
 

 1صفحه 

 

 6کارگاه آموزشی شماره 

 اولبخش  –فن بیان 

 م ی بسم الله الرحمن الرح 
 

 : یو سخنور  انی فن ب  تیاهم

توانند    ی و به اصطالح حرف خوب را نم  ستندین  انیدارند اما چون مسلط به فنون ب  یی باال  اریاز افراد دانش بس  یاریمسلم است بس  آنچه

پرمحتوا پس از گذشت مدت زمان کوتاه    یها  یاز سخنران  ی. لذا بعضستندیموفق ن  یلیبه مخاطب خ  میدر انتقال مفاه  ند،یخوب بگو

 ی اجتماع   یاز حرکت ها  یاریارائه کند. بس انیتواند مطالب را در قالب فنون ب  یسخنران نم  رایشود. ز  یم  ندهخسته کن  نی مستمع  یبرا

همراه    شان یا  ی ها  یهم سخنران  ائمه  خ ی. در تاراست  ها و فنون اتفاق افتاده   کیهمراه با تکن جیمه  یها   یدر سطح جهان در اثر سخران

 ها بوده است.  کیبا فنون و تکن

 

 «نافذتر باشد. ر یکه از ت یچه بسا کالم» ُرَبَّ کالٍم أنَفُذ ِمن ِسهاٍم :  ند یفرما  یم  یعل نینؤمرالم یام

 

 : یسخنور  یها  کیتکن

 ی اصل یها کیتکن   

 ی فرع   یها کیتکن   

 ی شخص یها کیتکن   

 

 باشد.   یها م کیتکن نیتسلط به ا ازمندیاستاندارد و جذاب ن یسخنران

 

 : یاصل یها  کیتکن

 ی کالم  ی ها کیتکن -1

 بر واژه: هیتک کیتکن* 

تمام کلمات سخنران را کامل بشنود و سخنران    دیشنونده با   ،یمعنا که در طول سخنران  نیباشد. به ا  یم  کیتکن  نیتر  یو اصل  نیاول

ادا شود تا مستمع تمام آن چه   یشود. تمام حروف و کلمات به خوب  انیب  نهیحرف نزند. حروف مشدّد و کلمات با طمأن  دهیجو  دهیجو

 ملکه ذهن بشود که در محاورات روزمره هم اجرا شود.  د یبا ادیز نیبا تمر کیتکن نیبشنود. ا  ،دی گو یم  ندهیگو

 

 : فراز و فرود کیتکن* 

کند.   یریاز خسته شدن مستمع جلوگ  ،یفراز و فرود در سخنران  جادیبا ا  دیبلکه با ؛  باشد  کنواختیسطح صدا    دینبا  یطول سخنران  در

معموالا در اوج    ی شود اما مطلب حماس  ینم   انی در اوج بمعموالا   یمتناسب با مطلب باشد. به طور مثال مطلب احساس  د یفراز و فرود با

  دی شود و فرود نبا  لیتبد  غیبه ج دی از هر دو استفاده کرد. فراز نبا یب یبه صورت ترک دی هم زمان باشد و با د یبا فرود شود. فراز و  ی م انیب

 باشد.  دنیقابل شن ریبرسد که صدا غ  یبه حد

 

 ی کالم ریغ  ی ها کیتکن -2

 نگاه چشم:  کیتکن* 

شود   یباعث جلب توجه مستمع به سخنران م  ، دور  ینقطه ا  ایاز نگاه به سقف    زیصحبت و پره  نیدر ح  نیبه چشم مخاطب  میمستق  نگاه 

قسمت خاص از   کیفقط به    دیباشد و نبا  یچرخش  دی گذرا باشد. نگاه با  دیکند. نگاه نبا  یو سخنران مطالب را بهتر به شنونده منتقل م

 مأنوس باشد و با حالت غضب و خشم نباشد.  د یمجلس نگاه کرد. نگاه با

 



 

 2صفحه 

 

 6کارگاه آموزشی شماره 

 اولبخش  –فن بیان 

 حرکت دست: کیتکن* 

محکم باشد.   د ی. حرکت دست با ردیحرکت دست صورت گ  قیبه مستمع از طر  میثابت و بدون حرکت باشد و انتقال مفاه  دی نبا  دست

  ن یینه پا ، می باال را نشان ده م،یکن ی باشد. به طور مثال اگر در مورد آسمان صحبت م یو مطلب سخنران فیمتناسب با توص  دی حرکت با

 متعارف باشد.  ریاز حد و غ  ادیز د یکه حرکت نبا دیرا. توجه کن

 

 چهره: قیتطب کیتکن* 

اگر مطلب هول و حراس و ترس دارد،   ای خندان باشد    دیحالت چهره با مطالب متناسب باشد. اگر مطلب خنده دار هست، چهره با  دیبا

 هول و حراس باشد.  انگریب د یچهره با

 

 باشد.  ی مهم م اریکردن بس دایدر تجربه پ  و ممارست  ن یتمر


