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   دینیروش سخنرانی 

 کلیات: فصل اول

 سخنوري و مبلّغ تبلیغ، جایگاه: اول درس

  مبلّغ و تبلیغ جایگاه

 کـریم،  قـرآن  کـه  بـس  همـین  تبلیـغ،  ارزش و اهمیـت  در. دارنـد  رفیـع  بس جایگاهى اسالم، در مبلّغ و تبلیغ
ذینَ «: فرمایـد  مى و داند مى ردمم به خداوند پیامهاى ابالغ را دین راستین مبلّغان و انبیا رسالت ترین اصلی  یبلِّغُـونَ  الـَّ

رِساالت اللَّه و نَهیخْشَو نَ وداً الیخْشَوإِالَّ أَح اللَّه کَفى و  سیباً بِاللَّهتبلیغ که بودند کسانى]  پیشین پیامبران[ «) 1(؛ »ح 
 خداونـد،  کـه  بـس  همین و نداشتند بیم خدا جز کس هیچ از و ترسیدند، مى او از] تنها[ و کردند مى الهى رسالتهاى
  )2( » .است] آنها اعمال دهنده پاداش و[ حسابگر

والً «: فرمایـد  مـى  او درباره و داند می مردم هدایت را وآله علیه اهللا صلی  اسالم بزرگوار پیامبر رسالت همچنین سـر 
 یعملْ و بِاللَّه یؤْمنْ منْ و النُّورِ إِلَى الظُّلُمات منَ الصالحات عملُوا و واآمنُ الَّذینَ لیخْرِج مبینات اللَّه آیات علَیکُم یتْلُوا

 شـما  سـوى  به[ رسولى«) 3(؛ »رِزقاً لَه اللَّه أَحسنَ قَد أَبداً فیها خالدینَ الْأَنْهار تَحتها منْ تَجري جنَّات یدخلْه صالحاً
 اند، داده انجام شایسته کارهاى و آورده ایمان که را کسانى تا کند مى تالوت شما بر را خدا روشن اتآی که]  فرستاده

 از باغهـایى  در را او دهـد،  انجـام  صالح اعمال و آورد ایمان خدا به کس هر و سازد خارج نور سوى به تاریکیها از
 او بـراى  نیکویى روزى خداوند و مانند مى آن در جاودانه. است جارى نهرها درختانش زیر از که سازد وارد بهشت

  » .است داده قرار
 امـام  از روایـت  یک نمونه براي  اند، بوده قائل واال بس اهمیتی دین تبلیغ براي نیز السالم علیهم  معصوم پیشوایان

  .شود می نقل السالم علیه على
 یـا «: فرمـود  اینچنـین  سـاخت،  روانه یمن وىس به مرا وآله علیه اهللا صلی  خدا رسول که هنگامى: فرمودند ایشان

ىللْ ال عداً تُقاتتّى اَحح  هوعلَى تَدالمِ اسالْا اَیمو لَاَنْ اللَّه ىدیه لى اللَّهع  یکالً  ید جـخَیـرٌ  ر  ا  لَـک مـم  ت طَلَعـ  لَیـهع 
سالشَّم تغَرَبو لَکو اینکه! خدا به سوگند. مکن جنگ اسالم به او دعوت از پیش ،کس هیچ با! على اى) 4(؛ وِالؤُه 
 و اسـت  کـرده  غروب و طلوع آن بر خورشید آنچه از است بهتر برایت کند، هدایت را انسانى تو دستان به خداوند

  » .اویى موالى تو
 زنجیرهـایى  کـردن  باز و گمراهان هدایت براى زمینه کردن فراهم نیز خدا راه در جهاد از هدف که آشکاراست

  .اند کشیده مستضعفان اندیشه بر مستکبران که است
 بسـیار  آن اهـداف  تحقـق  بـراي  کـه  هسـتند  کسـانى  مـرام،  و مکتـب  هر در برگزیده و مهم برجسته، انسانهاى

 خیـار «: فرمایـد  مـى  و دانـد  می خود امت برگزیدگان از را دین مبلّغان ما، واالمقام پیامبر اسالم، مکتب در. کوشند می
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 فـرا  متعال خداوند سوى به که هستند کسانى من امت برگزیدگان) 5(؛ الَیه عباده وحبب  تَعالى اللَّه الَى دعا منْ اُمتى
  » .سازند مى او محبوب را بندگانش و خوانند مى

 مصـادیق  از دین بلّغانم که - را منکر از ناهیان و معروف به آمران دیگرى جاى در وآله علیه اهللا صلی خدا رسول
 فَهو الْمنْکَرِ عنِ  ونَهى بِالْمعرُوف اَمرَ منْ«: فرماید مى و کند می معرفى قرآن و رسول خدا، جانشین – هستند آنها بارز

 جانشـین  کنـد،  منکـر  از هـى ن و معـروف  بـه  امر کس هر) 6(؛ کتابِه وخَلیفَۀُ اللَّه رسولِ وخَلیفَۀُ اَرضه فى اللَّه خَلیفَۀُ
  » .است زمین در خدا کتاب جانشین و خدا رسول جانشین و خداوند

 آنـان  نثـار  را خـویش  ویژه محبت و شمارد برمی خود جانشینان را دین آوران پیام وآله، علیه اهللا صلی  اسالم پیامبر
 اللَّهم: وآله علیه اهللا صلی اللَّه رسولُ قالَ«: که ندک مى نقل علیهماالسالم  طالب ابى بن على امام. کند مى دعا برایشان کرده،
محیلَ - ثَالثاً -!  خُلَفائى ارولَ یا قسر نْ اللَّهم؟ وینَ: قالَ خُلَفاؤُكلِّغُونَ الَّذى یبیثدى حنَّتسو ونَهـا  ثُملِّمى  یع تـ7(؛ اُم (

 شما جانشینان! خدا رسول اى: شد گفته! کن رحم جانشینانم به! خداوندا: ودفرم بار سه وآله علیه اهللا صلی  خدا رسول
  » .آموزند مى من امت به را آنها و کنند مى تبلیغ مرا کردار و گفتار که آنان: فرمود اند؟ کسانى چه

 بر را رافاتخ و بدعتها و سازد مى پایدار جامعه در را انسانى و الهى نیکوى سنتهاى خود، تبلیغى تالش با مبلّغ
 محبـوب  را آنـان  پارسایی، سوي به مردم دادن حرکت با و نشاند مى انسانها جان و دل در را الهى محبت و چیند مى

  .دارد خدا نزد زیادى پاداش اینرو از؛ سازد می خداوند
 و پیـامبران  کـه  انـد  کرده معرفى کسانى از را آنها و داده قرار مبلغان پاداش را بهشت السالم علیهم معصوم امامان

 : نمائید توجه ذیل حدیث دو به. خورند مى غبطه مقامشان به شهیدان
ۀُ  فَلَه بِدعۀً بِه یثْلم اَو سنَّۀً بِه یقیم حدیثاً اُمتى  الى  اَدى منْ«: فرمود وآله علیه اهللا صلی خدا رسول. 1  هـر ) 8(؛ الْجنـَّ

  » .بود خواهد او آن از بهشت شکند، درهم را بدعتى یا دارد برپا را سنّتى آن با که برساند امتم به را حدیثى کس
 یوم یغْبِطُهم شُهداء ال و بِاَنْبِیاء لَیسوا اَقْوامٍ  عن  اُحدثُکُم اَال: وآله علیه اهللا صلی اللَّه رسولُ قالَ«: کند مى نقل راوى. 2
 عباد یحببونَ الَّذینَ هم: قَالَ اللَّه؟ رسولَ یا هم منْ قیلَ نور؟ منْ منَابِرَ على اللَّه منَ بِمنازِلهِم هداءالشُّ و االَْنْبِیاء الْقیامۀِ

لَى اللَّها اللَّه ونَ وببلَى اهللاَ یحا هادبذَا: قُلْنَا عوا هببح لَى اللَّها هادبع فَکَیف ونَیحبب ادبع لَى اللَّها قَالَ اللَّه :مرُونَها  یأْم بِمـ 
بیح اللَّه و منَهوا ینْهمع یکْرَه ذَا اللَّهفَا موهاَطَاع مهباَح اقـوامى  از شـما  بـراى  آیـا : فرمود خدا عزیز پیامبر) 9(؛ اللَّه 
 بـر  که - خداوند نزد آنان منزلت به شهیدان و پیامبران قیامت، روز در ماا نیستند، شهیدان یا و پیامبران از که بگویم

 کـه  هسـتند  کسانى آنان: فرمود اند؟ کسانى چه آنان! خدا رسول اى: شد گفته خورند؟ مى غبطه - نورند از منبرهایى
  .سازند مى محبوب خداوند نظر در را مردم و مردم نظر در را خدا

 نظـر  در را خـدا  بنـدگان  چگونـه  امـا ؛ اسـت  روشن سازند، مى محبوب بندگان نظر در را خداوند اینکه: گفتیم
 ناپسـند  او آنچـه  از و دهنـد  مـى  فرمـان  دارد، مـى  دوسـت  خداونـد  بدانچه را آنان: فرمود کنند؟ مى محبوب خداوند

  » .داشت خواهد دوست را ایشان خداوند کنند، اطاعت آنان از مردم وقتى. کنند مى نهى شمارد، مى
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 سخنورى و سخن ایگاهج

 سـتد  و داد بـه  دارد، تعامـل  دیگران با خود اجتماعى ارتباطات در او. است اجتماعى و متفکر موجودى انسان،
 بـه  تصـویر  و گفـتن  نوشـتن،  اشاره،: مانند  مختلف، روشهاى با را خویش پیامهاى و پردازد مى... و احساسى فکرى،
  .است زبان پیامهایش انتقال براى آدمی ابزار ترین بدیل بى شاید و ترین مهم میان، این از. رساند مى دیگران

 گذاشته وجود عرصه به پا ارتباطات، عصر در و معاصر دوران در فراوانى ارتباطى ابزارهاى و متنوع هاى رسانه
 کـاهش  را آن راعتبـا  یـا  و بگیرنـد  را سـخن  جـاى  اند نتوانسته وجه هیچ به اما؛ دهند  یارى رسانى پیام در را انسان تا

  .دهند
 و اهمیت و قدرت همه با جمعى ارتباط وسایل دیگر و هنرى محصوالت اینترنت، مجازى فضاى سینما، فیلم،

 جاى به یا و کنند تنگ سخنرانى، یعنى؛ تبلیغ سنتى و بدیل بى شیوه بر را عرصه توانند نمى گاه  هیچ دارند، که ارزشى
  .بنشینند آن

 کسى نخستین لوهان، مک مارشال. اند کرده بررسى را ها رسانه میان موجود تفاوتهاى زیادى، افراد که سالهاست
 او. سـرد  یـا  و است گرم یا رسانه شد مدعى و کرد تقسیم قسمت دو به را ها رسانه کننده، متقاعد اى شیوه به که بود

 شـامل  را گـرم  هـاى  سـانه ر وى. دانـد  مـى  گـرم  را )11( حسى تک هاي رسانه و سرد را )10( حسى همه هاى رسانه
 سـرد  هـاى  رسـانه  امـا ؛ کننـد  کامل مخاطب تخیل و ذهن کمک به را منظور مفهوم قادرند که شمرد مى بر ابزارهایى

 سـعى  شـنونده  چـون ؛ اسـت  گـرم  رادیـو  ترتیب، این به. سازند فراهم مخاطبانشان براى را امکانى چنین توانند نمى
 همـه  چـون ؛ است سرد رسانه تلویزیون، مقابل، در. کند تکمیل ذهنش در خود تصورات با شنود مى را آنچه کند مى

  )12( .گذارد نمى وى براى چندانى فعالیت جاى و دهد مى نشان بیننده به را چیز
 تفکـر،  بـه  را انسـان  دیـدارى،  هاى رسانه از بیش اینرو از؛ است مرتبط انسان شنیدارى بعد با تر بیش سخنرانى،

 عمیـق،  مفـاهیم  درك بـراى  و شـود  مـى  اندیشـه  قـدرت  افـزایش  باعـث  همچنین. دارد مى وا ذهنى فعالیت و درك
  .است تر مناسب

 متقاعـد  را مخاطـب  نوشـتارى  مـتن  یـک  یا و رادیو مثل گرمى رسانه از بهتر سخنرانى، که گفت توان مى حتى
 : ستا مدعا این بر شاهدى ذیل، گزارش. سازد می منتقل وى به را نظر مورد مطالب و کند می

 آلپرت، کوردون کانتریل، هدلى توور، فرانکلین ویلکى، اچ،. دابلیو: چون اندیشمندانى م 1930 دهه سالهاى در«
 محـور  که دادند قرار مشابهى مباحث برابر در را دانشجویان از »شده جور« گروههایى آنها دادند، انجام آزمایش یک
 همـان  دیگر، گروه و نشستند مى سخنرانى برابر در اول گروه. بود انگیز بحث موضوعهاى سایر و مذهب جنگ، آنها

 کردنـد  آزمایش را همه گاه آن. خواندند مى شده چاپ صورت به را آن سوم گروه و شنیدند مى رادیو از را سخنرانى
 دیگـرى  از پـس  یکـى  متـوالى،  طـور  بـه  که هایى تجربه در نتایج. است چگونه آنها گرایش یا نگرش تغییر ببینند تا

 چـاپى  متن از تر کننده مجاب رادیو و رادیو از تر کننده مجاب رو در رو سخنرانى. بود ثابت همواره پذیرفت، صورت
  )13( » .بود

 و چهـره  بـه  چهـره  تبلیغ و سخنرانى در شنونده و گوینده بین روحى ارتباط از نباید مباحث، این همه کنار در
  .بود غافل ـ نیست ها رسانه یگرد با مقایسه قابل که ـ آن مثبت و معنوى آثار
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 و ابزارهـا  دیگـر  کنـار  در سـخنرانى  اهمیـت  بر نیز اسالمى بلند معارف انتقال براى کالم و کلمه باالى ظرفیت
 و گفتـاري  صـورت  بـه  عمیـق  تأثیرى با اسالم دین در الهى معارف از بسیارى. افزاید مى پیام انتقال مدرن هاى شیوه

. شـود  مـى  کاسـته  آن اهمیت و قداست از آید، در تصویر و فیلم صورت به بخواهد راگ و است شده بیان نوشتاري
 جایگـاه  و بکشـد  تصویر به فیلم یک در را دوزخ و بهشت فرشته، جن، قرآن، یوسف تواند مى کسى چه مثال، براي
 است؟ شده منتقل مؤمنان ذهن به نوشته و سخن با که کند حفظ گونه آن را مفاهیم این

 کـرد  درك »الـرحمن « مبارکه سوره در را »بیان« مسئله به خداوند عنایت توان مى بهتر گذشت، آنچه هب توجه با
م  اَلـرَّحمنُ «: فرمایـد  مـى  و پـردازد  مى کتابت و سخنگویى نعمت به انسان، الهى خلقت از پس که  خَلَـقَ  الْقُـرْآنَ  علـَّ

  )15( » .آموخت را بیان او به و آفرید، را انسان فرمود، تعلیم را قرآن ن،رحما خداوند«) 14( ؛» الْبیانَ علَّمه االْنْسانَ
 را صـالح  عمـل  اهـل  و خـدا  بـه  هـدایتگر  مبلّغـان  خویش آسمانى کتاب ترین کامل در متعال خداوند همچنین

ى  قَالَ و صالحا عملَ و اللَّه إِلَى دعآ مّمن قَولًا أَحسنُ منْ و«: فرماید مى و ستاید می نَ  إِنَّنـ ینَ  مـمل سـچـه «) 16(؛ »الْم 
 از مـن : گوید مى و دهد مى انجام صالح عمل و کند مى دعوت خدا سوى به که است کسى آن از گفتارتر خوش کسى

  .است گرفته قرار ستایش مورد آنان نیکوي سخن و شده اشاره دینی مبلغان بودن گوینده به آیه این در»  .مسلمانانم
 زیـرا ؛ یابـد  مـی  چنـدان  صـد  اهمیتی  مؤثر، شکل به زبان ابزار از استفاده و وعظ جایگاه حفظ کنونی، راندو در

 با رسانى پیام ابزارهاى همه از جهان، در خیرخواهى و اصالح هدایت، دروغین مدعیان که هستیم شرایطى در اکنون
 جهـل  کویرستان سوى به خود همراه را انسانى ظیمع هاى توده و کنند می استفاده مؤثر شکلى به و فراوان هاى جاذبه

  .کشانند مى خرافه و
 کننـد،  مـى  مسموم را جامعه علمى و اخالقى فرهنگى، فضاى خود، زهرآگین سخنان با فرعونیان که عصرى در

  .خواست بزرگ خداى از بلیغ و فصیح صورتى به را گفتن سخن قدرت السالم، علیه موسى حضرت همانند باید
ن  تَجرِى الْأَنْهرُ هذه و مصرَ ملْک لى أَلَیس یقَومِ قَالَ ى قَومه فى فرْعونُ  نَادى و«: فرماید مى یمکر قرآن ى  مـ تـتَح 

وِرةٌ أَ علَیه أُلْقى فَلَولَآ*  یبِینُ یکَاد لَا و مهِینٌ هو الَّذى هذَا مّنْ خَیرٌ أَنَاام  * تُبصرُونَ أَفَلَا ّـن  سـبٍ  م ذَهـ أَو  آء جـ  ه عـم 
 و داد نـدا  خـود  قـوم  میـان  در فرعـون «) 17(؛ »فَاسقینَ قَوما کَانُوا إِنَّهم فَأَطَاعوه و قَومه فَاستَخَف*  مقْتَرِنینَ الْملَئکَۀُ

 بینیـد؟  نمـى  آیـا  ندارند؟ انجری من فرمان تحت نهرها این و نیست، من آن از مصر حکومت آیا! من قوم اى: گفت
 بگویـد  سـخن  فصـیح  توانـد  نمـى  هرگـز  و است پستى طبقه و خانواده از که مردى این از من که است این نه مگر

 او دوشـادوش  فرشـتگان  چـرا  اینکـه  یـا  اسـت  نشـده  داده او به طال دستبندهاى چرا] گوید مى راست اگر[ !برترم؟
 قـومى  آنـان ؛ کردند اطاعت او از نتیجه در. شمرد سبک را خود قوم]  فرعون[ !؟] کنند تأیید را گفتارش تا[ اند نیامده
  » .بودند فاسق

؛ اسـت  گرفتـه  می بهره عمومى افکار فریب براى سخن قدرتمند ابزار از فرعون که شود مى استفاده آیات این از
ـ  مقابله براى او با مواجهه از قبل السالم علیه  موسى حضرت بود الزم اینرو از  خـداى  از فرعـونى،  تبلیغـى  قـدرت  اب

ى  اشْـرَح    ربِ قَالَ« : گوید مى کریم قرآن که اینجاست. بخواهد گفتن سخن قدرت بزرگ، رِى  لـد صـ  *ّـرْ  وى  یس لـ 
 را ارمکـ  و کـن  گشـاده  را ام سـینه  پرودگارا: گفت]  موسى[«) 18(؛ »قَولى یفْقَهوا*  لّسانى مّن عقْدةً واحلُلْ*  أَمرِى
  » .بفهمند مرا سخنان تا بگشاى زبانم از گره و فرما، آسان برایم
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 گروههـاى  هـا،  فرقـه  ادیـان،  جایگـاه  تثبیت و معرّفى براى اساسى عاملى مؤثر، سخنرانى که باشیم داشته یاد به
 بولیـت مق از دارنـد،  تـرى  بـیش  توفیـق  سـخنورى  و سخن در که راهبرانى. است اجتماعى و دینى رهبران و سیاسى

 دفـاع  خـویش  سیاسـى  و دینى اجتماعى، ارزشهاى حریم از توانند مى دیگران از بهتر آنان. برخوردارند نیز ترى بیش
 جنگجویـان  تیرهـاى  از سـخنان  برخى حقیقت در. بگیرند هدف را آلود جهل افکار سخن، نافذ تیرهاى با یا و کنند

 از تـأثیرش  که سخنى بسا چه) 19(؛ سهامٍ منْ اَنْفَذَ کَالمٍ رب«: رمایدف می السالم علیه  على امام که چنان؛ تأثیرگذارترند
  » .است تر افزون] نافذ ى[ تیرها

 : که اند سروده سخنوري جایگاه و اهمیت در زیبا چه و
 )20( است زنده گویندگان به گیتى که       است برازنده گیتى، گوینده به

  اشکال چند به پاسخ

  .است الزم سخنرانى و تبلیغ دربارة اشکال چند به پاسخ سخنرانى، روش به پرداختن از پیش

  نبودن علمی. 1

 بـه  کـس  هر و است ذوق یک تنها؛ باشد آموزش و گیرى پى قابل تا نیست علم سخنرانى، که شود مى گفته گاه
 برخوردار موهبتى ینچن از که افرادى گویند می آنان. شود مى سخنران باشد، داشته سخنورى ذائقه خدادادى صورت
  .باشند مقبول سخنورى توانند نمى هرگز نباشند،
 ،...و باال حافظه فراگیرى، قدرت: مانند  عام، استعدادهاى نیازمند سخنرانى،: گفت توان مى ایراد، این به پاسخ در

 سـخنرانى  اداعتمـ  میزان. است... و مناسب روانى تعادل خاص، صداى تن رسا، بیان: همچون خاصى استعدادهاى و
 فنـون  و نیازهـا  از اى عمده بخش که گفت توان مى ولى؛ نیست مشخص »انتقال قابل فنون« و »شخصى ذوقهاى« به

 بـا  آن، مختلـف  مقـاطع  در قم علمیه حوزه تبلیغ تخصصى رشته ساله چند تجربه. است یادگیرى و انتقال قابل آن،
 بـه  انتقـال  قابـل  سخنرانى، فن و علم از عظیمى بخش که تاس واقعیت این گویاى فنون، و روشها همین از استفاده
  .است دیگران

 احکـام  اسـتنباط  روش کـه  اصول و است استدالل روش که منطق مانند و است روشمند سو یک از سخنورى
 اسـت  هنر یک دیگر، سوي از. دارد همراه به را بالغت و فصاحت با سخن طریق از محتوا انتقال روش است، الهى

 )21( »اجتمـاع  در گفتگو هنر« را گفتن سخن برخى که آنجا تا دارد نیاز ابتکار و خالقیت فطرى، استعداد ،ذوق به و
  .اند کرده تعریف

  عمل و علم کفایت. 2

 فراگیـرى  بـه  کـه  نـدارد  لزومـى  و اسـت  کافى خدا دین تبلیغ براى آن، به عمل و علم داشتن: گویند مى بعضى
 است؟ سخنورى مهارت به نیازى چه اصالً. پردازیمب سخنرانى روش جمله از و روشها
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 که سرشارى علم: همچون؛ اند گرفته بهره دین تبلیغ براى بسیاري امکانات از الهى پیامبران: گفت باید پاسخ در
 درخشـان،  سابقه و شهرت خوب، نسب و اصل مناسب، و جذّاب چهره معجزه، داشت، مى وا کرنش به را مخاطبان

 کـافى  لـیکن  اسـت  الزم و خـوب  مخاطبان در تأثیرگذارى براى عمل و علم شرط حال، عین در ؛...و خوب اخالق
 از کند، هدایت راست راه به را فرعون تا شد مأمور السالم علیه  موسى حضرت که زمانى نمونه، براي اینرو از؛ نیست

  .دساز همراه او با گوید، مى سخن تر فصیح که را هارون برادرش تا خواست خداوند

  سکوت و سخن احادیث. 3

 مـدح  و گفـتن  سـخن  مذمت در بسیاري روایات: گویند مى و کنند می استناد سکوت و سخن احادیث به بعضى
 امري سخنرانى، که شود مى استفاده احادیث این مجموع از. است شده وارد )22( سخن بر سکوت فضل یا سکوت

  .است نکوهیده
 در آنچـه . است شده مقایسه سخنگو عملِ بى عالم و صامت عملِ با عالم بینِ اینجا در که است این حقیقت اما

 عامـل  عـالم  و صـامت  عامـلِ  عـالم  بـین  بایـد  که حالى در؛ است سخنگو عملِ بى عالم است، شده مذمت روایات،
  .پسندد مى تر بیش را آنان از یک کدام روایات، که دید گاه آن و کرد مقایسه سخنگو
 السالمأَنَّه علیه  الْحسینِ بنِ على عنْ«: باشد ناپسند یا پسندیده تواند مى خود جاى در تسکو و سخن از یک هر

 أَفْضَـلُ  فَالْکَلَـام  الْآفـات  منَ سلما فَاذا آفات منْهما واحد لکُلِّ السالم علیه  فَقالَ أَفْضَلُ أَیهما والسکُوت الْکَلَامِ عنِ سئلَ
 بعثَهم انَّما بِالسکُوت والْاَوصیاء الْاَنْبِیاء بعثَ ما وجلَّ عزَّ اللَّه لأَنَّ فَقالَ اللَّه رسولِ ابنَ یا ذاك وکَیف قیلَ لسکُوتا منَ

 اللَّه سخَۀُ تُجنِّب ولَا بِالسکُوت النَّار وقیت ولَا السکُوتبِ اللَّه ولَایۀُ استُوجِبت ولَا بِالسکُوت الْجنَّۀُ استُحقَّت ولَا بِالْکَلَامِ
کُوتنَّما بِالسا کذَل ما بِالْکَلَامِ کُلُّه لَ کُنْتداَعرَ لسِ الْقَمبِالشَّم نَّکا ففَضْـلَ  لَتَص  کُوت بِـالْکَالمِ  السـ  ت لَسـو  ف تَصـ 

 او. اسـت  افضـل  سـکوت،  و سـخن  از یـک  کدام که پرسیدند السالم علیه سجاد امام از) 23(؛ سکُوتبِال الْکَلَامِ فَضْلَ
. اسـت  سکوت از افضل گفتن سخن بمانند، سالم آفات، از گاه هر پس. است آفتهایى دو آن از یک هر براى: فرمود
 بـه  را اوصـیا  و انبیا جلیل، و یزعز خداى زیرا: فرمود است؟ افضل گفتن سخن چگونه! خدا رسول فرزند اى: گفتند

 و نیافـت  اسـتحقاق ] کسـى  بـراى [ سـکوت  بـا  بهشت. برانگیخت گفتن سخن به را آنان بلکه؛ نکرد مبعوث سکوت
 گذاشـته  کنـار  سـکوت  بـا  خداوند خشم و نشد داشته نگه سکوت با آتش و نشد واجب سکوت با خداوند والیت

 ایـن  سـخن  برتـرى  هاى نشانه از یکى. [کنم نمى خورشید معادل را اهم من. شوند مى انجام سخن با اینها همه و نشد
 سـکوت  بـا  را کـالم  فضـیلت  تـوانى  نمـى  ولـى ؛ کنى مى توصیف گفتن سخن با نیز را سکوت فضیلت تو]  که است

  » .کنى توصیف
 : است آمده هم فارسى ادب و شعر در

  کوشى سخن در که بِه آن مصلحت، وقت به     است ادب خامشى خردمند پیش گرچه
 )24( خاموشى وقت به گفتن و گفتن وقت به     بستن فرو دم: است عقل طَیره چیز دو

 : است سروده زیبا چه باره این در تبریزى صائب
  است کردن پنهان جنگ، در سپر زیر را تیغ     زدن لب بر خاموشى مهر گفت، مقام در
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 إِنَّ«: داشـت  خواهد پى در را الهى لعنت کریم، قرآن تعبیر به باشد، الهى معارف و حق کتمان سبب خاموشى، اگر و
ه  یلْعنُهم أُولَئک الْکتَبِ فى للنَّاسِ بینَّه ما بعد منْ  الْهدى و الْبینَت منَ أَنزَلْنَا مآ یکْتُمونَ الَّذینَ نُهم  و اللـَّ نُـونَ  یلْعـ؛ »اللَّع

 کـردیم،  بیـان  مـردم  براى کتاب در آنکه از پس ایم، کرده نازل که را هدایتى وسیله و روشن دالیل که کسانى«) 25(
  » .کنند مى لعن را آنها نیز کنندگان لعن همه و کند مى لعنت را آنها خدا کنند، کتمان

 تأثیر بودن محدود. 4

 کهنـه  و نـدارد  چندانى ثیرتأ تبلیغ، و رسانى پیام دیگر ابزارهاى و روشها مقابل در سخنرانى که گویند می برخی
 هـاى  شـیوه  و ابزارهـا  از ارتبـاطى  وسایل پیشرفت و ارتباطات عصر در است بهتر که باورند این بر آنان. است شده
  .شود استفاده دیگر

 مخاطبان از تر بیش دیگر، هاى شیوه و ابزارها ها، رسانه مخاطبان تعداد آنکه با: شود گفته است الزم نیز اینجا در
 اغمـاض  غیرقابل ویژه، امتیازاتی از جدید هاى رسانه با مقایسه در روش این شد اشاره که چنان ولى؛ است ىسخنران

 در معنـوى  و احساسـى  علمـى،  تأثیرگـذارى  عمـق  بـه  تـوان  می امتیازات آن جمله از. است برخوردار مهم بسیار و
 سـخنرانى  جلسـات  خـاص  حاالت و نوندهش و گوینده بین تر بیش محبت و انس مشافهى، ارتباط دلیل به سخنرانى

   .کرد اشاره
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 سخنوري تاریخ: دوم درس

 مقدمه

 آفـرینش،  ابتـداى  از انسـانها . اسـت  زبـان  طریـق  از او پیامهـاى  انتقـال  توفیق انسان، به الهى موهبتهاى از یکى
. اسـت  بوده زبان آنان، انىرس اطالع ابزارهاى ترین مهم از یکى و اند داده مى انتقال خود همنوعان به را خود پیغامهاى
: فرماید مى کریم قرآن. اند کرده استفاده الهی پیامهاى تبلیغ براى سخنورى از الهى پیامبران همه قرآنى، آیات براساس

»آ ولْنَا مسن أَرولٍ مسانِ إِلَّا رسبِل همبیـان  ضمن آیه، این»  .نفرستادیم قومش زبان به جز را پیامبرى هیچ ما«) 1(؛ »قَو 
 دینـى  تبلیغـات  در گفـتن  سـخن  روش از اسـتفاده  بودن همگانی دهنده نشان مخاطبان، زبان با پیامبران زبان مطابقت
  .است پیامبران

ا «: فرماید مى السالم علیه على امام. اند کرده استفاده خطابه و سخنورى از نیز السالم علیهم انبیا جانشینان  لَـاُمراء  انـَّ
  .است بوده نیز روشمند آنان سخنورى البته و»  .سخنیم پادشاهان آینه هر ما) 2(؛ الْکَالمِ

 آغاز باستان یونان از معموالً مهارت، و دانش یک عنوان به سخنورى و خطابه فن تاریخ بیان براى حال عین در
  .است دوران این به مربوط باره، این در موجود کتابهاى ترین قدیمى زیرا؛ کنند مى

  یونان رد خطابه

 ماننـد  بزرگـى  خطبـاى  از وى از پـس  و دانسـتند  مـى  خطابـه  فـن  واقعى پدر را »هومر« االیام قدیم از یونانیان
 اشـعار  کننده جمع ،»ابرخُس«؛ اجتماعى عادات و آداب مصلح و آتن قانونگذار ،)میالد از قبل 640 - 558( »سولون«

 525 - 460( »تمیسـتوکلس « و؛ آتـن  حـاکم ) میالد از قبل 605 – 527( »پیسیستراتوس«؛ )میالد از قبل 528( هومر
  )3( .کنند مى یاد جنگى، هاى خطابه در مشهور و یونانى سردار) میالد از قبل

 یونـان،  در خطابـه  بـود،  نفـوذ  صـاحب  و سیاسـى  مـردان  از که) میالد از قبل 495 - 429( »پریکلس« عصر در
  :از اند عبارت زمان این در خطابه رشد دالیل. کرد آغاز را خود شکوفایى

  ؛دموکراتیک حکومتهاى ظهور. 1
  ؛آتنیان دریایى نیروى تدریجى گسترش و صنعتى و تجارى امور رشد. 2
 وکـالى  از یا و باشند زبردست سخنورى باید خود حقوق احقاق براى افراد آن، در که عصر آن قضایى نظام. 3

  ؛کنند استفاده سخنور
  )5( .طابهخ در یونانیان استعداد. 4

 غـراب « نـام  بـا  را وى عربهـا  که بود صقلیه جزیره از »کوراکس« پرداخت خطابه تعلیم به که شخصی نخستین
  )6( .شناسند مى »خطیب
 امـا ؛ رفـت  زوال به رو یونان در ادبیات آتنى، خواه وطن خطیب) میالد از قبل 384 - 322( »دموستن« عصر در

 تنـد  احساسات به زدن گریز در مهارت اعصاب، بر تسلّط روحى، صالبت در ار او موفقیت راز. بود توانا خطیبى او
  )7( .دانند مى گفتن سخن شاعرانه و جدل و بحث با سرایى داستان آمیختن پرستى، میهن آتشین و
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 گرد دوره معلّمانی سوفسطائیان،. است یونانى خطابه تاریخ در توجه قابل هاى پدیده از یکى سوفسطائیان، ظهور
 دلیـل  بـه  حـال  عـین  در ولى؛ شدند قضاوت و سیاست ادبیات، منطق، فلسفه،: مانند علومى گسترش سبب و ندبود

 و شـکّاکیت  آمـدن  پدیـد  سـبب  سـاخته،  متزلـزل  را یونـان  اخالقـى  هاى پایه حقیقت، و حق برابر در تعهد نداشتن
  )8( .شدند گرایى پوچ

 مــذمت را سوفسـطائیان  روش کـه  کردنـد  ظهـور  طوارســ و افالطـون  سـقراط، : ماننـد  دانشـمندانى  مقابـل،  در
  )9(.کردند مى

 بیـان  در و بودنـد  آشـنا  فـن  ایـن  با او شاگردان و داشت خطابه فن تعلیم براى مکتبى افالطون، استاد »سقراط«
 او نظـر  از. بـود  حقیقـت  جویاى سقراط، همچون) میالد از قبل 427 – 347( »افالطون«. بردند مى بهره آن از فلسفه

 توانـد  نمـى  باشـد  خبر بى حقیقت از که کسى و باشد حقایق معرفت بر مبتنى که است حقیقى صورتى در نورىسخ
  )10( .دهد سوق حقیقت سوى به را شنونده ذهن

 نظـر  از. است سخنورى در توانایى براى اساسى عامل سه تمرین، و آموزش فطرى، استعداد ،»افالطون« نظر به
 از؛ اسـت  فضـیلت  سوى به انسان روح دادن سوق بلکه؛ نیست غالب ظن معناى به اعاقن فقط سخنرانى از هدف او،

 از افالطـون  شـاگرد  »ارسطو« )11( .است فن این در ضرورى مباحث از شناسى، روان مباحث و روح شناخت اینرو
  )12( .نوشت خطابه فن در کتابى و جست بهره وى تعالیم

  روم در خطابه

 آنهـا  در و بازنویسـى  را ارسـطو  کتابهاى وى. دارد باره این در خاصى درخشندگى ،»سیسرون« رومیان، میان از
  .نوشت »خطابه« عنوان تحت کتابى و بود توانا بسیار سخنورى در او. کرد تحقیق
 »صـورى  آدریـانوس « و »تاسـیت « ،»خطابـه  فـن « کتـاب  صـاحب  »کونیتیلیانوس« باستان، روم خطباى دیگر از
  )13( .هستند

  خطابه و سریانیان

 و الجزیـره : ماننـد  منـاطقى  در سـریانیان  تـأثیر  تحت عملى، نه و علمى نظر از فن این مسیحیت، ظهور از پس
 آثـار  و کـرد  ظهـور  اسـالم  اینکـه  تا بود گرفته رونق بسیار عملى، نظر از اعراب میان در خطابه. داشت قرار سوریه
  )14( .شد ترجمه عربى به گردی بار بود، شده ترجمه سریانى زبان به زمانى که یونانى

  خطابه و جاهلى عصر

 و عملـى  خطابـه  بـه  چیـز  هر از بیش اعراب، و نداشت جایگاهى فنى و علمى نظر از خطابه جاهلى، عصر در
 حضـیض  یا عزت اوج به را اى قبیله خود، سخنان با سخنران یک بسا چه دوران، این در. کردند مى توجه بیان سبک
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 عوامـل  )15( .گزیدند می بر قبیله خطیب و رسمى سخنگوى عنوان به را فردى قبایل، سران نروای از؛ رساند مى ذلّت
  :بود عصر این در خطابه رشد باعث ذیل

  ؛اعراب صحرانشینى طبیعت و جنگى شرایط. 1
  ؛شان قبیله و خود امتیازات با دیگران بر اعراب فروشى فخر و اى قبیله تعصب. 2
  ؛نویسندگى فن نداشتن رواج و بودن شفاهى و جاهلى ادبیات طبیعت. 3
  )16( .مختلف مناطق به هیئتها اعزام هنگام هیئت، مسئول عنوان به خطیب به نیاز. 4

 اغلـب،  آنان،. کردند مى ایراد خطابه خود، مرکب بر سوار پرجمعیت، جلسات و مهم مراسم در جاهلى خطباى
 و گفتنـد  مى سخن بلند صداى با آنها. کردند مى اشاره حاضران به درخت شاخه یا سرنیزه عصا، با سخن ایراد هنگام

  )17( .آراستند می المثل ضرب و سجع به را خود سخنان

  اسالم در خطابه

 و بهتـرین  متعـال  خـداى . بـود  خطابـه  و سـخنورى  عـرب،  مـردم  غالـب  هنـر  که شد نازل زمانى کریم، قرآن
 جلُـود  منْه تَقْشَعرُّ مثَانى متَشَابِها کتَبا الْحدیث أَحسنَ نَزَّلَ اللَّه« :فرمود و کرد نازل زمان این در را سخن اثرگذارترین

 که کتابى؛ است کرده نازل را سخن بهترین خدا« )18( ؛» اللَّه ذکْرِ  إِلَى قُلُوبهم و جلُودهم تَلینُ ثُم ربهم یخْشَونَ الَّذینَ
 از کـه ] انگیـز  شـوق  تکرارى با[ دارد مکرّر آیاتى؛ است یکدیگر همانند] محتوا و عمق و زیبایى و لطف در[ آیاتش
ه  و نرم درونشان و برون سپس. ترسند مى پروردگارشان از که افتد می کسانى اندام بر لرزه آیاتش شنیدن ذکـر  متوجـ 

  » .شود مى خدا
 مسلمان خطیبان اینرو از؛ داد قرار خود تأثیر تحت را ربع شاعران و خطیبان ترین بلیغ ادبى، نظر از کریم قرآن

 امـام  سـخنان  ایـن  به. کردند مزین آن شریفه آیات به را خود هاى خطبه و تقلید قرآنى اسلوب از قرآن نزول از پس
  :کنید توجه السالم علیه  على

 اَال )19( » موقُوتًـا  کتَبا الْمؤْمنینَ علَى کَانَت« فَانَّها بِها تَقَرَّبواو منْها واستَکْثَرُوا علَیها وحافظُوا الصالةِ اَمرَ تَعاهدوا«
 رعایـت  را نمـاز ) 20(؛ »الْمصلّینَ منَ نَک لَم قَالُوا*  سقَرَ فى سلَکَکُم ما« یسئَلُوا حینَ النَّارِ اَهلِ جوابِ  الى تَسمعونَ

 واجـب  مؤمنـان  بر« آن زیرا؛ کنید نزدیک] خدا به[ آن با را خود و بخوانید زیاد را آن و دبکوشی آن حفظ در و کنید
 جهـنم  گرفتـار  کـه  شـد  باعـث  چـه «: شود مى سؤال آنها از که وقتى شنوید، نمى را دوزخیان جواب آیا»  .است شده

  » .خواندیم نمى نماز]  آنکه براى: [گفتند! شدید؟
 دیگـر  سوى از. است گذاشته اثر تاکنون اسالم صدر هاى خطابه بر واژگان، و امحتو اسلوب، نظر از کریم قرآن
 است، داشته اسالمى عصر هاى خطابه بر شگرفى تأثیر دیگر، امامان و السالم علیه  على امام هاى خطابه نبوى، احادیث

 نماینده ثقفى عمر بن یوسف الًمث؛ اند کرده بازگو را آنان هاى خطابه مضمون یا عین سخنوران، از بسیارى که آنجا تا
الً  مؤَملٍ منْ فَکَم اللَّه عباد اللَّه اتَّقُوا«: کند مى خطاب چنین مردم به کوفه در الملک عبد بن هشام ال اَمـ  لُغُـهعٍ  یبجـامو 

 )21( اصرَه احتَملَ عدواً وورِثَه حراماً اَصابه منَعه، قٍّح ومنْ جمعه باطلٍ منْ ولَعلَّه یتْرُکُه سوف ما ومانعٍ یأْکُلُه ال ماالً
باءو رِهبِوِز درولى وع  هبفاً رفاً اَساله رَ قَدنْیا خَسرَةَ الدالْآخو کذل ورانُ هبِینُ الْخُس22( » .الْم(  
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  :کنید مقایسه مالسال علیه  على امام از ذیل سخن با را خطابه این
وف  ما وجامعٍ یسکُنُه ال ما وبانٍ یبلُغُه ال ما مؤَملٍ منْ فَکَم اللَّه اتَّقُوا النَّاسِ، معاشرَ« سـ  یتْرُکُـه  ه نْ  ولَعلـَّ لٍ  مـ باطـ 
هعمنْ جمقٍّ وح ،هنَعم هراماً اَصابلَ حتَماحو آثاماً بِه رِ فَباءبِوِزه مقَدلى وع  هبفاً رفاً، آساله  رَ  قَـد نْیا  خَسـرَةَ  الـدالْـآخو 
کذل ورانُ هبِینُ الْخُسسـازنده  و نرسـد ] خود ي[ آرزو به که آرزومندى بسا چه بترسید، خدا از! مردم اى) 23(؛ الْم 

]  حـرام  و[ باطـل  راه از که بسا چه و رد،بگذا را آن زودى به که مالی گردآورنده و نشود ساکن آن در که ساختمانی
 بـا  و است، شده گناهانى متحمل و حرام فعل مرتکب آن، سبب به و بازداشته، را دیگران حق یا و کرده جمع را آن

 ایـن  و کـرده،  زیـان  آخـرت  و دنیا در؛ شود مى وارد خداى بر حسرت و پشیمانی با و گردد مى بر سنگین بار و گناه
  « .آشکار زیان است

  :جمله از؛ است داشته ویژگیهایى و آداب اسالم، صدر در خطابه
  ؛مسجع کلمات بردن کار به. 1
  ؛بلندى بر ایستادن. 2
  ؛سر بر عمامه گذاشتن. 3
  ؛خویش کمان یا شمشیر یا عصا بر تکیه. 4
  ؛خداوند ستایش با شروع. 5
  )24( .خیر دعاى با دادن پایان. 6
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  دینی رانیسخن اهداف و  تعریف: سوم درس

 سخنرانى تعریف

 هـر  که دهد مى نشان تعریفها این به گذرا نگاهى. اند کرده ارائه سخنرانی و خطابه درباره زیادى تعاریف تاکنون
 اقنـاع  فقـط  را آن از هدف بعضى. است آورده تعریف در را قیودى آن، از هدفش و خطابه از خود برداشت با کسى

 تعریـف  از متأثر تعاریف، عمده. اند کرده توجه نیز احساس تحریک به اندیشه اعاقن کنار در برخى و دانسته مخاطب
 براي بیشتر را خطابه دوران آن در؛ است کرده تعریف را آن خود زمان شرایط به توجه با او. است خطابه در ارسطو

  .گرفتند مى کار به دیگران کردن قانع
 در ما آنچه. است سخنرانى اجرایى شکلهاى از یکى طابه،خ که حالى در؛ اند کرده تعریف را خطابه فقط بعضى

 اهـداف  و شـرایط  ویژگیها، به توجه با و است خطابه از اعم که است دینى سخنرانى آنیم، تعریف پی در کتاب این
  .شود تعریف باید خود خاص
 از خـالى  رانى،سـخن  و خطابـه  بـراى  شده ارائه تعاریف برخى بیان دینى، سخنرانى تعریف از پیش روى، هر به
 :کرد اشاره توان مى ذیل موارد به نمونه براي؛ نیست لطف

 مشـافهه،  براسـاس  بلیغ، جمالت و فصیح الفاظ رهگذر از مخاطبان عقول و عواطف در تصرّف فن خطابه،«. 1
  )1( » .دارد نظر در سخنور که] است[ هدفى سوى به آنان ترغیب و شنوندگان احساس و عقل اقناع منظور به

 اقنـاع  امکـان  حـد  در را دیگـران  جزئـى،  امـور  از امـرى  هـر  در بتوان آن توسط که است صناعتى خطابه،«. 2
  )2(» .نمود

 مـورد  اقنـاع،  قصـد  بـه  را جماعت نفر یک آن، وسیله به که یافته تألیف نثر صورت به است سخنى« خطابه. 3
  )3( » .دهد مى قرار خطابه
 خود مستمعان ذهن در آن از استفاده با سخنور که شود مى گفته اعدىقو و اصول مجموعه به سخنورى فن«. 4

  )4( » .برسد دارد که مقصودى به و گذارد جا به را الزم تأثیر
 خـویش  منظـور  بر و اقناع خود سخن با را شنونده گوینده،؛ آن وسیله به که است فنى خطابه، یا سخنورى«. 5
  )5( » .کند مى ترغیب

 دینی سخنرانی تعریف

 را خـود  نظـر  مورد تعریف انتقادى، یا و توضیح هیچ بى خطابه، و سخنورى تعاریف از هایى نمونه ارائه از سپ
  .کنیم مى ارائه دینى سخنرانى از

 مطلـوب  تأثیرگـذارى  منظـور  به طرفه یک نحو به جمع با نفر یک گفتن سخن«: از است عبارت دینى سخنرانى
  » .سخن انشاء روش و قصد به طب،مخا رفتار و احساس اندیشه، در]  دینى[

 بـا  را دینـى  سـخنرانى  و  برنگزیده را پیشین تعاریف از یکى چرا که شود مطرح پرسش این است ممکن اکنون
 ایم؟ کرده تعریف خاص قیود این
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 جـامع  االمکان حتی تعریف تا کوشید باید اما؛ است وارد تعاریف به اشکاالتی غالبا هرچند که است این پاسخ
 هـاى  مقولـه  بـا  آن تفـاوت  بـه  عنایت با و دینى سخنرانى ویژگیهاى و اهداف به توجه با فوق تعریف. باشد عمان و

  .است شده ارائه مشابه،
 :دهیم مى توضیح را آنها از بعضى آن، قیود انتخاب دلیل و دینى سخنرانى تعریف شدن روشن براى

 )6( گفتن سخن. 1

 خـارج  تعریـف  از را گـذارى  تـأثیر  دیگـر  راههـاى  و نویسـندگى  اشـاره،  ،ایماء طریق از مفاهیم انتقال قید، این
  .کند مى

 نفر یک. 2

: ماننـد  طرفـه،  چنـد  یـا  دو بحثهاى قید، این با پس. اند شنونده بقیه و گوید مى سخن سخنرانى در نفر یک فقط
  .شود مى خارج تعریف از... و مباحثه میزگرد،

 جمع با. 3

 :کند مى پیدا مختلفى شکلهاى شنونده، و دهگوین تعداد لحاظ به گفتن سخن
  ؛گوید مى سخن خدا یا خود با فرد آن در که نفره یک) الف
  ؛مشاوره و محاوره مناظره،: مانند هم، با نفر دو) ب
  ؛محاوره و اندیشى هم مناظره،: مانند هم، با نفر چند) ج
 کالسـدارى،  پاسـخ،  و پرسـش  مـی، عل سـخنرانی  علمـى،  نظریـه  از دفـاع  جلسـۀ :  ماننـد  جمـع،  با نفر یک) د

  .سخنرانى و دهى گزارش
 یک گفتن سخن قید، این با. ادبیاتى نه و منطقى جمع نه؛ است عرفى جمع سخنرانى، تعریف در جمع از منظور

  .شود مى خارج تعریف از نفر، چند با عادى گفتگوهاى در یا و محدود نفر چند یا یک با مباحثه در فرد

 طرفه یک. 4

 پرسش جلسات بودن، طرفه یک قید با. نباشد مصطلح سخنرانىِ ولى؛ بگوید سخن جمع با نفر یک است ممکن
 است آن قید، این آوردن دلیلِ. است طرفه دو آنها در گفتن سخن زیرا؛ شود مى خارج تعریف از آن امثال و پاسخ و

 ایجـاد  اخـتالل  سـخنران  ثیرگـذارى تأ در بگوینـد،  سـخنى  یـا  و بپرسـند  سؤالى دیگر افراد سخنرانى، هنگام اگر که
 سـؤال  یک طرح با است ممکن باشد، کرده تحریک را مخاطب احساسات خود، سخنان با گوینده اگر مثال؛ شود مى
  )7( .برود بین از حس این او، سوي از سخنى بیان یا و مخاطب سوى از
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 تأثیرگذارى منظور به. 5

 تأثیرگـذارى  دالیلـى  بـه  گرچـه ؛ باشد داشته مخاطب بر رىتأثیرگذا قصد باید خود، سخنرانى در دینى گوینده
  )8( .نگیرد صورت

 مطلوب. 6

 انتخابـاتى،  سـخنرانیهاى  برخـى  رو ایـن  از؛ نیسـت  دین مطلوب اما؛ دارد وجود سخنرانى در تأثیرگذارى گاهى
 از نـدارد،  جـود و دینى مطلوب تأثیرگذارى قصد آنها در و گیرد مى صورت حاضر دنیاى در که... و علمى اقتصادى،

  .باشد مسلمان یک آنها سخنران چند هر؛ اند خارج دینى سخنرانى تعریف

 رفتار و احساس اندیشه،. 7

 در کـه  اسـت  ایـن  رسمى تعلیم کالسهاى و علمی سخنرانیهاي میزگردها، با سخنرانى اساسى تفاوتهاى از یکى
 دیگـر،  شده یاد موارد در ولى؛ رود مى شمار به دمقاص اهم از )9( احساس تحریک اندیشه، اقناع کنار در سخنرانى،

 بـردن  بـین  از و مثبـت  رفتارهاى تقویت و ایجاد همچنین. شود می توجه تر کم آن، به یا و شود نمی توجه امر این به
  .شود می توجه بدان تر کم مشابه، هاى مقوله در که است دینى سخنرانى اهداف جمله از منفى، رفتارهاى

 سخن انشاء شرو و قصد به. 8

 همـین  بـا  و بگوید سخن ـ دارد خاصى شکل که ـ معمول و متداول سخنورى روش به بخواهد سخنران یعنى
 و نـدارد  متداول سخن انشاء قصد که دادگسترى وکیل یک گفتنِ سخن قید، این با. کند ادا را خود سخنان نیز روش

  .شود مى خارج تعریف از پیشین، قیود همه با منزل در نفر یک گفتن سخن یا

 دینی سخنرانی اهداف

 قبیـل  از کوشد می آن به رسیدن براي آدمی آنچه و تیر، نشانۀ برافراشته، و بلند چیز هر معناي به لغت در هدف
  )10( .است آمده غایت و مقصود نیز و مکنت و مال مقام،

 را آن عمل از قبل انسان هک است چیزي هدف،  :گفت توان می انسان مثل شعوري ذي موجود مورد در بنابراین
. اسـت  آن بـه  رسـیدن  و دسـتیابی  غرضـش  و برد می کار به آن به رسیدن براي را خویش نیروي و گیرد می نظر در

 وسـایل  و برگزینـد  رسـد  می آن به که را راهی تا است آدمی محرّك آن به دستیابی شوق که است مطلوبی آن هدف
  )11( .برد کار به و نموده انتخاب را آن به وصول براي الزم

 بـراي  اگر دینی سخنرانی در و است، سرگشتگی از پرهیز و آرامش  تمرکز، موجب کاري هر در هدف به توجه
 موفقیت تواند می راحتی به سخنران هر شود، نظرگرفته در معیارهایی و اصول  نتیجه، به اطمینان و هدف به دستیابی

 چیست؟ سخنرانی از هدف که شود روشن ابتدا است ربهت اینرو از؛ کند ارزیابی را خود شکست یا
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 انبیـاء  کـه  کند می تعقیب را اهدافی همان اسالمی، تربیت و تعلیم و تبلیغ روشهاي دیگر همانند دینی سخنرانی
  .اند داده قرار توجه مورد الهی

 :از عبارتند الهی انبیاء تبلیغی اهداف از برخی

 طاغوت از پرهیز و خدا بندگی. 1

 و الْجِـنَّ  خَلَقْـت  مـا  و«: فرماید می و دانسته خود بندگی و عبادت را انس و جن خلقت از هدف متعال خداوند
ونَ إِالَّ الْإِنْسدبیعمن به و یابند تکامل راه این از و[ کنند عبادتم اینکه براي جز نیافریدم را انس و جن من« )12( ؛»ل 

  » ].شوند نزدیک
 در و کنـد  مـی  معرفی طاغوت از پرهیز و خداوند پرستش به دعوت را خویش مبرانپیا بعثت از هدف همچنین

 هـر  در ما« )13( ؛ »الطَّاغُوت اجتَنبوا و اللَّه اعبدوا أَنِ رسوالً أُمۀٍ کُلِّ  فی بعثْنا لَقَد و«: فرماید می خویش آسمانی کتاب
  » .کنید اجتناب طاغوت از و تید،بپرس را یکتا خداي: که برانگیختیم رسولی امتی

 تعلیم و تزکیه. 2

 کـه  آنجـا . اسـت  شـده  معرفـی  تعلـیم  و تزکیـه  وآله علیه اهللا صلی اکرم پیامبر بعثت اهداف از یکی کریم قرآن در
 کانُوا إِنْ و الْحکْمۀَ و الْکتاب یعلِّمهم و یزَکِّیهِم و آیاته علَیهِم یتْلُوا منْهم رسوالً الْأُمیینَ فی بعثَ الَّذي هو«: فرماید می
 برانگیخـت  خودشـان  از رسـولی  نخوانده درس جمعیت میان در که است کسی او«) 14(؛ »مبینٍ ضَاللٍ  لَفی قَبلُ منْ
 آن از پیش مسلماً و آموزد می حکمت و) قرآن( کتاب آنان به و کند می تزکیه را آنها و خواند می آنها بر را آیاتش که
  » .بودند آشکاري گمراهی در

: کند می نقل چنین این کعبه خانه هاي پایه بردن باال هنگام در را علیهماالسالم اسماعیل و ابراهیم دعاي همچنین
؛ »الْحکـیم  الْعزیـزُ  أَنْت إِنَّک یزَکِّیهِم و الْحکْمۀَ و الْکتاب یعلِّمهم و آیاتک علَیهِم یتْلُوا منْهم رسوالً فیهِم ابعثْ و ربنا«
 حکمـت  و کتـاب  را آنها و بخواند آنان بر را تو آیات تا برانگیز، خودشان از پیامبري آنها میان در! پروردگارا«) 15(

  » .حکیمی و توانا تو زیرا؛ کند پاکیزه و بیاموزد

 نور سوي به ظلمت از خروج. 3

 خداونـد  چنانکـه ؛ اسـت  روشـنایی  سـوي  بـه  تاریکیهـا  از مـردم  سـاختن  خـارج  ،قرآن نزول هدفهاي از یکی
 کـردیم،  نازل تو بر که است کتابی] این[«) 16(؛ »النُّور إِلَى الظُّلُمات منَ النَّاس لتُخْرِج إِلَیک أَنْزَلْناه کتاب«: فرماید می
  » .آوري در] آگاهی و عدل و ایمان[ ییروشنا سوي به] جهل، و ظلم و شرك ي[ تاریکیها از را مردم تا

 آیـات  با را موسی ما«) 17(؛ »النُّور إِلَى الظُّلُمات منَ قَومک أَخْرِج أَنْ بِآیاتنا  موسى أَرسلْنا لَقَد و«: فرماید می نیز
  » .آر بیرون نور به تاریکیها از را قومت] :دادیم دستور و[ فرستادیم خود
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 عدالت برقراري. 4

. اسـت  الهـی  پیامبران تبلیغی اهداف از دیگر یکی جامعه، در عدالت برقراري و قسط برپایی به مردم برانگیختن
 ما« )18( ؛»بِالْقسط النَّاس لیقُوم الْمیزانَ و الْکتاب معهم أَنْزَلْنا و بِالْبینات رسلَنا أَرسلْنا لَقَد«: است آمده مجید قرآن در

] عادالنه قوانین و باطل از حق شناسایی[ میزان و] آسمانی[ کتاب آنها با و فرستادیم روشن دالیل با را خود نرسوال
  » .کنند عدالت به قیام مردم تا کردیم نازل

 جاهالنه عادتهاي و وابستگیها از رهایی. 5

 ناآگاهانـه  عادتهـاي  و نـه جاهال وابسـتگیهاي  اثـر  بر مردمان گردن بر که زنجیرهایی و سنگین بارهاي برداشتن
ونَ  الَّذینَ«: است آمده مجید قرآن در. بود اسالم گرامی رسول اهداف جمله از است، شده نهاده ولَ  یتَّبِعـ النَّبِـی  الرَّسـ 
 الطَّیبـات  لَهم یحلُّ و الْمنْکَرِ عنِ همینْها و بِالْمعرُوف یأْمرُهم الْإِنْجیلِ و التَّوراةِ فی عنْدهم مکْتُوباً یجِدونَه الَّذي الْأُمی

و رِّمیح لَیهِمثَ عالْخَبائ و یضَع منْهع مرَهإِص الَّتی الْأَغْاللَ و   کانَـت  لَـیهِم؛]خـدا [ فرسـتاده  از کـه  همانهـا «) 19(؛ »ع 
 معـروف  بـه  را آنها. یابند می است نزدشان که انجیلی و تورات در را صفاتش که پیامبري کنند، می پیروي امی پیامبر

 و کنـد،  مـی  تحـریم  را ناپاکیهـا  و شـمرد  مـی  حـالل  آنها براي را پاکیزه اشیاء دارد، می باز منکر از و دهد، می دستور
  » .دارد می بر] گردنشان و دوش از[ بود، آنها بر که را زنجیرهایی و سنگین بارهاي

 اختالفات شدن برطرف. 6

 تفرقـه  و اخـتالف  تـا  است آنان اختالف موارد در مردم بین کردن حکم آسمانی، کتابهاي نزول اهداف از یکی
رینَ  النَّبِیـینَ  اللَّه فَبعثَ واحدةً أُمۀً النَّاس کَانَ«: است فرموده بزرگ خداي. گردد مبدل وحدت و صلح به آنها  و مبشـِّ

 و[ بودنـد  دسـته  یک] آغاز در[ مردم«) 20( ؛» فیه اخْتَلَفُوا فیما النَّاسِ بینَ لیحکُم الْحقِّبِ الْکتاب معهم أَنْزَلَ و منْذرینَ
 آنهـا  میـان  در تضـادهایی  و اختالفات و آمد پدید طبقات و جوامع تدریج به که نداشت وجود آنها میان در تضادي

 سـوي  بـه  کـه  آسمانی، کتاب و دهند بیم و بشارت را مردم تا برانگیخت را پیامبران خداوند،] حال این در شد، پیدا
  » .کند داوري داشتند اختالف آنچه در مردم میان در تا؛ نمود نازل آنها با کرد، می دعوت حق

 مقـدس  شـرع  در کـه  مکروهات و مستحبات حتی و محرمات و واجبات رعایت فوق، اهداف به رسیدن براي
 بـه  عمـل  و تـرویج  و تبلیغ با و است الزم دینی معارف و تربیتی و قیاخال مسائل همه نیز و است شده وارد اسالم

   .یافت دست انبیاء بعثت اهداف به توان می آنها
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 دینی سخنرانی تقسیمات :درس چهارم

 تقسیمات انواع

 مقـدار  و مخاطبـان  مختلـف  هـاى  گونـه  اسـلوبها،  سـبکها، . است تقسیم قابل مختلفى جهات از دینى سخنرانى
 یکـدیگر،  کنـار  در گرفتنشـان  قـرار  نحـوه  و آنهـا  تعـداد  جلسـات،  زمـان  مدت سخنرانى، جلسات رد آنها حضور

 هـاى  گونـه  بـه  را مـا  که هستند متنوعى و گوناگون شاخصهاى... و موضوعات تنوع جدید، ابزارهاى از بردارى بهره
  .شوند مى رهنمون سخنرانى مختلف

 صـورت  بـه  بایـد  کتـاب  در شـده  ارائـه  روشـهاى  کـه  ستا اهمیت حائز جهت این از سخنرانى انواع به توجه
 آن اقسـام  از یکـى  گـوییم  مـى  موضـوع  براساس سخنرانى تقسیم در وقتى مثالً؛ شود معطوف آنها همه به نگر جامع

 قرار نظر مد سخنرانى این در است الزم که کرد توجه روشهایى آن احیاناً یا و محتوا به باید است، سیاسى سخنرانى
  .گیرد

  .کنیم می بیان ذیل در را دینی سخنرانی براي تقسیمات انواع یبرخ

 سبکها براساس تقسیم. الف

 بیـان  را خـود  احساس و ادراك نویسنده، یا شاعر که خاصى روش شیوه، روش، طرز، معناى به لغت در سبک
  .است آن جرایىا هیئت و شاکله سخنرانى، در سبک از مراد. است آمده )1( الضمیر فى ما بیان طرز و کند مى

 را زمینـه  دیگـر  سـوي  از گردیـده،  خاص سبک یک بر جمود از پرهیز سبب مختلف، سبکهاى وجود به توجه
 بـا  سـبک  هر از استفاده جایگاه تا آورد مى فراهم آنها از یک هر ضعف و قوت شناخت و کاربردى نکات بیان براى
  .شود روشن مختلف موقعیتهاى به توجه

 :شود ارائه ذیل سبکهاى از یکی به تواند می سخنرانى
  ؛اى محاوره. 1
  ؛خطابى. 2
  ؛)خطابى و اى محاوره از( تلفیقى. 3
  )2( .کالسدارى. 4

  .دهند مى نشان را خود سخنرانى اجراى حین در فوق، چهارگانه شکلهاى

 اسلوبها براساس تقسیم. ب

 یـک  اثـر  االمتیـاز  بـه  مـا  و لحـن  و اممق اساس و پایه طرز، طریق، شیوه، راه، گونه، معناى به لغت در اسلوب
 دیـده  اسـلوب  و سـبک  بـین  چنـدانی  تفـاوت  لغت در گرچه. است آمده... و )3( دیگر ساز آهنگ اثر با ساز آهنگ

  .بریم می کار به آن محتوایى هیئت و شاکله در را اسلوب و سخنرانی، اجرایی هیئت در را سبک ما لیکن؛ شود نمی
 :است چیز دو از یکى وایى،محت اسلوبهاى انتخاب از هدف
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  ؛اندیشه اقناع. 1
  .احساس برانگیختن. 2

 بـا  سـخنرانى  محتـواي  نـوع  و آنهاست در شده گرفته کار به محتواى نوع اسلوبها، تفکیک براى عامل مؤثرترین
 :ردک تقسیم قسم دو به را سخنرانی توان می اسلوبها براساس اینرو از. شود مى انتخاب سخنرانی از هدف به توجه

  اقناعى سخنرانیهاي. 1

 :شود می استفاده ذیل اسلوبهاى از  اندیشه اقناع براى
  ؛تحلیل و تجزیه. 1
  ؛توجیه و تعلیل. 2
  ؛تبیین و توضیح. 3
  ؛تنظیم و تقسیم. 4
  ؛تحقیق گزارش. 5
  ؛ترجیح و مقایسه. 6
  ؛آن تبیین و مسئله طرح. 7
  ؛بررسى و نقد. 8
  ؛)ورىص هاى مناظره و گفتگو( دیالوگ. 9

  .پاسخ و پرسش. 10

  احساسى سخنرانیهاي. 2

 :شود می استفاده ذیل اسلوبهاى از احساس برانگیختن براى
  ؛داستانى. 1
  ؛اى واره داستان. 2
  ؛ترسیمى و توصیفى. 3
  ؛شاعرانه و تخیلى. 4
  ؛مناجاتى. 5
  ؛اى موعظه. 6
  ؛تکرار و تأکید مبالغه،. 7
  .ادبى. 8
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  انمخاطب کیفیت براساس تقسیم. ج

 هاى گونه در سخنرانى تقسیم، این براساس و شوند می تقسیم مختلفى جهات از آنان، کیفیت لحاظ به مخاطبان
  .کند مى ظهور مختلفى
  ؛...)و منزوى و اجتماعى فرهنگ، بى و فرهنگ با سواد، بى و سواد با( اجتماعى و علمى فرهنگى، سطح جهت از. 1
  ؛)غیرداوطلب و انگیزه بى یا داوطلب و انگیزه با( خنرانس سخنان شنیدن جهت انگیزه جهت از. 2
 شکل به مخاطبان یا هستند خاص و هم مثل همه فوق، جهات از یکى در یعنى( بودن خاص یا عام جهت از. 3

  ).اند شده جمع جا یک در قسم هر از و عمومى
 بـراى  عمـومى  روشهاى کنار رد رو این از؛ هستند اختصاصى و مشترك ویژگیهاى داراى سخنرانى، در مخاطبان

  .اندیشید خاص مخاطبان راهنمایى و جذب براي ویژه تدابیر و خاص روشهاى به باید آنان، همه

 مخاطبان نوع براساس تقسیم. د

  .بود خواهد تقسیم قابل نیز سخنرانی نسبت همین به و است متفاوت سخنرانی در مخاطبان نوع گاهی
  .هستند مرد یا و زن یا جنسیت، نظر از. 1
  .باشند سال کهن یا و سال میان جوان، نوجوان، کودك، توانند می سن نظر از. 2

  مخاطب کمیت براساس تقسیم. هـ

 :شود می تقسیم قسم سه به سخنرانى مخاطبان، مقدار و کمیت براساس
  ؛خلوت جلسات. 1
  ؛متوسط جلسات. 2
  .شلوغ جلسات. 3

 اقتضـائات  مطالب، چینش و محتوا موضوع، لحاظ به شلوغ، و متوسط خلوت، جلسات از یک هر در سخنرانى
 بـا  مجلـس،  و زیـاد  جمعیت، که زیباست زمانى سیاسى، مباحث و مطالب از بعضى طرح مثال؛ دارد را خود خاص
  .است خصوصى و خلوت جلسات فقط تحلیلها بعضى جایگاه و باشد شکوه

  سخنرانى مدت براساس تقسیم. و

 :شود می تقسیم قسم سه به آن ارائه انزم مدت لحاظ به سخنرانى
  ؛)دقیقه 20 - 10( مدت کوتاه. 1
  ؛)دقیقه 50 - 20( مدت میان. 2
  ).بیشتر و دقیقه 90 - 50( مدت بلند. 3

 و شـرایط  بـه  توجـه  بـا  بایـد  بلکـه ؛ پیچیـد  تـوان  نمى واحدى نسخه طوالنى، یا کوتاه سخنرانى بودن مطلوب دربارة
  .کرد گیري تصمیم آن بودن مدت بلند یا کوتاه براي... و سخن موضوع و محتوا مکان، زمان، شنونده، گوینده، ویژگیهاى
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  تسلسل و توالى براساس تقسیم. ز

 :دارد قسم سه )4( تسلسل و توالى براساس سخنرانى
  ؛جلسه تک. 1
  ؛مسلسل. 2
  .متناوب و متوالى. 3

 کـم،  فاصـله  بـا  و پى در پى جلسات اىبر گاهى ،)جلسه تک( شود مى دعوت جلسه یک براى سخنران گاهى
 بار یک هفته هر یا ماه هر مثالً زیاد، فاصله با و پى در پى جلسات براى گاه و ،)مسلسل( هم سر پشت شب ده مثل

  ).متناوب و متوالى(
 کـه  اى حاشـیه  تبلیغـات  و سـخنران  بودن جدید دلیل به که چرا؛ است تر راحت جلسه تک موارد در سخنرانى

 کـار  غالبـا  متـوالى  و مسلسـل  جلسـات  در امـا ؛ است تر بیش شنیدن براى مخاطبان انگیزه گیرد، مى ورتص معموالً
 و جسـمى  ویژگیهـاى  همـه  بـا  سـخنران  شـدن  تکـرارى  دلیـل  به - مخاطبان انگیزه زیرا؛ شود مى دشوارتر سخنران
 تـر  کـم  روز بـه  روز -... و سؤاالت به ضعیف پاسخگویى یا و سخنورى در محدودیتها بعضى بروز نیز و اش روحى

 اى ویـژه  تـدابیر  بایـد  بعـدى  جلسـات  در تـر  بـیش  مخاطبـان  جـذب  و مخاطبان انگیزه حفظ براى اینرو از؛ شود مى
  .اندیشید

 جدید ابزارهاى از بردارى بهره براساس تقسیم. ح

 :از اند رتعبا ابزارها بعضى. شود تقسیم نیز ابزارها نوع از استفاده به توجه با تواند مى سخنرانى
  ؛تخته. 1
  ؛پرده. 2
  ؛اپک دستگاه. 3
  ؛منبر. 4
  ؛تریبون. 5
  .تلویزیون. 6
 اجرایـى  و صـورى  محتـوایى،  تفاوتهـاى  باعـث  گـاه  گیـرد،  مى قرار سخنرانى خدمت در ابزار اینکه به توجه با

  .شود مى

  بحث موضوع براساس تقسیم. ط

 را دینـى  حوزه در مطرح کلى موضوعات از یک هر و ردک تقسیم توان می نیز آن موضوع به نگاه با را سخنرانی
 :برشمرد توان مى سخنرانى براى را ذیل اقسام. کرد ترکیب هم با را آنها از مورد سه یا دو یا و داد قرار قسم یک نام

  ؛اعتقادى. 1
  ؛عرفانى. 2
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  ؛اخالقى. 3
  ؛سیاسى. 4
  ؛اجتماعى. 5
  ؛تاریخى. 6
  ؛خانوادگی. 7
  ؛اجتماعى - سیاسى. 8
  ؛عرفانى – اخالقى. 9

10. ...  
 توانـد  مـى  سـخنرانى  براى را فوق موضوعات از یک هر شنوندگان، نیازهاى و خود شرایط به توجه با سخنران

 سـخنرانیهاى  کنـونى،  شـرایط  در. کرد منحصر خاص موضوع چند یا یک در را او شود نمى جهت این از و برگزیند
 چنـدانى  تـأثیر  کلى نظر از بحث موضوع و سخنرانیهاست، نوع ترینبه مخاطبان پذیرش لحاظ به احساسى - علمى
  .ندارد
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  هاي موفقیت و شاخص تأثیرگذاري هاي   حوزه: فصل دوم

  )1(دینی سخنرانی تأثیرگذاري هاي   حوزه: درس پنجم

 تأثیرگذاري هاي   حوزه

 طـرز « مثـل  متعددي فارسی عادلهايم )1( »نگرش« واژه. کنیم   می زندگی نگرشهایمان با جا هر در و همیشه ما
 روانـی  آمـادگی  و روحـی  سـاخت  به که نگرش«. دارد... و »ایستار« ،»روانی وضع« ،»بازخورد« ،»نظر وجهه« ،»تلقی
 کـار  بـه  فـرد  واکنش دادن نشان براي نامساعد و مساعد احساسات و گرایشها    باورها، ترکیب از    شود،   می اطالق فرد
 نگـرش  مـوقعیتی  یـا  شـیئی  شخصـی،  بـه  نسبت که کسی. است موجود اکتسابی نیروي یک کلی طور به و رود   می

  )2(» .دهد   می نشان توجه نظر مورد امر به همه از بیش است، کرده پیدا خاصی
 و احساسـات  عقایـد،  و افکـار  بنابراین. گیرند   می نظر در رفتاري و عاطفی شناختی، ابعاد نگرش، براي محققان

 »مـار « شـناختی  مؤلفـه  »مـار « مثل موضوعی در مثال عنوان به. هستند نگرش مؤلفه سه رفتاري تمایالت و عواطف،
 عـاطفی  مؤلفـه  و. هسـتند  لطیف و نرم مارها اینکه مانند؛ دارد حقیقی و عینی موضوع این درباره عقایدي بر داللت
 بـر  نیـز  رفتاري مؤلفه. شویم   می وحشت و ترس احساس دچار »مار« دیدن با اینکه مانند؛ است فرد احساسات مبین

  )3( .زنده مار لمس درخواست رد یا مار کردن لمس مثل؛ دارد تأکید رفتاري تمایالت
. کـرد  مطـرح  تـوان    مـی  »ایمـانی  نگرش« یعنی    دینی، فرهنگ در نگرشها ترین   اصلی از یکی درباره را دیگر مثال

 کـه  اسـت  هرمـی  ایمان« )4( .است »ظاهري رفتار« و »عاطفی و قلبی علقه« ،»وشناخت عقیده« بعد سه داراي ایمان
 اینجـا  در قلبـی  عقیده. اند   شده استوار قاعده آن بر که اعمالی را اضالعش و دهد   می تشکیل قلبی عقیده را اش   قاعده

 سـوي  بـه  وجـودش  همه) جبري جمع(؛ یعنی    اش،   عاطفه و عقل واسطه به انسان لذا و است عقل و عاطفه مجموع
  )5(» .کند   می پیدا سوق رفتار یک

 دینی سخنرانی اهداف به رسیدن براي ما و. نمود توجه آن بعد سه به باید افراد در »نگرش« تغییر یا ایجاد براي
 بـا  را دینـی  سـخنرانی  تأثیرگذاري هاي   حوزه تداخلها، بعضی از عین   غمض با شد، داده توضیح گذشته درس در که

  .کنیم   می بیان مؤلفه سه این به توجه

  اندیشه حوزه. الف

 یـا  ایجـاد  از کـه  است مخاطبان فهم و آگاهى تفکر، اندیشه، در اثرگذاري؛ سخنرانى تأثیرات ترین رایج از یکى
  .شود مى شامل را متفاوتى تأثیرات ژرف، نگاه و بصیرت ایجاد تا آنان آگاهیهاى افزایش

 از و دارد تناسـب  اندیشـه  و آگـاهى  در تأثیرگذارى با بیشتر نیز است، کالم و کلمه که سخنرانى ابزار ترین مهم
 بـراى  چنـد  هـر ؛ گذاشـت  اثـر  تـوان  مـى  مخاطب رفتارهاى و عالیق و احساسات بر اندیشه در تأثیرگذارى دریچه

  .دارد وجود نیز دیگرى راههاى رفتار، و احساس بر اثرگذارى
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 السـالم  علیـه  علـى  امام که   چنان؛ است بوده الهى پیامبران تبلیغى اهداف از کىی مخاطبان، اندیشه انداختن کار به
]  مردم با تا فرستاد را پیامبران بزرگ، خداوند[ )6( ؛...العقُولِ دفائنَ لَهم یثیروا و بِالتَّبلیغِ علَیهِمِ یحتَجوا... «: فرماید   می
  ».... اندازند کار به و کنند آشکار آنان براى را خرَدها پنهان هاى گنجینه و بگویند سخن برهان با تبلیغ راه از

  :گذاشت اثر مخاطبان افکار بر جهت دو از باید دینى سخنرانى در
  ؛صحیح هاى اندیشه اثبات) الف
  .غلط هاى اندیشه ابطال   ) ب

  صحیح هاى اندیشه اثبات. الف

 اثبـات  براینـد  واقـع  در یعنـی ؛ شـود    مـی  محقـق  ذیل واردم از برخى یا همه صحیح، هاى اندیشه اثبات با همراه
  :است زیر موارد از برخی یا همه صحیح، هاي   اندیشه
  ؛کردن پیدا آگاهى و اطالعات. 1
  ؛مخاطب ذهنیت و نگرش در تغییر. 2
  ؛تعقّل و تفکّر قدرت افزایش. 3
  .باور ایجاد براي زمینه آمدن بوجود. 4

 کـار  بـه  سـخنرانى  در مناسـبى  چینشـهاى  و محتوا مواد، است الزم فوق، موارد از یک هر در گذارى   تأثیر براى
  .کرد خواهیم بحث آن از خود جاى در که شود گرفته

 غلط هاى اندیشه ابطال. ب

 کـه  حـالى  در؛ نـدارد  غلـط  افکار ابطال به توجهى و پردازد مى صحیح هاي   اندیشه اثبات به فقط سخنران گاهى
 آن بـودن  باطـل  از او و خارج، مخاطب ذهن از غلط اندیشه که شود مى کامل اندیشه، در طلوبم تأثیرگذارى زمانی

  .شود آگاه
  :از اند   عبارت آنها از برخى که داشت خواهد پى در را مطلوبى نتایج مخاطبان، در نادرست هاى اندیشه ابطال

  ؛غلط آگاهیهاى بودن   کاذب فهم. 1
  ؛غلط ذهنیتهاى و نگرش تغییر. 2
  ؛حق پذیرفتن مسیر شدن باز. 3
  .ها مغالطه و ها مجادله با مقابله توان. 4

 ها نکته
  :است ضرورى اینجا در نکته چند به توجه

 و بکاهد سخنرانى احساسى و عاطفى تأثیر از که گیرد صورت اى گونه به نباید اندیشه ابطال و اندیشه اثبات. 1
 از عقلـى  مباحـث  حیطـه  در نبایـد  حـال  عـین  در البتـه ؛ ددرآیـ  علمـى  کـامالً  و خشک صورت به سخن مجموعه

  .کرد استفاده سوء مخاطب احساسات
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  .است ها اندیشه ابطال و اثبات در اساسى اصول از زننده، و مورد   بى غیرعقالنی، جانبداریهاى از پرهیز. 2
 پـذیرش  مـورد  کـه  استداللی یا برهان با گاه   آن و شود روشن کامال مخالفان سخن باید غلط، افکار ابطال در. 3

 خـود  کتابهـاى  در... و انصاري شیخ مطهرى، شهید: همچون    بزرگ علماى که گونه   همان؛ شود ابطال باشد، مخاطب
  .اند   کرده عمل چنین   این

 درگیر را معمولی مخاطبان اذهان و نشود آفرینى   شبهه که شود توجه کامال نادرست هاى اندیشه ابطال هنگام. 4
 خـودداري  نیسـت،  جامعه در گسترده فراوانی داراي که شبهاتی طرح از است الزم اینرو از؛ نسازد فراگیر غیر بههش

  .گردد
  .شود پرهیز آن    طرح از شبهه، یک جوانب بر کامل تسلط نداشتن صورت در. 5

  گرایش و هیجان احساس، حوزه. ب

 درك را بـدنمان  اعضـاى  از یکـى  دیـدن    صـدمه  از ناشـى  درد کنـیم،  مـى  حس را غذا شیرینى و شورى ما همه
 و عشـق  داریـم،  دیگران خوب رفتارهاى از آیندى   خوش احساس و بد رفتارهاى از آیندى   ناخوش احساس کنیم، مى

  .فهمیم مى را آن و داریم احساس ما همه دیگر عبارت به؛ کنیم مى حس را کینه و نفرت یا و محبت
 حـواس  از یکـی  بـا  چیـزي  درك و دیدن، شدن، آگاه دانستن، کردن، درك فتن،دریا معناي به لغت در احساس

  )7( .است آمده
 گیرنـده  از )8( محـرّك  اثـر  انتقـال «    اول، نـوع  در. خوریم   می بر احساس از تعریف نوع دو به کلی نگاه یک در
  )10(» .شود   می میدهنا احساس است، گیري   پی قابل عینی صورت به که مرکزي، اعصاب سیستم به )9( حسی
ی،  دسـتگاه  که آید   می پدید هنگامی احساس شناسی،   روان نظر از یعنـی ؛ کنـد  دریافـت  را معینـی  محـرّك  حسـ 
 حـال  آن در شـود،  داده مفهومی و معنا شده احساس شیئی به اگر اما. گیرد قرار حسی عضو عمل میدان در محرّك

  .است شده حاصل ادراك گویند   می
 دریافـت  یکسـان  را محرکهـا  همـه  تقریبـاً  سـالم  افـراد  همه حسی دستگاههاي گرچه که نمود توجه باید البته

 و زیبـا  را آن یکـی  اسـت  ممکـن  نقاشـی  تـابلو  یـک  مشـاهده  بـا  مـثالً . است متفاوت غالبا آنها ادراك اما کنند،   می
 نه و زشت نه( عادي و ساده بسیار سوم نفر و بنامد روح   بی و زشت را آن دیگري که صورتی در بداند، انگیز   هیجان

  )11(» .کند   می ادراك« ذهن اما؛ »کند   می دریافت« چشم که گفت توان   می پس. بشناسد) زیبا
 وقتـی  ».دهـد    مـی  دسـت  فـرد  بـه  هیجـانی  برانگیختگی از که است برداشتی    احساس،« تعریف، از دوم نوع در
 بـه  احسـاس . آیـد    می پدید شخص در خشم و ترس غم،    شادي، مانند مختلفی احساسهاي شود، برانگیخته هیجانی

 حالـت  در و »ریـزد    مـی  فرو دلشان« که کنند   می احساس گروهی ترس حالت در چنانکه دارد، ذهنی جنبه کلی طور
 ایـن  تـر    بـیش  آید، میان به احساس از سخن گاه هر آینده مباحث مجموعه در )12(» .کند   می پرواز روحشان« شادي

  .است توجه مورد تعریف
 دادن و تعـادل،  خوردن هم به آشفتگی، حالت: مانند اند،   کرده تعریف و معنا مختلف صورتهاي به نیز را هیجان

 را هیجان واژه. دهد   می دست فرد به که است احساسی هیجانی، حالت مؤثر جنبۀ. محرّك به ناموزون و شدید پاسخ
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 شـادي،  و غـم     نفرت، و کینه محبت، و مهر یا عشق مانند احساسهایی توصیف به بخواهیم هک بریم   می کار به زمانی
  )13( .بپردازیم آورند   می بوجود خاصی رفتار و وضع که آنها نظیر و شگفتی و رحم وامید، ترس

 شناسـایی  خود وجود در نگري   درون با تواند   می ما از یک هر که است احساساتی گویاي هیجان واژه« واقع در
  )14(» .دهد نسبت دیگران به نگري   برون با یا کند

 بـه  گراییـدن  و اسـت  آمـده  آهنگ اراده، قصد، خواهش،    تمایل، میل، معناي به لغت در گرایش دیگر، سوى از
  .باشد   می )15( کردن آهنگ و کردن قصد شدن، متمایل معناى

 هـر  کـه  توضـیح  ایـن  بـا . اسـت  موجـود  هر کمال نقطه سوي به کشش نوعی فلسفی دیدگاه از میل و گرایش
 کمـال  سـوي  بـه  را او که شده داده قرار جاذبه نوعی موجودي هر در و است حرکت و تغییر در عالم، در موجودي

  شود   می رهنمون خود
  :است گونه دو کلی نگاه یک در میل

 عمدتا آنها حرکت مباشر مبدأ که اردد قرار طبیعی موجودات از دسته آن در گرایش و میل این: طبیعی میل. 1
  .دارد وجود نباتات در که میلی مانند است، ناآگاهانه

 براسـاس  فعـل  وقـوع  در و است همراه شعور و آگاهی با که انسان و حیوان در است کششی: شعوري میل. 2
  .است شعوري میل میل، و گرایش از ما مراد مباحث این در )16( .دارد دخالت اختیار و اراده آن،

 انـواع  تـرین  عمیـق  از توانـد  مـى  که است انسان قلبى تمایالت و کششها اینجا در گرایشها از منظور حقیقت در
  .برگیرد در را آنها گذراترین و ترین سطحى تا آنها ماندگارترین و مخاطب عالیق
 مثـال  بـراي ؛ اخـت پرد آنـان  دینى گرایشهاى تقویت و ایجاد به توان مى مخاطبان، معنوى احساسات تحریک با
 بـه  او جازم اعتقاد و ایمان نمایشگر که کند   می مشاهده سخنران از را رفتارهایى سخن، شنیدن هنگام مخاطب، وقتى
 تقویـت  در احسـاس  ایـن  و کنـد  احسـاس  تواند مى خود روح در را فراوانى مثبت تأثیرات است، غیب عالم و خدا

  .است مؤثر وي معنوى عالیق و ایمان

 انسان ایشهايگر انواع

  :کرد تقسیم توان مى گونه دو به را انسان گرایشهاى
 تمـایالت  دیگـر  عبـارت  بـه  و اسـت  مشـترك  انسـان  و حیوانات میان گرایشها نوع این: حیوانی گرایشهاي. 1

 عبـارت  گرایشها این عمده هاي   نمونه. است برخاسته حیوانات و انسان در موجود حیوانی روح و ویژگی از حیوانی
  :از تاس

 و گـردد    مـی  بر آن به دفاع، و تغذیه به تمایل نظیر تمایالتی که    نفس، از صیانت و ذات حب )17( غریزه. الف
  .شود   می سبب را فرد بقاي

  .است بشر نوع بقاء منشأ که جنسی غریزه. ب
 عمـده  طـور  بـه  و شـود    مـی  مربوط آن از عضوي یا بدن به که است این حیوانی گرایشهاي و تمایالت ویژگی

  .دارند فیزیولوژیکی پایگاه
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 شـود    مـی  مشاهده حیوانی و غریزي گرایشهاي از برتر تمایالت، از دیگري گونه انسان در :انسانی گرایشهاي. 2
 خـالف  بـر  گرایشـها  ایـن . یـابیم    نمی حیوانات در را آنها از هایی   نشانه حداقل یا ندارد، وجود دیگر حیوانات در که

 انسـانی  گرایشـهاي  را آنهـا  انسان، به آنها اختصاص دلیل به و نیست وابسته آن از عضوي یا بدن به غالباً اول گونه
 نـه  و اسـت  ممکـن  عقلـی  حصـر  نه گرایشها این شمارش در. اند   یافته نشأت انسان انسانیت و روح از که نامند   می

  :زا عبارتند انسانی گرایشهاي ترین   مهم از برخی. استقرایی حصر
  ؛حقایق شناخت به گرایش یا جویی   حقیقت -
  ؛اخالقی ارزشهاي به گرایش یا خواهی   فضیلت -
  ؛)دوستی زیبایی( خواهی   زیبایی -
  ؛پرستش و خدا به میل -
  ؛گرایی   جامعه -
  ؛جاودانگی به تمایل -
  )18( .جویی   قدرت -

 عمـده  طـور    به. کند   می مشخص را آنها مرز و حد و دارد نظر فوق گرایش نوع دو هر به جامع نگاه یک با دین
 توجه خود تمایالت این به انسان که دهد   می فرمان هم یعنی؛ تعدیل هم و کند   می تشویق هم اول نوع گرایشهاي در

 )19( اسراف از پرهیز حال، عین در و آشامیدن و خوردن به دستور. کند   می محدود خاص حدود به را آن هم و کند
  .است دستورها این ملهج از

 مکتـب  در قـدرت،  به انسان گرایش در مثال. کند   می روشن را گرایش هر مرز و حد نیز دوم نوع گرایشهاي در
  .گیرد   می صورت معنوي قدرتهاي بر تري   بیش تأکید و شود   می هدایت گرایش این اسالم تربیتی

 گرایشها ویژگیهاي

  :از عبارتند آنها ترین   مهم که است ژگیهاییوی داراي انسان در موجود گرایشهاي
 هدف به رسیدن براي تالش و حرکت به را وي که است این انسان در گرایش تأثیر ترین   مهم :بودن محرّك. 1

  .کند   می وادار هایش   خواسته تأمین و
 یک هر فاییشکو و تقویت و است ضعیف و شدید درجات داراي انسان تمایالت از یک هر :ضعف و شدت. 2

 فـوق  شـدت  میـل  اگـر . اسـت  طبیعـی  نیز آن از مقداري و دارد بستگی انسان اراده و اختیار به زیادي حد تا آنها از
 گـاهی  و گـذارد    مـی  تأثیر دیگر گرایشهاي بر گرایشها از یک هر ضعف و شدت. شود   می تبدیل عشق به یابد، العاده
  .کند   می پیدا انسان شخصیت در عمده و وريمح نقش شده، ل   مبد عشق به که میل یک شدت
 دارد، گـرایش  آن به که کمالی هر از انسان و است نهایت   بی سوي به تمایالت از یک هر: نهایت   بی به کشش. 3

  .طلبد   می را آن متناهی   غیر
 علـم  کمـال،  مثل کلی امور به اصل در انسان تمایل. اند   فرعی گرایشهاي کننده تولید اصلی گرایشهاي :زایش. 4

 بـه  آنهـا  بـه  رسـیدن  و نبـوده  دسترسـی  قابـل  مسـتقیم  طور به امور این غالبا اینکه دلیل به اما؛ است... و فضیلت و
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 و مطالعـه    بی علم، به دستیابی مثال براي. یابد   می گرایش نیز مقدمات آن به انسان طبعاً است، وابسته اي   ویژه مقدمات
 پیـدا  نیز مطالعه به میل انسان و کرده سرایت آن مقدمات به دانش و علم به میل دلیل، ینهم به؛ نیست ممکن تفکر

  .کند   می
 »واحـد  فعـل « گـاهی . است تمایالت ویژگیهاي از نیز یکدیگر به رسانی کمک و آمیختگی :تعاضد و ترکیب. 5

 درآمـد  کسب و شهرت به میل و جویی   حقیقت و حقیقت شناخت به میل اینکه مثل. است مختلف میل دو مقتضاي
  .کند وادار تحقیق و مطالعه به را فردي اقتصادي،

 آنهـا  میـان  اوقـات  از بسـیاري  در یکدیگرنـد،  معاون و مؤید تمایالت گاهی که گونه   همان: تعارض و تزاحم. 6
  )20( .کند فدا را دیگري و انتخاب را متضاد گرایش دو از یکی باید انسان و دارد وجود ناسازگاري

  گرایشها در تأثیر انواع

  :از اند   عبارت آنها از برخی که شود مى گذاشته مخاطب گرایشهاى بر زیادي تأثیرات دینى، سخنرانى در
 بـه  گـرایش  ایجـاد  بـراي  مـثالً ؛ اسـت  مخاطـب  در گرایش ایجاد گرایشها، حوزه در تأثیر نخستین :ایجاد. الف

 وقت آیا«) 21(؛ »اللَّه لذکْرِ قُلُوبهم تَخْشَع أَن ءامنُواْ للَّذینَ یأْنِ أَلَم«: کرد هاستفاد توان   می آیه این از مؤمنان در خشوع
 »شود؟ خاشع خدا ذکر برابر در مؤمنان دلهاى که است نرسیده آن

  .است مخاطب در موجود گرایشهاى تقویت براي تأثیرگذاري گرایشها، در تأثیر نوع دومین: تقویت. ب
 و کـرده  تحریـک  را آنهـا  طلبـی    منفعت الحسنه، قرض سوي به مخاطبان دادن سوق براى کریم قرآن لمثا براي

  :فرماید مى
 تـا  دهد اى الحسنه   قرض خدا به که کیست« )22( ؛»کَثیرَةً اَضْعافاً لَه فَیضاعفَه حسناً قَرضاً اللَّه یقرِض ذَالّذى من«

 »کند؟ برابر چندین او براى را آن
لْ  آمنُـوا  الَّذینَ اَیها یا«: فرماید مى و کرده تقویت را گرایش همین جهاد، سوي به آنان دادن حرکت براي یا و هـ 
بیلِ   فى تُجاهدونَ و رسوله و بِاللَّه تُؤْمنُونَ*  اَلیمٍ عذابٍ منْ تُنجیکُم تجارةٍ  على اَدلُّکُم سـ  ه کُم اَ و بِـاَموالکُم  اللـَّ نْفُسـ 
کُمخَیرٌ ذل نْ لَکُما ونَ کُنْتُملَمرا شما که کنم راهنمایى تجارتى به را شما آیا! اید آورده ایمان که کسانى اى«) 23(؛ »تَع 

 این. کنید جهاد خدا راه در جانهایتان و اموال با و بیاورید ایمان رسولش و خدا به! بخشد؟ رهایى دردناك عذاب از
  ».بدانید اگر؛ است هترب شما براى

  .دهد انجام را آن مناسب اقدام و کند حرکت گریزي   ضرر و طلبی منفعت سبب به انسان که است طبیعی
 رفتارها تا شود مى سازى   زمینه مخاطب، در گرایش هر خاص رفتارهاى ایجاد براى تجلّى، مرحله در :تجلّى. ج

 مثـل ؛ دهد بروز را خود احساس مخاطب، که کنیم مى کارى یعنى ؛یابد تجلى رفتار در احساس و کند ظهور و بروز
 و تجلـی  در گرایشـها،  تقویت و ایجاد است، آشکار که   چنان؛ کند گریه که کنیم مى کارى یا کن گریه گوییم مى اینکه
  .گیرد   می صورت تجلی تقویت، از خاصی مرحله در و دارد انکارناپذیر تأثیري آنها ظهور

 رفتار حوزه. ج
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 حـد  تـا  باید آنان، گرایشهاى و احساسات در تأثیر و اندیشه اقناع بر افزون مخاطبان، رفتار در تأثیرگذارى براى
 و یابـد    مـی  تغییـر  مخاطـب  رفتارهـاي  نیـز  عملـی  راه یک ارائه بدون گاهى گرچه؛ کرد ارائه نیز عملى برنامه امکان
  :کرد ارائه توان مى دینى سخنرانى در عملى برنامه گونه دو. شود   می حاصل غرض
 امـام  بـه  محبـت  احسـاس  اوج در مخاطـب  وقتـى  مـثالً ؛ بـد  رفتارهـاي  و عادتهـا  تـرك  براى عملى برنامه. 1
 امـام  بـراى  کـه  چشـمى  ایـن  بـا «: گوییم مى او به ریزد، مى اشک حضرت آن براى و گیرد   می قرار السالم علیه حسین
  ».نکن نگاه امحرمن به دیگر اى، ریخته اشک السالم علیه حسین
 و نمـاز  دربـاره  مخاطبان اندیشه اقناع از پس مثالً؛ فضایل کسب و خوب کارهاى به اقدام براى عملى برنامه. 2

 بـه  ایـن  از بیاییـد  یا بخوانیم، وقت اول را نمازمان بعد به این از بیایید«: گوییم مى آنان به باره، این در حس تحریک
  »... .و بخوانیم را نوافل همیشه بعد

 رفتار و احساس اندیشه، متقابل تأثیر

 عاطفی عوامل واجد باشد، عقالنی هم قدر هر که نیست رفتاري هیچ. دارند تعامل یکدیگر با نگرش مؤلفه سه
 مداخلـه  آن در فهـم  یـا  ادراك اینکـه  مگـر  بود، عاطفی حالت شاهد توان   نمی بالعکس نیز و نباشد محرك عنوان به

  )24( .دارد
. کنـد  مـى  ایجـاد  انسـان  در انگیزى   شوق احساس او، نعمتهاى در اندیشه و الهى رحمت و رأفت از اهىآگ مثال

 از آگـاهى . شـود    مـی  ایشـان  بـه  شـیفتگی  احسـاس  سبب السالم علیهم  طهارت و عصمت بیت اهل اخالق از آگاهى
  .کند مى ایجاد آنان از نفرت احساس ،السالم علیهم معصوم امامان به امیه بنى ظلمهاي

 طـور  همـین  و دارد اثـر  ایشـان  برابـر  در مـا  رفتـار  و گرایش بر السالم علیهم  بیت   اهل دربارة ما بینش و اندیشه
  .گذارد مى تأثیر آنان به گرایشمان و بینش بر ما رفتار و رفتار، و بینش بر بزرگواران آن به ما گرایش
  :کنید توجه یکدیگر بر رفتار و گرایش، و هیجان و احساس اندیشه، متقابل تأثیر درباره زیر مثالهاي به
 و دانـد  مـى  اوالد کشـتن  یعنـى  خـاص،  رفتـار  سـبب  را »اوالد داشتن دلیل به تنگدستى« اندیشه کریم، قرآن. 1

 از را فرزنـدانتان  و«) 25(؛ »کبیراً خطأً کانَ قَتلَهم انَّ ایاکُم و نَرزقُهم نَحنُ امالقٍ خَشیۀَ اَوالدکُم تَقتُلُوا ال و«: فرماید مى
  ».است بزرگى گناه آنها کشتن مسلماً. دهیم مى روزى را شما و آنها ما. نکشید فقر ترس

 نیـز  او رفتـار  بر) ترس( احساس تأثیر بیانگر البته؛ است انسان رفتار بر تفکر و بینش تأثیر دهنده   نشان فوق، آیه
  .هست
 بـه «) 26(؛ »منوعـاً  الخَیـرُ  مسه اذا و*  جزُوعاً الشَّرُّ مسه اذا*  هلُوعاً خُلقَ انَاالنس انَّ«: فرماید مى کریم قرآن. 2
 کـه  هنگـامى  و کنـد  مـى  تـابى    بى برسد، او به بدى که هنگامى و است شده آفریده طاقت   کم و حریص انسان، یقین،
  ».]ورزد مى بخل و[ شود مى دیگران مانع برسد، او به خوبى

  .است شده معرفى خاصى رفتار عامل حرص، و دنیا به گرایش آیه این در
 چیـزى  هـر  بـه  محبـت  و دوستى) 27(؛ یصم و  یعمى ء للشَّیى حبک«: فرماید   می وآله علیه اهللا صلی خدا رسول. 3

  ».کند مى کر و کور] را تو[
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و  قَلْبه اَمرَض و بصرَه عشىاَ شَیئاً عشقَ من«: فرمود   می نیز السالم علیه على امام ینٍ  ینظُـرُ  فَهـ ۀٍ  غَیـرِ  بِعـحیح صـ و 
عۀٍ غَیرِ بِاُذُنٍ یسممیعاو پـس . کند مى بیمار را قلبش و پوشاند مى را او چشم ورزد، عشق چیزى به کس هر) 28(؛ س 

  ».شنود مى شنوا غیر گوشى با و نگرد مى صحیح      غیر چشمى با
؛ اوسـت  اندیشـه  و بینش و ادراك نتیجه در و ظاهري احساس بر انسان گرایشهاى عمیق تأثیر دهنده   نشان این،

  .کند مى تغییر معرفت ورودى کانالهاى گرایش، سبب به حقیقتاً زیرا
  :است کرده ترسیم را تأثیرگذاري این مثنوى، در مولوى زیبا چه و

  خـودیش از وارهانـد زمانى کو        حشیش کف در بنهـاده خـاصیـت
 کنـد مى بر را فکـر عالـم دو کز        کند مى سان بدان یزدان را خواب

 رهد مى عالم دو از مست بدو تا        دهـد مى آن خـدا را مـى جـرعـه
  دوستى از عــدو نبشناسـد کـو         پـوستى عشق از را مجنـون کـرد
  )29( او ردبگمـا تـو ادراك بر که تا        او دارد مى چنین این هزاران صد

  نکته چند

 بـر  گـاه    آن و احسـاس  بـر  سپس اندیشه، بر اول که است صورت بدین سخنرانى در گذارى   تأثیر طبیعى سیر. 1
 طریـق  سه این از یک هر از را تأثیرگذارى گاهی و نیست صورت این به همیشه اما؛ شود گذاشته اثر مخاطب رفتار

  .کرد شروع توان مى
 سـاز    خطـر  تواند مى موارد برخى در امر این. پردازد مى احساس تحریک به اندیشه اقناع بدون سخنران گاهى. 2
 سـپس  و مطـرَح  را) برهـان ( حکمـت  اول وآلـه،  علیه اهللا صلی اکرم پیامبر تبلیغى راهبردهاى بیان در کریم قرآن. باشد

  )30( .کند مى بیان را) احساس تحریک( حسنه موعظه
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 )1(ت سخنرانی هاي موفقی شاخص: مشش درس

 مطلوب سخنرانی شاخصهاي

 آشـنایی  سـخنرانی،  تقسـیمات  انواع از برخی توضیح نیز و آن تأثیرات و اهداف بیان دینی، سخنرانی تعریف با
 مطلـوب،  سـخنرانی  یک هاي شاخصه بیان با کنیم می تالش درس این در. کردیم پیدا تبلیغی روش این با مختصري

  .برسیم خوب سخنرانی از تري روشن درك به
 کند می کمک ما به نامطلوب سخنرانی شاخصهاي آن، از پس و مطلوب سخنرانی شاخصهاي شناخت همچنین

 را آنهـا  به رسیدن راههاي و کنیم می بیان را مطلوبیت شاخصهاي فقط اینجا در البته. کنیم نقد را سخنرانیها بتوانیم تا
  .گذاریم می وا خود جاي به

 و شـود  نمـی  جمـع  سـخنرانی  یک در مطلوبیت وجوه همه معموال که شویم می متذکر را نکته این جا همین در
  .نامید مطلوب توان می را سخنرانی باشد، داشته وجود آنها از بعضی که همین

  .شود می دیده آن از بعد بعضی سخنرانی، هنگام در مطلوبیت، وجوه از بعضی
 مخاطـب  رفتـار  و عالیـق،  و احسـاس  اندیشـه،   وزهحـ  سـه  در کـه  آنست مطلوب سخنرانى  مهم ویژگیهاي از

  .کرد بررسی حوزه سه این در را مطلوبیت وجوه باید اینرو از؛ باشد تأثیرگذار

  مخاطب اندیشه و آگاهی. الف

 بـه  که است سخنرانی تأثیرگذاري و موفقیت عالمت ها، نشانه برخی وجود مخاطب، اندیشه و آگاهی حوزه در
  .شود می اشاره آنها از برخی

  مطلب گیرى پى انگیزه. 1

 بـا  آنـان  تـا  کند ایجاد را مطالب گیرى پى انگیزه خود مخاطبان در ابتدا از بتواند که است کسى موفق، سخنران
 نیـز  دیگـر  سخنرانیهاي شنیدن به را آنان انگیزه، این همچنین. باشند او بعدى مطالب شنیدن دنبال به عالقه و انگیزه

  .شود می آنان تر بیش درك و فهم نتیجه در و مباحث، به شنوندگان توجه باعث مطلب گیري یپ انگیزه. کند ترغیب

  مخاطب اندیشه به بخشیدن تمرکز. 2

 روى بـر  آنهـا  فکـر  و اندیشـه  است الزم آنان، در احساس تحریک براى هم و مخاطبان اندیشه اقناع براى هم
 قـدرت  سخنران، هرگاه. است سخن شنیدن هنگام دقت، و توجه اوج تمرکز، از منظور. شود متمرکز بحث موضوع
  .است برخوردار باالترى تأثیرگذارى از باشد، داشته خود مخاطبان اندیشه و ذهن به بخشیدن تمرکز

  مخاطب اعجاب برانگیختن. 3

 تعجـب  بـه . شـود  مـی  مطلـب  فهـم  بـراي  دقت نتیجه، در و او توجه جلب باعث مخاطب، اعجاب برانگیختن
  .شود مى بیان که باشد محتوایى یا و سخن اداى نحوه سبب به است ممکن مخاطب، واداشتن
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  مخاطب اقناع و فهم. 4

 دربـارة  آنـان  ساختن متقاعد و کردن قانع و مخاطبان در اندیشه و فکر ایجاد سخنرانى، اساسى هدفهاى از یکى
 بـه  کـه  کنـد  بیـان  اى گونـه  بـه  را البمط کرده، قانع را خود مخاطبان نتواند که سخنورى. است شده مطرح مباحث
 نقلـی،  مطالـب  سـاختن  مسـتند  برهـان،  و استدالل از استفاده با. ندارد چندانی توفیق بپذیرند، او از و بفهمند خوبی
  .کرد تسهیل را مطالب بهتر فهم پرداخته، اندیشه اقناع به توان می خاص، چینشهاي و مناسب، خروج و ورود

  پیام ماندگارى. 5

 امـا ؛ بگیرنـد  فرا خوبی به را مطالب آنها، شنوندگان که بگویند سخن اي گونه به توانند می فقط سخنوران برخی
 آنهـا  زیادي مدت تا مطالب گرفتن یاد از پس توانند می مخاطبان که کنند می ارائه را خود مباحث چنان دیگر، بعضی

 بـه  کـه  باشـد  شـده  نقـش  اى گونه به و مانده باقى بمخاط ذهن در باید سخنرانى اصلى پیام. باشند داشته یاد به را
  .نشود خارج او ذهن از زودى

 آن در نیـز  او احسـاس  چه اگر؛ است مرتبط مخاطب اندیشه حوزه به تر بیش آن تبیین قابلیت و پیام ماندگارى
 مناسـب  دىبنـ  صـورت  و چیـنش  بـه  باید پیام ماندگارى براي سخنران، اساسى رویکرد زمینه، این در. دارد دخالت
  .شود معطوف مناسب اسلوبهاى از استفاده و تأخیر تقدیم، ترتیب،: از اعم مطالب،

 ویـژه  جمـالت  قصـار،  کلمـات : مثـل  خـاص  جمالت از استفاده با اگر ویژه به مناسب، بندي جمع و بندى دسته
  .کند ماندگار شنونده ذهن در را پیام تواند می گیرد، صورت... و )5( شرطیه و استفهامیه

  بیان قابلیت. 6

 دیگـران  براى را فراگرفته مطالب بتواند او که کند مى منتقل مخاطب به را خود مطالب اى گونه به توانا سخنران
 عمـده،  طـور  بـه  ولـی ؛ نیسـت  مناسـب  مطلبی نوع هر براي و همیشه مطالب، بیان براي مخاطب توانایی. کند بازگو

 دو بـه  اسـت  ممکـن  بیـان،  قابلیـت . اسـت  تر مطلوب یابد، توسعه تر بیش هرچه و است عمومی سخنرانی، پیامهاي
 برداشـت  اینکه دیگر و کند می بازگو را شنیده عبارات از بعضی عین مخاطب، اینکه یکی: کند ظهور و بروز صورت

  .باشد می مطلوب صورت دو هر که دهد می انتقال دیگران به را خود
 نقـش  بحـث،  کلیـدي  هـاي  جملـه  تکرار و سخنرانى، پیام ودنب فهم درخور مطالب، روانى مناسب، بندى دسته

  .دارد بیان قابلیت در بسزایى

 تفکر و تحقیق مطالعه، روحیه ایجاد. 7

 دسـت  بـه  بیشـتري  برکات و توفیقات سخنرانی، موضوع دربارة مخاطبان در پژوهش و مطالعه روحیه ایجاد با
  .رود می باالتر نیسخنرا در شده مطرح مباحث مرز از مخاطب درك و آید می
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 حرکـت  سو این به را او ذهن مخاطب، براى درك قابل و الزم جدید، سؤاالت ایجاد با سخنران که صورتى در
 و تحقیـق  مطالعـه،  سـوى  بـه  بداند، عیب خود براى را آن ندانستن و بدانم باید را شده مطرح سؤال جواب که دهد
  .شود مى کشیده بحث موضوع دربارة تفکر

 و الزم منـابع  معرفـى  اندیشـه،  و پـژوهش  بـه  تشـویق  آن، فواید بعضی دادن نشان و مطالعه به صیهتو همچنین
 گیـري  نتیجـه  و بررسـی  گذاشـتن  ناتمام و مفید کتابهاى بعضى از خاص تعریف سخنرانى، در مخاطب فهم درخور
 بـه  را مخاطـب  تواند می – نشود شبهه ایجاد باعث که صورتی در - مخاطب تأمل و تفکر به آن دادن حواله و بحث

  .دهد سوق تحقیق و مطالعه

  مخاطب عالیق و احساسات. ب

 ترین مهم که است توجه قابل سخنرانی، بودن مطلوب براي مخاطب عالیق و احساسات حوزه در هایی مشخصه
  .کنیم می بررسی را آنها

  معنوى عالیق و انسانى عواطف تحریک. 1

 عواطـف  محصـول  - است الزم و صحیح موارد، بعضى در که - نوع هم و وطن هم به محبت فرزند، به محبت
  .است معنوى عالیق جمله از نیکى، به میل و پرستش حس و؛ انسانى

 و سـخنرانی  جلسـه  در معنـوي  فضـاي  ایجاد و - است داده دستور دین که آنجا تا - انسانی عواطف تحریک
 جلسـات  در کـه  معنـوي  حـاالت . اسـت  آن بودن مطلوب و سخنرانی در توفیق هاي نشانه از مخاطبان، روان و روح

 مـذهبی  محافـل  شیرینی عامل ترین اصلی شده، مردم دینی باورهاي و ایمان تقویت باعث شود می حاصل سخنرانی
 بـه  تمایـل  گناهـان،  از ندامت احساس خدا، بودن مهربان احساس الهی، محبت باعث معنوي عالیق تحریک. است

  .کند می راغب خداوند اطاعت و بندگی سوي به را انسانها و شود می... و اهللا لیا تقرب و معنوي تکامل
. دارد معنـوي  فضـاي  ایجـاد  در بسزایی تأثیر شنوندگان، آمادگی و سخنران معنوي خوش حاالت و قوي ایمان

 دینـی  مبلّـغ  یگریار تواند می نیز آن هنرمندانه اجراي در تخصص و سخنرانی علمی اصول رعایت آنها، کنار در البته
  .باشد

 گفتار مجموعه یا بحث موضوع به مندى عالقه ایجاد. 2

. باشـد  آنهـا  فـورى  نیـاز  موضـوعات،  آن گرچـه ؛ ندارند موضوعات بعضى شنیدن به اى عالقه مخاطبان، برخى
 مباحث یدنشن براى اى انگیزه و حوصله اما اند، شده حاضر دلیل هر به سخنرانى جلسه در گرچه نیز، آنان از اى عده

 سـخنان  اسـتماع  براي انگیزه ایجاد بر عالوه موفق، سخنران. دانند مى آور مالل را سخنرانى و سخنران وجود نداشته،
 منـد  عالقـه  خویش گفتار مجموعه و موضوع به را مخاطبان ممکن، راههاي از تا کوشد می سخنرانی، ابتداي در خود
  .گذارد باقی دگانشنون ذهن در موضوع آن از خوشی خاطره و سازد
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  زیباگرایى حس ارضاى. 3

 مدرسـه،  خانـه،  از که گونه همان و دارند گرایش آن سوى به طبیعى صورت به داشته، دوست را زیبایى انسانها
 تـر  بـیش  تأثیرگـذاري  باعث سخن، زیبایی. برند مى لذت نیز زیبا سخن از آید، مى خوششان زیبا باغ و درخت اداره،

 موفـق  سـخنرانى  یـک  زمانى طبیعى، صورت به. بیند نمی را سخنرانی نقصهاي گاهی که حدي به؛ است مخاطب در
 از هـم  و باشـد،  شـده  آراسـته  بـدیع  و بیـان  صـناعات  و قواعد و بالغت فصاحت، رعایت با آن ظاهر هم که است

 ارضـا  را مخاطبـان  ىزیبـاگرای  حـس  بتواند و باشد برخوردار زیباییها بیان مثل است زیبایی کننده ارضا که محتوایی
  .کند

 بشر نوجویى و نوگرایى حس ارضاى. 4

 زنـدگى  کـردن  نو به را آنان نوجویى حس و برند مى لذت نو هاى گفته و ها نوشته اشیا، وسایل، از انسانها همه
 نیسـت  این لزوما نوگرایى از منظور البته. بگوید نو سخن نیز مذهبى سخنران که دارند انتظار اینرو از؛ دهد مى سوق

 بنـدیها  دسته قالبها، در شد، مى بیان گذشته در که را دینی محتواى همان توان می بلکه؛ شود ارائه جدیدى محتواى که
 و کـرد  بیـان  را آنها جدید، مصادیق و مثالها یا و جدید دید زاویه تازه، تعابیر و ادبیات با و کرد ارائه نو تحلیلهاى و

  .شود می نوگرایی حس ارضاي باعث نیز کهن متون از استفاده قابل و تازه هاي نکته بیان البته. داد توضیح

 بعد جلسات براي انتظار ایجاد. 5

 بکشند انتظار آن بعدي جلسات براي شنوندگان که است این سخنرانی، بودن مطلوب و کمال هاي نشانه از یکی
 خاطره گاه و آینده، به آن پاسخ دادن والهح و مناسب سؤال یک ایجاد گاهی. باشند داشته را آن در شرکت آرزوي و

 بـه  را مخاطـب ... یا و گفتن مفید و مختصر زیباگویی، یا و است مانده باقی مخاطب در قبلی جلسات از که خوشی
  .گذارد می بعدي جلسات انتظار به و کند می سخنران و سخنرانی شیفته را او یا و دارد وامی کنجکاوي

 و شنوندگان دوري باعث مذهبی، احساس فاقد و فهم غیرقابل کننده، کسل النی،طو خیلی سخنرانیهاي معموال
 .کرد پرهیز آن از باید و است سخنرانی در حضور براي آنها کراهت
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 )2(هاي موفقیت سخنرانی  شاخص: هفتمدرس 

 یـق عال و احساسـات « و »مخاطـب  اندیشـه  و آگـاهی « حوزه دو در سخنرانی مطلوبیت وجوه با پیش درس در
 برخـی  ،»مخاطـب  رفتـار « حـوزه  در سـخنرانی  مطلوبیـت  وجـوه  بیـان  از پـس  درس، این در. شدیم آشنا »مخاطب
  .دهیم می توضیح را نامطلوب سخنرانی هاي شاخصه

 مخاطب رفتار) ج

 بررسـی  را آنهـا  از برخـی  کـه  اسـت  هـایی  نشـانه  داراي مخاطب، عملکرد و رفتار حوزه در مطلوب سخنرانی
  .کنیم می

 منفی رفتارى تظاهرات ییرتغ. 1

 او سـخنان  شـنیدن  به اي عالقه و کنند می برخورد سخنران با میلی بی و تفاوتی بی اعتنایی، بی با شنوندگان گاهی
 حرکات کردن، نگاه نحوه نشستن، طرز: مانند فیزیکی عالئم سري یک با را خود مخالفت و عالقه عدم آنها. ندارند

 حاضـر  سـخنرانی  جلسـه  در اجبـار  بـه  کـه  کسانی معموالً. دهند می نشان خود تسکو میزان با حتی یا و جسمی،
  .دارند واکنشهایی چنین است، بوده سخنرانی از غیر چیزي جلسه، در حضور از آنها هدف یا و اند شده

 یـر تغی اشتیاق حتی یا و موافقت به مخالفت یا اعتنایی بی از را مخاطب رفتاري تظاهرات بتواند سخنران چنانچه
  .است داده انجام مطلوب و هنرمندانه کاري دهد،

 اعتنایی بی نمایش او، عالقه و نیاز مورد مطالب بیان مخاطب، با برخورد در مهربانی و خونسردي آرامش، حفظ
 تغییـر  در تواند می متکبرانه، رفتار از پرهیز و او با دوستانه ارتباط برقراري عین در مخاطب اعتنایی بی مقابل در خود

  .باشد داشته نقش اعتنا بی و مخالف مخاطبان رفتاري تظاهرات

  سخنران تأیید اظهار. 2

 را وى نوعى به معموالً شود، برانگیخته او حس یا و بپذیرد و بفهمد را سخنران مطالب شنونده، که صورتى در
 بروز وي رفتار در که است سخنرانی بودن مطلوب از نشانه یک مخاطب، سوي از سخنران تأیید اظهار. کند مى تأیید

 بـدن  و سـر  فیزیکى حرکات با گاه و... و سیاسى شعارهاى گفتن، تکبیر صلوات، فرستادن با گاهی امر، این. کند مى
  .بپردازد شنوندگان در خود سخنان تأثیر ارزیابى به تواند مى حرکات گونه این با سخنران. شود مى انجام

 ممکـن  ویـژه،  رفتـاري  عادتهـاي  یا و خاص فرهنگ داشتن سبب به بانمخاط برخی که داشت توجه باید البته
 عدم بر دلیلی را آنان نداشتنِ واکنش نباید شرایطی چنین در. ندهند نشان واکنش سخنران سخنان به عمل، در است
  .کرد قلمداد نپذیرفتن یا و فهم

 بسـیار  مخاطبـان  سـوي  از تأییـد  راظها در آن از پیش یا و سخنرانی حین در سخنران رفتار و گفتن سخن شیوه
 تأییـد  را او سـخن  تـر  راحـت  باشـد،  منـد  عالقه مذهبی گوینده به نسبت دلیلی هر به مخاطب که زمانی. است مؤثر
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 تأیید اظهار به را شنوندگان ،...و ها جمله بعضی گذاشتن ناتمام سؤال، طرح با سخنوران برخی این بر عالوه. کند می
  .دارند می وا

  مخاطب تأثر اظهار. 3

 احساسـات  تحریـک  در سـخنران  موفقیـت  هاي نشانه از و طبیعی امري دینی، سخنرانی در مخاطب تأثر اظهار
 مطالـب  بیـان . کنـد  مى پیدا نمود... و زدن پیشانى به کردن، گریه: مثل مختلف، صورتهاى به امر، این. است مخاطبان

 قابل نکات از خویش، تأثر اظهار براي مخاطب به دادن فرصت و احساس تحریک روشهاي کارگیري به کننده، متأثر
  .گیرد قرار توجه مورد سخنرانی موفقیت شاخصه این دربارة است الزم که است توجهی

 احساسـات  هنگـام  زود بـروز  نیـز  و مخاطبـان  احسـاس  تحریـک  براي حد از بیش تالش که است ذکر شایان
  .بگذارد نامطلوب تأثیر شنوندگان احساس بر تأثیرگذاري جریان در تواند می سخنران،

  .است گوینده احساسات با مخاطب احساسات بودن همراه مسئله، این در کلّى معیار
 اخـتالل  عامل جلسه، در افراد بعضى اندازه از بیش یا و هنگام زود تأثر اظهار گاهى که کرد توجه باید همچنین

 را مجلـس  درایـت،  بـا  بایـد  کـه  بـرد  مـى  دیگر جایى به را جلسه مسیر حتّى و است مخاطب با سخنران ارتباط در
 افـراد  نه؛ است مخاطبان توده تأثر اظهار مسئله، این در مالك. گرفت نظر در را مردم توده احساسات کرده، مدیریت

  .خاص

 رفتار نوعی آغاز یا تغییر به تصمیم. 4

 یـا  رفتـار  تغییر به تصمیم آن از پس اغالب باشد، موفق مخاطب رفتار بر تأثیرگذاري حوزه در سخنرانی چنانچه
  .شود می ایجاد شنوندگان در رفتار نوعی آغاز

 غیبـت، : ماننـد  گناهانى اگر مثالً؛ دهد تغییر را خود رفتار که گیرد مى تصمیم سخنرانى تأثیر تحت مخاطب، گاه
  .نکند چنین که کند مى سعى و گیرد مى تصمیم است، شده مى مرتکب... و نماز ترك دروغ،

 گیرد مى تصمیم عواطفش و دینی احساسات تحریک و اندیشه اقناع و سخنران سخنان شنیدن از پس نیز گاهى
  ... .و بگوید راست بگیرد، روزه بخواند، وقت اول نماز مثالً؛ دهد انجام را خاصى رفتار عمر، پایان تا

 کننـد  مـى  سـعى  مخاطبـان  و گیرد مى صورت هم با تصمیم دو هر سخنرانى، بودن آمیز موفقیت صورت در البته
  .باشند پایبند آنها به و کنند توجه دینى مطلوب عملکرد و رفتارها به گذاشته، کنار را خود غلط رفتارهاى

 سخنرانی از تبلیغ. 5

 موفقیـت  نشـانه  تبلیـغ،  این. است سخنرانی مجلس از مخاطب تبلیغ سخنرانی، بودن مطلوب هاي نشانه از یکی
 براي که حدي به؛ است کرده پرجاذبه مخاطب براي را او سخنرانی مجموع، در که است تلفمخ جهات از سخنران
  .کند می تبلیغ نیز دیگران حضور
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 تشکر و تقدیر. 6

 از سـخنرانی،  از پـس  درنـگ  بـی  باشـند،  برده آن از کافی بهره شنوندگان و باشد مطلوب و مؤثر سخنرانی، اگر
  .کنند می تشکر سخنران خود زا ویژه به و کنندگان برگزار و بانیان

  .کند می ظهور... و او به لطف اظهار و دادن  دست سخنران، گرد شدن جمع در تشکر و تقدیر این
 سـخنرانیهاي  تقویـت  بـراي  کننـد  مـی  بیان مردم که مطالبی نوع از توانند می مواقعی چنین در مذهبی گویندگان

 دانسـته،  خدا ناحیه از را آمده دست به توفیقات سخنرانان، است مالز البته. کنند استفاده روش و محتوا نظر از خود
  .باشند سپاسگزار پایانش بی الطاف سبب به او از

 نامطلوب سخنرانی هاي نشانه

. کنـیم  توجـه  آن مقابـل  وضعیت به که است آن نوبت مطلوب، سخنرانی یک ویژگیهاي و صفات مرور از پس
 بر هم دیگري عالئم آن، بر عالوه اما؛ است سخنرانی بودن نامطلوب دهنده نشان مطلوب، سخنرانی هاي نشانه نبودن

  .دارد داللت سخنرانی بودن نامطلوب
 همـوار  مناسـب  روشـهاي  یـافتن  براي را راه و کند می کمک سخنرانیها از بهتر ارزیابی در را ما عالئم این بیان

 نکـردن  رعایـت  در صـفات،  ایـن . اسـت  امطلوبن سخنرانى صفات اهم شود، مى مرور درس این در آنچه. سازد می
  .دارد ریشه سخنرانى اسلوبهاى و روشها اصول،

  بودن کننده خسته. 1

 را خود است ممکن خستگی، این. کند خسته را مخاطبانش که است آن نامطلوب سخنرانى ویژگیهاى جمله از
  .دهد نشان شنوندگان گفتار یا رفتار در

  :از اند عبارت خنرانیس شدن  کننده خسته عوامل برخی
  ؛زدن حرف یکنواخت) الف
  ؛چشم و سر دست، حرکات و صوت لحن، محتوا، بین ناهماهنگى) ب
  ؛مطالب نبودن مفید) ج
  .سخنان بودن احساس فاقد) د

  بودن تکرارى احساس. 2

 مطالب گاهى،. است نامطلوب سخنرانى صفات از یکى تکرار، خود لزوماً نه و سخنرانى بودن تکرارى احساس
 نصـایح،  و مـواعظ . نـدارد  بـودن  تکـرارى  احساس مخاطب، ولى؛ باشد تکرارى که هست هم الزم و است تکرارى

  .نیست هم نامطلوب و دارد تکرارى جنبه بیشتر
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 و جـاذب  هنرمندانـه،  چنان آن سخنران ولى؛ شوند تکرار دالیلى به است ممکن مواعظ غیر از بسیارى همچنین
 نخواهـد  نـامطلوب  سـخنرانى  صـورت،  این در. نکند بودن تکرارى احساس مخاطب، که کند مى مطرح را آنها مفید،

 یـک  تکـرارى،  مثالهاي و الفاظ جمالت، با سخنران که شود مى ایجاد مخاطب در زمانى بودن، تکرارى احساس. بود
  .کند مطرح را تکرارى موضوع

 نـامطلوب  داده، دسـت  از را خـود  لطف الفاظ، و محتوا تکرار با اما؛ باشند دلنشین و شیرین ما سخنان هرچند،
  .شد خواهند

 بـود تـحسیـن و تصـدیـق سزاوار        بود شیـرین و دلبند گرچه سخن
  بس خوردند، بار یک چو حلوا که        پس باز مگو گفتى، بار یک چو

  مخاطب مخالفت برانگیختن. 3

. انگیـزد  مـى  بـر  را مخاطب مخالفت ادامه، در یا و ابتدا همان از که گیرد مى صورت اى گونه به سخنرانى گاهى
  :از اند عبارت مخاطب مخالفت برانگیختن عوامل

  ؛الزم چینی مقدمه بدون مخاطب مسلّم عقاید با مخالفت) الف
  ؛برانگیز حساسیت مطالب نبودن مستند) ب
  ؛تحقیرآمیز سخنان طریق از شنونده تحقیر) ج
  ؛طبمخا نزد سخنران شخصیت بودن پایین) د

  ؛مخاطب ملّى و بومى فرهنگ با مخالفت) هـ
  ؛مخاطب مثبت نقاط گرفتن نادیده و موجود بدیهاى بر زیاد اصرار) و
  ؛مخاطب دائم نقد) ز
  .منفی اعمال و صفات دربارة مخاطب با مطالب مستقیم هاى گره) ح

  سخنران به خوردن نامطلوب چسب بر. 4

 رفتـار : مثـل  مختلفى دالیل برداشت، این. ندارد سخنرانى لیاقت سخنران، که است این مخاطب، برداشت گاهى
 از ناشی تفاهمهاي سوء حزبى، و سیاسى شرایط جامعه، در مطرح حدیثهاى و حرفها سخنرانی، ارائه نحوه سخنران،
 انسـخن  ارائـه  سخنران، به خوردن نامطلوب برچسب مهم دالیل از یکى. باشد داشته تواند مى... و فرهنگی تفاوتهاي

  .است ناپسند
 پسـندیده  سـخنان  بـه  را خـویش  زبـان ) 1(؛ المالم تَأمنِ الکَالمِ حسنَ لسانَک عود«: فرمودالسالم  علیه  على امام

  ».باشى امان در]  دیگران[ سرزنش از تا ده عادت
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  نکته چند

 بـه  نـاظر  اینکـه  از اعم؛ دشو اجرا... و سخن کردن استداللى بحث، کردن نو کالم، سازى جذاب روشهاى اگر. 1
  .سازند مى دور نامطلوب صفات از را سخنرانى و سخنران موارد از بسیاري در باشد، اجرا یا چینش یا محتوا
 بـه  دیگـر  بعضـى  و محتـوا  به مربوط برخى. شود مى مربوط سخنرانى، اجراى به نامطلوب صفات از بعضى. 2

 مـثالً ؛ اسـت  مـرتبط  مـوارد  همـه  بـه  بعضـى  و احـث مب چیـنش  بـه  نیـز  برخـى . اسـت  مربوط سخنران، شخصیت
 محتـوا  بـه  بیشتر مطالب بودن تکرارى احساس یا محتوا، خاطر به گاهى و است اجرا خاطر به گاه بودن، کننده خسته
 مربـوط  اجـرا  و چیـنش  محتـوا،  بـه  مخاطـب  مخالفت برانگیختن و نامناسب، اجراى سبب به گاهى و است مربوط
  .است

 و منبرش، از بعد و قبل رفتار و اوست خود به مربوط گاهى سخنران، به خوردن امطلوبن برچسب طور همین
. اسـت  سخن اجراى و چینش محتوا،: مانند عواملى به مربوط گاهى و کند مى پیدا ربط حاکم اجتماعى مسائل به گاه

 روزمرّگى و زدگى جو دگى،شتابز به مخاطبان، مخالفت شدن برانگیخته و سخنران با اجتماعى مخالفتهاى از بسیارى
. آیـد  مـى  پیش مشکالتى چنین کمتر رود، پیش برنامه و طرح با و کند کار مباحث روى اگر که گردد مى بر سخنران

 امـان  در پشـیمانى  از را تـو  کـار،  از قبـل  اندیشیدن) 2(؛ النَّدم منَ یؤَمنُک الْعمل قَبلَ اَلتّدبیرُ«: است آمده حدیث در
  ».دارد مى
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  سخنرانی تمهیدات: فصل سوم

  )1( سخنرانی تمهیدات: مشتدرس ه

 سخنرانى تمهیدات

 مطالـب  آن، موضـوع  سـخنرانی،  از هـدف  درباره اندیشه سخنرانی، ایراد از بیش بایسته بلکه و شایسته امور از
 یريتأثیرپـذ  بحـث،  مـورد  موضـوع  خصـوص  در مخاطب مشکالت و مسائل مخاطب، نوع مطالعه، براي نیاز مورد

  .است... و شنونده
. شـود  مى فاحش خطاهاى از سخنران مصونیت باعث سخن، ایراد براى قبلى آمادگى و فوق مسائل درباره تفکر

 لغزشـها  از تـا  گوى سخن گاه آن کن، اندیشه نخست) 1(؛ الزَّلَل منَ تَسلَم تَکَلَّم ثُم فَکِّرْ«: فرمودالسالم  علیه على امام
  ».باشى امان در

 ســخن بگـوید گــه  آن بــیندیشد        کهن پیر پـرورده، دانِ ـخنس
 غـم؟ چـه گویى دیر گر و گو نکو        دم گـفتار بـه تأمل بـى مــزن

  بس گویند که کن بس پیش وزان        نَفَس برآور گـه آن و بـیندیش
 صـواب نگویى گر بِه تو از دواب        دواب از است بهتر آدمى نطق به

 مـواد  و محتـوا  اسـت  الزم دقیق صورت به آنها کردن مشخص و گفته پیش امور درباره اندیشه و تفکر از پس
 را عملـی  و فکـري  هـاي  فعالیـت  ایـن  مجموعه. گردند چینش مناسب صورت به و شده آماده مطالعه طریق از الزم

  .شود می آن غناي و سخنرانی شدن کاربردي موجب آنها به توجه که نامیم می سخنرانی تمهیدات
 ذوق از اسـتفاده  و حوصله، و دقت اندیشه، و تفکر با سخنرانى، اجراى از پیش سخنران، است شایسته اینرو از

 :دهد انجام ترتیب به را زیر اقدام یازده سلیقه، و
  ؛مخاطب کردن مشخص. 1
  ؛بحث پیام و هدف کردن مشخص. 2
  ؛)محور( موضوع تعیین. 3
  ؛عنوان تعیین. 4
  ؛ها رابطه شفک و یابى مسئله. 5
  ؛دید زاویه تعیین. 6
  ؛محتوا تهیه و طراحى. 7
  ؛مطالب چینش. 8
  ؛ابتدایى انگیزه ایجاد به ویژه توجه. 9

  ؛تأثیرگذارى در اوج نقطه به ویژه توجه. 10
  .محتوا نهایى تست. 11
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 بـه  اسـت  الزم جـا این در. کرد زیاد و کم را آنها توان مى و نیست موارد این در منحصر سخنرانى تمهیدات البته
 رعایـت  اسـت  الزم فنـی  نظـر  از که است اموري شود، می بیان تمهیدات عنوان به آنچه که کنیم توجه نیز نکته این

... والسـالم   معلیه بیت اهل به گرفتن،توسل وضو مثل معنوي و اخالقی مقدمات سري یک به توجه البته صد و گردد
 را سـخنرانى  تمهیدات از یک هر اکنون. بماند غافل آنها از نباید ینید سخنران که است اموري از سن، آغاز از پیش

  .دهیم مى توضیح

  مخاطب کردن مشخص: اول

 بـه  توجه با تا کرد مشخص را مخاطب باید مطالب، آورى جمع براى مطالعه و سخنرانى موضوع تعیین از قبل
 از بسـیاري  در صـورت  ایـن  غیـر  در؛ آید دگر مطالب و شود معین موضوع او، فهم و درك قدرت و عالیق نیازها،
  .کند مین دوا مخاطب از دردى که شود مى بیان سخنانى و تهیه مطالبى مواقع،

 خـود  مخاطبان حال به کارى اما؛ کنند مى سخنرانى خوبى موضوعات در کرده، آماده خوبى مطالب فقط برخى،
 راه و انـد  اشـتباه  در سخت سخنوران، گونه این. کنند مى بیان مخاطبان از گروهى هر براى را خویش مطالب و ندارند

  .برد نخواهند جایى به
 کـریم  قـرآن  در متعـال  خداوند نمونه، براي. است داشته توجه مخاطبان، تبلیغى نیازهاى به همواره کریم قرآن

 إِلَیـه  الـرُّوح  و*  الْملَائکَـۀُ  تَعرُج الْمعارِجِ ذى اهللاِ مّنَ*  دافع لَه لَیس لّلْکَفرِینَ*  واقعٍ بِعذَابٍ سآئلٌ سأَلَ«: فرماید مى
. شد واقع که کرد عذابى تقاضاى اى تقاضاکننده«) 2( ؛»...جمیالً صبرًا فَاصبِرْ*  سنَۀٍ أَلْف خَمسینَ مقْداره کَانَ یومٍ فى
 و فرشـتگان  المعارج، ذى خداوند سوى از. کند فعد را آن تواند نمى کس هیچ و است کافران مخصوص عذاب، این

 جمیل صبر پس. است سال پنجاه مقدارش که روزى آن در کنند، مى عروج او سوى به) خداوند مقرب فرشته( روح
  »... .کن پیشه

 شـده  یـان ب مطـالبى  اند، کرده پیدا که تبلیغی نیاز و افتاده، اتفاق مخاطبان براى که اى واقعه به اشاره با آیه این در
  .است

 بـا  کـه  نشسـت  تماشـا  بـه  آیـاتى  در تـوان  مـى  را قـرآن  در مخاطبـان  هـاي  نیازمندي به توجه از دیگرى جلوه
 جواب در که شود مى داده دستور خدا پیامبر به سپس و مطرح مخاطبان از سؤالى آنها در و اند شده آغاز »یسئلونک«

  .بگوید چنان و چنین آنها
 و فهم سطح و عالیق، نیازها، به خود تبلیغات درالسالم  معلیه معصوم امامان ووآله  علیه اهللا صلی خدا عزیز پیامبر

 و درك و عقالنـى  قدرت به توجه دربارةوآله  علیه اهللا صلی خدا رسول نمونه، براي؛ داشتند ویژه توجه مخاطبان درك
 که ایم شده مأمور] الهى[ پیامبران ما) 3(؛ عقُولهِم قَدرِ  على النّاس لِّمنُکَ اَنْ اُمرْنا الْاَنْبِیاء معاشرَ انَّا«: فرمود مى مردم فهم

  ».بگوییم سخن هایشان عقل اندازه به مردم با
نُ «: فرمود مخاطب فهم میزان رعایت به عنایت با نیزالسالم  علیه  على امام سـال مـا  الْکَـالمِ  اَح  ه جـال الْـآذانُ  تَمو 

بیتْع همسـخت  مـردم  فهـم  بـراى  آن درك و ناخوشـایند  گوشها براى که است آن سخن، زیباترین) 4(؛ الْاَفْهام فَه 
  ».نباشد
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 عـقول قـدر عـلى النـاس کَــلّم        عقول اهــل مـــوعظه بشـــنو
 عـوام فـهمند که است آن سخن        کـالم تزیین نه است معنا اصل،
 امـام  دربـاره  باشـد  قـرار  اگـر  نمونـه  بـراي ؛ دارد اهمیـت  بسـیار  آنـان  فهم و درك بهویژه و مخاطبان به توجه

ى  هـم  و اسـت  مى هم و است خُم هم خمینى«: که بگوییم ایشان درباره و بگوییم سخناهللا  رحمه خمینى اسـت  نـ«، 
 کلمـه  که دانند نمى آنها از برخى حتى یا و فهمند نمى را آن عوام، ولى؛ کنند مى درك را آن معناى خواص، از اى عده

  )5( .است شده چنین و آمده در) نى+  مى+  خُم( صورت به دگرگونى اندکى با و جدا جدا شکل به »خمینى«
 درك مقـدار  خـود،  هـاى  گفتـه  در بایـد  سـخنران «: نویسد مى معاصر خطیباهللا  رحمه فلسفى محمدتقى مرحوم

 درك، نیـروى  عقـل،  درجـه  بایـد  سخن قامم در گوینده... بگوید سخن آنان فهم درخور و کند رعایت را شنوندگان
 و صـالحیت  درجـات  خالصـه،  و تفکـر،  طـرز  فراگیـرى،  قـدرت  فکـرى،  استعداد معنوى، ظرفیت فرهنگ، سطح

 معیار را خود علمى مراتب آنکه نه؛ کند بیان آنان استعداد رعایت با را خود مطالب و بسنجد را مستمعان شایستگى
  )6( ».گویدب داند مى که را چه هر و دهد قرار

 للْقُلُـوبِ  انَّ«: است آمده حدیث در. دارد اهمیت بسیار او گرایشهاى و تمایالت مخاطب، اندیشه و عقل از پس
 راه از پـس . اسـت  ادبـارى  و اقبـال  و تمـایالت  دلها براى همانا )7( ؛...شَهواتها قبلِ منْ فَأتُوها وادباراً اقْباالً و شَهوةً

  ».بیایید آنها سوى هب تمایالتشان
 :که است گفته خوش چه شیرازى سعدى

 میلى تو با دارد که خواهى اگر        گوى مستمع مزاج بر حکایت
 مقابـل،  در. گذاشـت  آنهـا  بـر  اي سازنده تأثیرات توان می مخاطبان، عالیق و تمایالت رعایت با که است بدیهی

  .داشت خواهد پی در را ريتأثیرگذا در شکست آنان، تمایالت و عالیق به توجهی بی
 شـئون  آن و گیـرد  قـرار  جـدي  توجه مورد است الزم که دارد وجود نیز دیگري مالحظه مخاطبان با ارتباط در
 اینکه یا. کند پرهیز مطالبی بیان از یا و بگوید را چیزهایی سخنران شود می موجب گاهی که است شنونده و گوینده

 سخنرانی یا و زنان جمع در جوان طلبه یک سخنرانی همانند؛ بگوید سخن دهپوشی یا باشد، داشته تصریح گفتن در
  ... .و جوان طالب جمع در استاد یک سخنرانی یا و علمی بزرگان محضر در او

  مخاطبان انواع

 :شوند می بندى دسته ذیل هاى رده در هایشان ویژگی به توجه با مخاطبان
  ؛زن یا مرد. 1
  ؛سالمند یا جوان نوجوان، کودك،. 2
  ؛سواد کم یا سواد بى سواد، با. 3
  ؛مذهبى غیر یا مذهبى. 4
  ؛)داوطلب غیر یا داوطلب( انگیزه بى یا انگیزه با. 5
  ...).و انگیزه و سواد سطح و سال و سن هر از( عمومى. 6
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 جوانـان  مـا  مخاطبـان  اسـت  ممکـن  مـثالً ؛ کـرد  مشخص را مخاطب نوع توان مى فوق، شاخصهاى به توجه با
 سـخنرانى  در مـردم  اقشار عموم یا و باشند انگیزه بى و غیرمذهبى سواد بى پسران یا باشند، باانگیزه و مذهبى واد،باس

  .شود می گیري پی مخاطب نوع به توجه با سخنرانى حین و قبل اجرایىِ بعدىِ مراحل. کنند شرکت

 هدف کردن مشخص: دوم

 هـدف  بایـد  سـخنرانى  هـر  از پیش دینى سخنران. برسانیم آن به را شنونده خواهیم مى که است اى نقطه هدف،
 وى تالش تا نماید ترسیم خویش براى را فرعى و اصلى اهداف و کند مشخص دقیق صورت به آن ایراد از را خود
 کـه  باشـد  ایـن  وى اصـلى  هـدف  اسـت  ممکـن  گوید، مى سخن »والدین به احترام« موضوع در اگر مثالً؛ نماند ابتر

 عـدم  مثـل  دیگرى جنبى و فرعى اهداف حال، عین در و بدانند خویش »مشاور و امین« را خود ادرم و پدر جوانان،
  .دهد قرار نظر مد را... و آنها به گذاشتن احترام والدین، با جدال

 :دهد مى رخ ذیل مشکالت نباشد، مند هدف سخنرانى اگر
  ؛نامناسب موضوع انتخاب. 1
  .باشد مناسب نیز موضوع که جایى در حتى؛ فرصت از نامناسب بردارى بهره. 2

  هدف تعیین راههاى و معیارها

 :کرد توجه ذیل معیارهاى و محورها به باید هدف، تعیین هنگام در
  ؛مخاطب نیاز. 1
  ؛مخاطب تمایالت. 2
  ؛مخاطب ظرفیت. 3
  ؛هدف شفافیت. 4
  )8( .هدف بودن خُرد. 5

 و خـرد  صـورت  به هدف آنها، به رسیدن از پس و شود می ماقدا ذیل هاي راه از اول معیار سه به دستیابى براى
  .شود می مشخص شفاف
 خـود  مخاطبان با زیادى ارتباطات نوعى به یا و بوده ساکن تبلیغى منطقه در سخنران اگر :شخصى بررسى. 1
 خصمشـ  را سـخنرانى  هـدف  شفاف، صورت به و بشناسد را آنان ظرفیت و نیازها تمایالت، تواند مى باشد، داشته

  .کند
 خـودش  و نیسـت  آشـنا  مخاطبـان  خـود  یـا  تبلیغ منطقه با؛ مبلّغ که صورتى در: خبرگان نظر از استفاده. 2

 مـثالً ؛ کند سؤال مخاطبان با مرتبط و خبره افراد از تواند مى کند، بررسى را آنان ظرفیت و تمایالت نیازها، تواند نمى
 مسـئول  یـا  مدرسه مدیر از تواند مى نیست، آشنا نیز آموزان دانش با و کند سخنرانى دبیرستان یک در است قرار اگر

  .کند نظرخواهى مدرسه مشاور یا و تربیتى امور
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 بـا  توانـد  مى نماید، برقرار خود مخاطبان با خوبى ارتباطات بتواند مبلّغ چنانچه :مخاطبان نظر از استفاده. 3
  .ببرد پى نظرفیتشا و تمایالت نیازها، به آنان خود نظر از استفاده

 اول جلسـه  چنـد  دینی سخنران آنکه از پس مثالً؛ کرد رعایت را ارتباطى خاص ظرافتهاى باید باره این در البته
 شـما  با بحمداهللا: کند اعالم دوستانه گفتگوي یک در تواند می کرد، اداره همه براي توجه قابل اهداف با را سخنرانی

 داشـته  انـس  هـم  بـا  بیشـتر  دارم میل بنده هستید، مهماننوازي و مهربان يها انسان شما کردیم، برقرار خوبی ارتباط
 تلفنـی،  تمـاس  بـا  توانیـد  مـی  کنیم، دل درد و بنشینیم هم با خاص هاي ساعت این در توانید می بخواهید اگر. باشیم

 گفـتن،  و نوشـتن  طریق از مردم و شود می باز راه اقدام، این با. بنویسید نامه برایم یا کنید مطرح را خود هاي پرسش
  .کنند می منتقل را خود تمایالت و ظرفیتها نیازها،

  سخنرانی موضوع و هدف ارتباط

 :است توجه قابل سخنرانی موضوع و هدف ارتباط درباره نکته دو
 آنهـا  از کـرده،  مطرح سخنرانى چند در را موضوع چندین هدف، یک به مخاطب رساندن براى است ممکن. 1

 محبت فطرت،: مثل موضوعاتى »نیست کهنه دین،« که هدف این به رسیدن براى است ممکن مثالً؛ یمکن بردارى بهره
  .کنیم مطرح را... و

 اینکـه  مثـل ؛ سـازیم  همـراه  خـود  با نیز را دیگر سخنوران هدف، یک به رسیدن براى است ممکن گاهى حتى
 امکـان  همچنـین . سازیم آب بر نقش را افىانحر گروهک یک هاى نقشه یا کنیم کن ریشه را خرافات برخى بخواهیم

 چنـدین  در مبلغـان  همـه  کـه  باشـد  الزم یعنـى ؛ باشـد  داشـته  هماهنگى و تکرار به نیاز هدف، یک به رسیدن دارد
 باشـد،  »اسـالمى  انسـجام  و ملـى  اتحـاد « هدف، اگر نمونه، براي؛ کنند تکرار را موضوعی و مطلب خود، سخنرانى

  .بود خواهد الزم امرى چنین
 مـا  هدف اگر مثالً؛ باشند داشته تفاوت هم با شود مى و باشد یکى تواند مى بحث »موضوع« و »هدف« عنوان. 2

 تـوان  مى و کرد انتخاب را دین بودن نو یا بودن کهنه موضوع توان مى باشد، »آن بودن کهنه دربارة دین از اتهام رفع«
  .کرد نزدیک هدف به را مخاطب رمستقیم،غی صورت به و کرد مطرح را... و فطرت موضوع آن جاى به

 کـه  شـود  مطـرح  اى گونه به اصلى پیام که صورت این به است، سخنرانى اصلى پیام مخفىبودن با اولویت البته
  .است بوده آن سخنران، هدف نشود، متوجه مخاطب

 بـر  شـترى بی اثرگـذارى  شـود،  مـى  مطرح استطرادى صورت به اصلى پیام مناسب، موقعیت یک در که هنگامى
 با مخالفت عوامل تواند مى باشد، وى مخالفان از انتقاد و رهبرى تقویت سخنران، هدف اگر مثالً؛ گذارد می مخاطب
 چنـد  ظرف را خود اصلى پیام مرتبه یک روضه، بین حتى و سخن اواخر در و کند مطرح را الهى رهبران و پیامبران

 رهبـران  و انبیـا  با مخالفت دالیل همان امروز آیا چیست؟ رهبرى اب مخالفت عوامل امروز آیا که سازد آشکار دقیقه
 ... .و شود؟ نمى تکرار الهى
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 )2(تمهیدات سخنرانی : نهم درس

 را »هدف کردن مشخص« و »مخاطب کردن مشخص«؛ یعنی سخنرانی، تمهیدات از مورد دو پیش هاي درس در
  .کنیم می بیان درس این در را دیگر مورد دو اینک. دادیم توضیح

  )محور( موضوع تعیین: سوم

 قـرار  از پس مذهبى سخنران و نیست الزم پیش، از سخنرانى موضوع تعیین که باشند تصور این بر برخى شاید
  .گیرد مى صورت مطلوب و الزم تأثیرگذارى و کند مى مطرح را موضوعى الهى الهام با منبر عرشه بر گرفتن

 گوشزد را نکته این است الزم موارد، بعضى در و افراد برخى براى الهى الهامهاى و غیبى امدادهاى قبول ضمن
 موضـوعات  طـرح  از پـس  نیـز  نهایـت  در. اند گویی پراکنده به مبتال استثنایى موارد در جز سخنورانى چنین که کنیم

 ترفنـدهاي  لمقاب در شده حساب باید که فعلی شرایط در بهویژه؛ دهند نمى پاسخ مخاطب نیاز به مختلف، و متفرق
  .کرد تبلیغ دشمنان

 مخاطبـان  بـراى  باشـند،  اصلى موضوع و محور یک داراى اگر متنوع، موضوعات با کشکولى سخنرانیهاى البته
 شـرایط  دیگـر  و شـوند  متمرکـز  واحـدى  موضـوع  در چنانچـه  و نقدنـد  قابـل  نیز موارد همین در ولى؛ مفیدند عام

  . داشت خواهند ترى قوى احساسى و علمى تأثیرگذارى کنند، رعایت را محتوایى

  موضوع تعیین فواید

 :کرد خواهد افزونتر را ذیل محورهاي در موفقیت امکان سخنرانى، براى موضوع یک تعیین
  ؛مطلب پرورش. 1
  ؛مخاطب به مطلب تفهیم. 2
  ؛بحث شدن ماندگار. 3
  ؛مخاطبان با ارتباط. 4
  ؛احساس تحریک و اندیشه اقناع. 5
  ؛خلّاقیت و نوآورى امکان. 6
  ؛مخاطب تمایالت و نیازها به پاسخگویى. 7
  .مطالب تکرار از پرهیز. 8

  مناسب موضوع معیارهاى

 :باشد ذیل شرایط و معیارها داراى باید سخنرانى موضوع
  ؛باشد مخاطب نیاز با مطابق. 1
  ؛باشد اولویت داراى. 2
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  ؛عام و کلى نه باشد، خاص و ریز. 3
  ؛باشد جذّاب مخاطب براي. 4
  ؛باشد) مناسبت و مکان، سخنرانى، ساعت مقدار و زمان شنونده، گوینده،( ظرفیت با مطابق. 5
  ؛باشد داشته تحقیق ارزش اجتماعى کاربرد یا دینى نظر از. 6
  .باشد دسترس در آن منابع. 7

  عنوان تعیین: چهارم

 بـر  عنوان داللت گاهى. کند مى رفىمع را آن محتواى که است سخنرانى نشانه و تابلو واقع، در سخنرانى عنوان
 گـاهى  و اسـت  موضـوع  متـرادف  یـا  موضوع همان عنوان، صورت، این در. است تطابقى داللت صورت به معنون
 لحـاظ  بـه  سـخنرانى  موضـوع  و عنوان صورت، این در که است التزامى یا تضمنى داللت به معنون بر عنوان داللت

  .بود خواهند متفاوت معنا
 کـه  بگـذاریم  »عشق« را بحث عنوان و باشد »دینى جامعه در محبت« سخنرانى موضوع است کنمم مثال، براي

 عنـوان  و باشـد  »منکـر  از نهـى  و معـروف  بـه  امـر « سـخنرانى  موضـوع  است ممکن و اند مترادف یکدیگر با تقریبا
  .است منکر از نهى و معروف به امر الزمه که بگذاریم »مدنى مهربانى« را سخنرانى

 تـابلو  در سـخن  شـروع  از پـیش  اسـت  ممکـن  حتـی  یا و شود می معرفی آن ابتداي در سخنرانی نوانع اغلب،
 بـه  توجـه  بـا  کـه  شـود  مـی  مطرح نیز بحث اواسط در گاهی ولی؛ باشد شده معرفی دیگري جاي هر یا و اعالنات
  .باشد داشته نیز بیشتري تناسب است ممکن موضوع، یا مخاطبان و جلسه خاص شرایط

 مناسب  عنوان فواید و اهمیت

 داسـتانها،  و هـا،  نمایشنامه فیلمها، از بسیارى و سازند سرنوشت و مهم بسیار جهان، امروزى تبلیغات در عناوین
  .اند کرده جذب خود به را زیادى مخاطبان مناسب، و جذاب عنوان سبب به فقط

 تکـرار  که تکرارى موضوعات در هویژهب؛ دارد اهمیت بسیار مناسب و زیبا عنوان انتخاب نیز دینى سخنرانى در
  .آورد مى وجد به را مخاطب شود، انتخاب جدید و زیبا عناوین، اگر شود، مى مخاطب دلزدگی باعث موضوع،

 :داشت خواهد پى در را ذیل فواید مناسب، و خوب عنوان انتخاب

  مخاطب فهم در سهولت. 1

 با صورت این در. شود استفاده فهم قابل و زیبا عناوین زا است الزم عمومى مخاطبان بهویژه مخاطبان، همه براى
 که ابهامى روش با انگیزه ایجاد مورد در مگر؛ کنند می دریافت راحتى به را سخنرانى محتواى و مطالب عنوان، طرح
  )9(.شود روشن سخنرانى، زمان از مدتى گذشت از پس موضوع است الزم و شوند موضوع متوجه مخاطبان، نباید
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  مخاطب جذب. 2

 مقـاالت  و فیلمهـا  عنـاوین  به اگر. اند داشته گویا و کوتاه عناوین که اند بوده هایى آن دنیا کتابهاى ترین پرفروش
 سـخنرانى . اسـت  عمومى استقبال باعث جذاب، و زیبا عنوان که شود مى روشن خوبى به شود، توجه نیز پرخریدار

  .سازد مى خود مجذوب را مخاطبان گویا، و زیبا عناوین و نیست مستثنا قاعده این از هم دینى

 سخنران دیدگاه معرفى. 3
 و کنیم بحث زیبایى و عشق رابطه دربارة خواهیم مى که است معلوم باشد، »زیبایى و عشق« ما بحث عنوان اگر

 تواند ىم مناسب عنوان پس. بود خواهد دین و لذت رابطه درباره بحث است، »دین و لذت« ما بحث عنوان وقتى یا
  .سازد روشن مخاطب براي سخنرانی ابتداي همان از را گوینده دیدگاه زیادي، حد تا

 خواهـد  مـی  سـخنران  اگر مثال؛ است مشکلساز موارد از بعضی در عنوان از منظور بودن روشن و شفافیت البته
 طرح است ممکن نیست، مخاطب طبع باب که دارد خاصی دیدگاه موضوع، آن در و بگوید سخن موضوعی درباره
 بـر  تطـابقی  داللـت  که کرد مطرح را عناوینی باید موارد اینگونه در. شود ساز دردسر وضعیتی چنین در گویا عنوان
  .ببرد پی بحث موضوع به جلسه روانی فضاي تلطیف و الزم مقدمهچینی از پس مخاطب و باشند نداشته معنون

  پیام و محتوا ماندگارى. 4
 زیـرا ؛ اسـت  مخاطـب  ذهـن  در سخنرانى پیام ماندگارى عامل باشد، گویا و جذاب کوتاه، زیبا، عنوان، چنانچه

  .است ماندگاري سبب اش جاذبه و عنوان زیبایی و است شده خالصه عنوان آن در سخنرانی

  عنوان بدون هاى سخنرانی

 :باشد بهتر آن وجود است ممکن گرچه؛ نیست الزم ذیل موارد در سخنرانى براى عنوانزدن
 بیشـتري  اهمیـت  مخاطب، براي سخنران خود مواردي چنین در؛ باشد مطلوب و مشهور سخنران، که جایى. 1

  .کند می مطرح سخنرانی براي که عنوانی تا دارد
 عنـوان  بنـد  در کسـی ... و حماسـی  سیاسـی،  خـاص  شرایط دلیل به که خاص و ویژه مناسبتهاى و موقعیتها. 2

  .نیست سخنرانی

  ناسبم عنوان هاى ویژگی

 :از اند عبارت مناسب عنوان براى الزم ویژگیهاى
  ؛التزامی یا تضمنی مطابقی، داللت به بحث محتواى با تطبیق قابلیت. 1
  ؛جذّابیت. 2
  ؛تعبیر در زیبایى. 3
  ؛دینى مباحث وزانت و شأن با مناسببودن. 4
  ؛تازگى. 5
  .بودن کوتاه. 6
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 عنـوان  در تـر  کـم  ویژگیهـا  این هرچه. باشد داشته را فوق ىویژگیها همه که است عنوانى عنوان، ترین مناسب
 نبـودن  دارا یـا  بـودن  دارا نظـر  از را عنـوان  چنـد  ذیل، در. سازد مى دور مطلوبیت حد از را آن شود، دیده سخنرانى
 :کنیم مى مرور ویژگیها
 بـراى  جاذبـه  داراى تطبیـق،  قابـل =  )زنـدگی  در بـردن  لـذت  هـاي  راه موضوع براي( باشیم خوش چگونه. 1

  .وکوتاه تازگى فاقد دینى، مباحث وزانت فاقد زیبا، غیر دبیرستانها،
 غیـر  مخاطبان، برخى براى پرجاذبه تطبیق، قابل=  )جامعه در یا زندگی در خشونت موضوع براي(  خشونت. 2

  .کوتاه تازگى، فاقد وزانت، داراى زیبا،
 مباحـث  وزانـت  فاقـد  زیبـا،  غیـر  جذّاب، غیر تطبیق، قابل=  )لذت کسب راههاى موضوع براى( صفا آیین. 3
  .وکوتاه تازه دینى،

  .وکوتاه تازه وزانت، داراى زیبا، جذّاب، تطبیق، قابل=  )لذت کسب راههاى موضوع براى( کامیابى آیین. 4
 ذبـه، جا داراى التزامـی،  داللـت  به تطبیق قابل=  )منکر از نهى و معروف به امر موضوع براى( مدنى مهربانى. 5

  .وکوتاه تازه دینى، مباحث وزانت داراى زیبا،

  عناوین انواع

 :پرداخت عناوین بندى دسته به توان مى مختلفى جهات از

 بودن بلند یا کوتاه. 1

. ترنـد  مناسـب  سـخنرانى  بـراى  تـر  کوتـاه  عناوین طبیعى، صورت به. هستند بلند برخى، و کوتاه عناوین، برخى
 کلمـه  سـه  از - نوشـتار  در چـه  و گفتـار  در چه - عنوان کلمات تعداد که صورتى رد گویند مى ذوق اهل از برخى
  .است برخوردار بیشترى جاذبه از نباشد، بیشتر

 عنـاوینى  و کوتـاه، ... و زنـدگى  دیـن  اسالم خشونت، و مهرورزى زمامدارى، آیین زندگى، آیین: مانند عناوینى
السـالم   معلـیه   معصومان سخن و سیره در تقوا برکات و آثار مى،اسال اندیشمندان دیدگاه از لذت کسب راههاى: مثل

  .هستند بلند... و

 بودن  صریح یا مبهم. 2

 بـاقى  مخاطـب  بـراى  ابهـامى  هـیچ  و هسـتند  سـخنرانى  موضـوع  و محتـوا  گر بیان صراحت، با عناوین بعضى
 دوران در منتظـران  وظـایف  السـالم،  علیه زمان امام عمر طول راز السالم، علیه رضا امام والیتعهدى: مانند؛ گذارند نمى

 موضـوع  و محتـوا  اولیـه،  نگـاه  بـا  تواند نمى مخاطب و اند مبهم عناوین، از دیگر برخى و ،...و سازنده انتظار غیبت،
 »گرفته پهلو کشتى« السالم، علیها زینب حضرت موضوع براى »حجاب در آفتاب«: مانند؛ دهد تشخیص را سخنرانى

 مـذکر  مفـرد « والسـالم   علیـه  رضـا  حضرت موضوع براى »شرق خورشید« السالم، علیها زهرا حضرت موضوع براى
  .السالم علیه زمان امام موضوع براى »غایب
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 آنـان  جـذب  باعث موارد اکثر در و است تر مناسب داوطلب غیر بهویژه و هوشمند مخاطبان براى مبهم عناوین
  .شود مى

 بودن  ادبى یا علمى. 3

 کـه  آینـد  مـى  کـار  بـه  هایى سخنرانی براى و هستند علمى کتابهاى و ها نامه پایان عناوین ماننده علمى، عناوین
 :مانند؛ است اندیشه اقناع بیشتر، آنها از هدف
  اهللا؛ رحمه خمینى امام تفکر در زن -
  اهللا؛ رحمه خمینى امام اندیشه در اسالمى کشورهاى عقبافتادگى روانى علل -
  ؛خانه در محبت ایجاد راههاى -
  ؛زندگى در حیا ایجاد عوامل -
  .توبه پایدارى راههاى -

 جـذب  را زیباطلـب  و نوجـو  مخاطبـان  و انـد  شده ساخته ادبى هاى دستمایه با که هستند هایى آن ادبى عناوین
 :مانند؛ ترند مناسب تر احساسى بحثهاى براى و کنند مى

  ؛خدا خون -
  ؛ گرفته پهلو کشتى -
  .کبود یاس -
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  )3( سخنرانی تمهیدات: همد درس

 اشاره

 سـخنرانی،  از پـیش  اسـت  الزم آن، کردن غنی و سخنرانی شدن کاربردي براي که شد بیان گذشته هايدرس در
 تمهیـدات  را عملـی  و فکـري  فعالیتهـاي  ایـن  مجموعـه  کـه  داد انجـام  را اقداماتی و کرد اندیشه و تفکر اموري در

  .نهادیم نام سخنرانی
: از عبارتنـد  کـه  کنـیم  مـی  بیـان  را دیگـر  عنـوان  دو اینک و شد داده توضیح سخنرانی هیداتتم از مورد چهار

 .»دید زاویه تعیین« و »ها رابطه کشف و یابی مسئله«

 ها رابطه کشف و یابى مسئله. پنجم

 کـه  دارد وجـود  متنـوعی  و مختلـف  مسائل شوند، می داده تشخیص مناسب سخنرانی، براي که موضوعاتی در
 رشـته  دانشجویان براي است الزم که دهیم تشخیص اگر مثال عنوان به. نیست مخاطبان نیاز مورد آنها همه از بحث

 کـارگران  بـراي  که دیدیم ضروري نیز دیگري جاي در اتفاقا و کنیم سخنرانی »اجتماعی عدالت« موضوع در فیزیک
 مسـائل  شـامل  »اجتمـاعی  عدالت« وضوعم که باشیم داشته توجه باید بگوییم، سخن موضوع همین در کارخانه یک
 دو هـر  براي نیز بعضی و کارگران براي دیگر برخی و دانشجویان براي آنها از برخی که است فراوانی درشت و ریز

  .باشد می ضروري و الزم گروه
 بحث مورد موضوع در او مخاطب ببیند باید سخنرانى، عنوان و موضوع هدف، مخاطب، تعیین از بعد سخنران

 و مسائل این شناسایی. سازد برطرف را وى مشکل مناسب، حلهاي راه ارائه با تا دارد اساسى مشکالت و مسائل چه
  .شود می انجام یابی مسئله در مشکالت،
 ارائه جهت نظر مورد موضوع به نسبت مخاطب اساسی مشکالت و مسائل یافتن«: از عبارتست یابی مسئله پس

  ».مناسب حل راه
 حیطـه  بـر  تـر  بـیش  گـذاري  تـأثیر  براي سخنرانی موضوع در مخاطب اساسی مسائل یافتن  ابی،ی مسئله از هدف

 و بحـث  بـر  اشـراف  نظـر،  مـورد  موضـوع  پیرامون مطالعه شدن دار جهت و هدفمند او، رفتاري و عاطفی شناختی،
  .است بهتر و تر دقیق صورت به )1( »دید زاویه تعیین«

 و احساسـی  - عـاطفی  شـناختی،  حـوزه  سـه  در بایـد  سخنرانی عموضو به نسبت مخاطب مشکالت و مسائل
 اساسـى  مسائل و مشکالت حل براى. برسیم سخنرانی اهداف به بتوانیم آنها بررسی از پس تا گیرد صورت رفتاري

  .گردد شناسایى نیز او ضعف و قوت نقاط است الزم مخاطب
 بلکـه ؛ شود پرداخته آنها همه به سخنرانى یک در نیست الزم باشند زیاد مشکالت و مسائل که صورتى در البته

 قـرار  توجـه  مـورد  سـخنرانى  چنـد  در آنهـا  همه یا و سخنرانى یک در آنها از بعضى اولویت، براساس است ممکن
  .گیرند
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 در فعـالً  کـه  اسـت  این بر فرض زیرا؛ شود مشخص نیز مشکالت حلهاى راه یابى، مسئله هنگام در نیست الزم
 تفکـر،  و مطالعـه  از پـس  سـخنران  طبیعتـاً . کنـیم  مطالعه آنها حل براى تا هستیم مسائل و مشکالت شناسایى صدد

  .داد خواهد ارائه خویش سخنرانى در اولویت براساس را آنها و آورد خواهد دست به را زیادى حلهاى راه
 رتبطمـ  مسـائل  و موضـوعات  و موضـوع  ایـن  بـین  رابطـه  کشف به بحث، موضوع پیرامون یابى مسئله از پس

 نقطـه  بـا  آن رابطـه  بایـد  کنیم، مى بحث آرامش از اگر مثالً؛ بگوییم سخن تر جامع تحقیق، و مطالعه با تا پردازیم مى
 عوامـل  بایـد  کنیم، مى بحث افسردگى از اگر یا. کنیم بحث نیز آن از و بگیریم نظر در نیز را اضطراب یعنى؛ مقابلش

  .دهیم قرار بررسى و بحث مورد هم را آنها و داده قرار وجهت مورد نیز را نشاط و شادى نیز و افسردگى
 بـه  امـر  بـا  مهربـانى  رابطه یا محبت با حجاب رابطه مثالً؛ شود مى پیچیده گاهى و؛ است واضح ها رابطه گاهى

  .است پیچیده منکر از نهى و معروف

 دید زاویه تعیین. ششم

 از سـخنرانی  هنگـام  در اسـت  بهتـر  پـس . پذیرند  می یرتأث تر بیش خاصی محتواهاي از ما مخاطبان از گروه هر
 روشـهاي  بـا  تـوان  مـی  را سـخنرانی  همچنین. شود افزون تأثیرگذاریمان تا شویم بحث وارد محتوا گونه همان زاویه

. گذارنـد  مـی  تري بیش اثر خاص، مخاطبان بر خاصی شرایط در اجرایی روشهاي آن از یک هر که کرد اجرا مختلفی
 روش و محتـوا  سـخنرانی،  بـراي  کـردن  مطالعـه  از پیش حتی و سخنرانی انجام از قبل دید، زاویه یینتع مرحله در
  .کنیم می مشخص را مخاطب بر گذارتر اثر

  ».سخنرانی در مخاطب بر گذارتر اثر اجرایی روش و محتوا نوع تعیین«: از عبارتست دید زاویه تعیین بنابراین

 تأثیرگذار محتواى

 :نمود تقسیم زیر صورت به توان مى را مخاطب بر رتأثیرگذا محتواى
  ؛روز متداول علوم. الف
  ؛خطابی استداللى. ب
  ؛تعبدى. ج
  .آنها از برخى یا و موارد همه از ترکیبى. د

 تـر  بـیش  آنهـا  از مخاطبان، از برخى که است امروزى و متداول علوم از برگرفته مطالب متداول، علوم از منظور
  ... .و شناختى، روان شناختى، جامعه محتواى ثلم؛ پذیرند مى تأثیر

 از گیـرى  بهـره  با که است عمومی مخاطب پذیرش مورد استداللى محتواى خطابی، استداللى محتواى از منظور
 خطـابی  اسـتداللهاي  کنـار  در نیـز  برهان از دینی سخنرانی در البته. شود ارائه... و مسلّمات و مشهورات و مقبوالت

  .شود می گرفته بهره
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 اهـل  احادیث و قرآن به نسبت که کسانی. پذیرند مى تعبداً مخاطبان که است مطالبى تعبدى، محتواى از منظور
 بـه  نسـبت  السـالم،  علـیهم  معصومان و قرآن جایگاه شناخت دلیل به باشند، داشته تري بیش آشنایی السالم علیهم بیت

  .پذیرند مى چرا و چون بدون را مطالبى چنین و دارند تعبد آنان سخنان
 پسـند  مـورد  و متداول علوم زاویه از است ممکن کنیم، مى سخنرانى دبیرستانى آموزان دانش براى مثالً اگر پس

 طالب یا و مسجدیها براى اگر و بنگریم سخنرانى مطالب به) آنها اصطالح به( علمى دید با و شویم بحث وارد آنها
  .کنیم ارائه را خود مطالب تفسیرى و قرآنى ستا ممکن کنیم، مى سخنرانى علمیه هاى حوزه

دى  مطالب و روایات و قرآن از استفاده عدم معناى به بحث، به استداللى یا علمى نگاه البته بلکـه ؛ نیسـت  تعبـ 
 است این منظور. باشد دینى سخنرانى تواند نمى سنّت، و قرآن یعنى؛ آن مواد اشرف بدون سخنرانى گذشت، چنانکه

 پـذیرش  بـراي  بهتـر  شرایط ایجاد و سازي زمینه از پس و شود جذب مخاطب تا شویم بحث وارد لمىع نگاه با که
  .کنیم ارائه مخاطبان فکر و قلب به را وحیانی نورانی مطالب حدیث، و قرآن

  مناسب ارائه روش

  .شود می ارائه صورت چهار به سخنرانی اجرایی، نظر از
  ؛خطابی. 1
  ؛اي محاوره. 2
  ؛محاوره و خطابه از تلفیقی. 3
  .تبلیغی کالسداري. 4

 بـا  مطالـب  گـاهی  و دارد وجـود  بحث تفصیل و بسط و شرح به نسبت تري بیش اهتمام خطابی، سخنرانی در
 تـا  باشـد  داشـته  متـرادف  کلمات درشناسایی تري بیش تسلط باید سخنران بنابراین؛ شوند می تکرار مختلف بیانهاي

 سـخنرانی  از نـوع  ایـن  در همچنین. نکند بودن تکراري احساس دارد، بحث رارتک به نیاز که حال عین در مخاطب
 کنند می صحبت عادي محاورات در که گونه آن و خودمانی صورت به گوینده و دارد وجود گفتار در تصنعی حالت
  .گوید نمی سخن

 امـام  هاي خطبه از سیاريب مانند؛ کند ارائه )2( مقفّی و موزون صورت به را خود هاي جمله بتواند سخنران اگر
 افـزوده  خـود  خطـابی  سـخنرانی  کمـال  بر است، برخوردار خاصی قافیه و وزن از که البالغه نهج در السالم علیه علی
 و گفتـار  در تصـنعی  حالـت   متـرادف،  کلمـات  از تـر  بـیش  استفاده مطالب، تکرار با خطابی سخنرانی اینرو از. است
  .است گفتار در تصنعی حالت آن شاخصه بارزترین که شود می شناخته مقفّی و موزون هاي جمله

 داشـتن  بـدون  و خودمانی صورت به سخنران و شود نمی گیري پی ویژگیهایی چنین اي محاوره سخنرانی در اما
  .پردازد می خود مطالب بیان به سخن، در ساختگی و خاص حالت و تکلّف

 یعنـی . کنـد  مـی  ارائـه  محـاوره  و خطابـه  از تلفیقی صورت به را خود سخنرانی اجرایی، نظر از سخنران گاهی
 سـخنرانی  نـوع  ایـن . کنـد  می اجرا خطابی صورت به را آن از بخشی و اي محاوره صورت به را سخنرانی از بخشی

  .دارد تري بیش گیرایی تکایا و مساجد در مخصوصا  مخاطبان، عموم براي
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 تـر  قدیمی و عمومی مخاطبان اغلب و هستند اي حاورهم سخنرانی طرفدار تر بیش امروزي و سوادتر با مخاطبان
 بیـان  را خـوبی  مطالـب  اي محـاوره  صورت به فرهیخته سخنران یک اگر حتی و باشند می خطابی سخنرانی طرفدار

  .نکرد سخنرانی ولی؛ گفت خوبی خیلی مطالب فالنی گویند می کند،
 تأثیرگـذاري  بـراي  بایـد  رزمـی  و جنجـالی  سیاسـی،  مناسبتهاي و موضوعات در نیز مناسبت و موضوع نظر از

 و موضـوعات  چنـین  در کـه  اسـت  ایـن  نیـز  شـنوندگان  انتظـار  و بـرد  بهـره  خطـابی  روش از مخاطبان، بر تر بیش
 در چنانکـه  بپردازنـد،  رزمـی  و سیاسی احساسات ابراز به بتوانند که بشنوند اي گونه به را خاصی مطالب مناسبتهایی،
  .دارد تري بیش تناسب اي محاوره روش عرفانی، و اخالقی مخصوصا و ولیمعم مناسبتهاي و موضوعات

 مطالـب  ارائه براي تبلیغی داري کالس روش از خاص، مخاطبان براي موارد بعضی در تواند می مذهبی سخنران
  .گیرد بهره خود

 بـر  مـدرس  ماهتمـا  تدریسی داري کالس در که است این در تدریسی داري کالس با تبلیغی داري کالس تفاوت
 سـه  بـر  تأثیرگـذاري  یعنـی  دینی سخنرانی اهداف تبلیغی داري کالس در ولی؛ است مخاطب به علمی مطالب انتقال
  .باشد می جدي توجه مورد مخاطب، رفتاري و احساسی - عاطفی شناختی، حوزه

 معرفـی  رانیسـخن  را تـدریس  روشـهاي  از یکـی  تـدریس،  فنـون  کتابهاي در االیام قدیم از بدانیم است جالب
 و سـخنرانی  زیـاد  بسیار ارتباط دهنده نشان این. دانند می داري کالس را آن روشهاي از یکی سخنرانی، در و کنند می

  .است داري کالس
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 )4(تمهیدات سخنرانی: دهمزای درس

 محتوا تهیه. هفتم

 محتـواى  تهیـه  بـه  وبتن دید، زاویه تعیین و یابى مسئله عنوان، موضوع، هدف، مخاطب، کردن مشخص از پس
 هـاى  نوشته و مقاالت کتابها، باید محتوا تهیه براى. رسد مى تمهیدات در پیشین مراحل و موارد به توجه با سخنرانى

  .نمود مطالعه را مرتبط

  مطالعه انواع

 اصـول  فقـه،  عقاید، نحو، صرف، مانند؛ حوزوى متداول علوم برخى با آشنایى از نظر صرف دینى سخنران هر
 :از اند عبارت که است نیازمند خود تبلیغات در مطالعه نوع سه به.. .و

  .تکمیلى مطالعه و هدفمند مطالعه آزاد، مطالعه

 آزاد مطالعه. 1

 جهـت  عمـومى  و دینـى  معـارف  در نسـبى  آگـاهى  و معلومات کسب جهت مطالعه«: از عبارتست آزاد مطالعه
  ».عمر طول در تبلیغ در استفاده

 بـه  مسـتند  و مخاطبـان  و زمانه شرایط و نیازها به توجه با که بود خواهد موفق خود تبلیغ در زمانى دینى مبلّغ
 مـأنوس  مطالعـه  بـا  خود تبلیغى عمر طول در همواره است الزم رو این از؛ بگوید سخن علمى و دینى متون و منابع
  .گوییم می دآزا مطالعه شود، می انجام عمر طول در آزادانه که مطالعات نوع این به. باشد

  .تخصصى و عمومى: نمود تقسیم کلى حوزه دو به توان مى را آزاد مطالعه
 عمومى مطالعه. الف

 و دارد قـرار  مـردم  عمـومى  اطالعـات  حـوزه  در که است مطالب از دسته آن مطالعه عمومى، مطالعه از منظور
 مخاطبان، از کدام هر. باشیم آنان گوىپاسخ پرسش، صورت در و بدانیم را آنها که دارند توقع نوعى به ما مخاطبان

  .بداند را آنها همه مبلّغ که است این توقعشان ولى؛ دارند را عمومى اطالعات از بخشى
  .مذهبى غیر و مذهبى: شود مى تقسیم بخش دو به خود عمومى مطالعه
 قـرار  عمـومى  اطالعـات  حـوزه  در کـه  است دینى مطالب از دسته آن مطالعه مذهبى، عمومى مطالعه از منظور

 :دید زیر موارد در توان مى را بخش این در الزم مطالعات حداقل. دارد
  ؛)دیگر جامع تفسیر یک یا و البیان مجمع المیزان، نمونه،( کریم قرآن تفسیر دوره یک. 1
 اصـول  مثـل  حدیثى مجامیع از یکى و البالغه نهج شامل؛ السالم علیهم  بیت اهل روایات از مختصر دوره یک. 2
  ؛البحار سفینۀ یا کافى

 در کـه  آنجا تا اهللا رحمه  مطهرى شهید مرحوم مثل شیعه مطمئن و نگر جامع عالمان از یکى کتابهاى دوره یک. 3
  ؛دارد کارایى تبلیغ
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  ؛اخالقى مباحث دوره یک. 4
  ؛شرعى مسائل و احکام دوره یک. 5
  .السالم علیهم معصومین تاریخ دوره یک. 6
 و اجتماعى و سیاسى تحلیلهاى گزارشها، آمار، اخبار، اطالعات، مطالعه مذهبى، غیر عمومى مطالعه از منظور و

 دینـى  مبلّـغ  هر اما؛ نیستند اسالمى معارف جمله از گرچه که است... و لطیفه المثل، ضرب شعر، داستان، اقتصادى،
؛ ایـران  و جهـان  عمـومى  تـاریخ  دوره یـک  مطالعه. است نیازمند آنها به مردم، به پاسخگویى و مسائل تحلیل جهت

 بـه  مربـوط  کتب و منابع مطالعه نیز و اسالم، جهان جغرافیاى مخصوصاً جهان، جغرافیاى دوره یک مطالعه همچنین
  .شود مى محسوب مذهبى غیر آزاد مطالعات جمله از ها، فرقه و ادیان

 در هـا،  رسـانه  از اخبـار  شنیدن و ادبى کتب تاریخى، کتابهاى تحلیلى، هاى نامه ویژه مجالت، ها، روزنامه مطالعه
  .بود خواهد مبلّغ گر یارى غیرمذهبى، عمومى اطالعات آوردن بدست جهت

  تخصصى مطالعه. ب
 در و اسـت  تحقیقـاتی  و علمـی  مراکـز  آنهـا  جایگاه که تخصصى مطالب مطالعه از عبارتست تخصصى مطالعه

: اسـت  گونـه  دو نیـز  تبلیـغ  براى تخصصى مطالعات. است ندنیازم آنها به مبلّغ ولی؛ نیستند عمومى اطالعات حوزه
  .محتوایى و مهارتى

 شـده  نوشـته  سخنورى و تبلیغ مهارت در که است مقاالتى و کتابها مطالعه مهارتى، تخصصى مطالعه از منظور
 به مربوط و تخصصى گرچه که است محتواها و موضوعات از بخش آن مطالعه محتوایى، تخصصى مطالعه و. است
 آنهـا  از بعضى و شده وارد مخاطبان از برخى اذهان در نوعى به ولى؛ هستند پژوهشگران و پژوهشى و علمى مراکز

 از پرسشـها  بـه  پاسـخ  در گاه و سخنرانى در گاهى باید دینى مبلغ دلیل همین به و اند، کرده اشکال و شبهه دچار را
 معـامالت  زن، حقـوق  اسـالم،  و آزادى دولـت،  و دیـن  طهراب پلورالیسم، بحث مثل؛ باشد داشته کافى اطالعات آنها

  ... .و هرمنوتیک، فمنیسم، بانکى،

 هدفمند مطالعه. 2

 صـورت  بـه . شـود  مـى  انجام سخنرانى یک محتواى تأمین هدف به که است اى مطالعه هدفمند، مطالعه از مراد
 اسـت  ممکن و است کرده گردآورى بالًق مختلف موضوعات در را مطالبى داشته، که آزادى مطالعات با مبلّغ طبیعى
 بـا  را اطالعـات  همـان  صـورت  این در. باشد داشته قبل از مطالبى خود سخنرانى جلسه در نظر مورد موضوع براى

 نداشـته،  مطالعـه  موضـوع  آن در قبـل،  از اگر و آید نایل سخنرانى هدف به بتواند که کند مى کامل حدى به مطالعه،
  .آورد مى دست به هدفمند مطالعه با جا همین در را مطالب همه

  تکمیلى مطالعه. 3

 در بـازنگرى  جهت شده گردآورى فیشهاى مطالعه بلکه؛ نیست مقاله و کتاب مطالعه تکمیلى، مطالعه از منظور
  .است نواقص رفع و مناسب، مواد داشتن جهت از آنها
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 در مـا . کرد تشبیه میهمانى یک براى مواد تهیه به توان مى را تبلیغ مقام در یکدیگر به آنها نسبت و مطالعه انواع
 بـه  و) آزاد( داریـم  را آنهـا  معمـوالً  و کنـیم  مى دارى نگه منزل در را غذایى مواد سرى یک عادى صورت به زندگى
 گـاه  آن و) هدفمند( کنیم مى تهیه را دیگرى مواد خانه، در موجود غذایى مواد به توجه با خاص، میهمانى یک هدف
 صـورت  در و باشـد  نیفتـاده  قلـم  از چیـزى  که کنیم مى دقت و کرده بررسى را شده گردآورى مواد غذا پخت براى

 آن بـه  غـذا  پخـت  طول در را مواد از برخى است ممکن البته). تکمیلى( کنیم مى جبران را آن خاص، اى ماده کمبود
 و باشـد  مناسب که برسد ذهن به سخن حین در مطالبى است ممکن یعنی؛ است چنین نیز سخنرانى در. کنیم اضافه

  .بیفزاییم قبلی شده آماده مواد به را آنها

 برداري فیش

 نکتـه  ایـن  به فقط اینجا در اما؛ نمود مطالعه را تحقیق روش کتابهاى باید بردارى فیش و مطالعه روش مورد در
 بایگـانى  دقیـق  صورت به و کرد رىبردا فیش باید منبر در استفاده براى را شده مطالعه مطالب همه که کنیم مى اشاره
  .آید کار به نیز آینده سخنرانیهاى براى قبلى مطالب و بوده کردن جابجا قابل شده گردآورى اطالعات تا نمود

 روي بـر  مطالـب  نوشـتن  راه از که سنتی برداري فیش یکی: است رایج تبلیغ براي برداري فیش نوع دو اکنون هم
 انجـام  آدرس و هـا  نمایـه   مطلـب،  نـوع  مخاطـب،  مناسـبت،  خـاص،  عام، کلی، موضوعات ثبت و تبلیغ فیش کاغذ

 صـورت  »فیش« افزاز نرم از استفاده با و رایانه در مطالب ثبت طریق از که الکترونیک نویسی فیش دیگري و. شود می
  )3( .گیرد می

  مطالب چینش. هشتم

 رفتـار  و احسـاس  اندیشـه،  در ثیرگذارىتأ براساس شده مطالعه مطالب چینش سخنرانى، براي تمهید هشتمین
 تـا  ابتـدا  از اگـر  که دهیم مى قرار هم سر پشت صورتى به را شده گردآورى فیشهاى مرحله، این در. است مخاطب

  .گردد حاصل تأثیرگذارى ترین بیش شوند، ارائه هم سر پشت سخنرانى در انتها
 و رفتـار،  و احسـاس  اندیشـه،  در ثیرگـذارى تأ از اعـم  سخنرانى اهداف سخن، قالبهاى براساس مطالب چینش

 بحـث  آن از مسـتقل  فصـل  یک در اهمیت لحاظ به که کند مى پیدا متنوعى و مختلف شکلهاى سخن، اجزاء ترتیب
  .کنیم مى

 ابتدایى انگیزه ایجاد به ویژه توجه. نهم

 تأثیرگذارى در  اوج نقطه به ویژه توجه. دهم

 واقـع  در دهـم  و نهـم  مراحـل . اسـت  برخـوردار  اى ویـژه  اهمیـت  از سـخنرانى  در ختام حسن و مطلع حسن
 مطـالبى  سـخنرانى  ابتـداى  در باشـد،  گرفته صورت مناسبى چینش که صورتى در و هستند چینش هاى زیرمجموعه

 تأثیرگـذارى  اوج کـه  دارد قـرار  مطـالبى  آن انتهاى در و کند ایجاد مطلب گیرى پى انگیزه مخاطب در که گرفته قرار
 چیـنش  و فیشـها  گـردآورى  از پـس  است ممکن اینکه و بخش دو این اهمیت دلیل به اما؛ آورد بوجود را ىاحساس



٥٦ 

 

 زیبـایى  و شـروع  نیکویى تا اند، شده ذکر جداگانه و عام از بعد خاص ذکر صورت به گیرند، قرار غفلت مورد آنها،
  .نگیرد قرار غفلت مورد سخن پایان

 محتوا نهایى تست. یازدهم

 آن در زیر امور به که کرد سخنرانی آن با شود می و است مناسب و مفید شده تنظیم و تهیه محتواي صورتی در
 آینـده  در آنهـا  از بعضـی  دربـاره  و اند گرفته قرار توجه مورد گذشته مباحث در امور این از برخی. باشد شده توجه
  .شد خواهد بحث

  ؛دینى سخنرانى رسالت. 1
  ؛مخاطبان نیاز. 2
  ؛مخاطبان ذائقه و پذیرش زمینه. 3
  ؛مناسبت و مکان زمان، حیث از سخنرانى محیط. 4
  ؛سخنران اجتماعى موقعیت. 5
  ؛سخنران تواناییهاى. 6
  ؛جلسات تعداد و زمان مقدار. 7
  .ارتباطى ابزار. 8

 محتـوایی  نظـر  از شـده،  بیـان  شـرایط  تطبیـق  و فـوق،  موارد به توجه با شده تهیه محتواي نهایی تست از پس
  .ایم آورده فراهم را سخنرانی جهت مادگیآ
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  )1(مواد سخنرانی و ارزش هر کدام: ازدهمدو درس

 سخنرانی و سخن واحد سخن، جزء

 اى گونه به - مقصود افاده براى و است عبارت یا جمله یک از بیش غالباً که است سخن از بخشى سخن، جزء
 به کلمه نسبت مانند سخن، خود به سخن جزء نسبت. ستنی کافى - کرد اطالق آن بر تمام سخن یک نام بتوان که

  .شود نمى محسوب کالم یک باشد، هم مرکّب اگر حتى که است کالم
 کنـد  مى بیان را حکایتى سخنران، یک که زمانى مثال، براي؛ دارند سخن مجموعه با وثیقى ارتباط سخن، اجزاي

 به سخن از واحد یک نکند، بردارى بهره خود سخنان همجموع در آن از و ندهد توضیح آن بیان از را خود غرض تا
 بیـان  و جـانبی  توضیحات همه با و است سخن از جزء یک حکایت، اصل فوق، مثال در رو این از. آید نمى حساب

 سـخنان  از اي مجموعـه  سـخنرانی، . دهـد  مـی  شکل را سخن از واحد یک سخنرانی، دیگر بخشهاي با آن ارتباطات
  .اند خورده پیوند هم به که است

 کدام هر ارزش و سخنرانی مواد

 مـواد  از کدام هر. شود می استفاده آنها از سخنرانی هدف به رسیدن براي که مطالبی از اند عبارت سخنرانی مواد
 سـایر ) ب؛ مـواد  اشـرف ) الـف : شوند می تقسیم قسمت دو به کلى نگاه یک در و هستند سخن از جزئی سخنرانی،

  .مواد

 مواد اشرف) الف

 سـخنرانى  کـه  هستند محتواها و مطالب از بخش آن و شوند مى محسوب سخنرانى محتوایى رکن مواد، اشرف
  .شود نمی محسوب دینی سخنرانی آنها، بدون

  :از اند عبارت دینی سخنرانی در مواد اشرف
  کریم؛ قرآن. 1
  .سنت. 2

 در و اسـت  مردم به الهی معارف حقیقت ییعنالسالم  علیه معصومان و قرآن پیام انتقال سخنرانی، انجام از هدف
 اسـت  روشن قرآن، از منظور. گذاشت آن بر دینی سخنرانی نام توان نمی حقیقتاً باشد، خالی الهی پیام از که صورتی

  .هستند الهی حجت دینی شنوندگان براي که استالسالم  علیه معصومان فعل و قول سنت، از منظور و

  نکته چند

  :است الزم روایات، و آیات درباره ذیل نکات گرفتن نظر در
 و خـود  دقیـق  برداشتهاى و باشد تدبر اهل روایات، و قرآن از استفاده هنگام مذهبى، سخنران است شایسته. 1

 آنها توضیح از و بخوانیم هم سر پشت را روایات و آیات فقط چنانچه. کند بیان احادیث و آیات ذیل نیز را مفسران
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 بحـث  در خشـکى  احسـاس  مـوارد،  بعضى در مخاطب و بود نخواهد فهم قابل مخاطبان از سیارىب براى بپرهیزیم،
  .کند مى

رُواْ  لَم بِما بصرْت قَالَ*  یسمرِى خَطْبک فَما قَالَ« شریفه آیه قرائت صورت در مثالً که است مناسب پس صـیب 
چیـزى  مـن : گفـت  سـامرى؟  اى کردى، را کار این چرا تو: تگف] و کرد سامرى به روالسالم  علیه  موسى[«) 3(؛ »بِه 

  ».ندیدند آنها که دیدم
 حضـرت  غیـاب  در مـردم  شـدن  پرسـت  بـت  و سـامرى  گوسـاله  سـاختن  از بعد ماجرا این که دهیم توضیح

  .افتاد اتفاقالسالم  علیه  موسى
  :داشت ویژگى سه گوساله

  ؛بود رفته بکار هنر آن در) الف
  ؛بود شده ساخته طال از چون؛ بود ثروت و پول مظهر) ب
 دهـانش  از هـوا  شـد،  مـى  دمیده آن در دم طرف از وقتى که صورت این به؛ داشت ظرافت صنعتى لحاظ به) ج
  .شد مى خارج

  :که شود مى استفاده آیه این از. اند نرسیده آنها که رسیدم چیزى به من: گوید مى سامرى
 خـود  مقابـل  در کـرنش  بـه  را انسـانها  بقیـه  آورنـد،  دسـت  بـه  را اشـیا  رموز برخى انسانها از بعضى اگر) الف

 مقابـل  در کوچـک  و بـزرگ  ملتهـاى  نیـز  امـروز  کـه  چنان؛ کند مى کرنش دانا مقابل در نداند، کس هر و دارند وامى
  .کنند مى کرنش غرب صنعتى گوساله
 بـه  بایـد  فرهنگـی  تهـاجم  از جلـوگیري  براي رو این از؛ است انسان جهل پذیرى، تهاجم هاى زمینه از یکى) ب

  .پرداخت دینی معارف به نسبت جامعه از زدایی جهل
 بـا  سـخنرانى،  یـک  در اگـر  کـه  نیسـت  چنـین  الزامـاً  امـا ؛ هستند سخنرانى مواد اشرف سنّت، و کریم قرآن. 2

 ایطشـر  دلیـل  بـه  اسـت  ممکـن  بلکـه ؛ ندانیم دینى سخنرانى را آن بود، نیامده روایات و قرآن عربى متن صراحت،
 البتـه . نشـود  خوانـده  هـم  آیـه  یک ظاهر، به ولى؛ باشد قرآنى تأثیراتش و سخنرانى سراسر ویژه، مخاطبان و خاص
 امکـان  سـرحد  تـا  رو این از؛ دارد خاصی تأثیر و نورانیت روایات، و آیات عربی قرائت که شویم می متذکر جا همین
  .شود استفاده سخنرانی در آنها عربی متن از است الزم

 مواد اشرف از دارند، آشنایى آنها با که کسانى همه و ما نزدالسالم  علیه معصومان معتبر روایات و کریم قرآن. 3
 باشـد،  مـواد  اشـرف  نیـز  آنـان  بـراى  بخواهیم اگر اینرو از؛ ندارند ثقلین به نگاهى چنین مخاطبان، برخى اما؛ است

 ابتـداى  در روایات و قرآن از همیشگى صورت به لزوماً پس. هستیم سخن ابتداى در استدالل و چینى مقدمه نیازمند
  .دارد بستگى مخاطب حال به بلکه؛ شود نمى استفاده سخنرانى

 در سـخنرانى  موضـوع  خـواهیم  مـى  گفـت،  خواهیم انگیزه ایجاد راههاي بحث در که چنان موارد، بعضی در. 4
 باید شرایطی چنین در. کنیم مطرح سخن صدر در را ىروایت یا آیه خواهیم مى دیگر سوى از. بماند مبهم کار ابتداى

  .نسازند آشکار را موضوع که گیریم بهره سخنانمان شروع در روایاتى و آیات از
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 مواد سایر) ب

 معـارف  تبیـین  بـراي  امـا ؛ نیسـت  مطـرح  حـدیث  و قرآن در که است مطالب از دسته آن مواد، سایر از منظور
  .دارد تأثیر مخاطب ذهن در نهاآ ماندگاري و بندي جمع یا و اسالمی

ــه کــردیم اشــاره ــى، ســخنرانى از اساســى هــدف ک ــال دین ــاهیم انتق ــرآن معــارف و مف  ســخن و ســیره و ق
 فهـم  و بهتـر  بـرداري  بهره براي آنها استخدام و مواد سایر از استفاده اینرو از؛ است مخاطبان بهالسالم  علیه معصومان

  .کنند اشغال سخنرانی در را جایی نباید نرسانند مقصودي چنین به را ما ،مواد این اگر. است الهی معارف تر دقیق
  :شود مى گرفته بهره مواد سایر از هدف دو به کلی نگاه یک در
  ؛عینی واقعیات با آنها تطبیق و نظري مفاهیم تبیین و توضیح. 1
  .ماندگار و جذّاب سازیهاي عنوان. 2

 نظرى مفاهیم تطبیق و تبیین

 ذکـر  یـا  و دارنـد  تبیـین  و توضـیح  بـه  نیاز است شده بیان روایات و آیات در که دین نظري ثمباح از بعضی
 بـراي  تري بیش انگیزه بهتر، درك ضمن مخاطبان از بسیاري شود می موجب آنها خارجی مصداقهاي و عینی شواهد

  .کنند پیدا ها آموزه آن به عمل
 کَثیرَةً أَضْعافاً لَه فَیضاعفَه حسناً قَرْضاً اللَّه یقْرِض الَّذي ذَا منْ«: فرماید می الحسنه قرض باب در کریم قرآن مثال

و اللَّه یقْبِض طُ وصیب و ونَ إِلَیهعچنـدین  او بـراي  را آن تـا  دهـد  اي الحسـنه  قـرض  خـدا  به که کیست«) 4(؛ »تُرْج 
 روزي کمبـود  باعـث  هرگـز   انفـاق،  و[؛ سازد می گسترده یا محدود] را بندگان روزي[ که است خداوند و برابرکند؟

  »].گرفت خواهید را خود پاداش و[ شوید می بازگردانده او سوي به و.] شود نمی آنها
 خداونـد  چگونه که است نشده ملموس برایشان هنوز اما؛ پذیرند می تعبد روي از را آیه این مذهبی، شنوندگان

 را کسانی داستان توان می دینی نظریه این کردن ملموس و تبیین وضیح،ت براي. کند می برابر چندین را الحسنه قرض
 برابـر  چنـدین  اموالشـان  محسوسـی  صورت به و داده برکت آنان مال به خداوند  دادن، قرض از پس که کرد مطرح

  .است شده
 ایـن  کـردن  لمـوس م بـراي  آنها از ولی السالم؛ علیه معصومان روایات در نه و است آمده قرآن در نه داستانها این

  .شود می استفاده قرآنی بحث
 سـیره  تـاریخ، : مثـل  مـوادى  از دیـن،  نظـرى  مفـاهیم  و مباحث کردن ملموس و عینى و تبیین، و توضیح براى

 دربـاره  مختصـري  توضـیح  به که کرد استفاده توان مى... و لطیفه تشبیه، واره، داستان قصه، داستان، حکایت، بزرگان،
  .پردازیم می آنها

 یختار

 و کـریم  قرآن سفارشهاي از آنان داستانهاى و حکایتها و پیشین انسانهاى سرنوشت و گذشتگان تاریخ به توجه
ۀُ  کَانَ کَیف فَانظُرُواْ الْأَرضِ فى سیرُواْ قُلْ«: فرماید مى کریم قرآن نمونه براي؛ استالسالم  علیه  معصومان روایات بـقع 
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  ».ببینید را گذشتگان سرانجام و کنید سیر زمین در: گوب«) 5(؛ »قَبلُ من الَّذینَ
 صـاحبان  بـراى  عبرتـى  آنـان  هـاى  قصه در«) 6(؛ »الْأَلْببِ لاُّولى عبرَةٌ قَصصهِم فى کَانَ لَقَد«: فرماید مى همچنین

  ».است اندیشه
قٌ  وآخرُهـا  بعضـاً  یشْـبه  بعضَها فَانَّ منْها بقى مال الدنْیا منَ  مضى بِما واعتَبِرْ«: فرمود نیزالسالم  علیه على امام الحـ 

 و است شبیه]  ش[ دیگر بعض به آن از بعضى زیرا بگیر عبرت آن مانده باقى براى گذشته دنیا از آنچه از) 7(؛ بِاَولها
  ».شود مى ملحق اولش به پایانش

  تاریخ تعریف و معنا
  :اند کرده تعریف و عنام ذیل، صورتهاى به را تاریخ

  ؛کردن پدید چیزى وقت. 1
  ؛اوست عقب که ثانى امر ظهور تا مشهور و قدیم و عظیم امرى ابتداى از را مدتى کردن تعیین. 2
  ؛اى واقعه وقوع زمان نماید، را زمان که رقمى. 3
  )8( .باشد شده تنظیم ازمنه ترتیب به که ذکر قابل حوادث و وقایع و اعمال سلسله یا سرگذشت. 4

 وقایع شمار روز مثالً؛ نیست منحصر داستان، و حکایت بزرگان، سیره در تاریخ پیداست، فوق معانى از چنانکه
 سـیر  بیـان . نیسـت  نیـز  شـده  یاد موارد از و است تاریخ نیزالسالم  علیه  حسین امام قیام از بعد حوادث مثل تاریخى،
  .است گونه همین نیز دیگر تاریخى اتفاقات و هادتها،ش والدتها، ذکر خاص، زمان در اجتماعى تحوالت

 بزرگان سیره

) 10(؛ رفتن راه نوع) 9(؛ انتظام ترتیب، خُلق، عادت، خو، مذهب، سنّت، روش، طریقه، معناى به لغت در سیره
  .است آمده )11( قیافه و شکل و هیئت

 اگـر  مـثال ؛ باشد داشته مداومت آن بر همیشه که آید می حساب به فرد یک سیره رفتار، یک زمانی اصطالح، در
 مـداومت  پسـندیده  رفتـار  این بر او که معناست این به بود،رحمه اهللا  خمینی امام سیره خواندن، شب نماز گوییم می

  .کرد نمی ترك را آن و داشت
 از اسـت  عبـارت  سیره،«: است آورده چنین آن تعریف در و دارد سیره از خاصی تعریف مطهرى شهید مرحوم

 مـردم  همه. برند مى کار به خودشان سیر در منطق و سبک و اسلوب صاحب افراد که خاصى متد و اسلوب و سبک
 منطـق  یـک  از خودشان رفتار در مردم همه که نیست چنین این یعنى؛ ندارند سیره مردم همه ولى) 12(؛ دارند سیر

  )13( ».باشد آنها رفتار معیار اصول، آن هک باشند داشته خودشان رفتار در اصول سلسله یک و بکنند پیروى خاص

  حکایت

 کـردن  نقـل ) 14(؛ کـردن  نقـل  سـخن  گفتـارى،  بازگفتن چیزى، بازگفتن چیزى، از بازگفتن معناى به حکایت
 آمده... و کردن روایت را کسى سرگذشت کردن، کسى حال بیان معناى به کردن حکایت و است، داستانى یا مطلب
  )15( .است
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 در. آیـد  مـی  مسـتقل  صـورت  بـه  گاهی و بلند داستان یک متن در و کوتاه داستان یک شکل هب گاهی حکایت
 دو سـعدي  بوستان و معنوي مثنوي. است حکایت چند برگیرنده در کلی داستان یک که شود می دیده فراوان مثنوي

 و اسـت  دقیـق  اي نکتـه  حاوي معموال و بوده موجز کلی طور به حکایت. هستند منظوم حکایات از بزرگ مجموعه
  )16( .آید می کار به مطلبی تقریر و تفهیم یا تمثیل مقام در غالبا

  داستان

 در. اسـت  آمـده  )17( عام و خاص زبانزد مشهور، قصه، افسانه، حکایت، سرگذشت، معناى به لغت در داستان
 بـا  تـاریخى  واقعه یک رتصو به و ساخته تاریخ غیر از یا و انتخاب تاریخ از که است خاصى واقعه نقل اصطالح،

 اسـت  اثري )18( نوول یا داستان«: اند آورده داستان تعریف در برخی. شود مى بیان خاصى هاى گره و فرودها اوجها،
  )20( ».باشد )19( خیال و جعل بر مبتنی که نثر به روایی

  .گویند می )21( کوتاه داستان آن به باشد، اگرکوتاه و رمان آن به  باشد، طوالنی داستان چنانچه
  :اند کرده تعریف چنین را رمان و کوتاه داستان

 شخصیتهاسـت  از محدود گروهی با وکارش سر نوعا که است اي خالقانه کوتاه نسبت به روایت کوتاه داستان«
  )22( ».دارند شرکت منفردي عمل در که

 بـا  همـراه  انسـانی  تجربـه  با که خاص پیچیدگی و توجه شایان طول با اي خالقه روایت«: از عبارتست رمان و
 مشخصـی  صـحنه  در شخصـیتها  از گروهی آن در و شود بیان حوادث توالی طریق از و باشد داشته وکار سر تخیل

  )23( ».باشند داشته شرکت
  .کرد استفاده رمان یک از بخشی یا و کوتاه داستان از توان می دینی سخنرانی در

 قصه

 بـه  پـرداختن  قصه. است آمده دعوا و مرافعه سخن،) 24(؛ سرگذشت ان،داست حکایت، معناى به لغت در قصه
  )26( .است... و )25( کردن قصه روایت گفتن، داستان معناى

 بـر  مـاجرا  محـور  و شود می تأکید شخصیتها و آدمها تکوین و تحول از بیشتر العاده خارق حوادث بر قصه در
 دهنـد  مـی  تشـکیل  را آن بنیـادي  و اساسـی  رکن و آورند می بوجود را قصه حوادث،. گردد می الساعه خلق حوادث

 در قهرمانهـا،  و شخصـیتها  دیگـر،  عبارت به. باشند داشته نقشی قصه آدمهاي و قهرمانها رشد و گسترش در آنکه بی
 دارنـد  خوش پایانی اغلب ها قصه. گوناگونند ماجراهاي و حوادث دستخوش بیشتر و یابند می دگرگونی تر کم قصه

  )27( .شوند می پیروز بدیها بر خوبیها آنها در و

 واره داستان

 واره داسـتان  و قصه و داستان بین  محققین، از برخی اما؛ اند نکرده ذکر واره داستان براي معنایی لغت کتابهاي در
 غالبـاً  و دنویسـن  مـی  مدارس آموزان دانش که انشائی شبیه چیزي؛ دانند می داستان شبه را واره داستان و قائلند تفاوت
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 یا و مکان شیئ، یک چگونگی و زند می حرف احوال و اوضاع از و گردد می مجردي شخصیت یا صحنه محور گرد
  )28( .کند می توصیف را شخصی

 تـاریخ  مجموعـه  زیر - شود می استفاده آنها از دینى سخنرانى در که آنجا تا - داستان و حکایت بزرگان، سیره
  :اند شده ذکر جداگانه ذیل، دالیل به ولى؛ هستند
 توان مى عام از بعد خاص ذکر عنوان به رو این از؛ برخوردارند سخنرانى در اى ویژه اهمیت از شده یاد موارد. 1

  .کرد توجه ویژه طور به آنها به
 کـه  شـود  مى گرفته کار به صنعتى شوند، مى بیان تبلیغى صورت به وقتى داستان، و حکایت بزرگان، سیره در. 2

  .ندارد وجود تاریخ بیان یا نگارى اریخت در
 در کـه  شـود  مـی  اسـتفاده  نیز دیگري مواد از عینی، واقعیات با آنها تطبیق و نظري مفاهیم تبیین و توضیح براي

  .شود می اشاره آن به بعد درس
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 )2(مواد سخنرانی و ارزش هر کدام: دهمسیز درس

 بـه  سـخنرانی  مواد سایر که کردیم بیان مواد، سایر و مواد اشرف به سخنرانی مواد تقسیم از پس ،قبل درس در
 گفتـیم . بـود  »عینـی  واقعیـات  با آنها تطبیق و نظري مفاهیم تبیین و توضیح« اول هدف. شوند می استفاده هدف، دو

  .کرد استفاده توان می واره داستان و قصه داستان، حکایت، بزرگان، سیره تاریخ،: مثل موادي از منظور بدین
 در مـؤثر  مـواد  سـایر  از را دیگـري  هـاي  نمونـه  واره، داسـتان  و قصـه  داستان، تفاوت بیان ضمن درس، این در
 در مـواد  سـایر  ارائـه  از دوم هـدف  بـه  سـپس . کنـیم  می معرفی آنها تبیین و توضیح و دینی مطالب ساختن ملموس

  .پردازیم می سخنرانی

  واره داستان و قصه، داستان، تفاوت

 تـوان  مـی  تـر  دقیـق  نگـاه  بـا  ولى؛ شوند مى استفاده یکدیگر جاى به گاهى واره، داستان و قصه ن،داستا هاي واژه
  .کرد مالحظه را آنها تفاوتهاي

 در اما؛ شود می نقل هم سر پشت زمانی ترتیب به وقایع معموالً قصه در که است این در داستان و قصه تفاوت
 چنـد  هـر  بـرد،  پـس  و پـیش  را زمـان  عقربـه  توان می داستان در. دآی نمی هم پی در وقایع نقل زمان اغلب داستان،

  )1( .گرفت نادیده را زمان وجود توان نمی
 :است چیز دو در واره داستان و قصه تفاوت

 ترسـیم  و توصیف به و نداشته روایت و نقل به توجهی واره داستان ولی؛ است استوار روایت و نقل بر قصه. 1
  .پردازد می

 و حـوادث  واره، داسـتان  در ولـی ؛ اسـت  شـده  گذاشـته  العـاده  خـارق  و السـاعۀ  خلق حوادث رب قصه بنیاد. 2
  )2( .گردد می توصیف احوالی و اوضاع یا شخصیت خصوصیات
 و است شخصی یا و مکانی چیزي، چگونگی بر واره داستان تأکید که است این در واره داستان با داستان تفاوت

 یـا  یافتـه  وقـوع  آنچـه  بر داستان ولی؛ دارد توصیفی بیان و کند می توصیف ار واحدي شخصیت یا و صحنه واقعه،
  .دارد روایتی بیان و ورزد می تأکید شد خواهد واقع

؛ کنـد  می توصیف را آنها خصوصیات و گردد می مجردي شخصیت یا مجرد صحنۀ محور گرد غالباً واره داستان
  .باشد شتهدا توجهی جالب و ممتاز خصوصیات که شخصیتی یا صحنه

 چگـونگی  توصـیف  واره داسـتان  امـا ؛ است برخوردار پویایی خصوصیت از اغلب و است عمل روایت داستان
 واکـنش  افتـد،  مـی  اتفـاق  شـخص  بـراي  اي حادثـه  کـه  بار هر واره داستان در مثال. دارد ایستایی خصوصیت و است

 مـثال . شـود  مـی  اصلی شخصیت در تغییري ای تحول موجب اي حادثه هر داستان، در ولی؛ زند می سر او از یکسانی
 یعنـی  شـود،  پیـدا  او روحـی  حالـت  در تغییـري  و دگرگونی زمان طول در اگر. است زده غم پسرش مرگ از مردي
  )3( .است شده خلق داستان یک شود، تعدیل یا برود میان از غمش
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  تشبیه

 در دیگـر  چیـز  بـه  چیزي کردن مانند و ن،کرد شبیه کردن، مانند دیگر چیز به را چیزي معناي به لغت در تشبیه
 :دارد رکن چهار تشبیه )4( .است آمده صفتی

  .کنند تشبیه را آن که چیزي یعنی مشبه،. الف
  .کنند مانند آن به را مشبه که چیزي یعنی به، مشبه. ب
  .است مشترك به مشبه و مشبه میان که امري یعنی شبه، وجه. ج
  )5( ... .و مانند همانند، همان، همچون، چون، مثل،  :مانند است، تشبیه بر الد که کلماتی یعنی تشبیه، ادات. د

 وجـود  دو هـر  که آشپزى به سخنرانى تشبیه مثل؛ دارند وجود ذهن در یا و خارج در به مشبه و مشبه تشبیه در
 مخاطـب  بـراي  را معقـول  و معنـوي  واقعیـت  آن تواند می حسی امور به معقول و معنوي امور تشبیه. دارند خارجى
ار  تَأْکُـلُ  کَما الْإِیمانَ یأْکُلُ الْحسد«: تشبیه این مثل؛ سازد روشن  بـرد،  مـی  بـین  از را ایمـان  حسـد، ) 6(؛ الْحطَـب  النـَّ
  ».خورد می را هیزم آتش، که گونه همان

 اي تجربه به را بحث موضوع سخنوران، گاهى. است شخصى هاى تجربه از استفاده تشبیه، کاربرد موارد از یکى
؛ دارد را بحث کردن ملموس مثل محاسنى شخصى، تجربه از استفاده. کنند مى استناد آن به و تشبیه خود از شخصى

  .نشود استخراج کلى قاعده شخصى، تجربه یک از که کرد دقت باید ولى

  فرضى مثال

... و شـود  آورده اي قاعده یا مطلبی ضیحتو براي که عبارتی یا کلمه همانند، شبیه، مانند، معناي به لغت در مثال
 که حقایق سلسله یک بر متکی نشدة اثبات حدس پنداشت، تصور، کردن، تصویر معناي به فرض و )7( .است آمده

  .باشد می... و )8( رود می بکار امور از بسیاري توضیح در
 وجـود  فعـالً  کـه  اسـت  چیـز  یک تصور واقع، در بلکه؛ شود نمى تشبیه دیگرى چیز به چیزى فرضى، مثال در
 مبـارك  مـاه  اکنـون  کنید فرض بگوییم مخاطب به اینکه مثل؛ باشد داشته وجود که گیریم مى فرض و ندارد خارجى
 عبـداهللا  ابـا  مطهـر  مرقـد  کنـار  االن کنیـد  فـرض  یـا  ایـم،  ایسـتاده  کعبـه  کنار مکرمه مکه در اکنون یا است، رمضان
  .یدهست زیارت حال درالسالم  علیه الحسین

  المثل ضرب

. جامعـه  یـک  فرهنـگ  از کوچک بخشی گویاي و کوتاه اما اندرزگونه، و خردمندانه است کالمی المثل ضرب«
 نقطـۀ  و تـاریخ  داراي هـا  مثَـل  چند هر. کند می اثر شنونده در و کرده دلنشین را مثَل کالم، کوتاهی و ترکیب زیبایی

 گرفتـه  حکمـا  سخنان یا شاعران هاي سروده از تر بیش مثَلها. است ناختهناش برایمان آنها از بسیاري آغاز اند، شروعی
  )9( ».اند شده
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 انتقـال  و بیـان  قدرت کرده، ماندگار مخاطب ذهن در را مباحث مردم زبان بر بودن جارى دلیل به المثلها ضرب
 اسـت،  آنـان  بـراى  سازى مشکل و دیگران با ناشایست رفتار درباره بحث اگر مثالً؛ دهند مى افزایش او در را مطالب

  )10( ».افتى خود که مکَن چه افتى، بد که مکن بد«: که شد منتقل جمله این به نهایت در توان مى
 گر نکویى«: که کرد بیان المثل ضرب این با را آن توان مى است، منّت با صدقات کردن باطل درباره بحث اگر یا

  )11( ».منه منّت و بده« و »ممنون غیر بود کریمان عطاى« یا »احسان و جود منّت ز شد باطل که/  زان منه منت کنى
 دخلت چو«) 12(؛ »نیست کردار نیم چون گفته دوصد« ،»بیدار کند کی خفته را خفته« همچون فراوانی مثلهاي

 وجـه ت مـورد  مطالـب  تبیین براي تواند می )14( »سازي حلوا زغوره کنی صبر گر«) 13(؛ »کن تر آهسته خرج نیست
  .گیرد قرار

  لطیفه

 از کـه  - دقیقـى  اشارت باریک، نکته شوخى، بذله، نیکو، و باریک مطلبى نغز، گفتارى معناى به لغت در لطیفه
  .است آمده - )15( کرد تعبیر نتوان را آن که کند خطور ذهن در معنایى آن

  .موقعیتی و عیتوض یا اي حادثه یا شخصی درباره است کوتاهی و مفرّح داستانی روایت لطیفه
 یکـدیگر  بـه  هـا  حلقـه  ایـن  پیوستن از و است استوار اي حادثه تصادفی و واقعی هاي حلقه پیوند بر لطیفه بنیاد

 حلقـه . پاشـد  مـی  هـم  از اش شـیرازه  ندهـد،  انجام را خود وظیفه ها، حلقه این از یکی اگر و یابد می تحقق و تکوین
 بـه  لطیفه محتوا، نظر از. آید نمی وجود به لطیفه نباشد، حلقه این اگر و شود می خنده و شگفتی موجب لطیفه پایانی
  )16( .دارد توجه تر بیش شده شناخته و معروف اشخاص و استثنایی و نادر وقایع

  ماندگار و ویژه عبارات با بندي جمع

 گاهى که توضیح این با است، ماندگار و ویژه عبارات با مطالب بندي جمع مواد، سایر کارگیري به اهداف از یکی
  .بگیرد نتیجه خود بحث از کرده، بندى جمع را آن خواهد مى مطلب یک دربارة مبسوط توضیحات از پس سخنران،
 در بحـث  مانـدگارى  سـبب  و است تأثیرگذار و مناسب بسیار مطلب هر پایان در گیرى نتیجه و بندى جمع این

 در گویـد،  مـى  سـخن  مطلـب  سه درباره سخنران اگر مثالً؛ شود مى او توسط کردن پیدا بیان قابلیت و مخاطب ذهن
 تـا  کنـد  بنـدى  جمع را خود مطلب سه باید نیز سخنرانى پایان در. کند مى بندى جمع را خود بحث مطلب، هر پایان
  .باشد روشن بحث کامالً

 دو یکـی  در کوتاهی عبارات با که است معمول شکل همان یکی: داد انجام توان می صورت دو به را بندي جمع
 از منظـور . اسـت  ویـژه  عبـارات  از اسـتفاده  - اسـت  تـر  مناسب که - دوم راه و شود می مرور گذشته مباحث دقیقه

 قـرار  آنهـا  دیـد  مقابـل  در یـا  اسـت  جاري مردم زبان بر معموال دلیلی به که است کوتاهی هاي جمله ویژه، عبارات
  .شود می مخاطب ذهن در پیام ماندگاري باعث تکرارشان یا و گیرد می

 و بنـدي  جمـع  ویـژه  جمله یک در گذشته مباحث سخنرانی، پایان در یا و مهم مطلب هر پایان در منظور بدین
 تـوان  مـی  رسـد،  نمـی  جـایی  بـه  نکنـد  تالش انسان تا اینکه و بوده تالش و کار درباره بحث اگر مثال؛ شود می ارائه
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 میسـر  گـنج  رنـج  نـابرده « کـه  کـرد  جمـع  - شود می جاري انهازب بر هم معموال که - کوتاه شعر این در را مباحث
  ».کرد کار که برادر جان گرفت آن مزد/ شود نمی

 خالصـه  کـه  کنـیم  یـادآوري  و کنیم تکرار بار چند سخنرانی پایان در سخن خالصه عنوان به را جمله این اگر
 هـم  و کننـد  منتقل دیگران براي را آن ندتوان می هم گیرند، می بهتر را بحث مخاطبان، هم است، بوده همین ما بحث

  .شود می ماندگار پیام، این
 تکـرار  سخنرانی، طول در ویژه عبارت یک قالب در بحث خالصه گاهى مخاطب، تر بیش توجه براى همچنین

 صـورت  بـه  را بحـث  بندي جمع حقیقت، در یعنی؛ شود مى جارى زبان بر جمله آن بار یک دقیقه چند هر و شود مى
  .آوریم می سخنرانی جاي جاي در تکراري

 خـاص،  و ویـژه  عبارات به مبسوط توضیحات و گوناگون عبارات از انتقال هدف به و مباحث بندى جمع براى
 و شـرطیه  ویـژه  جمـالت  و نغـز،  و آمیز حکمت سخنان شعر، المثل،  ضرب بزرگان، قول نقل مثل موادى از توان مى

 سـوي  از و آینـد  مـی  کار به نیز نظري مباحث سازي ملموس و تبیین براي مواد هگون این البته. کرد استفاده استفهامیه
 عنـوان  تحت آنها ذکر اینرو از؛ شود می هم زیبایی و جذابیت ایجاد و سخنرانی در تنوع موجب آنها از استفاده دیگر

  .ندارند را بندي جمع کارکرد شد، بیان قبال که دیگري موارد که است دلیل این به ،»ویژه عبارات با بندي جمع«

  بزرگان قول نقل

 سیاسـى،  تـاریخى،  علمـى،  یـا  دینـى  بزرگان از اى برجسته و مناسب کلمات نقل حقیقت، در بزرگان قول نقل
 بسـیار  شـنونده  بـراى  آن گوینـده  شخصـیت  ولى؛ نباشد مهم خیلى سخن، خود شاید اینجا در. است ادبى و هنرى

 خود که شود مطرح هم بزرگى فرد سخن است ممکن البته. است گذار اثر ،مخاطب بر سبب همین به و دارد اهمیت
  .باشد مهم نیز سخن

 شهید مرحوم سخن این با را آن توانیم مى است، بهشت به رفتن براى کردن تالش درباره بحث اگر نمونه براي
 اشـراف  تحت جهان همه که ستا باره این در بحث اگر و» .بهانه به نه دهند بها به را بهشت« که کنیم  جمع بهشتى

 راحل امام که کنیم  جمع جمله این در را بحث توانیم مى بیند، مى را ما حرکات تمام رو این از و است، خداوند علم و
  ».نکنید معصیت خدا محضر در. خداست محضر عالم«: فرمودرحمه اهللا 

 شعر

 را آنها - خواص چه و عوام چه - قدیم از ممرد و هستند رایج مردم میان در کوتاه ولى جالب اشعار از بعضى
 ذهـن  در بهتـر  کنـیم،  مـزین  کوتـاه  و پرمعنـا  زیبـا،  اشعار گونه این با را خود مباحث اگر. خوانند مى مناسبتى هر در

 شعر این در را آن توان مى رسد، مى قدرت به دانش با انسان که است باره این در ما بحث اگر مثالً؛ ماند مى مخاطب
  .»بود برنا پیر دل زدانش/ بود دانا که هر بود توانا« که دکر جمع

 و قـرآن  بـر  مبتنـى  دینـى  هـاى  نظریه ارائه براى بلکه؛ نیست مطالب بندي جمع به منحصر شعر، از استفاده البته
  .است دیگر مطالب و واره داستان حکایت، داستان، بیان براى قالب یک واقع در و آید مى کار به نیز... و حدیث
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 آمیز حکمت سخنان

 اندرز، و پند حق، موافق کالم درستى، و راستى بردبارى، و حلم دانش، و علم عدل، معناى به لغت در حکمت
  )17( .است آمده... و باشد پسندیده که عملى انجام فلسفه، بشرى، طاقت قدر به اشیا حقایق معرفت

 از ناشـى  و شـده  سرشـته  خردمنـدى  و نـش دا سـر  از که است دلنشینى سخنان آمیز، حکمت سخنان از منظور
 هـم  آن گوینـده  گرچـه  است، برخوردار اى ویژه اهمیت از سخن خود اینجا در. است امور و اشیا حقایق به معرفت
  .شد خواهد تر بیش سخن تأثیرگذارى بود، متشخص عالمان از نیز گوینده اگر البته. نباشد دانشمندى ظاهر به انسان

 یهشرط و استفهامیه جمالت

 اینکـه  جـاى  بـه  واقـع  در. شـوند  تکرار بار چندین سخنرانى در توانند مى استفهامیه و شرطیه جمالت از برخى
 در اسـتفهامیه  یـا  شـرطیه  جملـه  یک شود، بیان ماندگار و جذاب کوتاه، جمله یک در بحث پایان در سخن خالصه

  .ندبما مخاطب ذهن در کامالً تا شود مى تکرار بار چندین سخنرانى طول
 اسـت  ممکـن  ،»جهانی استکبار با مبارزه لزوم« موضوع در مثال؛ آنهاست تکرار ویژه، جمالت گونه این در مهم

 واجب جهانى، استکبار با مبارزه آیا« که شود تکرار جمله این آن، درباره توضیح و... یا داستان یا آیه هر بیان از پس
: که شود تکرار جمله این است، »نعمت شکر سایه در نعمت انیفراو« ما بحث اصلی محور و پیام اگر یا و »نیست؟

 اگـر  امـا ؛ نباشند نیز نغز و آمیز حکمت است ممکن جمالت گونه این» .شود مى فراوان نعمتها کنیم، نعمت شکر اگر«
  .دارند ترى بیش تأثیرگذارى بودند، چنین

 تکرار سوره یک در بار چندین است استفهامیه جمله یک که )18(» نِتُکَذّبا ربِّکُما ءالَآء   فَبِأَى« آیه کریم قرآن در
زاء  هلْ« جمله توان مى طور همین و کرد تکرار سخنرانی یک در نیز را جمله همین توان مى. است شده سـانِ  جـحالْا 

 تناسب به را آنها امثال و است شرطیه که را) 20(» لَاَزِیدنَّکُم شَکَرْتُم لَئنْ« یا و است استفهامیه که )19(» الْاحسان الَّا
  .کرد تکرار سخنرانى در موضوعات

 نکته یک

 توضـیح  و تبیـین  براى. است شده استفاده فراوان... و تمثیل حکیمانه، سخن شعر، داستان، از وروایات قرآن در
  .دشو استفاده روایى و قرآنى مطالب از که است بهتر و توان مى نیز مباحث کردن ملموس و

 سـخنان  از تـوان  مـى  مانـدگار،  و جذّاب عنوانهاي و خاص و ویژه عبارات در مطالب بندى جمع براى همچنین
 کلمـات : ماننـد ؛ بـرد  بهـره  روایـات  و قرآن در موجود  شرطیه و استفهامیه جمالت و اشعار المثلها، ضرب حکیمانه،

 بنـدي  جمـع  یـا  و مباحـث  تبیین براي صورت این در ... .و حکیم لقمان حکیمانه سخنان السالم، علیه  على امام قصار
  .ایم نموده برخوردار تري بیش دینی غناي از را خود سخنرانی و ایم کرده استفاده مواد اشرف از نیز آنها
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 )1(اسالیب سخن و کاربرد هر کدام: چهاردهم درس

  کدام هر کاربرد و سخن اسالیب

 و مقـام  واسـاس  پایـه  طـرز،  طریق، شیوه، راه، گونه، معناي به لغت رد اسلوب کردیم، بیان نیز تر  پیش که  چنان
 سـخنرانی،  در اسـلوب  از مـا  منظـور  و. اسـت  آمـده  )1( دیگر ساز  آهنگ اثر با سازي  آهنگ اثر االمتیاز به ما و لحن

  .است آن محتوایی هیئت و شاکله
 صـورتهاى  بـه  توانـد  مـى  سـخن  از واحـد  هر بدانیم، سخن واحد چند از متشکل اى مجموعه را سخنرانى اگر
 سـخن،  واحـد  گاهى مثالً؛ دانیم مى اسلوب یک را صورتها این از کدام هر. دهد پیوند هم به را خود اجزاي مختلفى

 و توضـیحى  را سـخن  آن صـورت،  ایـن  در. اسـت  خـاص  عبـارت  یک توضیح براى عبارات از اى مجموعه شامل
  .گذاریم مى نام »تبیین و توضیح« اسلوب را آن اسلوب

 نامگـذارى  »توصـیفى « را سـخن،  آن که است چیز یک توصیف براى عبارات از اى مجموعه سخن واحد گاهى
 »اى موعظـه « سـخن  را آن کـه  اسـت  شـده  تشـکیل ... و تبشیر تحذیر، تخویف، سرزنش، عتاب، از گاهى و کنیم مى
  .نامیم مى

 پیونـد  هـم  بـه  مختلفـی  صـورتهاي  به اند  آمده گرد سخنرانی یک در که سخن واحدهاي است ممکن همچنین
 بررسی و نقد براي ما سخنان مجموعه اگر مثال؛ نامیم  می اسلوب یک را صورتها و شکلها این از یک هر که بخورند

 بـا  سپس و شوند بیان تبیین و توضیح اسلوب با مکتب آن ارکان و عناصر از یک هر است ممکن است، مکتب یک
 و توضیح« اسلوب از عناصر و ارکان از یک هر بیان براي صورت این در. شود ابطال آنها همه یا برخی دالیلی بیان

  .است شده استفاده »بررسی و نقد« اسلوب از سخنرانی کل براي و »تبیین
 و اقنـاعی  قسـمت  دو بـه  را اسـلوبها  داریـم،  سـخنرانى  مجموعـه  یـا  و سخن واحد یک از که هدفى براساس

  .کنیم  می تقسیم احساسی
 هسـتند  نیز احساس تحریک باعث اقناعی، اسلوبهاي از یک هر احساس، و اندیشه متقابل تأثیرات دلیل به لبتها

 تـر   قوي احساس جنبه برخی، در و اقناع جنبه بعضی، در ولی؛ شوند  می اندیشه اقناع باعث نیز احساسی اسلوبهاي و
  .ایم  کرده ينامگذار آنها غالب وجه براساس را اسلوبها رو  این از؛ است

 اندیشه اقناع اسلوبهاي

 :کنیم استفاده ذیل اسلوبهاى از توانیم مى باشد، مخاطبان اندیشه اقناع ما هدف اگر

  تحلیل و تجزیه. 1

 و جـایی  در آمدن فرود معناي به تحلیل، و )2( کردن بخش  بخش کردن، تقسیم کردن، پاره  پاره معناي به تجزیه
 مـوارد  و عوامـل  عناصـر،  ابتـدا  تحلیـل،  و تجزیـه  اسلوب در )3. (باشد  می گره گشادن نیک معناي به عقده، تحلیل
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 یا و یکدیگر با را آنها ارتباطات سپس و کنیم  می تفکیک را... و مکتب اندیشه، و تفکر حادثه، شخص، یک با مرتبط
  .شود روشن باطل و حق تا کنیم مى بیان دیگر عقاید و عناصر عوامل، ها، مجموعه با

 در ایـران  ملـت  بختـى  سبز براى آمریکا خارجه امور وزیر دادند خبر دنیا هاى رسانه برخى که زمانى مثال براي
 دلـش  آمریکا خارجه امور وزیر و است ایران خیرخواه آمریکا کردند، تصور بعضى زد، گره علف فروردین 13 روز
  .تپد مى ایرانیان خوشبختى و آبادى آزادى، براى

 فکـر  و اصـالح  آمریکـا  خارجـه  امور وزیر به نسبت را خود مخاطبان اندیشه بخواهد کسى گرا شرایط این در
 را ایرانیـان  و ایـران  دربـاره  او مختلـف  رفتارهـاى  توانـد  مـى  سـازد،  قانع شخص این زشت عملکرد درباره را آنان

 کنـار  را ایرانیـان  بختـى  سبز براى علف زدن گره خبر اگر مثالً؛ کند گیرى نتیجه و بندى جمع بعد و مطرح، جداگانه
  .آید مى دست  به جالبى نتیجه دهیم، قرار دیگر خبر یک

 اعـالم  خبرى کنفرانس یک در علف، زدن گره از پس روز چند آمریکا خارجه امور وزیر که است این خبر، آن
 شـرارت  مراکـز  د،شـ  سـؤال  وقتى. برود بین از شرارت مراکز باید شود، برچیده دنیا از شرارت بخواهد اگر که کرد

  ».شمالى کره و ایران«: گفت پاسخ در کجاست؟
 ماکیاولیسـتی  اندیشـه  بـه  توجه با بگذاریم، هم کنار است فرد یک عملکرد درباره که را خبر دو این اگر اکنون

 ظـاهر  بـه  حرکتى احیاناً اگر و نیست ایران مردم خیرخواه او که رسیم مى نتیجه این به آمریکا سیاستمداران بر حاکم
  .است عمومى اذهان فریب براي و دارد، تبلیغاتى جنبه دهد، مى انجام خیرخواهانه

  توجیه و تعلیل. 2

 نیـک  معنـاي  به توجیه و) 4(؛ باشد  می دلیل با کردن اثبات و چیزي سبب و علت بیان معناي به لغت در تعلیل
ه  کردن، تأویل کردن، معنی   تفسیر، و ضیحتو گردد، مندفع بدان خصم کالم که وجهی بر کالم ایراد کردن، بیان موجـ 

؛ پـردازیم  مـى ... و حکم یا مسئله یک دالیل و حکمتها بیان به توجیه و تعلیل اسلوب در )5( .است آمده... و ساختن
 گوشـت  خـوردن  حرمـت  درباره بحث اگر و کنیم مى بیان را حجاب حکمتهاى است، حجاب درباره بحث اگر مثالً

  .پردازیم  می آن حکمتهاى نبیا به است، خوك
 قطعـى  صورت به مقدار آن به فقط و نیستیم احکام همه قطعى چرایى و فلسفه بیان به قادر ما که کرد توجه باید البته

 آنجـا  تـا  موارد، این غیر در )6( .باشد شده وارد کریم قرآن یا والسالم   معلیه  بیت اهل معتبر روایات در که داد نظر توان مى
  .کرد اشاره شود مى حکم، حکمت براى احتمالى عنوان به فقط است، رسیده علمى نظریه به بشرى معلو که

 مسـائل،  اجتمـاعىِ  و اقتصـادى  سیاسـى،  دالیـل  بیـان  صـورت  به شرعى احکام غیر در توجیه و تعلیل اسلوب
  .شود مى ارائه سخنرانى در شده مطرح ادعاهاى و مطالب

  تبیین و توضیح. 3

 حادثه اندیشه، پدیده، یک با مرتبط مسائل و نتایج عوامل، عناصر، ارکان، باید مخاطبان اندیشه ناعاق براى گاهى
 اصـالح  بـراى  مـوارد  بعضـى  در. کـرد  اصـالح  را آنـان  اعتقـاد  مسئله، اطراف در روشنگرى با و داد توضیح را... و
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  .کرد روشن و داد توضیح کامالً را روایت یا آیه آن باید ، معصومان از سخنى یا قرآن آیه یک از برداشت
 بـه  او وضـعیت  یعنـى ؛ کنـیم  اصـالح  را او تصورات فقط که است الزم مخاطب اعتقاد و باور اصالح براى گاه

 و اسـالم  از غلطـى  تصـویر  کـه  کسـى  براى مثالً؛ شود مى اصالح نیز وى تصدیق تصور، اصالح با که است اى گونه
 اگر داند، مى اسالم مکتب از برتر را زرتشت مکتب غلط، تصورات همین با و دارد ذهن در زرتشت از غلطى تصور

  .است برتر اسالم، که کرد خواهد تصدیق نیز اعتقاد و باور مرحله در کنیم، اصالح را او تصورات
  .است مناسب مخاطبان اندیشه اقناع براى »تبیین و توضیح« اسلوب موارد، گونه این در

  تنظیم و تقسیم. 4

 حصرهاى مطالب تقسیم که مواردى در و است فهم در سهولت باعث مطالب، بندى دسته و تنظیم ى،بند تقسیم
 ارائـه  صـورت  ایـن  به اعتقادى مباحث از بسیارى. است مؤثر بسیار مخاطب ذهن ساختن قانع در کند، ایجاد عقلى

 اگـر . نیسـت  مطـرح  آن در ىدیگـر  احتمال یعنى؛ ممکن یا و است واجب یا موجود که شود مى گفته مثالً؛ شود مى
  )7( .گیرد مى صورت مطلوب گیرى نتیجه پایان، در و... باشد، واجب اگر و... است، ممکن

  تحقیق گزارش. 5

 بـراى  گویـد  مـى  مـثالً ؛ کنـد  مـى  ارائه را بحث موضوع دربارة خود تحقیق از گزارشى اسلوب، این در سخنران
 چـه  کـردم،  مطالعـه  چگونـه  داشـتم،  هایى فرضیه چه کردم، غازآ را خود کار سؤالى چه با بحث موضوع در تحقیق

  .رسیدم اى نتیجه چه به و کردم تحلیل چگونه گرفتم، جوابهایى چه کردم، صحبت افرادى چه با دیدم، را کتابهایى
 اغلـب  در وى، تحقیـق  سیر شنیدن با نیز او مخاطبان شود، مى اقناع تحقیق مراحل طى با محقق که گونه همان

  .شود مى قانع کامالً آنها ذهن و است رسیده او که رسند مى نتایجى همان به موارد

  ترجیح و مقایسه. 6

 یکـدیگر  کنـار  در دیگـرى  چیز هر یا و مکتب دو اندیشه، دو پدیده، یا حادثه دو ترجیح، و مقایسه اسلوب در
 ثابـت  آن برتـرى  و اولویـت  شده، داده جیحتر دیگرى بر آنها از یکى گاه  آن؛ شوند مى مقایسه هم با و گیرند  می قرار
 در ایـران  و سـعودى  عربستان کشور دو جمعیت و انسانى نیروى درآمدها، امکانات، اقتصادى، شرایط مثالً؛ شود مى

بـه  توجـه  با ایران نظام که شود مى گیرى نتیجه سپس و مقایسه یکدیگر با کنون تا تحمیلى جنگ از بعد زمانىِ مدت 
 فنـاورى،  و علـم  تولیـد  در کشـور،  جمعیـت  بـودن  بیشتر و مالى منابع بودن تر پایین و جنگ از مانده  باقى خرابیهاى

  .است کارآمدتر نظام آن از نظام این پس. است کرده عمل تر موفق... و اقتصادى پیشرفتهاى
  .شود مى داده ترجیح اسالم سیاسى نظام و مقایسه، یکدیگر با کمونیسم و اسالم در مردم سیاسى حقوق یا

  آن وتبیین مسئله طرح. 7

 کـه  سـخنرانیهایى  عمـده . بفهمد را آن تا کنند تبیین او براى را اى مسئله که دارد نیاز این به فقط مخاطب گاهى
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... و منکـر  از نهـى  و معروف به امر حجاب، آزادى، مسئله مثالً؛ اند قبیل این از شود مى انجام معمولى مخاطبان براى
  .شود مى تشریح و تبیین آن با مرتبط مختلف مباحث سپس و مطرح انىسخنر ابتداى در

  بررسى و نقد. 8

؛ شـود  مى داده توضیح تفکیک به مسئله یک با مرتبط موارد و ها نظریه عوامل، عناصر، ابتدا )8( ،نقد اسلوب در
 و حـق  مـورد  یـا  نظـر  سـپس  و شـوند  مى رد و گیرند  می قرار ایراد و اشکال معرض در آنها از برخى یا همه گاه  آن

  .شود مى بیان درست
 عناصـر،  و محورهـا  از بعضـى  یا و همه نقد، در که است این در تحلیل و تجزیه اسلوب با نقد اسلوب تفاوت

 بـه  توجـه  با و کشف محورها و عناصر روابط تحلیل، و تجزیه در ولى؛ شود مى ابطال و گیرد  می قرار اشکال هدف
  .گیرد مى صورت بندى جمع وجود،م هاي  اندیشه و عقاید

 رسـائل  کتاب در انصارى شیخ مرحوم مثالً؛ اند یافته نگارش نقد، اسلوب با تر  بیش علمیه، هاى حوزه اصولى کتابهاى
 کـه  حـدي  بـه ؛ دهـد  مـى  توضیح خوبی به را آن با مرتبط مختلف دالیل و ارکان کرده، مطرح را مخالف نظریه اول خود،

  .کند مى بیان را خود نظر کرده، رد را آنها از بعضی یا همه سپس و هستند، درست کامال ندک  می تصور خواننده
 بـه  توانـد  مـى  کند، اثبات را آن بطالن کرده، اندیشه اقناع سکوالریزم درباره بخواهد مثالً دینى سخنران یک اگر
  .کند رد اسالمى اعتقادات به توجه با را آنها از یک هر سپس و بپردازد سکوالریزم به اعتقاد اصلى عناصر

  )9( گفتگو و مناظره. 9

 در خـود  نظر اثبات در متخاصمین توجه کردن، مجادله و مباحثه) 10(؛ جدال و بحث معناي به لغت در مناظره
  .است آمده )11( صواب و حق کردن آشکار براي نسبتها از نسبتی و احکام از حکمی مورد

 مباحثه مناظره، از غرض و است شده گرفته اعتبار و نظر ریشه از مناظره مهکل شفا منطق در سینا ابوعلی نظر از
 علـم  ایجـاد  براي بحث جانب دو از یکی تأیید دار  عهده مناظره طرفین از یک هر پس؛ است متقابل رأي دو پیرامون

  )12( .است علم حصول کنندگان مناظره هدف زیرا؛ شود  می ملحق آموزش به مناظره لذا و است مقابل طرف در
 بـه  خود و بیندازد راه صورى مناظره و گفتگو یک خود، مخاطبان اندیشه اقناع براى دینى سخنران است ممکن

 مختلـف،  دیدگاههاى آن در که شود مى مناظره یک به تبدیل سخنرانى واقع، در. بگوید سخن مناظره طرف دو جاى
. کنـد  مى بندى جمع را شده ارائه بحث سخنران، پایان، در و ردگی مى قرار دلیل بیان با رد و تأیید معرض در و مطرح

 آنهـا  در صـوري  مناظره واقع در که قالهاست و قیل و ها،  قلت قلت، انْ از مملو حوزویان علمی کتابهاي از بسیاري
  )13( .است شده رعایت

  پاسخ و پرسش. 10

 است، الزم آنها پاسخ دانستن و مطرح مخاطب براى که را پرسشهایى ساده، خیلى صورت به اسلوب این در سخنران
  .شود داده جواب و مطرح پرسش چند یا یک سخنرانى، یک در است ممکن. دهد  می پاسخ آنها به و کند  می مطرح



٧٢ 

 

 )2(اسالیب سخن و کاربرد هر کدام: پانزدهم درس

 احساس تحریک اسلوبهاي

 را احسـاس  تحریـک  اسـالیب  از بعضـی  اکنـون . شـدیم  شناآ اندیشه اقناع اسلوبهاي برخی با گذشته درس در
  .کنیم  می بررسی

 :کرد استفاده توان مى ذیل اسلوبهاى از مخاطبان احساس برانگیختن جهت

  داستانى. 1

 مخاطـب  با آنها زدن گره و واقعه ظرافتهاى بیان با و شود مى پرورانده خوبى به داستان یک داستانى، اسلوب در
 خوبی به را اسلوب این کریم، قرآن در متعال خداوند. شود مى ایجاد مخاطب در احساس یکتحر بحث، موضوع و

 خـوردن  گـره  و داستان پرورش چگونگی و دید توان  می یوسف سوره در را آن زیباي بسیار نمونه. است کرده اجرا
 آن گویاى بسیار هاى ونهنم سخنرانی، در اسلوب این اجراي لحاظ به همچنین. کرد بررسی را مخاطب با آن مطالب

  .یافت توان مى کافى مرحوم سخنرانیهاى در را

  ترسیمی و توصیفی. 2

 را مخاطبـان  احساسـات  دیگـرى،  چیز هر یا و مکتب اندیشه، ء، شى فرد، واقعه، یک کردن توصیف با توان مى
 نسـبت  محبـت  و عالقه شود، مى توصیف زیبایش اوصاف باالسالم   علیه   حسین امام که گاه آن نمونه براي؛ برانگیخت

 انسـان  در عجیبـى  نفرت احساس شود، مى توصیف معاویه بن یزید که گاه آن و شود مى برانگیخته مخاطبان در او به
 شـود،  مـى  توصـیف  اش  معنوي و ظاهرى اوصاف و ویژگیها باالسالم   علیها  فاطمه مهدى که گاه آن و آید مى وجود  به

  .شوند مى مند عالقه او به انسانها
رُرٍ   علـى «: است کرده ترسیم و توصیف چنین قیامت در را سابقون وضعیت کریم قرآن ضُـونَۀٍ  سـوینَ * م ئـتَّکم 

 ینْزِفُونَ ال و عنْها یصدعونَ ال*  معینٍ منْ کَأْسٍ و أَبارِیقَ و بِأَکْوابٍ*  مخَلَّدونَ وِلْدانٌ علَیهِم یطُوف*  متَقابِلینَ علَیها
 *ۀٍ وها فاکمیتَخَیرُونَ م  *مِ وا طَیرٍ لَحمونَ میشْتَه  *و ورینٌ  ح ثـالِ *  عـکْنُـونِ  اللُّؤْلُـؤِ  کَأَمالْم  * زاء کـانُوا  بِمـا  جـ 

 هـم  به و کشیده صف که تختهایى بر هاآن«) 14(؛ »سالماً سالماً قیالً إِالَّ*  تَأْثیماً ال و لَغْواً فیها یسمعونَ ال*  یعملُونَ
 و شـکوه  در[ جـاودان  نوجوانـانى . یکدیگرنـد  روى بـه  رو و زده تکیـه  آن بر که حالى در دارند، قرار است پیوسته
 ؛]طهـور  شراب و[ بهشتى جارى نهرهاى از جامهایى و ها کوزه و قدحها با گردند، مى آنان گرداگرد پیوسته]  طراوت

 از پرنـده  گوشت و کنند، انتخاب که نوع هر از هایى میوه و شوند نمى مست و گیرند نمى دردسر آن از که شرابى اما
 در اسـت  پاداشـى  اینهـا . پنهـان  صدف در مروارید همچون؛ دارند العین حور از همسرانى و باشند مایل که نوع هر

 چیزى تنها آلود، گناه سخنان نه شنوند، مى اى بیهوده و لغو نه]  بهشتى باغهاى[ آن در. دادند مى انجام که اعمالى برابر
  ».سالم است سالم شنوند، مى که

  .شود  می ایجاد بهشت به اشتیاق احساس مخاطب در آیات، این شنیدن با
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  شاعرانه و تخیلى. 3

 بـه  مربـوط  یعنـی،  شـاعرانه  و. اسـت  آمـده  )15( پنداشـتن  و کردن خیال بستن، خیال معناي به لغت در تخیل
  )16( .شاعران سبک به شاعران، همچون شاعرانه، جنبه گویندگان، شیوه به شاعران،

 و افکـار  در انسـان  گـاهی . گیـرد   مـی  سرچشـمه  آدمـی  تخـیالت  از کـه  اسـت  انگیز  خیال کالمی و سخن شعر
 ايهـ   قافیـه  با موزون صورت به و کند  می برقرار روابطی آنها بین و سازد  می خیالی امور سري یک خود هاي  اندیشه

  )17( .شود  می گفته شعر آن به که کند  می ارائه متناسب
 سـخنی  اصـطالح  در نظـم  کـه  حـالی  در؛ کنند  می اطالق نیز شعر به تسامح روي از را )18( نظم عام عرف در

 بـودن  مقفـا  بنابراین، )19( .است »مخیل و موزون کالم« - قدما تعریف طبق – شعر و باشد مقفا و موزون که است
 و علمـی  تعریـف  طبـق  و باشد، داشته وجود تواند  می هم »منثور شعر« یا »شعرگونه نثر« و نیست شعر یتماه جزء

 تعریـف،  بنـابراین  و» .باشـد  گرفتـه  شـکل  آهنگـین  زبانی در که است تخیل و عاطفه خوردگی گره« شعر امروزي،
 مقفاسـت  و موزون کالمی تنها، نظم اما؛ تشکّل و موسیقی زبان، تخیل، عاطفه،: از است عبارت شعر سازنده عناصر

  )20( .باشد  می دور به تخیل و عاطفه عنصر از و
 و ابیـات [ مـوزون،  سـخنان  از کـه  اسـت  انگیز  خیال کالمی شعر،«: اند  کرده تعریف چنین را شعر نیز منطق اهل

  )21( ».است شده تألیف قافیه وداراي یکدیگر مساوي] مصراعهاي
 هسـت،  نیـز  تخیلـی  لزوما اي  شاعرانه سخن هر و دارد وجود عمیق پیوندي شعر و تخیل بین پیداست چنانکه

  .نیست شعر تخیلی سخن هر گرچه
 نشـده  لحـاظ  آن در داشـتن  قافیه و وزن حیثیت و است خیالی و تخیلی کالم معنی به قدیم منطق در شعر البته

 اینـرو  از. شود  نمی محسوب شعر او امثال و ارسطو نظر از نباشد، تخیلی ولی باشد منظوم سخنی اگر بنابراین. است
 ایـن  از و سبزواري مالهادي حاج منظومه   مالک، ابن الفیه مانند تاریخی یا علمی مسائل باب در که منظومی سخنان

 فاقـد  دلیـل  بـه  نیـز  امروز ادبیات علمی اصطالح در چنانکه) 22(؛ نیستند منطقی اصطالح به شعر شده، مطرح قبیل
  )23( .شوند  نمی محسوب شعر بودن، تخیل

 هنـرى،  ذوق داراى افـراد  احساسى، مخاطبان. شوند مى متأثر بیشتر شاعرانه و تخیلى سخنان از مخاطبان برخى
 از شـاعرانه  و تخیلى اسلوب در. دهند مى نشان عالقه تر  بیش اسلوب این به نوجوانان و کودکان از بسیارى همچنین

 در. گیرنـد   می حس آنها با و دارند بیشتري عالقه مطالب، نوع این به زیادي افراد و دشو مى استفاده پردازى خیال قوه
 هـا  بچـه  کار و خیالبافى را گفتن  سخن گونه این نیز مخاطبان برخى زیرا؛ است مهم بسیار مخاطب نوع به توجه اینجا

  .دانند مى

  ادبى. 4

 زیبـایى  ادبـى،  صنایع از استفاده. شود مى استفاده زیبا ینثرادب و نظم مثل ادبى هاى مایه  دست از ادبى اسلوب در
  .کند مى ارضا را انسان نوگرایى و دوستى زیبایى حس و بخشد مى سخن به خاصى
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 و کـرد  تقسـیم  تخیلـی  غیـر  و تخیلـی  بخش دو به توان  می را ادبیات معتقدند   ادبیات، علم دانشمندان از برخی
 و دانسـت،  تخیلـی  ادبیات ممیزة صفات ترین  مهم را متن از گوناگون شتهايبردا امکان و تصویرگري تخیل، عناصر

 اسـاس  بـراین . برشمرد غیرتخیلی ادبیات بارز ویژگیهاي از را شناختی زیبایی ارزشهاي و ابتکار واال، انشاي اصالت،
 ناصـر  سـفرنامه  و یبیهقـ  تـاریخ  همچـون  آثاري و تخیلی ادبیات جزو را حافظ و موالنا غرلیات مثل آثاري توان  می

  )24( .آورد شمار به غیرتخیلی ادبیات جزو را خسرو
 اسـلوب  در. شـود   مـی  روشـن  شـاعرانه  و تخیلی اسلوب با ادبی اسلوب شباهت و تفاوت موارد حساب این با  
 در همچنـین . نیسـت  چنـین  گاهی و شود  می گرفته بهره خیال قوه از شاعرانه و تخیلی اسلوب همچون گاهی ادبی

 دینـی  سخنرانی در ادبی نثر و شعر از استفاده درباره. شود  می استفاده ادبی نثر از زمانی و شعر از گاهی ادبی لوباس
  .آمد خواهد تري  بیش توضیحات بعدي درسهاي در

  مناجاتى. 5

 گـویی، راز   کـردن،  نیـاز  و راز خدا با کسی، با کردن نجوي کسی، با کردن نیاز و راز معناي به لغت در مناجات
 از سپاس با همراه او با کردن نیاز و راز و خداوند از حاجت شدنِ برآورده خواستنِ) 25(، خدا درگاه به نیاز عرض

 خـداي  بـا  طرفـه   یک گفتگوي درباره فقط را مناجات لفظ مشهور، اصطالح در گرچه اینرو از. است آمده )26( وي
  .شود  می نیز خدا غیر با گفتگو شامل لغوي نظر از ولی؛ برند  می بکار متعال

 و پـردازد  مـى ... و گیاهان طبیعت، واالمقام، انسانهاي خدا، با طرفه  یک گفتگوى به سخنران مناجاتى، اسلوب در
 سخنران است ممکن مثالً؛ کند مى منتقل مخاطب به را نظر مورد مفاهیم طرفه، یک گفتگوى و مناجات این قالب در

 بایـد  کـه  را راهـى  و امروز مشکالت از بسیارى و بگوید سخن شهدا با تحمیلی گجن از بعد و قبل حوادث درباره
  .بگوید سخن خدا با سخنرانى آخر تا اول از یا و بگذارد میان در آنها با رفت

 حضـرت  آن و اسـت  اسـالمى  معارف از سرشار بزرگ، خداى باالسالم   علیه  سجاد امام مناجات و دعاها تر  بیش
 را معنویت و خدا به عشق احساس حال، عین در و کرده ارائه خویش مخاطبان به مناجات قالب در را دینى معارف

  .است کرده ایجاد آنان در

 اي   موعظه. 6

 )28( دینـی  علماي سوي از ویژه  به اخالقی، مطالب بیان و نصیحت )27( ،اندرز و پند و وعظ معناي به موعظه
 اسـتفاده  پرسـش  و سؤال و سرزنش، و خطاب و عتاب نهى، و امر کننده  نبیا جمالت از موعظه اسلوب در. باشد  می
  .شود مى برانگیخته مخاطب احساس جمالت، گونه این همه در و شود مى

 سـخنرانیهاى  در را آن بـارز  هاى نمونه که شوند مى ارائه اسلوب این با عمده طور  به اخالق اساتید سخنرانیهاى
  .دید توان مى مشکینى اللّه آیت ومرحوم) اللّه  حفظه( رىمظاه استاد ،)راحل امام اخالقی
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 تعظیمی. 7

 قلمـداد  مهـم  و مکتـب  و عقیـده  یا شخص شییء، یک بزرگداشت به مخاطبان احساس برانگیختن براى گاهى
 اهمیـت  و بزرگـی  حقیقـت  در بلکـه ؛ شود دین در تحریف و غلو باعث که اى گونه به نه البته؛ پردازیم  می آن کردن
 خداونـد  مـثالً ؛ است شده استفاده بیان گونه این از نیز کریم قرآن در. کنیم  می بیان خوبی به را مهم و بزرگ چیز یک

 مـا «) 29(؛ »شَـهرٍ  أَلْـف  مّـنْ  خَیرٌ الْقَدرِ لَیلَۀُ*  الْقَدرِ لَیلَۀُ ما أَدرلک مآ و*  الْقَدرِ لَیلَۀِ فى أَنزَلْنَه إِنَّآ«: فرماید مى متعال
  ».است بهتر ماه هزار از قدر شب چیست؟ قدر شب که دانى مى چه تو و کردیم نازل قدر شب در را قرآن

 تکراري. 8

. برانگیـزیم  آن بـه  نسـبت  را مخاطب احساس و کنیم بیان را آن اهمیت تا کنیم مى تکرار را خود مطالب گاهى
ا «: فرمایـد  مى مثالً؛ است دهکر استفاده قرآن در وفور به اسلوب این از متعال خداوند ینَ  یأَیهـذ ه  اتَّقُـوا  ءامنُـوا  الـَّ  اللـَّ
ا  خَبِیرٌ اللَّه إِنَّ اللَّه اتَّقُوا و لغَد قَدمت ما نَفْس ولْتَنظُرْ لُـونَ  بِمـمخـدا  از! ایـد  آورده ایمـان  کـه  کسـانى  اى«) 30(؛ »تَع 

 از خداونـد  کـه  بپرهیزیـد  خـدا  از و است فرستاده پیش از چیز چه ایشفرد براى تا بنگرد باید کس هر و بپرهیزید،
  ».است آگاه دهید، مى انجام آنچه

 تکـرار  باالسالم   علیه   على امام همچنین. است شده تکرار »اللّه اتقوا« عبارت آیه، این در کنید مى مالحظه که  چنان
ه  اَللَّه«: است پرداخته خود مخاطبان احساس تحریک به ذیل هاى جمله در اللّه کلمه ى  اَللـَّ االَْیتـامِ،  فـ  ه ه  اَللـَّ   فـى  اَللـَّ

،کُمجیران اَللَّه ى اَللَّههمسـایگانتان  دربـاره  را خدا را خدا ،]کنید رعایت[ یتیمها درباره را خدا را خدا) 31(؛ الْقُرْآنِ ف 
  »].کنید رعایت[ قرآن درباره را خدا را خدا ،]کنید رعایت[

 أکیديت. 9

 اللَّه انَّ« :فرماید  می که متعال خداوند جمله این مثل؛ برانگیزیم را مخاطب احساس کنیم مى سعى تأکید با گاهى
 در ال اسـمیه،  جملـه  انَّ، کلمـه  آیـه  ایـن  در» .بخشـد  مى را گناهان همه حتماً خداوند«) 32(؛ »جمیعاً الذُّنُوب یغْفرُ

 توبـه  و خدا سوى به حرکت براى مخاطب در انگیزى شوق احساس و دارند تأکید بر داللت همه جمیعاً، و الذنوب،
  .کنند مى ایجاد حضرتش درگاه به

 توجه قابل نکات

 تـر  مناسـب  کـارى  چنـین  نیـز  بخشى  تنوع براى که شود مى استفاده اسلوب چند از سخنرانى یک در معموالً. 1
 اسـلوب  همـان  بـا  تـوانیم  مـى  را سـخنرانى  آن شـود،  رعایـت  لوباس یک سخنرانى انتهاى تا ابتدا از اگر اما؛ است

  .بنامیم... و داستانی یا ادبی سخنرانی را آن مثال و کنیم نامگذارى
 جامعه متدین قشر و طالب مثالً؛ دارد تري  بیش گرایش خاص، اسلوبهاى و محتواها به مخاطبان برخى ذائقه. 2

 توجـه  آنـان  گرایشهاي به باید محتوا تنظیم در اینرو از؛ دارند یشترىب انس تبیین و توضیح اسلوب و مواد اشرف با
  .کرد
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 آیـه  توضـیح  براى روایتى از مثالً؛ شوند مى گرفته کار به دیگر مواد توضیح براى سخنرانى مواد برخى گاهى. 3
 از و برخوردارنـد  ىتـر   بـیش  اتقـان  واز نمایاننـد  مـى  تـر  علمى سخنرانیها گونه این. شود مى استفاده دیگرى روایت یا

  .مانند مى تر مصون تحریف
 در که سخنرانى. سازد مى ارزشمند را سخنرانى دهنده، توضیح احادیث و آیات در الزم دقت و صحیح انتخاب

 یـا  و گیـرد  مـى  کار به آیه آن توضیح براى را روایى هاى قصه حتى و کند مى استفاده روایت چند از آیه یک توضیح
؛ کنـد  مى حفظ را سخنرانى فهم سطح و جاذبه حال، عین در و کند مى استفاده دیگر آیه چند از آیه یک توضیح براى

  .است کرده ارائه را ارزشمندى سخنرانى
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  هاي تأثیرگذاري روش: فصل پنجم

 )1(اندیشه بر تأثیرگذاري: شانزدهم درس

 تأثیرگذاري حوزه دو

 »گرایش و احساس« ،»اندیشه« حوزه سه در تأثیرگذاري دنبال به دینی سخنرانی در کردیم، بیان نیز قبال چنانکه
 عـالوه  و داد انجـام  را الزم تأثیرگذاري اول، محور دو در باید رفتار بر تأثیرگذاري براي و هستیم مخاطب »رفتار« و
  .نمود بیان مناسبی رفتاري هاي نکته مخاطب، آمادگی زمان در آن، بر

 :کنیم می بیان را زیر عرصه دو در تأثیرگذاري راههاي دینی، سخنرانی روش کتاب از بخش این در
  ؛اندیشه حوزه. 1
  .گرایش و هیجان احساس، حوزه. 2

  اندیشه بر تأثیرگذارى

 دو در را اندیشـه  بـر  تأثیرگـذارى  اینـک . گفتـیم  سـخن  تر پیش مخاطبان، اندیشه بر تأثیرگذاري اهمیت باره در
  .دهیم مى قرار بررسى مورد »اقناع« و »تمرکز و توجه« حوزه

 تمرکز و توجه

  .نمایند توجه هدف نقطه به صرفاً و باشد متمرکز آنان ذهن ابتدا است الزم انسانها، اندیشه در تأثیرگذارى جهت
 بـه  خـوبی  به که هنگامی تا. است یادگیري موضوع فهمیدن براي حواس ساختن متمرکز معناي به ،)1( توجه«
. نمـود  توجـه  موضـوع  دو بـه  تـوان  نمی زمان یک در که است یادآوري به الزم. ددگر نمی درك نشود، توجه مطلبی
 بـدون  یـادگیري  و اسـت  ادراك اساس توجه،. شود می آموخته و ادراك تر سریع موضوع باشد، تر بیش توجه هرچه
  )2( ».دارد بستگی نوآوري و تضاد تکرار، محرّك، ماهیت مانند عواملی به توجه،. شود نمی حاصل ادراك،

 چنـین  کـه  حـالی  در؛ داننـد  مـی  کامل و مطلق صورت به ویژه موضوع یک به کردن فکر را تمرکز افراد اغلب
 عوامـل  رسـاندن  حـداقل « بـه  را حـواس  تمرکـز  اسـت  بهتـر  اینـرو،  از؛ نیسـت  ممکـن  انسـانها  عموم براي چیزي
 بـه  بنـا  و یابـد  مـی  فـزایش ا او پرتـی  حـواس  عوامل کاهش نسبت به شخصی هر تمرکز. کنیم تعریف »پرتی حواس

  )3( .کند می تغییر او محیطی و ذهنی موقعیت تغییرات
 :کنیم مى اشاره مهم راه چند به او، توجه افزایش و مخاطب ذهن به بخشى تمرکز براى

  مطالب معماگونه طرح. 1

 حـلّ  راه ارائـه  براى نذه در عالقه ایجاد با همراه که کند مى پیشنهاد انسان ذهن به را مجهولى نقطه، )4( معما
 مند عالقه ذهن و شود مى نمایانده ساده ظاهر به مجهول نقطه معما، طرح در. است مجهول نقطه آن کشف و مناسب
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 ولـى ؛ نباشـد  هـم  سـاده  مجهول، کشف است ممکن البته. چیستانها مثل؛ کند حل را ساده مسئله همین که گردد مى
 برچسـب  نگـردد،  حـل  معما و نکند کشف را آن اگر کند مى احساس انسان که اى گونه به؛ شود مى داده نمایش ساده

  .کند مى پیدا شخصیت اُفت و خورد مى نادانى
 معما اى گونه به باید اینکه آن و است توجه قابل اساسى نکته یک دینى، سخنرانى در مطالب معماگونه طرح در
 ارائـه  را جـواب  شـفاهى  صـورت  بـه  اینکه نه؛ کند پیدا جواب آن براى خود ذهن در فقط مخاطب که شود مطرح
 اشـاره  آن بـه  نیـز  سـخنرانى  تعریـف  در چنانکـه  نیست، مناسب سخنرانى جلسه در شفاهى پاسخ اینکه چه؛ نماید

  ».است طرفه یک نحو به جمع با نفر یک گفتن سخن سخنرانى،« که گردید
 دقـت  و شـود  متمرکز خیلى موضوع این در انسان دارد جا«: بگوییم توانیم مى مطالب معماگونه طرح هنگام در

 ذهـن  در تا کنیم وادار را مخاطب و بنماید ساده هم نظر به که بپرسیم مخاطب از را اى ساده سؤاالت سپس و» .کند
  .دهد پاسخ آنها به خود

  مهم العاده فوق مطالب بیان. 2

 موجـب  مطالـب  گونـه  این شنیدن و دده می نشان حساسیت مهم خیلى مطالب به نسبت انسان طبیعی، طور به
 فرازهاي در را مهمى مطالب مخاطب، در تمرکز ایجاد براى تواند مى سخنران اینرو، از؛ شود می وى در تمرکز ایجاد
  .کند مطرح سخنرانی از نیاز مورد

 براى مطلبى بسا چه؛ گوینده براى نه. باشد مهم العاده فوق مخاطب براى باید مطلب که باشیم داشته توجه البته
  .کرد نخواهد متمرکز را مخاطب ذهن مطلبى چنین. ندارد اهمیتى هیچ شنونده براى ولى است، مهم خیلى گوینده

  مناسب بندى دسته از استفاده. 3

 سـو  آن و سـو  ایـن  بـه  را مخاطـب  ذهن مطالب، براى بندى دسته نداشتن و گویى پراکنده و گفتن سخن آشفته
 باشـد  برخـوردار  مناسبى بندى دسته از سخن اگر بالعکس،. داد خواهد دست از را خود زتمرک نتیجه در و کشاند مى
  .گردد مى فراهم اندیشه اقناع زمینه و شده متمرکز او ذهن در مباحث کند، جور و جمع را مطالب بتواند مخاطب که

 تمرکز به مستقیم دعوت. 4

 فـرا  گـوش «: بگـوییم  آنهـا  به مثالً و کنیم دعوت قتد و تمرکز به مستقیم صورت به را مخاطبهایمان توانیم مى
  ... .و »کنید دقت« ،»دهید

  پرتى حواس عوامل از پرهیز. 5

. نـرود  بین از او ذهنى تمرکز تا نمود پرهیز باید کند، مى پرت را مخاطب حواس که گفتارى یا رفتار هرگونه از
 آشـفته  را ذهنشـان  کـرده،  پـرت  را مخاطبهـا  حـواس  ندتوا مى... و جا، بى مثال جا، بى سخن جا، بى اشاره یک گاهى
 :از اند عبارت پرتی حواس عوامل از برخی. نماید
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 آن از تنفّـر  و مهـري  بـی  یا و عصبانیت و خشم حالی، بی نظمی، بی که اي گونه به سخنران ایستادن یا نشستن. 1
 ظـواهر  آن رونـد،  فـرو  گفتـار  عمـق  رد و بیندیشـند  آن محتواي و سخن به شنوندگان آنکه جاي به و باشد نمایان

  ؛کند خارج سخن در تمرکز از را آنها نامناسب
 کـه  صـورتی  بـه  گوینـده،  دهـان  و دست و گفتار آهنگ و حنجره صورت، و سر در معایبی و نواقص وجود. 2

  ؛شود انزجار موجب بوده، آور چندش
  ؛نماید معطوف لباس خصوصیات به را مخاطب توجه که اي گونه به لباس، رنگ و وضع بودن آمیز تحریک. 3
 پرتـی  حواس موجب که دیگري چیز هر یا و نوشته و روزنامه بادبزن، تسبیح، دستمال، قلم، داشتن دست در. 4

  ؛شود
 خیرگـی  کـه  زیاد نور وجود همچنین و سخنران کنار در... و صندلی عکس، گلدان، یا و نامنظم افراد وجود. 5
  ؛اردد دنبال به را پرتی حواس و چشم

  )5( .نماید می اضطراب و تشویش دچار را ذهن که سخن در گویی پراکنده و گویی کلی. 6

  اقناع

 تبلیغـات  بـرخالف ؛ اسـت  آنـان  اغفـال  نـه  و انسـانها  اندیشـه  اقناع دینى، تبلیغات ویژگیهاى ترین مهم از یکى
  .آنها اندیشه اقناع نه؛ پردازد مى بشر اغفال به تر بیش که بندوبار بى و غیردینى دنیاگرایانه،
  .نمود تقویت دیگر مستندات و آمار و عینی شواهد با را استداللها و آورد استدالل باید مخاطبان اقناع براي

 کارآیی میزان منطقی، استداللهاي میان از و بزنیم منطق در استدالل و حجت مبحث به سري اینجا در نیست بد
  .کنیم بررسی را دینی سخنرانی در آنها

 اقنـاع  در را یـک  هر کارآیی میزان و اند کرده تقسیم اقسامی به مواد و صورت نظر از را استدالل منطق، لمايع
  .اند نموده بیان مخاطب

 صورت نظر از استدالل اقسام

 :است گونه سه صورت نظر از استدالل
 گفتار پذیرش به را سانان ذهن ناچار به آن پذیرش که اي گونه به است، قضیه چند از مرکب گفتاري: قیاس. 1
: پـس ؛ اسـت  حسـاس  حیـوانی  هر و است حیوان انسان«: گفتار این مثل )6( .سازد می وادار نتیجه عنوان به دیگري
 منتقـل  آن مصـادیق  یـا  مصـداق  حکـم  بـه  کلـی  قـانون  یـک  از همواره استدالل، نوع این در» .است حساس انسان

  )7( .شویم می
 اسـت،  حسـاس  انسـان «: گوییم می وقتی. است کلی به جزئی از انتقال و امع به خاص از استدالل :استقراء. 2

. است استقراء استدالل، این نام ،»است حساس حیوان: پس؛ حساسند... و است حساس گوسفند است، حساس گاو
 میعـا  حکـم  که شویم می آماده تدریج به کنیم، می مشاهده مکرّر طور به شیء با ارتباط در را مشخصی پدیده وقتی
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 در مکـرر  طـور  بـه  پدیـده  ایـن  وجود دلیل به یعنی؛ کنیم استنباط – آیندگان حتی – شیء آن افراد همه مورد در را
  .اند نامیده استقراء را استدالل این منطقیان. دانیم می آن به محکوم نیز را آینده و گذشته افراد متعدد، فرد چند

 مگـر  اسـت،  ظـنّ  مفید ناقص، استقراء اما؛ کند می بازگشت قیاس به حقیقت در و است یقین مفید تام، استقراء
  )8( .باشد علّت داراي اینکه

 اثبـات : دیگـر  عبـارت  بـه ؛ اسـت  آن مشابه شیء در حکم همان ثبوت به شیء حکم از ذهن انتقال :تمثیل. 3
 حسـن : بگوییم کهاین مثل )9( .دارد نام تمثیلی استدالل آن، مشابه فرد در حکم آن وجود خاطر به فردي در حکمی
  )10( .است کوشایی محصل نیز حسین پس؛ است او برادر حسین و است کوشایی محصل
  .شویم می منتقل است آن مشابه که دیگري خاص مورد حکم به خاص مورد یک حکم از تمثیل، در

 دانـیم  می را آن حکم یقین به که است طرفی اصل، از منظور. حکم و جامع، فرع، اصل،: دارد رکن چهار تمثیل
 وجـه  همـان  جـامع،  از منظور. کنیم اثبات نیز آن مورد در را حکم خواهیم می که است دیگري طرف فرع، از مراد و

 .آنـیم  اثبـات  دنبال به فرع، در و است یقینی اصل، در آن وجود که است همان حکم، از مقصود و طرف دو مشابهت
)11(  

 بلکـه  امـر  یـک  در شیء دو تشابه از زیرا؛ است احتمال مفید تنها که است اي ادلّه از اش، سادگی همه با تمثیل«
 شـخص  بـا  کـه  کنیـد  مشـاهده  را شخصـی  اگر مثالً. باشند همانند امور همه در دو آن که آید نمی الزم امر، چند در

 بـه  صـرفاً  نداریـد  حـق  اسـت،  مجـرم  قطعاً آنها از یکی بدانید و دارد مشابهت »عادات برخی« یا »طول« در دیگري
 میـان  مشـابهت  وجـوه  اگـر  آري،. بدانیـد  مجرم نیز را دیگري افعال، یا صفات برخی در دو آن میان مشابهت خاطر
. آیـد  مـی  در گمـان  و ظـن  صـورت  به و شود می نزدیک یقین به شده، تقویت احتمال این باشد، فراوان فرع و اصل
  ... .است باب همین از شناسی قیافه

 است، اصل در حکم ثبوت تامه علت فرع، و اصل میان مشابهت جهت یعنی »امعج« بدانیم که صورتی در البته
 وجـود  نیـز  فـرع  در حکم تامه علت چون؛ است ثابت نیز فرع براي حکم آن که کرد استنباط قطعی نحو به توان می

  )12( ... .باشد می ممتنع و محال علت از معلول انفکاك که است آن یقین این اساس. دارد
 جـامع  زیـرا ؛ اسـت  آور یقین برهانیِ قیاس نوع از است، تامه علت آن، در جامع دانیم می که تمثیلی حقیقت، در

  )13( ».باشد می اکبر حد حکم، و اصغر حد فرع، و است وسط حد آن در
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  )2(تاثیر گذاري بر اندیشه: هفدهم درس

 مواد نظر از استدالل اقسام

  .شود می تقسیم شعري و مغالطی خطابی، جدلی، برهانی،: قسم پنج به )14( وادم نظر از استدالل

 برهان. 1

 .دهـد  مـی  دسـت  بـه  یقینـی  اي نتیجه ضرورتاً و ذاتاً و شود می تألیف یقینی مواد از که است )15( قیاسی برهان،
 گرفـت  خواهیم نتیجه قطعاً آنگاه است، تقسیم قابل دو بر زوجی عدد هر و است زوج چهار: بگوییم اگر مثالً )16(

  .است تقسیم قابل دو بر چهار که

 جدل. 2

 قـادر  خـودش  خواسـت  طبـق  آنها رد یا مسلّمات از شده تألیف ادلّه اقامه بر را انسان که است صناعتی جدل«
  )17( ».نشود وارد او بر نقضی که کند دفاع خود وضع از اي گونه به که دهد می را قدرت این او به ساخته،
 سـاکت  و سـخن  پـذیرش  بـه  مقابل طرف کردن مجبور آن از غرض بلکه؛ نیست یقین به دستیابی جدل، ایدهف
  .است حق که جهت آن از حق اثبات نه؛ است او نمودن

 مغالطه. 3

 :کنید توجه اي مغالطه استدالل نمونه چند به. حق لباس در باطل دادن جلوه یعنی مغالطه
  .است ممکن خدا پس؛ نیست که ممتنع ولکن ممکن، یا و است ممتنع خدا یا. 1
  .است محسوس خدا پس؛ است محسوس نور و است نور خدا. 2
  .است حالل شراب پس؛ است حالل انگور آب و است انگور آب شراب. 3
  .نیست موجود خدا پس؛ نیست محسوس خدا و است موجود محسوسی امر هر. 4

  )18( .اند وهمیات و مشبهات روند، می کار به مغالطه در که قضایایی کنید، می مالحظه چنانکه

 خطابه. 4

 آنـان  در اینکه بدون؛ شود می مردم توده اقناع موجب فقط که است گفتاري خطابی، استداللهاي و اقوال از مراد
  .شود می استفاده مشهورات و مقبوالت مظنونات، از خطابی، استدالل در. کند ایجاد واقعی یقین و جزم

 گرفتـه  کمـک  نیـز  اسـتقراء  از انـدکی  مـوارد  در و اسـت  تمثیـل  و قیـاس  غالبـاً  خطـابی  هاياسـتدالل  صورت
  )19(.شود می
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 شعر. 5

 شـده  تـألیف  قافیـه  هـم  و مساوي موزون، اقوال از که انگیز خیال است کالمی شعر«: اند آورده شعر تعریف در
. شـود  نمـی  »سپید شعر« یا »نیمایی نو شعر« شامل و است منطبق »کالسیک و قدیم شعر« بر فقط تعریف این» .است

 سـپید،  شـعر  در و است الزم حتماً ابیات و جمالت بودن آهنگین اما؛ نیست شرط ابیات تساوي نیمایی، نو شعر در
 تـا  دانند می شاعرانه نثر را سپید شعر ادیبان، برخی اینرو، از؛ نیست مطرح هم جمالت بودن آهنگین و موزون حتی
  .شعر

 دیـدگاه  از نظـر  صـرف  پردازانـه،  خیال نثرهاي بدانیم، شعر مالك را پردازي خیال عنصر تنها سطوار همانند اگر
 مسـاوي  و بـودن  دار قافیـه  تنها را شعر مالك )20( عروضیان همانند اگر اما؛ شوند می محسوب شعري کالم منطقی،

 مـا  مـالك  اگـر  و اند بیرون شعر ایرهد از سپید شعر و نو شعر صورت این در بدانیم، وزن در مصراعها و ابیات بودن
 عروضـی،  و کالسـیک  شـعرهاي  از اي پـاره  ماننـد  نیـز  نیمایی نو شعر صورت این در باشد، بودن آهنگین و تخیلی

  )21( .شود می خارج قلمرو این از سپید شعر تنها و بود خواهد شعر تعریف مشمول
 تعظـیم  و ثنـا  و مـدح  احساسات، و عواطف تحریک حماسی، روح برانگیختن براي دینی سخنرانی در شعر از

  .شود می استفاده نیک امور به ترغیب و اندوه و حزن ایجاد سرور، ایجاد دشمنان، و نااهالن تحقیر بزرگان،

 دینی سخنرانی در استدالل انواع

 حصـار، ان ایـن  بـودن  اشتباه دلیل. است غلط دینی، سخنرانی در مخاطبان اقناع براي برهان در استدالل انحصار
 :است زیر موارد

  ؛مخاطبان علمی توانایی نبودن یکسان. 1
  ؛جا همه در علمی دقیق مباحث طرح براي کافی فرصت عدم. 2
 سـخنرانی  مختلـف  ابعـاد  در بخشـی  تنـوع  بـه  مجبور را سخنران که جامعه در موجود عمومی حوصلگی بی. 3

  ؛کند می
 در اینـرو،  از؛ سـواد  کـم  و عمـومی  مخاطبـان  مخصوصاً ان،مخاطب اقناع موارد همه در یقینی نتیجه لزوم عدم. 4

 بـه  موجـب  کـه  است این مغالطه از استفاده عدم دلیل. شود می استفاده مغالطه جز به استدالل انواع از دینی سخنرانی
 انـواع  بـا  صـرفاً  بایـد  مـا . نیسـت  دینـی  تبلیـغ  زیبنده امر این و است باطل دادن جلوه حق و دیگران انداختن غلط

  .نیفتیم دیگران مغالطه دام در: ثانیاً و نکنیم مغالطه خودمان: اوالً تا باشیم آشنا آن روشهاي و ها غالطهم

 استدالل تقویت

 مخاطـب  تـا  کنیم تقویت ممکن صور به را آن است الزم گوناگون، شکلهاي به استدالل بر عالوه سخنرانی در
 :از اند عبات صورتها این از بعضی. گردد قانع کامالً
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  نقلى مباحث در استناد. 1

 در کـه  کنـد  مـى  اقتضـا  ضرورت موارد برخى در اما؛ باشند مستند و معتبر باید سخنرانى در منقول مطالب همه
 موجـب  اقـدامى  چنین. نماید ارائه نیز را بحث مدرك سخنران، و شود بیان مستند صورت به مطلب نیز سخن خود
  .شود قانع تر راحت عقلهایشان و پذیرندب را او سخن بهتر شنوندگان تا شود مى

 توانـد  مـى  وى بودن اعتماد مورد و وثاقت و راوى از تعریف یا و آن اعتبار و منبع از تعریف گاه موارد، این در
 :است ضرورى سخن حین در مباحث استناد زیر محورهاى در. باشد راهگشا
 اصـالً  کـه  نباشد مطابق او ظرفیت با واقع به اگر. (نباشد مخاطب ظرفیت با مطابق ظاهر به شده نقل مطالب. 1

  .)شود بیان نباید
 بـه  مربوط اخبار نقل مثل؛ باشد داشته وجود مخاطب تردید امکان و بوده جدید و تازه خیلى منقول، مطالب. 2

  .روز حوادث
  .ترجع بحث مثل؛ باشد تعبدى و نقلى صرفاً و بوده نقل بر مبتنى فقط شده نقل مطلب و عقیده. 3
 بحـث  مثـل ؛ شـود   اسـتناد  مخـالفین  کتابهاى به است بهتر مورد این در. (باشد مذاهب اختالف مورد مسئله،. 4
  .)السالم علیه على امام بالفصل جانشینى و والیت

  تحقیقى هاى نمونه و آمار ذکر. 2

 یـا  و عقلـى  ستداللا از پس مثالً؛ است نقلى و عقلى مستدل مباحث براى مؤیدهایى آوردن آمار، ذکر از هدف
 سـال  هـر «: کـه  کـرد  ارائه را آمار این توان مى الکلى، مواد از استفاده حرمت درباره حدیث و قرآن به مستند و نقلى
 یـا  الکلـى  نوشـیدنیهاى  مصـرف  اثـر  بـر  اروپـا،  اتحادیه عضو کشورهاى جوان و نوجوان شهروند هزار 55 از بیش

  )22( ».دهند مى دست از را خود جان آن، پیامدهاى و حوادث
 کـه  آوریم مى را آمار این آن، شوم عواقب به استدالل و نامشروع جنسى روابط حرمت درباره بحث از پس یا و

  )23( ».شوند مى مبتال ایدز به نفر 10 دقیقه، هر در« متحد، ملل سازمان وقت کل دبیر عنان، کوفى گفته به
 بـراي  مـثال ؛ سـازند  قـانع  را مخاطـب  تواننـد  مى و هستند مدعا بر دلیلى تحقیقى هاى نمونه و آمار خود گاهى

 دهنـد،  مـى  انجـام  را کـارى  چنـین  نیـز  خودشـان  اعدام، مجازات عدم مدعى کشورهاى اینکه اثبات جهت استدالل
 زیـر  افـراد  اعدام موارد سوم دو جهان، کشور 70 از آمده دست به آمار اساس بر«: که کنیم نقل را آمار این توانیم مى
  )24( ».است گرفته صورت آمریکا در گذشته سال 10 طى سال، 18

  کردن بحث مصداقى و نمونه ذکر. 3

 اندیشه، یک نتایج و آثار از مصادیقى و ها نمونه ذکر او، اقناع و مخاطب اندیشه در تأثیرگذارى راههاى از یکى
 از قبـل  نامشـروع  ارتبـاط  یـا  طـالق  بـودن  زشـت  مورد در مخاطب اندیشه اقناع جهت مثالً. است... و گفتار رفتار،

 ایـن  آثـار  از مستند هایى نمونه طالب، رفتن اقتصادى کارهاى دنبال به و طلبگى  ذى رعایت عدم زشتى یا و ازدواج
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 را انـد  شـده  زیـادى  مشکالت دچار و رسیده بست بن به زمینه این در که افرادى هاى نامه یا و کنیم مى ارائه را کارها
  .کنیم مى بیان

 تـا  بـود  روسـتا  یـا  شهر عمومى جو مراقب باید کوچک، محلهاى در مصداقها و ها نمونه از استفاده هنگام البته
 عمـومى  چهـره  و دینـى  مبـانى  در خدشـه  ایجاد موجب همچنین،. نریزد آبرویش و نرود لو خالف مسائل در کسى
  .نشود اسالم جهان
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  )1( گرایش و احساس بر تأثیرگذاري :هجدهم درس

 گرایش و هیجان ، احساس بر تأثیرگذارى

 فسـاد  از را صالح و راهه بی از را راه کند، می روشن را زندگی گذرگاه که است فروغ پر چراغی منزله به عقل«
 و اسـت  بشـر  محـرك  گـذرگاه  آن در کـه  نیرویی ولی دارد، می مصون سقوط و گمراهی از را آدمی و دهد می تمییز
  .است احساسات و عواطف دارد، می وا فعالیت به معنوي و مادي شئون در را آدمی

 اداي بـراي  ولـی ؛ سـاختند  الهـی  را مردم و نمودند استفاده عقل نیروي از خدا، وجود اثبات براي الهی پیامبران
  )1( ».آوردند وجود به تحرّك نآنا در و گرفتند کار به را عواطفشان و احساس دینی، وظایف انجام و الهی تکالیف

 دشـوارى  به دینى سخنران و گیرد مى صورت سختى به گاهى مخاطبان، گرایش و میل احساس، بر تأثیرگذارى
 بـه  نسـبت  او نفرت مثالً؛ کند تبدیل خوب احساس یا میل به را مخاطب بد احساسهاى یا گرایشها از یکى تواند مى

: فرماینـد  مـی  السـالم  علیـه   صـادق  امام. سازد مبدل خوب انسانهاى و خوبیها به عشق به را خوب انسانهاى و خوبیها
 جایگـاهش  از قلـب  نمـودن  زایـل  از تـر  آسان کوهها نمودن زایل) 2(؛ موضعه عنْ قَلْبٍ ازالَۀِ منْ اَهونُ الْجِبالِ ازالَۀُ«

  ».باشد مى
 معصیۀِ منْ وما کُرْه فى یأْتى االَّ ء شَى اللَّه طَاعۀِ منْ ما«: المالس علیه  على امام فرمایش طبق که است حالی در این

اللَّه شَى الَّ ءى اى یأْتةٍ فومعصیت از چیزى و گیرد مى انجام کراهت با اینکه جز نیست خدا طاعت از چیزى) 3(؛ شَه 
  ».شود مى عمل رغبت و میل با اینکه جز نیست خدا

 حـوزه  این در تأثیرگذاري است الزم انسانها، رفتار بر گرایش و احساس العاده فوق تأثیرگذاري دلیل به اینرو از
 توجه مهم، احساسهاي و امیال برخی به پرداختن از قبل. گیرد قرار جدي توجه مورد شود، انجام سختی به چند هر
 :است ضروري نکته چند به

 حـس  تحریـک  بحـث،  بـه  منـدى  عالقـه  ایجـاد  اعجـاب،  تحریـک  زیبـاگرایى،  حـس  ارضاي انگیزه، ایجاد. 1
 تحریـک  یـا  گـرایش  و میـل  ایجـاد  نـوعى  همگى، )4( نوگرایى حس ارضاي و معنوى، عالیق تحریک دوستى، نوع

 وجـود  آنهـا  تحریک یا ایجاد براى اى جداگانه راههاى اینکه دلیل به نیز و یک هر اهمیت دلیل به و هستند احساس
  .گیرند مى قرار بحث مورد اگانهجد صورت به دارد،

 تحریـک  عام صورت به حواس کلیه گاهى و است خاص حس کردن تحریک حس، تحریک از مراد گاهى. 2
 از سـخن  گـاهى  ولـى ؛ اسـت  مطرح خاصى حس شود، مى زیباگرایى حس تحریک از صحبت وقتى مثالً. شوند مى

 لحـن،  سـخن،  محتـواي  هماهنگى مثل ساس،اح تحریک عمومى راههاى از آنجا در و است حواس عموم تحریک
 اسـتفاده  هستند، حسى نوع هر تحریک براى اجرایى شکلهاى که... و مناجات چشم، و سر و دست حرکات صوت،

  .شود مى
 ایجـاد  آن با متناسب عبارات و الفاظ با و مستقیم صورت به توان مى را انسان احساسهاي یا امیال از یک هر. 3

» !کنیـد  دقـت  خیلـى  است، مهم خیلى مطلب«: گفت توان مى مطلب گیري پی انگیزه ایجاد در مثالً؛ کرد تقویت یا و
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 در انسـان  کـه  دارد جـا «: گفـت  توان مى زیباگرایى حس در یا. است دقت به مستقیم دعوت واقع در جمالتی چنین
 »!است قشنگى بسیار مطلب« یا» !ببیند را زیباییها اینجا

 و» !بگیـرد  دهن به انگشت تعجب از انسان دارد جا« یا» !دارد تعجب جاى«: فتگ توان مى اعجاب در همینطور
 »!است عالقه مورد بحث این چقدر«: گفت شود مى گفتار مجموعه و بحث به مندى عالقه در یا

 داشـته  دوسـت  را همـدیگر  اسـت  الزم« یـا » !باشـید  منـد  عالقه هم به باید«: گفت توان مى دوستى نوع حس در
 داخل) 5(؛ تَحابوا حتَّى تُؤْمنُونَ وال تُؤْمنُوا حتَّى الْجنَّۀَ التَدخُلُونَ«: کرد استناد حدیث این به توان می مچنینه» !باشیم

 دعـوت  که» .باشید داشته دوست را همدیگر اینکه مگر آورید نمى ایمان و بیاورید ایمان اینکه مگر شوید نمى بهشت
  .است اسالمى دوستى نوع و محبت به مستقیم

؛ والْعصیانَ الْفُسوقَ فیه الَى وکَرِّه الْاحسانَ فیه الَى حبب اَللَّهم«: گفت توان مى معنوى عالیق تحریک در همچنین
 و زشـت  آن در برایم را معصیت و گناه و گردان، محبوب برایم را]  کردن نیکى و[ احسان روز این در! خداوندا) 6(
: گـوییم  مـى  یـا . پـردازیم  مـى  مسـتقیم  تحریک به احسان، به میل با رابطه در خداوند از درخواست با که» .گردان دب
 »بروید؟ معنویت سوى به خواهید نمى«

 یـا » .بگـویم  اى تـازه  خبـر  خـواهم  مـى « یا» .یافتم دست جدیدى و نو مطلب به«: گوییم مى نوگرایى ارضاي در
  ».بزنم نوى حرف خواهم مى«

 نیـز  و فرات آب گرفتن اختیار در براى صفّین صحراى به ورود از پس هجرى 37 سال در السالم علیه  على ماما
 قَـد «: فرمایـد  مـى  و داده قـرار  خطـاب  مـورد  را خود سپاه شکنان خط زیر، غیرتمندانه الفاظ با غیرت، حس تحریک

وکُممتَطْعتَالَ، اسرُّوا الْقلَى فَاَقذَلَّۀٍ عم یرِولَّۀٍ تَأْخحم وا اَوور یوفنَ السم اءما الدونَ تَرْوم اءالْم . توى  فَـالْم فـ  کُمیـاتح 
 دو سـر  بـر  اکنـون . کردنـد  دعـوت  پیکار به را شما]  آب بستن با[ شامیان) 7(؛ قَاهرِینَ موتکُم فى والْحیاةُ مقْهورِینَ

 آب از تـا  سـازید  سـیراب  آنها خون از را شمشیرها یا و بنشینید خود جاى بر خوارى و تذلّ با یا: دارید قرار راهى
 شـما  پیروزمندانـه  مـرگ  در]  جاویـدان [ زنـدگى  و شکسـت،  بـا  توأم زندگىِ در مرگ که بدانید پس؛ شوید سیراب

  ».است
 بـراى  ولـى ؛ نمـود  ویـت تق و ایجـاد  مستقیم راه از را احساسها و امیال از یک هر توان مى گذشت، چنانکه پس
 امیـال  از یک هر ذیلِ در اینک. دارد وجود نیز غیرمستقیم راههاى رغبت، و میل و هیجان ایجاد و احساس تحریک

 :کنیم مى بیان را آنها تقویت و ایجاد مستقیم غیر و اختصاصى راههاى زیر، مهم احساسهاي و
  ؛مطلب گیري پی انگیزه. الف
  ؛زیباگرایی. ب
  ؛اعجاب. ج
  ؛گفتار مجموعه یا بحث به عالقمندي. د

  ؛محبت. هـ
  ؛معنوي عالیق. و
  .نوگرایی. ز
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  مطلب گیري پی انگیزه. الف

 گیـرى  پـى  بـراى  وى در انگیـزه  ایجـاد  و مخاطـب  )8( کنجکاوى برانگیختن سخنرانى، در مهم مسائل از یکى
 حوصـله  باشد، نداشته انگیزه و نشود حساس بحث موضوع به نسبت سخنرانى ابتداى در مخاطب تا. است مطالب
 وجـود  بـا  آنهـا . اسـت  جـدى  امـروزى  مخاطبـان  از بسـیارى  مـورد  در مسئله این. داشت نخواهد سخنرانى شنیدن
 سـخنران  سـخنان  به و نشسته مذهبى جلسات در حاضرند سختى به معنوى هاى انگیزه ضعف و بیرونى هاى جاذبه
  .دهند گوش

  انگیزه تعریف

 :از اند عبارت تعاریف این از برخى. است شده ارائه انگیزش و انگیزه از ىزیاد تعاریف کنون تا
 و میـل  ایـن  چـه  هـر . آید می وجود به فرد در هدفی به رسیدن براي که است رغبتی و میل از عبارت انگیزه. 1
  )9( .شود می تر بیش او توجه و کوشش باشد، زیادتر رغبت
  .انگیزد برمى کار انجام به را انسان هک درونى محرّك یک از است عبارت انگیزه. 2
  .کند مى ترغیب اى عقیده قبول یا کار انجام به را انسان که شرایطى یا حالت از است عبارت انگیزه. 3
  )10( .اى عقیده درك یا کارى انجام یا چیزى به رسیدن شوق ایجاد از است عبارت انگیزه. 4
  )11( .دارند نظارت انسان رفتار بر که ناآگاه و قالنىغیرع عوامل مجموعه از اند عبارت انگیزشها. 5
 یـک  رفتـار  کلّى جهت و شوند مى فعالیت ادامه و آغاز موجب آنها. هستند رفتار چراهاى ها انگیزه« واقع، در و

  )12( ».کنند مى معین را فرد
 بر مبتنی رفتار که شود می گفته محیطی هاي آموخته یا اجتماعی زیستی، عوامل به شناسی روان لحاظ از انگیزش

 انگیـزه  عنـوان  بـه  نیـروزا  عوامل این. کند می جلوگیري آن بروز از یا دهد می قرار تأیید مورد کند، می آغاز را هدف
 و دارنـد  کـار  و سـر  بـدن  شـیمی  و فیزیولـوژي  بـا  آنها ترین مهم اما؛ دارند مختلف انواع ها انگیزه. اند معروف )13(

 مایـه  فـرد  وجـود  از و دارد درونـی  منشـا  یا خاستگاه انگیزه، سبب، این به؛ شوند می میدهنا فیزیولوژیک هاي انگیزه
  )14( .کند می وادار فعالیت نوعی به را او و گیرد می

 اسـتماع  و مطالب گیري پی براي مخاطب در درونی محرّك یک ایجاد دینی، سخنرانی در انگیزه ایجاد از منظور
  .گیرد می صورت او کنجکاوي انگیختن بر طریق از عمدتاً که است سخن

  انگیزه ایجاد روشهاى

 مکـان  سـخن،  محتواى و موضوع: مثل موثرند، مخاطب در بحث گیرى پى براى انگیزه ایجاد در فراوانی عوامل
  ... .و سخنرانی اجراي روش سخنران، شخصیت سخنرانى، زمان سخنرانى،

 ایجـاد  از پـس  مخاطب گاهی که معنا بدین؛ دارد ختلفیم مراتب و درجات مخاطب، در انگیزه ایجاد همچنین،
 توجـه  مواقـع  بعضی و کند عمل و بفهمد تا کند می توجه گاهی بفهمد، تا کند می توجه گاهی. کند می توجه انگیزه،

  .دهد یاد و کند عمل بفهمد، تا کند می
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 محتـواى  و موضـوع  بـا  مـرتبط  تـر  بـیش  شود، مى مطرح انگیزه ایجاد روشهاى و راهها عنوان به اینجا در آنچه
  .دارد ارتباط نیز مخاطب کنجکاوي با که است سخنرانى

  سؤالى روش. 1

 و کنـد  مى مطرح شد خواهد ذکر که شرایطى با را سؤال چند یا یک سخن ابتداى در سخنران سؤالى، روش در
  .بشنوند را ىو بعدى مطالب پاسخ، یافتن براى تا انگیزد برمى را مخاطبان کنجکاوى وسیله  بدین

رَةٍ   علَى أَدلُّکُم هلْ ءامنُواْ الَّذینَ یأَیها« :فرماید مى مثالً؛ است کرده استفاده زیاد بسیار روش این از کریم قرآن جـت 
 از را شـما  کـه  کـنم  راهنمـایى  تجـارتى  به را شما آیا! اید آورده ایمان که کسانى اى«) 15( ؛»أَلیمٍ عذَابٍ مّنْ تُنجِیکُم
 »بخشد؟ مى رهایى دردناك عذاب

 تجـارت  آن کـه  گردد مى حساس او ذهن و شود می انگیخته بر مخاطب کنجکاوي حس سؤال، این طرح از پس
ه  سبِیلِ فى وتُجاهدونَ  رسوله و بِاللَّه تُؤْمنُونَ« :فرماید مى پاسخ در گاه آن و چیست؟ کُم  و بِـأَموالکُم  اللـَّ أَنفُسـ  کُـمذَال 

؛ کنیـد  جهـاد  خـدا  راه در جانهایتان و اموال با و بیاورید ایمان رسولش و خدا به«) 16( ؛»تَعلَمونَ کُنتُم إِن لَّکُم خَیرٌ
  ».بدانید اگر است، بهتر] چیز هر از[ شما براى این

االً  بِالْاَخْسرِینَ منُنَبئُکُ هلْ قُلْ« :که کند مى مطرح را سؤال این اول دیگرى، جاى در همچنین مـبگـو «) 17( ؛»اَع :
 »هستند؟ کسانى چه کارها در]  مردم[ زیانکارترین که دهیم خبر شما به آیا

ذینَ  أُولَئک*  صنْعا یحسنُونَ أَنَّهم یحسبونَ هم و الدنْیا الْحیوةِ فى سعیهم ضَلَّ الَّذینَ« :دهد مى پاسخ سپس و  الـَّ
 زنـدگى  در تالشهایشـان  کـه  آنها«) 18( ؛»... .وزناً الْقیمۀِ یوم لَهم نُقیم فَلَا أَعملُهم فَحبِطَت لقَآئه و ربِّهِم بَِایت فَرُواْکَ

 انپروردگارش آیات به که هستند کسانى آنها. دهند مى انجام نیک کار پندارند مى حال، این با؛ شده] نابود و[ گم دنیا
 برپـا  آنهـا  بـراى  میزانـى  قیامـت،  روز رو ایـن  از؛ شد نابود و حبط اعمالشان جهت، همین به؛ شدند کافر او لقاى و

  »... .کرد نخواهیم

 شرایط

 و شـود  ایجـاد  انگیزه هم تا کنیم رعایت را زیر شرایط باید پردازیم، مى انگیزه ایجاد به سؤالى روش با چنانچه
 :ددنگر آسیب دچار ما تبلیغ هم

 مـا  سـؤاالت  پرسشـها،  و سـؤاالت  از بسـیارى . باشـد  مخاطـب  فکرى دغدغه و نیاز مورد کاربردى، سؤال،. 1
 پاسخ به نسبت و نگردد، او فکرى دغدغه و نباشد مطرح مخاطب براى سؤال اگر. مخاطبانمان پرسشهاى نه هستند،

 ما سخنرانى موضوع: بگوییم اینکه جاى به راگ مثالً؛ شد نخواهد وى در انگیزه ایجاد موجب نکند، نیاز احساس آن
 بـه  تفـاوتى  چنـدان  »اسـت؟  کـدام  تقوا آثار که است این مهم سؤاالت از یکى«: بگوییم است، »زندگى در تقوا آثار«

 سـؤال  ایـن  بـه  آمـوزان  دانـش  یـا  و دانشـجویان  از جمعى ذهن کنید فرض ولى؛ داشت نخواهد انگیزه ایجاد لحاظ
 اسـالمى،  ایران به آنها حمله احتمال و جهان قدرتمند کشورهاى مختلف تهدیدهاى وجود با« که است شده مشغول
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 سـخنرانى،  ابتـداى  در پرسشـى  چنـین  طـرح  »ورزند؟ مى اصرار آمریکا با رابطه و مذاکره عدم بر نظام مسئوالن چرا
  .شد خواهد استماع انگیزه ایجاد و مخاطب کنجکاوى حس برانگیختن موجب
 در شـبهه  ایجـاد  همانا که دینی تبلیغات در آسیب یک از ما باشد، مخاطب فکري دغدغه ال،سؤ که صورتی در

 شـبهات  از یکـى  بـه  مربـوط  نظر مورد پرسش چنانچه. ماند خواهیم مصون است، سؤال طرح راه از مخاطبان ذهن
 آن مخاطبـان،  درصد هشتاد حداقل که کرد مطرح سؤال صورت به و عنوان با را آن توان مى صورتى در است، رایج

 مخاطـب  اینکه یا و برنیاییم آن پاسخ عهده از خوبى به سؤال طرح از پس است ممکن واالّ باشند، داشته ذهن در را
 مـا  سخنرانى نتیجه، در و نکند درك درستی به را جواب و نکند دقت گویى، پاسخ هنگام ولى؛ بشنود خوب را سؤال

  .باشد شده پراکنى شبهه موجب
 شـود،  مطـرح  جمـع  در بایـد  بحث آن که کنیم مى احساس و ندارد وجود مخاطبان اکثریت ذهن در سؤال اگر

 پرسـش،  طرح صورت در تا کنیم تبیین را مطلب اصل سؤال، ایجاد بدون و شویم وارد غیرسؤالى روش با توانیم مى
  .باشد شده واکسینه مخاطب

 توانـایى  و پاسـخ  دریافـت  براي مخاطب ظرفیت به نامکا این. باشد داشته وجود سؤال به گویى پاسخ امکان. 2
  .دارد بستگى جواب ارائه جهت گوینده
 احسـاس  چنـین  شـنونده  پاسـخگویى،  عـدم  صـورت  در اینکه چه؛ نماند جواب بدون مخاطب براى سؤال. 3
  .دکن خاك و گرد خواهد می فقط و داند نمی را پرسش پاسخ گوینده این یا ندارد، پاسخ سؤال که کرد خواهد
 را سـؤال  مخاطـب  کـه  گونـه  همـان  یعنى؛ شود پرسیده مخاطب ادبیات و انشاء با سؤال طرح المقدور حتى. 4
 برخـى  اسـت  ممکن مثال عنوان به. دهیم پاسخ و کرده ارائه را سؤال او اصطالحات و الفاظ همان با کند، مى مطرح

 سـواد  کم کارگران از جمعى اتفاقاً و باشند داشته سؤال زمینه این در یا و بوده دینى پلورالیزم به معتقد دانشجویان از
 در؛ کننـد  بیـان  و بفهمند عامیانه الفاظى با بلکه تکثّرگرایى، و پلورالیزم لفظ با نه را آن اما داشته، را سؤال همین نیز
 کـه  شـوند  جهمتو تا آورد نیز را پلورالیزم لفظ باید دانشجویان براى سخنرانى در سؤال طرح هنگام به صورت، این

 چنـین  نبایـد  سـواد،  کـم  مخاطب براى سؤال همین طرح هنگام به و. است آنها ذهنى دغدغه رفع صدد در سخنران
 و دارد سـؤال  پلورالیزم مورد در که ندارد قبول اصالً واژه، این با آشنایى عدم دلیل به او زیرا؛ گرفت کار به را لفظى

  .شود نمی ایجاد او در استماع براي اي انگیزه نتیجه، در؛ است وا هاى دغدغه از پلورالیزم صحت عدم یا صحت

  ابهامى روش. 2

 اسـت  بهتر آیا که شد مطرح سؤال این کردم، شرکت قبل سالهاي که خطابه و سخنرانی روش کالس اولین در
 دنبـال  به بمخاط تا ندهد لو را خود موضوع باید سخنران اینکه یا و شود مطرح سخن ابتداي در سخنرانی موضوع
 نیز اکنون هم و داشت طرفدار سؤال این طرف دو هر شود؟ تر بیش بحث به نسبت او حساسیت و بچرخد موضوع

 بـاره  در فهمـد  نمی مخاطب صورت این غیر در زیرا؛ کرد مطرح را موضوع باید حتما: گفتند می بعضی. است چنین
 و اسـتعداد  بـا  مخاطبـان  زیرا؛ کنیم مطرح را موضوع نباید: گفتند می هم بعضی. کنیم صحبت خواهیم می چیزي چه

  .کنند می رها را جلسه شده، عالقه بی آن به نسبت؛ کرده تکرار احساس موضوع، شنیدن محض به خوانده درس
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 و کـرد  مطـرح  را موضـوع  حتماً باید مخاطبان برخی براي. گویند می درست گروه دو هر که است این حقیقت
  .داد لو را آن نباید آنها از بعضی براي

 مخفـى . شـود  مـى  داشته نگه مخفى مخاطب شرایط به توجه با خاصى زمان تا سخن موضوع ابهامى، روش در
 بـدین  و چیسـت؟  بـاره  در بحـث  کـه  انگیـزد  برمى را او کنجکاوى و کرده حساس را مخاطب ذهن موضوع، بودن

  .شود مى ایجاد وى در مطلب گیرى پى انگیزه سبب،
 شـمس  سـوره  در مـثالً ؛ اسـت  شده استفاده بسیار روش این از السالم علیهم معصومین وایاتر و کریم قرآن در

 بنَاها ما و السمآء و*  یغْشَاها إِذَا الَّیلِ و*  جلَّاها إِذَا النَّهارِ و*  تَلَاها إِذَا الْقَمرِ و*  ضُحاها و الشَّمسِ و«: خوانیم مى
 خورشید به«) 19(؛ »زکَّاها من أَفْلَح قَد*  تَقْواها و فُجورها فَأَلْهمها*  سواها ما و نَفْسٍ و*  طَحاها ما و والْأَرضِ* 
! سـازد  روشن را زمین صفحه که هنگامى روز به و! درآید آن از بعد که هنگامى ماه به و! سوگند آن نور گسترش و
 را آن کـه  کسـى  و زمـین  بـه  و! کرده بنا را آن که کسى و آسمان به قسم و! بپوشاند را زمین که هنگام آن شب به و

 را) خیرش و شرّ( تقوا و فجور سپس! ساخته منظم] و آفریده[ را آن که کسی آن و آدمى جان به قسم و! گسترانیده
  ».است شده رستگار کرده، تزکیه و پاك را خود نفس کس هر که است، کرده الهام او به

 کـه  دانـد  نمـی  مخاطب و نیست مشخص سخن موضوع سوره، این اول آیه هشت در کنید، مى مالحظه چنانکه
 تزکیـه « بـاره  در بحـث  کـه  شود مى مشخص موضوع 9 آیه در باره یک و بگوید چه خواهد مى قسمها این با خداوند

  .است »نفس
 بـراى  مقـاالت  حتى و رمانها سینمایى، مهاىفیل در. شود مى استفاده تبلیغات در فراگیر صورت به روش این از
 یـک  بـا  و مطرح عنوان یک باید ابتدا در که آنجا از مقاالت و سینمایى فیلمهاى در البته. گیرند مى بهره آن از شروع

 بـه  و اسـت  ابهـام  داراى کلمـات،  معنـاى  وضـوح  عـین  در خودش که شود مى برگزیده عنوانى شود، نامگذارى نام
؛ مانـد  مـی   مبهم موضوع شود، می مطرح عنوان که حال عین در یعنی؛ نیست موضوع بیانگر نروش و شفاف صورت

 در بحث و افتاده اتفاق قتل یک که کنیم مشاهده فیلم شروع با و باشد »سرخ عقابهاى« فیلم عنوان است ممکن مثالً
 مخاطـب  براي فیلم موضوع بسب همین به و است مبهم سرخ عقابهاى با آن ارتباط ولى؛ کیست قاتل که است این

 تـوان  مـى  نیز سخنورى در. اند داشته ماجرا در نقشى چه سرخ عقابهاى که شود مى مشخص پایان در و ماند مى مبهم
 نهـى  و معروف به امر« ما بحث موضوع اگر اینکه مثل؛ داشت مخفى را موضوع حال عین در و کرد مطرح را عنوان

 متوجـه  مخاطـب  و کنیم آشکار را موضوع بحث، اواسط در و بگذاریم »مدنى ىمهربان« را آن عنوان است، »منکر از
  .بود نشنیده حال به تا را عنوان این گرچه؛ است »منکر از نهى و معروف به امر« حقیقت »مدنى مهربانى« که شود

 نبیـا  کـه  مطـالبی  همـه  یعنـی ؛ نیسـت  سـخن  محتـواى  در ابهام که است این ابهامى روش در توجه قابل نکته
 مـواد  انـواع  از تـوان  می ابهامی روش در همچنین. ماند می مخفى بحث موضوع ولى؛ است شفاف و روشن شود، می

 شـعر  یـک  یا و نرود لو موضوع که اى گونه به کرد، قرائت آیه یک سخن، ابتداى در توان مى مثال؛ کرد استفاده سخن
  .کرد استفاده... و واره داستان و داستان از یا و خواند
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 از تـوان  مى تبلیغات نوع هر در و هرجا در بلکه؛ ندارد اولیه انگیزه ایجاد به اختصاص تبلیغ، در ابهام از تفادهاس
 سـؤال  ایجـاد  با و سخن اواسط در گاهى و موضوع داشتن مخفى قالب در و سخن شروع براى گاه. کرد استفاده آن
  ... .و ونتلویزی زیرنویس در تجارى تبلیغات در گاه و مخاطب ذهن در

 بسـیار  سـم  یـک «: کننـد  اعـالم  متـوالى  روز چنـدین  بـراى  تلویزیون زیرنویس در است ممکن: مثال عنوان به
 گردیـده  شـهروندان  از زیـادى  تعـداد  میـر  و مـرگ  موجـب  و شده مشاهده مردم مصرفى مواد از یکى در خطرناك

 قـدر  ایـن  مصـرفى  مـاده  کـدام  کـه  کنـد  ىمـ  حسـاس  را همه و شود نمى اعالم مصرفى ماده آن نام اینجا در» .است
 در خطرنـاك  سـم  آن کـه  شود مى اعالم آن، باره در مردم روزه چند بگومگوى و ابهام ایجاد از پس است؟ خطرناك

  .دارد وجود سیگار
  .کرد استفاده شگرد این از توان مى مخاطبان، انگیزه استمرار و حساسیت ایجاد براى نیز سخنرانى حین در

 شرایط

 :کرد رعایت را زیر شرایط باید انگیزه، ایجاد براى بحث شروع در ابهامى روش از استفاده گامهن در
 آن کنـیم،  مـى  ابهـام  ایجاد داستان یک با سخن ابتداى در اگر مثالً؛ شود استفاده مواد اشرف از المقدور حتى. 1

 وقـت  دادن هدر موجب... و پادشاهان هاىداستان از برخى بیان. باشد السالم علیهم معصومین روایات یا قرآن از قصه
  .است دینى تبلیغ از انحراف گاه و مردم

 سـخنرانى  مـواد  اشـرف  از ولو - است مهم او نزد که موادى از مجبوریم گاهى مذهبى، غیر مخاطب براى البته
 آنهـا  و برگردد دینى مواد اشرف به سخنرانى در شده استفاده مواد باید نهایت در نیز اینجا در. کنیم استفاده - نیست
  .گیرند قرار اصل

 شـدن  آشـکار  زمان مخاطب، حوصله به توجه با که صورت این به؛ گیرد قرار توجه مورد مخاطب حوصله. 2
 دقیقه چند تا فقط بعضى و ساخت آشکار را موضوع سخنرانى پایان در توان مى بعضى براى. شود مشخص موضوع
  .کنند مى رها را جلسه موضوع، دننش روشن صورت در و دارند ابهام حوصله
 از کـه  مخاطبـانى  بـراى . گـردد  تعیـین  ابهـام  زمـان  و میزان آن، براساس و شود رعایت مخاطب هوشمندى. 3

 صـورت  در تر، عادى مخاطبان و گذاشت مبهم را موضوع توان مى ترى بیش زمان تا برخوردارند، باالترى هوشمندى
 اصـل  نفهمیـدن  موجـب  اگر و است انگیزه ایجاد براى ابهام. شد نخواهند متوجه را بحث اصل ابهام، شدن طوالنى

  .شد خواهد هم ساز مشکل که کند، نمى مشکل حل تنها نه شود، بحث
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 )2(گذاري بر احساس و گرایشتاثیر: نوزدهم درس

 اشاره

 آشـنا  مخاطـب  کنجکـاوي  برانگیختن و بمطل گیري پی انگیزه ایجاد روشهاي از روش دو با گذشته دروس در
  .دهیم می قرار بررسی و بحث مورد را دیگر روش سه درس این در. شدیم

  گویى داستان روش. 3

 عـالم ( مردم اغلب. کرد ایجاد استماع انگیزه مخاطب در توان مى سخنرانى، ابتداى در جذّاب داستان یک بیان با
 وفـور  به داستان از انسانها، تربیت براى کریم قرآن در اینرو، از؛ برند مى ذّتل آن از و تأثیرپذیرند داستان از) عامى و

  .است شده استفاده

 شرایط

 مراعـات  را زیـر  شـرایط  اسـت  الزم کنـیم،  مـى  ایجـاد  انگیـزه  سـخنرانى  ابتـداى  در گـویى  داستان روش با اگر
 )20(:نماییم
 دینـی  الگـوي  انگیزه، ایجاد ضمن بتواند تا باشد الهى یاىاول و السالم علیهم بیت اهل پیامبران، داستان داستان،. 1

 داسـتانهاي  از اگـر  امـا ؛ باشـد  آمـوز  درس توانـد  می نیز دیگر داستانهاي از بعضی چند هر. گیرد قرار مخاطبان براي
 دیگر مطالب از بعضی ناخواسته آسیبهاي از مخاطبان، بر تر بیش معنوي گذاري تأثیر ضمن شود، استفاده الهی اولیاي
  ؛است دورتر
  ؛باشد تأثیرگذار و مهم بسیار نیست، الهى اولیاى و السالم علیهم معصومان داستان اگر. 2
 اسـت،  طـوالنی  مـا  سخنرانی چنانچه؛ باشد هماهنگ و متناسب سخنرانى محتواى با نوع، و حجم لحاظ به. 3

  .باشد تر کوتاه نیز ابتدایی داستان باید است، کوتاه سخنرانی اگر و کنیم استفاده تر طوالنی داستان یک از توانیم می
 را سـخنرانی  زمـان  از انـدکی  حجم باید و است سخنرانی مقدمه از بخشی انگیزه، ایجاد که باشیم داشته توجه

  .کند اشغال
 احسـاس  کـه  اي گونـه  بـه ؛ باشد متناسب سخنرانی محتواي نوع با باید داستان موضوع و مطالب نوع همچنین

 بایـد  نیـز  داستان است، تقوا آثار باره در ما سخنرانی اگر مثال؛ نیاید وجود به بحث به بودن ربط بی و بودن ناهمگون
  ؛باشد تقوا آثار باره در

 داسـتانهاى  و معجزات کرامات، از برخى: مثال عنوان به؛ باشد سازگار مخاطب احساسی و فکري ظرفیت با. 4
  ؛کرد بیان ندارند را آنها پذیرش ظرفیت که کسانى براى نباید را عرفانى
 از ناشـى  اسـالم،  تاریخ و دین در گرفته صورت تحریفهاى از بسیارى که باشیم داشته یاد به؛ نشود تحریف. 5

  ؛است گذشتگان داستانهاى در تحریف
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 بـراي  که کم آنقدر نه و شود خارج بودن مقدمه حد از که زیاد بسیار نه؛ شود داده پرورش مناسب اندازه به. 6
  ؛بماند ربط بی خاطبم

 بـودن  سـخن  مقدمـه  لحـاظ  به است ممکن تحلیل و تجزیه این گرچه؛ نماند تحلیل و تجزیه بدون داستان. 7
 تـرى  طـوالنى  تحلیلهـاى  و تجزیـه  تـوان  مـى  شـود،  مـى  ارائه سخنرانى متن در که داستانهایى در. (باشد کوتاه بسیار

  .)داشت
 آنهـا  به ابتالى میزان ولى؛ شود رعایت باید نیز انگیزه ایجاد دیگر اىروشه مورد در شرایط این از بسیارى البته

  .شود مى داده تذکر اینجا در اینرو، از؛ است تر بیش داستانى روش در

  داستان نمونه

 دغدغه این خواهیم مى ما و نکنیم گناه تا کنیم چه: پرسند مى که هستند جوانانى ما مخاطبان اگر نمونه عنوان به
 السـالم  علیـه  حسین امام خدمت شخصى: کنیم نقل را داستان این سخنرانى ابتداى در توانیم مى بگوییم، پاسخ را آنان

  .فرما نصیحتى مرا آورم، نمى تاب گناه برابر در و گنهکارم مردى من: کرد عرض و رسید
 خـواهى  مـى  هرچـه  و ورمخ را خدا روزى: اول. کن گناه خواهى مى هرچه گاه آن بده، انجام را کار پنج«: فرمود

 نبینـد  را تو خدا که درآ جایى به: سوم؛ کن گناه خواهى هرچه و شو بیرون خدا فرمانروایى قلمرو از: دوم؛ کن گناه
 خـواهى  هرچـه  و بـران  خود از را او بگیرد، را تو جان تا آمد مرگ فرشته هرگاه: چهارم؛ کن گناه خواهى هرچه و

  )21( ».کن گناه خواهى هرچه و مرو آتش در افکند، آتش در را تو]  خواست[ دوزخ مالک هرگاه: پنجم؛ کن گناه

  مطلب ضرورت بیان روش. 4

 خـود،  سـخن  مقدمـه  در سـخنران  کـه  گونـه  ایـن  بـه ؛ است بحث چرایى بیان حقیقت در مطلب ضرورت بیان
 انگیـزه  او در تا کند ىم تبیین او حوصله اندازه به و مخاطب مناسب ادبیات با را بحث موضوع به پرداختن ضرورت

  .شود ایجاد استماع
 همگـى  ،...و مخاطبـان  زیـاد  سؤاالت خاص، بحث یک به دیگر مبلّغان توجه عدم اجتماعى، حوادث مناسبتها،

  .سازند ضرورت
 باشـند،  داشـته  کـافى  دقت یابى، مسئله و موضوع و هدف تشخیص هنگام به سخنرانی، تمهیدات در که کسانى

 خـوبى  بـه  فعالیت آن از ،»مطلب ضرورت بیان« یا و )22( »مطلب از تعریف« یا »سؤالى روش« تناسبِ به توانند مى
 اهمیـت  و مطلـب  از تعریـف  یا بحث ضرورت بیان یا سؤال صورت به را مخاطب مسائل همان یعنى؛ کنند استفاده

  .کنند بیان بحث
 ایـن  همچنـین . کننـد  پیـاده  را آن دتوانن مى مبلغان عموم و است آسان بسیار مطلب ضرورت بیان روش اجراي

 روش مثـل  مطلـب  ضـرورت  بیـان  روش دیگر، سوي از؛ است مفید مخاطبان گروههاى و ها توده تمام براى روش
 کالسـها،  مقـاالت،  کتابهـا،  در. نیسـت  سـخنرانى  در منحصر و است فراگیر تبلیغ هاى عرصه دیگر به نسبت ابهامى،

: گفت توان می اینرو، از؛ شود مى استفاده روش این از بحث، به ورود براى.. .و مدیران سخنرانیهاى سیاسى، تبلیغات
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 هاى عرصه به نسبت شمول و فراگیرى« و »بودن همگانی« ،»اجرا سهولت« ویژگیهاي از مطلب، ضرورت بیان روش
  .است برخوردار »تبلیغ

 شرایط

 :از اند عبارت مطلب ضرورت بیان روش از استفاده شرایط
 جوانـان  ویـژه  بـه  و جوانـان  مخصوصاً مخاطبان، یعنى؛ نشود مخاطب بر عقیده تحمیل بر حمل را،اج هنگام. 1

  .کند تحمیل خواهد می یا است کرده تحمیل آنان بر را خود عقیده روش این با گوینده که نکنند احساس گریز، دین
 بـراى  هنـوز  چـون ؛ شـود  می تمام طاقتش مخاطب روى، زیاده اندکى با گاهى. شود رعایت مخاطب حوصله. 2

 روى زیـاده  جهـت  ایـن  در گوینـدگان  گـاهى  هـم  و ندارند حوصله مخاطبان هم. است نشده سازى زمینه بحث این
  .دهند مى طول را بحث و کنند مى

 ها نمونه

 یعنـى ؛ بـده  جواب چنین پس پرسند، مى تو از سؤالى چنین: فرماید مى پیامبرش به خداوند گاهی کریم قرآن در
 بـدون  توانسـت  مـى  متعال خداوند موارد این در. است شده مطرح سؤالى چنین که است این جواب رتضرو علت
 ضـمنی  صـورت  بـه  کـه  است این براى سؤال طرح. نماید بیان را نظر مورد مطلب کند، مطرح را مردم سؤال اینکه

 واقـع  در اینهـا . شـود  جادای خداوند سخنان به توجه براي تري بیش انگیزه مخاطب در و گردد تبیین بحث ضرورت
 :کنید توجه زیر هاى نمونه به. است مطلب آن باره در مخاطبان سؤاالت خاطر به مطلب ضرورت بیان

1. »ئَلُونَکنِ یسلَّۀِ عقُلْ الْأَه ىه یتاقولنَّاسِ مجِ لالْحبگـو  کننـد،  مى سؤال تو از ماه هاللهاى باره در«) 23( ؛»و :
  ».است حج]  وقت تعیین[ و مردم]  زندگى نظام[ براى]  طبیعى تقویم و[ اوقات بیان آنها

2. »ئَلُونَکنِ یسرِ عرَامِ الشَّهتَالٍ الْحق یهتَالٌ قُلْ فق یهکَبِیرٌ ف دصن  و بِیلِ  عـ سـ  ه جِد  بِـه  کُفْـرٌ  و اللـَّ سـالْمرَامِ  و الْحـ 
إِخْرَاجو هلأَه  نْهرُ مأَکْب عند تْنَۀُ اللَّهالْفرُ ونَ أَکْبلَا الْقَتْلِ میزالُونَ و لُونَکُمتَّى یقَاتح   وکُمن  یـرُد عـ  کُمیـنوا  إِنِ دتَطَاع ؛»اسـ 

 جلـوگیرى  ولى؛ است بزرگ]  گناهى[ آن در جنگ: بگو کنند، مى سؤال حرام ماه در کردن جنگ باره در تو از«) 24(
 سـاکنان  اخراج و الحرام مسجد احترام هتک و او به نسبت ورزیدن کفر و]  حق آیین به مردم گرایش و[ خدا راه از

 بـاز  ایمـان  از و تشـویق  کفـر،  بـه  را مـردم  کـه  نامساعد، محیط و[ فتنه ایجاد و است، آن از تر مهم خداوند نزد آن،
 آیینتـان  از را شـما  بتواننـد  راگـ  تـا  جنگنـد،  مـى  شـما  بـا  پیوسـته  مشـرکان  و. اسـت  بـاالتر  قتـل  از حتـى ] دارد مى

  )25(».برگردانند

  مطلب از تعریف روش. 5

. کنـد  مـى  بیـان  را آن اهمیـت  و کرده تعریف سخنرانى در بحث مورد مطلب از سخن ابتداى در سخنران گاهى
 از تعریـف  طریق از و غیرمستقیم صورت به نیز گاهى و است مطلب خود از و مستقیم صورت به غالباً تعریف این
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 مطلب، از تعریف صورت هر در. گیرد مى صورت... و آن ابالغ یا نزول مکان و زمان آن، راوى سخن، مأخذ و منبع
  .است آن شنیدن جهت مخاطب در انگیزه ایجاد موجب

 بـراى  هرچنـد ؛ اسـت  مناسـب  گیرنـد،  می قرار ما مخاطب که مختلفی گروههاي براى نیز روش این از استفاده
 فیلم سخنورى،( تبلیغى مختلف هاى عرصه در روش این. دارد تناسب تر بیش اندیشمند، و عالم ،استعداد با مخاطبان

  .شود مى استفاده آن از خیلى علمى تحقیقات در و است فراگیر نسبتاً...) و مقاله، و کتاب سریال، و

 شرایط

 :کنیم توجه زیر شرایط و نکات به باید مطلب از تعریف روش از استفاده هنگام به
 مطلب بودن مهم به نسبت مخاطب انتظارات تا شود رعایت اعتدال مطلب، از تعریف در؛ تعریف در اعتدال. 1
 که شد خواهد متوجه مخاطب مطالب، ارائه از پس کنیم، تعریف مطلب یک از حد از بیش چنانچه؛ نرود باال خیلى

 بحـث  موضـوع  و مطلـب  از خـواهیم  مـی  که ديبع سخنرانیهاي در اینرو، از؛ نیست مهم گفتیم می ما که هم قدر آن
  .نیست مهم ایشان مطالب هم چندان که بود خواهد این او تلقی کنیم، تعریف خود

 آوردهاى دست از نه شود، استفاده روش این از دینى مسلّم مطالب باره در االمکان حتى؛ مسلّمات از تعریف. 2
  ... .و انسانى تجربى، علوم

 زیـرا ؛ نـدارد  اثري چندان تعریف، اال و؛ باشد نو و بدیع که شود تعریف مطلبى از؛ بمطل بودن بدیع و بکر. 3
  .داند می تقریباً را بحث حدود مخاطب

 تسـلط ... و راوى تـاریخ،  منـابع،  لحاظ به بحث مورد مطالب و موضوع به نسبت باید سخنران؛ کافى تسلط. 4
  .کند تعریف مستقیم غیر ای مستقیم صورت به آنها از بتواند تا باشد داشته کافى

 زیرا؛ خود از نه کرد، تعریف مطلب از باید مطلب، گیرى پى انگیزه ایجاد براى؛ خود از نه مطلب، از تعریف. 5
 حرف خواهید مى اگر«: که است درست پاسکال جمله این. است مخاطب نشینى عقب موجب خود از تعریف گاهى
  )26( ».نزنید حرف خودتان از کنند، باور را شما

 اسـتاد  کـه  است مطلبى این« یا» .دارد دقت به نیاز که است مطلبى این«: گفت توان مى مطلب از تعریف در مثالً
 شـما  زنـدگى  در بشـنوید  اگر که است مطلبى این« یا» .آوردم دست به را آن تا کشیدم زحمت سال پنج: فرمودند ما

  ».است مفید خیلى
 از تعریـف  بـراى  خـود  از تعریـف  صـورت،  این در که است خود از فتعری مطلب، از تعریف راه گاهى البته

  ».ام کرده پژوهش ماه سه مطلب این آوردن دست به براى من«: گوید مى اینکه مثل؛ ندارد اشکال مطلب

 ها مونهن

دى  یـه ف ریـب  لَا الْکتَب لکذَ« :فرماید مى مثالً. است کرده استفاده زیاد مطلب از تعریف روش از کریم قرآن هـ 
 از تعریـف  از پـس  و» .اسـت  پرهیزکـاران  هـدایت  مایـه  و ندارد راه آن در شک که است کتابی آن«) 27( ؛»لّلْمتَّقینَ
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 اسـت، ... و متقـین  ویژگیهـاى  کـه  بحث اصل بیان به بگوید، سخن آن باره در خواهد مى که مطلبى جایگاه و اعتبار
  .پردازد مى

 آمـوزش  از پـیش  مـثال ؛ انـد  برده بهره مخاطب در انگیزه ایجاد براي روش این از نیز هوآل علیه اهللا صلی خدا پیامبر
 تشـویق  سـخن  شـنیدن  جهـت  را خـود  مخاطب و گفته سخن آن اهمیت باره در ،علیهاالسالمزهرا حضرت تسبیح
  .اند کرده ایجاد انگیزه او در و نموده

 وآلـه  علیـه  اهللا صـلی  پیـامبر  بـه  اى برده عجم پادشاهان زا یکى: فرمودند که است شده نقل السالم علیه على امام از
. کـن  درخواسـت  خـود  بـراى  خـدمتگزارى  و بـرو  خـدا  رسـول  نـزد : گفـتم  علیهاالسـالم  فاطمـه  به من. کرد هدیه
: فرمودنـد  وآلـه  علیـه  اهللا صـلی  خدا رسول. گذارد میان در ایشان با را موضوع و رفت خدا رسول نزد علیهاالسالمزهرا

 اکبـر،  اللّـه  بـار  34 نماز، از بعد. باشد بهتر است، دنیا در آنچه و خادم از برایت که دهم مى تو به چیزى! جان فاطمه
 از تو براى این. بخش پایان »اللّه االّ اله ال« با را گانه سه اذکار این آنگاه. بگو اللّه سبحان بار 33 و الحمدهللا مرتبه 33

 رسـمی  سـخنرانی  در بیانـات  ایـن  چنـد  هـر  )28( .بـود  خواهد بهتر است نآ در آنچه و دنیا از و اى خواسته آنچه
  .کند می ایجاد عمل و استماع انگیزه مخاطب در که است اي گونه به بیان اما؛ است نگرفته صورت
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  )3( گرایش و احساس بر تأثیرگذاري: مدرس بیست

 اشاره

 آنها هاي نمونه و شرایط و شد مطرح سخنرانی ابتداي در انگیزه ایجاد روشهاي از مورد پنج گذشته، دروس در
 انگیـزه  ایجاد روشهاي از دیگر یکی که – تحسین و تکریم روش تبیین و توضیح از پس درس، این در. گردید بیان

  .کرد خواهیم بررسی را انگیزه تقویت و استمرار روشهاي – است

  تحسین و تکریم روش. 6

 :است متصور صورت دو به سینتح و تکریم روش

 مخاطب تکریم. الف

 تعریـف  او از که وقتى و ببینند مثبت را او و باشد مقبول مردم میان در که دارد دوست طبیعى صورت به انسان
 داده مخاطـب  بـه  خداونـد  کـه  ویژگیهـایى  بیان. گویند مى چه او باره در که کند مى توجه گردیده، حساس شود، مى

 تـوانگرى،  توانمنـدى،  اجتمـاعى،  موقعیت جوانى، علم،: مانند غیراکتسابى، و اکتسابى مثبت گیهاىویژ از اعم است،
  .باشد او تحسین و تکریم مصداق تواند مى... و مناسب، خانواده سالمتى،
 و احتـرام  مـورد  دینـى  ثغـور  و حـدود  حفـظ  با را خود مخاطبان سخنران مخاطب، تحسین و تکریم روش در
  .نماید مى مطرح را بحثى سپس و کرده تعریف آنان از ابتدا که صورت این به؛ هدد مى قرار تکریم

 و نیسـت  گسـترده  خیلى روش این از استفاده عرصه. است مؤثرتر ترند، احساسى که مخاطبانى براى روش این
ـ  بـیش  بلکـه ؛ کـرد  اسـتفاده  آن از تـوان  نمـى  مطلـب  ضرورت بیان و ابهامى سؤالى، روش گستردگى به هرگز  در رت

  .آید مى کار به همایشها و تلویزیونى اجراهاى سخنرانى،: مثل گفتارى، ارتباطات

 سخنران تکریم. ب

 شایسـته  کـه  آنچنـان  را او که است این سخنران سخنان شنیدن به نسبت شنوندگان بودن انگیزه بی دلیل گاهی
 از تعریـف  بـا  بایـد  سـخنران  مـوارد،  گونه این در. دارند منفی نگرش دلیلی هر به او به نسبت یا شناسند نمی است،
 سـوابق  بیـان . کند پیدا شنیدن انگیزه مخاطب تا ببرد بین از را منفی ذهنیت این شد، خواهد بیان که شرایطی با خود

 ضـمن  در و سـخنرانی  ابتداي در او خانوادگی جایگاه و نسب و اصل بیان حتی و گوینده تبلیغی و پژوهشی علمی،
  .کند ایفا را نقش این ندتوا می خود، معرفی

 مثـل  دیگـري  افراد اگر موارد گونه این در. مقبول نه و است مقدور نه موارد از بسیاري در خود از تعریف البته
 سـخنران  از تعریـف  بـه  وآلـه  علیـه  اهللا صـلی  حـج  کاروانهاي و مدارس در مخصوصا وآله علیه اهللا صلی جلسه مسئولین
  .باشد مؤثر استماع گیزهان ایجاد در تواند می بپردازند،
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 ها نکته و شرایط

 :داد قرار توجه مورد را زیر هاي نکته و شرایط باید تحسین، و تکریم روش از استفاده هنگام
 صورت این در زیرا؛ نشود خودستایی و تملّق چاپلوسى، فریبى، عوام بر حمل خود، از یا مخاطب از تعریف. 1
  .رفت خواهد بین از ،باشد داشته هم وجود اگر شنیدن انگیزه
  .دارد وجود صداقت از خروج شائبه گاهی صورت این در اینکه چه؛ شود پرهیز اغراق و غلو از. 2

 بـه  نـوعى  بـه  کـه  کند مى تمجید و تعریف دیگرى شخص از بلکه؛ شنونده از نه و گوینده از نه سخنران گاهى
 تعریـف  تـرحیم  مجلـس  در متـوفّى  یـک  یـا  و یدشـه  یک دینى، عالم یک از اینکه مثل؛ گردد برمى مخاطب تکریم

. اسـت  ترى بیش تأکید مورد نمایى، بزرگ از پرهیز و صداقت عقالنیت، و اعتدال رعایت مواردى چنین در. نماید مى
  .شود مى انجام تر طبیعى گاهى مجالس گونه این در گویى اغراق که باشیم مواظب
 تعریـف  آنهـا  از بشود تا ندارند چندانى مثبت ویژگیهاى عنىی؛ نیستند تعریف قابل مخاطبان از برخى گاهى. 3

 در. نمـاییم  جـذب  را آنان و کنیم جلب را توجهشان خواهیم می مخاطب از تعریف روش با حال عین در ولى؛ کرد
 ویژگیهـاي  پیـدایش  در ما مخاطب گرچه. کنیم تعریف آنان به مربوط امور و اشیاء افراد، از توانیم مى مواردى چنین
 و کرامـت  احسـاس  دانـد،  مـی  خـود  بـه  مربـوط  را آنها چون اما؛ است نداشته نقشی افراد و امور و اشیاء این مثبت

  .شود می جلب او توجه و کند می بزرگی
 ابتـداى  در انـد،  شـده  منحـرف  قدرى دشمنان، سوء تبلیغات با که هستند مسلمانى جوانان ما مخاطبان اگر مثالً
 و جـوانی  دوران از تعریـف  بـه  کنـیم  مـى  شروع بعد و» .هستید مسلمان و جوان حمداهللاب شما«: گوییم مى سخنرانى
؛ نیسـت  مخاطبـان  ایـن  از تعریف واقع در که... و زیبایی پرسشگري، بازو، قدرت: مثل دوران، این مثبت ویژگیهاي

 جوانـان «: که کنیم یم تعریف مسلمان جوانان از سپس و است کرده خلق چنین را آنها که است خدا از تعریف بلکه
 جوانـان  اگـر  کردنـد،  یارى را امام که بودند همینها کشیدند، دوش به را انقالب بار که بودند اللهی حزب و مسلمان
  »... .و بود دیگرى گونه به جنگ هاى جبهه وضعیت نبودند اللهی حزب و مسلمان
 ایـن  گرچـه . انـد  کـرده  چـه  اللهـی  حـزب  و مسلمان جوانان و هستید جوان شما که ایم گفته آنها به واقع در ما

 در دانـد  مـی  جـوان  قشـر  از تعریف را تعریفها این چون اما است، نداشته عملکردي چنین فعلی شرایط در مخاطب
  .کند می ایجاد استماع انگیزه او در احساس همین و کند می کرامت و غرور احساس خود

 ها نمونه

 و تکـریم  از فراوانـى  هـاى  نمونـه  دیـن،  بزرگـان  تبلیغـى  سیره والم الس علیهم  معصومین روایات کریم، قرآن در
  .دارد وجود گوینده یا و مخاطب تحسین

ذى *  وِزرك عنـک  وضَـعنَا  و*  صدرك لَک نَشْرَح أَلَم«: فرماید مى کریم قرآن در متعال خداى مثالً  أَنقَـض  الـَّ
رَكظَه  *نَا وفَعر لَک کْرَكإِنَّفَ*  ذ عرِ مسرًا الْعإِنَّ*  یس عرِ مسرًا  الْع فَـإِذَا *  یسـ  فَرَغْـت  ب فَانصـ  *إِلَـى  و   بِّـکر 
 پشت بر سخت که بارى همان برنداشتیم؟ تو از را تو سنگین بار و نساختیم، گشاده را تو سینه ما آیا«) 1(؛ »فَارغَب
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 سـختى ] هـر [ بـا  مسـلّماً ]  آرى. [است آسانى سختى] هر[ با یقین به. مساختی بلند را تو آوازه و. کرد مى سنگینى تو
  ».کن توجه پروردگارت سوى به و بپرداز دیگرى مهم به شوى مى فارغ مهمى کار از که هنگامى پس. است آسانى

 شا گرامـى  فرسـتاده  یعنى خود، مخاطب به که را نعمتهایى خداوند ابتدا سوره این در شود، مى مالحظه چنانکه
 سـپس  و گـردد  مـی  او تکریم موجب و است او شایستگى و لیاقت دهنده نشان واقع در که شمرد برمى داشته ارزانى
  .کند مى بیان را خود دستورات و ها توصیه

 ما«) 2(؛ »الْأَبتَرُ وه شَانئَک إِنَّ*  انْحرْ و لرَبِّک   فَصلِ*  الْکَوثَرَ أَعطَینَک إِنَّآ«: است کوثر سوره دیگر، قرآنى نمونه
 تـو  دشـمن ]  بدان و. [کن قربانى و بخوان نماز پروردگارت براى پس؛ کردیم عطا) فراوان برکت و خیر( کوثر تو به

  ».است عقب بى و نسل بریده قطعاً
 ىحـال  در؛ سـازد  جارى را الهى فرمان خواهد مى مخاطب از آنگاه و کند مى بیان را نعمت اول نیز سوره این در

  .کرد تعریف مخاطب از اول ولى؛ ...و بخوان نماز بفرماید توانست مى اول از که
؛ خـوریم  برمـى  گوینده یا مخاطب تحسین و تکریم از جالبى هاى نمونه به نیزالسالم  علیهم معصومین روایات در

 ایجـاد  در تعریفها همان قینی به که کند مى تعریف خود اصحاب از ابتدا عاشورا شب در السالم علیه حسین امام مثالً
 در وآلـه  علیـه  اهللا صـلی  خـدا  راه در جانبازى براى هم و او بعدى سخنان استماع براى هم وآله علیه اهللا صلی آنان انگیزه

  .بود مؤثر عاشورا روز
 در سـخنورى  شاهکارهاى از یکى تماشاى به توان مى سخنرانى، ابتداى در سخنران خود از تعریف روش براى

 اى«: بود چنین حضرت آن سخن سرآغاز. نشست شام مسجد در السالم علیه سجاد امام خطبه یعنى بشر، اریخت طول
 شجاعت و فصاحت و سخاوت و حلم و علم ما به. ایم یافته فضیلت چیز هفت به و شده داده چیز شش ما به! مردم

 طیـار  است، ما از صدیق است، ما از برگزیده پیامبر اینکه به ایم یافته فضیلت و شد، داده مؤمنین دلهاى در محبت و
 امـت  ایـن ] پیـامبر [ نوه دو ماست، از) السالم علیه  على امام( پیامبرش شیر و خدا شیر ماست، از) ابیطالب بن جعفر(
! مـردم  اى. کشد مى را دجال همانکه؛ است ما از السالم علیه مهدى و است ما از) السالم علیهما حسین و حسن امام(

 مـن . کـنم  مـى  بـاخبر  خـود  نسب و حسب از را او شناسد، نمى مرا کس هر و شناسد، مى که شناسد مى مرا کس هر
 حمـل  عبـا  اطراف با را) االسود حجر( رکن که هستم کسى فرزند من صفایم، و زمزم فرزند من منایم، و مکه فرزند
 غایـت  بـه  سـپس  و شد نزدیک که تمهس کسى فرزند من شد، حمل هوا در براق بر که هستم کسى فرزند من کرد،

 وآلـه  علیـه  اهللا صـلی  مصـطفى  محمـد  فرزنـد  مـن  بـود،  تـر  نزدیـک  یـا  کمـان  دو پرتاب اندازه به پس رسید، نزدیکى
  )3(»....هستم

  انگیزه تقویت و استمرار

 آن رد است ممکن نیز دیگرى خارجى عوامل البته و است سخنران ناتوانى انگیزه، استمرار عدم عوامل از یکى
 از یـک  هـر  اگـر  کـه  گفـت  توان مى کلى طور به و... و برق قطع صوتى، ابزار شدن خراب: مثل؛ باشند داشته نقش

 خـود،  بـه  خـود  باشـند،  نامناسـب ... و اجرا روش سخنران، مکان، زمان، موضوع، یعنى انگیزه، ایجاد اساسى عوامل
  .یافت نخواهد استمرار انگیزه
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 تقویـت  و اسـتمرار  بـدون . بخشـید  اسـتمرار  کـرده،  تقویت را آن باید سخنرانى، ىابتدا در انگیزه ایجاد از پس
 عمـدتاً  سـخن،  شـنیدن  براي اولیه انگیزه از پس مخاطبان زیرا؛ بود نخواهد پذیر امکان مطالب از بردارى بهره انگیزه،

  .دهند می دست از را استماع انگیزه باره دو
 نیـز  سـخنرانى  ادامـه  در آن اسـتمرار  و تقویت براى تواند مى سخن، ىابتدا در انگیزه ایجاد روشهاى از یک هر

 نقشـى  چنـین  توانند مى نیز دیگرى راههاى. شود استفاده روشها همان از هم سخن ادامه در است الزم و باشد مفید
  .آوریم مى ذیل در اختصار به را آنها از برخى که باشند داشته

  خطاب تغییر. 1

... زمـان  امـام  اى: گوییم مى و داده تغییر را خطاب مرتبه یک او، توجه و مخاطب به بمطل القاى اوج در گاهى
  .بخشد مى استمرار را او انگیزه و کند مى جلب را مخاطب توجه خطاب، تغییر. تعابیر این امثال و... خدا اى

  نتیجه بیان انداختن تأخیر به. 2

 بـه  تـا  شـود،  شـروع  قوى سخنرانى اگر. است انگیزه استمرار عوامل ترین مهم از نتیجه، بیان انداختن تأخیر به
 شـود،  اعالم او براى بحث نتیجه سخنرانى، اواسط یا ابتدا در اگر و کند رها را آن خواهد نمى مخاطب نرسد، نتیجه
  )4( .رود مى بین از یا و یابد مى کاهش اش انگیزه رفته، بین از وى انتظار حالت

  خوردن قسم. 3

 داللـت  اینکه ضمن قسمها این. خورد مى قسم چندین خود مدعاى اثبات یا و اهمیت بیان براى سخنران گاهى
؛ نیست مطلوب الهی اقدس ذات به خوردن قسم البته. نماید مى تقویت نیز را مخاطبان انگیزه دارد، مطلب اهمیت بر

رُّوا  أَنْ لأَیمانکُم عرْضَۀً اللَّه تَجعلُوا ال و«: فرماید می کریم قرآن در متعال خداوند چنانکه تَبـ تَتَّقُـوا  و وا  وحل ینَ  تُصـ بـ 
 در اصـالح  و تقـوا  و نیکوکـاري  از تا مدهید قرار خویش سوگندهاي وسیله را خدا«) 5(؛ »علیم سمیع اللَّه و النَّاسِ
  ».است دانا و شنوا خدا که ایستید، باز مردم میان

  گویى بدیهه. 4

 واضـح،  آشـکار،  روشـن،  معنـاي  بـه  بدیهی، و است، سرودن شعر یا گفتن سخن اندیشه بدون نايمع به بدیهه
 و کسـب  بـر  متوقـف  آنهـا  حصول که تصدیقی یا تصور و باشد قبول مورد نظر بادي در عقل نزد که آنچه مرتجل،
  )6( .است آمده نباشد، استدالل
 االن«: گویـد  مـى  سـخنران  مـثالً ؛ کند می بیان و آمده انسخنر ذهن به البداهه فی مطلبی گویى، بدیهه یا بدیئه در
 جهـت  را او انگیـزه  و کـرده  جـذب  را مخاطب مطالبى چنین بیان» .بگویم که هست جایش و رسید ذهنم به چیزى
  .کند مى تقویت سخن استماع
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  لحن تغییر. 5

 حالـت  از لحـن  تغییـر  مثـل  شـود،  استماع انگیزه تقویت و جاذبه موجب تواند مى نیز سخنران )7( لحن تغییر
  ... .و خشمگینانه حالت به عاطفى

  زیباگویى. 6

 در. شود انگیزه استمرار و تقویت موجب تواند مى نیز... و شعر زیبا، هاى واژه و الفاظ ادبى، هاى نکته از استفاده
  .کرد خواهیم بحث بعد درس در سخن، زیباسازي راههاي و زیبایی باره
 

  

   



١٠٢ 

 

 )4(تاثیر گذاري بر احساس و گرایش: یکم و بیست سدر

   اشاره

 یـا  مستقیم صورت به توان می انسان احساسهاي و امیال بر تأثیرگذاري براي که کردیم بیان گذشته درسهاي در
 راههـاي  و زیبـایی  بـاره  در درس این در. است زیبایی به میل انسان، درونی کششهاي از یکی. کرد عمل غیرمستقیم

  .گفت خواهیم سخن آن ارضاء

  زیباگرایى. ب

 آن تواننـد  نمـى  راحتى به ولى؛ کنند مى درك را زیبایى هم و هستند زیبایى طالب هم فطرى، صورت به انسانها
 ولـى ؛ باشـد  مـی  درك قابـل  تـرس  و محبت: جمله از انسان، روانى حاالت از بسیارى مانند زیبایى. کنند تعریف را

 از کسـی  و شود نمی مطرح امروز هنر فلسفه در )8( آرمانی زیبایی مفهوم«. است واردش آن دقیق تعریف و توصیف
 تـاریخ  بـه  فقـط  دیگـر  کـه  اسـت  سـؤالی  این. کند نمی مطرح را »چیست؟ زیبایی« پرسش ما دوران فیلسوفان میان

 دادن امکـان  نـه  دیگـر  مـا . کـرد  ارائه زیبایی از قطعی و نهایی تعریفی توان نمی امروز. شود می مربوط شناسی زیبایی
 بـر  اي پاسـخگویی  چنـین  پـی  در ناآگاهانـه  اي گونـه  به حتی نه و داریم را سقراط ساده پرسش این به یکّه پاسخی

 سـر  در قطعـی  پاسـخی  یـافتن  امکـانِ  از تصـوري  هنوز نوزدهم، سده هاي نیمه تا حتی و کانت زمان تا اما؛ آییم می
 بـه  کـه  نباشـد  بـد  شـاید  اسـت،  پاسـخ  بـی  امـروز  پرسش این چرا که نکته این درك براي. داشت وجود فیلسوفان
 چنـین  کـه  کتابهایی به را بحث این و )9( ».کنیم دقت »چیست؟ زیبایی« سؤال به گذشته فیلسوفان اصلی پاسخهاي

  )10( .واگذاریم کنند می بیان را مطالبی
 و زشـتی  کـه  نیسـت  بعیـد  ولی؛ دارد ودوج گوناگونی آراي »شناسی زیبا« در زیبایی حقیقت باره در گرچه البته

 در اینکـه  نـه ؛ باشـد  )11( فلسـفی  ثانیـه  معقوالت و انتزاعی امور از اصطالح به و داشته واقعی منشأ طبیعی، زیبایی
 دادي قـرار  صـرفا  امـور  از یا و باشد داشته وجود آنها براي معینی فرد و داشته عینیت اول معقول صورت به خارج
  )12( .دارند واقعی انتزاع منشأ بلکه؛ نداشته خارجی و حقیقی اهپایگ هیچ که باشد

 که شوند می سبب هیجانها گاهی هرچند. است زیبایی درك با هیجان ارتباط اینجا در توجه قابل نکات از یکی
 دراكا از نیاورنـد،  وجـود  به ما در هیجانی تا که هستند اموري و موارد اما؛ نکنیم درك را خود محیط واقعی مفهوم

 پدیـد  شـادي  و خوشـی  مـا  در تصویري اگر: مثال عنوان به؛ است زیبایی امور، این از یکی. بود خواهیم ناتوان آنها
 وجـود  بـه  افراد در که دارد مطلوبی هیجان به بستگی چیز یک زیبایی درك. ببریم پی آن زیبایی به توانیم نمی نیاورد،

  )13( .آورد می
 اسـالم  و اسـت  بشر فرهنگ در هنر گوناگون هاي شاخه پیدایش سبب انسان هنري احساس و زیبایی به تمایل

  )14( .است شده ریزي پایه زیبایی و هنر اساس بر کریم قرآن اعجاز از بخشی حتی و است پذیرفته را آن نیز



١٠٣ 

 

 نگـل ج آبشـار،  گلزار، مثل طبیعى مناظر. شود مى تقسیم معنوى و مادى قسم دو به زیبایى اولیه، تقسیم یک در
 محسـوب  معنـوى  زیباییهـاى  ردیـف  در... و زیبـا  اشـعار  و عـاطفى  و زیبا جمالت و مادى، زیباییهاى جمله از... و

  .نماید ارضا را انسان زیباگرایى حس تواند مى زیبایى نوع دو این از یک هر. شوند مى
 تصویر به را زشتیها خواهد مى که آنجا حتى؛ باشد زیبایى از سرشار تواند مى شود، ارائه هنرمندانه اگر سخنرانى

 زشـتى  و زیبـایى  طبیعـت  در«. شـود  مـى  روشـن  هنر در زیبایى و طبیعت در زیبایى تفاوت که است اینجا و. بکشد
 طبیعت، برخالف هنر، در. است زشت او پاهاى اما است، زیبا طاووس نازیبا، کرگدن و است زیبا اسب مثالً؛ هست

 یـک  از هنرمندانـه  نقاشـىِ  مـثالً ؛ باشد زیبا تواند مى هم زشتى انعکاس حتى بلکه است، زیبا زیبایى انعکاس تنها نه
  )16( و )15( ».است زیبا زشت، چهره

 که آنجا از اما؛ جلسه فضاى هم و گوینده، هم باشد، زیبا سخن باید هم مخاطب، زیباگرایى حس ارضاى براى
 شـعر  از بیت این و آوریم مى ذیل در را سخن یباسازىز راههاى فقط کنیم، مى بحث گفتن سخن روش باره در فعالً

 :که کنیم مى تقدیم را سنایى
 بهتــر فـرامـوشـى جـانْ در ورنـه        بهتــر خامــوشى ز زیبــا نطـق

  سخن زیباسازى راههاى

 شعر از استفاده. 1

 به را شاعران کریم قرآن. نماید ارضا را انسان زیباگرایى حس تواند مى که است معنوى زیباییهاى جمله از شعر
 فى أَنَّهمتر  أَلَم*  الْغَاوونَ یتَّبِعهم الشُّعرَآء و«: است داده قرار تأیید مورد را آنان از گروه یک و نموده تقسیم دسته دو
رُوا  کَثیرًا اللَّه ذَکَرُواْ و الصلحت عملُوا و ءامنُوا الَّذینَ إِلَّا*  یفْعلُونَ لَا ما یقُولُونَ أَنَّهم و*  یهِیمونَ واد   کُلِ انتَصـنْ  و مـ 
دعا بوا ممظُل و لَمیعینَ سوا الَّذظَلَم نقَلَبٍ أَىونَ مبپیـروى  آنـان  از گمراهـان  که هستند کسانى شاعران«) 17(؛ »ینقَل 
 کـه  کسـانى  مگر کنند؟ نمى عمل] آنها به[ که گویند مى خنانىس و سرگردانند؟ وادى هر در آنها بینى نمى آیا. کنند مى

 شـوند،  مى واقع ستم مورد که هنگامى به و کنند مى یاد بسیار را خدا و دهند مى انجام شایسته کارهاى و آورده ایمان
ـ  سـتم  که آنها.] گیرند مى کمک راه این در شعر از و. [خیزند برمى]  مؤمنان و[ خویشتن از دفاع به  زودى بـه  د،کردن

 »!است کجا به بازگشتشان که دانند مى
 عـرض  وآلـه  علیـه  اهللا صـلی  خـدا  پیـامبر  به: گفت مى او که کند مى نقل پدرش از مالک بن کعب بن عبدالرحمان

ؤْمنَ  انَّ«: فرمـود  وآلـه  علیـه  اهللا صـلی  خـدا  پیامبر. است فرستاده فرو شعر باره در بارى مذمت آیات خداوند: کردم الْمـ 
دیجاه هبِنَفْس و هسانالَّذى لنَفْسى  و  هونَ ما لَکَاَنَّ بِیدیرْم بِه لِ نَضْحکنـد  مـى  جهـاد  زبـانش  و جان با مؤمن) 18(؛ النَّب .
  ».است او جان بر تیز تیرى شود، مى گفته دشمن ضد بر که شعرى گمان بى! است او دست به جانم آنکه به سوگند

حراً  الْبیـانِ  منَ انَّ«: فرمودند وآله علیه اهللا صلی خدا رسول همچنین لَسـ نَّ ونَ  ا رِ  مـع  از برخـى ) 19(؛ لَحکَمـاً  الشـِّ
  ».اند حکمت اشعار، از برخى و سحر گفتارها
 سـتایش  مـورد  تلویحاً را متعهدان ساخته، جدا غیرمتعهد از را متعهد شاعران و شعر صف روایات، و آیات این

  .است داده قرار
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 توصـیه ... و اسدى کمیت فرزدق، دعبل، مانند شعرایى تأیید با شعر از استفادهالسالم  علیهم بیت اهل فرهنگ در
 متون از شعر، مخصوصاً و فارسى ادبیات هم گرفته، فاصله شعر از حوزه زمانى هر که است اینجا جالب. است شده

  .است مانده محروم شعر ثیرگذارتأ و قوى زبان از حوزه هم و گشته خالى روایى و قرآنى
 :است ضرورى و الزم نکته چند یادآورى اینجا در
 گمشـده  حکمت) 20(؛ النِّفَاقِ اَهلِ منْ ولَو الْحکْمۀَ فَخُذ الْمؤْمنِ ضَالَّۀُ اَلْحکْمۀُ«: فرمودند السالم علیه على امام. 1
 اسـتفاده  آن از شعر، بودن حکیمانه صورت در اینرو، از» .باشد نفاق اهل از گرچه بگیر، را حکمت پس؛ است مؤمن

  .باشیم نداشته قبول را آن سراینده گرچه؛ کنیم مى
 آن درسـت  و صـحیح  مطالـب  از اسـتفاده  مانع جدید، و قدیم شعرى متون در ناصحیح نکات برخى وجود. 2
: فرمایـد  مى کریم قرآن. کنیم استفاده یغتبل در و کرده استخراج را متنها آن صحیح شعرهاى توانیم مى ما. نیست متون

ابِ  أُولُـوا  هم أُولَئک و اللَّه هداهم الَّذینَ أُولَئک أَحسنَه فَیتَّبِعونَ الْقَولَ یستَمعونَ الَّذینَ عباد فَبشّرْ« پـس «) 21(؛ »الْأَلْبـ 
 که هستند کسانى آنان. کنند مى پیروى آنها نیکوترین از و شوند مى را سخنان که کسانى همان. ده بشارت مرا بندگان

  ».اند خردمندان آنها و کرده، هدایتشان خدا

 شعر از استفاده فواید

 :از اند عبارت سخنرانى در شعر از استفاده وآثار فواید از برخى
  ؛مخاطب زیباگرایى حس ارضاي. 1
  ؛پیام ماندگارى تقویت. 2
  ؛سخنران براى ذهنى استراحت زمینه کردن فراهم. 3
  ؛جلسه و مطلب بر سخنران تسلط دادن نشان. 4
  .گوینده شعرى محفوظات بودن زیاد صورت در مخاطب، اعجاب. 5

 شرایط

 :داشت نظر در را زیر شرایط باید شعر از استفاده در
 شـعرا  کهاین چه نشود، صد در صد الگوهاى عنوان به شاعران از بعضى کردن بزرگ موجب شعر، از استفاده. 1

 رفتار سقم و صحت السالم، علیهم بیت اهل میزان با و شوند قیاسالسالم  علیهم معصومان با باید مردم بقیه مانند به نیز
  .گردد تأیید گفتارشان و

 جلسـه  همـان  در اندیشـه  اقنـاع  کـه  نیست الزم البته. شود استفاده اندیشه اقناع از پس شعر از االمکان حتّى. 2
 ایـن  در و گرفتـه  صـورت  اقنـاع  دیگرى جلسات درالسالم  علیهم  بیت اهل باره در مثالً است ممکن کهبل شود، انجام

 مبتنـى  احسـاس،  که است این مهم. گردد قرائت است، آن با متناسب که شعرى احساسات، تحریک براي سخنرانى،
  .باشد اندیشه پایه بر و
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. شـود  استفاده است شده بیان آنها استناد به یا و است اتروای و آیات برگردان که شعرهایى از المقدور حتّى. 3
 طـاهر  بابا از شعر این مثل. نماید یارى اسالمى معارف تبیین و توضیح در را مبلّغ تواند مى اشعار نوع این از استفاده
 :عریان

  دیرم بیش بارون و برگ از گنه        دیـرم تشویش )22( بلى قالوا از مو
  دیـرم انـدیش )24( ویلتـا یا از مو        نـگیـره دستم )23( تقنطـوا ال اگـر

 :حافظ شعر این مثل و
 کند طى نامه این از صد او لطف فیض با        حشر روز که نترسم سیاه نامه از
ۀِ  نم تَقْنَطُواْ لَا أَنفُسهِم  علَى أَسرَفُواْ الَّذینَ یعبادى قُلْ«: است کرده استفاده زمر سوره 53 آیه از که مـحر  ه  إِنَّ اللـَّ

رُ اللَّهیغْف ا الذُّنُوبیعمخداونـد  نشـوید،  ناامیـد  خدا رحمت از! اید کرده اسراف خود بر که من بندگان اى: بگو«؛ »ج 
  ».بخشد مى را گناهان همه

ک  الـدنْیا  تَرَى أَنْ الْمتْجرُ ولبِئْس«: فرماید مى که السالم علیه على امام حدیث این توضیح براى مثالً یا نَفْسـنـاً  لثَم 
 تـو  بـراى  را آن خداونـد  کـه  بهشتى و خود قیمت را دنیا که است تجارتى بد چه و) 25(؛ عوضاً اللَّه عنْد لَک ومما
 :کرد استفاده شعر این از توان مى» .بدانى داده قرار

 افکندى نااهل بر که دولت سایه این دریغ      کى تا استخوان حرص عالیقدر، تو چون همایى
 معرفـت  دیـن  سـرآغاز ) 26(؛ معرِفَتُـه  الدینِ اَولُ«: فرماید مى که السالم علیه على امام حدیث این توضیح براى یا

 :کرد استفاده کاشانى فیض شعر این از توان مى» .است خدا
  نیست تمام عابد عبادت معرفت بى      بندگى آنگاه پس و نخست طلب عرفان

بِ   فـى «: فرمـود  که السالم علیه امیر حضرت سخن توضیح براى یا و م  الْـاَحوالِ  تَقَلـُّ لـرُ  عواه 27(؛ الرِّجـالِ  جـ (
 حـافظ  شـعر  ایـن  از تـوان  مـى » .شود مى شناخته) حوادث و روزگار دگرگونى( احوال دگرگونى در افراد گوهرهاى

 :کرد استفاده
 باشد غش او در که هر شود روى سیه تا      میان به آید تجربه محک گر بود خوش

 از برخـى  مـثال ؛ محتـوا  بـى  و سـنگین  نه باشند، پیام داراى و محتوا با حال عین در و روان و سلیس شعرها،. 4
 و شود معنا توضیح اندکى با شعرى اگر البته؛ نیست مناسب سخنرانى براى محتوا بودن سنگین دلیل به حافظ اشعار
  .است مناسب آن از استفاده باشد، فهم قابل ممرد براى آن عبارات ظاهر

  .شود پرهیز هستند رکیک و سبک الفاظ داراى که اشعارى از. 5
 رفتـه  کار به شعرها در که عبارات از نمونه چند. باشد تحریف از عارى سخنرانى، در استفاده مورد شعرهاى. 6

 :از اند عبارت هستند غلط و
 نیست خلق خدمت جز به عبادت -

 مخصوصـاً  مـردم  بـه  خـدمت  بلـه، . دارد وجـود  نیـز  دیگرى عبادات خلق، به خدمت از غیر واقعاً که الىدرح
  .است عبادات ترین مهم از یکى مؤمنین،
 گوهرند ز یک آفرینش در که        یکدیگرند اعضاى آدم بنى -
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 قرار نماند را عضوها دگر        روزگار آورد درد به عضوى چو
 مشـکل  داراي انسـانی  جامعـه  از عضوي اگر که اند بوده چنین آدم بنی همه کنونتا تاریخی واقعیت لحاظ به نه

 همـه  دلیلـی،  هـر  بـه  انسـانی  هـر  ناراحتی با که اند خواسته چنین الهی ادیان نه و باشند ناراحت هم بقیه حتما شد،
 بـه  باید اینکه اثبات براي آن از استفاده اما هستند، توجیه قابل نوعی به اشعار گونه این گرچه. شوند ناراحت مؤمنین
 غلـط  قطعـاً  باشـیم،  نداشته آرامش و قرار و باشیم ناراحت هم ما خدا، دشمنان حتی دنیا، مردم همه ناراحتی خاطر
 الْمؤْمنینِ مثَلُ«: فرمود اکرم پیامبر. آدم بنى همه نه؛ اند گونه این یکدیگر به نسبت مؤمنین که است این حقیقت. است

 و دوسـتی  در مؤمنان مثل) 28(؛ الْحمى و بِالسهرِ سائرُه تَداعى بعضُه اشْتَکَى إِذَا الْجسد کَمثَلِ تَرَاحمهِم و همتَواد فی
 بـا  نیـز  بـدن  اعضـاي  سـایر  باشـد،  داشـته  نـاراحتی  آن از عضوي هرگاه که است بدن مثل یکدیگر به نسبت ترحم

  ».کنند می یهمراه او با تب و خوابی بی
 دشـمنان  واقعـاً  اگـر  آیا. است ایمان با محوریت بلکه؛ ندارند قبول را مطلق دوستى انسان نیز مؤمنین طرفى، از

 رفت؟ خواهد مؤمنین از قرار شوند، مشکل دچار دین
 نشیند دل بر الجرم برآید، دل کز سخن هر -

 سخن اگر که نیست گونه این و است شرط نیز قابل قابلیت فاعل، فاعلیت بر عالوه بلکه؛ نیست چنین واقعاً که
  .است برخواستن دل از نشستن، دل بر شرط بله،. نشیند دل بر ناچار به و حتماً برخواست، دل از

 شـعر  خوانـدن  نحـوه  صـورت،  هر در. باشد شاعر خود شعر خواننده اینکه مگر شود، خوانده حفظ از شعر. 7
 آن به نیازى هیچ که کند احساس مخاطب و شود ناهمرنگ وصله خنرانىس اصل به نسبت که باشد اى گونه به نباید
  .است برده معنوى بهره و حظّ شعر این با که کند احساس باید بلکه؛ نبوده شعر

 را پرسـش  این و کنیم مى تأکید سخن زیباسازى براى زیبا اشعار از استفاده بر دیگر بار یک بحث، این پایان در
 از و نکـردیم  درك خـوب  را او و رفت ما میان از راحل امام شد حیف« که جمله این جاى به اگر که کنیم مى مطرح

 بود؟ نخواهد زیباتر بخوانیم، را حافظ از زیر شعر ،»نبردیم بهره خوب وى
 برفت و ندیدیم سیر او پیکر مه روى      برفت و نچشیدیم لعلش لب از شربتـى

 برفت و نرسیدیم گَردش به و بربست بار      بـود آمده تنگ به نیک ما صحبت از گویى

  ادبى قطعات از استفاده. 2

 بهـره . اسـت ...) و آهنگـین  و موزون کلمات زیبا، نثر( ادبى قطعات از استفاده سخن، زیباسازى راههاى از یکى
 سـخنرانى  پیـام  مانـدگارى  قدرت رفتن باال موجب مخاطب، زیباگرایى حس ارضاي بر عالوه ادبى، قطعات از بردن

  .دارد ترى بیش تناسب جوانان، مخصوصاً امروزى مخاطبان براى و دهش
 در سـخن  ولـى ؛ سـازد  مى دور محتوا از را سخنران آنها، با بازى و الفاظ با شدن درگیر که برسد ذهن به شاید

  .است متفاوت ادبى قطعات طریق از دینى مفاهیم انتقال با الفاظ، با بازى که است این
 جمـالت  و مـوزون  کلمـات  از اسـت،  معرفـت  و علمیـت  نهایـت  و بالغت و فصاحت جاو در که کریم قرآن

 واقعـه  سوره بنگرید. است نموده تسخیر را جهانیان قلوب نوازش، دل و زیبا آهنگ با گرفته، بهره آهنگین و دار قافیه
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ت  إِذَا*  عۀٌراف خَافضَۀٌ*  کَاذبۀٌ لَوقْعتها لَیس*  الْواقعۀُ وقَعت إِذَا«: را جـر  ضا  الْـأَر جـر  *و  ت سـالُ  ب ا  الْجِبـ سـب  *
فَکَانَت آءبا هثنْبرا مریم سوره بنگرید و )29( »..م :»نُ اتَّخَذَ قَالُوا وما الرَّحلَدو  *لَّقَد ا شَیا جِئْتُمإِد  *تَکَاد  اتوم السـ 
ذَ  أَن للرَّحمنِ ینْبغى ما و*  ولَدا للرَّحمنِ دعوا أَن*  هدا الْجِبالُ تَخرُّ و الْأَرض تَنشَقُّ و منْه یتَفَطَّرْنَ ا  یتَّخـلَـدإِن*  و 

  )30( »...عبدا الرَّحمنِ ءاتى إِلَّآ الْأَرضِ و السموات فى من کُلُّ
  .است آهنگین و دار قافیه ترکیبهاي و زونمو کلمات از مملو کریم قرآن سر تا سر و

 انَّا«: فرمودند السالم علیه على امام مثالً؛ شود می یافت وفور به ادبیات گونه این نیزالسالم  علیهم بیت اهل سخنان در
راءینا الْکَالمِ لَاُمفو تتَنَشَّب رُوقُهلَینا ععو لَتدتَه ونُهدر سخن درخت ریشه سخنیم،]  سپاه[ انامیر ما همانا) 31(؛ غُص 
  ».است آویخته ما سر بر آن هاى شاخه و گرفته جا ما میان

ى  الْفَلَوات فى الْوحوشِ عجِیج یعلَم«: اند گفته سخن مسجع و موزون چنین دیگرى جاى در یا و عاصـمو  بـادالْع 
 جـانوران  بانگ از] خداوند[) 32(؛ الْعاصفات بِالرّیاحِ الْماء وتَالطُم الْغامرات الْبِحارِ فى النِّینانِ واخْتالف الْخَلَوات فى

 خبر با شدید، طوفانهاى با آب خوردن هم بر و پرآب دریاهاى در ماهیان رفت و آمد و بندگان پنهانى گناه و بیابانها
  ».است

 نشـود  سازى قافیه و زیباگویى فداى گویى رستد که کرد دقت باید سخنرانى، در ادبى قطعات از استفاده هنگام
 قطعـات  از اسـتفاده ؛ گیـرد  قرا جدي توجه مورد گویى روان؛ شود بررسى دقت به ادبى قطعات سالمت و صحت و

 سـازى  زمینـه  ادبى، قطعات از استفاده جهت؛ دهد دست مخاطب به الفاظ با بازى احساس که نباشد اى گونه به ادبى
 مخاطبـان  بـراى  ادبـى  قطعـات  از االمکـان  حتـى  و نگردد ایجاد بودن بافته جدا تافته تصور تا گیرد صورت مناسب

  .کنند درك را آن بتوانند مخاطبان که باشد اى گونه به نظر مورد قطعات اینکه مگر نشود، استفاده سواد بى و سواد کم

  فارسى ادبى قطعات از هایى نمونه

  .گردد مى تقدیم تر بیش آشنایى جهت فارسى ادب متون از قطعاتى ذیل، در
 دهد، مى قرار نابودى معرض در را دل »گناه عفونت« وقتى«. 1

 شود، مى نفس تنگى دچار تن، قفس در »جان« وقتى
 گردد، مى ابلیس هاى وسوسه فشار گرفتار »قلب« وقتى
 نـیش  و دهد مى ستد از را خود حیات و حس و افتد مى کار از »معاد یاد« و »خداترسى« اعصاب سلسله وقتى
 کند، نمى احساس را غرور و کبر جراحت و حسد زهرآگین

 شود، مى سست »اراده پاى« وقتى
 گردد، مى حس بى و فلج »نیکى دست« وقتى
 شود، مى زشت گناهان، تکرار اثر در »روح چهره« وقتى
 آورد پـایین  را »شهوات تب« و کرد جراحى را رذایل هاى غده و پرداخت »روح مداواى« به باید که است اینجا

  .کرد کنترل را »غضب فشار« و
 کند؟ مى درمان را »بیمار جان« که است شفاخانه کدام
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 بخشد؟ مى امید و نشاط و شور ساخته، برطرف را روان افسردگى و روح تشنّج که است »دارو« کدام
 نسخه و سنجد مى را »هىخودخوا تب« و »نفس هواى ضربان« و گیرد مى را ما »دل نبض« که است طبیب کدام

  ...نویسد؟ مى آن درمان براى مناسب
 است؟ کدام کند، صاف »نفاق« و »ریا« و »کینه« مسموم خلطهاى از را سینه که شربتى

 فروشند؟ مى کجا کند، مداوا را روح جراحتهاى که معجونى
 !خدا از دور جامعه است بیمارستانى چه که... آه
  )33( »... .!گریزان آخرت و زدگان یادن دنیاى است تیمارستانى چه و
 است؟ شکسته روحتان پاى و گرفته درد روحتان سرِ حال، به تا آیا». 2

 است؟ گذاشته دستتان روى خرج آن، صدمات و روحى آسیبهاى آیا
 کند، مى چکّه »نومیدى« قطرات روح، سقف از وقتى
 خورد، مى تَرَك فرسودگى و کهنگى فرط از روح، دیوار وقتى

 کند، مى نشت »تیرگى رطوبت« جان، خانه داخل به قتىو
 کنید؟ مى خبر را »معمار« کدام
 سپارید؟ مى کارى مرمت و تعمیر دست به بار، یک وقت چند را جانتان و دل اصالً

 کـادو،  پـذیرایى،  آرایـش،  ظـروف،  لبـاس،  شـکم،  خـرج  که پولى کنار در ماهانه، و روزانه مخارج فهرست در
  )34( »... .است؟ چقدر تان»فکر صحت« و »روح سالمت« مخارج کنید، مى... و تحصیل بهداشت،

 در را »پیـروزى « و جسـت  مـى  »فنا« در را »بقا« و دانست مى آخرت به »عبور پل« را مرگ السالم علیه حسین». 3
 »شـهادت « و شناخت مى »غیبت« در را »حضور« و »رفتن« در را »ماندن« و دید مى »مرگ« در را »زندگى«! »شکست«
 جـوان،  دختـرى  سینه بر زیبا گلوبندى همچون آدم، فرزندان براى را مرگ و دانست مى تاریخ در جاودانه حضور را

  .دید مى شایسته
 نیـز،  لحظـات  آخـرین  در خـود،  قربانگاه در و. عشق وادى رهپوى و بود خون دریاى شناگر السالم علیه حسین

  .خواند رضا و توحید سرود
  .است جهانى نیست، کربالیى ،سالمال علیه حسین
  .ساالر قافله هم و است کاروان هم. »راهنما« هم و است »راه« هم ،السالم علیه حسین
  )35( »... .است هدایت مشعل و نجات کشتى السالم علیه حسین
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  )5(گرایش  و احساس بر تأثیرگذاري: یکم و بیست درس

 اشاره

 از دیگـر  مـورد  چهـار  بحث، این ادامه در. شدیم آشنا سخن زیباسازي روشهاي از مورد ود با گذشته درس در
  .کنیم می بررسی را روشها این

 زیبا تعابیر و مناسب هاى واژه استخدام. 3

 سـخنرانى  در اسـت  الزم اینرو، از؛ است آن جذّابیت و زیبایى موجب زیبا، و مناسب هاى واژه از سخن ترکیب
 و واقعـه  رخـداد،  اتفاق، حادثه، مترادف کلمات میان از مثال، عنوان به؛ نماییم گیرى بهره تعابیر و ها هواژ گونه این از

  )1( .باشند زیباترین رویداد سپس و رخداد کلمه شاید رویداد،
 گونـه  ایـن  بتوانـد  کـه  باشـد  اى ملکه داراى سخنران است الزم سخنرانى، در زیبا تعابیر و ها واژه استخدام براى

  .است تکرار و تمرین ملکه، این تحصیل راههاى از یکى. گیرد کار به المجلس فى را ها اژهو
 واژگـان  فرهنـگ  اساس، این بر و گیرند مى کار به را ذهن در آماده هاى واژه ترین نزدیک خود گفتار در انسانها

 دینـى  علـوم  طالب مثالً؛ کند مى تغییر سرعت به آنها قشربندى و اجتماعى گروههاى و سال و سن به توجه با افراد
 دانشـگاهى  واژگـان  فرهنـگ  بـا  دانشـگاه،  بـه  ورود از پـس  دانشـجویان  و طلبگى واژگان با حوزه، به ورود از پس

 بـر  خوانـدن  و شنیدن یعنى؛ گویند مى سخن تلویزیونى فیلمهاى واژگان فرهنگ با غالباً نیز ها بچه. کنند می صحبت
  .ذاردگ مى اثر گفتار بر ذهن و ذهن،

 کـه  دانشـگاهها  و دینى علوم هاى حوزه در رایج ادبیات و انگلیسى عربى، الفاظ از استفاده که داشت توجه باید
 توجه با اینرو، از؛ گرداند مى ناتوان سخنورى عرصه در را ما شود، مى محسوب سواد و علمیت ارزیابى مالك گاهى

 هـاى  واژه اسـتخدام  از پرهیـز  منظور به آن از مراقبت است، یرىپذ تأثیر و تأثیرگذارى حال در همیشه زبان اینکه به
 در مخصوصـاً  و حـوزوى  تحصـیلى  مقـاطع  درتمـامى  کنـیم  پیشـنهاد  اینجـا  در دارد جا. باشد مى ضرورى نامناسب

  )2( .شود دیده الفاظ و ادبیات اصالح براى مناسب جایگاهى حوزه، تخصصى هاى رشته
 سخنان شنیدن و خاص کتابهاى مطالعه جدید، محیطهاى در گرفتن قرار با توانند مى انسانها شد، بیان آنچه بنابر

 از اسـتفاده  قـدرت  آوردن دست به براى منظور، همین به؛ دهند تغییر خود سخنان در را الفاظ از استفاده نوع جدید،
 :شود مى پیشنهاد زیر راههاى سخنرانى، در زیبا تعابیر و مناسب هاى واژه

  )3(؛ زیبا هاى واژه و تعابیر از بردارى یادداشت و ادبى نثر بهاىکتا مطالعه. 1
  ؛آنها زیباى هاى واژه و تعابیر از بردارى یادداشت و یادسپارى و زیباگو سخنوران سخنان به دادن گوش. 2
  ؛سخنرانى در زیبا الفاظ از استفاده منظور به دائم ممارست و تمرین. 3
  .زیبا نثرهاى نوشتن در تمرین. 4



١١٠ 

 

 زیباییها بیان از استفاده. 4

 و تحلیل و تجزیه ترسیم، و توصیف: مثل؛ مختلف اسلوبهاي با توان مى مخاطب، زیباگرایى حس ارضاي براى
 زیبـاگرایى  حـس  بهتـرین  به تواند مى دین، زیباییهاى تبیین. نمود تبیین را معنوى و مادى زیباییهاى تبیین، و توضیح

  .نماید ارضا را مخاطب
 در مـثالً ؛ کنـد  مـى  ترسیم را طبیعت مظاهر از بعضى زیبایى خالق، زیبایى تبیین براى گاهى السالم علیه ىعل امام

 اسـتوارترین  در را آن کـه  اسـت  طاووس آفرینش، در پرندگان انگیزترین شگفت از«: گوید مى چنین طاووس ترسیم
 روى بـه  آن پرهـاى  کـه  زیبـا  بالهـاى  بـا ؛ ستبیارا رنگها نیکوترین به را بالش و پر رنگهاى و بیافرید موزون شکل

 خـود  سـر  بـر  و گشـوده  چتـرى  چونـان  را آن رود، مى پیش ماده سوى به چون که اش کشیده دم و انباشته یکدیگر
  ... .است برافراشته را آن ناخدا که است کشتى بادبان گویا سازد، مى سایبان

 بـه  کـه  گونـه  آفتاب انگیز شگفت گردیهاى و ساخته هنقر از که است هایى شانه چونان طاووس پر هاى نى گویا
 زمـین  روییـدنیهاى  به را طاووس پرهاى رنگهاى اگر. است شده بافته زبرجد هاى پاره و ناب زر از است، او پرهاى
 را آن اگـر  و. است آمده فراهم بهارى گلهاى رنگارنگ هاى شکوفه از که است گلى دسته: گفت خواهى کنى، تشبیه

. اسـت  یمن رنگارنگ هاى پرده یا نگار و نقش پر زیباى هاى پارچه چون پس سازى، همانند پوشیدنى هاى پارچه با
 شـده  زینـت  جواهرات با نقره از نوارى در که است رنگارنگى نگینهاى چون کنى، مقایسه آالت زیور با را آن اگر و

  )4( ».است
 :است الزم زیباییها بیان هنگام در زیر شرایط رعایت

  .باشد پیام و هدف داراى بلکه نکند، پیدا کنندگى سرگرم جنبه زیباییها تبیین .1
 معنـوى  زیباییهـاى  خـدمت  در که آنجا تا مادى زیباییهاى از و گردد تأکید معنوى زیباییهاى بر االمکان حتى. 2

  .شود گیرى پى خالق زیباییهاى مخلوق، زیباییهاى توضیح با مثالً؛ شود گیرى بهره هستند،

  مناسب بندى دسته و تنظیم. 5

 آن سخن نیکوترین) 5(؛ والْعام الْخاص وفَهِمه النِّظامِ حسنُ زانَه ما الْکَالمِ اَحسنُ«: فرمودند السالم علیه على امام
  ».باشد فهم قابل عام و خاص براى و کرده آراسته را آن زیبا نظمى که است

 وفـور  بـه  را بنـدى  دسـته  گونـه  این. دارد نقش سخن زیبایى و آراستگى رد مطالب، تنظیم و مناسب بندى دسته
 چـه  ایمـان  ارکـان  اسـت،  چنـدتا  مؤمنین عالمات اینکه مثل؛ نمود مشاهدهالسالم  علیهم  بیت اهل روایات در توان مى

  ... .و است قسم چند صبر است، تعداد
 روایـات  در کـه  را مطالـب  از زیبـایى  بندیهاى دسته توان مى مشکینى اللّه آیۀ مرحوم از العددیۀ مواعظ کتاب در

  .دید است، شده وارد
 نکته یا و قسمت هر از انتقال هنگام در اینکه آن و نیست لطف از خالى اینجا در ظریف نکته یک رعایت البته

 یـا  نکتـه  از ایىزیب به و داد پیوند یکدیگر با خوبى به را قسمتها و بخشها باید بعد، قسمت یا و نکته به سخنرانى در
نَ  تَوفیـقٍ  خصالٍ ثَالث  الى یحتاج اَلْمؤْمنُ« شریف حدیث اگر مثالً؛ شد منتقل بعدى بخش یا نکته به قبلى بخش مـ 
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اللَّه ظواعنْ وم هولٍ نَفْسقَبنْ ومم هحپـس  توانید مى کنید، مى بحث مؤمن خصلت سه از و نموده مطرح را )6( »ینْص 
 داشت؟ نخواهد نیاز چیزى هیچ به دیگر الهى توفیق با انسان آیا که کنید مطرح را سؤال این اول، خصلت بیان از

  زیبایى دهنده کاهش عوامل از پرهیز. 6

 عبـارات  کلمـات،  کـردن  تلفـظ  غلیظ طلبگى، و علمى اصطالحات و ها واژه تند، محلى هاى لهجه مثل عواملى
 بـراى  که شوند مى سخن زیبایى کاهش موجب مهجور، صحیح کلمات یا مشهور هاىغلط و کالم تکیه آمیز، تمسخر

  .نمود پرهیز آنها از باید کالم زیباسازى

 لهجه

 کـاهش  را کـالم  از عـام  و عمومى استفاده جایگاه ولى باشد، داشته جاذبه تواند مى موارد برخى در لهجه گرچه
 سـرحد  تـا  اسـت  شایسـته  لهجه، منفى کارکردهاى به توجه با. کند مى وارد لطمه موارد اغلب در آن زیبایى به داده،

 :از اند عبارت لهجه منفى کارکردهاى از برخى. شود پرهیز سخنرانى در آن کارگیرى به از امکان
  ؛موارد برخى در سخن فهم امکان عدم. 1
  ؛موارد بعضى در گوینده تمسخر اسباب آمدن فراهم. 2
 الزم سـخنران  که مواردى در. لهجه حذف منظور به الزم موارد در اضطراب و تشویش و ذهنى اشتغال ایجاد. 3

 زشـتی  موجب و یابد مى کاهش وى معانى تداعى قدرت لهجه، به عادت خاطر به بگذارد، کنار را خود لهجه بیند مى
  .گردد مى آنها ریختگى هم به و ها واژه و تعابیر

 صـورت  در را خود محلى هاى لهجه تا کنند تالش علمیه زهحو به ورود هنگام از محترم طالب شود مى توصیه
  .بگذارند کنار فوق منفى کارکردهاى بودن دارا

: اوالً ولـى  گویند، مى سخن زیبا لهجه با که دارند وجود سخنورانى گرچه که دانیم مى الزم نیز را نکته این تذکر
 هـم  بهتر لهجه، آن فقدان صورت در است ممکن افراد همین: ثانیاً؛ ندارد عمومیت ها لهجه همه مورد در زیبایى این

 فـردى  شرایط بلکه؛ نیست زیبا چنین بگویند، لهجه با اگر دارند، را ها لهجه آن که کسانى همه: ثالثاً و بگویند سخن
  .ندارد عمومیت و است بوده مؤثر نیز سخنران

  تخصصى و طلبگى هاى واژه

 زشت آنها نظر در گاهى اینرو، از؛ نیست فهم قابل عمومى خاطبانم براى طلبگى و تخصصى عبارات و ها واژه
لُ  طَـابقَ  حـالٍ،  اَى علَـى : مثـل  عبـاراتى ؛ کند مى کم را سخن جاذبه و تأثیرگذارى حداقل یا و نماید مى لِ،  النَّعـ بِالنَّعـ 

،ککَذَل سلَى قذَا، عه سلَى قذَا علَلَ هفَع لَلَ، وتَفَع دو سو عج. ...  
 است؟ زیباتر زبانان فارسى براى سخنرانى در یک کدام. کنید توجه زیر عبارت دو به
  ».کرد نفس کف صوم مفطر نه از باید صیام شهر در«. 1
  ».نمود پرهیز کند، مى باطل را روزه که چیز نه از باید رمضان مبارك ماه در«. 2
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 کند؟ مى ارضا را زیباگرایى حس آنها از یک کدام. فرمایید توجه زیر جمله دو به نیز و
 جاللـه،  اسـم  ذکـر  با مسلمان، ید به حدیدیه، آلت با القبله، الى مستقبالً شود، اربعه اوداج فرى حیوانى اگر«. 1
  ».است حرام واالّ است حالل
 دهبریـ  معـروف  رگ چهـار . 1: باشـد  مى حرام وگرنه است حالل شود، بریده سر شرایط این با حیوانى اگر«. 2

 هنگام. 5؛ ببرد سر را حیوان مسلمان،. 4؛ شود بریده سر آهنى ابزار با. 3؛ باشد قبله به رو ذبح هنگام حیوان. 2؛ شود
  ».بگوید اللّه بسم یعنى؛ ببرد را خدا نام بریدن، سر

  کلمات کردن تلفظ غلیظ

 حـروف  مخـارج  رعایـت  رخـاط  بـه  عمدتاً که( فارسى سخنرانى در عربى و فارسى هاى واژه کردن تلفظ غلیظ
 و آیـات  قرائـت  هنگـام  در حتـى . گـردد  مـى  آن زشـتى  موجـب  و سازد مى دار خدشه را سخن زیبایى ،)است عربى

  .برد مى بین از را سخن زیبایى عربى، لهجه و حروف مخارج اداى غلظت گاهى افراد، از بعضی توسط روایات

 تمسخر موجب عبارات

 عـدم  بـه  توجـه  بـا  مخاطبـان  از برخى براى هستند، غیرمتعارف که... و اشهره اشخاص، افراد، از برخى اسامى
 دارد منفـى  کـارکرد  خاص، هاى استفاده خاطر به جامعه در عبارات از بعضى همچنین. است آور خنده آنها با آشنایى

 سـخنوران  اسـت  الزم اینـرو،  از؛ انـدازد  مى زیبایى از را او سخن و شود مى گوینده تمسخر موجب آنها از استفاده و
  .نگیرند کار به خود سخنرانى در مخاطبان، و مکان زمان، شرایط به توجه با را عبارات و الفاظ گونه این محترم

 واژه کـه  باشـیم  مواظـب  بایـد  مـثالً ؛ شـود  مى گوینده تمسخر موجب کلمات، کردن تلفظ غلط گاهى همچنین
=  کاندیــدا« فرانســوى واژه و فالکـس  را» Flask: کفالســ« انگلیســى واژه و ،»گـرام « را »عزیــز=  گرامــى« فارسـى 

 :تورنمنـت « انگلیسـى  واژه و »برومنـد « را »برومنـد « فارسى واژه و ،»معصوم دل، ساده=  کاندید« را »نامزد داوطلب،
Tournament «مان« فرانسوى واژه و تورنُمنت رار :Roman «ان« را بلند داستان معناى بهمعربـى  زبـان  در کـه  - »ر 

  )7( .نکنیم تلفظ - است انار معناى به

  کالم تکیه

 چنـین . کننـد  مـی  بیـان  مکرّر صورت به ندارد اثري موضوع بیان در که را اي کلمه گفتگو هنگام به افراد بعضی
 و ذلـک  چیـز،  چـه  بهمـان،  بسـیار، : مانند است، مبهمات از گاهی کالم تکیه این. نامند می آنان کالم تکیه را کلماتی

 فـالن  کـالم  تکیه گویند می مثالً. نیست گوینده مقصود آن اصلی معنی که است اي جمله یا ترکیبی گاهی و آن مانند
  )8( .برد می کار به کرّات به را »چیز« کلمه خاصی معنی نظر و اراده بی خود گفتار در یعنی؛ است »چیز« کس

 و کننـد  مـى  تکـرار  زیاد را... و که کنم عرض لیکن، لهذا، المثل، فى: مثل عباراتى و کلمات سخنوران، از برخى
  .شود مى سخن زیبایى رفتن دست از موجب این
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 در توانـد  مـی  گوینـده  فکرى اضطراب و استرس مناسب، هاى واژه از استفاده بر تسلط عدم عادت، مثل عواملی
  .باشد داشته نقش کالم تکیه ایجاد

 برخـى  در کار این. نمود مرتفع ممارست و تمرین با ار سخنورى معضل این توان می یادشده عوامل به توجه با
 اراده با توان مى ،»است توانستن خواستن« المثل ضرب مصداق به و نیست غیرممکن ولى؛ است دشوار بسیار موارد

  .برد بین از را آن جدى، تصمیم و

 مهجور صحیح و مشهور غلط

 بردن کار به مثل شود، استفاده مشهور غلط معناى در لفظ اینکه یکی: است تصور قابل گونه دو به مشهور غلط
  .است دختربچه معناى به صبیه که حالى در؛ ساله پنجاه دختر مورد در »صبیه« واژه

ه،  آنهـا  صـحیح  کـه  سکینه و حسین مکاشفه، مکالمه، مثل؛ شوند تلفظ غلط ها واژه و الفاظ اینکه دوم و مکالَمـ 
 و االولـى   جمـادى  آنهـا  صـحیح  کـه  االخـر  جمـادى  و االول جمادى: مثل نیز و. باشد مى سکَینه و حسین مکاشَفَه،
  .است الثانیه  جمادى

 را مهجـور  صـحیح  نه و گرفت کار به را مشهور غلط باید نه شود، مى گرفته کار به غلط معناى در لفظ که آنجا
 »تجلیل« کلمه بزرگداشت، معناي در همچنین. تردخ: بگوییم بلکه صبیه: نگوییم ساله پنجاه دختر مورد در مثالً؛ )9(
 بـه  هرچند را »تبجیل« کلمه نیز و )10( دانند می »پوشاندن حیوان بر لباس« معناي به را آن بعضی که نبریم کار به را

 از اسـت  بهتـر  پـس ؛ باشد می ناشناخته و مهجور اما است، صحیح گرچه زیرا؛ نبریم کار به است، بزرگداشت معناي
  .است شده شناخته و صحیح که کنیم استفاده »بزرگداشت« کلمه

 اگـر  گـاهى  شناسند، مى غلط هیئت همان با را آنها مردم و شوند مى تلفظ غلط صورت به کلمات که آنجا در و
 شـکل  کـه  کنـد  مـى  ایجـاد  مخاطـب  در را ذهنیـت  این کند، تلفظ صحیح صورت به را ها واژه این بخواهد سخنران
 همان به را کلماتى چنین است بهتر پس؛ نماید مى زشت شنونده ذهن در سخنش اینرو، از؛ داند نمى را تلفظ صحیح
 گـرفتن  قرار سؤال مورد یا و مطالب تفهیم در اخالل موجب غلط تلفظ که مواردى در و کنیم تلفظ مشهور صورت
 کلمـه  ایـن  تلفظ درست تصور البته: که شود داده توضیح مشهور، شکل بیان از بعد شود، مى خاص اى عده توسط
 چنین کلمات از دیگر بعضى باره در اما؛ اند دسته این از سکینه و حسین مکاشفه، مکالمه، مانند کلماتى. است چنین

  ... .و الثانیه جمادى االولى، جمادى: مثل کرد، بیان را آنها صحیح شکل باید اینرو، از؛ آید نمى پیش مشکلى
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 )6(تاثیر گذاري بر احساس و گرایش: سوم و بیست درس

  اعجاب. ج

 زیـر  روشهاى از مخاطب )11( »اعجاب« براى. است امور برخى از تعجب احساس انسان، احساسهاى از یکى
 :کرد استفاده توان مى

  عجیب مطالب بیان. 1

 داسـتان، : مثـل  نگیـز، ا تعجب مطالب و محتوا بیان و انتخاب مخاطب، اعجاب حس برانگیختن راههاى از یکى
 در روایـات  و آیات در که خبرهایى از برخى مثالً. است برانگیز تعجب آیات و احادیث گزارش، تحقیق، نتیجه خبر،
 یـا  و اسـرار  کشـف  تـرس،  خجالت، به مربوط که خبرهایى؛ انگیزد برمى را مخاطب اعجاب است، آمده قیامت باره
  .است قیامت در مهرى بى

 کُـلُّ  تَضَـع  و أَرضَـعت  عمآ مرْضعۀٍ کُلُّ تَذْهلُ تَرَونَها یوم*  عظیم ء شَى الساعۀِ زلْزَلَۀَ إِنَّ«: یدفرما مى کریم قرآن
لٍ ذَاتما حلَهمح تَرَى و کَرَى النَّاسس  ا وم مکَرَى هبِس  نَّ ولَک ذَابع اللَّه یدعظیمى امر زرستاخی زلزله«) 12(؛ »شَد 
 کـودك  شـیردهى،  مـادر  هـر ]  کـه  گیـرد  مـى  فـرا  را همـه  سـراپاى  وحشت آنچنان[ بینید، مى را آن که روزى. است

 کـه  حـالى  در بینـى  مى مست را مردم و نهد مى زمین بر را خود جنین باردارى هر و کند مى فراموش را شیرخوارش
  ».است شدید خدا عذاب ولى؛ نیستند مست

 :کنید توجه جیبع داستان این به
 مغـز  جراحـى  بـه  فرانسـوى  زنـى  کردنـد،  اشغال را فرانسه آلمانیها، که دوم جهانى جنگ از پس سال چندین«

 در زن نمـود،  اصـابت  زن آن مغـز  از رگـى  بـه  جـراح،  پزشک چاقوى وقتى جراحى، عمل هنگام. کرد پیدا احتیاج
 خوانـدن  سرود برداشت، رگ آن روى از را چاقو جراح وقتى. کرد آلمانى سرود خواندن به شروع هوشى بى حالت

 موجـب  امـر  ایـن . شد آغاز زن خواندن سرود دوباره و زد رگ آن به را چاقو جراح دوم بار براى. شد قطع هم زن
 و نیسـت  آلمـانى  زبان تکلّم به قادر اصالً که داشت اظهار آمد، هوش به زن اینکه از پس. بود شده پزشکان شگفتى

 و آمدنـد  گرد شناسان روان و پزشکان از گروهى انگیز، شگف پدیده این بررسى در. افزود پزشکان تعجب بر امر این
 کـودکى  منزلشـان،  بـه  آلمـانى  سربازان حمله هنگام زن، این که دریافتند زیاد، مطالعات از پس. پرداختند تحقیق به

 مانـده  یادگـار  بـه  و گذاشـته  اثـر  او هـن ذ در خواندند، مى زمان آن در آلمانیها که سرودهایى و است بوده خردسال
  )13( ».است

  .برانگیزد را مخاطب تعجب تواند مى - دارند هم واقعیت و بوده عجیب که - داستانهایى چنین بیان

  مخاطب بینى پیش خالف گیرى نتیجه و برداشت. 2

 یـا  و نامتعـارف  داشـت بر آن شـنونده  نظر از که کند مى آیه یک یا و حدیث یک از برداشتى سخنران اینکه مثل
 رحمـت  و مهربانى با را کالم سخنران مثالً؛ است درست سخنران برداشت همان که بیند مى اینک و است بوده غلط
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 از غیـر  منکـر،  از نهـى  و معـروف  بـه  امـر  مگر: گوید مى گیرى نتیجه در مفصل، بحثی از پس و کرده آغاز اسالم در
 دانسـته،  نمـى  مهربـانى  مصداق را منکر از نهى و معروف به امر مخاطب اصالً که حالى در است؟ مهربانى و رحمت

 در و کـرد  مطـرح  را مهربـانى  بحـث  تـوان  مـى  طـور  همین. است کرده مى تلقى گیرى سخت از مصداقى را آن بلکه
  .دانست مهربانى مصداق را حجاب گیرى، نتیجه

  بینى پیش خالف فرازهاى و جمالت بیان. 3

 اند گفته همه ،...و اند نگفته اولیا اند، نگفته انبیا که بگویم شما به چیزى خواهم مى امشب«: گوید مى سخنران مثالً
 ولـى ؛ برویـد  هـوس  و هـوا  دنبـال  بگویم خواهم مى من. رفتند شهوات دنبال به مردم ولى؛ باشید موحد و مؤمن که

  )14( ».بگذارید خدا براى هم را سهمى یک حداقل
 در نداشـت،  شـاه  الدین ناصر از خوشى دل چندان که خوان روضه یک شاه، الدین ناصر نزما در که اند کرده نقل
 از ترسـم،  نمـى  حکومـت  پاسـبانهاى  و سـربازها  از مـن : گفت و رفت منبر حکومتى عوامل و درباریان و او حضور

  .ترسم نمى مه پادشاه اول وزیر حتى و وزیر از من ترسم، نمى هم استاندار از ندارم، اى واهمه فرماندار
 بسوزد بیمارم خیمه درون        برفروزد آتش که ترسم آن از

  غیرمعمول صراحت. 4

 را مخاطبان تعجب صراحت، این و نبوده متعارف و معمول که گوید مى سخن صراحت با آنقدر سخنران گاهى
 سـعى  و گوینـد  مـى  سـخن  پهلـو  چنـد  سیاسـتمداران  همه جهان، سیاسى ادبیات در که فضایى در مثالً؛ انگیزد برمى

 انگلـیس  از آمریکا«: فرماید مى ابرقدرتها باره در« راحل امام برنیانگیزند، خود به نسبت را دیگران حساسیت کنند مى
 کار و سر امروز لیکن؛ پلیدترند هم از همه و بدتر هم از همه بدتر، دو هر از شوروي بدتر، آمریکا از انگلیس بدتر،

 بـا  شاه ننگین اعمال مقابل در طلب اصالح سیاسیون که فضایى در یا و )15( ».است آمریکا با است، خبیثها این با ما
: فرمـود  مـی  و داد مـی  قـرار  حمله مورد را او عمال و شاه صراحت، با 41 سال در« راحل امام گفتند، مى سخن مدارا

اي  نـدادم،  راهشـان  مـن  یـان، آقا منـزل  فرستد می را خبیث حکومت این رئیس را، شهربانی رئیس فرستد می مردك«
  )16( ».بودم کرده خرد را دهنشان روز آن تا بودم داده راه کاش

 اجتمـاعى  اخالقـى،  مطالـب  کلى صورت به که کریم قرآن مثالً؛ است شده استفاده کریم قرآن در روش این از
 مخاطـب  کـه  اى گونـه  بـه ؛ دشـو  مـى  وارد صراحت با خاصى موارد در کند، مى مطرح کنایه با گاه و لطافت با را... و

 کـه  کسـانى  مثـل «) 17(؛ »أَسفَاراً یحملُ الْحمارِ کَمثَلِ یحملُوها لَم ثُم التَّوراةَ حمّلُواْ الَّذینَ مثَلُ«: مثل کند، مى تعجب
  ».کند مى حمل کتابهایى که است االغى مثل نکردند، ادا را آن حق ولى شدند، تورات به مکلّف
بٍ  ذَات نَـارا   سیصلَى*  کَسب ما و مالُه عنْه  أَغْنَى مآ*  تَب و لَهبٍ أَبِى یدآ تَبت«: فرماید می دیگري ازفر در لَهـ 

 *و رَأَتُهالَۀَ اممطَبِ حى*  الْحا فهلٌ جِیدبّن حم دسشثـروت  و مال هرگز ابولهب، دست دو هر باد بریده«) 18( ؛»م 
] نیـز [ و شـود،  مـى  پرلهیـب  و ور شـعله  آتشـى  وارد زودى بـه . نبخشـید  سودى حالش به آورد، دست به را آنچه و

  ».خرما لیف از است طنابى گردنش در. است]  دوزخ[ کش هیزم که حالى در همسرش،
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  هنگام زود گیرى نتیجه. 5

 گیرى نتیجه سرعت از مخاطب که اى هگون به کند، مى گیرى نتیجه بحث یک از سرعت به سخنران روش، این در
 داشـته  اسـتدالل  یـا  و چینـى  مقدمه و توضیح به نیاز گیرى نتیجه طبیعى صورت به که جایى در یعنى؛ کند مى تعجب
 حـذف  بـا  مـثالً ؛ کنـد  مـى  اعـالم  را بحث نتیجه و کرده رها را توضیحات یا و استداللها یا مقدمات از بعضى است،
 در البتـه » .اسـت  خـدا  لطف عقاب« یا و» .است خدا رحمت جهنم« که گیرد مى تیجهن توضیحات و مقدمات بعضی

 بـاره  در خصـوص  بـه  امـر  ایـن . کرد بیان را شده حذف توضیحات و مقدمات گیري، نتیجه از پس باید صورت این
  .دارد تري بیش ضرورت استعداد کم مخاطبان

  تضادگویى. 6

 گوسـفند  یـک : مثـال  عنوان به؛ کنند می جلب خود به را مردم نظر همشاب محرّکهاي از تر بیش متضاد، محرّکهاي
 توجـه  جلـب  موجـب  نیـز  تضـادگویى  )19( .کنـد  می توجه جلب همه از بیش سفید گوسفند تعدادي میان در سیاه
 از منظـور  بلکه؛ نیست متضاد سخنان بیان تضادگویی، از منظور. شود می مخاطب اعجاب حس برانگیختن و تر بیش

 دلیـل  همـین  بـه  کـه  است قبیل این از و جلسه، اقتضاي یا مخاطب، انتظارات با تضاد در که است سخنانی بیان آن
 یـا  و زیـاد  جمعهـاى  در محدود سخنرانیهاى ویژگیهاى از استفاده نمونه، عنوان به. انگیزد می بر را مخاطب اعجاب
 یـک  مـن «: گـوییم  مـى  زیـاد  جمع یک در و دوربین برابر در مثالً؛ است مخاطب تعجب برانگیختن موجب بالعکس

  »... .و نگویید، کسى به دارم، خصوصى حرف
 نیـز  مـا  شـود  متوجـه  او که اى گونه به؛ گوییم مى سخن دارد، قبول صد در صد مخاطب که چیزهایى ضد بر یا
 است ممکن مثالً ؛کنیم تأکید اعتقادات همان بر یا بزنیم، جدیدى حرف خواهیم مى کنایه با ولى؛ داریم را وى عقیده

 انسـان  گفتـه  کسى چه دارد؟ مشکلى چه سنگدلى مگر باشد؟ مهربان باید انسان که گفته کسى چه«: بگوید سخنران
 شـهوت  با گفته کسى چه دارد؟ بدى چه بودن حیوان مگر باشیم؟ آدم باید ما که گفته کسى چه بگوید؟ راست باید

 گفتن، سخن دقیقه چند از پس و» ... .و کنیم نگاه هم به حیوانات مثل شهوانى نگاه با همه بگذار نکنیم؟ نگاه هم به
 چنـین  و اندیشـند  مى گونه این مردم از بعضى چرا. است شده چنین ما جامعه واقعاً که کنیم مى حرکت سمت این به

  .ورزیم مى اصرار و تأکید آن بر کرده، مطرح را دین نظر سپس و. کنند مى رفتار

  منفى تبلیغات. 7

 مـثالً ؛ پـردازد  مـى  منفـى  تبلیغـات  بـه  او، اعجـاب  حس برانگیختن و مخاطب توجه جلب براى سخنران اهىگ
 لطفـاً « ،»!شنیدند نمى را سخن این و نبودند مردها کاش اى« ،»!ندهند گوش خانمها را قطعه این کاش اى«: گوید مى

 مـورد  در یـا  و شـده  دعـوت  آنها از که کسانى موارد، گونه این در» !نشنوید را سخن این تا بگیرید را خود گوشهاى
  .کنند مى تعجب سخنران تبلیغ نحوه از و نموده توجه تر بیش نشنوند، را سخن که شده خواسته آنها

 بـه  دارد جـا  کـه  جایى در مثالً؛ است کرده استفاده منفى تبلیغات از تر، بیش توجه جلب براى گاهى کریم قرآن
  )20( .خورم نمى قسم آن به: گوید مى بخورد، قسم آن به خواهد مى و بخورد قسم چیزى
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ۀِ  بِـالنَّفْسِ  أُقْسم لَآ و*  الْقیمۀِ بِیومِ أُقْسم لَآ« امـاللَّو  * ب سـنُ  أَیح ن  الْإِنسـ ع  أَلـَّ مـنَّج  ه ظَامـسـوگند «) 21( ؛»...ع 
 کـه  پنـدارد  مـى  انسـان  آیـا ! مالمتگر و یدارب وجدان] و لوامه نفس[ به خورم نمى سوگند و قیامت روز به خورم نمى

  »...کرد؟ نخواهیم جمع را او استخوانهاى هرگز
نَ  خَلَقْنَـا  لَقَـد *  ولَد وما والد و*  الْبلَد بِهذَا حلٌّ أَنت و*  الْبلَد بِهذَا أُقْسم لَآ« ى  الْإِنسـ فـ  د قسـم «) 22( ؛»...کَبـ 

 و ابـراهیم ( فرزنـدش  و پدر به خورم نمى قسم و. ساکنى آن در تو که شهرى! ) مکه( مقدس شهر این به خورم نمى
  »... .آفریدیم رنج در را انسان ما که) اسماعیل

  مخاطب مسلّم عقاید رد. 8

) غلـط  و غیرواقعـى  ولـو ( مسـلّم  عقایـد  سـخنران،  اگـر . است غلط مخاطبان مسلّم و قطعى اعتقادات از برخى
 کـه  کند مطرح را المثل ضرب این اگر مثالً؛ گردد مى آنان تعجب موجب کند، رد و برده ؤالس زیر را خود مخاطبان

 خطـا  به موارد از بسیارى در جماعت«: بگوید و کند رد را آن سپس و »شو جماعت همرنگ رسوا، نشوى خواهى«
 کـه  است این درست و شدند اشتباه دچار السالم علیه على امام مورد در چنانکه؛ شوند مى رسوایى موجب و روند مى

  .شود مى برانگیخته مخاطب اعجاب ،»شو حقیقت همرنگ رسوا، نشوى خواهى: بگوییم
اد  عقیـدةٌ  الْحیـاةَ  انَّ«: که کند مطرح را السالم علیه حسین امام از منقول و مشهور جمله این اگر یا جِهـبعـد  و »و 
 السالم علیه حسین امام از هم و ندارد عمل و اندیشه در الیسمپلور جز معنایى چون؛ است غلط هم جمله این: بگوید
  .کند مى تعجب مخاطب نیست، دست در السالم علیه  حسین امام از آن صدور بر مبنى سندى چون؛ نیست

 طنز و گویى لطیفه. 9

 نـرو، ای از؛ نیست او اعجاب تحریک نتیجه در و مخاطب بینى پیش خالف نکته جز چیزى طنز، و لطیفه گوهره
  .است سخنرانى در لطیفه و طنز از استفاده مخاطب، اعجاب برانگیختن راههاى از یکى

  غیراصیل و اصیل طنز

 پوزخنـد،  دلقکـى،  مطربـى،  بـا  مـوارد  از بسـیارى  در و شـود  مـى  اطالق طنز دارى خنده امر هر بر غالباً امروزه
 از خنـده  بـه  مخاطـب  رسـاندن  طنـزى،  چنـین  از هـدف . شود مى پنداشته یکسان زننده هاى طعنه و تحقیر تمسخر،

 سبکى و شود مى گذاشته کنار حکمت و عقل غالباً شود، هدف خنده اگر. است ممکن وسیله هر با و راه ترین سریع
  .بود خواهد وقت بیهوده گذران و جویى لذت براى اى وسیله طنز اینرو، از؛ گردد مى میدان تاز یکه هرزگى و

 پـى  در تنهـا  دیگـر،  وسـیله  هـر  و جـویى  عیـب  و تمسـخر  طعنه، توهین، تحقیر، از فادهاست با که امورى چنین
 داشـتن،  افسون کردن، افسون طعنه، گفتن، رموز به سخن کردن، مسخره( طنز لغوى معانى با گرچه است، خنداندن

 نیز اصیل طنز. دارد فراوانى فاصله» اصیل طنز« معناى با اما؛ نیست مناسبت بى )23( )خندیدن کسى بر و کردن عیب
  .دارد آن با آشکارى تفاوتهاى ولى؛ نیست مناسبت بى طنز لغوى معناى با
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 ظـاهر  بـه  - تصـویر  و نوشتار رفتار، گفتار، از اعم - بیان هر«: از است عبارت اصیل طنز کلى، تعریف یک در
 هـر «: دیگر عبارت به و» .باشد صیلا پیامى رساننده و جدى واقعیتى نمایانگر که مزاح و لطیفه مبناى بر و غیرجدى

... و فرهنگـى  اخالقـى،  اجتمـاعى،  اى نتیجه به مخاطب دادن توجه قصد به واقع در که نشین دل و لطیف و نغز بیان
  ».شود مى مطرح

 بـاطن،  در اما؛ است استوار خنده و لطیفه و شوخى و مزاح مبناى بر و غیرجدى ظاهر در هرچند طنز این، بنابر
  .آور گریه بعضاً یا کامالً است واقعیتى به مخاطب دادن توجه و هتنب قصدش
 را انسـانى  جامعـه  و گـروه  یـک  یـا  آدمـى  نفـس  واقعیـات  که است ادبیات از نوعى و سبک ادبى، نظر از طنز

 ازیباییه خوبیها، تشویق و ترغیب به نواقص، و زشتیها کردن محکوم و بدیها از انتقاد ضمن و دهد مى نشان تر بزرگ
  )24( .پردازد مى کماالت و

 رشـد  اخالقـى،  رذایـل  کوبیدن و تحقیر خود، مفاسد و معایب به جامعه یا فرد دادن توجه و تنبه طنز، از هدف
  .است اجتماع و فرد رساندن تکامل به و اصالح تهذیب، تزکیه، کالم، یک در و اخالقى، فضایل

 ایـن  امـا ؛ اسـت  اسـتوار  پلیـدیها  و رذایل تحقیر و وبیدنک و معایب به زدن طعنه و خنده بر هرچند طنز مبناى
  )25( .باشد مى دلسوزى و عالقه سر از بلکه؛ نیست دیگران اذیت و آزار و دشمنى روى از زدن، طعنه و خنده

 طنز و لطیفه مزاح، رابطه

 بـه  تلغـ  در لطیفـه  و. باشـد  مـى  )26( منشى خوش و مطایبه لودگى، خوشمزگى، طبعى، خوش معناى به مزاح
 نیـز  لطـایف . اسـت  )27( خوبى و حسن غایت در مختصر کالمى و نرم گفتارى نیکو، و باریک نغز، گفتارى معناى
 آن الفـاظ  ظـاهر  چنـد  هـر  اسـت،  انتباهى و انتقادى معانى داراى غالباً که است شوخیهایى از عبارت و لطیفه جمع
  .باشد طبعانه شوخ

 تـا  پیچنـد  مـى  تلخ داروهاى اطراف کپسولها، در که است شیرینى و جذّاب پوشش مانند طنز، در مزاح و لطیفه
  )28( .گردد تحمل قابل

 طنز فواید و آثار

 :است زیر فواید و آثار داراى سخنرانى در طنز
  ؛است پیام ماندگارى عامل. 1
  ؛کنند مى نقل یکدیگر براى را آن مخاطبان، دائماً زیرا؛ شود می پیام فراگیري و شیوع موجب. 2
  )29(؛ کند مى ایجاد شنونده و گوینده بین را بودن خودمانى و انس حالت. 3
  ؛کند مى دور دینى سخنران ساحت از را... و بودن خشن بودن، خشک مثل منفى ذهنیتهاى. 4
  ؛شود مى مطلب فهم شدن آسان موجب گاهى. 5
  .است مخاطب و سخنران از خستگى رفع عامل. 6
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 طنز شرایط

 دامنگیـر  آن منفـى  عـوارض  تـا  گیـرد  قـرار  توجه مورد زیر شرایط باید سخنرانى در طنز از استفاده صورت در
 :نشود سخنران و سخن
  ؛بدها از بعضى حتى نه و خوبها نه و خوبیها نه شوند، تحقیر بدیها طنز، و لطیفه با. 1
  ؛نشود شکسته دینى مقدسات حریم و باشد نداشته منافات دینى سخنرانى و طلبگى وقار با. 2
  ؛نشود خارج حقیقت و حق محدوده از. 3
  ؛گردد رعایت انسانها حقوق. 4
  ؛نرسد آسیب بحث اصل به تا شود رعایت آن از استفاده حجم و میزان. 5
  ؛ندهد جلوه پایه بى و سست را دینى مطالب تا شود استفاده استدالل و اقناع از پس. 6
 هم لحظه، چند در توانند مى که سخنورانى براى مگر؛ ودنش استفاده مصیبت ذکر و معنوى تأثیرگذارى هنگام. 7

  .بگریانند هم و بخندانند را مخاطب
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  )7( گرایش و احساس بر تأثیرگذاري: چهارم و بیست درس

 گفتار مجموعه یا بحث به عالقمندى. د

 و. اسـت  شده مطرح مباحث یدنشن و جلسه به آمدن براي تمایل گفتار، مجموعه یا بحث به عالقمندى از مراد
 بـراى  اینجـا  در کـه  راههـایى . اسـت  سـخن  اسـتماع  بـراى  انگیـزه  ایجـاد  و کنجکاوى تحریک از تر کم چیزى این

 تحریـک  راههـاى  خالف بر؛ است سخنرانى طول به ناظر تر بیش شود، مى ارائه بحث به عالقمندى حس برانگیختن
. آینـد  مـى  کـار  به نیز سخنرانى طول در چه گر؛ هستند سخنرانى ابتداى به ناظر تر بیش که انگیزه ایجاد و کنجکاوى

 :از اند عبارت بحث به عالقمندى حس برانگیختن راههاى
  ؛عالیق و نیازها با گره. 1
  .گفتن سخن گونه مباحثه و گونه مناظره. 2

  عالیق و نیازها با گره. 1

 شده، مطرح مباحث تناسب به سخنرانى، طول در که است این بحث به مخاطب عالقمندسازى راههاى از یکى
  .گردد برقرار گره و پیوند وى عالیق و نیازها و مباحث بین و شود مطرح نیز مخاطب عالیق و نیازها

  .مخاطب احساسات و ها خواسته آرزوها، امیال، نیازها، با سخنرانی مواد پیوند: از است عبارت گره
 او از و بخـورد  گره نیز مخاطب با جا همان در شود، مى مطرح انسان هایىتن مورد در حدیثى یا داستان اگر مثالً

 سـخنران  اسـت  ممکـن  حتـى  گاهى ندارى؟ گاه تکیه به نیاز آیا ندارى؟ مونس و همدم به نیاز تو آیا که شود سؤال
  .بگوید مخاطب باره در مدتى و کرده قطع را خود بحث یا و داستان

 ذهنـى  صـورت  به را مطلبى و زنند نمى پیوند خویش مخاطبان عالیق و زهانیا با را خود مباحث که سخنورانى
  .نیست مخاطبان عالقه مورد سخنرانیشان کنند، مى نقل

 کَذَلک و« :فرماید مى یوسف سوره در مثالً؛ زند مى گره مخاطبان با را خود مطالب کریم قرآن در متعال خداوند
 الْـأَخرَةِ  لَأَجرُ و*  الْمحسنینَ أَجرَ نُضیع لَا و نَّشَآء من بِرَحمتنَا نُصیب یشَآء حیثُ منْها وأُیتَب الْأَرضِ فى لیوسف مکَّنَّا
 جـا  هـر  کـه  دادیـم،  قـدرت ] مصـر [ سـرزمین  در یوسـف  بـه  ما گونه این و«) 1(؛ »یتَّقُونَ کَانُواْ و ءامنُواْ لّلَّذینَ خَیرٌ
]  بـدانیم  شایسـته  و[ بخـواهیم  کـس  هـر  به را خود رحمت ما]. کرد مى تصرف و[ گزید مى منزل آن در خواست مى
 پرهیزگـارى  و آورده ایمـان  کـه  کسـانى  بـراى  آخرت پاداش] اما[ کنیم، نمى ضایع را نیکوکاران پاداش و بخشیم مى

  ».است بهتر داشتند،
 و انسـانها  همه به و خورده گره مخاطب با بحث هفاصل بال داستان، در یوسف پاداش بیان از پس آیات، این در

  .بود خواهد محفوظ آنان پاداش دهند، انجام شایسته کار نیز آنها اگر که شود مى داده توجه مخاطبان جمله از

  مخاطب با زدن گره شرایط

 :است الزم مخاطب با مطلب زدن گره هنگام زیر شرایط گرفتن نظر در
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  ؛باشد اندیشه اقناع از پس االمکان حتى. 1
  ؛نباشد مستقیم صورت به گره رود، سؤال زیر مخاطب کرامت دارد امکان که مواردى در. 2
  .نشود زورگویى و تکلّف بر حمل تا نباشد زیاد ها گره تعداد و گره در بحث مقدار. 3
  .نکند ایجاد رتنفّ تا شود توجه نیز او ارزشمند و مثبت عالیق به مخاطب، ضعف نقاط با مرتبط هاى گره در. 4

 گفتن سخن گونه مباحثه و گونه مناظره. 2

 سـه  یـا  و طـرفین  جـاى  به و دهد مى ترتیب صورى مباحثه یا مناظره یک گفتن، سخن حین در سخنران گاهى
. کنـد  مـى  نقـد  ندارد، قبول که را مباحثى و پذیرد مى دارد، قبول که را نظراتى. کند مى صحبت خودش مباحثه، طرف

 صـورت  بـه  کـه  اسـت  مباحثـات  نمونه این از دارد، وجود اصولى و فقهى کتابهاى البالى در که طلبگى اىقُلْتْه انْ
 شـده  اجـرا  زیـادى  مـوارد  در و گرفته قرار توجه مورد شایستگى به روش این نیز کریم قرآن در. باشد می نوشتارى

 :خوانیم مى بقره سوره در مثالً؛ است
»نَ ون النَّاسِ میقُولُ م نَّاءام بِاللَّه مِ ورِ بِالْیوالْأَخ ا وم مینَ هنؤْمونَ*  بِمعیخَد اللَّه ینَ ونُوا الَّذامء ا وونَ  معیخْـد 

 لَهم قیلَ إِذَا و*  یکْذبونَ واکَانُ بِما أَلیم عذَاب لَهم و مرَضًا اللَّه فَزَادهم مرَض قُلُوبِهِم فى*  یشْعرُونَ ما و أَنفُسهم إِلَّآ
م  قیلَ إِذَا و*  یشْعرُونَ لَّا لَکن و الْمفْسدونَ هم إِنَّهم أَلَآ*  مصلحونَ نَحنُ إِنَّما قَالُوا األرضِ فى تُفْسدوا لَا نُـوا  لَهـامء 

 کسـانى  مـردم  از گروهى«) 2(؛ »یعلَمونَ لَّا ولَکن السفَهآء هم إِنَّهم أَلَآ السفَهآء ءامنَ کَمآ أَنُؤْمنُ قَالُواْ النَّاس ءامنَ کَمآ
 را مؤمنـان  و خدا خواهند مى. ندارند ایمان که حالى در؛ ایم آورده ایمان رستاخیز روز و خدا به: گویند مى که هستند
؛ اسـت  بیمـارى  نـوع  یک آنان دلهاى در. فهمند نمى] اما[ دهند، نمى فریب را خودشان جز که حالى در؛ دهند فریب

 کـه  هنگامى و. است آنها انتظار در دردناکى عذاب گفتند مى که دروغهایى خاطر به و افزوده آنان بیمارى بر خداوند
 ولـى ؛ انـد  انمفسـد  همان اینها! باشید آگاه. ایم کننده اصالح فقط ما: گویند مى نکنید، فساد زمین در: شود گفته آنان به

 ایمـان  ابلهـان  همچـون  آیا: گویند مى بیاورید، ایمان مردم] سایر[ همانند: شود گفته آنان به که هنگامى و. فهمند نمى
  ».دانند نمى ولى؛ اند ابلهان همان اینها بدانید بیاوریم؟

  محبت. هـ

 :برد بهره توان می ذیل روشهاى از سخنرانی، در »محبت« ایجاد براى

  گفتن سخن انانهمهرب. 1

 با مرتبط هاى واژه و الفاظ از استفاده با آمیز، محبت و عاطفى لحنى با که است معنا این به گفتن سخن مهربانانه
 تـا  دارد گفتارى تمرینهاى به نیاز خود آمیز، محبت و عاطفى لحن با کردن صحبت. بگوییم سخن مخاطب با محبت،
  .نماید اصالح را خود لحن گوینده
 :فرمایـد  مى مثالً؛ گوید مى سخن انسانها با محبت و عشق از حاکى الفاظ با گاهى متعال خداوند کریم، قرآن در

و   إِنَّه جمیعا الذُّنُوب یغْفرُ اللَّه إِنَّ اللَّه رحمۀِ من تَقْنَطُوا لَا أَنفُسهِم  علَى أَسرَفُوا الَّذینَ یعبادى قُلْ« ـ  هـ ؛ »الـرَّحیم  ورالْغَفُ



١٢٢ 

 

 را گناهان همه خدا که نشوید نومید خداوند رحمت از! اید کرده ستم و اسراف خود بر که من بندگان اى: بگو«) 3(
  ».است مهربان و آمرزنده بسیار او زیرا؛ آمرزد مى

 بِـى  ولْیؤْمنُوا لى فَلْیستَجِیبوا دعانِ إِذَا اعِالد دعوةَ أُجِیب قَرِیب فَإِنّى عنّى عبادى سأَلَک وإِذَا«: فرماید مى همچنین
ملَّهونَ لَعرا دعاکننـده  دعـاى ؛ نزدیکم من] :بگو[ کنند، سؤال من باره در تو از من بندگان که هنگامى و«) 4(؛ »یرْشُد 

  ».یابند راه تا اورندبی ایمان من به و بپذیرند مرا دعوت باید پس؛ گویم مى پاسخ خواند، مى مرا که هنگامى به
 عـاطفى،  بیـانى  بـا  و خـودش  بـه  بندگان دادن نسبت با متعال خداوند شود، مى مالحظه فوق آیه دو در چنانکه

  .انگیزد برمى آنها در را محبت حس و کند مى جذب خود به را مخاطبان
 یـابنَى «: گویـد  می سخن ندشفرز با است عاطفى بیانى که »بنَى یا« عبارت با حکیم لقمان زیر، آیه در همچنین

 را نمـاز ! پسـرم «) 5(؛ »الْـأُمورِ  عزْمِ منْ لک ذَ إِنَّ أَصابک مآ  علَى واصبِرْ الْمنکَرِ عنِ وانْه بِالْمعرُوف أْمرْ و الصلَوةَ أَقمِ
 مهم کارهاى از این که باش شکیبا رسد مى تو به که مصایبى برابر در و کن منکر از نهى و معروف به امر و دار، برپا

  ».است
 و بزرگـان  سـخنان  و السـالم  علـیهم   بیـت  اهـل  روایات کریم، قرآن در مهربانانه و عاطفى لحن و بیان از استفاده

  .شود مى پرهیز دیگر مثالهاى آوردن از کالم، اطاله از پرهیز براي که شود مى دیده وفور به سخنوران

  گفتن مهربانى از. 2

 ارائـه  را مطـالبى  و کرده انتخاب را موضوعاتى سخنران که است این »محبت حس« برانگیختن براى راه میندو
 بـه  ورزیـدن  محبـت  لـزوم : از بحـث  مثل؛ است دیگران به ورزیدن محبت به مربوط غیرمستقیم یا و مستقیماً که کند

  ... .و بشارتها از بحث الهى، رحمتهاى بیان دیگران،

  معنوى عالیق. و

 در مهـم  بسـیار  امـور  جملـه  از آنـان،  در معنویـت  بـه  نیـاز  ارضاى و مخاطبان در معنوى هاى علقه کردن بیدار
  .است سخنرانی

 :از اند عبارت معنوى عالیق از برخى
  ؛خداگرایى و پرستش. 1
 اتمالیـ  خواهـد  مـى  کـه  زمانى با بدهد، صدقه خواهد مى که زمانى انسان، احساس(؛ دیگران به کردن نیکى. 2
 او در را معنویـت  بـه  نیـاز  و کـرده  ایجـاد  معنوى رضایتمندى انسان در دیگران، به کردن نیکى. است متفاوت بدهد
  .)نماید مى ارضا

 یـک  با مناجات و گفتگو به شدیدى گرایش انسانها خطر، هنگام مخصوصاً( برتر قدرت با گفتگو به گرایش. 3
  .)دهد مى دست انسان به خاص معنوى حس پروردگار، با شنیای و دعا هنگام و. کنند مى پیدا برتر مقام

 محتواهـاى  و مفاهیم: مثل؛ ترند مناسب معانى و مفاهیم محتواها، روشها، سرى یک معنوى، عالیق تحریک براى
 :کنیم مى بررسى را معنوى عالیق تحریک راههاى از برخى ذیل در. بدیها تحقیر و خوبیها تعظیم اى، موعظه
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  گفتن سخن وار موعظه. 1

 را او و پـردازیم  مـى  مخاطـب  راهنمـایى  و ارشاد به اخالقى، و معنوى لحن استفاده با، )6( اى موعظه سخن در
 و بایـدها  و ترسـانیم  مـى  و کرده انذار بد کارهاى به نسبت و داده امید و بشارت خوب کارهاى پیامدهاى به نسبت

 شـده  ارائـه  اى موعظـه  بیـان  با السالم علیه  على امام از زیر عبارات نمونه، عنوان به؛ کنیم مى بیان را اخالقى نبایدهاى
ایبقى  وابتَاعوا بِاَعمالکُم آجالَکُم بادروا و اللَّه عباد اللَّه فَاتَّقُوا«: است یـزُولُ  بِمـا   مـ  نْکُم عـ لُـوا  وتَرَح  فَقَـد  د جـ  بِکُـم 

 بـراى [ اعمالتان با رسد، فرا اجلهاتان آنکه از پیش و بترسید خدا از! خدا بندگان )7( ؛...لَّکُماَظَ فَقَد للْموت واستَعدوا
 بـراى  کـه  باشـید  کردن کوچ آماده. کنید سودا ماند مى آنچه با را شود مى زایل شما از آنچه.] کنید فراهم ذخیره خود

  »... .است گسترده سایه شما سر بر که باشید مرگ مهیاى و. شود مى کوشش شما] دادن کوچ[
 این از اهللا حفظه مظاهرى اللّه آیت واهللا  رحمه راحل امام سخنرانیهاى از بسیارى مثل اخالق، علماى سخنرانیهاى

  .اند گونه

 خوبیها تعظیم. 2

 کـه  صـورت  ایـن  بـه ؛ اسـت  سـخنرانى  در خوبیهـا  بزرگداشت انسانها، معنوى عالیق تحریک راههاى از یکى
 بـزرگ  را آنهـا  و کنـد  مـى  بیـان  بـاال  موقعیـت  بـا  را الهـى  امور و معنوى مسائل واالى مقام و أنش مذهبى سخنران

 ایـن .   ... و نمایـد  مـى  بـزرگ  را السـالم  علـیهم  بیت اهل به عشق یا و دارد مى بزرگ را شب نماز اینکه مثل؛ شمارد مى
 آخـرت  بزرگداشـت  بـه  کریم قرآن در ندخداو مثالً؛ است گرفته قرار توجه مورد شایستگى به کریم قرآن در روش

 اسـت،  آخـرت  سـراى  واقعى زندگى و«) 8(؛ »یعلَمونَ کَانُواْ لَو الْحیوانُ لَهِى الْأَخرَةَ الدار إِنَّ و«: فرماید مى و پرداخته
  ».دانستند مى اگر

 بدیها تحقیر. 3

 اینکـه  مثـل ؛ اسـت  آنهـا  دادن جلـوه  تپسـ  و زشت و بدیها تحقیر معنوى، هاى علقه تحریک براى راه سومین
 شـاه  کارهـاى  اهللا رحمـه   خمینـى  امـام  یا و دهد مى نشان پست و زشت را معاویه بن یزید شیطانى اقدامات سخنران

 دخترشـان  و علیهاالسـالم  زهـرا  حضـرت  السالم، علیه امیرالمؤمنین جمالت یا و داد مى نشان ننگین و زشت را خائن
  .دادند مى نشان پلید و پست را آنها زشت و ننگین اعمال که کوفه مردم به طابخ علیهاالسالم زینب حضرت

 در شـد،  مدینـه  مسـجد  وارد بـانوان  از جمعى با و کرده سر به چادر علیهاالسالم زهرا حضرت: گوید مى تاریخ
 کـه  آویختنـد  سـفیدى  پرده بزرگ بانوى آن احترام به. داشتند حضور انصار و مهاجرین از جمعى و ابوبکر که حالى

 در او. گریستند حاضران از بسیارى که کشید جانسوزى ناله سخن، آغاز از قبل. کند آغاز پرده پشت در را سخنرانى
 آشـکار  دورویى گزید، خویش رسول براى را پیغمبران همسایگى تعالى خداى چون«: فرمود مى خود سخنرانى میانه
 پـى  در بـرزن  و کـوى  در گـویى  یـاوه  هر و. ساالر گمنامى هر و ردا دعوي گمراهى هر. خریدار بى دین کاالى و شد

 و شـنیدید  را سـخنش  زود چه دید و کرده دعوت خود به را شما و برآورد سر خود کمینگاه از شیطان. بازار گرمى
  .رقصیدید او آواز به و خزیدید فریبش دام در و دویدید او پى در سبک
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 هنـوز  آله و علیه اهللا صلی پیامبر عزاى از ما دل زخم شکاف جاى و بود نگذشته چیزى قرار و عهد از که حالى در
 بـراى  و کردیـد  نبایست آنچه که بود نشده دفن هنوز آله و علیه اهللا صلی پیامبر و بود نیافته بهبود زخم و نگرفته درمان
  .ترسیم مى فتنه از: که آوردید بهانه خود عمل

 دوزخ کـه  دادید بباد کشتید آنچه و. فتادید فتنه آتش در اما؛ نریزد نىخو و برنخیزد فتنه خواستید خود گمان به
  .بدکاران منزلگاه و است کافران جاى

 میان است خدا کتاب این وگرنه! پویید مى حق راه جز راهى و! گویید مى دروغ کجا؟ خواباندن فتنه و کجا شما
 یـا  گیریـد؟  مـى  قـرآن  جـز  داورى آیـا . آشـکارا  و روشـن  آن نهـى  و امر و هویدا، کاست و کم بى هایش نشانه! شما

  )9( »...پذیرید؟ مى را شیطان گفته ستمکارانه
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  )8(تاثیر گذاري بر احساس و گرایش: بیست و پنجم درس

  نوگرایى. ز

 هتـاز  وضع هر از عبارت نیز )10( نوآوري. کنند مى پسند تر بیش را نو امور و اشیاء و هستند نوگرا انسانها همه
؛ شـود  مـی  واقع توجه مورد تر بیش نو وضع این طبیعتاً. باشد داشته اختالف متداول روش با که است نوینی روش و

  )11( .اتومبیلها سال مدل یا سر، جدید آرایش لباس، تازه مد مانند
 از؛ شـوند  مـى  خسـته  اى کلیشه و تکرارى مطالب از شنوندگان،. کند مى پیدا معنا نیز دینى سخنرانى در نوگرایى

 و مضـامین  و اسـلوبها  روشـها،  نوسـازى  بـه  اسـت  الزم مخاطبـان،  نـوگرایى  ارضـاى  براى مذهبى سخنوران اینرو،
  .سازند مخاطبان نصیب خود سخنرانى ناحیه از خاصى شیرینى و حالوت و بپردازند خود محتواهاى
 )12( دگر است حالوتى را نو که آر نو سخن،      اسکندر حدیث شد کهن و گشت فسانه

  نوگرایى حس ارضاي راههاى

 :از اند عبارت مخاطبان نوگرایى حس ارضاي راههاى از برخى

  تازه تعابیر و نو ادبیات از استفاده. 1

 اگـر . نمایـد  ارضـا  را مخاطبـان  )13( نـوگرایى  حـس  تواند مى تازه عبارتهاى و تعابیر ها، واژه الفاظ، از استفاده
 و شود مى مسلّط آنها بر کم کم گیرد، بهره جدید و نو الفاظ و عبارات از دکن سعى خویش زندگى طول در سخنران

  .شد خواهد تازه و نو او تعابیر و واژگان فرهنگ حقیقت، در و گیرد مى بهره سخنرانى در آنها از عادى صورت به
آله  و علیه اهللا صلی اعظم پیامبر ،)مدنى جامعه مقابل در( مهدوى جامعه دینى، ساالرى مردم: مانند الفاظى و عبارتها

 ابتـداى  در کـدام  هـر  اسـالمى،  جمهـورى  و اسـالمى  انسـجام  و ملـى  اتحاد ،)آله و علیه اهللا صلی اکرم پیامبر جاى به(
  .دارند را خود خاص گیرایى و تازگى نیز امروز البته و بودند گیراتر منظر همین از و تازه و نو تعابیرى صدورشان
 تازه با که هستند نو تعابیر و الفاظ مختلف، جوامع در اجتماعى عظیم موجهاى فقیتمو و ایجاد عوامل از یکى

 انقـالب  در »بشـر  حقوق«: مثل الفاظى کارکرد به ما همه. کنند مى جمع خویش گرد را زیادى جمعیتهاى خود، بودن
 در »برابـرى  و بـرادرى « و »آزادى« انقـالب،  پیروزى ابتداى در »اسالمى جمهورى« ایران، در »مدنى جامعه« فرانسه،

  .واقفیم بودند، پرجاذبه و نو شدنشان مطرح زمان در کدام هر که کمونیستى انقالبهاى
 تـازه  تعابیر از گیرى بهره و الفاظ کردن نو راههاى از یکى واژه، یک تکرار از پرهیز و مترادف کلمات از استفاده

 بسـیار  سپیده، و دیباچه، درآمد، طالیه، طلیعه، مطلع، آغاز،سر سرآهنگ، پیشگفتار، مقدمه،: چون کلماتى مثالً؛ است
 جاذبه بر آنها، از یکى تکرار عدم و سخن از بخشى در آنها از یک هر آوردن با توان مى و هستند نزدیک همدیگر به

  )14( .نمود ارضا را مخاطب نوگرایى و افزود سخن
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  ناشنیده حکایات و ها واره داستان داستانها، ذکر. 2

 حـس  و دارنـد  زیادى جاذبه اند، تازه و نو آنها براى و اند نشنیده مخاطبان که حکایاتى و ها واره داستان استانها،د
 اختیـار  در خـاطر  به - تازه و جالب حکایتهاى و داستانها به نیافتن دست صورت در. کنند مى ارضا را آنها نوگرایى
 برداشـتها،  بـودن  تـازه  خـاطر  بـه  تـا  کـرد  برداشت را نوى نکات موجود داستانهاى از توان مى - الزم منابع نداشتن
  .گردد ارضا مخاطب نوگرایى

 اسـتخراج  قـدرت  تبلیغـى،  فیشـهاى  نوشتن هنگام آنها از برداشت در دقت و داستانها از نویسى فیش به اهتمام
 ارتقـاء  را او سـخن  جاذبـه  و سخنورى کیفیت و دهد مى افزایش مذهبى سخنران در را نو و دقیق ظریف، هاى نکته
  .بخشد مى

  تازه مسائل و جدید مباحث طرح. 3

 و زمـان  گـذر  بـا  انسـانها  کـه  دارد حقیقت این و گفت سخن مخاطب نیازهاي براساس باید که ایم پذیرفته اگر
 مباحـث  بـه  بایـد  ناچار کنند، می پیدا تبلیغی و فرهنگی جدید نیازهاي... و سیاست و اقتصاد و دانش سطح در تغییر

 باعـث  خود دقیق و منضبط چهارچوب در شرعى احکام در اجتهاد که همانطور این، بر عالوه؛ بپردازیم نو و جدید
 عامـل  آن، مبـانى  و اصـول  رعایـت  با نیز دینى معارف دیگر و اخالق حوزه در اجتهاد است، بوده شیعه فقه پویایى
 نـو  مباحـث  طـرح  بـراي  را جدیدي راههاي دینی هیممفا در تدبر و تفکّر اینرو، از؛ بود خواهد جدید مباحث طرح

  .گشود خواهد
 نپردازیم، دینى مفاهیم در تدبر و تفکّر به مشکالتشان حل براي و نکنیم توجه مخاطبان نیازهاي به که زمانى تا

  .شد خواهیم روبرو جدى مشکالت با جدید مباحث طرح براى همچنان

 نو حلهاى راه بیان. 4

 در امـا ؛ کـرد  عمـل  آنها به باید چرا و چون بى زمانها همه در و پایدارند و ثابت دینى حکاما و معارف از برخى
 و تـدبیر  بـا  تواننـد  مـى  آنهـا  و داده دخالـت  اجازه انسانها جمعى و فردى خرد به متعال خداوند ها، حوزه از بعضى

  .گیرند کار به خویش اجتماعى و فردى زندگى در و بیابند نو حلهاى راه مشورت،
 بـه  را ازدواج او، نسـل  ادامـه  و انسـان  جسمى و روانى روحى، عاطفى، نیازهاى تأمین براى عزیز خداوند مثالً
؛ اسـت  کـرده  بیان الهى رهبران توسط دقیق اى گونه به نیز را یک هر احکام و داده قرار موقت و مجدد دائم، صورت

 احکـامى  چنـین  اجـراى  بـراى  ملّیتـى،  و قـومى  ختلفم فرهنگهاى در و مکانى زمانى، اقتضاءات خاطر به گاهى اما
 ازدواج تسـهیل  بـراى  مثالً نوى حلهاى راه دینى مبلّغ چنانچه. هستیم مشورت و تدبر و تأمل با راهکارهایى نیازمند

 متعارف حد از آنها سن که دخترانى یا و داده دست از همسر زنان و مردان عاطفى و جنسى نیازهاى تأمین جوانان،
 نـوگرایى  حس کند، ارائه اسالمى جامعه در شده پذیرفته قوانین و دین چهارچوب در است، رفته باالتر ازدواج براى

  .است مؤثر او سخنان پذیرش در نموده، ارضا را خود شنوندگان
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  سخن چینش در نو ترکیبهاى از استفاده. 5

 اسـتفاده  مـورد  قـدیم  از قالبهـا  زا بعضـى  فرمودیـد،  مطالعـه  »سخن قالبهاى اساس بر چینش« بحث در چنانکه
 خود مطالب آنها اساس بر توانند نمى سخنوران از بسیارى هنوز و هستند جدید و نو آنها از برخى و بوده سخنوران

 قالـب  یـا  و آن، صحیح حلّ سپس و مسئله غلط حلّ هم آن ،»مسئله حلّ و مسئله طرح« قالب مثالً. دهند چینش را
 قالـب  امـا ؛ نماینـد  مـى  ارضـا  را مخاطـب  نوگرایى و هستند تازه و جدید فعلى، شرایط در »ابهام رفع و ابهام ایجاد«
 قالبهاى از استفاده با. ندارد طراوت و تازگى مخاطب براى و است قدیمى و تکرارى »موضوع بیان و موضوع طرح«

  .کرد خریدنى و پذیرش قابل مخاطبان براى را سخنرانى توان مى تازه
 )15( آید خریدار چشم در که »طرز« کن تازه        »کلیم« است کساد وزامر سخن متاع گر
 قالبهـاى  تـوان  مى نیز فصل این در شده مطرح قالبهاى از یک هر ذیل و صدر کردن جابجا و تأخیر و تقدیم با

 و منطقـى  ترتیـب  اسـاس  بـر  چیـنش  مـوارد  از بعضـى  در اسـت  ممکن حتى. ساخت مطالب چینش براى جدیدى
 بـراى  را آن و بخشد مى تازگى و طراوت سخنورى به چینش نوع این تکرارى، مباحث در مخصوصاً؛ نباشد متعارف
  .دهد مى جلوه نو مخاطب

  بـزن دیگـر قـالب از نـو خشت        فکـن آتش بـه خشت ایـن قالـب

  احساس تحریک عمومى شرایط

 :افزاید مى احساسى تأثیرگذارى بر بوده، ضروریات از )16( زیر شرایط رعایت احساس، تحریک انواع همه در

  هیجان و شور احساس،. 1

  .کند ایجاد عشق و شور تواند نمى باشد، نداشته سر در شورى و دل در سوزى سخنران که زمانى تا
  بخش هستى شود که تواند کى        بـخش هستــى از نـایـافتــه ذات

  ىدهـ آب صفـت به شود کـى        تهى زآب بـود که ابــرى خشـک
 مثل تواند مى فقط باشد، نداشته حرارت خودش سخنران تا و» .نیست ء شیى معطى ء شیى فاقد« حکماء، قول به 

  .است دینى سخنران زیبنده نه و دارد عمیق تأثیر نه که کند شورآفرینى بازیگران
 تیز آتش بر سخن در زند سرد آب نه        انگیزد آتش که کلماتم آن غالم

 شـناخت  و معرفـت  بـا  ایمـان،  و باشـد  داشته ایمان آن به که دارد حرارت و سوز وعىموض به نسبت کسى و
  .شود مى حاصل عمیق

  اجتماعى و علمى معنوى، جایگاه. 2

 مقبولیـت  از باشـد،  داشـته  خـود  مخاطبـان  میـان  در باالترى اجتماعى و علمى معنوى، جایگاه سخنران، هرچه
 فقیـه  یـک  مثالً که را جمالتى یقین، به؛ بود خواهد تر عمیق و تر بیش زنی او تأثیرگذارى و است برخوردار ترى بیش
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 گـذارد  مـى  اثر مخاطبان بر تر بیش کند، مى بیان او مصائب ذکر در و السالم علیه حسین امام مورد در دار مردم و عارف
  .بگوید عادى سخنور یک را جمالت همین اینکه تا

  حال مقتضاى رعایت. 3

 الزم انـدازه  چـه  تـا  و پرداخت مخاطبان احساس تحریک به توان مى سخنرانى کجاى در که بداند باید سخنران
 همـه  گـاه  و آن ابتـداى  در گاه داد، قرار سخن پایان در را احساس تحریک باید گاهى. برافروزد را احساسات است
 بـا  اسـت  ناسـب م بحـث  موضـوع  تناسب به گاه باشد، شورانگیزى و احساس از سرشار است الزم سخنرانى جاى

  .گفت سخن حماسى و انگیز هیجان باید سیاسى بحثهاى در مثالً گاه و شود گفته سخن ترى کم حرارت

  شنونده و گوینده مناسبات رعایت. 4

 و پیـران  کردن جوانى. دارد اهمیت بسیار مخاطبان، با سخنران اجتماعى موقعیت و علمى، سنّى، تناسب رعایت
 و سـالخورده  مشهور، سخنور یک خطابهاى همه یقین، به؛ است نامطلوب و زشت بسیار جوانان، گرفتن پیران قیافه

 خطابهـایى  چنین موارد بعضى در و باشد داشته تواند نمى غیرمعروف جوان طلبه یک را مخاطبان به نسبت دانشمند
  .کند مى خارج سخنورى و تبلیغ گردونه از را او

 خویش منزلت و حد از را پایش که کسى) 17(؛ وقَدره حده یتَجاوز لمنْ لَعقْ الَ«: فرمودند السالم علیه على امام
  ».ندارد عقل گذارد، مى فراتر

  گویی پراکنده از پرهیز. 5

 بـا  انتها تا ابتدا از را خود مطالب است الزم باشند، داشته مؤثر سخنرانى بخواهند که صورتى در سخنوران همه
 اهمیـت  احسـاس،  تحریک هنگام در امر این. کنند ارائه و کرده تنظیم آن راستاى در و مشخص هدف یک به توجه
 عمیـق  تأثیرگـذارى  توانـد  نمى نماید، مشوش را مخاطب ذهن پراکنده مطالب بیان با گوینده چنانچه؛ دارد ترى بیش

 فرو را شنوندگان اساتاحس متن، جاى به حواشى به پرداختن و نقیض و ضد گفتارهاى. باشد داشته او بر احساسى
  .نشاند مى

  اعتدال و عقالنیت رعایت. 6

 مساعدى زمینه باشد، داشته مخاطب رفتار بر را تأثیرگذارى ترین بیش تواند مى احساس تحریک که گونه همان
 از ناشـى  اسـت،  شده وارد تاریخ و دین در که تحریفها از بسیارى. است الهى معارف و دین در انحراف ایجاد براى

 امـام  زنـدگانی  تـاریخ  تحریفهاى عمده نمونه، عنوان به؛ است بوده مخاطبان در احساس ایجاد براى یا و احساسات
 امـام  بـه  نسـبت  را خـود  مخاطبـان  انـد  خواسـته  مـى  کـه  انـد  کـرده  ایجـاد  کسـانى  را عاشـورا  و السـالم  علیه  حسین
 و اعتـدال  مـرز  از احسـاس  تحریـک  هنگام در است مالز اینرو، از؛ بگریانند را آنها کرده، تحریک السالم علیه حسین

  .نشویم خارج مطالب بیان در عقالنیت
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 چینش مطالب: ششمفصل 

  )1(چینش مطالب: بیست و ششمدرس 

 اشاره

 گیرایی، در زیادي بسیار نقش مطالب، تأخر و تقدیم و سخن ترتیب و چینش نحوه سخنرانى، ظاهر و صورت
 در ما هدف. ایم داده اختصاص آن به را مستقلی فصل اینرو از؛ دارد خنرانیس بودن نامطلوب یا مطلوب و اثرگذاري

 جهـت  آنان توانمندسازى منظور به سخنرانی در مطالب چینش مختلف زوایاي با گرامی خوانندگان آشناسازي اینجا،
  .است آنها از مناسب استفاده

 یک مطالب همانند سخنرانی یک مطالب شچین نیست الزم که، دانیم مى ضرورى جا همین در را نکته این تذکر
 براساس و روبنایی و تر جزئی مباحث سوي به زیربنایی و اي ریشه کلی، مباحث از حرکت صورت به مقاله یا کتاب

 و احساس اندیشه، در تر مناسب و تر بیش تأثیرگذارى تأمین براساس باید بلکه؛ گیرد صورت منطقى تنظیم و ترتیب
 مـورد  نبایـد  را تنوع اصل گزینش، و چینش انواع از استفاده در همچنین. شود انجام سخنرانى اهداف تأمین و رفتار

 اسـتفاده  مناسـب  مـواد  بـر  مشتمل و متنوع محتواى از است الزم سخنرانى، صورتهاى همه در بلکه؛ داد قرار غفلت
  .شود

 :ایم کرده توجه مطالب چینش به زیر زوایاي از فصل، این در ما
  ؛سخن قالبهاى. 1
  ؛سخنرانى چند مطالب ترتیب. 2
  ؛تأثیرگذارى. 3
  .سخن اجزاء. 4

  سخن قالبهاى براساس چینش

 خارج یا داخل در را پذیر شکل جسمی که اي وسیله معناي به هم و هیئت، و شکل معناي به هم لغت در قالب
  .است آمده... و )1( آورند در وسیله همان صورت به و نهاده آن

 سـخنرانی  سـبک  و اسـلوب  بـا  آن تفاوت و سخن قالبهاي از مشخصی تعریف سخنرانی، با طمرتب کتابهاي در
  .شوند می استفاده یکدیگر جاي به مذکور کلمات کتابها، گونه این در معموال و نیافتیم

 و کـرده  توجـه  سـخن  اجـزاء  ترکیب به مقوله این در و. است آن ظاهري شکلهاي سخن، قالبهاي از ما منظور
 :کنیم می مرور را سخن قالبهاي از برخی ذیل در. دهیم می قرار نظر مد را سخنرانی یک ظاهري شکل

  موضوع بیان و موضوع طرح. 1

  .شود مى داده توضیح و شده مطرح عادي خیلی صورت به موضوع یک قالب، این در
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. اسـت  دیگـر  قالبهاي از تر ساده بسیار آن اجراى و کنند مى استفاده قالب این از تر بیش متداول، سخنرانیهاى در
 طـرح  قالـب  در. هسـتند  همـراه  اسلوبها از برخی با سخن قالبهاي از یک هر طبیعی صورت به که است ذکر شایان

  .شود استفاده تحقیق گزارش اسلوب از است ممکن موضوع بیان و موضوع

  مسئله حلّ و مسئله طرح. 2

 و چینـى  مقدمـه  با مخاطب اساسى نیازهاي و مشکالت ،)2( مسائل از یکى مسئله، حل و مسئله طرح قالب در
 سـخنرانى،  در گـاه  آن و باشـد  اساسى مسائل از یکى نیز خودش براى که گردد مى مطرح اى گونه به تبیین و توضیح

 توان مى مسئله یک زوایاى طرح با. گردد می مطرح وي اساسی نیازهاي شدن برطرف و مشکل رفع براي حلهایی راه
  .نمود اثبات شنونده براى را آن بودن سىاسا و اهمیت

 ولـى ؛ کنـیم  مـى  مطرح را مخاطب اساسى مسائل همیشه سخنرانى در: که است الزم اینجا در نکته این توضیح
 وانمـود  مسـئله  حـل  و مسـئله  طـرح  قالب در بلکه؛ است اساسى مسئله یک مسئله این که شود نمى وانمود همیشه

  .باشد می ساسىا مسائل از مسئله این که شود مى
  .شود مى تر قوى مخاطب در احساس تحریک مسئله، کردن مطرح مهم خاطر به قالب این در

 ابتـدا  در جـواب  چنـد  یـا  یک است ممکن مثالً. شویم وارد مختلفى هاى شیوه با است ممکن مسئله حلّ براي
 بـه  را مسـئله  سـخنرانى،  مسـیر  در سـپس  و انـد  غلط که دانیم مى خودمان ولى؛ نمایند مى درست ظاهر به که بدهیم

 از پس طبیعی، خیلی صورت به اینکه یا و. نماییم مى ثابت را قبلى جوابهاى بودن وغلط کنیم مى حل صحیح صورت
 بایـد  بلکـه ؛ بماند حل راه بدون نباید مسئله صورت هر در. کنیم می حل را مشکل و داده توضیح را آن مسئله، طرح
  .گیرد صورت کامل تصور به نیز اقناع آن، حل ضمن

 اندیشـه  بـر  تأثیرگذار اسلوبهاى از که است سازگار خیلى »نقد« و »تحلیل و تجزیه« اسلوب با چینش، نوع این
  .دارد ترى بیش کاربرد کالسیک و فکرى علمى، بحثهاى براى و باشند مى

  ابهام رفع و ابهام ایجاد. 3

 ایجـاد  مخاطـب  بـراى  سؤال و ابهام یک سخنرانى ابتداى در است ممکن ابهام، رفع و )3( ابهام ایجاد قالب در
 امکان مثالً. گردد رفع و شده ایجاد ابهام چندین سخنرانى پایان تا یا و گردد،  مرتفع سخنرانی طول در سپس و شود 

 بـا  رابطـه  در اساسـى  سـؤال  یک شرعى، مسئله چند بیان یا جلسه، چند از گزارش چند ارائه با سخن آغاز در دارد
 سـؤال  پاسـخ  کـه  بینـدازیم  فکـر  ایـن  بـه  را او و کنیم ایجاد مخاطب ذهن در شرعى مسائل یا جلسات این رتباطا

  .نمائیم برطرف را ابهام مناسب، پاسخگویى با آنگاه و چیست؟
 یـک  یوسـف  سوره در مثالً؛ است گردیده ورفع و شده ایجاد ابهام چندبار یا یک قرآن، داستانهاى از برخى در

ى  رأَیتُهم الْقَمرَ و والشَّمس کَوکَبا عشَرَ أَحد رأَیت إِنّى یأَبت«: گوید مى پدرش به السالم علیه یوسف جا ینَ  لـجِد ؛ »سـ
 و سـؤال  یـک  واقع در و» .کنند مى سجده برابرم در ماه و خورشید و ستاره یازده که دیدم خواب در من! پدرم«) 4(

  .گردد مى روشن آن تعبیر داستان پایان در و چیست؟ خواب این بیرتع که شود مى ایجاد ابهام
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 لَتُنَبِّئَـنَّهم  إِلَیه أَوحینَآ و   الْجبِ غَیبت فى یجعلُوه أَن أَجمعواْ و ى بِه ذَهبواْ فَلَما«: فرماید مى خداوند دیگر جاى در
مرِهذَا بِأَمه و مرُونَ لَا هقـرار  چـاه  نهانگـاه  در را وى گرفتنـد  تصمیم و بردند، خود با را او که هنگامى« )5(؛ »یشْع 
 بـاخبر  کارشـان  ایـن  از آینـده  در را آنهـا  که فرستادیم وحى او به و] ساختند عملى را خود مقصد سرانجام[ دهند،

  ».دانند نمى آنها که حالى در ساخت، خواهى
 ایـن  از را آنهـا  چگونـه  السـالم  علیه یوسف و بود خواهد چگونه هآیند که شود مى ایجاد سؤال این نیز اینجا در
 داسـتان  در دیگـرى  ابهامهـاى  همینطور و. گردد مى برطرف نیز ابهام این داستان، اواخر در و. سازد مى باخبر کارشان

  .سازد مى پرجاذبه را بحث متوالى، ابهامهاى رفع و ابهامها این. شود مى رفع و ایجاد
 ایجـاد  دیگرى از پس یکى زیادى، هاى گره متوالى صورت به و شود مى استفاده خیلى قالب این از نیز رمان در

  )6( .شود مى باز سپس و
 در سـؤال  کـه  گیـرد  صـورت  کـارى  آن، بـه  تصریح بدون یا و شود تصریح ابهام به است ممکن قالب این در
  .گردد رفع آمده وجود به پرسش بعدى بحثهاى با و شود، ایجاد مخاطب

 ممکـن  چنانکه. است وجه من عموم »مسئله حل و مسئله طرح« قالب با »ابهام رفع و ابهام ایجاد« قالب نسبت
 بـه  اسـت  ممکـن  ابهـام  ایجـاد  دیگـر  سوي از و نشود یا شود ایجاد ابهام مخاطب ذهن در مسئله طرح هنگام است

  .گیرد صورت دیگري شکل به یا و باشد مسئله طرح صورت

  متوالى اىه چینی مقدمه. 4

 و کنـیم،  مـى  ارائـه  آن بـراى  اى مقدمـه  زاویـه،  هر به نسبت و کرده نگاه مسئله یک به مختلف زوایاى از گاهى
 معنـاى  مقدمـه،  چنـد  در بگـوییم،  سـخن  افسـردگى  موضوع در است قرار اگر مثالً. آوریم مى را المقدمه ذى سپس

 و کنـیم  مـى  بیان بحث مقدمات عنوان به را... و رخاشگرىپ با افسردگى ارتباط نشاط، با افسردگى ارتباط افسردگى،
  .پردازیم مى افسردگى بحث اصل به سپس

 و ابتـدایى  چینیهاى مقدمه در آنها تفاوت و دارد شباهت خیلى »موضوع بیان و موضوع طرح« قالب با قالب این
  .است سخن اول هاى گزاره به مقدماتى نگاه

  نگفت سخن کشکولى و گویى پراکنده. 5

 در خـاص  بنـدى  دسـته  بـدون  ولـى ؛ واحد موضوع با یا و مختلف موضوعات در پراکنده مطالب قالب، این در
 بیان و موضوع طرح« کنار در قالب این. نیست دیگر قالبهاى از یک هیچ به پایبند سخنران و گردد مى ارائه سخنرانى
 رفـع  و ابهـام  ایجاد« قالبهاى به کنون تا و است جودمو سخنرانیهاى در استفاده مورد قالبهاى ترین رایج از ،»موضوع

 نـو  خـاطر  به استفاده، صورت در اخیر قالب دو البته. است شده توجه تر کم »مسئله حلّ و مسئله طرح« نیز و »ابهام
  .برخوردارند ترى بیش گیرایى از بودن،
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  سخن قالبهاى از یک هر در تأخیر و تقدیم. 6

 یکى و آورد مى وجود به جدیدى چینشهاى هم، با آنها ترکیب یا و سخن قالبهاى از یک هر در تأخیر و تقدیم
 کـردن  جابجـا  آن، تقویـت  و انگیـزه  رسـانى  اوج بـه  یـا  و آن اسـتمرار  یـا  سخنرانى آغاز در انگیزه ایجاد راههاى از

  .است سخنرانى یک مختلف بخشهاى
 متـداول  و معمـولى  ترتیـب . کند پیروى مطالب لمتداو و معمولى ترتیب از نباید اوقات از بسیارى در سخنران

. شـود  داده آن پیرامـون  توضـیحاتى  مسئله، یا موضوع طرح از پس و شود معرفى موضوع ابتدا که است این مباحث
 از بخشـى  موضـوع،  معرفـى  از قبل اینکه مثل؛ دارد ترى بیش جاذبه بریزیم، هم به موارد برخى در را ترتیب این اگر

 ارائـه  را آن تعریـف  موضـوع،  دقیق معناى درك براى انگیزه، ایجاد از پس آنگاه و کنیم بیان را آن طرح قابل مسائل
 جاذبـه  کننـد،  مـى  تکـرار  احسـاس  و شـده  زده قـدیمى  قالبهاى از که مخاطبان برخى براى جدید قالبهاى این. کنیم
 چنـین  از باید موارد آن در که ندک ایجاد ریختگى هم به احساس دیگر برخى براى است ممکن گرچه؛ دارد ترى بیش

  .نمود پرهیز اقداماتى
 بسیار جدید قالبهاى ارائه و انتخاب در گوینده، مهارت و توانایى نیز و آنان هاى ذائقه و مخاطبان دقیق شناخت

  .دارد نقش
 :است ضرورى نکته دو به توجه قالبها، از بحث پایان در
 بـه  و تحلیلـى،  و تجزیـه  اسـلوبها،  جهـت  از و اى، محاوره ،اجرایى روش نظر از سخنرانى یک است ممکن. 1
 اسـت  ممکـن  طور همین. باشد شده استفاده آن در »مسئله حلّ و مسئله طرح« قالب از کلى، صورت و قالب لحاظ

 هنگـام  در اینـرو  از. شـود  گرفتـه  کـار  به سخنرانى در قالبها و اسلوبها اجرایی، روشهاي ترکیب از دیگرى شکلهاى
 توجـه  آنهـا  مختلف زوایاى و ظرافتها با هم آن اسلوبها، و قالبها اجرایی، روشهاي تفاوت به باید سخنرانیها ارزیابى

  .نمود
 از اسـتفاده  مـثالً ؛ دارد اهمیـت  بسـیار  قالبهـا  از یک هر از استفاده در مخاطب حوصله و هوشمندى رعایت. 2
؛ رسد نمى نظر به مناسب چندان عوام مخاطب براى »متوالى چینیهاى مقدمه« قالب یا ،»ابهام رفع و ابهام ایجاد« قالب
 طـرح « یـا  »موضـوع  بیـان  و موضوع طرح« قالب از استفاده بالعکس و. شود انجام ظریف و شفّاف بسیار اینکه مگر

 یـا  و »ابهام رفع و ابهام ایجاد« قالب از استفاده طور همین. است تر مناسب مخاطبى چنین براى »مسئله حلّ و مسئله
 جوانـان،  مخصوصاً زده، شتاب و هوشمند مخاطبان براى »مسئله حلّ و مسئله طرح« و »متوالى چینیهاى مقدمه« قالب

  .رسد مى نظر به تر مناسب

  سخنرانى چند مطالب ترتیب

 رمضـان  مبارك ماه یک در مثال؛ باشیم داشته سرهم پشت سخنرانی چندین تبلیغی، مکان یک در باشد قرار اگر
 از شبها همه در و کرده انتخاب را موضوع یک آیا که آید می پیش سؤال این کنیم، سخنرانی شب هر اطمیهف دهه یا

؛ نیسـت  سـخنرانی  یـک  مطالـب  چینش در بحث پس کنیم؟ ارائه موضوع چند در را خود مباحث یا کنیم، بحث آن
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 بـراي  تـري  بـیش  تأثیرگـذاري  تـا  مدهـی  ترتیب چگونه را سخنرانی چند مطالب که ایم شده وارد مسئله این در بلکه
  .گیرد صورت تبلیغ اهداف به رسیدن

 :نمود مرتب توان مى زیر صورتهاى به را سخنرانى چند مطالب
  ؛مستقل موضوع یک به جلسه هر اختصاص. 1
  ؛جلسه چند در موضوع یک با مباحث تقسیم. 2
  .جداگانه بحث موضوع و محور یک به جلسه چند هر اختصاص. 3

 موقعیـت  سـخنران،  تسـلط . پیچیـد  واحـدى  نسـخه  تـوان  نمـى  بحث، ترتیب نوع سه از یک هر ترىبر درباره
 در ولـى ؛ دارد اثـر  انتخـاب  در افتد، مى برایشان که اتفاقاتى و تمایالت نیازها، نظر از مخاطبان موقعیت او، اجتماعى

 زمـانی،  شـرایط  بـا  بایـد  شده ائهار مطالب یعنی؛ است الزم... و اجتماعی مکانی، زمانی، تناسب رعایت صورت هر
. شود رعایت آنها در تنوع باید مطالب، ترتیب انواع از یک هر در همچنین. باشد داشته تناسب... و اجتماعی مکانی،
  .شود می مخاطب خستگی موجب اجرایی، فنون و روشها محتوا، در تنوع نداشتن و مطالب تکرار

 ریـز  از یکـى  جلسـه  هـر  در تنـوع،  ایجـاد  بـراى  توان مى د،باش عام جلسه چند در بحث اصلى محور چنانچه
 کـرد  نگـاه  آن به خاصى زاویه با جلسه هر در توان مى باشد، خاص اصلى محور اگر و. کرد بحث را آن موضوعات

  .ندهد دست مخاطب به تکرار احساس تا
 تـر  سـاده  ترتیـب  ایـن  با سخنرانى زیرا؛ دارد اولویت »مستقل محور یک جلسه هر« ترتیب مبتدى، طالب براى

 رعایـت  را »جلسـات  ابتـداى  در قـوى  خیلى سازى انگیزه« و »گذشته جلسات گزارش« نیست الزم سخنران و است
  .کند

 از بسـیاري  تبلیـغ،  در زیـرا ؛ تبلیـغ  تا است سازگار آموزش با تر بیش جلسه، چند براى خاص محور از استفاده
 مخاطبـانی  براي هم آن علمی، عمیق بحثهاي در جز اینرو از؛ رندگی نمى را مطالب گاهى و شوند مى عوض مخاطبان

  .شود نمی توصیه دارند، را گذشته مطالب یادسپاري توانایی که
 بعـدى  جلسـات  بـراى  سـازى  انگیزه شود، مى چینش موضوع و محور یک با سخنرانى، جلسه چند مباحث اگر

  .شود انجام تر قوى باید
 شـود  وارد ابهـامى  روش با جلسات، از یک هر براى بتواند و باشد داشته فىکا توانایى سخنران، که صورتى در

  .بود خواهد پرجاذبه بسیار برسد، بحث اصلى محور به بعد و نماید، سازى انگیزه و )7(
  .نگیرد صورت مطالب تداخل تا شود اجرا قوى خیلى مطالب، بندى دسته باید سخنرانیها این در

 بخشـى  تمرکز جهت مخاطبان، جابجایى خاطر به سخنرانیها گونه این ابتداى در گذشته مطالب از بعضى تکرار
  .است ضرورى آنها به
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 )2(چینش مطالب: بیست و هفتمدرس 

 تأثیرگذاري براساس چینش

 چیـنش  در را الزم دقـت  اساس، این بر و نگریم می سخنرانی مطالب به مخاطب، بر تأثیرگذاري زاویه از گاهی
 احسـاس « و »اندیشه« حوزه دو در تأثیرگذاري راههاي به را مستقلی فصل اینکه به توجه با. گیریم می کار به طالبم
 کـه  شـویم  مـی  متـذکر  را نکتـه  همـین  فقط و کنیم نمی بحث آن از اینجا در ایم، داده اختصاص »گرایش و هیجان و

 ابتـداي  در انگیـزه  ایجـاد  بـراي  را راههـایی  اگر الًمث؛ داشت خاص توجه نیز راهها آن به باید مطالب چینش هنگام
 و دهیم، قرار سخنرانی ابتداي در سازي انگیزه براي را مطالبی نیز مطالب چینش در باید طبعا کنیم، می بیان سخنرانی

 کنـیم  رعایـت  را آن نیـز  مطالـب  چینش در باید کنیم، می پیشنهاد را مناسب بندي دسته سخن، زیباسازي براي اگر یا
  ... .و

  سخن اجزاي براساس چینش

 مطالـب  و کردنـد  مى تقسیم جزء پنج به را آن نیز برخى و دانستند مى جزء چهار شامل را خطابه قدما از بعضى
  .کردند مى چینش اجزا آن براساس را خود

 :از اند عبارت که است کرده تقسیم جزء چهار به را خطابه ارسطو
  ؛مقدمه. 1
  ؛)آن پرورش و سخن موضوع طرح( عرض. 2
  ؛)مدعا اثبات براى دلیل اقامه( تدلیل. 3
  ).ختام حسن( خاتمه. 4

 ابطـال  براى مختلف عقاید و آرا مناقشه تفنید، از آنان منظور. اند افزوده آن بر »تفنید« نام به دیگرى جزء بعضى
  )1( .است مقابل طرف دالیل و مدعا

: قسـمت  پـنج  خطابـه،  هـر  بـراى  »فـدروس « رساله در او .است کرده تقسیم قسمت پنج به را خطابه افالطون،
 ضـرورى  را مطالب بر مرور و تکرار یا خاتمه و امارات، و قراین بیان برهان، و استدالل تشریح مطلب، بیان مقدمه،

  )2( .داند مى
 اثبات براى تر بیش که باستان یونان و ارسطو دوران در مخصوصاً گذشته، دوران در خطابه هاى انگیزه و اهداف

 بـه  توجـه  با. شد مى سخنرانی براي خاصى اجزاي و چینش مستلزم بود، مخالفان هاى اندیشه ابطال و خود حقانیت
 از متفـاوت  اسـالمى  رسوم و آداب همچنین و است، ارسطویى و یونانى خطابه از فراتر دینى سخنرانى اهداف اینکه
 را سـخنرانى  و برشـمرد  را زیـر  اجـزاي  دینـى،  نرانىسـخ  بـراى  تـوان  مى است، مکاتب و ملل دیگر اعمال و آداب

 :کرد چینش آنها ترتیب به و براساس
  ؛خطبه. 1
  ؛مقدمه. 2
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  ؛)سخن میانه( متن. 3
  ؛بندى جمع و گیرى نتیجه. 4
  ؛اوج نقطه. 5
  .دعا. 6

  خطبه. 1

  خطبه اهمیت

 اسـت  مضـامینى  داراى شد واهدخ اشاره که چنان. الف زیرا؛ دارد اهمیت بسیار سخنرانى آغاز در خواندن خطبه
 و الزم کـارى  هـر  شـروع  بـراى  السـالم  علـیهم   بیـت  اهـل  روایات تصریح به آنها از برخى و مهم، آنها از یک هر که

  .است ضرورى
 بـوده  جاري سخنرانى ابتداى در خطبه خواندن بر السالم علیهم بیت اهل و وآله علیه اهللا صلی  اعظم پیامبر سیره. ب

  .است
  .اوست در تمرکز ایجاد براى اى مقدمه و مخاطب آمادگى سبب خطبه،. ج
 را او مـذهب  و عقیـده  نـوع  شـود  مـی  بیـان  آن در که مطالبی با و است خطیب موضع اعالم نوعى به خطبه. د

  .سازد مى مشخص
 آن شـنیدن  حوصـله  اصالً مخاطبان اینکه مثل؛ کند حذف را خطبه سخنران، است ممکن اندکى بسیار موارد در

 تاریخى، خاص حوادث علت به یا کنند مى ترك را جلسه انگیزگى، بى دلیل به خطبه، قرائت صورت در و ندارند ار
 حضـرت  مشـهور  سـخنرانى  نمونـه،  براي؛ گیرد مى صورت امرى چنین مخاطب، در تر بیش احساسى تأثیرگذارى یا

  .برشمرد توان می 1342 در را اهللا رحمه خمینى امام
 چنـین  نیـز  السالم علیهم  طهارت و عصمت بیت اهل که چنان؛ شود فراموش خطبه نباید امکان سرحد تا بنابراین

  .اند نکرده فراموش سخت، بسیار شرایط در حتى را خطبه و بوده

  خطبه حجم

 :شود مى گرفته نظر در ذیل موارد به توجه با خطبه حجم
 طـوالنى،  سـخنرانى  و کوتـاه  خطبـه  نـد نیازم کوتـاه،  سـخنرانى  طبیعى، صورت به :سخنرانى زمان مدت. 1
  .است تر طوالنى خطبه نیازمند
 و خطبـه  اسـتماع  بـراي  و غیرمـذهبى  مخاطـب،  اگر :مخاطب حوصله و غیردینى و دینى هاى انگیزه. 2
 یـا  جلسـه  زدن برهم براى مناسبى فرصت صورت این غیر در زیرا؛ کرد مختصر را خطبه باید باشد، انگیزه بى سخن

 چنـدانى  حوصـله  و انتظار مواقع، اکثر در مدارس آموزان دانش مثال، براي؛ داشت خواهد خود انگیزه دادن دست از
  .ندارند خطبه شنیدن براى
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  خطبه محتواى

 :است ذیل موارد شامل خطبه
 هـر  مسـلمان  انسـانِ  اسـالمی،  فرهنـگ  در. است برکت مایه که پروردگار نام به تمسک و خدا نام با شروع. 1
 را مسـلمانان  گوناگون، تعابیر با و مختلف موارد در وآله علیه اهللا صلی  اکرم پیامبر. کند می آغاز خداوند نام با را اقدامی

 کـه  چنـان ؛ کننـد  آغـاز  متعال خداي نام و یاد با را ارزشمندي کردار و گفتار هر که فرموده راهنمایی موضوع این به
 یـاد  و نـام  بـا  که ارزشمندي کردار و گفتار هر) 3(؛ اَبتَر فَهو اهللاِ بِذکرِ یفتَح الَ بالٍ ذي اَمرٍ اَو کَلَامٍ کُلُّ«: است فرموده
  ».است ابتر و ناتمام نشود، شروع متعال خداوند
 و گوینـده  در را سـپاس  و شـکرگزارى  روحیـه  و است خداوندى رحمت جلب عامل که الهى ثناى و حمد. 2
 سـخن،  آغاز در و سازد می جاري زبان بر را الهی حمد خداوند، نام و یاد زا پس دینی سخنران. کند مى زنده شنونده

 هـر ) 4(؛ أَقْطَـع  فَهو بِالْحمد فیه یبدأُ لَا کَلَامٍ کُلُّ« که است آمده حدیث در. بخشد می زینت حمد ذکر با را خود کالم
 هاي خطبه اولین از امر این به اهتمام» .است ناقص و ناتمام نشود، آغاز خداوند از سپاسگزاري و حمد با که سخنی

  .است مشهود دیگر امامان و )6( السالم علیه علی امام هاي خطابه در نیز و )5( وآله علیه اهللا صلی  خدا رسول جمعه نماز
 همـراه  خداونـد، . اسـت  تـولّى  نشـانه  که او معصوم بیت اهل و وآله علیه اهللا صلی  خدا پیامبر بر سالم و درود. 3

 بـر  و کننـد  تبعیـت  فرشتگان و خداوند از خواهد می مؤمنان از و فرستند می درود وآله علیه اهللا صلی  پیامبر بر فرشتگان
 :فرستند درود الشأن عظیم پیامبر
لِّموا  و علَیـه  صلُّوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا النَّبِی علَى یصلُّونَ مالئکَتَه و اللَّه إِنَّ« ـ  سـ و خداونـد  همانـا «) 7(؛ »لیماًتَس 

  ».کنید نیکو و کامل سالمی او بر و بفرستید درود پیامبر بر نیز شما! مؤمناناي  .فرستند می درود پیامبر بر فرشتگانش
 درود او بیـت  اهـل  و وآلـه  علیـه  اهللا صـلی   پیـامبر  بـر  خطبـه،  در بـود،  بیـت  اهل از خود که السالم علیه علی امام

لَه  الْمرْتَضَـى  أَمینُـه  و الْمجتَبى رسولُه و الْمصطَفَى عبده محمداً أَنَّ أَشْهد و«: کنید توجه نمونه نای به. فرستاد می سـأَر 
د  و الْأُمۀَ نَصح و انَۀَالْأَم أَدى و الرِّسالَۀَ فَبلَّغَ منیراً سراجاً و بِإِذْنه إِلَیه داعیاً و نَذیراً و بشیراً بِالْحقِّ بـع  ه ى  اللـَّ  أَتَـاه  حتـَّ
  )8( ».الدینِ یوم آله و علَیه اللَّه صلَّى و الْآخرِینَ فی آله و علَیه اللَّه صلَّى و الْأَولینَ فی آله و علَیه اللَّه فَصلَّى الْیقینُ
  .باشد مى تبرّى نشانه که گرامیش بیت اهل و وآله علیه اهللا صلی  برپیام دشمنان نفرین و لعن. 4

 راههاي از یکی کردند، تالش دین و خداوند علیه که وظالمانی قاتالن و السالم علیهم بیت اهل دشمنان از برائت
: گـوییم  مـی  سالمال علیهم حسین امام به خطاب عاشورا زیارت در چنانکه؛ است السالم علیهم بیت اهل و خدا به تقرّب

ک  إِلَیـک  و الْحسنِ إِلَى و فَاطمۀَ إِلَى و الْمؤْمنینَ أَمیرِ إِلَى و رسوله إِلَى و اللَّه إِلَى أَتَقَرَّب إِنِّی عبداهللاِ اَبا یا« الَاتـوبِم و 
ه  فی جرَى و یانَهبنْ علَیه بنَى و ذَلک اَساس أَسس ممنْ بِالْبرَاءةِ ظُلَمـ و  رِهو جـ  لَـیکُمع لَـى  وع  کُمابـا اي  ) 9(؛ أَشْـیاع 
 و مواالت وسیله به تو، به و حسن به و فاطمه به و امیرمؤمنان به و او رسول به و خدا به جویم می تقرب من! عبداهللا
 و شـما  بـر  و نهـاد  بنا را ستم و ظلم اختمانس و پایه که کس هر از جستن] بیزاري و[ برائت وسیله به و تو دوستی

  ».کرد ستم و ظلم شیعیانتان
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 چنانکـه ؛ کنیم می لعن را آنها داشتند، روا ستم و ظلم آنان بر که السالم علیهم بیت اهل دشمنان از برائت نشانه به
لَ  علَـیکُم  لْجورِا و الظُّلْمِ أَساس أَسست أُمۀً اللَّه فَلَعنَ«: خوانیم می زیارت همین در أَهـ  یـتخداونـد  پـس  )10( ؛...الْب 

  »... .نهادند بنیان بیت اهل شما بر را ستم و ظلم اساس که را گروهی کند لعنت
 حضرت آن خاندان و رسول، و خدا دشمنان مقابل در را خود موضع سخنرانی، آغاز در دینی سخنران دارد جا
  .سازد روشن

  خطبه تناسب

 اخالقى ما بحث اگر مثالً؛ گردد انتخاب سخنرانى در بحث محتواى با متناسب خطبه که است ندهزیب و شایسته
 آن خـاطر  به و گوید مى سخن الهى گذشت و عفو از که شود انتخاب اى خطبه است، گذشت و عفو آن، موضوع و
. شـود  انتخـاب  اعتقـادى  مضـامین  بـا  نیز خطبه است، اعتقادى بحث اگر یا و. شود مى سپاسگزارى و تشکر خدا از

  .نمود انتخاب دیگر معصومان هاى خطبه یا و السالم علیه امیرالمؤمنین البالغه نهج از توان مى را ها خطبه از هایى نمونه
  )11( .اند نموده منتشر محترم مبلّغان استفاده جهت و کرده آوري جمع را ها خطبه انواع نیز نویسندگان از بعضی
 خوانـده  شـعر  صـورت  به حتى و دیگر زبانهاى یا و فارسى زبان به خطبه کند می قتضاا مخاطبان شرایط گاهی

  .باشد می ضروري موارد از بعضی در نیز جهت این از تناسب. شود
 صـحت  نظـر  از تـا  باشند، مأثور که شود انتخاب هایى خطبه االمکان حتى است شایسته خطبه، اهمیت دلیل به

  .نشود ایجاد مشکلى تبالغ و فصاحت و ادبیات و مضامین

  مقدمه. 2

 ارتبـاط  شـنونده  بـا  محتوایى لحاظ به گوینده که است جایى اولین و سخنرانى پیشانى درواقع سخنرانى مقدمه
 مطْلَـع  سـخنرانى  مقدمـه  که آنجا از. دارد مخاطبان دفع یا جذب در زیادى تأثیرگذارى جهت این از و کند مى برقرار
 این در روان و مختصر حال عین در و زیبا الفاظ و تعابیر از استفاده. شود ارائه زیبا کانام سرحد تا باید است، کالم

  .است کارساز بسیار خصوص
 مقـدمات  از اسـتفاده  اینرو از؛ کنیم مطرح را تکرارى موضوعات و مباحث از بعضى شویم مى مجبور نیز گاهى

  .کند جذّاب را سخن و داده کاهش را بودن تکرارى دافعه تواند مى زیبا
 دادن دسـت  از عامـل  کُنـدى،  گـاهى . جـا  بـى  کنـدى  و تـأنّى  وهم است مضر جا بى عجله هم مقدمه، طرح در
  .شود مى مخاطب آمادگى عدم با همراه بحث، به نامناسب ورود باعث عجله گاه و است مخاطب
 سـخن،  ابتـداى  در مطلـب  گیـرى  پى براي انگیزه ایجاد راههاى که است این مقدمه درباره توجه قابل نکته یک

 بـا  بایـد : ثانیـاً  و نیسـت،  شده مطرح راههاى در منحصر چینى مقدمه: اوالً اینرو از؛ آن همه نه است مقدمه از بخشى
  .کرد استفاده انگیزه ایجاد راههاى از آن، نوع و مطالب حجم لحاظ به سخنرانى، در مقدمه جایگاه به توجه
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  مقدمه اهداف

 :از رتندعبا مقدمه بیان اهداف

  بحث استماع جهت او در حوصله ایجاد و مخاطب سازى آماده. 1

 آمـادگى  ذهنـى  و فکرى لحاظ به گاهى و اند رغبت بى بحث یک به نسبت احساسى جهت از شنوندگان گاهى
 خاطر به گاهى و ذهنى پراکندگى و تشتت خاطر به گاه آمادگى عدم این. ندارند آن پذیرش و شنیدن جهت را الزم
  .دارد آن شدن روان براى مقدماتى چینش به نیاز که است مطلب بودن گینسن

 ایـن  بـه  رسـیدن  بـراى  مخاطب، در مطلب گیرى پى و استماع انگیزه و کنجکاوى برانگیختن راههاى از استفاده
  .است مناسب بسیار هدف

  مخاطب نزد در گوینده جایگاه تثبیت. 2

 نـزد  در جایگـاه  نداشـتن . نـدارد  جایگـاهی  خـود  مخاطـب  نزد رد دلیلی هر به کند می احساس سخنران گاهی
 بـد  و سـخنران  اطـراف  منفـی  هالـه  مخالفان، منفی تبلیغات سخنزان، از شناخت عدم مثل زیادي عوامل به مخاطب

  .نماید برطرف را مشکل این کند سعی باید سخنرانی مقدمه در سخنران. دارد بستگی او، بستگان وضعیت بودن
 در مطلـب  ضـرورت  بیان یا تحسین، و تکریم روش مثل؛ مطلب گیرى پى براي انگیزه ایجاد اىروشه از بعضى

  .رساند مى یارى هدف این به رسیدن براى را سخنران آن، صورتهاى از بعضى

  )سخن میانه( متن. 3

 گـاهى  گرا و. داد اختصاص آن به را ترى بیش زمان باید اینرو از؛ شود مى تأمین متن در سخنرانى، اصلى هدف
  .است نادر بسیار و بوده ضرورت باب از شود، مى طوالنى »متوالى چینیهاى مقدمه« روش در سخنرانى مقدمه
 روشـهاى  از اسـت  الزم یابـد،  مـى  تحقـق  مـتن  در تـر  بیش رفتار، و احساس اندیشه، در تأثیرگذارى که آنجا از
 وجـود  اندیشـه  یـا  حس در تأثیرگذارى نوعى به مقدمه در اگر. شود استفاده قسمت این در تر بیش کدام هر مناسب

  .شود تلقى سخنرانى اصلى هدف عنوان به نباید و است مخاطب سازى آماده باب از دارد،
 انجـام  او روى بـر  سـخنرانى  مـتن  در را تأثیرگذارى ترین بیش مقدمه، در مخاطب سازى آماده از پس سخنران،

 ختـام،  حسـن  و اوج نقطـه  در چـه  اگـر  و. رساند مى اوج به را گذارىتأثیر این اوج، نقطه و پایانى بخش در و داده
  .گیرد مى صورت متن در آن اصلى کار ولى؛ رسد مى اوج به مخاطب احساسات بر تأثیرگذارى

 و اندیشه، حوزه دردو تأثیرگذاري روشهاي و سخنرانی اسلوبهاي سخن، چینش قالبهاى براساس سخنرانى متن
 شد، خواهد ارائه این از پس یا و شد، بیان تر پیش که شرایطى با مناسب مواد از ستفادها و گرایش و میل و احساس

  .گردد مى تنظیم
 در کـه  شـود  سـازي  مقدمـه  احساسـی  اثرگـذاري  رسانی اوج به براي است الزم سخنرانی متن پایانی بخش در
  .شد خواهد داده توضیح اوج نقطه قسمت
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  بندى جمع و گیرى نتیجه. 4

 آن به ذیل اهداف به توجه با که است متن در شده بیان مطالب بندى جمع و گیرى نتیجه سخنرانى، چهارم جزء
 :شود مى پرداخته
  ؛مخاطب تر بیش فهم. 1
  ؛پیام ماندگارى. 2
  ؛بعدى بحثهاى براى سازى زمینه. 3
  .مخاطبان توسط مطالب کردن پیدا انتقال قابلیت. 4

 نمونه، عنوان به. نکند ایجاد اخالل احساسى رسانی اوج به در که گیرد صورت اى گونه به باید بحث بندى جمع
  .آورد پدید را مشکل این است ممکن بندى جمع کشیدن طول زیاد

 مـتن  عبـارات  و الفـاظ  تکـرار  بنـدى،  جمـع  در شـده  استفاده عبارات و الفاظ المقدور حتى است الزم همچنین
 احسـاس  و نکنـد  وارد لطمـه  مخاطـب  نـوگرایی  به تا گیرد صورت جدید عبارات و الفاظ با بلکه؛ نباشد سخنرانی

  .نیاید بوجود او در تکرار
 از کـه  بحثهـایى . باشیم داشته گیرى نتیجه و بندى جمع سخنرانیها همه در ندارد ضرورت که است توجه شایان

  .رسانند مى هدف به را ما و هستند روشن خود به خود باشند، برخوردار مناسبى بندى دسته
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  )3(چینش مطالب: بیست و هشتم درس

 اشاره

 و گیـري  نتیجـه « و »مـتن « ،»مقدمـه « ،»خطبـه « یعنـی  دینـی  سـخنرانی  اجـزاء  از جزء چهار با گذشته درس در
  .دهیم می توضیح است »ختام حسن« یا »اوج نقطه« که را پنجم جزء اینک و. شدیم آشنا »بندي جمع

  )ختام حسن( اوج نقطه. 5

 گـاهی  دارد امکـان  البتـه  که است رفتار و اندیشه در گاه و احساس در تأثیرگذارى اوج نقطه اوج، نقطه از مراد
  .شوند جمع هم با نیز رفتار و احساس اندیشه، در تأثیرگذارى

 اوج در سـریال  و فیلم مخاطب، از شدن جدا لحظه که شود مى تالش همواره تلویزیونى سریالهاى و فیلمها در
 قهرمـان  سـوى  بـه  را اسـلحه  شخصـى  کـه  شـود  مـى  گذاشته نمایش به صحنه این مثالً. باشد احساسى رىتأثیرگذا
 اصـابت  هـدف  به آیا که ماند مى ابهام از اى هاله در کار نتیجه اما؛ کند مى هم شلیک حتى و رفته نشانه فیلم محبوب

 اجـرا  خاصـى  موزیـک  و نـورپردازى  با صحنه این و ،...و نه یا شد کشته یا و مجروح فیلم قهرمان آیا خیر؟ یا کرد
 و یابـد  مـى  پایـان  سـریال  از قسـمت  ایـن  جا همین در و گیرد مى قرار احساس اوج در بیننده که اى گونه به؛ شود مى

 قسـمتهاى  تماشـاى  بـراى  مخاطـب  جـذب  عامـل  کار همین. ببیند بعدى قسمت در را ماجرا ادامه باید کننده تماشا
 اسـت  ممکـن  زیـرا ؛ شـوند  نمى تقسیم زمان جهت از مساوى قطعات به عمدتاً سریالها رواین از؛ است سریال بعدى
  .نمود ایجاد را احساسى اثرگذارى اوج خاص، زمان در نتوان

 در معمـوالً  کـه  دهـد  قـرار  تأثیرگذارى اوج زمان در را مخاطب از خود شدن جدا نقطه است بهتر نیز سخنران
 پایـانى  بخشـهاى « در آن مقـدمات  بایـد  البتـه  و. شـود  مى تأمین مصیبت کرذ و روضه در هدف این دینى سخنرانى
 خـوانى  روضـه  فاقد خاص، شرایط یا مناسبت خاطر به سخنرانى یک که صورتى در. آید فراهم »گریز« و »سخنرانى

 اوج، نقطـه  اهـداف  و کارکردهـا  تـا  کـرد  تعبیه آن پایانى قسمت در و سخنرانى متن در را اوج نقطه توان مى باشد،
  .یابد تحقق سخنرانى مکانى و زمانى شرایط و سخن محتواى با متناسب
 را بسـترى  مجموعـاً  ،»مصیبت ذکر« و »گریز« ،»سخنرانى متن پایانى قسمتهاى« مذهبى، معمول سخنرانیهاى در
 سـه  ایـن  انتو مى سخنرانى، مطالب چینش در اینرو از. رسد مى اوج به آن در احساسى اثرگذارى که نماید مى فراهم

 »ختـام  حسـن « یـا  »اوج نقطـه « عنـوان  تحـت  هـم  بـا  را آنهـا  همه و آورد حساب به اوج نقطه اجزاء از را قسمت
  .کرد گذارى نام

 نیـز  سـخنرانى  وسـط  در مـثال  و دارد وجـود  هم سخنرانى متن در تأثیرگذاري اوج گاهى که است ذکر به الزم
 یا و سخنرانى وسط در اگر و باشد سخنرانى پایان در که است بهتر اساسى جزء یک عنوان به ولى؛ گیرد مى صورت

  .برسیم اوج نقطه فواید و اهداف به تا باشد تر قوى پایانى اوج نقطه باید افتاد، اتفاق نیز مقدمه در حتى
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  اوج نقطه کارکردهاى و فواید

 :است ذیل کارکردهاى و فواید داراى اوج نقطه
  .وى در معنوى العاده فوق حظّ و بهره دایجا و مخاطب ذائقه شدن شیرین. 1
. قبـل  جلسه از خوش خاطره ماندن باقى خاطر به بعدى جلسات در شرکت جهت مخاطب در انگیزه ایجاد. 2

  .است بعدى جلسات نشدن خلوت و مخاطبان جمعیت حفظ موجب مسلسل جلسات در انگیزه این

 اوج نقطه اجزاء

 عبارتنـد  کـه  شود مى تشکیل اساسى بخش سه از معموالً دینى، نرانىسخ پایان در اوج نقطه شد، اشاره چنانکه
 :از

  ؛سخنرانى متن پایانى بخش. الف
  ؛گریز. ب
  .مصیبت ذکر. ج

  سخنرانى متن پایانى قسمتهاى. الف

  .کرد اقدام احساسی تأثیرگذارى در اوج ایجاد براى توان مى زیر راههاى از سخنرانى، متن پایانى قسمتهاى در
 از دیـن،  زیبائیهـاى  از بحـث  در اگـر  مثـال  عنوان به بحث؛ انتهاى براى بکر و بدیع هاى نکته ابانتخ. 1

 ایـن  نـامحرم،  به نگاه موضوع در مثال؛ باشیم داشته پایان در را حکمت ترین مهم به اشاره گوییم، می احکام حکمت
  .کنیم ذکر پایان در شود، مى افسردگى موجب نامحرم به نگاه که را حکمت

 اشـاره  حکمـت  ایـن  بـه  سخن پایان در کنیم، مى سخنرانى قرآن قرائت و تسبیح و ذکر حکمت مورد در اگر ای
  )12( .بیاوریم را آب شهادت ماجراى و گذارند مى مثبت اثر انسان بدن سلولهاى روى بر ذکرها این که کنیم

  .باشد چنین او نگاه زا باید و شود می سنجیده مخاطب به توجه با نکته، بودن مهم و بکر و بدیع
 از تـرس  و الهـى  خشـیت  از بحـث  سـخن  ابتـداى  در اگر مثالًانذار؛  و بیم از پس نشاط، و امید ایجاد. 2

 نکـات  الهـى،  عـذاب  بـه  نسـبت  تـرس  ایجاد از پس سخن، پایان در و شود، داده بیم مخاطب به و مطرح خداوند
 خـوش  خاطره با و رسد، مى معنوى نشاط به و شده ارامیدو مخاطب گردد، بیان شفاعت مقوله مخصوصاً امیدبخش،

ت  و رحمـت  بـه  را مخاطـب  ابتدا در یعنى؛ گیرد صورت چینش این عکس اگر حال. شود مى خارج جلسه از محبـ 
 بـاقى  او ذهـن  در جلسـه  از خوشى خاطره بترسانیم، الهى عذاب از را او سخن، پایان در سپس و کرده امیدوار الهى
  .ماند نمى

 بحـث  چنانچـه  مـثالً وتنهایى؛  پناهى بى کسى، بى با مخاطب آشنایى از پس پناهگاه و ملجأ ىمعرف. 3
 قـوى  نشـاط  یـک  سـخن،  پایان در توانیم مى است،... و قیامت و قبر تنهاییهاى و هراسها و هول و قیامت درباره ما

 حقیقـت  که مطلبى چنین طرح. باشند انسان پناه توانند مى السالم علیهم بیت اهل حساس، شرایط آن در که کنیم ایجاد
  .دهد قرار احساس اوج در را مخاطب تواند مى هست، نیز
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 و مشـکالت  و الزمـان  آخـر  دربـاره  مـا  سـخن  اگـر  مـثالً مشکالت؛  و سختى از پس آسانى و یسر نوید. 4
 رفـع  و سـالم ال علیـه  مهـدى  حضـرت  آمـدن  نویـد  با سخن، پایان در توانیم مى است، دوران این در بشر گرفتاریهاى

  .کنیم ایجاد مخاطب در را معنوى شادابى و نشاط احساس اوج مهدوى، دولت در مشکالت
 نوعى به توان مى باشد، چه هر سخن موضوعالسالم؛  علیهم بیت اهل محبت و رحمت هاى جلوه بیان. 5

 مـردم،  تمـام  بـه  نسبت آنان محبت و رحمت از هایى جلوه و داد ربط طهارت و عصمت بیت اهل به پایان در را آن
 اسـت  فراوان زمینه این در واقعى تاریخى داستانهاى و روایات. کرد بیان را قیامت در عالقمندان و محبین مخصوصاً

  .دهد مى قرار السالم علیهم بیت اهل به عشق و احساس اوج در را مخاطب و
 :نمونه عنوان به

 بـراى ! اللّه رسول یابن شوم، فدایت: کردم عرض السالم یهعل باقر حضرت به: گوید مى انصارى اللّه عبد بن جابر
 کـنم  مـى  بیـان  شـیعیان  بـراى  را آن کـه  هنگـامى  تا بفرمایید علیهاالسالم زهرا فاطمه ات جده فضیلت در حدیثى من

 در: کـه  رمودف مى نقل وآله علیه اهللا صلی  خدا رسول از جدم، از او و پدرم: فرمود السالم علیه باقر امام. گردند خوشحال
 آنگـاه . اسـت  بلنـدتر  همـه  از قیامـت  روز در من منبر و شود مى برپا نور از منبرهایى رسل و انبیاء براى قیامت روز

 براى پس. است نشنیده را آن مانند رسل و انبیاء از احدى که بخوانم اى خطبه پس بخوان، خطبه: فرماید مى خداوند
 نصـب  طالـب  ابـى  بـن  علـى  مـن  وصـى  بـراى  منبرى آنها میان در و شود مى برافراشته نور از منبرهایى نیز اوصیاء

 که خواند مى اى خطبه پس بخوان، خطبه فرماید مى السالم علیه  على به خداوند آنگاه؛ است بلندتر همه از که گردد مى
  .است نشنیده آن مانند اوصیاء از احدى

 ایـام  ریحانـه  دو و نـوه  و فرزند دو براى پس گردد، مى بنص نور از منبرهایى رسل و انبیاء فرزندان براى آنگاه
 هـایى  خطبـه  دو آن و بخوانیـد  خطبـه  شـود  مـى  گفتـه  آنـان  بـه  و شود مى برپا منبرى) علیهماالسالم حسنین( حیاتم

  .اند نشنیده را آن مانند رسل و انبیاء فرزندان از یک هیچ که خوانند مى
 علیهاالسالم  فاطمه آنگاه کجاست؟ وآله علیه اهللا صلی  محمد دختر اطمهف: دهد مى ندا است جبرئیل که منادى آنگاه

 و محمـد  کیسـت؟  آن از بزرگـوارى  و کرامـت  محشر اهل اى: فرماید مى تعالى خداى] :فرمود اینکه تا[ خیزد، برمى
 مـن ! محشـر  اهـل  اى: فرمایـد  مـى  خداوند آنگاه. قهار واحد خداى براى: کنند مى عرض السالم علیهم حسنین و على

  .دادم قرار السالم علیهم  حسنین و فاطمه و على و محمد براى را بزرگى و کرامت امروز
 ایـن  در. رود مـى  بهشت سوى به که است فاطمه این ببندید، را چشمها و افکنده پایین را سرها! محشر اهل اى

. اسـت  تـازه  لؤلـؤ  از آن مهار و اند، هکرد آویزان دیباج را طرفش دو که حالى در آورد، مى بهشتى شتر جبرئیل هنگام
 چـپ  سمت در فرشته هزار صد و راست طرف در را فرشته هزار صد متعال خداى و شوند مى سوار آن بر حضرت

 سـوار  خـود  بالهـاى  روى بـر  را علیهاالسـالم  فاطمه حضرت تا فرماید مى مأمور را فرشته هزار صد و فرستد، مى وى
: فرمایـد  مى متعال خداى ایستد، مى حضرتش رسند، مى بهشت درِ به که وقتى. سانندبر بهشت در به را ایشان و کنند
 حضـرت  درآیـى؟  مـن  بهشـت  بـه  بـودم  کـرده  امـر  تـو  بـه  آنکـه  حـال  و کـردى  توقّف چرا من حبیب دخت اى

 روزى چنـین  مثـل  در مـن  قیمـت  و قـدر  و ارزش کـه  دارم مى دوست پروردگارا: کند مى عرض علیهاالسالم  صدیقه
  .شود ختهشنا
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ک  منْ لاَحد أَو لَک حب قَلْبِه فى کانَ منْ فَانْظُرِى ارجِعى! حبِیبِى بِنْت یا«: فرماید مى خداوند یتـى  ذُرخُـذ  هبِیـد 
یهخُلنَّۀَ فَادد،باشـ  تو فرزندان از یکى محبت یا و تو محبت قلبش در که هر بنگر و برگرد! من حبیب دختر اى؛ !الْج 
  ».نما بهشت داخل را او و بگیر را دستش

 دوسـتانش  و شیعیان علیهاالسالم  زهرا حضرت روز آن در! جابر اى واللّه: فرمود السالم علیه  باقر حضرت آنگاه
 زنـان  سیده شیعیانِ که وقتى. کند مى جدا بد دانه از را نیکو دانه پرنده که گونه همان؛ کند مى انتخاب و گزیند برمى را
 آنجـا  در کـه  افکنـد  مـى  چنـین  آنـان  قلـب  در تعـالى  خداى آیند، مى بهشت در بر و نزدیک بزرگوار آن به عالم دو

 دخـت  فاطمـه  آنکـه  حـال  و چیسـت  براى شما توقف! من دوستان اى: فرماید مى خداوند ایستند مى وقتى. بایستند
 و ارزش روزى چنـین  در کـه  یـم دار دوسـت  مـا  پروردگـارا : دهنـد  پاسـخ  است؟ نموده را شما شفاعت من حبیب

 را فاطمـه  شـما  آنکه خاطر به کسى چه ببینید و برگردید! من دوستان اى: فرماید مى خداوند. شود شناخته منزلتمان
 چه داد؟ غذا علیهاالسالم زهرا فاطمه دوستى خاطر به شما به کسى چه داشت؟ مى دوست را شما داشتید، مى دوست

 دوسـتى  بخـاطر  شـما  بـه  کسـى  چـه  پوشـانید؟  لبـاس  علیهاالسـالم  فاطمـه  تنداشـ  دوسـت  خـاطر  به را شما کسى
 غیبـت  علیهاالسـالم  فاطمـه  دوسـتى  و علیهاالسـالم  فاطمـه  بخـاطر  کسـى  چـه  نوشـانید؟  شـربتى  علیهاالسـالم  فاطمه
  )13( .نمایید بهشت وارد را واو بگیرید را دستش پس کرد؟ رد شما از را اى کننده غیبت

 اهـل  و السـالم  علیـه   زمـان  امـام  خداونـد،  بـا  گفتگو و مناجات از قطعاتى بحث، پایان در توان مى مناجات؛. 6
 فضـاى  با متناسب و معنوى حال و حس با گفتگو و مناجات این چنانچه. کرد مطرح را شهدا یا و السالم علیهم بیت

  .کند می ایجاد احساس مخاطب در باشد، بحث
 آوردن بـا  تـوان  مـى  سـخنرانى،  مـتن  پایـانى  قسـمتهاى  در اوج نقطـه  ایجاد براي سازي مقدمه راههاى تمام در

  .پرداخت قوى احساس تحریک به داستان، بیان هنر از استفاده و مناسب هاى قصه
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 )4(چینش مطالب: بیست و نهم درس

 اشاره

 فوایـد  بیان و تعریف زا پس و کردیم بحث دینی جزءسخنرانی پنجمین عنوان به اوج نقطه از گذشته، درس در
 دیگـر  جـزء  دو اینـک . دادیم توضیح است »سخنرانی متن پایانی قسمتهاي« که را آن جزء اولین اوج، نقطه اجزاء و

 بـه  آنگـاه  و کنیم می بررسی را اوج نمودارهاي سپس و داده توضیح را هستند »مصیبت ذکر« و »گریز« که اوج نقطه
  .داشت خواهیم اي اشاره »دعا« یعنی؛ دینی سخنرانی جزء آخرین

 گریز. ب

 در اثرگـذارى،  اوج ایجـاد  براى جلسه سازى آماده و سخنرانى متن پایانى قسمتهاى در مخاطب تحریک از پس
  .بخشیم مى شدت را رسانى اوج مصیبت، ذکر به گریزِ بخش

 گریز تعریف

 مصـیبت  ذکـر  بـه  را سخنرانى متن آن واسطه به که سخنرانى از اى قطعه«: از عبارتست سخنرانى پایان در گریز
  ».زنیم مى گره

  .گیرد صورت... و شعر مناجات، حکایت، خاطره، مثل مختلفى قالبهاى در است ممکن گریز
. باشد مى خطابه فنّ متخصصین میان در رایج اصطالح یک که است مصیبت ذکر به گریز به مربوط تعریف این

: از اسـت  عبـارت  سـخن  میانه در گریز مثال. شود مى اجرا سخنرانى وسط یا ابتدا در که دارد نیز دیگرى انواع گریز،
 منظـور  به تناسب حفظ با نظر، مورد و موجود... و افکار افعال، حوادث، با آن پیوند و بحث طبیعى روند از خروج«

 راىدا گریـز  نـوع  ایـن » .بحـث  ادامـه  و گیـرى  پـى  براى تر بیش نشاط ایجاد و خستگى، رفع بحث، کردن کاربردي
  .نیست ما بحث مورد اآلن و شود مى داده توضیح تر تخصصى سطوح در که است فوایدى و کارکردها شرایط،

 »مصـیبت  ذکـر « و »سخنرانى متن« بین اتّصال براى سخنرانى پایان در گریز کنیم، مى بحث آن از اینک هم آنچه
  .است

 گریز فواید

  .شود پیاده و تعبیه سخنرانی در المقدور حتی است الزم اینرو از؛ است زیر فواید و آثار داراي گریز
  ؛مصیبت ذکر با بحث پیوند. 1
  ؛مصیبت ذکر اجراى دادن جلوه طبیعى. 2
  ؛مصیبت ذکر در مخاطب احساس تر بیش تحریک براى زمینه ایجاد. 3
  ؛مصیبت ذکر اجراى براى روانى آمادگى جهت سخنران براى فرصت ایجاد. 4
  .مصیبت ذکر اجراى هنگام سخنران، روانى و عصبى فشار کردن کم. 5
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 گریز شرایط

 :کرد رعایت را زیر شرایط باید گریز قطعه اجراى و انتخاب در
  .شود می وارد خدشه رسانی اوج به و کرده خسته را مخاطب باشد طوالنی اگربودن؛  کوتاه. 1
 بـین  از احسـاس  تحریـک  زمینه و شوند نمی متوجه مخاطبان نباشد، روشن و فهم قابل چنانچهبودن؛  گویا. 2

  .گیرد می صورت مطلب فهم از پس احساس تحریک. رود می
 اگـر  الّا و شود، جاسازى مصیبت ذکر از قبل و سخنرانى متن پایانى بخش از پس باید یعنىبودن؛  هنگام به. 3
 دست از را خود صیتخا گردد، سرد مخاطب احساس آن از بعد که اى گونه به؛ شود زده گریز مقرر موعد از زودتر

  .دهد مى
 خـود،  هنگام زود احساسات بروز با و کنند مى فراهم سخنران براى را اى زمینه چنین مخاطبان، از بعضى گاهى

 بـه  نرسـیدن  و مطالب چینش خوردن هم به موجب این و بزند گریز معین، زمان از زودتر که سازند مى مجبور را او
  .است سخنرانى هدف
 انتخـاب  گریـز  بـراى  قبـل  از را قطعه این سخنران کند احساس مخاطب نباید که معنا این به نمایى؛ تداعى. 4

 نمـایش  یعنى؛ است شده تداعى گوینده ذهن به نکته این اآلن که باشد چنین او احساس باید بلکه؛ است بوده کرده
 نظـر  بـه : گویـد  مـى  رانسـخن  مثالً؛ بندد مى نقش مخاطب ذهن در تصورى چنین که است اى گونه به سخن ظاهرى

 کـه  نیسـت  ایـن  نمایشـى  چنـین  از منظور که کنیم دقت. است خوب خیلى شود گفته چیزى چنین اگر که رسد مى
  .کند مى نمایى تداعى که گوید مى اى گونه به را مطلب بلکه؛ بگوید دروغ سخنران
 هنگـام  در مصـیبت،  ذکر ىمحتوا و موضوع به توجه با سخن لحن هم و صدا میزان هملحن؛  و صدا تغییر. 5
 لحـن،  یـک  در صدا با بازى نوع. است صدا جریان و صدا با بازى براى اى زمینه و بستر لحن،. شود مى عوض گریز

 مقتضـى  عـاطفى  لحـن  و طلبـد  مى را بلندترى صداى حماسى لحن مثالً؛ دارد تفاوت دیگر لحن در بازى این نوع با
 که گونه همان؛ است متفاوت حماسى لحن فرودهاى و اوج با عاطفى لحن فرودهاى و اوج. است ترى پایین صداى
  .دارند نیز مشترکاتى البته و دارد، تفاوت آنها در شده استفاده محتواى و بندیها جمله

 اهــل مظلومیــت بخــواهیم اگــر. شــود مــى اســتفاده حماســى یــا عــاطفى لحــن از معمــوالً مصــیبت ذکــر در
 بایـد  کنیم، توصیف را آنان حماسى بعد بخواهیم اگر و است، مناسب عاطفى لحن کنیم، ترسیم را السالم علیهم  بیت

  .بگیریم بهره حماسى لحن از
 مـتن  پایـانى  قطعـه  از تـر  بیش باید گریز در احساس بروز که معنا این به؛ احساس بروز در تناسب رعایت. 6

  .گیرد صورت طبیعى تصور به ،»احساس رسانى اوج به« تا باشد مصیبت ذکر از تر وکم سخنرانى
  )14( مناسب؛ فرصت و سرعت رعایت. 7
 از ناشـى  کـه  شـود  مـى  توجه لطیفى نکات به معموالً گریز در که آنجا از؛ مخاطب اندیشه به بخشى تمرکز. 8
 الزم گریـز  مضـمون  در تـر  بیش دقت جهت مخاطب اندیشه به بخشیدن تمرکز است، سخنران فراوان توجه و دقت
  .است
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 گریز نمونه

 روضـه  سـخن،  پایـان  در خـواهیم  مى و کنیم مى سخنرانى »اقلیتها حقوق« یا »اجتماعى عدالت« موضوع در اگر
  .کرد ارائه گریز عنوان به را زیر قطعه توان مى بخوانیم، را علیهاالسالم زهرا حضرت
 خانـه  بـه  شـام  لشکر از مردى که رسیده خبر من به: فرمودند السالم علیه على امام که است آمده البالغه نهج در

 و بنـد  گـردن  و دسـتبند  و خلخـال  و شـده،  وارد بـوده  اسالمى حکومت پناه در که مسلمان غیر زنى و مسلمان زنى
  .اند نداشته کردن التماس و گریه جز دفاع، براى اى وسیله هیچ که حالى در برده، غارت به را آنها هاى گوشواره

 او از خـونى  قطـره  یـا  و بـردارد،  زخمـى  آنـان  نفر یک حتى اینکه نبدو رفتند، فراوان غنیمت با شام لشکریان
 سـزاوار  مـن  نظـر  از و شـد  نخواهـد  مالمـت  بمیرد، تأسف روى از مسلمانى تلخ حادثه این براى اگر شود، ریخته
  )15(.است

 زدنـد،  را او هـم  معاویـه  سـربازان  اسـت،  نداشته خدا پیامبر با هم نسبتى است، بوده یهودى زنان، این از یکى
 چشـم  مقابـل  در نبـوده،  خـدا  رسـول  فرزنـد  اسـت،  نبـوده  هاشم بنى کوچه در بگم؟ است، نبوده بیش هم پیرزنى

  .)علیهاالسالم  زهرا حضرت مصیبت ذکر... (و نبوده هم فرزندانش

  مصیبت ذکر. ج

 ول،اصـ  داراى خـود  مصـیبت،  ذکر. است مصیبت ذکر سخنرانى، در) ختام حسن( اوج نقطه از قسمت آخرین
 در شود، مى تدریس رثاء فن عنوان با و جداگانه صورت به اینکه دلیل به و است، فراوانى هاى نکته و شرایط ارکان،
  .کنیم نمى بحث آن از اینجا

  اوج نمودارهاى

 ترین قوى که باشد داشته وجود اوج نقطه چند یا یک است ممکن سخنرانى یک در شد، اشاره نیز قبالً چنانکه
 صورتهاى از بعضى. شود مى محسوب سخن اجزاء از جزء یک عنوان به و است سخنرانى پایان در آن ینتر بزرگ و

 بحـث  و کنـیم  مـى  اشاره آنها از هایى نمونه به ذیل در که هستند نامطلوب برخى و مطلوب سخنرانى، در اوج، نقطه
  .دهیم مى حواله تر تخصصى متون به را اوج نمودارهاى تر عمیق

  مطلوب اىصورته. الف
 یـک  بـا  سخن ابتداى از مخاطب بر احساسى تأثیرگذارى که است این اوج نقطه مطلوب صورتهاى از یکى. 1
 کـرد،  خـواهیم  نیز دعا سخنرانى، پایان در چون البته. برسد خود اوج نهایت به سخن پایان در و شروع مالیم شیب

  .شد خواهد چنین اوج ودارىنم مطلوب شکل پس. آییم مى پایین اوج از اندکى دعا حین در
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 نهـایى،  اوج نقطـه  ولـى ؛ بـوده  اوج نقطه چند داراى سخنرانى که است این مطلوب اوج براى دیگر صورت. 2
 صـورتهاى  بـه  را سـخنرانیها  گونه این در اوج نمودارى شکل. باشد احساس تحریک نقطه اثرگذارترین و بلندترین
  :زیر نمونه مثل. کرد ترسیم توان مى مختلفى

 
  نامطلوب صورتهاى. ب

 بسـیار  تأثیرگـذارى  یـا  و نداشـته  اوج نقطـه  اصـالً  سـخنرانى  که است این اوج نامطلوب صورتهاى از یکى. 1
  :نمودار این مثل؛ باشد ضعیف

 
 احساسـى  تأثیرگـذارى  اوج نقطه فاقد پایان، در سخنرانى که است این اوج نامطلوب صور از دیگر صورت. 2
  :دارنمو این مثل. باشد

 
  .است نامطلوب نیز سخنرانى پایان در بلند اوج نقطه وجود عدم و کوچک اوجهاى وجود. 3
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 توجه قابل هاي نکته

 :کنیم مى جلب زیر هاى نکته به را گرامى خوانندگان توجه پایان، در
 نداشـته  دوجـو  »گریـز « نیز و تر بیش تأثیرگذارى براى »متن پایانى قسمتهاى« سخنرانى یک در است ممکن. 1
 سـخنرانى  گرچـه  صورت این در. شود محقق خوبى به اوج نقطه و گردد برگزار قوى بسیار مصیبت ذکر ولى؛ باشد
 صـورت  به اوج تا باشد، داشته را اوج نقطه کننده ایجاد بخش سه هر که است این به آن کمال ولى؛ دارد اوج نقطه

  .شود ایجاد تر قوى و طبیعى
 بـه  محبت حس مصیبت، ذکر در معموالً. نیست خاصى حس به منحصر احساسى، رىتأثیرگذا در اوج نقطه. 2

 بـین  همـاهنگى  صـورت  هـر  در. کنیم مى تحریک را رقّت و رأفت یا و افسوس و ندامت یا و السالم علیهم بیت اهل
 تر مناسب بتمصی ذکر و گریز متن، پایانى قسمت یعنى؛ اوج نقطه بخش سه در دهیم مى قرار نظر مد که احساساتى

 حـس  همـان  به هم مصیبت ذکر و گریز در ایم، کرده گیرى هدف را امید حس متن، پایانى قسمت در اگر مثالً؛ است
  .کنیم مى توجه

 مـواقعى  در والّـا  دارد، اثـر  شده یاد قسمت سه دینى، سخنرانى پایان در احساس رسانىِ اوج به براى معموالً. 3
 قطعـه  بایـد  آن جـاى  بـه  و نیسـت  مصیبت ذکر جاى یابد، پایان مخاطب خنده وجا با سخنرانى مثالً است الزم که

  .شود جایگزین خنده و شادى حس مناسب
 گرفتـه  نظـر  در گیرى اوج مالیم شیب باید نیز) مصیبت ذکر و گریز متن، پایانى بخش( اوج نقطه اجزاء بین. 4

 احساسـى  اثرگـذارى  اوج در سـخنرانى  صورت، نای غیر در. گردد تر بیش اثرگذارى رویم مى جلوتر چه هر و شود
  :است چنین اوج نقطه اجزاء مناسب نمودار. شد نخواهد قطع

 
 دعا. 6

 دعـا  به دست قسمت، این در مطلوب تأثیرگذاري و مخاطب احساس رسانی اوج به از پس سخنرانی، پایان در
 پایـان  دعـاي  در است شایسته. خواهیم می را مؤمنان و خود حوائج بزرگ خداي از مؤمنان حضور در و داریم می بر

 دعاهـا . اسـت  دیـن  بزرگـان  تأکید مورد که باشد فدا ارواحنا االعظم اهللا بقیۀ حضرت براي ما دعاي اولین سخنرانی
 و هـا  خواسـته  بـا  متناسـب  و شـود  گرفتـه  نظـر  در مخاطبان حوائج بوده، سخنرانی در شده ارائه مطالب با متناسب

  .گیرد قرار جدي توجه مورد مسلمانان و اسالم جهان اساسی مسائل همچنین. گردد مطرح دعاهایی آنان مشکالت
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   کیفیت اجراي سخنرانی: فصل هفتم

 )1(سخنرانی اجراي کیفیت: ام سی درس

 سخنرانى اجراى کیفیت

 از فصـل  ایـن  در امـا ؛ اسـت  داشـته  ربـط  هـم  سـخنرانی  اجـراي  بـه  کردیم مطرح تاکنون که مطالبی از برخی
 کاربردي نکات برخی به اینجا در البته. دارند سخنرانى اجراى کیفیت با مستقیم ارتباط که شود مى ثبح موضوعاتى

  .کنیم می واگذار باالتر سطوح به را آن تفصیل و پردازیم می اجرایی و

 سخنرانى در خالقیت و مخاطب با تعامل

 توجـه . اسـت  سـخنرانى  در خالقیت و مخاطب با تعامل سخنرانى، اجراى کیفیت در مهم بسیار مسائل از یکى
  .کرد خواهد یارى سخنرانى در خالقیت و مخاطب با مناسب تعامل در را ما زیر، موارد و نکات به

  سخنرانى حین در طراحى. 1

 از بخشـى  است الزم اما؛ کنیم می طراحی را بحث و کرده آماده را مناسب مطالب سخنرانی، تمهیدات در گرچه
 و جلسـه  خـاص  شـرایط  و نیازهـا  براسـاس  و شـود  واگذار سخنرانى حین در خالقیت هب بحث، طراحى و مطالب
  .گردد ارائه پیشین، معلومات و تجربیات از استفاده

 :جمله از است، زیادى فواید داراى کار این
  ؛سخنرانى در خالقیت و شکوفایى ایجاد. الف
  ؛مخاطب بر بیشتر تأثیرگذارى و روانى تعامل. ب
  .سخنران بیشتر نشاط خاطر به سخنرانى، در نشاط ایجاد. ج

 محتوا یا موضوع تغییر در شجاعت. 2

 از برخـى . دهـد  تغییر کلی به را شده تعیین پیش از محتواى یا موضوع سخنران، که کند مى اقتضا شرایط گاهى
 :از اند عبارت سخنرانى جلسه در محتوا یا موضوع تغییر عوامل

 فشـرده  کـه  آنجـا  از. است گذشته وقت و گرفته صورت مداحى سخنرانى از قبل اینکه مثل؛ وقت کمبود. الف
 را محتـوا  یا موضوع باید رود، مى بین از مخاطب با تعامل و مطلب پرورش امکان زیرا؛ نیست مطلوب بحث سازى
؛ نشـده  آمـاده  هنوز که است سفره سر بر غذا یک از بخشى آوردن مثل سخنرانى، یک از بخشى آوردن. کرد عوض

  .شود آورده دیگرى ساده غذاى کم وقت در ناقص، غذاى آن جاى به است بهتر سپ
  .اند آمده دانشجویان ولى شود، انجام سخنرانى آموزان دانش براى بوده قرار اینکه مثل؛ مخاطب تغییر. ب
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 نجاآ براى شده انتخاب بحث نوع که نحوى به شده، خلوت یا شلوغ جلسه اینکه مثل؛ جمعیت میزان تغییر. ج
  .نیست مناسب
  .آنها شدن بدتر یا بهتر و ارتباطى ابزارهاى در تغییر. د

 منتقـل  پـارك  یـک  بـه  را جمعیـت  دالیلى به بنا و کنند سخنرانى مسجد در بوده قرار اینکه مثل؛ فضا تغییر. هـ
  .اند کرده

  .است افتاده که خاصى اتفاقات خاطر به مخاطب یا و سخنران حال نبودن مساعد. و

 خاص مخاطبان نامطلوب تأثیر از وگیريجل. 3

. کنـد  عـوض  را موضـوع  آنهـا  خـاطر  بـه  سخنران که شود مى موجب جلسه در خاص مخاطبان حضور گاهى
 گـاهى  خـاص،  مخاطبان. نیست اى پسندیده کار افرادند، آن از غیر مخاطبان عموم که دلیل این به موضوع، تعویض

 بـه  احساساتشـان  کـه  احساسـاتى  افـراد  گـاهى  و سخنرانى به توجه بى کامالً افراد گاه و هستند شخصیتها و طالب
  .باشند دیگر ویژگیهاى خاطر به دیگرى افراد است ممکن نیز گاهى. شود مى تحریک سرعت

 هـدف  از را سـخنران  و کننـد  مى عوض را سخنرانى روند گاهى سخنران، روحیه در تأثیرگذارى با خاص افراد
 سـالمت  از و نمـود  گیـرى  پـیش  نـامطلوبى  تـأثیرات  چنـین  از ریزى، برنامه و تمرین با ایدب اینرو، از؛ نمایند مى دور

  .گرفت کار به را مخاطبان با صحیح تعامل و کرد محافظت سخنرانى

 هماهنگی رعایت

 :باشند هماهنگ هم با چیز سه است الزم مخاطب بر بیشتر تأثیرگذاري براي
  ؛لحن و صوت. 1
  ؛محتوا و موضوع. 2
  .جسمانی اتحرک. 3

 نیـز  او لحن و باالتر سخنران صداي میزان طبعاً است، جنجالی و سیاسی سخنرانی، محتواي و موضوع اگر مثال
 چنانچـه . شـود  اسـتفاده  مطالب با متناسب...) و چشم و سر و دست( جسمی حرکات از و باشد سیاسی و حماسی
 جسـمانی  کـم  بسـیار  حرکـات  و پدرانـه  و قیاخال لحن و پایین صداي از است، عرفانی و اخالقی سخن، موضوع

  .شود گیري بهره
 بـا  را خود جسمانی حرکات و لحن و صوت خود، طبیعی گفتنهاي سخن در که گونه همان بتواند سخنران اگر
. شـود  مـی  بیشتر مخاطب بر او تأثیرگذاري کند، اجرا سخنرانی در را هماهنگی این کند، می هماهنگ سخن موضوع

 بـه  احساسـها  همـه  تحریـک  عمومی راههاي از یکی و است تر ضروري مخاطب احساس بر یرگذاريتأث در امر این
  .آید می حساب
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  فرصت و سرعت

 سـریع  خیلى را خود مطالب طرفین از یک هر پرسى احوال این در اگر. بگیرید نظر در را ساده پرسى احوال یک
 معطـل  را یکـدیگر  و کننـد  صحبت کند خیلى نهاآ اگر حال داد؟ خواهد دست دیگر طرف به احساسى چه بگویند،

 دسـت  طـرفین  بـه  مطلـوب  احسـاس  صـورتى  در. نیست مناسب روش دو این از هیچکدام شود؟ مى چه بگذارند،
  .کند بدل و رد را خود مطالب خاصى سرعت با که دهد مى

 تحریـک  در ایىبسز نقش هم حال، مقتضاى با مطابق و مناسب فرصت و سرعت رعایت نیز دینى سخنرانى در
 :کنید توجه زیر عبارتهاى به. است مطالب تفهیم براى اساسى عاملى گاهى هم و دارد مخاطب با تعامل و احساس

 مـادرم  چـون  چرا؟. نه: گفت دهى؟ مى من به: گفت دیگرى بچه. بود تخمه مقدارى دستش که دیدم را اى بچه«
 این که کودکى اندازه به کاش اى. بله تواند؟ مى مادرم. بگیر مادرت از کنم؟ چه پس. نده کسى به گفته و داده من به

  ».داشتیم اعتماد خدا به ما دارد، اعتماد مادرش به قدر
 تنـد  تنـد  را جمـالت  این اگر. شود بیان آهسته آهسته اینکه شرط به؛ است مؤثر احساس تحریک در قطعه این
  .شد نخواهد چنین شود، بیان ندک هم خیلى اگر البته؛ گیرد نمی صورت احساس تحریک بگوییم

 سـرعت  اگـر  ولى؛ کند نمى تحریک را احساس و شود مى اخبار بیان مثل بخوانیم، سریع را ادبى قطعه یک اگر
 کنـد  هضم را مطالب و بفهمد تا داد فرصت مخاطب به باید گاهى. شود مى حس تحریک موجب کنیم، تنظیم را آن
 ایجـاد  بـراي  عمدتا. شود برانگیخته او حس تا کرد بیان را مطالب سرعت با باید گاه و شود تحریک ناحیه این از و

  .است گذارتر اثر فرصت، اندوه، و غم احساس ایجاد براي غالبا و دارد بیشتري تأثیر سرعت، شادابی، و نشاط
 گفـتن  سـخن  شـمرده  و کنـد  معناي به همیشه هم فرصت و نیست زدن حرف تند تند به همیشه سرعت البته

 شـد،  بیـان  آنچـه  بـه  توجـه  بـا . است مالك مطلب انتقال کندي و مخاطب به مطالب انتقال سرعت بلکه؛ باشد نمی
 :کرد تعریف چنین را فرصت و سرعت توان می

 عبـارت  فرصـت  و. گفتـار  بـه  بخشـیدن  سرعت با تر کم زمان در بیشتر محتواى انتقال: از است عبارت سرعت
  .اندیشه و تأمل براى مخاطب به دادن فرصت منظور به تر وسیع زمان در تر کم مطالب ارائه: از است

 کـه  را دو ایـن  انحـاء  از یکـى  فرصـت،  و سرعت از یک هر مضار و فواید و خود اهداف به توجه با سخنران
 دور هـدف  از را او جـا  بى سرعت یا فرصت است ممکن اینکه چه؛ کند مى انتخاب شد، خواهد بحث آنها از جلوتر
  .سازد

 جلسـه،  شرایط به توجه با دینى سخنران و است مهم بسیار فرصت و سرعت در مقام، و حال مقتضاى رعایت
  .کند مى اجرا و انتخاب را سرعت یا و فرصت از یک هر ،...و سخن محتواى موضوع، مخاطبان،

 ضـى بع. دارد بسزایى نقش یک هر میزان و فرصت یا سرعت انتخاب بر نیز سخنران تفکر طرز و سبک روحیه،
 کـه  است الزم مخاطب در تأثیرگذارى براى حال عین در. هستند تر سریع بعضى و گویند مى سخن کند کلى طور به

 قرار که آنجا در البته. کنند زیاد و کم اهداف، و شرایط و مباحث اقتضاى به را خود فرصت و سرعت گروه، دو هر
  .نیاورد کم مطلب تا باشد داشته فراوان سلطت مباحث بر باید حتماً کند، استفاده سرعت از سخنران است
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 بـه  ولـى ؛ پیچیـد  واحـدى  نسخه توان نمى است، الزم فرصت آن کجاى در و سرعت سخنرانى کجاى اینکه در
  .باشد مى تر شمرده آن انتهاى به نسبت سخنرانى ابتداى طبیعى صورت

 فرصـت  مهـم،  و اصـلى  طالـب م روى و شـود  بیـان  سـرعت  با مطالب مهم، غیر و فرعى مسائل در است بهتر
  .شود داده مخاطب به اندیشه و تأمل براى بیشترى

 حوصـله  و هسـتند  عجـول  مخاطبان اگر مثالً. کند نمایى سرعت یا نمایى فرصت سخنران است الزم نیز گاهى
 واقعـى  نیاز دلیل به که حالى در دهد، نشان سریع را سخنرانى ظاهر نوعى به و کند نمایى سرعت است الزم ندارند،

 در مخاطـب،  سـوى  از فرصـت  توقـع  و بحث بودن دقیق صورت در یا و )1( .است گرفته بهره فرصت از مخاطب
  .کرد نمایى فرصت توان مى است، مطرح سخنران براى که دیگرى دالیل به یا و اضطرارى شرایط

 سرعت انحاء

  ؛)ها واژه تر سریع تلفظ( زدن حرف تند. 1
 از بعضـى  ها، جمله از برخى در مطالب بیان هنگام در سخنران که صورت این به؛ ها واژه از بعضى حذف. 2
 مـا «: گویـد  مـى  مثالً. شود می جمله کامل معناى متوجه مخاطب که کند نمى بیان و کرده حذف اى گونه به را کلمات

 اول، جملـه  ادامـه  که فهمد مى مخاطب قبل، مطالب به توجه با که» ..رمضان ماه در گرفتن روزه«؛ »...را نمازمان باید
 بر داللت براى ها واژه برخى حذف هنگام در گوینده بیان لحن. باشد مى »است واجب« دوم جمله ادامه و »بخوانیم«

  .دارد بیشترى کاربرد تبلیغى دارى کالس در حذف نوع این. دارد اهمیت بسیار محذوف
 مطالـب  بـه  موجـود،  جمـالت  و مطالـب  بـا  مخاطب که صورتى به؛ مطالب و جمالت از برخى حذف. 3

 مـثالً ؛ اسـت  بـرده  کـار  بـه  را صـنعتى  چنـین  متعـال  خداوند یوسف سوره در نمونه عنوان به ببرد، پى نیز محذوف
 فـرا  کـاروانى  و« )2(؛ »بِضَـعۀً  أَسرُّوه و غُلَم هذَا  یبشْرَى قَالَ دلْوه  فَأَدلَى وارِدهم فَأَرسلُوا سیارةٌ جآءت و«: فرماید مى

 عنـوان  بـه  را او و اسـت،  کـودکى  این! باد مژده: گفت افکند، را خود دلو او پس؛ فرستادند را مأمورشان پس؛ رسید
  ».داشتند مخفى سرمایه یک

 او یوسف برادران که چاهى: اینکه مثل است، نیامده عبارات خود در که شود مى استفاده مطالبى فوق عبارات از
 مـأمور  انـد،  کرده مى استفاده آن از آب براى معموالً و شناختند مى را آن کاروانیان که بوده چاهى دادند، قرار آن در را

 با نیز را بچه و آمد کاروانیان سوى به بچه دیدن از پس؛ دارد وجود بچه پسر یک آن در دید و کشید باال را دلو آب
 و دارد قـرار  اى بچـه  آن در آب جـاى  بـه  دیدم کشیدن البا از پس انداختم، را دلو وقتى گفت آنها به آورد، خودش

 دسـتور  بـا  یـا  و مشـورت  بـا  یا آن از پس و کردند تعجب خیلى دیدند، را بچه کاروانیان وقتى کردم، تعجب خیلى
 اینهـا ... . و نگوینـد،  کسـى  بـه  و دارنـد  نگـه  مخفى را موضوع این یا و را بچه این که گرفتند تصمیم کاروان رئیس

 جمالتـى  چنـین  حـذف . نـدارد  وجـود  فوق عبارت در ولى؛ فهمد مى ماجرا از خود به خود انسان که است مطالبى
  .است تر کم درزمان مخاطب به مطالب انتقال در سرعت موجب
 بـه  توجـه  بـا  شـنونده  کـه  کند مى مطرح را سؤاالتى گوینده که صورت این به؛ سؤالها گذاشتن پاسخ بى. 4
 تفکر به را مخاطب سؤاالتى، چنین طرح با سخنران گاهى. داند مى را آنها جواب قبلى، اطالعات یا و گذشته مطالب
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 واقعـاً  آیـا « کـه  کند مى مطرح را سؤاالت این مثالً؛ شود مى ایجاد او در خاصى احساس تفکّر، از پس و کند مى وادار
 زیـرا ؛ دهـد  نمـى  را التسـؤا  ایـن  جـواب  و کنـد؟  نمـى  ایجاد پژمردگى موسیقى آیا است؟ آرامش موجب موسیقى
لْ «: مثـل  دارد، وجـود  پاسخ بى سؤال از فراوانى هاى نمونه نیز کریم قرآن در. دانند مى را پاسخ خودشان مخاطبان هـ 

زَآءج سإِلَّا نِاالْإِح ساست؟ نیکى جز نیکى جزاى آیا«) 3(؛ »نُاالْإِح!« 
 هـر  بـدون  وار فهرست صورت به را فراوانى مطالب گوینده گاهى؛ توضیح بدون و متراکم مطالب بیان. 5

 از تـر  کـم  زمـان  در فراوانى مطالب انتقال موجب واقع در که کند مى ارائه سخنرانى یک در توصیفى و توضیح گونه
 و پذیرنـد  نمى تأثیر سبب همین به و کرده تلقى سواد کم را سخنران مخاطبان، که مواردى در کار این. است معمول

 اندیشـمند  و عـالم  مخاطبـان  که جلساتى براى همچنین. دارد خوبى کارایى ندارند، را او سخنان از عاستما انگیزه یا
 کنند مى احساس شنوندگان صورت این غیر در اینکه چه؛ است مناسب بسیار نیست، زیاد توضیحات به نیاز و دارد

  .شود مى کم اثرپذیریشان اینرو، از؛ است شده تلف وقتشان

  .البمط تکرار عدم. 6

 مخاطـب  بـه  تـر  کـم  زمان در بیشتري مطالب چون؛ است سخن به دادن سرعت نوعی نیز مطالب نکردن تکرار
  .شود می منتقل

 را آن مضـرات  و فوایـد  و فرصـت  انحـاء  آن از پـس  و کـرده  بررسی بعد درس در را سرعت مضرّات و فواید
  .کرد خواهیم  تشریح
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 )2(راي سخنرانی کیفیت اج: یکم و سی درس

 اشاره

 ،»همـاهنگی  رعایـت « و »سـخنرانی  در خالقیـت  و مناسب تعامل« براي هایی نکته بیان از پس گذشته درس در
 فوایـد  انحاء، و سرعت مضرات و فواید ادامه، در. نمودیم بیان را سرعت انحاء کرده، تعریف را »فرصت و سرعت«
  .دهیم می توضیح را فرصت مضرات و

  سرعت فواید

 هوشمند مخاطب جذب. 1

 انتقال سرعت با مطالب اگر اینرو، از؛ پسندند نمى را مطالب تفصیل خود هوشمندى دلیل به مخاطبان از بعضى
 و محتـوا  انتقـال  سـرعت  مخاطـب،  هوشـمندى  به توجه با پس. داشت نخواهند بحث استماع براى اى انگیزه نیابد،

  .کنیم مى تنظیم را مضامین

 ربیشت توجه جلب. 2

 بـین  ارتبـاط  زیـرا ؛ گـردد  نمـى  قطـع  شنیدارى و گفتارى ارتباط شود، مى انجام سرعت با مطالب انتقال که آنجا
  .نماید مى گوینده سخنان به بیشترى توجه مخاطب غالباً اینرو، از؛ شود نمى قطع ها جمله

  سخنران تسلط به نسبت مخاطب ساختن مرعوب. 3

 چقـدر « کـه  شـود  مـى  مخاطـب  اعجاب موجب کند، مى بیان کمى زمان در را زیادى مطالب سخنران که زمانی
 چنـین . شـود  مـى  مرعـوب  بحـث  محتواى به سخنران تسلّط به نسبت سبب، بدین و» !دارد تسلط بحث بر سخنران

 دریافـت  را مطالـب  کـه  آنجا از هوشمند، غیر مخاطبان در بالعکس و دهد مى رخ بیشتر هوشمند مخاطبان در امرى
  .داد نخواهد دست آنها به حسى چنین کنند، نمى

  سخنران خالقیت براى زمینه ایجاد. 4
 هـر  بـراى  و گیرد کار به را خویش خالقیت قوه باید کند، مى منتقل را خود مطالب سرعت با سخنران که وقتى

 بـه  نیـاز  کنـد،  بیـان  را مطالـب  فرصـت  بـا  بخواهـد  اگر بالعکس. نیاورد کم مطلب تا باشد مواظب سخنرانى لحظه
  .ماند مى راکد کم کم و دارد خالقیت به نیاز تر کم اینرو، از؛ نیست زیادى محتواي

  جلسه نظم کنترل. 5

 دبیرستانها، در سخنرانى مثل موارد از بعضى در شود، نمى داده شیطنت اجازه مخاطب به سرعت، در که آنجا از
 شمرده شلوغ، خیلى جلسات در مثالً؛ دهد مى سعک نتیجه سرعت، نیز گاهى البته. است تر راحت جلسه نظم کنترل
  .است جلسه بهتر کنترل موجب زدن، حرف
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  مطالب برخى بودن فرعى اعالم. 6

 آنهـا  از برخـى  که شود مى متوجه مخاطب کنیم،  مطرح فرصت با را بعضى و سرعت با را مطالب از بعضى اگر
 بیشـترى  سـرعت  با جهت همین به و دارند ترى کم اهمیت بعضى و شود مى مکث آنها روى اینرو، از؛ هستند اصلى

  .شوند مى بیان

  سرعت مضرات

 :از اند عبارت آنها از برخى که دارد نیز ضررهایى سخن، هنگام در گرفتن سرعت
  مخاطبان از برخى توسط مطالب فهم عدم. 1

 الزم و نـدارد  را کـم  ضـیح تو با و پیوسته مطالب دریافت توانایى برخوردارند، کمترى استعداد از که مخاطبانى
  .کنند درك تا شود داده توضیح بیشتر برایشان است

  مخاطب دل با نکردن برقرار ارتباط. 2

 فکـر،  و ذهن مرحله از را آنها تواند نمى ندارد، را مطالب در اندیشه و تأمل براى فرصتى مخاطب اینکه دلیل به
 عمـق  از نیـز  تأثیرگـذارى  دلیـل  همـین  به و شد خواهد تر حىسط دریافتها اینرو، از؛ کند وارد دل و قلب مرحله به

  .است برخوردار ترى کم

 هوشمند غیر مخاطب دفع. 3

 آنها فهم عدم موجب مطالب، انتقال در زیاد سرعت باشند، سواد بى و سواد کم یا و نبوده هوشمند مخاطبان اگر
 مطالب بیشترى فرصت با باید افرادي چنین ىبرا اینرو، از؛ شد خواهد مخاطبان حوصلگى بى و دورى عامل و شده

  .کرد منتقل را

  فرصت انحاء

 :مثل دارد، مختلفى شکلهاى نیز بیشتر زمان در تر کم مطالب انتقال و مخاطب به دادن فرصت
  ).کلمات و ها واژه کردن تلفظ کند(؛ گفتن سخن شمرده و کند. 1
  .آنها لماتک از برخى و ها واژه حذف عدم و؛ جمالت کردن تمام. 2
  .است مشخص سؤال پاسخ که آنجا در حتى؛ سؤالها نگذاشتن پاسخ بى. 3
: کـریم  قرآن از آیات این مثل سخنرانى، در اطناب رعایت یعنى؛ مطالب کردن بیان تفصیل و توضیح با. 4

 آن و«) 4(؛ »أُخْرَى مَارِب فیها لى و غَنَمى  علَى هابِ وأَهش علَیها أَتَوکَّؤُاْ عصاى هى قَالَ*   یموسى بِیمینک تلْک وما«
 بـراى  آن با را درختان برگ کنم، مى تکیه آن بر است، من عصاى این: گفت! موسى؟ اى تو راست دست در چیست

  ».است دیگرى نیازهاى و کارها آن با مرا و ریزم مى فرو گوسفندانم
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 جـواب  در السالم علیه موسى حضرت که بود کافى فقط خداوند، سؤال از پس آیات، این در است، پیدا چنانکه
 حضرت منظور اینجا در البته. داد تفصیل و توضیح و کرده باز را سخن آن از بعد که حالى در ،»عصاى هى«: بگوید

  .بکشد طول بیشتر خداوند با مالقاتش خواست مى او بلکه؛ کند درك خوب خداوند که نبود آن
 مخاطبـان  بـه  گوینـده  کـه  است این فرصت شکلهاى از یکى؛ مخاطب العمل عکس براى دندا مجال. 5
 داشـته  دیگـرى  العمـل  عکـس  گونه هر یا و کنند تأیید را سخنران یا دهند، بروز را خود احساسات تا دهد فرصت

  .باشند
 تکرار بار چندین را آن مطلب، یک بر تأکید یا و بیشتر فهم براى سخنران گاهى؛ مطالب و ها جمله تکرار. 6

 مـورد  در توضیح از بعد گاهى چند از هر است، آمریکا سردمداران بودن کار جنایت مورد در بحث اگر مثالً؛ کند مى
  »؟نیستند جنایتکار آمریکا سردمداران آیا«: گوید مى آنان، جنایات از یکى

 »تُکَـذّبانِ  ربِّکُما ءالَآء   فَبِأَى« :مثل ند،ک مى تکرار را جمالت گاهى خود، مخاطب بیشتر تأمل براى نیز کریم قرآن
  .است شده تکرار بار 31 الرحمن سوره در که

  فرصت فواید

 :از اند عبارت فرصت فواید از برخى
  ؛بیشتر توجه و فهم براى زمینه ایجاد. 1
 حـس  ایجـاد  مثل باشد، بیشتر فهم و هضم بر مبتنى احساس تحریک که مواردى در احساس بیشتر تحریک. 2

  ؛اندوه و غم
  ؛بعدى فرازهاى براى شدن آماده و سخنرانى در تفکّر براى زمینه ایجاد. 3
  ؛پیام بیشتر ماندگارى به کمک. 4
  ؛محتوایى فرصت در مخصوصاً؛ مطالب پرورش براى زمینه ایجاد. 5
  ؛آن مصادیق با محتوا تطبیق و موضوع پیرامون مخاطب تفکر براى زمینه ایجاد. 6
  ؛جلسه اداره بر سخنران تسلط به نسبت مخاطب ساختن مرعوب. 7
  ؛تکبیر و صلوات: مثل دیگر، العمل عکس نوع هر و مخاطب احساسات بروز براى فرصت وجود. 8
  .کردن مکث طریق از خاص، شخصى یا موضوع به دادن اهمیت. 9

  فرصت مضرات

 :از اند عبارت که دارد نیز ضررهایی گیرد، می ورتص مختلف شکلهاي به که تر وسیع زمان در تر کم مطالب بیان
 نحـو  بـه  مخاطـب  بـه  دادن فرصـت  براى مطالب انتقال در که آنجا؛ موارد بعضى در تر کم توجه جلب. 1
 توجـه  مخاطـب  افتـد،  مـى  فاصله آنها بین و نبوده یکدیگر به چسبیده ها جمله چون گوییم، مى سخن شمرده شمرده

  .کرد خواهد سخن به ترى کم
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 خیلـى  مطالـب  و باشـند  هوشمند یا و متوسط مخاطبان، چنانچه؛ بحث بر سخنران تسلط عدم احساس. 2
 بـراى  زیـادى  مطالب یا نداشته، بحث بر چندانى تسلط گوینده که شد خواهد این مخاطبان احساس شود، بیان کند

 ولـو  بگیـرد،  موضع سخنران ابلمق در مخاطب است ممکن گاهى اینرو، از؛ کند تلف وقت خواهد مى و ندارد گفتن
  .است هوشمند مخاطب طرد موجب فرصت، گاهى سبب، بدین؛ ندهد هم بروز را خود مخالفت اینکه

 خود خالقیت از دارد، نیاز ترى کم مطالب به فرصت در سخنران که آنجا از؛  سخنران خالقیت شدن کم. 3
  .ماند مى راکد و کرده استفاده تر کم
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 )3(کیفیت اجراي سخنرانی : مدو و سی رسد

 داوطلب غیر مخاطبان

 و آمـده  سـخنرانى  جلسه به انگیزه و عالقه روى از و اختیار و اراده با خودش که است کسى داوطلب مخاطب
 مـدارس  در آمـوزان  دانش از بسیارى مثل که است کسى داوطلب غیر مخاطب و. است سخنور سخنان شنیدن منتظر

 بـه  انگیـزه  بـا  اگر یا و نداشته سخنرانى جلسه به آمدن براى اى انگیزه ها سربازخانه سربازان یا و رشپرو و آموزش
 و اسـت  عـزادارى  و زنـى  زنجیـر  در شرکت براى مثالً؛ سخنران سخنان شنیدن از غیر چیزى او انگیزه آمده، جلسه
  .ندارد سخنرانى شنیدن به اى عالقه

 بـه ؛ اینـرو  از؛ شـود  برقرار تر باشکوه سخنرانى جلسه کنند مى تالش بلکه ؛نیستند ساز مشکل داوطلب مخاطبان
 لحظـه  هـر  اسـت  ممکـن  داوطلـب،  غیر و انگیزه بى مخاطبان اما؛ هستند سخنران کننده یارى مشکالت، بروز هنگام
 ضروري زیر نکات به توجه داوطلب غیر مخاطبان باره در. نکنند سخنرانى به توجهى حداقل یا زده، هم به را جلسه
 :است

 گفتن سخن گویا و کوتاه. 1

 نداشـته  شـنیدن  انگیـزه  مخاطـب  که نکنیم طوالنی آنقدر را سخنرانی که است این گفتن سخن کوتاه از منظور
 را انگیزه و عالقه ترین کم که است کسی مستمعین اضعف. است الزم مستمعین اضعف حال رعایت اینجا در. باشد
 بحـث  به را او و کرده سازي انگیزه مخاطب در سخنرانی، شروع از پس بتوانیم اگر البته .دارد سخنرانی شنیدن براي

  .کنیم طوالنی را سخنرانی اندازه همان به توانیم می نماییم، مند عالقه
 را آنهـا  شـنونده  کـه  نباشـد  اي گونـه  به ما عبارات و الفاظ و مطالب که است این گفتن سخن گویا از منظور و
  .کند می پیدا آن زدن برهم یا جلسه ترك براي بیشتري انگیزه بحث، نفهمیدن محض به انگیزه بی مستمع. نفهمد

 مخاطب نفرت مورد موضوعات یا جنجالى بحثهاى از پرهیز. 2

 سخنران عقیده با هرچند؛ است غیرداوطلب مخاطب مخالفت ابراز براي خوبی بهانه جنجالی و سیاسی بحثهاي
 فـراهم  را زمینه این سخنران چنانچه. گردد می بهانه دنبال و کند فرار جلسه از خواهد می واقع در او. باشد همراه نیز

  .است کرده تالش خویش شنوندگان ساختن متفرق در کند،
 آینـد  نـاخوش  و تنفّـر  ایـن  دلیـل . آیـد  می بدشان مباحث و موضوعات سري یک از مخاطبان از بعضی همچنین

. اسـت  آمـده  وجـود  به... و مخاطب، ذهن در موجود سؤاالت مخالفان، تبلیغات اهر از که است غلطی ذهنیات بودن،
 وارد غیرمستقیم صورت به توانیم می کنیم، مطرح آنها ضرورت دلیل به را موضوعات همین بخواهیم که صورتی در

  .نشود ایجاد حساسیت تا شویم بحث
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 گفتن سخن استداللى. 3

 بـه  اگـر  نمونه، عنوان به؛ دهد قرار دستاویز را آن غیرداوطلب اطبمخ است ممکن نباشد، استداللی سخن اگر
 اسـتدالل  او بـراي  بایـد . کند نمی قبول است، شیطان تیرهاي از تیري نامحرم به نگاه شود گفته غیرداوطلب مخاطب

 قانع او ذهن تا کرد مطرح را پرخاشگري مثل؛ نگاه روانی پیامدهاي باید مثالً؛ کند نگاه نامحرم به نباید چرا که آورد
  .پرداخت موعظه به او، کردن قانع از پس و شد بحث وارد حکمت با مخاطبی چنین براي باید واقع در. گردد

 باشکوه و شلوغ جلسات

... و مطالـب  چینش محتوا، موضوع، نظر از باشکوه و شلوغ و متوسط خلوت، جلسات از یک هر در سخنرانی
 و باشـد  باشـکوه  مجلـس  و زیاد جمعیت که است زیبا زمانی مطالب از بعضی طرح. دارد را خود خاص اقتضاءات

  .کرد بیان توان می خصوصی و خلوت جلسات در فقط را تحلیلها بعضی
 بلکـه ؛ نیسـت  مناسـب  زیـاد  جمعیت براى رمضان، مبارك ماه سحر به مربوط معنوى و اخالقى بحث یک مثالً

 و صـوتى  هـاى  رسانه طریق از را سخنرانى آن توان مى البته. شود مطرح محدود مستمع با معنوى فضاى یک در باید
 احساسـات  تحریـک  آن از هـدف  کـه  - داغ و تند سیاسى بحث یک یا و. کرد پخش عموم استفاده براى تصویرى

 زیاد جمع در باید و نیست سازگار اندك جمع با - است المللى بین یا ملى سطح در اثرگذارى براى مخاطبان شدید
  .شود مطرح شکوه اب جلسات و

 جلسـات  ویژگیهاى از استفاده یا و بالعکس، یا شلوغ جلسات براى خلوت جلسات ویژگیهاى از استفاده گاهى
 جلـو  هـم  آن شلوغ، جمع یک در سخنران مثالً؛ است بیشتر جاذبه ایجاد موجب تلویزیونى، جلسات براى محرمانه
 از کـه  تعـابیر  این مشابه و ،»نگویید کسى به کنم مى هشخوا دارم، خصوصى حرف یک اینجا من«: گوید مى دوربین

 پرجاذبـه  بسـیار  شـکوه  بـا  جلسات در تعبیرات این. است کم جمعیت یا و خصوصى و محرمانه جلسات ویژگیهاى
  .کند مى حساس را مخاطبان و است

 خلـوت  جلسـات  بـه  نسـبت  دیگـرى  جهـات  از و تـر  راحـت  بسیار جهاتى از سخنران کار شلوغ جلسات در
 دارنـد،  بیشترى انتظارات نیز مخاطبان و کند مى پیدا اضطراب اى حرفه غیر سخنران که جهت این از؛ است تر سخت

 و گذارنـد  مـى  اثـر  دیگـران  بـر  و بیشـترند  دل اهل مخاطبان شلوغ جلسات در که لحاظ آن از و است دشوارتر کار
  .باشد مى تر آسان رکا دارند، جلسه خوب برگزارى براى بیشترى اهتمام نیز متصدیان
  .بود خواهد خلوت جلسات از تأثیرگذارتر سخنرانى شود، رعایت نکته سه اگر جلسات، نوع این در

  ؛سخنرانى مناسب شروع و اولیه انگیزه ایجاد. الف
  ؛جلسه مطلوب مدیریت. ب
  .روضه مناسب شروع و گریز. ج

 - شـد   بررسـى  قـبالً  کـه  - انگیـزه  ایجـاد  ىراهها از یکى با مخصوصاً و شود شروع مناسب سخنرانى چنانچه
 و. کنـد  سـخنرانى  توانـد  مى بهتر او و شد خواهند سخنران نشاط موجب آنان کند، جذب را مخاطبان و باشد همراه

 ابـراز  بـا  دارنـد،  حضـور  جلسـه  در که دلى اهل شود، شروع خوب خوانى روضه و شود انتخاب مناسبى گریز اگر
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 تـرى  شایسته صورت به خوانى مرثیه و کرده تهییج را سخنران خود هم و مستمعین هبقی هم خود، معنوى احساسات
  .شود مى اجرا

 را آن سـپس  پردازنـد،  مى برنامه طراحى به ها برنامه اجراى از قبل مدیران، که گونه همان جلسه، مدیریت براى
 بـا  و باشـد  داشـته  منبر طرح باید نیز نىدی سخنران کنند، می گیري بازخورد اجرا از بعد یا و حین در و کنند می اجرا

 در و کنـد  اجـرا  را آن سـپس  و سـازد  فراهم را منبر اجراي مقدمات شد، بیان سخنرانی تمهیدات در آنچه به توجه
 در کـه  گونه همان و. نماید برطرف را نواقص و کند بازخوردگیري خود، مخاطبان واکنشهاي به توجه با اجرا، حین

 تصـمیم  و مـدیر  نفـس  بـه  اعتمـاد  و قبلى آگاهیهاى و تجربه خالقیت، از استفاده با بحران تمدیری بحرانى، شرایط
 جلسات در سخنرانى است، پیدا چنانکه. باشد داشته قدرتى چنین باید نیز سخنران شود، مى اجرا او جاى به و قاطع
  .است بیشتر خالقیت و تمرین تجربه، سخنرانی، روشهاي با بیشتر آشنایی نیازمند شلوغ
  .بود خواهد خلوت جلسات از تأثیرگذارتر و تر راحت شلوغ جلسات در سخنرانى ها، نکته این رعایت با

 سخنرانى مدت

 توجـه  بـا  و پیچید واحدى نسخه توان نمى طوالنى، و مفصل یا کوتاه و مختصر سخنرانى بودن مطلوب باره در
 آن بودن مدت بلند یا کوتاه باره در باید سخن، موضوع و امحتو مکان، زمان، شنونده، گوینده، ویژگیهاى و شرایط به

. نیست طوالنى و بلند سخنرانى از مؤثرتر و مطلوب همیشه کوتاه سخنرانى رایج، تصور برخالف. کرد اندیشی چاره
 :ندارد را الزم تأثیر گاه و نبوده مطلوب کوتاه سخنرانی موارد، از بسیارى در زیر دالیل به

 رسـانى،  اوج به سازى، انگیزه به نیاز غالباً تأثیرگذارى و است مخاطب بر تأثیرگذارى نرانى،سخ در مالك. الف
  .است دشوار بسیار آن اجراى یا و ندارد اجرا امکان کم زمان در اغلب امور این و دارد گیرى نتیجه و فرود

 در کـم،  زمان در و کند، برطرف و شناخته را خود سخنرانى عیوب تواند مى مناسب زمان بستر در سخنران. ب
 مـؤثر  و هنرمندانـه  نخواهـد  سخنران اینکه مگر؛ است مشکل بسیار یا و ندارد وجود امکانى چنین موارد از بسیارى

  .بگوید سخن
 یـا  و دشـوار  بسـیار  کار کم، زمان در و دارد مناسب زمان به نیاز سخنرانى، در خالقیت و مخاطب با تعامل. ج
  .شد خواهد ناممکن
 پختـه  ولى؛ شود داغ مخاطب است ممکن کوتاه سخنرانى در. است مخاطب در پختگى ایجاد تبلیغ، در اصل. د

  .نیست مطلوب همیشه براى کوتاه سخنرانى پس؛ گردد نمى خام پخته ولى؛ شود مى سرد باره دو داغ. شود نمى
 خود سخنرانی در کنیم سعى باید اجرایی نظر از مفصل، و طوالنی یا مختصر و کوتاه سخنرانی انتخاب از فارغ

 بخـواهیم  اگـر . کنـیم  زیـاد  و کم را آن مدت بخواهیم است ممکن زیرا؛ کنیم مى سخنرانى دقیقه چند که نکنیم بیان
 ولـى ؛ کنـیم  مـى  سـخنرانى  کوتـاه  کـه  بگوییم توانیم مى باشد، بحث شنیدن به عالقمند و نرود سر مخاطب حوصله
 بحـث،  از اسـتفاده  یـا  جاذبـه  ایجاد براى شویم مى مجبور گاهى زیرا؛ گفت خواهیم سخن دقیقه 8 یا 10 که نگوییم

 مختلفـى،  دالیـل  بـه  اسـت  ممکـن  کنیم، بیان را زیادى زمان اگر یا. آوریم مى کم وقت و بگوییم نیز را دیگرى نکته
 ایـن  و بگـوییم  سـخن  مقـدار  آن بـه  نباشیم قادر بحث، کردن فراموش یا و جسمانى مشکالت سینه، گرفتگى: مثل
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 و مشـخص  قبل از سخنرانی مدت که جلساتی در البته. شد خواهد سخنران به نسبت مخاطبان منفى نگرش موجب
  .نیست زمان رعایت به اهتمام جز اي چاره است، شده اعالم

 مسلسل و متوالى جلسات

 و مسلسـل  جلسـات  در کـه  نمـودیم  بیان و کردیم تقسیم مسلسل و متوالی جلسه، تک به را سخنرانی تر پیش
 ویژگیهـاى  همـه  با سخنران شدن تکرارى دلیل به - مخاطبان انگیزه زیرا؛ شود مى دشوارتر سخنران کار غالباً متوالى

 بـه  روز -... و سـؤاالت  بـه  ضعیف پاسخگویى یا و سخنورى در محدودیتها بعضى بروز نیز و اش روحى و جسمى
 اي ویـژه  تـدابیر  بایـد  بعـدى،  جلسـات  در بیشـتر  مخاطبـان  بجذ و انگیزه حفظ براى اینرو، از؛ شود مى تر کم روز

  .باشد مؤثر راستا این در تواند می زیر نکات اجراي. اندیشید
 افشـا  آنهـا  موضـوعات  کـه  صـورتى  به؛ اول جلسه در آینده مباحث از بعضى اجمالى توصیف و تعریف. 1
 را مباحـث  تـا  نمایـد  انگیـزه  ایجـاد  اطبـان مخ بـراى  آن، اجـراى  زمان و موضوع اصل بودن مبهم دلیل به و نگشته

 گـاهى  و شـود  مـى  پخش سریال ناب بخشهاى آنها در که تلویزیونى سریالهاى تبلیغات مانند درست؛ کنند گیرى پى
 از قسـمت  کـدام  در بخش هر که شود نمى مشخص و است مبهم شده، مطرح عنوانش اینکه با نیز آن موضوع حتى

  .شد خواهد پخش سریال
 سـخنرانى  یـک  دادن اختصـاص  از و کـرد  ایجـاد  جدیدى انگیزه باید نیز سخنرانى جلسات از یک هر در البته

 و گـرد  و دهـد  مـى  شـعار : گویند مى کند، چنین سخنران اگر که چرا؛ نمود پرهیز سازى انگیزه و تبلیغات براى کامل
  .کند مى خاك

 یـک  از بحـث  هنگام در مثالً؛ ینپیش جلسات در مخاطب احساسات اوج در بعد جلسات موضوعات طرح. 2
 آن شـود،  مـى  حسـاس  - اسـت  اهمیت داراى که - خاصى فرعى موضوع و نکته روى مخاطب که زمانى موضوع،
  .کند نیاز احساس مخاطب تا کنیم مى مطرح آینده جلسات موضوع عنوان به را فرعى موضوع
 بحثهـاي  زیرا؛ شود مى خلوت هجلس کم کم صورت این غیر در؛ جلسات همه در احساس تحریک تقویت. 3
 خسـتگی  موجـب  احسـاس،  بـا  آنها ساختن همراه یا و آمیختن بدون و شوند می کننده خسته و خشک غالباً اقناعی

  .گردند می مخاطب
 پرجاذبـه  صـورت  هـر  بـه  یـا  و شیرین سخنرانى لحظات آخرین اگر؛ اوج نقطه در سخنرانى کردن تمام. 4
 در کـه  مطالبی رعایت. باشد داشته حضور هم بعد جلسات در تا کند مى تشویق ار مخاطب و است ماندگارتر باشد،
  .است مؤثر راستا این در گردید، بیان اوج نقطه

 و موضـوع  جلسـه،  برگزارى... و تلویزیون اطالعیه، طریق از اینکه مثل؛ سخنرانى حاشیه در جلسه از تبلیغ. 5
 بـراى  سـخنران  خـود  نیست مصلحت وجه هیچ به که دانیم مى الزم را نکته این تذکر البته. کنند اعالم را آن گوینده
 خـوبى  انسـانهاى  تا گفت سخن خوب و بود خوب باید آنقدر بلکه؛ نماید نصب پوستر و کند تبلیغ خویش جلسه
 بیشـتر  گسترش انگیزه به اینکه ولو سخنران خود توسط سخنرانى جلسه از تبلیغ. کنند تبلیغ جلسه از و شوند یافت

 از وى جلسـه  بخواهـد  کم کم انداخته، شیطان دام در را او است ممکن باشد، بیشترى مخاطبان براى اسالمى عارفم
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 در مـردم  حضـور  بـراى  کنـد،  مى تبلیغ خود جلسات براى که گونه همان نباشد راضى مثالً و باشد تر شلوغ دیگران
  )انفسنا شرور من اللّه اعاذنا. (ایدنم تبلیغ شود مى برگزار محل همان در که نیز دیگر مذهبى جلسات
 :است ضرورى آنها باره در نکته چند به توجه مسلسل، و متوالى جلسات در سازى انگیزه از غیر

 از اى خالصـه  و مقدمـه  بیـان  شـود،  مـى  گیـرى  پى موضوع یک مسلسل و متوالى جلسات در که صورتى در. 1
 تـا  باشـد  جدا هم از جلسات موضوع و محتوا شود مى وصیهت گرچه؛ است الزم سخنرانی ابتداي در گذشته بحثهاى

  .گیرد صورت تر راحت تأثیرگذارى شده، جویى صرفه وقت در
 شـاخ  به کلیات از و کتابی فهرست شکل به متوالى و مسلسل سخنرانى دوره یک مطالب چینش نیست الزم. 2

 از جلسـات  در ترتیـب  بـه  کـه  نـدارد  یضـرورت  شـود،  مى گیرى پى »عزت« موضوع اگر مثالً؛ گیرد صورت برگها و
 سـازى،  انگیـزه  بـراى  اولیـه  جلسـات  در باید گاهى بلکه؛ شود بحث آن آثار و موانع عوامل، اهمیت، عزت، تعریف
 بـاال  بعدى جلسات در شرکت براى را مخاطب انگیزه و دارد بیشترى جاذبه که کرد مطرح را عزت پیرامون مباحثى

  .نمود گیرى پى را مانده باقى مباحث بعد، هاىسخنرانی در گاه آن و برد مى
 مسلسـل  و جلسـه  تـک  سـخنرانیهاى  از تـر  سخت بسیار متوالى جلسات در احساس تحریک و انگیزه ایجاد. 3
 کـه  زمـانى  تا ندارند، قوى احساس تحریک و انگیزه ایجاد براى الزم توان که کسانى شود مى توصیه اینرو، از؛ است

  .نخورند شکست تا ندهند قول متناوب و متوالى جلسات براى اند، نیاورده دست به را توانایى این
 شـده  آشـنا  سخنران با مخاطب زیرا؛ گیرد مى صورت متناوب جلسات در بیشتر نیروها تربیت و تربیتى تأثیر. 4

  .است یافته حضور جلسه در کردن، استفاده براى صرفاً و گردیده فارغ جانبى مسائل از و


