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  نكاتي درباره

  سخنوري
  

  همقدم
رساني بسيار گسترده و فرگير شده        در عصر حاضر كه وسايل ارتباط جمعي و اطالع        

  . راني و گفتگوي ديني ديگر جايگاه چنداني نداردناست، برخي معتقدند كه سخ
اين دسته از افراد به موضوع فطـرت انـساني و تمايـل وي بـه زيـست اجتمـاعي و                     

هـاي عـصر جديـد     اگر چه غرق شـدن در فنـاوري    .  توجهي ندارند  گوي رو در رو     و  گفت
كند اما وقتي راهي براي بازگشت به اصـل باشـد از آن               انسان را از فطرت خود دور مي      

  .نمايد استقبال مي
گاه ارزش و جايگـاه خـود را از    گوي رو در رو هيچ و به همين دليل سخنوري و گفت   

  .دست نخواهد داد
  :اند ر اين باره فرمودهاي د حضرت امام خامنه

ـ من اعتقاد دارم كه تبليغ سنتى ما«   ــ  روست كه مسجد و منبر و سخنرانىِ روبه  
رو صـحبت    كه شما بنشينيد با يـك نفـر روبـه          اين. بديل ندارد؛ اين را بايد حفظ كنيم      

رم شما به او برسد، اين چيز كنيد؛ نگاه شما به او بيفتد، نگاه او به شما بيفتد و نفس گ        
  1.»خيلى خوبى است؛ اين را بايد حفظ كنيم

امـروز اينترنـت، مـاهواره، تلويزيـون و ابزارهـاى           . من به منبر خيلى عقيـده دارم      « 
 رو و   منبر نيست؛ منبر يعنى روبه     ها كدام از اين   گوناگون ارتباطىِ فراوان هست، اما هيچ     

                                     
  )1384/  2/ 11(  در ديدار علما و روحانيون كرماناي فرمايشات امام خامنه 1
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كـدام از    چنفس به نفس حرف زدن؛ اين يك تأثير مشخص و ممتازى دارد كـه در هـي                
اين را بايد نگـه داشـت؛ چيـز باارزشـى اسـت؛             . هاى ديگر، اين تأثير وجود ندارد      شيوه

  1».منتها بايستى آن را هنرمندانه ادا كرد تا بتواند اثر ببخشد
هـاى مختلـف     تبليغ دين به شكل سنّتى، يعنى همين حـضور روحـانى در جمـع             «

ترين ابزارها و نعمى است كه خـداى         مردم و استفاده از منبر دين و تبليغ، يكى از مهم          
   در راه خدا، بايد حد اكثـر و بهتـرين          براى خدا و  . متعال در اختيار شما قرار داده است      

  2.»استفاده را از آن بكنيد
شـما بـه    .  هنوز يـك تـأثير بررسـى نـشده اسـت           ى ما،  تأثير نهاد منبر در جامعه    « 
الـسالم نباشـد،     اللّه عليـه   عبد  نام ابى  ى ما نگاه كنيد، ببينيد جايى كه منبرى به         جامعه

هـا، روسـتاها، حتّـى     كجاست؟ از شـهرهاى بـزرگ و مراكـز پرجميعـت، تـا دوردسـت          
ــشگاه   ــاده، دان ــك و دورافت ــتاهاى كوچ ــن   روس ــشمندان، انجم ــان دان ــا، مي ــاى  ه ه

ردگان علوم جديد، تا مردمِ دور از علوم و معارف جارى زمـان در اقـصا نقـاط        ك تحصيل
ى در موقعى از مواقع بـر  ا السالم نيست، كه گوينده اللّه عليه عبد  كجا منبر ابى  كشور، در 

ى بـا    عنوان يك مجموعه   ى ما به   گويد؟ پس، كلّ جامعه    رود و سخنى نمى    آن منبر نمى  
البته مخصوص شيعيان   . استالسالم   عليه چتر امام حسين     ى شيعى، زير   تفكر و عقيده  

ز عالم، غير شيعه، بلكه غير مسلمين هـم بـه نحـوى از              هم نيست؛ در نقاط گوناگونى ا     
  3.»برند ى مىا انحاء از اين بساط بهره

با توجه به اين مقدمه اين مقاله در نظر دارد تا نكات كليدي را بـراي هرچـه بهتـر                    
  .شدن سخنوري عزيزان مربي بيان نمايد

                                     
  )1384/ 11/ 5 (  اه محرمى م  در ديدار روحانيان و مبلغان در آستانهاي فرمايشات امام خامنه  1
  )1377/  2/  2 (   ى ماه محرم  در ديدار علما و روحانيون در آستانهاي فرمايشات امام خامنه  2
  )1370/  4/ 20(   ى ماه محرم در ديدار با روحانيون و مبلغان، در آستانه اي فرمايشات امام خامنه 3
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   مهمسؤالسه 
  : الزم استال زيرؤسخنراني پاسخ به سه سهر در ابتداي تهيه متن 

  ؟شنوندگان متن سخنراني من چه كساني هستند ـ1
  ؟ چه نوع اطالعاتي استانتقالهدف من در بيان اين سخنراني براي  ـ2
  ؟از چه ابزار يا روشي براي تحقق اهدافم در سخنراني استفاده كنم ـ3

  .راني موفق باشدنتواند كليد يك سخ پاسخ دقيق به اين سه سؤال مي
  توكل به خدا 

به خدا توكل نموده و از ائمه معـصومين اسـتمداد           رگاه به سخنراني دعوت شديد      ه
دقت كنيد تا از ريا و خودنمايي       . بجوييد تا شما را در ارائه مطلب خالصانه ياري نمايند         

  .دور شويد
ه تـصميم گرفتـى،   هنگامى كـ ـ   َعَلى اللَّـِه ِإنَّ اللَّـَه ُيِحـبُّ اْلُمتَــوَكِّلينَ  فَِإذا َعَزْمَت فَـتَـوَكَّلْ « 

زيـــرا خداونـــد متـــوكالن را دوســـت ! بـــر خـــدا توكـــل كـــن) و! قـــاطع بـــاش(
  )159/عمران آل(ـ.»دارد

  اخالص
َما َأْخَلَص َعْبٌد لِلَِّه َعزَّ َو َجلَّ أَْربَعِـَني َصـَباحاً « :  فرمود وسلم  آله و عليه اللَّه رسول خدا صلى  

اى چهـل روز را بـا اخـالص بـسر      هيچ بنده ـ   بِـِه َعلَـى لِـَسانِهِإالَّ َجَرْت يـََنابِيُع احلِْْكَمِة ِمْن قـَلْ 
  1.»شود  مى  جارى هاى حكمت از قلب او بر زبانش كه چشمه نياورد جز آن
  اهل بيتواقعي دوستي 

  :السالم نقل كرد كه فرمود مفضل از حضرت صادق عليه
َد َمـــْن َأَحـــبَّ َأْهـــَل اْلبَـْيـــِت َو َحقَّـــَق ُحبـََّنـــا ِيف قـَْلِبـــ«  ِه َجـــَرى يـََنـــابِيُع احلِْْكَمـــِة َعَلـــى لِـــَسانِِه َو ُجـــدِّ

                                     
  69ص 2  ج السالم عيون أخبار الرضا عليه 1
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يقاً َو َســْبِعَني َشــِهيداً َو َعَمــُل َســْبِعَني  َد لَــُه َعَمــُل َســْبِعَني نَِبّيــاً َو َســْبِعَني ِصــدِّ ميـَـاُن ِيف قـَْلِبــِه َو ُجــدِّ اْإلِ
داشته باشد و محكم كند حب ما   هر كه اهل بيت را دوست        ـ َعاِبداً َعبَـَد اللَّـَه َسـْبِعَني َسـَنةً 

  1.»شود  مى  جارى هاى حكمت از زبانش را در دل خويش سرچشمه
  اعتماد به نفس

خود را در مقام فرد دانايي بدانيد و شنوندگان حتي اگر رئيس شما هم باشد در آن               
  ! پس راحت حرف بزنيد. چند ساعت شنونده است

  مخاطب شناسي در سخنراني 
 .اسـت خـوب   ي سـخنراني      ارائـه اعتماد به نفـس و      مل مهم   از عوا شناخت مخاطب   

هايي چون شغل آنان، جنسيت، سن و سـال،     بنابراين شناخت مخاطب به لحاظ ويژگي     
هـاي مختلـف اجتمـاعي و         ها در حـوزه    وضعيت تاهل و تحصيالت آنان،عاليق و نگرش      

اني بـراي يـك سـخنر     ... ، تجارب زندگي و شغلي، نيازهاي فـردي و گروهـي و            فرهنگي
در صورتي كه براي يك مجلس يا همايشي دعوت شديد در مـورد             . خوب ضرورت دارد  

ي سـخنراني بـه شـما كمـك           اين كار به دليل انسجام و نحـوه       . مخاطبان خود بپرسيد  
  . اي در روانشناسي داشته باشيد كند دست كم مطالعه مي

گـاه بـه    هاي زنـان و مـردان و عاليـق و نـوع ن             شناخت جنسيت و تفاوت در ويژگي     
اطالع از دانش روانشناسي به دليل      . موضوعات كه مردان كلي نگر و زنان جزئي نگرنند        

تواند به ما كمك كنـد تـا  مخاطبـان خـود را بـه                  ماهيت اين دانش در عصر حاضر مي      
  .لحاظ سني كه هر فردي در مراحل رشد سني چه ويژگي دارد؟ بشناسيم

در ... هاي خـاص و     وه و عضويت در گروه    ها، فرهنگ، نژاد ،گر     تفاوت ناشي از قوميت   
شناسي  كند تا در خصوص دانش جامعه       مخاطبان به سخنران اين موضوع را گوشزد مي       

                                     
  61 ص1 ن جالمحاس 1
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شناسي نيز، اطالعات مناسبي كسب كند تا در خـالل سـخنراني بـه فرهنـگ و       و مردم 
  .اي وارد نشود باورهاي مخاطبان خدشه

 و كار مخصوص روحانى است يـا در ها مشغول تبليغ     كس كه فرضاً در دانشگاه      آن «
ارتش و يا در سپاه مـشغول تـالش روحـانى اسـت، بايـد نيـاز فكـرى آن مجموعـه و                       

بايد ببيند مخاطب او چـه عقـده و         . مخاطبين خودش را هوشمندانه و زيركانه بشناسد      
. بايد عالمانه آن مـشكل را حـل كنـد         . ابهام و سؤالى در ذهن دارد؛ و لو به زبان نياورد          

تر از خودش برود و مـشكل را         تواند پيش عالم   تواند، خودش حل كند و اگر نمى       ىاگر م 
  1.»رود گونه است كه سطح علم باال مى اين. حل كند

  تدوين
هاي چـاپي    ي است كه از طريق رسانه     اطالعاتهمواره متن سخنراني شامل دانش و       

و گاهـاً تجـارب     هاي سـينه بـه سـينه         و يا نقل قول   ) مجازي(هاي الكترونيكي    و رسانه 
  .شود شخصي سخنران تدوين مي

كتاب، مقاله، عكس،   فيش برداري براي متن سخنراني و نوشتن آدرس منابع شامل           
ايـد،   از آنان اطالعـات گرفتـه    كه در مصاحبهافراديو حتي مشخصات كتابخانه   ،درگاه

  .ضروري است
 مطالعه

  :فرمايد السالم مي اميرالمؤمنين علي عليه
از سـخن گفـتن در مـوردي     ـ    اْلَكَالَم ِفيَما َال تـَْعِرُف َطرِيَقَتُه َو َال تـَْعَلُم َحِقيَقتَـهِإيَّاَك وَ « 

  2.»داني بپرهيز را نمي شناسي و حقيقت آن را نمي كه راه و چاره آن
                                     

ى مـاه مبـارك      ى جماعات و روحانيون و مبلغين، در آستانه         در ديدار ائمه   اي  فرمايشات امام خامنه    1
  )1371/ 11/ 25(   رمضان

   4060شماره  210صتصنيف غرر الحكم و درر الكلم  2
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  :اند فرمودهدر همين رابطه العالي نيز  اي مدظله حضرت امام خامنه
كه هـم و     مطالعه، يعنى اين   منبرِ بى . عه برويم مطال  منبرِ بى  شود كه  طورى نمى  اين« 
خواهيم بيان كنيم و به مردم بگوييم، در دل ما نباشد؛ بگـوييم حـاال                چه كه مى   غم آن 

كـه   ايـن ! آيـد  مـان مـى   افتـد و چـه بـه زبـان       مىرويم ببينيم چه به يادمان       باالخره مى 
هـايى كـه      گفتـه    بهترين ز اقل قضيه اين است كه ا      حد. ريزى كرد  شود؛ بايد برنامه   نمى

گويندگان بزرگ و متفكرانـى مثـل شـهيد مطهـرى، شـهيد بهـشتى، شـهيد بـاهنر و                    
هايى كه در گذشته چيزهايى گفتند و نوشتند، مطالبى در ذهن مـن و شـما ثبـت                   اين
سـاله   د؛ يعنى هرجا رفتيم، بتوانيم مفاهيمى را كه آقاى مطهرى در طول اين چند             باش

اآلن بيش از چهل عنوان كتاب از آقاى مطهرى موجود است؛           . مبيان كرده، مطرح كني   
ها كتـابى كـه ايـشان نوشـته باشـد،            ها هم غالباً سخنرانى است در ميان اين        اين كتاب 

مان  اشيم؛ خوانده باشيم؛ فهميده باشيم؛ در ذهن      ها را ما روان ب     كمتر وجود دارد همين   
هـاى   هـاى نـويى اسـت؛ حـرف        حـرف  هـا  ها را بيان كنيم؛ امروز ايـن       نشسته باشد؛ اين  

ـ     البته مطالب بعضى ديگر هم همين     . ى نيست ا كهنه خـصوص مطالـب     هطور است؛ اما ب
مـا  هنوز مطالب نويى است؛ مطالبى است كه در نظـام     ) عليه اللّه رضوان(شهيد مطهرى   

آقـاى مطهـرى حـدود سـى     . ى تقوا بحث كنيد خواهيد در باره مثلًا شما مى. الزم است 
ى تقوا كردند كـه در همـين          در تهران چند سخنرانى در باره      1339در سال   سال قبل   

قـدر بـا     هاش باالست و چ    قدر پايه  ه منتشر شده است؛ نگاه كنيد ببينيد چ       1"گفتار ماه "
هـا را مـا      مطالعه بگوييم، متفاوت است؛ اين      منبرِ بى  مطالبى كه ممكن است ما در يك      

  2.»بايد بلد باشيم
                                     

 ى سه جلدى شامل سى سخنرانى است كـه توسـط اشـخاص مختلـف در    ا نام مجموعه » گفتار ماه « . 1
 شروع شـد و بـه مـدت دو          1339فعاليت اين انجمن از سال      . ايراد شده است  » ى دينى  جمن ماهانه ان«

  .اللَّه مطهرى در آن جلسه هفت سخنرانى ايراد كردند تسال و نيم ادامه يافت و شهيد آي
  )1370/ 12/  5 (   در ديدار با مسئوالن سازمان تبليغات اسالمىاي فرمايشات امام خامنه 2
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  طهريمكتب شهيد مطالعه 
خواهند افكار اسـالمى را      بنده از چيزهايى كه براى صاحبان فكر و كسانى كه مى          « 

دانم،   واقعاً الزم مى ـ  منبر، سخنگويان دينى   مبلّغان دينى، اهل   ـ براى مردم بيان كنند   
  1.»هاى مرحوم مطهرى را بخوانند اين است كه يك دوره كتاب
 پرهيز از سخن سست

بـسيار خـوب؛    . كنيـد  ر رشته وعظ و تبليـغ تـالش مـى         فرض بفرماييد كه شما د    « 
مطالعه   منبر بى  از. از سخن سست بايد پرهيز شود     . ها و گفتارها بايد عالمانه باشد      گفته

ى مسائل اسـالمى،     هاى جديد در باره    ها و آخرين گفته     گفته   بهترين .بايد اجتناب شود  
انـسانى كـه    . م؛ اشكال نـدارد   البته ممكن است چهار منبر كمتر بروي      . بايد دانسته شود  

 آن خشت   / توان زد  الف از سخن چو در    ": خوب بخواهد بگويد، ناچار است كمتر بگويد      
  2.» اگر درش را بخواهيم پيدا كنيم، البته بايد زحمت بكشيم"بود كه پرتوان زد

هـايى كـه     آن. بايد به فكر و منطقِ درست مجهز شويم، تا حرف سست زده نشود            « 
هاى ناقص و بـد اسـت، حـرف كاملًـا درسـتى              ها، دفاع  ى از مؤثرترين حمله   اند يك  گفته
ى بـه ديـن،      از دين، ضعيف و سست و بد باشـد، تـأثيرش از حملـه             وقتى دفاع   . اند زده

چـه    آن ــ   منبر و تبليغ ما    مبادا در حرف و   . بيشتر است؛ بايد از اين، به خدا پناه ببريم        
اى وجـود    منطق و ثابت نـشده      حرف سست، بى   ـ دهيم به عنوان تبليغ داريم انجام مى     

ست و سـند نـدارد، خـود، يـك          گاهى بعضى از چيزهايى كه در كتابى هـ        . داشته باشد 
تـوانيم آن را بيـان       خواهـد و مـى     ى اخالقى است، كه ديگر سند نمـى        حكمت و مسأله  

وقت هست كه يك چيزى دور از ذهن مخاطـب اسـت،             كنيم؛ اين، عيبى ندارد؛ اما يك     
                                     

  )1382/  12/  18 (  ى حكمت مطهر  در ديدار اعضاى كنگرهاي يشات امام خامنهفرما  .1
ى مـاه مبـارك    ى جماعات و روحانيون و مبلغين، در آستانه  در ديدار ائمه   اي  فرمايشات امام خامنه    .2

  )1371/  11/  25 ( رمضان
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باورش براى او مشكل است؛ اين را نبايد بگوييم؛ چـون ايـن مـسئله، او را از اصـل                    كه  
شـود و    ند و موجب موهون شدن دين و مبلّغ دين در ذهن و دل او مى              ك قضيه دور مى  

. ى كـار مـا منطـق اسـت         كند اين، از منطق عارى است؛ در حـالى كـه پايـه             خيال مى 
  1.»بنابراين، منطق، عنصر اصلى در تبليغ ماست

  هم سياسي هم ديني
ـ       : از دو طرف نبايد لطمه بخوريم     «  ى  كلـى از حيطـه     هنه ما بايد مسائل سياسى را ب

چنان كـه دشـمنان      حرف و گفت و تالش و مجاهدت تبليغى خودمان خارج كنيم؛ آن           
گـذارى   ت اسالمى آمد و اين سرمايه     گذارى كردند، ولى نهض    ها سال سرمايه   روى آن ده  

هـاى دينـى     ى سياسى را وارد مـتن فعاليـت        ين برد و گفتار و انديشه     را آتش زد و از ب     
ى  ى تبليـغ، همـه      منبر، همه  ى كرد، و نه از اين طرف بايد بيفتيم كه تصور كنيم همه           

 و  كـه بنـشينيم مـسائل امريكـا و اسـرائيل           ى با مردم و با مؤمنين، يعنى ايـن         مخاطبه
تر اگر نباشد، واجب ديگرى وجود       بمسائل سياسى را تحليل كنيم؛ نخير، يك كارِ واج        

دل و جان و فكر او را بايستى تعمير و آباد و سـيراب              . دارد و آن، دلِ مخاطب شماست     
ماهـا بايـد يـك چيـزى در خودمـان           . البته اين به يك منبع درونى احتياج دارد       . كنيم

ى  آن سرمايه در  . شود  تأثير را بر مخاطب بگذاريم، و الّا نمى        داشته باشيم تا بتوانيم اين    
  2.»درونى، بايد عنصر فكر و منطق باشد

  هنر
ى كار هم فقط منبر نيست؛ استفاده از ابزارهاى مختلف و ابزارهـاى هنـرى                همه« 

هاى خوبى كـه شـما       اين منبري . منبر دوگونه است؛ هنرى و غير هنرى      . هم الزم است  
رمنـدى در بيـان      نيـست؛ بـه هن     اش به لب مطالـب     گيرد، همه  ايد منبرهاشان مى   ديده

                                     
  )1384/  11/  5 (    محرمى ماه  در ديدار روحانيان و مبلغان در آستانهاي فرمايشات امام خامنه  1
  )1384/  11/  5 (   ى ماه محرم  در ديدار روحانيان و مبلغان در آستانهاي فرمايشات امام خامنه  2
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هاى معـروف زمـان مـا يـك          گفتند كه بعضى از منبري     در گذشته، افراد وارد مى    . است
بايد . بايد هنر سخن گفتن، هنر بيان كردن و تبليغ كردن را فراگرفت           . هنرمند واقعيند 

بايد قشرها را از هم تفكيـك كـرد؛ دختـران           . هاى خوب در اختيار مردم گذاشت      كتاب
ى مـردم،    ، كودكان، اساتيد علوم جديد، دانشمندان، تـوده و عامـه          پسران جوان جوان،  

  1.»خواهند ها مطالبى مى زنانِ در خانه؛ هركدام از اين
  استفاده از ابزار روز

امروز وسايل تبليغ نوشتارى و گفتارى      . ليكن اين كافى نيست   « ] منبر خوب است  [
افله عقب بمانـد، قطعـاً يـك        قدرى متنوع و زياد است كه اگر روحانيت دين از اين ق            به

  2.»خسارت بزرگ تاريخى براى او پيش خواهد آمد
  تمرين

ها، نكـات مهـم،      ي شفاهي، متن سخنراني را كه شامل مقدمه، سرفصل          قبل از ارائه  
ها، اشعار و نتيجه و تقدير و تشكر اسـت؛           خاطرات، اسامي اشخاص، اماكن، منابع، مثال     

،  توانيد براي درختان در پـارك، جنگـل، رودخانـه           مي. بنويسيد و چندبار از رو بخوانيد     
، يا جلوي آينه و گاهي از دنياي تخيل و حضور در جمع              ، دوستان  ، اعضاي خانواده   دريا

امروزه اسـتفاده   .  تر و اثر بخش ديگر ضبط صدا است         روش ساده . خيالي، تمرين نماييد  
خواني و تمـرين را      صت دوباره هاي همراه فر    از نرم افزارهاي موجود و نصب آن در تلفن        

  .  دهد به بهترين شكل نمايش مي
  خود ارزيابي

كنـد تـا بـراي        خود ارزيابي و يا ارائه آن به يـك كارشـناس فـن بيـان كمـك مـي                  
  . سخنراني اصلي آماده شد

                                     
  )1370/  12/  5 (  در ديدار با مسئوالن سازمان تبليغات اسالمىاي فرمايشات امام خامنه  1
  )1384/  2 / 11 (  مان در ديدار علما و روحانيون كراي فرمايشات امام خامنه  2
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  تزيين
مـزين كـردن مـتن      . در متن سخنراني از محمودات، مقبوالت هم اسـتفاده نماييـد          

بـه  ) علمي، ديني، سياسـي، فرهنـگ و هنـري        (وع سخنراني   سخنراني با توجه به موض    
  .افزايد هاي عملي به غناي سخنوري مي بيان آيات و روايات، نظريات و گزاره

  يادداشت
عمومـاً ايـن    . هايي به همراه دارنـد     برخي از سخنرانان در هنگام سخنراني يادداشت      

گـويي   ي از پراكنـده ي كف دست است تـا در زمـان سـخنران        ها به اندازه    كاغذ يادداشت 
كنـد؛ برخـي شـنوندگان        استفاده مـي  سخنران از يادداشت    البته وقتي    .جلوگيري شود 

برداشت منفي خواهند كرد، مثالً عدم آمادگي سخنران، عدم تـسلط و توانمنـدي، كـه          
شـنوندگان بـا    از  برخي ديگـر    در مقابل   . سخنران نبايد تحت تاثير اين افكار قرار گيرد       

 و مـسلط  آمـاده،  و كرده تحقيق، جستجو، مطالعه   سخنران، كه ديشندان  نگاه مثبت مي  
  .وقت گذشته است ايراد سخنراني براي و است توانمند

  نظم
عـدم اسـتفاده از     . شود شما همچنان از يادداشت برداري استفاده كنيد         پيشنهاد مي 

 باعث تكـرار مطالـب بـراي شـنوندگان         نظمي و    يادداشت برداري احتمال فراموشي، بي    
ه شـود، چـه زيبـا فرمـود         شود كه خسته كننده است و شنونده اقناع و سيراب نمي           مي

  :السالم  امام علي عليه امير سخناست

نــشانه درمانــدگي، تكــرار ســخن هنگــام ـــ  َعَالَمـُة اْلعِـيِّ َتْكــرَاُر اْلَكـَالِم ِعْنــَد اْلُمنَـاَظَرة «

   1 ».گو است و گفت
                                     

  4110شماره  212صتصنيف غرر الحكم و درر الكلم    1
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  سزاوار تصديق و تحسين بود« 

  گر چه دلبند و شيرين بودسخن 

  كه حلوا چو يك بار خوردند، بس

  1» چو يك بار گفتي، مگو باز پس

كنـد، ايـن      چيزى كه يك نفر را كه پاى منبر شما نشسته، خـشنود مـى               بهترين« 

تان، سخن منظمى باشد و هركـدام از كلمـات معنـاى خـودش را                است كه شما سخن   

و مرتب كشش بدهيد و دائمـاً تعبيـرات مـرادف           روى كنيد    داشته باشد؛ نخواهيد زياده   

  2 :خودى به كار ببريد و به قول نظامى بي

  الف از سخن چو در توان زد

  3».آن خشت بود كه پر توان زد

  اجزاي سخنراني 
  . باشد كلي ميداراي سه جز اي،   حرفهسخنرانييك ساختار 

 ابتـدايي، سـخنران   در ايـن قـسمت   . شـود   ، درآمد گفتار نيز خوانده مـي      مقدمه اول

  . كند حواس، ذهن و توجه شنونده را به مطلب و محتواي آغازين سخن جلب مي

اصوالً پس از سالم و حمد پروردگار متعال، استفاده از چند سوال علمي و چالـشي                

                                     
انـد بـه    نظيـر نهـاده   سحبان وائل را در فصاحت بي« :  ـ حكايت اين شعر چنين است گلستان سعدي  1

گفتي لفظي مكرّر نكردي و اگر همان اتفـاق افتـادي بـه عبـارتي                حكم آن كه سالي بر سر جمع سخن       
  .»از جمله آداب ندماي حضرت پادشاهان يكي اين است ديگر بگفتي؛ و

  ليلي و مجنون نظامي ـ در نصيحت فرزند خود محمد نظامي  2
  )1370/  11/  29 ( صداى جمهورى اسالمى ايران» گروه اجتماعى«  در ديدار با اعضااي فرمايشات امام خامنه 3
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هـاي گفتمـاني، احاديـث و         ي جذاب و كوتاه در سـخنراني        در موضوعات علمي، خاطره   
هبي و بيان اشعاري متناسب با موضوعات سخنراني كه         هاي مذ  آيات قرآن در سخنراني   

  .طوالني نباشد، آغاز خوبي خواهد بود
 سخنراني كه بسيار اهميت دارد، متن اصـلي سـخن اسـت كـه توسـط         دومقسمت  

در اين مرحله، سير منطقي مطالب از سـاده و          . شود  سخنران توضيح و تفصيل داده مي     
ـ         آسان به سخت و تاحدي دشوار براي شـنوندگ         وجـود   هان كـه موجبـات خـستگي را ب

  . نياورد، بسيار مهم است
چه را كه سخنران براي آن دعوت شده و قـرار اسـت انتقـال داده شـود در ايـن                    آن

از لحاظ زماني بيشترين وقت سـخنراني را بـه خـود اختـصاص               و   گيرد  مرحله قرار مي  
ني بـراي خـود     عموماً در اين مرحله برخي شـنوندگان از محتـواي سـخنرا            .خواهد داد 

  .گيرند يادداشت مي
هـا اهميـت دارد      اي كه مانند ساير قسمت     پاياني يك سخنراني حرفه   و   سومقسمت  

نتـايج يـك     .باترين صورت فرود آيد   يبه حسن ختام سخنراني شهرت يافته و بايد به ز         
سخنراني در واقع تاكيدات متن اصلي سـخن اسـت و شـنوندگان بـه كـاربردي بـودن                   

ي شنوندگان خواندن شعر و       تقدير و تشكر از صبر و حوصله      . هند برد سخنراني پي خوا  
  ».ي خوبي براي آنان ايجاد خواهد كرد آرزوي ديدار مجدد شنوندگان خاطره

 بازخورد سخنراني 

بهتر است سخنران از متوليان امر كه فضاي سخنراني را ايجاد كردند، تقاضـا كنـد،          
خن، سخنراني و سخنران را در اسرع وقـت         هاي شنوندگان در مورد س      نظرات و ديدگاه  

به ايشان ارسال نمايند تا جهت رفع ابهامات و بهتر شـدن ايـن مهـارت اقـدامات الزم                   
  . صورت گيرد
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   در شيوه بيان قرآندستورات
قدرت بيان و سخن گفتن، هديه الهى به انـسان اسـت و قـرآن بـراى شـيوه بيـان                     
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