رایط اجتماعی و 
س��ازمانی و فرهنگی، برنامه آموزش روابط عمومی نمی تواند ثابت باشد، 
بلک��ه باید در ح��ال تغییر و دگرگونی باش��د. ب��ه ب��اور او، اگر آموزش 
روابط عموم��ی منطبق بر نیازهای جدید نباش��د و دربس��ت برگرفته از 

الگوهای غربی باشد، طبیعی است که جواب نمی دهد. 
یکی از فعالیت های قابل توج��ه دکتر نطقی در زمینه روابط عمومی، 
ارزیابی کام��ل انطباق برنامه های آموزش��ی روابط عمومی با نیاز روز و 
ش��رایط جامعه است که در کتاب »مدیریت و روابط عمومی« وی تبلور 

یافته است.
بنابراین دکتر نطقی »روابط عمومی را با نگرش علمی، روان ش��ناختی 
و جامع��ه شناس��انه به عموم مردم شناس��اند؛ به ط��وری که به تربیت 
نیروهای جوان، خوش فکر و مردم دوست، جهت آموزش روابط عمومی 

نیز همت گماشت.«
 پایان سخن

همان طور که از آثار و دست نوشته های دکتر نطقی استنباط می شود، 
ل��زوم تدوین و تنظی��م معارف و اصول روابط عموم��ی مبتنی بر عنصر 
»مدیری��ت« از اولوی��ت خاص��ی در ن��زد او برخوردار ب��وده و ضرورت 
پیوس��تگی این دو دانش را به خوبی احس��اس می کرده اس��ت. وی در 
ای��ن عرصه با ن��گارش کتاب »مدیری��ت و روابط عمومی«، به مس��ائل 
آموزشی و تخصصی روابط عمومی توجه خاصی مبذول داشت و با تکیه 
بر علم مدیریت، اصول حرفه ای روابط عمومی ایران را به س��بک نوینی 

اساس گذاری و پی ریزی کرد.
باالخره دکتر نطقی به لحاظ اهمیت نقش مدیریت و پیوستگی آن با 
روابط عمومی در جستجوی راه حلی برای تدریس و تعمیم روابط عمومی 

سالم و پاسخ گوی نیازهای جامعه و متکی به فرهنگ خودی بود.

 منابع
]1[� میر س��عید قاضی، علی. تاریخ روابط عمومی در ایران و پیشکسوتان و 

پیشگامان آن. کتاب سال روابط عمومی )1377(.
]2[� نطق��ی، حمی��د. م��را معلم حس��ن تو عاش��قی آموخت. کتاب س��ال 

روابط عمومی )1377(.
]3[� س��رداری نیا، صمد. میرحمید نطقی. وارلیق. )فصلنامه فرهنگی، ادبی، 

هنری( 1378. صحیفه 1248.
]4[� نطق��ی، حمی��د. مدیریت و روابط عمومی. انتش��ارات دانش��کده علوم 

ارتباطات اجتماعی.
]5[� امینی، رضا. روابط عمومی. انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی.
]6[� امینی، رضا. روابط عمومی. انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی.

]7[� که��ن، گوئیل. مردم داری )روابط عمومی(. انتش��ارات دانش��کده علوم 
ارتباطات اجتماعی.

]8[� نطق��ی، حمی��د. مدیریت و روابط عمومی. انتش��ارات دانش��کده علوم 
ارتباطات اجتماعی. 

* در تهیه و تنظیم یادداشت های فوق از نشریات و روزنامه های روابط عمومی، 
هنر هشتم، انتخاب، ایران، نشاط، جوان و خرداد نیز استفاده شده است.
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ت ها
یادداش

روابط عمومی کافی نیس��ت. راس��ت گویی، تواضع و بردباری و رازداری 
برخی از مهم ترین فضیلت های اخالقی کارگزاران روابط عمومی است. 
یعنی نقش اخالق آنقدر مهم اس��ت که می توان گفت هرگاه ارتباطات 
ما به فضیلت های اخالقی مزین ش��ود روابط عمومی اتفاق افتاده است 

یعنی روابط عمومی = ارتباط + اخالق.
4( روابط  عمومی و هنر

کسانی  برخی  است.  هنر  حال  عین  در  روابط  عمومی  نطقی:  دکتر 
ذوق  و  هنرمندی  با  توانسته اند  ندانسته اند  را  روابط  عمومی  علم  که 

خطاهایشان را در این باره بپوشانند.
روابط عمومی را از آن جهت هنر هشتم نام نهاده اند که مجموعه هفت 
هنر دیگر را به خدمت می گیرد تا پیام ها را لذت بخش و آرامش بخش 
به مخاطبان خود برس��اند. روابط عمومی بایس��تی پیام و مش��کالت و 
انتق��ادات م��ردم را طوری به مدی��ران منتقل کند ک��ه جبهه گیری و 
جهت گیری در مدیران بوجود نیاید بلکه آنان احس��اس کنند که انجام 

کار برای مردم ارزشمندترین کار اخالقی و اداری است.
 همچنین روابط عمومی ها بایستی طوری پیام رسانی کنند که مردم 

احساس اعتماد و مشارکت و همکاری بیشتری با سازمان پیدا کنند.
5( روابط  عمومی و خالقیت

است.  ابتکاری  کارها  حقیقی،  روابط  عمومی  یک  در  نطقی:  دکتر 
اثرگذاری  برای  تازه  راه های  دنبال  به  همیشه  باید  روابط  عمومی ها، 

باشند.
مخاطب��ان متنوع با ویژگی ه��ای اخالقی و رفتاری متن��وع و نیازها 
و درخواس��ت های متفاوت می طلبد ک��ه روابط عمومی در انجام کارها 
متفاوت و خالقانه عمل کند. راهکارهای نو و جدید برای حل مشکالت 
و ابراز پیام ها با سادگی و درستی تمام پیدا کند و هنرمندانه از ابزار و 

افراد مختلف همکاری و مشارکت را بکار گیرد.
6( روابط  عمومی و عشق

آدم های  کار  و  معمولی  اداری  کار  روابط  عمومی،  کار  نطقی:  دکتر 
معمولی نیست آدم باید عشق و عالقه ای خاص داشته باشد تا بتواند 

در این زمینه کار کند.

1( فلسفه روابط  عمومی
منافع  از  پاسداری  روابط  عمومی،  وجودی  فلسفه  نطقی:  دکتر 

عمومی است. در روابط  عمومی باید طرف مردم را گرفت.
فلس��فه روابط عمومی مردم داری و ش��نیدن صدای مردم است و 
نه بلندگو بودن و داد زدن بر س��ر مردم، مردم ولی نعمت سازمان ها 
هس��تند مردم ارباب سازمان ها هس��تند و روابط عمومی ها قبل از 
اینکه سازمان ها این مهم را درک کنند بایستی این فلسفه را درک 
کنند و برای س��ازمان آن را تبیین کنند. اگر یک روابط عمومی در 
س��ازمانی طرف مردم را بگیرد نشان بلوغ آن سازمان است چرا که 
اگر منافع مردم تامین شود حتما منافع سازمان نیز تامین می شود.

2( جایگاه روابط  عمومی
حاشیه،  در  نه  است  متن  در  روابط  عمومی  نطقی:  دکتر 
ضرورت است نه لوکس. در خود مدیریت است نه در بیرون آن. 
روابط  عمومی از مدیریت جدا نیست و با آنچه که به عنوان چرخ 

پنجم ارابه به تنه برخی موسسات می چسبانند فرق بسیار دارد.
مدی��ران روابط عمومی ه��ا بایس��تی بدانن��د ک��ه روابط عمومی 
نزدیک ترین فرد به مدیر س��ازمان اس��ت نه برای اینکه از مدیران 
دف��اع کند و یا ب��رای آنان تبلیغ کند و یا اینک��ه صدای آنان را به 
نقطه ای دورتر برساند بلکه از این بابت که اطالعات محیطی )درون 
سازمانی و برون س��ازمانی( دقیق تر و گسترده تری دارد و می تواند 
نقش مش��اور اول مدیر ارش��د را به خوبی انجام دهد و بحران ها را 

پیش بینی و پیشگیری کند.
3( روابط  عمومی و اخالق

کار  نمی رساند  ضرر  جا  هیچ  به  راست  گویی  نطقی:  دکتر 
دهد.  نشان  قشنگ  را  ارقام  تمام  که  نیست  این  روابط  عمومی 
پایه روابط  عمومی بایستی بر احساس درست، وفاداری و قدردانی 
و  بیایند  مردم  کار  به  باید  ما  روابط  عمومی های  باشد.  استوار 

راستگو باشد.
اخ��الق رکن اصلی کار در روابط  عمومی اس��ت. تنها دانس��تن و 
ب��ه کار ب��ردن تکنیک ه��ا و مهارت ه��ای ارتباط��ی ب��رای کار در 

اصول کار روابط عمومی
از دیدگاه دکتر نطقی

دکتر احمد یحیایی ایله ای

دكت�ر حمی�د نطقی ك�ه از او به عن�وان بنیانگ�ذار و پدر 
روابط عموم�ی در ای�ران یاد می ش�ود اص�ول و بنیان هایی 
فکری ای�ن حرفه را در ای�ران پایه گذاری كرده اس�ت كه این 
اص�ول همچنان می تواند ب�ه عنوان زیربنایی تری�ن اصول كار 

روابط عمومی مورد توجه قرار گیرد. 
نظرات دكتر نطقی درباره فلسفه روابط عمومی، اهمیت مردم 
در كار روابط عمومی، جایگاه س�ازمانی روابط  عمومی، تفکیک 
روابط عموم�ی از تبلیغات، ویژگی های مدیران و كارشناس�ان 
روابط عمومی و روش های كار در روابط عمومی نشان از شناخت 
عمیق و درست روابط عمومی از سوی این استاد بزرگوار است.

در ادامه این یادداشت با مفاهیم كلیدی مطرح شده از سوی 
ایشان و تبیین این مفاهیم بیشتر آشنا می شوید:
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دانش  و  تکنیک  است.  چگونه  تو  موسسه  که  بگویم  تا  کیست 
روابط   عمومی الزم و ضروری است و از این جهت یک روابط  عمومی 
باید سیستماتیک، علمی و از روی دانش و تخصص باشد. کارشناس 
تا  بکوشد  و  آورد  حساب  به  را  عکس العمل ها  باید  روابط  عمومی 
کار  روابط  عمومی  کند. فردی که در  را پیش بینی  تفسیرهای مختلف 
با  و  باشد  ورزیده ای  ارتباط گر  و  باشد  داشته  استعداد  باید  می کند 

همگان به خوبی بجوشد.
مدیران روابط عمومی الزم اس��ت برای کارآمد ش��دن روابط عمومی 
سازمان خود گزینش و بکارگیری کارشناسان، متخصصان حوزه علمی 
روابط عموم��ی و ارتباطات را ج��دی بگیرند. این موض��وع آنقدر مهم 
اس��ت که کارشناس��ان یک سازمان نش��انه ای از خود سازمان هستند 
زیرا افراد غیرمتخصص تولید غیرتخصصی و نتیجه تولید غیرتخصصی، 
ناکارآمدی اس��ت. این موضوع یکی از مهمترین مش��کالت حال حاضر 
روابط عمومی های کش��ور اس��ت و الزم اس��ت در ای��ن زمینه تالش و 
جدیت بیش��تری انجام ش��ود. زی��را روابط عمومی ام��روزه بیش از هر 
چیزی وابستگی تام به آموزش و آموختن مهارت های ارتباطی از سوی 

کارگزاران روابط عمومی دارد.
12( روابط  عمومی و تبلیغات

بازرگانی در هم  تبلیغات  با  را  کار روابط  عمومی  نباید  دکتر نطقی: 
به  را  موضوعات  و  مسایل  حقیقی  اندازه های  روابط  عمومی  آمیخت، 
مردم نشان دهد در حالی که هنر تبلیغات بازرگانی مبالغه است. خوشا 
به حال آن تبلیغات که روابط عمومی آن را حمایت کند، بدا به حال آن 

روابط عمومی که تبلیغات آن را اداره کند.
یک��ی از انحرافات روابط عمومی ایران در حال حاضر ش��یب تبلیغات 
سیاس��ی و تبلیغ��ات بازرگان��ی و جایگزین ش��دن آنه��ا در محتوای 
روابط عمومی هاس��ت. انحرافی که روابط عمومی ها را از مردم دور کرده 
اس��ت و بالطبع آن سازمان را از مردم. و ما شاهد نارضایتی روزافزون، 
بی اعتمادی پیش��رفته و عدم مشارکت و همکاری برای حل مشکالت 

هستیم.
13( روابط  عمومی و تحقیق

دکتر نطقی: قبل از هر تغییر و بلکه در ضمن اجرای آن و خالصه در 
هر مرحله ای اجرای تحقیق و پژوهش واجب است.

یک��ی از مراح��ل اجرای��ی فعالیت ه��ای س��ازمانی و از آن جمل��ه 
روابط عمومی ها این است که بخش اجرایی بدون توجه به برنامه ریزی 
و تحقیق در س��ازمان های ما بزرگ ش��ده اس��ت و عمدتا فعالیت های 
روابط عموم��ی بدون ی��ک زیرس��اخت تحقیقاتی به اج��را در می آید 
و نتای��ج مبهم و پیچیده ای تنه��ا حاصل آن اس��ت. میلیاردها تومان 
هزینه تبلیغات و یا سایر امور روابط عمومی بدون کوچک ترین تحقیق 
بازارشناسی و اثربخشی، بخشی از مشکالت روابط عمومی حرفه ای در 

ایران است.
14( آموزش روابط  عمومی

جدید  نیازهای  بر  منطبق  روابط  عمومی  آموزش  اگر  نطقی:  دکتر 
که  است  طبیعی  باشد  غربی  الگوهای  از  برگرفته  دربست  و  نباشد 

جواب نمی دهد. ما نیازمند روابط عمومی ایرانی هستیم.
آموزش های کاربردی، بومی، بین الملل��ی مبتنی بر آخرین راه کارها 
و اب��زار تکنولوژیک��ی ابتدایی ترین و حداقل نیاز به حرکت به س��مت 
روابط عمومی حرفه ای اس��ت و اگر بخواهی��م مدل های بومی و ایرانی 
روابط عمومی را طراحی کنیم که البته ظرفیت آن را داریم بایستی در 
بخش آموزش و پژوهش به عنوان زیربنایی ترین رکن توس��عه توجه و 

تاکید و سرمایه گذاری کنیم. انشاا...

اگر عش��ق و عالقه به مردم در کسی وجود نداشته باشد، اگر کسی 
اعتقاد نداش��ته باش��د که حق و حرف مردم ارزش��مند اس��ت و اگر 
کس��ی ارزش ش��نیدن صدای مردم را نمی داند، نمی تواند عاشق کار 
مردم داری ش��ود و نمی تواند در روابط عمومی کار کند و اگر کار کند 

هم خودش، هم سازمان و هم مردم زیان می بینند.
7( روابط  عمومی و مدیریت سازمان

است  مدیریت  اعمال  از  دسته  آن  روابط  عمومی  نطقی:  دکتر 
می سنجد.  را  عامه  رفتار  و  برخورد  آن،  دستیاری  به  مدیر  که 
روابط  عمومی حقیقی، مدیر را تحقیر نمی کند، آبروی او را نمی ریزد. 
همیشه در پشت سر روابط  عمومی کاردان و موثر، مدیریتی آگاه و 
مدیر وجود دارد و بدون این پشتیبان، کوشش های روابط  عمومی به 

جایی نخواهد رسید.
برای این که روابط عمومی رش��د کند ابت��دا مدیران روابط عمومی 
بایس��تی بتوانند اهمی��ت و جای��گاه روابط عمومی را ب��رای مدیران 
س��ازمان خود روشن سازند. اگر چنین شود حمایت مدیران می تواند 

راه کار درست را برای روابط عمومی ها هموار سازد. 
8( روابط  عمومی و مردم

که  است  مدیری  خوب  روابط  عمومی  مدیر  یک  نطقی:  دکتر 
موسسه.  مدافع  مردم  نزد  و  باشد  مدعی العموم  خود،  مدیر  پیش 
دهد.  نشان  مردم  به  را  خود  نیت  حسن  باید  روابط  عمومی 
تنبل و تکرار کار و روابط عمومی های تشریفاتی  روابط  عمومی های 

یا بله بله گو هیچ ارزشی ندارند.
متاس��فانه روابط عمومی ها در س��ازمان های بزرگ ما بخصوص در 
بدنه روابط عمومی دولتی امروزه گرفتار بله قربان گویی اس��ت و خود 
را در محدوده دستورات رئیس سازمان محدود کرده و مباحث درون 
س��ازمانی و ارتباطات کارمندی و همچنین ارتباط با مردم و شنیدن 

صدای مردم را فراموش کرده اند.
س��هم نظرات، پیش��نهادات و انتقادات کارکنان و م��ردم در بهبود 
ام��ور و فعالیت های س��ازمان ها نادیده گرفته می ش��ود و متاس��فانه 
روابط عمومی ه��ا در رصد ک��ردن اطالعات محیطی ناکارآمد نش��ان 

داده اند چرا که ارتباط مردم و روابط عمومی ها قطع شده است.
9( روابط  عمومی و کارکنان

سازمان  یک  در  روابط  عمومی  فعالیت های  هدف  نطقی:  دکتر 
بایستی چنان باشد که کارکنان منافع خود را با سازمان یکی بدانند. 
نفع  و  آن ها  ضرر  موسسه  ضرر  که  بشوند  معتقد  دیگر  عبارت  به 

موسسه منفعت آن هاست.
یک��ی از تولی��دات روابط عموم��ی کارآمد بایس��تی تولی��د امید و 
اطالع رس��انی شفاف در بین کارکنان سازمان باشد. کارکنان بایستی 
نس��بت به مدیران اطالعات ش��فاف و روشنی داش��ته باشند. در غیر 
این صورت ش��ایعات رشد می کند، ش��بکه های ارتباطی بطور ناسالم 
تش��کیل شده و موانع جدی برای مشارکت و توسعه سازمانی متوقف 
می ش��ود. در این میان روابط عمومی ها می توانند با روش��ن ساختن 
اهمیت اطالع رسانی شفاف برای مدیران نسبت به توسعه راه کارهای 

ارتباطات مستقیم مدیران و کارکنان برنامه ریزی کنند.
10( مدیریت روابط  عمومی

دکتر نطقی: هر مدیریتی سزاوار روابط  عمومی است که دارد.
انتخاب مدیران ناکارآمد از س��وی مدیران ارش��د سازمان ها نشانه 
ناشایس��تگی مدیران ارشد برای اداره یک سازمان است. در واقع اگر 
ی��ک مدیر ارش��د افراد ناتوان، ناشایس��ته و بدبین به م��ردم را برای 
مدیری��ت روابط عموم��ی انتخاب می کن��د این ویژگی ها بخش��ی از 
ویژگی های خودش محسوب می ش��ود زیرا در نتیجه انتخاب چنین 

افرادی برداشتی نادرست از سازمان برای مردم بوجود خواهد آمد.
11( کارشناس روابط  عمومی

تو  موسسه  روابط  عمومی  کارشناس  بگو  من  به  نطقی:  دکتر 
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دریاف��ت نگردد، تداومی در کار ارتب��اط نخواهد بود و نه کارکنان و نه 
مدیران هیچ یک نمی توانند روی آن حساب کنند ...

4( روابط  عمومی حقیقی
دکتر نطقی روابط عمومی را به سه نوع روابط عمومی تنبل )تکرارکار(، 
تش��ریفاتی )بله قربان گو( و روابط عمومی حقیقی تقس��یم کرده است. 
ایشان معتقدند روابط عمومی حقیقی، مدیر را تحقیر نمی کند و آبروی 
او را نمی ری��زد. مدیر هم مطمئن اس��ت که روابط عمومی در مس��ایل 

مختلف طرف او را دارد.
امروزه ش��یوه های مدیریت به ارزش های انسانی بیش از پیش توجه 
نموده و مساعی مدیران در معمول داشتن رفتار عادالنه و سخاوتمندانه 

نسبت به کارکنان قرین موفقیت بوده است.
روابط عمومی متکی به فلس��فه مترقی و انسانی مدیریت نو است که 
بدون ایمان به دموکراس��ی جز قالب ته��ی از آن به جای نمی ماند. از 
این جهت اس��ت که بررسی روح دموکراسی در اداره امور، از مهم ترین 
دغدغه های پژوهش گران روابط انس��انی است. روابط عمومی می خواهد 
موسس��ات را باصطالح مبدل به »خانه های شیش��ه ای« س��ازد. یعنی 
کوش��ش آن متوجه این هدف است که از ارتباطات مشکوک و تاریک 
دور ش��ود، در هر اقدامی هدف روشن باشد و وسایل وصول بدان قابل 
ارائ��ه به خودی و بیگانه. این روش��نایی را ب��ا پخش اطالعات می توان 
افزود. اطالعات، هدف ها را روشن خواهد کرد. همه چیز شفاف خواهد 

شد و اعمال »حسن نیت« ممکن خواهد گشت.

1( مدیریت نو
روابط عموم��ی بر ش��الوده فلس��فه مدیری��ت نو اس��ت؛ این امر 
نش��ان می دهد که مس��ئولیت مدیران وس��عت زیادی یافته است. 
روابط عموم��ی مدیران را در پذیرش این مس��ئولیت یاری می کند. 
»  روابط عموم��ی از مدیریت جدا نیس��ت و با پیون��د تزئینی که به 
عنوان چرخ پنجم ارابه، به تنه برخی موسس��ات می چسبانند فرق 
بس��یار دارد. این روابط عمومی در متن است نه در حاشیه، ضرورت 
است نه لوکس، در خود مدیریت است نه در بیرون از آن. پس حق 
داریم که بگوییم هر مدیریتی سزاوار روابط عمومی است که دارد. «

2( مسئولیت اجتماعی مدیران
امروزه روش��ن شده اس��ت مدیران و س��ازمان ها و شرکت ها در 
مقابل کارکنان، مش��تریان و جامعه تعهداتی دارند؛ ش��اید بیش��تر 
از تعهدات ش��ان در قبال سهام داران. از این رو پیداست که بحث از 
روابط عمومی، به عنوان یکی از عنصرهای اساسی فلسفه مدیریت، 
دیگر جنبه تعارف ندارد. اگر مدیران به مس��ئولیت بزرگ خود پی 

نبرده باشند نمی توانند پای در این میدان بگذارند.
3( ارتباط با مدیران و کارکنان

ارتب��اط موث��ر نیازمند فرس��تنده و گیرنده اس��ت. در این حوزه، 
مدیران در مقام گیرنده قرار دارند. درست مانند رادیو، باید مدیران 
موج فرستنده را خوب میزان کنند. اگر پیامی دریافت نشود درست 
مثل این اس��ت که اساس��ا فرس��تاده نشده اس��ت. در این صورت، 
ارتباط��ی در کار نخواهد بود. اگر مقداری از پیام نرس��د و مقداری 

مدیریت و دکتر نطقی

دکتر هادی کمرئی
مدیرکل روابط عمومی بانک توسعه تعاون

تاریخ روابط عمومی با تاریخ مدیریت، نقاط اش�تراک فراوانی دارد و رابطه اش با مدیر مثل رابطه یک حس�ابدار با مدیر اس�ت. دكتر 
نطقی معتقد بود سخنی كه درباره حکومت ها گفته شده در مورد روابط  عمومی نیز درست است:

»هر مدیریتی سزاوار روابط  عمومی است كه دارد.«
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27 نشریه ای مطلبی ارسال کند و اگر هم این اتفاق می افتاد درصد بسیار 
ناچی��زی بود، اما ام��روز کوچکترین موارد در ش��بکه های اجتماعی، 
وبالگ ها و سایر رسانه های محبوب اجتماعی اطالع رسانی می شوند. 
این اطالع رسانی که روزی تنها، بار آن بر عهده رکن پنجم دموکراسی 
و روابط عمومی بود، امروز توسط عامه مردم که به اینترنت دسترسی 
دارند انجام می ش��ود. بنابراین اندیش��ه های دکتر نطقی در 66 سال 

پیش امروز در فضای اینترنت مجال بروز یافته است. 
در واق��ع اگر روابط عمومی بخواهد می تواند ب��ه راحتی از اینترنت 
برای ایفای نق��ش مدعی العمومی اش بهره ب��رد، چیزی که در هیچ 
زمان��ی در طول تاری��خ روابط عمومی در دنیا قابل دسترس��ی نبوده 

است.
روابط عمومی در ایران، امروز نیاز به تجهیز خود به س��الح اینترنت 
و بهره مندی از شبکه های اجتماعی دارد. چرا که دقیقا در شبکه های 
اجتماع��ی همه چیز م��ورد قضاوت قرار می گیرد. س��ازمان، مدیران، 

مخاطبان و حتی روابط عمومی در جایگاه مدعی العموم!
آنچ��ه روابط عمومی در رس��انه های اجتماعی انج��ام می دهد، تنها 
تبلیغ س��ازمان و معرفی آن نیست. بلکه اگر بخواهیم از اندیشه دکتر 
نطقی در فضای اینترنت بهره مند ش��ده باشیم باید فضای نقد و نظر 
را باز بگذاریم. این چیزی اس��ت که شاید در نگاه اول مطلوب به نظر 
نرسد اما روابط عمومی در نگاه دکتر نطقی این مهم را می طلبد. دکتر 
نطقی معتقد بود که مردم در فضای احساسی تصمیم می گیرند و این 
همان فضایی است که در رسانه های اجتماعی به آن دسترسی داریم. 
گاهی اوقات اصال نیازی نیست که مسائل جاری سازمان مطرح شود 
و تنها یک گل س��رخ یا جمله ای حکیمانه احس��اس مخاطبمان را به 

اندازه کافی بر می انگیزد.
»مدعی العموم« باید ع��الوه بر اینکه خود کلیات را مطرح می کند، 

دکتر حمی��د نطقی یک حقوقدان بود، کس��ی که می دانس��ت 
مردم و س��ازمان، کارکنان و س��ازمان و مدیران و سازمان نسبت 
به یکدیگر حقوقی دارند. اگر این حقوق رعایت ش��ود، در سازمان 
تعادل ایجاد می شود و نتیجه این تعادل، نظم سازمانی و در نهایت 

شکوفایی سازمان است.
همی��ن بود که پ��در علم روابط عمومی ای��ران، روابط عمومی را 
»مدعی العموم« معرفی می کند. در واقع او می خواهد روابط عمومی 

در جایگاه احقاق حقوق باشد و حق را به حقدار برساند. 
ش��اید اگر دکتر نطقی عصر گوگل و فیسبوک را تجربه می کرد، 
اینترنت و فضای س��ایبر را بهترین اس��باب برای این احقاق حق 
می دانس��ت. چرا که پیش از عصر ش��بکه های اجتماعی  و زمانی 
که دکتر نطقی کتاب هایش را تالیف می کرد اگر ش��خصی حقش 
در جایی تضییع می ش��د، بعید به نظر می رسید که بخواهد برای 

عادل میرشاهی
کارشناس روابط  عمومی و سئو پی آر

امس�ال 66 س�ال از آغ�از فعالی�ت دكتر نطق�ی در حوزه 
روابط عمومی ایران می گذرد. علم، فن و هنری كه اگر زندگی 
انسانی داشت، اینک در آغاز كهولت قرار گرفته بود اما از آنجا 
كه دانش هرچه بیش�تر می زید، جوان تر و شاداب تر می شود، 
امروز روابط عمومی در كش�ور ما به مرات�ب در جایگاه برتری 
نسبت به گذشته قرار داش�ت. گذشته ای كه زمانی در حضور 
دكتر حمید نطقی آب و گلش سرش�ته ش�ده و با اندیشه های 
این ش�یر بیشه تحقیق آبیاری ش�د تا امروز شاهد این حوزه 

علمی در كشور باشیم.

سایه اندیشه  های دکتر نطقی بر روابط عمومی اینترنتی
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برای مخاطبان بهینه سازی شده اند. او مطالب بهینه سازی شده را در 
می دهد.  ق��رار  اینترنت 
جس��تجو  موتوره��ای 
اطالع��ات را شناس��ایی 
می کنند.  طبقه بندی  و 
به  مراجعان  نتیج��ه  در 
جس��تجو،  موتوره��ای 
وارد س��ایتی می ش��وند 
که توسط روابط عمومی 
است.  شده  بهینه سازی 
آن گاه آنه��ا در جه��ت 
ش��رکت  خواس��ته های 
جه��ت  در  البت��ه  ک��ه 
رف��ع نیازهای مخاطبان 
می شوند.  اقناع  اس��ت، 
بدون هزینه و ب��دون ایجاد حس بدی که تبلیغات ایجاد می کند. در 
این فرآیند فقط و فقط روابط عمومی یا س��ئو پی آر است که می تواند 

راهبری کند و الغیر.
این تنه��ا نمایی از فعالیت روابط عمومی ه��ا در عصر روابط عمومی 
اینترنتی بود. در حوزه علمی خود روابط عمومی نیز روز به روز توسعه 
می یابد. نمونه آن افزایش س��ایت ها، وبالگ ها و رسانه های اجتماعی 
اس��ت که در این ح��وزه فعالیت علمی انج��ام می دهند. گوگل 442 
میلی��ون صفحه در باب روابط عمومی به زبان فارس��ی را در اینترنت 
فهرس��ت کرده اس��ت. اگر چه امروز عص��ر کیندل ه��ا و کتاب های 
دیجیتال اس��ت، اما برای ترویج اندیش��ه های دکت��ر نطقی در فضای 
اینترنت نیازمند داستان سرایی هستیم. جمالت کوتاه و داستان های 
کوتاه بیشتر از هزاران نسخه کتاب پی دی اف )که البته در جای خود 

مفید است( تاثیر گزار خواهد بود.
موسس��ه کارگزار روابط عمومی چند س��الی اس��ت که جایزه دکتر 
نطقی را به افراد شایسته و شاخص در حوزه روابط عمومي، ارتباطات 
و رسانه هاي جدید اعطا می کند. شاید هیچ چیز به اندازه اعطای یک 
جایزه آن هم به افرادی که در فضای کمتر ش��ناخته ش��ده اینترنت 
فعالیت می کنند، نتواند افراد، موسس��ات و س��ازمان ها را برای تالش 

برانگیزاند. 
روابط عموم��ی ک��ه خ��ود ح��وزه ای میان رش��ته ای ب��ود، امروزه 
پذیرای حوزه های متنوع دانش تکنولوژیکی ش��ده است. تکنولوژی، 
روابط عمومی را خواس��تنی تر می کند. روابط عمومی امروزه با ارتباط 
مستمر از طریق کانال های ارتباطی نوین با مخاطبان در تماس است 
می تواند ب��ا مخاطبان ارتب��اط صمیمانه ای برقرار کن��د. این ارتباط 
صمیمانه س��بب می ش��ود مردم نس��بت به سازمان احس��اس بسیار 
خوب��ی پیدا کنند. در عین ح��ال باید بدانیم که در صورتی می توانیم 
از ای��ن ارتباطات ج��واب بگیریم که نق��ش روابط عمومی در این نوع 
ارتباطات بیشتر ترویجی باشد تا تبلیغی! امروز روابط عمومی در ایران 
عرصه آزمون و خطاست اما شاید اگر چند سال آینده را نیز به نظاره 
بنش��ینیم روابط عمومی در اینترنت با آنچه در نظر دکتر نطقی وجود 
داش��ت همخوان شود، اما امروز می توانیم به ضرس قاطع بگوییم که 
اندیشه های دکتر نطقی بر روابط عمومی اینترنتی ایرانی سایه افکنده 

است.

نظرات س��ایرین را نیز جویا شود. تاییدها بس��یار بیشتر از انتشار 
صرف اثرگزارند.

دکت��ر حمید نطقی 
می ک��رد  احس��اس 
در  مدی��ران  ک��ه 
برای  سازمان ها جایی 
روابط عمومی ه��ا قائل 
نیس��تند. او می گفت: 
در  »روابط عموم��ی 
متن اس��ت و ن��ه در 
حاشیه!« در واقع دکتر 
می خواس��ت  نطق��ی 
به  روابط عمومی  برای 
عنوان »مدعی العموم« 
نیز احق��اق حق کند. 

زمان گذش��ت و اینترن��ت که خود روابط عمومی بالقوه اس��ت، از 
حاش��یه به متن آمد و به عنوان بخش��ی از زندگ��ی روزمره مردم 
پذیرفته ش��د. روابط عمومی نیز در یک چرخش بی نظیر از مارس 
2012 در کنار بخش فنی س��ایت ها، جایگاه جدیدی پیدا کرد و 
حوزه ای جدید به نام س��ئو پی آر را شکل داد و همه این ها یعنی 
اینکه روابط عمومی از حاشیه به متن منتقل شد. چیزی که دکتر 
نطق��ی در طی چند دهه از زندگ��ی پر برکتش بر روی آن تمرکز 
ک��رده بود. امروز جامعه روابط عمومی با تجهیز خودش به دانش و 

تاکتیک های سئو پی آر می تواند در اینترنت راهبری کند. می تواند 
روابط عمومی را در واقع از حاش��یه به مت��ن ببرد و این دقیقا آن 

چیزی است که دکتر نطقی بر آن متمرکز بود.
م��ا در عص��ری زندگ��ی می کنی��م ک��ه مدی��ران باالخص در 
س��ازمان های دانش بنیان، روابط عمومی را »چرخ پنجم« قلمداد 
نمی کنند. آن ها می دانند که مدیریت سازمان بدون روابط عمومی 
ناکارا است. این کارایی تنها از طریق حضور روابط عمومی در بطن 
مدیریت حاصل می ش��ود و دقیقا چیزی اتفاق افتاد که در ساحت 
اندیشه دکتر نطقی قطعی تلقی شده و چون اندیشه هایش با حقایق 
موجود همخ��وان نبود، گاهی نگرانی به قلبش راه می یافت. اما او 
می دانس��ت که روابط عمومی در آینده جای خودش را باز خواهد 
کرد. امروز روابط عمومی برای تمکین اندیشه های دکتر نطقی در 
فض��ای اینترنت بایس��تی محتوا تولید کن��د، آن هم محتوایی که 

م�ا در عص�ري زندگي مي كنی�م كه مدی�ران باالخص در 
س�ازمان هاي دانش بنی�ان، روابط عموم�ي را »چرخ پنجم« 
قلم�داد نمي كنند. آنه�ا مي دانند كه مدیریت س�ازمان بدون 
روابط عموم�ي ناكارا اس�ت. این كارایي تنه�ا از طریق حضور 
روابط عمومي در بطن مدیریت حاصل مي ش�ود و دقیقا چیزي 
اتفاق افتاد كه در ساحت اندیشه دكتر نطقي قطعي تلقي شده 
و چون اندیش�ه هایش با حقایق موج�ود همخوان نبود، گاهي 

نگراني به قلبش راه مي یافت. 
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دکت��ر مه��دی محس��نیان  راد اس��تاد عل��وم 
ارتباطات درباره دکتر حمید نطقی گفت: »استاد 
نطقی رئیس گروه روابط عمومی دانش��کده علوم 
ارتباط��ات ب��ود. این گ��روه نخس��تین گروهی 
ب��ود که پ��س از تاس��یس دانش��کده مطبوعات 
و روابط عمومی تش��کیل ش��د که بعده��ا با نام 
موسس��ه و دانش��کده علوم ارتباط��ات اجتماعی 

ادامه فعالیت داد.
دکتر نطقی نخستین واحد روابط عمومی ایران 
را در شرکت نفت که در واقع یک شرکت انگلیسی 
بود، پیش از ملی شدن صنعت نفت، تاسیس کرد. 
وی پس از تاس��یس دانشگاه به عنوان مدیر گروه 

روابط عمومی انتخاب شد«.
محس��نیان راد گفت: »نطقی، مردی بسیار شاد 
و مودب بود و همیش��ه لبخند بر لب داشت. وی 
از غرب زدگان از فرنگ برگشته تقلید نمی کرد. از 
س��وی دیگر رسوم سنگین دانشگاه های آن زمان 

را نیز برنمی تافت«.
او افزود: »نطقی مفهوم مطلق روابط عمومی بود. 

پس از انق��الب در اولین اجالس روابط عمومی ها 
ک��ه در تهران برگزار ش��د، مقرر ش��د من و او بر 
روی طرح ارتباط جمعی در ایران کار کنیم. یعنی 
برای کش��وری که انقالب کرده و نظام ارزشی در 
آن تغییر کرده بود، طرح جدیدی را ایجاد کنیم. 
همین جلسات مش��ترک مستمری که با یکدیگر 
داش��تیم، باعث نزدیکی بیشتر من و دکتر نطقی 

شده بود«.
محس��نیان راد درباره شخصیت فعال و دوست 
داش��تنی دکتر نطقی اضافه ک��رد: »وقتی انقالب 
فرهنگی ش��د و دانش��گاه ها خالی از دانشجو بود 
و فقط اس��تادان حضور داش��تند، او کالس هایی 
را تش��کیل داده بود ک��ه در آن زبان آذری درس 

می داد«.
دکتر سال ها مقابل سرطان مقاومت کرد و این 
تنها به خاطر روحیه ش��اداب و امیدواری بود که 

داشت.

دکتر مهدی محسنیان راد ـ عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق )ع(

نطقی مفهوم مطلق روابط           عمومی بود
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برای من بس��ی دشوار اس��ت که در این مصیبت عظما 
س��خن بگوی��م. می گویند جدائ��ی دوس��ت از مرگ هم 
س��خت تر است و تحمل دوری و صبوری دشوارتر یقولون 
ان الموت صعب علی الغنی مفارقت االحباب واهلل اصعبو. 
من با دکتر حمید نطقی 58 سال دوست بودم. دوستی 

صمیمی، همدل، همفکر، هم عقیده و حتی هم سنگر.
من او را از 1320 می شناختم و با او برای ادامه تحصیل 
به اس��تانبول رفته بودیم. 50 س��ال در آنجا در جوار هم 
بودیم و سختی روزهای طلبگی را در غربت و در سال های 
جنگ جهانی با هم چشیدیم. او درجوانی هم مردی پخته 
و دانشمند و مورد احترام و محبت همه دانشجویان ایرانی 
و اس��تادان آلمانی و ترک ب��ود. او ناپختگی و های   و   هوی 
جوانی را نداش��ت از شر و شور جوانی فقط شور زندگی را 
به درجه عشق داشت و این عشق به زندگی را تا آخر عمر 

در سال های بیماری حفظ کرد.
او عاش��ق مطالع��ه و آموختن بود و در ای��ن کار افراط 
می کرد. همیش��ه دستش کتاب بود. او هر چه می آموخت 
در حافظ��ه اش ح��ک می ش��د آنها را به یاد داش��ت و در 
مق��ام مناس��ب و صحبت های رس��می و خصوص��ی آنها 
را ب��کار می برد. بس��یار خوش برخ��ورد و خوش بیان بود. 
مخاطبینش از صحبت های او لذت می بردند. س��خنانش 
با آنکه همراه طنز و ش��یرین ب��ود در عین حال پر مغز و 
آموزنده بود. دوس��تانش ترجیح می دادند که در محضر او 

شنونده باشند تا گوینده.

اگر در بحثی وارد می شد سعی می کرد طرف را با منطق 
مجاب کند بدون اینکه او را از خود برنجاند. در اس��تانبول 
روزنامه ای به زبان فرانس��ه و بنام اس��تانبول چاپ می شد 
که بیشتر خوانندگانش اعضای کولونی فرانسه و خارجی ها 
بودند. مقاالت نطقی که هنوز دکتر هم نش��ده بود در این 
روزنامه چاپ می ش��د. بعد از سال های جنگ مدتی از هم 
دور بودی��م. من به پاریس رفته ب��ودم او در آبادان خدمت 

فرهنگی اش را در شرکت نفت شروع کرده بود.
بع��د از چند س��ال او به ته��ران منتقل ش��د و من هم 
از پاری��س برگش��تم و در تهران مش��غول طبابت ش��دم. 
در 40  � 30 س��ال اخی��ر دکتر نطقی یک��ی از نزدیکترین 
دوستان و معاش��رین من بود. او در سال 1350 با آوردن 
مرحوم اس��تاد ش��هریار به تهران با حضور استاد شهریار 
و اس��تاد نطق��ی و دیگر ش��عرای فاضل ایران��ی منزل ما 
به محفل ادبی تبدیل ش��ده بود. بع��د از پیروزی انقالب 
اس��المی و آزادی ه��ای فرهنگی به اتفاق ایش��ان و چند 
دوس��ت ادب ش��ناس آذربایجانی مجله فرهنگی دو زبانه 

وارلیق را منتشر کردیم.
دکت��ر نطقی از پایه گذاران مجله و س��ردبیر آن بود. نام 

وارلیق هم پیشنهاد او بود.
مدت 13 �  12 سال که در تهران بود سرمقاله های مجله 
را می نوشت بعد از مسافرت به انگلستان و هنگام تدریس 
در دانشگاه ادینبورگ یعنی قبل از بیماری، مقاالت مجله 

را مرتباً می فرستاد.

دکتر جواد هیئت

نطقی عاشق مطالعه و آموختن بود
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دکتر نطقی در تمام عمرش برای من و س��ایر دوستان و 
همکارانش نه تنها یک دوس��ت صمیمی و خردمند بلکه 
یک اس��تاد دلس��وز و مهربان بود. من همیش��ه از او چیز 
تازه می آموختم. در هر رش��ته صاحب نظر بود. همکاری 
20 س��ال اخیر ما در مجله بیش��تر در مسائل زبانشناسی 
و ادبیات ترکی بود. من هر چیزی را که نمی توانس��تم به 
کمک کتاب های��م بفهمم از او می پرس��یدم. دکتر نطقی 
اکثراً جواب سئواالت مرا شخصا می داد و یا از کتاب هایی 
که در دس��ترس داش��ت جواب صحیح را پی��دا می کرد. 
مدت��ی ب��رای تدریس ب��ه ترکیه رفت و م��ن در غیاب او 

احساس تنهایی می کردم.
 روزی در اس��تانبول به مالقات دوس��ت مش��ترک مان 
پروفسور محرم ارگین رفته بودیم. محرم ارگین از دوستان 
دوره دانش��جویی ما بود و نطقی را هم خوب می شناخت. 
خودش هم از برجس��ته ترین اس��اتید ترکیه شده بود. به 
مح��رم ارگین گفتم از وقتی که نطق��ی به آنکارا آمده من 
تنها ش��ده ام و کسی نیست که اشکاالت مرا پاسخ صحیح 
بده��د. محرم ارگی��ن بالدرنگ گفت: دکتر ج��واد، نظیر 

نطقی در این جمع وجود ندارد!
آری مانن��د دکتر نطقی در آنج��ا و در هیچ جای دیگر 
ه��م نب��ود. او نابغه عصر ما ب��ود و چون به م��ا نزدیک و 
در دس��ترس ما بود عظم��ت او را آنچنان باید احس��اس 

نمی کردیم.
م��ن در تمام عمرم نظیر او را نه در ایران و نه در خارج 

ندیده ام و بس��یار مفتخرم که بیش 
از نیم قرن دوست نزدیک او بودم و 
محضر او را و ش��خصیت او را درک 
کردم. او س��تاره فروزانی بود که در 
آس��مان تبریز طلوع کرد و به همه 
ای��ران و ایرانیان و حت��ی خارج از 

ایران روشنایی می داد. 
بی نظیر  معلم��ی  نطق��ی  دکت��ر 
بود، ش��اگردانی را که تربیت کرده 
اغلب از اساتید برجسته امروزی ما 

هس��تند. به دکتر نطقی در دانش��کده علوم ارتباطات پدر 
علوم ارتباط نوین ایران لقب داده اند این حق شناسی مایه 
دلخوشی است و برای دانش پژوهان جوان مایه امیدواری 

است.
آثار دکتر نطقی به همین چند کتاب ارزش��مند و چند 
صد مقاله منتش��ره ختم نمی ش��ود من که با او از نزدیک 
محش��ور بودم صندوق هایی را در خان��ه او دیده ام که پر 
از یادداش��ت های ذیقیمت علمی اوس��ت و نمی دانم این 
یادداش��ت ها ک��ی و چگونه ب��ه زیور طبع آراس��ته و در 

دسترس مشتاقان قرار خواهد گرفت.
دکت��ر نطق��ی اس��تاد دانش��گاه های تهران )دانش��کده 
ارتباط��ات(، باکو، نخجوان و عضو افتخاری فرهنگس��تان 
زب��ان و ادبیات ترک بود. مدتی هم در انگلس��تان بعنوان 

عضو هیات علمی تدریس می کرد.
او در عین حال شاعری خوش قریحه و توانا بود. بیشتر 
اش��عار او به سبک شعر نو و سمبولیک سروده شده است. 
اشعار فارسی و ترکی او در دو جلد در تهران، باکو و آنکارا 

چاپ شده است.
من اطمینان دارم خاطره و یاد این اس��تاد دانش��مند و 
انسان واال هرگز فراموش نخواهد شد. نام نیک و پر افتخار 
او در دل روش��نفکران و دوس��تداران علم و ادب جاودان 
خواه��د ماند. هیئ��ت تحریر و خوانن��دگان مجله وارلیق 
هرگز او را فراموش نخواهند کرد و راه او را ادامه خواهند 
داد. همسر دکتر نطقی هم که یادگار دوران طلبه گی اش 
در استانبول می باش��د نمونه وفا و 
تقوا و شایس��ته اوس��ت. او عالوه بر 
تربی��ت 5 فرزند برومند در هش��ت 
سال اخیر که دکتر نطقی زمین گیر 
و روی صندل��ی چرخ��دار زندگ��ی 
می کرد همیش��ه همراه ش��وهرش 
بود و از او پرس��تاری می کرد و او را 

مانند بچه اش همه جا می برد.

دانشگاه هاي  استاد  نطقي  دکتر 
باکو،  ارتباطات(،  )دانشکده  تهران 
فرهنگستان  افتخاري  عضو  و  نخجوان 
در  هم  مدتي  بود.  ترک  ادبیات  و  زبان 
علمي  هیات  عضو  بعنوان  انگلستان 

تدریس مي کرد.
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انسان در زمان تحصیل و تدریس، خاطرات تلخ 
و ش��یرینی دارد که هر یک 
می تواند برای خود شخص و 
گاهی برای افراد دیگر جالب 

باشد.
خاطراتی ک��ه اینجانب در 
طول تحصیل خود بخصوص 
عالیق��دری  اس��تادان  از 
همچون دکتر »معتمدنژاد«، 
مرحوم استاد »عماد افشار« 
و دکتر »نطقی« دارم بسیار 
زیاد اس��ت ولی شاید برخی 
جنبه شخصی داشته باشند.

یکی از ای��ن خاطرات مربوط ب��ه کالس درس 
دکتر نطقی اس��ت. در یکی از کالس های ایشان 
دانشجویی که از استان آذربایجان بود و در تکلم 
فارس��ی قدری مشکل داش��ت سعی بر آن داشت 

که مطلبی را که نیاز به تحلیل داشت برای استاد 
بی��ان نمای��د. ام��ا در بیان 
مواجه  اش��کال  ب��ا  منظور 
ش��د. در این لحظه اس��تاد 
»نطقی« ب��ه کمک او آمد 
و خ��ود به ترک��ی صحبت 
کرد و مش��کل حل ش��د. 
اس��تاد نطقی سپس گفت: 
»درست است که به عبارت 
معروف، هم دلی از همزبانی 
خوش تر اس��ت، ولی گاهی 
مثل این م��ورد ناچار باید 

همزبانی کرد تا همدلی به دنبال آید.«

عضو هیات علمی
 دانشگاه عالمه طباطبائی

محسن امینی، مدرس دانشگاه

هم زبانی از هم دلی کاراتر است!

عبارت  به  که  است  درست 
همزباني  از  هم دلي  معروف، 
خوش تر است، ولي گاهي مثل این مورد 
به  همدلي  تا  کرد  همزباني  باید  ناچار 

دنبال آید.
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سیدحمیدخالقیـ  مدیرکل بازاریابی و تبلیغات بانک انصار

دکتر نطقی نماد روابط عمومی ایرانی بود

روابط عموم��ی حرفه ای اس��ت که به ارتباطات س��ازمانی 
یک موسس��ه و شرکت نظم و سامان منطقی می دهد؛ روح 
ش��رکت و موسس��ه متبوعه را انس��انی و تعامل سازمانی را 
اثربخش و زمینه الزم را برای هم افزایی تالش های مدیران 
و کارکن��ان در راس��تای نیل به اهداف فراه��م می کند. اما 
روابط عموم��ی درعی��ن حال ی��ک پدیده اجتماعی اس��ت 
که صبغه فرهنگی داش��ته و بر مناس��بات عاطفی اس��توار 
می ش��ود. بنابرای��ن روابط عموم��ی ایرانی تنه��ا یک حرفه 
اقتصادمح��ور نیس��ت بلکه بیش��تر هنری اس��ت که صبغه 
فرهنگ��ی و حال و ه��وای مردم��داری دارد. این کیفیت را 
به حس��اب فرهنگ ویژه ایرانی وابس��ته بای��د آن را مدیون 
بنیانگذاران روابط عمومی دانست. دکتر نطقی در این میان 
سهم بیش��تری دارد. او تنها آموزگار روابط عمومی نبود، در 
روابط عمومی می اندیشید با روابط عمومی زندگی می کرد و 
از روابط عمومی سخن می گفت. او نماد روابط عمومی ایرانی 
با دلی مهربان و همتی واال بود. دانش��جویانش او را همیشه 
با چهره ای خندان، مصمم و پر از نش��اط و انرژی به خاطر 
می آورند که واژه های درسی را با مهربانی هرچه تمام تر در 

باغ وجودشان می کاشت. 
دکترنطقی درعین حال ناطقی توانگر بود و طبع شعر و در 
ش��رح و بیان موضوعات به شیوه ای دلنشین مهارت داشت. 
درمقام سخنوری چیره دست، نگاهش را سخاوتمندانه میان 
دانش��جویانش تقس��یم می کرد تا مالحت بیانش را با نفوذ 
چشمانش درهم آمیزد و به عمق جانشان بنشاند. بنیانگذار 
روابط عمومی که از عصاره حیاتبخش این حرفه نوش��یده و 

س��یراب شده بود همواره لبخند بر لب داشت و با اطمینانی 
ریش��ه دار در عمق تاریخ، دانشجویانش را به خوش خلقی و 
لبخندزدن و گوش جان سپردن به کالم مردم و مشتریان فرا 
می خواند. اوخود با خوشرویی به پرسش های دانشجویانش 
گوش فرا می داد و عامل به آن چیزی بود که بر زبان جاری 

می کرد. 
بناب��ر آنچه گفته ش��د دکترحمید نطق��ی را باید پایه گذار 
مردم��داری ویژه ایرانی دانس��ت. هی��چ گاه از حقوق مردم و 
مشتریان کوتاه نمی آمد و همواره از مدیرانی که حقوق آنان 
را ادا نمی کردند، ش��کایت داشت. برچهره اش گرد نامالیمات 
روزگار نمی نشس��ت زیرا روابط عمومی را سرچش��مه امید و 
بهبود و کامیابی می دانست، خشمگین می شد و دل آزرده، اما 
ای��ن رنجش ها را هرگز به دل راه نمی داد تا مبادا غبار آن بر 
چهره اش بنشیند و بازتابی رنجش آور برای مردم داشته باشد. 
اکنون درس��الگرد درگذشت این استاد فقید ما متصدیان 
و مدی��ران روابط عموم��ی و بازاریابی و مس��ئوالن تبلیغات 
در بان��ک انصار اع��الم می داریم که بیش��تر تابع رویه های 
مردمداری در روابط عمومی هس��تیم. روابط  عمومی ایرانی ، 
مردمداری به س��یاقی اس��ت که ما درط��ول تاریخمان به 
آن ش��هره ایم. مدی��ران و کارکنان بانک انص��ار بانکداری و 
روابط عموم��ی متبوع��ه اش را تنها حرف��ه نمی دانند؛ آن ها 
همچون دکترنطقی براین باورند که باید به مردم و مشتریان 
عش��ق ورزید و خدمت به خلق خ��دا، خدمت به خدا، انبیا، 

اولیا و صالحین است. 
*** روحش شاد و روانش قرین رحمت باد ***
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 معرفی:
جای�زه دكت�ر حمید نطقی بنیانگذار روابط عموم�ی ایران به طور خالصه نام جایزه ای اس�ت كه به منظور ادای 
احترام به دكتر نطقی و پاسداشت ارزش هایی كه او از آن ها حمایت می كرد، توسط موسسه كارگزار روابط عمومی 
و دبیرخان�ه دائمی كنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در س�ال 1383  پایه گذاری ش�د و هرس�اله به افراد 

شایسته و شاخص در حوزه روابط عمومي، ارتباطات و رسانه هاي جدید اهدا مي شود.
دكتر حمید نطقی )1378� 1299( بنیانگذار روابط عمومی نوین ایران، برای همیش�ه طرز تفکر ما را در مورد 
روابط عموم�ی تغیی�ر داد. وی از طریق دانش�کده عل�وم ارتباطات اجتماعی، كه خود در ش�کل دهی آن نقش 

به س�زایی داش�ت به تربیت نیروهای جوان، خوش�فکر، مردم دوست و آش�نا به مبانی ارتباطات انسانی و اجتماعی 
پرداخت. 

 برگزیدگان جایزه بین المللی دکتر نطقی

1. پروفس��ور کاظم معتمدن��ژاد پدر ارتباطات 
نوی��ن ای��ران، اولی��ن کنفران��س بین الملل��ی 

روابط عمومی ایران، 1383.

2. پروفس��ور جیم��ز گرانی��گ اس��تاد ممتاز 
روابط عموم��ی در دپارتمان ارتباطات دانش��گاه 
مریلن��د کالج پ��ارک آمری��کا و مب��دع نظریه 
بین الملل��ی  کنفران��س  دومی��ن  »تعال��ی«، 

روابط عمومی ایران، 1384.

3. دکت��ر عل��ی اکبر جاللی پ��در علم فناوری 
اطالعات ایران و مبدع نظریه موج چهارم و عصر 
مجازی در دنیا، نخس��تین همای��ش بین المللی 

روابط عمومی2، 1388.

4. پروفس��ور عل��ی اکبر فرهنگی پدر رس��انه  
ایران، دومین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان 

روابط عمومی، 1391

 برگزیدگان جایزه ملی دکتر نطقی

1. اس��تاد علی میرس��عید قاضی، پیشکسوت 
روابط عموم��ی، اولی��ن کنفران��س بین الملل��ی 

روابط عمومی ایران، 1383.

پیشکس��وت  متول��ی،  کاظ��م  اس��تاد   .2
روابط عموم��ی، اولی��ن کنفران��س بین الملل��ی 

روابط عمومی ایران، 1383.

3. دکت��ر عب��داهلل جاس��بی، رئی��س دانش��گاه 
بین الملل��ی  اس��المی، س��ومین کنفران��س  آزاد 

روابط عمومی ایران، 1385.

4. اس��تاد میرزاباب��ا مطهری نژاد، پیشکس��وت 
روابط عموم��ی و عض��و هی��ات مدی��ره انجم��ن 
روابط عمومی ایران، چهارمین کنفرانس بین المللی 

روابط عمومی ایران، 1386.

5. دکت��ر محمدباق��ر قالیباف، ش��هردار تهران، 
پنجمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، 

.1387

6. دکتر محمدمهدی مظاهری، نهمین کنفرانس 
بین المللی روابط عمومی ایران، 1391.

 

 برگزیدگان تندیس دکتر نطقی

1. ش��میم عبدل جلی��ل رئی��س روابط عمومی 
اتحادیه روابط عمومی آس��یا، مالزی   � کواالالمپور� 

دانشگاه بین المللی اسالمی، 1388.

2. حس��ن ربیعی مدیرکل روابط عمومی سازمان 
اوقاف و امورخیریه کش��ور، ای��ران � تهران � هتل 

بزرگ ارم ، 1390.

برگزیدگان جایزه دکتر نطقی ی
جایـزه دکتر نطق
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1. کلیات
جایزه دکتر حمید 
نطقي، که از این پس 
ای��ن ش��یوه نامه  در 
جای��زه نطقي نامیده 
جایزه  یک  مي شود، 
ک��ه  اس��ت  علم��ي 
و  مل��ي  س��طح  در 
بین المللي به منظور 
تقدیر از خدم��ات و تالش هاي علمي، تحقیقاتي و نوآورانه افراد 

موثر در توسعه و اعتالي روابط عمومي، اعطاء مي شود. 
 2. اهداف 

اهداف جایزه به شرح زیر مي باشد: 
1�2. تش��ویق اس��تادان، مدیران و کارشناسان به مشارکت هر 
چه بیش��تر در تولید و نشر دانش روابط عمومی و توسعه نگرش 

تخصصی و علمی به روابط عمومی
2�2. تش��ویق و ترغیب متخصصان در راستاي رفع مشکالت و 
حل مسایل علمي و ارایه راه حل های اجرایی در جهت رفع آن ها
3�2. تش��ویق و ترغیب متخصصان در بهره گیری مناس��ب از 
 ابزاره��ای مدرن بوی��ژه ابزاره��ا و مهارت ه��ای روابط عمومی2 

)PR 2.0 ( و رسانه های جدید
4�2. آشنا س��ازي عم��وم از نقش و تالش اس��تادان، مدیران و 
کارشناس��ان برجس��ته علمي در زمینه روابط عمومی و کمک به 
بهبود درک عمومی از فعالیت های روابط عمومی و تقویت اعتبار 

آن.
 3. مشخصات جایزه 

1�3. جای��زه نطق��ي در راس��تاي حمایت از حرف��ه و صنعت 
روابط عموم��ي در تاری��خ 83/04/24 توس��ط ش��وراي عال��ي 
سیاس��تگذاري کنفران��س بین الملل��ي روابط عموم��ي ایران به 
تصویب رس��ید و از تاریخ 83/08/25  همه س��اله به افراد واجد 
شرایط در این حوزه در سطح ملي و بین المللي اعطاء مي شود. 

2�3. این جایزه در دو س��طح ملي و بین المللي است و همه افراد 
حایز ش��رایط علمي و تخصصی مي توانند ب��راي احراز آن داوطلب 

شوند. 
3�3. ارزش مادي جایزه هر س��ال بس��ته به امکانات دبیرخانه 
متغیر و به پیش��نهاد کمیته برنامه ریزي و اجرایي اعطاي جایزه 
نطقي و تصویب ش��وراي سیاس��ت گذاري کنفرانس بین المللي 

روابط عمومي ایران تعیین مي گردد. 
4. کمیته برنامه ریزي و اجرایي اعطاء جایزه 

1�4. ب��ه منظ��ور برنامه ری��زي و اجرای��ي، سیاس��تگذاري و 
تصمیم گی��ري در خص��وص اعطاي جایزه، کمیت��ه برنامه ریزي 

اعطاي جایزه نطقي تشکیل مي گردد. 
2�4. اعض��اي اصلي کمیته 10 نفر مي باش��د که به پیش��نهاد 
شوراي عالي سیاس��تگذاري کنفرانس بین المللي روابط عمومي 

توس��ط رئیس هیات امنا از میان اعضاي هیات موس��س موسس��ه 
کارگ��زار روابط عموم��ي )امنا و ش��وراي عالي و س��ایر متخصصان 

ذیربط( به مدت یک سال انتخاب و منصوب مي شوند. 
3�4. ریاست کمیته بر عهده ریاست هیات امناي موسسه خواهد بود. 
4�4. تمدید عضویت اعضاي کمیته به تش��خیص ریاس��ت هیات 

امناي موسسه براي سال هاي آتي بال مانع مي باشد. 
 5. وظایف کمیته برنامه ریزي و اجرایي اعطاي جایزه 

1 �   5. برنامه ریزي و تصمیم گیري در خصوص نوع، مقدار و شرایط 
جایزه 

2 �  5. مدیریت فرایند داوري علمي آثار و دستاورد هاي داوطلبان و 
تصمیم گیري نهایي در خصوص انتخاب و اعالم فرد برنده 

3  �  5. تنظی��م برنامه زمان بندي فراخوان ها و مهلت دریافت آثار و 
دستاورد هاي علمي داوطلبان 

4 �  5. برنامه ریزي در راس��تاي برگزاري مراس��م اعطاي جایزه به 
منظور اطالع رساني از خدمات علمي فرد برگزیده به عموم مردم 

5 � 5. تشکیل کمیته فرعي و کمیس��یون هاي کارشناسي ارزیابي 
علمي داوطلبان از میان اعضاي برجس��ته هی��ات علمي، مدیران و 

کارشناسان روابط عمومي
6   �  5. حمایت هاي اداري، اطالع رس��اني عمومي از اهداف و فرایند 
اعطاي جایزه، شرایط الزم براي داوطلبین، برنامه زمانبندي دریافت 

آثار و شرح حال علمي و حرفه ای داوطلبین
7  �  5. ارتب��اط مس��تمر ب��ا داوطلب��ان و اطالع رس��اني ب��ه افراد 
ش��رکت کننده به منظور رفع نواقص و مستندات علمي ارسال شده 

به کمیته برنامه ریزي اعطاي جایزه 
8   �  5. اطالع رس��اني از زمان و مکان برگزاري مراسم اعطاي جایزه 

و انجام هماهنگي هاي الزم 
9�   5. برقراري ارتباط با رسانه هاي جمعي، دستگاه ها و سازمان هاي 
اطالع رساني کشور به منظور پوشش خبري و اطالع رساني عمومي 
10�  5. تهیه فراخوان هاي الزم و انتش��ار پوس��تر و زندگینامه فرد 

برگزیده 
6. شرایط اعطاي جایزه 

ش��رایط و ضوابط جایزه، بر اساس شاخص هاي علمي � تلفیقي در 
قالب آیین نامه اجرایي خاص توس��ط کمیت��ه برنامه ریزي و اجرایي 

اعطاي جایزه تدوین و اعالم مي گردد. 
تبصره1. جایزه نطقي هر سال فقط به یک فرد واجد شرایط اعطاء 

مي شود تا طیف وسیع تري از برگزیدگان را پوشش دهد. 
تبص��ره2. کمیته برنامه ریزي و اجرایي ممکن اس��ت پس از انجام 
بررس��ي هاي الزم در یک س��ال فردي را واجد شرایط اعطاي جایزه 

نیابد و جایزه اي اعطاء ننماید. 
تبصره3. این جایزه از س��ال 1388 تحت عنوان »تندیس نطقی«  

به افراد برگزیده اعطا می شود.
ش��یوه نامه اعطاي جایزه نطقي مش��تمل بر 6 بن��د و 3 تبصره در 
تاریخ 83/04/24 به تصویب ش��وراي عالي سیاستگذاري کنفرانس 

بین المللي روابط عمومي ایران رسید. 

  شیوه نامه اجرایی جایزه دکتر نطقي
 بنیانگذار روابط عمومي در ایران
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دکتر حمید نطقي در هجدهمین نشست ماهانه 
انجم��ن روابط عمومي ایران که در آذر ماه 1377 
برگزار ش��د حضور یافت و ای��ن انجمن با حضور 
ش��ماري از دانش��جویان، اس��تادان، پیشکسوتان 
روابط عموم��ي و همکاران اس��تاد از وي تجلیل 

کرد.
در این مراس��م دکتر کاظ��م معتمد نژاد ضمن 
قدردان��ي از زحمات و تالش هاي مس��تمر دکتر 
نطقي در خصوص راه اندازي رش��ته روابط عمومي 
در ایران اشاره مختصري به تحوالت آموزشي این 
رش��ته نمود و گفت: "آم��وزش روابط عمومي در 
ایران از سال 1346 با تالش دکتر نطقي، مرحوم 
حمید مصداق و مرحوم عماد افش��ار ش��روع شد. 
هر سال 200 دانشجو براي تحصیل در این رشته 
وارد دانشگاه مي شدند که نظارت بر کارآموزي ها 
و پایان نامه ه��اي تمام آنها ب��ر دوش دکتر نطقي 

بود."

دکت��ر نطقي بنیانگ��ذار روابط عمومي ایران نیز 
ضمن ابراز خرس��ندي از حض��ور در این مجلس 
گفت: »من مقروض لطف شما عزیزان هستم. پایه 
روابط عمومي باید بر احس��اس درست، وفاداري و 
قدرداني اس��توار باش��د. ما نیازمند روابط عمومي 
ایراني هس��تیم نه روابط عمومي غ��رب صنعتي. 
روابط عمومي ه��اي ما باید ب��ه کار مردم بیایند و 

راستگو باشند.«
وي افزود: »من انس��ان خوشبختي هستم که 
ه��دف این همه لطف ق��رار گرفته ام، کاري که 
ما کردیم کار دس��ته جمعي ب��ود که به کمک 
دوستان خردمند و دانش��مند و همکاران عزیز 
ک��ه هر ک��دام از آنها صاحب نظ��ر بودند انجام 

شد.« 

مراسم تجلیل از دکتر حمید نطقی

ما نیازمند روابط   عمومي ایراني هستیم
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37 آنچه در پی می آید یکي از نامه هاي اس��تاد اس��ت که کمي قبل از مرگ برای خواهرش 
نگاش��ته ش��ده و از طرف خانواده اش در اختیار موسسه کارگزار روابط عمومی قرار گرفته 

است. با هم مي خوانیم:

عزیز جان عزیزم،
کارت پرمطلب و زیبایت رسید و دلم ماالمال از نشاط شد و به انبساطي که نیازمند آن 
بودم نائل گردیدم. براي لحظاتي چند خود را آزاد از بند بیماري پنداشتم و سخت خرسند 
شدم. که در این کنج تجرد و گوشه عزلت در حق من کسي از چیزي فروگذار و خودداري 
نمي کند و پیش از همه آیتن )همس��رش( در تالش اس��ت و جانفش��اني مي کند. اعضاي 

خانواده نیز تسلي بخش دل و جانند.
دانش��کده ادینبورگ سال ها وسائل اقامت مرا در این جا که مسئله اي دشوار است هموار 
س��اخته اس��ت و در مورد حکیم و بیمارس��تان و دارو و درمان هم هیچ نقصي نیس��ت و 
نوش��ته هایم را ق��در مي دانند حتي در نخج��وان درجه پروفس��وري، در آذربایجان )باکو( 
درجات پروفسوري و نیز دکتراي افتخاري و عضویت در مجمع نویسندگان و سفرا دادند. 
در آن��کارا ه��م به عضویت مادام العمر مؤسس��ه  عالي فرهنگ و تاری��خ و زبان که در حکم 

آکادمي آن هاست مفتخرم داشتند…
 ولکن به قول شهریار: این حرف ها براي تو مادر نمي شود!…

آخرین نامه بامدادي خسته مي رود
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ش
گـزار

وی ادام��ه داد و اف��زود: تهیه و تدوین چنی��ن نظام نامه ای برای 
تمامی فعالیت های روابط عمومی ما را به س��مت استاندارد س��ازی 
اقدامات و برنامه های روابط عمومی س��وق خواهد داد که ادامه آن 

مسیر حرفه گرایی در عرصه روابط عمومی می باشد.
س��ید محس��نی ب��ا نتیجه گی��ری صحب��ت ه��ای خ��ود گفت: 
فرآیند گرایی در فنون و فعالیت های روابط عمومی ضمن تس��هیل 
و س��رعت بخش��یدن به کار و عملیات در روابط عمومی، فعالیت ها 
را نی��ز حرفه ای وتخصصی خواهد ک��رد و یکی از مهم ترین اهداف 
در راس��تای اعتالی دانش حرفه ای روابط عمومی در کشور محقق 

خواهد شد.
وی در پایان در خصوص ضرورت نشس��ت فوق گفت: برگزاری 
نشس��تی تخصصی با موضوع بررسی و نقش جایگاه فرآیندگرایی 
در فنون و فعالیت های روابط عمومی با همت انجمن متخصصان 
روابط عموم��ی و موسس��ه کارگ��زار روابط عمومی و ب��ا حمایت 
ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی خود می تواند نقطه عطفی در 
ش��روع این حرک��ت موثر و مان��دگار در واحدهای روابط عمومی 

باشد. 
همچنین رونمایی از کتاب استانداردهای روابط عمومی که همانا 
ب��ه نوعی راهنمای عملی آش��نایی با فرایند فن��ون و فعالیت ها در 
روابط عمومی محس��وب می ش��ود نیز می تواند پشتوانه ارزشمندی 
از ادبی��ات نظ��ری برای این حرک��ت مهم و تاثیرگ��ذار درجامعه 

روابط عمومی محسوب گردد.

رئی��س انجمن متخصص��ان روابط عمومی در مراس��م اهدای 
جایزه ملی س��ال روابط عمومی در خصوص فرایندگرایی اظهار 
کرد: یکی از موضوعاتی که شاید کمتر در حوزه علمی و اجرایی 
روابط عمومی ها بدان پرداخته ش��ده است، چگونگی طراحی و 
معم��اری روند انجام فنون و فعالیت های روابط عمومی اس��ت و 
ب��ه تعبیری نظامند کردن فرآیند گرای��ی فعالیت های واحدهای 

روابط عمومی سازمان ها بوده است.
س��ید شهاب سیدمحس��نی با بیان اینکه در روابط عمومی هر 
فعالیتی که قرار اس��ت انجام شود تابع چه فهرستی از اقدامات 
و توجه به چه نکات ریزی اس��ت گف��ت: فرآیندگرایی از جمله 
مسائل مهمی اس��ت که می تواند آن کار و فعالیت مورد نظر را 
ضمن تس��ریع، توام با کیفیت و اثربخشی بیشتری به سرانجام 

برساند.
وی تصری��ح کرد: فرآیندگرایی به ما می آموزد که برای انجام 
یک فعالیت درست، علمی و تاثیرگذار از کجا باید شروع و در 
ه��ر مرحله چه کاری انج��ام داده و در نهایت بازده کار چه 

خواهد بود.

مراس�م اهداء جایزه ملی س�ال روابط عمومی به مجموعه 
اس�تانداردهای حرفه ای روابط عمومی روز چهارش�نبه دوم 

مرداد در هتل ارم تهران برگزار شد.
به گزارش ش�ارا، انجمن متخصصان روابط عمومی و موسسه 
كارگ�زار روابط عمومی این پروژه را ك�ه به همت روابط عمومی 
ش�ركت ملی صنای�ع پتروش�یمی، دكت�ر یحیایی ایل�ه ای و 
كمیته ای از 10 مش�اور علمی تالیف و تدوین ش�ده اس�ت، به 

عنوان كتاب سال روابط عمومی برگزیده اند.

فرآیند گرایی، تسهیل کننده 
عمل گرایی در روابط عمومی

سید شهاب سیدمحسنی
رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی

برگزاری مراسم جایزه ملی سال روابط    عمومي
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دکتر احم��د یحیایی ایل��ه ای، نویس��نده کتاب اس��تانداردهای 
روابط عمومی در مراس��م اه��دای جایزه ملی س��ال روابط عمومی 
به معرفی این کتاب پرداخت و اظهار کرد: بس��یار خوش��حالم که 
ام��روز این فرص��ت را یافته ام تا ب��ه معرفی یکی از آث��ار علمی و 
کاربردی تولید ش��ده در حوزه روابط عموم��ی بپردازم. در حقیقت 
این محصول نتیجه کار و تالش گروهی از صاحب نظران، اس��تادان 
و دس��ت اندرکاران روابط عمومی کشور است و تولیدی برای تمامی 

کارگزاران روابط عمومی می باشد.
دکتر یحیایی ایله ای در ابتدای س��خنرانی خود به آسیب شناسی 
روابط عمومی پرداخت و گفت: آسیب شناس��ي روابط عمومي ایران 

چند واقعیت را براي ما روشن مي کند:
اول اینکه: تعریف غیرکارشناسي ساختار روابط عمومي و ترکیب 
آن با دیگر واحدهاي س��ازماني، روابط عمومي را از ماهیت و مسیر 

اصلي منحرف کرده است.
کارکن��ان  و  مدی��ران  از  توجه��ي  قاب��ل  بخ��ش  اینک��ه:  دوم 
روابط  عمومي ها )بخصوص مدی��ران( تخصص روابط عمومي ندارند 
و همچنی��ن آموزش هاي بدو خدمت و ضم��ن خدمت را پیگیري 

نمي کنند.
س��وم اینکه: رابطه دانش��گاه و روابط عمومي سازمان ها یا به طور 
کلي قطع اس��ت یا رشته اي ضعیف از چنین رابطه اي وجود داشته 

و ناکارآمد است.
چهارم اینکه منابع کاربردي حوزه روابط عمومي که عمدتا توسط 
مجریان روابط عمومي نگاش��ته ش��ده اس��ت از حداقل پش��توانه و 

مبناهاي علمي برخوردار است.
یحیای��ی ایل��ه ای درخص��وص تدوی��ن کت��اب اس��تانداردهای 
روابط عمومی عنوان کرد: تهیه و تدوین استانداردهای روابط عمومی 
با بهره مندی از صاحب نظران و کارگزاران روابط عمومی سعی کرده 
اس��ت که مبانی علمی کار را برای تدوین ی��ک اثر کاربردی مورد 

توجه و تاکید قرار دهد.
وی ادام��ه داد و اف��زود: تدوین نظام نامه ب��ر مبنای یک پژوهش 

میدانی، سه هدف کلی را پیگیری کرده است:

در این مراسم محمد جشني رئیس کل روابط عمومي شرکت 
ملي صنایع پتروش��یمي و مدی��ر پروژه نظام نام��ه فرآیند هاي 
روابط عموم��ي در س��خناني با تاکید بر نق��ش فرایند گرایي در 
روابط عموم��ي اظهار کرد: کتاب اس��تاندارد هاي روابط عمومي 

مي تواند کارکرد هاي روابط عمومي را متحول کند.
وي ادامه داد: تالش ها و پیگیري هاي تمام دست اندرکاران در 
چاپ این کتاب، منجر به دریافت جایزه سال روابط عمومي شده 
که مي تواند به گس��ترش همکاري ها میان صنعت و متخصصان 

روابط عمومي منجر شود.

برگزاری مراسم جایزه ملی سال روابط    عمومي

 نقش فرایند گرایي 
در روابط عمومي

استانداردهای روابط عمومی 
یک اثر ماندگار است

محمد جشني 
رئیس کل روابط عمومي شرکت ملي صنایع پتروشیمي

دکتر احمد یحیایی ایله ای
نویسنده کتاب استانداردهای روابط عمومی
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به عنوان یک راهبرد در مسیر فعالیت روابط عمومي ها نقش آفرین 
اس��ت و مي توان گفت که امروز روابط عمومي در هر سازماني نقش 

پیشرو را دارد.
وي تصریح کرد: روابط عمومي یک هنر اس��ت و با در نظر گرفتن 
تمام س��الیق و نظرها پل ارتباطي س��ازمان و مخاطبان به ش��مار 

مي رود.
مدیرعامل ش��رکت ملي صنایع پتروش��یمي ادام��ه داد: جایگاه 
روابط عموم��ي بس��یار ارزش��مند اس��ت و رش��د و توس��عه نقش 
روابط عمومي ها در عملکرد هر س��ازمان مي تواند س��بب همگرایي 

بیشتر شود.
وي با بیان این که صنعت پتروش��یمي پیش��تاز خصوصي سازي 
و اجراي اصل 44 قانون اساس��ي پیش��گام در کش��ور است گفت: 
ارتباط س��ازماني و دس��توري در این صنعت اکنون به همکاري بر 
اساس اصول شناخته شده و تعامل تبدیل شده و روابط عمومي پل 

ارتباطي سازمان با تمام ذینفعان است.
بیات ادامه داد: ش��رکت ملي صنایع پتروش��یمي آمادگي دارد تا 

تجربه هاي خود را در اختیار تمام متقاضیان قرار دهد.

مدیر عامل شرکت ملي صنایع پتروشیمي گفت: روابط عمومي 
نبض تپنده و کلید سربلندي هر سازمان است.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمي اظهار کرد: روابط عمومي 
به عنوان کلید بالندگي و سربلندي هر سازمان نقشي تاثیر گذار 

در توسعه و رشد سازمان ایفا مي کند.
عبدالحسین بیات افزود: همکاري و ارتباطات تعاملي و اقناعي 

1( مفهوم س��ازی فعالیت ه��ای روابط عمومی، که در جلد اول 
آن 75 فعالی��ت ی��ا فرایند را در روابط عموم��ی بازگو کرده ایم، 
برای این کار از منابع بین المللی و داخلی اس��تفاده ش��ده است 
و ت��الش کرده ایم تا تعریفی عملیات��ی و اجرایی از فعالیت های 

روابط عمومی را انجام دهیم.
2( ترسیم فرآیند اجرایي در حوزه های مختلف روابط عمومی: 
ترس��یم ش��کلی برای فهم و درک راحت ت��ر اجرایی کردن هر 
فعالیت و همچنین تعیین مس��یر کار برای هر فعالیت بر اساس 

تجربیات افرادی متفاوت دیده شده است.
3( تدوین اقدامات اجرایي در فعالیت های روابط عمومی: برای 
هر فعالیت در س��ه مرحله قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا 
اقدامات اجرایی لیست ش��ده است تا هر کارگزار روابط عمومی 
در انج��ام فعالیت ها حداقل ها را بدانند و وقت و تمرکز خود را 

برای کار بصورت خالقانه صرف کند.
وی برای تدوی��ن بخش های مختلف کتاب به مدل کوه یخی 
)The iceberg model( اش��اره کرد و گفت: استانداردهای 
روابط عموم��ی ب��ه دو بخش دس��ته بندی ش��ده اس��ت اصول 
فعالیت ه��ای روابط عموم��ی ش��امل )پژوه��ش، برنامه ریزی و 
ارزیابی( و بخش دوم فنون فعالیت های روابط عمومی که شامل 
)ارتباط��ات رس��انه ای، ارتباطات مردم��ی، ارتباطات کارمندی، 
مدیریت انتش��ارات، مدیریت گردهمایی، مدیریت نمایش��گاه، 

مدیریت تبلیغات و سمعی   و   بصری( تقسیم بندی شده است.
دکتر ایله ای در پایان گفت: تالش بسیاری شده است تا یک اثر 
منحصر به فرد، ماندگار و کامال کابردی تولید ش��ود اما مطمئنا 
کاستی ها و نواقص بسیاری دارد و امیدواریم با کمک استادان و 
کارگزاران و حمایت روابط عمومی های صاحب صالحیت امکان 

تولید و انتشار آثاری مفید تر در آینده نزدیک میسر شود.

روابط عمومي کلید سربلندي 
هر سازمان است

عبدالحسین بیات
مدیر عامل شرکت ملي صنایع پتروشیمي 
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رییس کمیس��یون اجتماعی مجلس شورای اسالمی ابراز داشت: 
متاس��فانه االن یک نفر از همه جا مانده و رانده را در س��ازمان به 
بخش روابط عمومی می فرس��تند که این نش��ان  از آگاهی کم مدیر 

است. 
عزیزی در پایان خاطرنش��ان کرد: کسانی که برای روابط عمومی 
ارزش قائلن��د در آینده حتما به س��مت های باال می رس��ند، چون 

می فهمند که روابط عمومی چه نقشی دارد.

مهدی باقریان رییس موسس��ه کارگزار روابط عمومی در مراس��م 
اهدای جایزه ملی س��ال روابط عمومی، طی س��خنانی ضمن عرض 
تس��لیت پانزدهمین س��الگرد ارتحال دکتر حمی��د نطقی پدر علم 
روابط عمومی ایران، به نکاتی در خصوص دکتر نطقی اشاره کرد و 
گفت: دکتر نطقی معتقد بود روابط عمومی آمیزه ای از س��ه عنصر 

است:
دوره اول که به دوره هنر مشهور شده است مربوط به دوران پیش 
از تاریخ اس��ت یعنی از 5 هزارس��ال پیش از میالد تا اندکی پس از 
جن��گ جهانی نخس��ت. هر چند این دوره در تاریخ بش��ری خیلی 
طوالنی بود اما پیچیدگی زیادی نداشت. از ترسیم اشکال روی بدنه 
غارها و پوس��ت های حیوانات گرفته تا استفاده از روش های سنتی 
که ارزش های انس��انی را در قالب شعر، داستان، حکمت و غیره به 
گوش زورمندان می رس��اندند همه و هم��ه از مظاهر روابط عمومی 

است؛ هر چند چیزی تحت عنوان روابط عمومی وجود نداشت. 
وی با مثال های عینی از تاریخ و تمدن ایران نمونه های آن را بسیار 
زیاد عن��وان کرد و گفت: قابوس نامه، سیاس��ت نامه، اخالق ناصری 
و باب هش��تم گلس��تان در نصیحت پادش��اهان نمونه هایی از این 

فعالیت هاست. این دوره، دوره مردمداری است.
دومی��ن دوره، دوره فن و تکنیک نامیده ش��د. بعد از پایان دوره 
اول، اوضاع و شرایط آن چنان دگرگون و پیچیده شد که می بایست 
برای مدیریت این اوضاع و ش��رایط، تکنیک ها و روش های خاصی 
ابداع می ش��د. البته در همین دوره، بازارگرمی و فریب رواج زیادی 

داشت؛ به ویژه اگر صمیمیت، صداقت و حسن نیتی در کار نبود.
عضو هی��ات مدیره انجم��ن متخصصان روابط عموم��ی در ادامه 
تصویرسازی را از ویژگی های روابط عمومی فنی و تکنیکی دانست 
و گفت: تصویرس��ازی همانند زیبا کردن تصویر زش��تی ها اس��ت 

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس: روابط عمومی خوب، مانع 
استیضاح وزیر می شود. 

رییس کمیس��یون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با تاکید 
ب��ر لزوم تغییر ن��ام معاونت های پارلمانی ب��ه معاونت پارلمانی 
و روابط عموم��ی گف��ت: س��ازمانی ک��ه معلوم��ات پارلمانی و 
روابط عمومی خوب دارد، وزیرش هیچ گاه استیضاح نمی شود. 

عبدالرضا عزیزی در نشس��ت بررس��ی نقش فرآیندگرایی در 
روابط عمومی به میزبانی موسسه کارگزار روابط عمومی و انجمن 
متخصصان روابط عمومی گفت:  کسانی که می خواهند قدرتمند 

شوند باید ارتباطات قوی داشته باشند. 
وی افزود: در گذشته کسانی قوی بودند که خان و شاه بوده و 
یا پول داشتند اما اکنون اگر کسی ویژگی های گذشته را داشته 

باشد اما ارتباطات نداشته باشد گویی هیچ ندارد. 
عزیزی تصریح کرد: در حوزه روابط عمومی می توان امری مشابه 
اتحادیه س��ازمان های مردم  نهاد از جمله نظام پزش��کی را داشت 
که در شهرستان ها و در نهایت در حوزه کشوری شکل می گیرد. 

روابط عمومی خوب، 
مانع استیضاح وزیر می شود

 روابط عمومی 
آمیزه ای از سه عنصر

عبدالرضا عزیزی
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی

مهدی باقریان
 رییس موسسه کارگزار روابط عمومی 
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در پایان این مراس��م، جایزه سال روابط عمومي به محمد جشنی 
ریی��س اداره کل روابط عمومی ش��رکت ملي صنایع پتروش��یمي، 
ایده پرداز و مدیر پروژه نظام نامه فرآیندهای روابط عمومی اهدا شد. 
همچنین در این مراسم با اهدای لوح سپاس و تندیس به مهندس 
بیات معاون وزیر نفت و مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی 
و دکت��ر احمد یحیایی ایل��ه ای مجری پروژه اس��تانداردهای ملی 

روابط عمومی تقدیر بعمل آمد.
ش��ایان ذکر است در پایان مراسم از مهندس رحمانی مدیرعامل 

شرکت پتروشیمی شازند نیز تقدیر شد.

در این مراس��م از کتاب اس��تاندارد هاي روابط عمومي که توسط 
انتشارات کارگزار روابط عمومی منتشر گردید رونمایي شد.

و در واق��ع ای��ن دوره روابط عمومی در لبخندهای دس��توری و 
یا فش��ردن دس��ت خالصه می ش��ود و هنوز مدیران به اهمیت 
موض��وع پی نبرده بودند. در این دوران میان مدیران و کارکنان 
ارتباطی وجود نداش��ت. عالوه ب��ر آن مدیران در معرض هجوم 
افکار عمومی نیز بودند؛ چرا که کار روابط عمومی صرفا تبلیغات 

و آگهی نویسی بود.
دوره  روابط عموم��ی،  کارگ��زار  انتش��ارات  مدیرمس��ئول 
روابط عموم��ی فنی و تکنیک��ی را تا پایان جن��گ جهانی دوم 
عنوان کرد و گفت: دوره سوم بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شد؛ 
یعنی روابط عمومی مبتنی بر فلسفه مدیریت نو به این معنا که 
روابط عمومی بخشی از مسئولیت مدیران است و روابط عمومی 

نیز مدیران اجرایی را در پذیرش این مسئولیت یاری می کند.
عضو هیات مدیره انجم��ن متخصصان روابط عمومی در ادامه 
به مش��کالت س��ر راه روابط عمومی ها پرداخت و اظهار داشت: 
در رابطه با مدیریت و فلس��فه روابط عمومی، هنوز ابهام زیادی 
وجود دارد و بی ایمانی مدیران ارشد اجرایی نسبت به این حرفه 
به عنوان بخش��ی از فلس��فه مدیریت چیزی نیس��ت که نیاز به 
توضیح داش��ته باشد. در این بخش روابط عمومی به عنوان یک 
علم و دانش باورپذیر نشده است و مدیران روابط عمومی از این 

بابت همیشه گالیه دارند.
باقریان در انتهای س��خنرانی خود ب��ه حرکت جدی پیرامون 
فرآیندپذیر کردن فعالیت های روابط عمومی اشاره کرد و گفت: 
در رابط��ه ب��ا تکنیک ها و فن��ون و فرآینده��ای روابط عمومی 
متاسفانه مشکل جهانی است و بالطبع، روابط عمومی های کشور 
ما در این زمینه با مش��کالت عدی��ده ای مواجه اند و با توجه به 
تاریخ 66 ساله روابط عمومی در ایران، متاسفانه تاکنون حرکت 
جدی برای استانداردسازی روابط عمومی صورت نپذیرفته است؛ 
خوشبختانه در طی دو سال گذشته، روابط عمومی شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی، پروژه ای را کلید زد که منجر به طراحی 75 

فرآیند روابط عمومی برای نخستین بار در کشور شد.
وی همچنین با تش��کر از زحمات نویسنده و مدیر این پروژه 
گفت: زحمت اصلی این مجموعه به دوش دکتر ایله ای و جشنی 
مدیر کل روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود، ولی 
مشاوران علمی این پروژه در تطبیق فرآیندهای مذکور با اصول 
علمی و معیارها و ارزش های بومی تالش زیادی کردند که جای 

دارد از همه آن ها تشکر کنم.
البت��ه نباید فراموش کرد موسس��ه کارگ��زار روابط عمومی و 
انجمن متخصصان روابط عمومی با تش��کیل جلس��ات مختلف 
و همچنین انتش��ار مجموع��ه مذکور، نقش بس��زایی در به بار 

نشستن این پروژه داشتند.

جایزه سال روابط عمومی

 رونمایی کتاب 
استانداردهای روابط عمومی


