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 م ی بسم الّله الرحمن الرح 
 

 بود. میدر خدمتتان خواه یسخنران یبا عنوان محتوا  زیجلسه ن نیدر ا ی و سخنور انیادامه بحث فن ب در

 ن یخواهد مطالب خود را به بهتر  یم   یارائه شد و عرض شد اگر کس  یسخنران  یها  کیدر خصوص فنون و تکن  ی جلسه قبل مطالب  در

را بلد باشد و بر اساس آنها مطالب خود را ارائه دهد تا در انتقال   یسخنران  یها  کیاست که فنون و تکن  رینحو به مستمع منتقل کند، ناگز

 آور و خسته کننده خارج شود. از حالت کسالت یو یباشد و سخنران تر به مخاطب موفق م یمفاه

 

 ی چگونه بوده و چگونه مطالب را جمع آور   یکه موضوع سخنران نیکرد، ا  میصحبت خواه  ی سخنران  یمحتوا صوص  جلسه در خ  نیا  در

 : میو ارائه ده میو آن محتوا را تنظ

 است. یموضوع سخنران ،یقدم اول در سخنران ؛ دقت داشته باشند دی مطلب دوستان با نیعنوان اول به

 

باتوجه به   گر، یبه عبارت د  . خارج شده و هدفمند باشد  ی شود که مطالعات ما از پراکندگ  ی باعث م  و انتخاب آن  یسخنران  موضوع

  د یچند نکته با  یشود. در انتخاب موضوع سخنران  یآن موضوع، مطالب به صورت هدفمند، گردآور  رامونیموضوع انتخاب شده و مطالعه پ 

 مورد توجه باشد: 

صورت گرفته باشد.   ی رابطه با آن مطالعات کل  در   سخنران به آن موضوع عالقه مند باشد، و  یعنی ما باشد.    موضوع مورد عالقه  کی

بوده و تاکنون در مورد آنها   بیما غر  یکه برا  ینسبت به موضوعات  م، یداشته ا  ی که قبالً در رابطه با آن ها مطالعات  یانتخاب موضوعات

 باشد.  یم  تیدر اولو م،ینداشته ا یمطالعات 

مردم    یبرا  یانتخاب شود که انتخاب آنها نفع   ی موضوعات  نکهینه ا ؛باشد  مورد استفاده عموم مردم و   دیمف دی انتخاب شده با  موضوعات

در عصر    انیعیش  فیوظا  ،  امام زمان  یاریو انتظار و نصرت و    غربت امام زمان  لیاز قب  ینداشته باشد. به طور مثال موضوعات

 ی محل اختالف است، ضرورت یهمچون عالئم ظهور که گاه  یتوانند باشند و در قبال آنها موضوعات  یم  یموضوعات مورد استفاده ا  بتیغ 

 ندارد.  اریبس

 ،باشد  یجا مطرح م  نیکه در ا یسؤال .بپردازد  یسخنران  ی جمع آوربه  د یانتخاب شد، قاعدتاً سخنران با یموضوع سخنران نکهیاز ا بعد

  یو بستگ  ی نسب  یموضوع مقدار  ن یمطالب کند؟ )ا  یشروع به مطالعه و جمع آور  د یبا   یاست که سخنران چه مقدار قبل از سخنران  نیا

 ، یروز قبل از سخنران  ۱۰هفته تا    کیانتخاب کرده است(. به طور متوسط    ی است که و  یسخنران و موضوع   یمطالعات قبل  زانیبه م

 را انتخاب و آنها را مطالعه کنند.  یمطالعات خود را حول موضوع مورد نظر شروع کنند و منابع دیحترم باسخنرانان م

کنند: نخست   یدر دو بعد مطالب خود را جمع آور  د یبا   ز یاست که دوستان عز  ن یا  ،مطرح است  یسخنران  یکه در بحث جمع آور  یا  نکته

و نه   یو استدالل  یدو قسمت باشد، نه صرفاً علم یدارا دیما با  یکه سخنران یبدان معن .است یسخنران  یبعد احساس یگری و د یبعد علم 

و    یمطالب علم  قهیدق  ۱۵شود،    ی سخنران  قهیدق  ۳۰انتخاب شود که اگر قرار است  یبه گونه ا  دی مطالب با  یعن یباشد.    یصرفاً احساس

 نیمنظور ا  ، یدرصد بعد احساس  ۵۰و    ی بعد علم  یدرصد سخنران  ۵۰شود    ی که گفته م  ن یباشد. ا  یمطالب احساس  ی و مابق  یاستدالل

مطالب    یمسائل علم  یاست که در البه ال  نیگفته شود، بلکه منظور ا  یسمسائل احسا  قهیدق  ۱۵و    ی مطالب علم  قهیدق  ۱۵که    ستین

 شود.  جادیا یندر سخنرا  یما خسته نشوند و تنوع  یاز صحبت ها نیگنجانده شود تا مستمع یو احساس یعرفان 

 

مسئله توجه داشته   ن ی. سخنرانان به اردیگ یصورت م  یآن سخنران رامونیاست که پ   ی اتی و روا  اتی استدالالت، آ  ،ی از مطالب علم  منظور

باشد.    حیحتماً صح  ی درست خوانده شود و قرائت عبارت عرب  اتیو روا  ات یو آ  ی که قرار است ارائه شود، کامالً علم  ی باشند که مطالب علم

در    یمسائل احساس  یسر  کی  انیب  .باشد  ی که با احساسات مستمع سر و کار دارد، مدنظر ما م  یآن مطالب  یو عاطف  یاحساس  عددر بُ

متون و عبارات خاص   یخواندن برخ  ، یچه فارس  یچه عرب  ،بر افراد دارند. خواندن اشعار  ییبسزا  ریثأ قالب داستان، چرا که داستان ها ت 

 .ردیدر بر بگ اما ر  یتواند بحش احساس یم
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 ها شعر و داستان داشته باشند.  یدوستان در سخنران حتما

آور  یکه قرار است کس  نیا  گری د  مطلب را جمع  ن  یمطالبش  از  ارائه مطالب  تا    م یکند،  امروزه   .طول نکشد   شتریب  قهیدق  ۴۵ساعت 

 مدت را ندارند.  ی طوالن یها یسخنران دنیحوصله شن گرید نیمخاطب

 

موضوع انتخاب شد و  نکهیاست. بعد از ا ی سخنران  ی محتوا  میتنظ  ، به آن اشاره کرد د یکه با یسخنران یسوم در موضوع محتوا مطلب

صورت است که سخنران   نیمعموالً به ا  یگفته شود. سلسله مراتب سخنران  یسلسه مراتب  کی  یمطالب ط  نیا  د یشد، با  یمطالب جمع آور

خود را به سه قسمت مقدمه، متن   یسخنران  د یدارد و پس از آن با  یمقدم  ریو خ  کیکند و عرض تبر  یم   زخود را آغا  یبا دعا صحبت ها

ع هدف سخنران را بداند که قرار است در رابطه با چه  خود ارائه دهد که مستم یرا در مورد سخنران یکند. مقدمتاً مطالب میتقس جهیو نت

 ی را متن سخنران  یاز سخنران  یشتریبپردازد که حجم ب  یبه متن سخنران  دی که مقدمه گفته شد، با  نی صحبت شود. پس از ا  یمسئله ا

 ببرد.  انی و داستان را به پا دیرا بگو جهیدهد که پس از آن نت یبه خود اختصاص م

 

که به صورت مشهود   ستین  نیداشته باشد، منظور ا  جهیمقدمه، متن و نت  دی با  یشود که سخنران  یکه گفته م  ن یا  ؛دقت کنند   دوستان

تمام شد.    یمتن سخنران  م، یپرداز  یم   یمقدمه بحث بود. حاال به متن سخنران  نیحضار محترم ا»خود اعالم کند که    یسخنران در سخنران

 یم رادیخود را ا یاز ابتدا تا انتها که سخنران، سخنران یاست که در طول سخنران نیبلکه منظور ا  «.می کن یریگ جهینت میخواه ی حاال م

 باشد.   یم جهیمقدمه، متن و نت کی یدارا یسخنران نیمسئله را درک کند که ا نیکند، مستمع ا

 

بلکه    .زند  ی، چرا که در ذوق مخاطب مببرد  بونیپشت تر  یاری بس  ی با خود برگه ها  دیسخنران نبااست که    نیا  گرید  مطلب

 بر   را  مطالب  کند و سرفصل  نیبار متن را تمر  نیکرده و چند  ادهیکاغذ پ   یخود را بر رو  یمتن سخنران  ،یقبل از سخنران  دیسخنران با

 فراموش کردند، بتوانند از آن استفاده کنند.  اناًیقرار دهند که اگر اح بونیتر یو بر رو سندیبنو  A5نصف  ای  A5 روی

 

  ردیصورت گ  کیست که با حضار سالم و علا  ازین  ای خورم، چه کنم و آ  ی شروع بحث به مشکل برم  یشده است که برا  دهی: پرس۱ سؤال

 ر؟یخ ای

که   یتیروا  ا ی  هیآ  کیشود    یدارند، مکه به آن تسلط    «...   کیاللهم کن لول»همچون    ییکه در ابتدا دعا   یشروع سخنران  ی: براجواب

 ی رادیا  ،ردی. البته اگر صورت گردیصورت گ  کیکه با حضار سالم و عل  ستین  یازیمتناسب با آن بحث باشد، در ابتدا خوانده شود. حتماً ن

را به محضر مقدس  امام عصر الدیم دنیتحت عنوان فرا رس »تواند  یم کیکند. عرض تبر یم تیکفا کیتبر رضبلکه همان ع  .ستین

 باشد.  «کنم یعرض م تیو تهن کی و حضار محترم تبر امام زمان

 

 ر؟یخ ای میوارد بحث شو میبه صورت مستق  ،ها ی: در رابطه با موضوع ابتالئات و امتحانات در سخنران۲  سؤال

حضار گفته شود که بحث امتحان    یبرا  یمقدمه ا  د،یشو  بتیوارد بحث ابتالئات و امتحانات دوران غ   نکهی: بهتر است که قبل از اپاسخ

مختلف همچون   امبرانیکه در دوره پ   یاست که از ابتدا تا به امروز بوده و خواهد بود و چند نمونه از امتحانات  یاله  یاز سنت ها  یکی

توان بحث را به سمت موضوع ابتالئات و امتحانات    یتوان به عنوان مقدمه مطرح کرد. پس از آن م  یم  و قوم نوح  لیاسرائ  یابتالئات بن

محتوا در   یجمع آور  یتواند برا  یم   اریشود که بس  ی م  شنهادیپ   «یدکتر فضل   بتیراز غ»موضوع کتاب    نیا  یربط داد و برا  بتیدوران غ 

 موضوع کمک کند.  نیا

 

  د یبا  یآن به چه روش  یاست و ارائه محتوا  ی کودکان و نوجوانان چه موضوعات  یبرا  یخواستم بدونم موضوع مناسب سخنران  ی : م۳  سؤال

 ثر باشد؟ ؤباشد که م
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از موضوعات   یکیباشد.    یم  مربوط به امام عصر  اتیداستان ها و حکا  ،بچه ها استفاده کرد  یشود برا  یکه م  یاز موضوعات  یکی:  پاسخ

  حوهو ن  یو ازدواج شان با امام حسن عسکر  حضرت نرجس خاتون  یی نحوه آشنا  تیداستان و حکا  ،بچه ها  یسخنران  یجذاب برا

جذاب باشد.   اریبستواند    ی بچه ها م  یدر قالب داستان و زبان کودکانه مطرح شود، برا  انیجر  نیاست که اگر ا  والدت امام زمان

و والدت  یبا امام عسگر اسالم آوردن و ازدواج حضرت نرجس خاتون انیجر ،یحجاز نیالد دجمالیس یقاآ «ریسف نیآخر»کتاب 

 مراجعه کنند. است که می توانندداده  حیزبان ساده توض کیبه   را امام عصر

نحوه ازدواج حضرت   ،از داستان ارائه شده  ریتوان از داستان تشرفات به زبان ساده استفاده کرد. اگر غ   ی م   اتی بر داستان ها و حکا  عالوه 

  ی که بچه ها م   یفیاز وظا  یسر  کیطرح شود، به طور مثال    یگریمطلب د  و والدت امام زمان  یو امام عسگر  نرجس خاتون

 مطرح کرد.  یدر سخنرانتوان   یتوانند آن را انجام دهد را م

مثال دعا کردن  .راحت خواهد بود  اریسخت تر است، اما اگر با آن ها بتوان به زبان خودشان صحبت کرد، بس  اریبچه ها بس  یبرا  یسخنران

  مانیکه برا  میدار  یمیصم  اریکه همه ما دوستان بس  نیا  ای باشد    یتواند موضوع سخنران   یم  ایشانظهور حضرت و سالم کردن به    یبرا

 . میشو ی ناراحت م  اریها اگر قطع رابطه کنند، ما بسکه آن دبا ارزش هستن اریبس
 


