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 زیعرض سالم خدمت دوستان عز ضمن

 ن یمخاطب  یرو  شتریب  تأثیر  یشعبان برا  مهین  امیاهلل بتوان در اشود تا ان شاء  یتر به حضورتان عرض ممؤثر  انیراجع به ب  ی متن نکات  نیا  در

 از آن ها استفاده کرد. 

 

 شوند:  ی م میار مورد تقسکه به چه  میکن ی شروع م ، هستند گذارتأثیرکالم ما   که در اقناع  یمیاول را با مفاه بحث
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 ؛دیمطلوب و قانع کننده باش ،کند ی به شما نگاه م  یشماست که وقت  تیمنظور نگاه مخاطب به شخص ،شود یص صحبت ماز تشخ یوقت

 این مورد  یها  کیتکن  .ردیشما بگ تیخصرا به خاطر ش  میکه مفاه  دیباش  یتیو شخص  دیکار را انجام ده  نیا  یکه به صورت تقلب  نینه ا

 . میکن  یرا عرض م

 

 : یساز  قتیحق  - 2

 ی زیچ  تیهم تفاوت دارند. واقع  با  تیو واقع  قتیشود. حق  قتیحق  ک یبه    لیمخاطب تبد   یکه برا  میکن  انیب  یکه موضوع را طور  نیا

است که   یکلمات طور  دمانیچ  یعنی  ،میکن  یصحبت م  قتیاز حق  یاست که هست. وقت  یزیچ  قتیافتد اما حق  ی است که اتفاق م

 شود. یم قتیجنس حق ازمخاطب  یبرا ، دیده یکه ارائه م یمفهوم
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و   یادب   یدر نثرها  را  یاقناع   تیخاص  نیدارد و ا  یاقناع   تیکلمات در کنار هم خاص  دمانیاوقات چ  یکلمات است. گاه   دمانیچ  منظور

 . مینیب یشعرها م 
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 افتد.  یدرون فرد م  یقلب  ی که اتفاق  یمعن نیا به

 

 :میپرداز ی موارد م نیا حیبه توض حال* 

 : تشخص

آن   تیشود و فقط و فقط به خاطر شخص  ی کالمش در آنها نافذ م  ، د یآ  ی م  ی که اسم فرد  نیوجود دارند که هم  ییها   تیشخص  یگاه 

 ،دارد  ی خوب و موفق  روزمه  ا یدارد و    ی که عنوان دانشگاه  یاوقات فرد  یکنند. مثال گاه   یاو گوش م   یبه صحبت ها  ی ادیز  ه عد  ،فرد

 دهند.  ی کند و افراد بهتر به سخنان او گوش م ی م جاد یا یاقناع  تیخاص ش یحرف ها

خواهد به سمت محل    ی که سخنران م  م یکن  ی شروع م  یی از جا  م؟ی حس را منتقل کن  ن یا  میکه دار  ی که در برخورد اول  م یچه کن  حال

 برود. یخنرانس
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  م ی مفاه  یسر  کیلباس    م یشود و مهم است که بدان  یم   دهید  ،شود  دهیکه شن  نیمهم است و سخنران قبل از ا  اریسخنران بس  لباس

 ها را از هم جدا کرد.آن د یدارد که با  قیدق میمفاه یسر کیو  یسطح

 ،یمتوسط دانشگاه  کند. منظور از طبقه  جادیا  زیاتا تم  تفاوت  یبا اندک   ،خودش باشد  جامعه  یمتوسط دانشگاه  از طبقه  دیسخنران با  لباس

 ی تیمقبولکه    نیا  لیبه دل  ؛ی دانشگاه  م ییگو  ی که چرا م  ن یرشد کرده است و ا  یو فرد  ستین  یی ابتدا  میمفاه  تأثیراست که تحت    یطبقه ا
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با   یزیتما استفاده کند تا    تواند  یخاص م   قهیبا    یراهنیکت و شلوار است و پ   انیآقا  یما برا  جامعه  دارد. مثال لباس در  عموم  نیدر ب

 شود. جادیاو ا یبرا نگراید

 ی نی من هم»شود که    یارسال م  امیپ   نیبه مخاطب ا  ،شود  شتریسخنران ب  یل برا چه تجمشود. چرا که هر  ادیز  دیسخنران نبا  یبرا  تجمل

 کنند.  یاو دقت م  یلتجم  میبه مفاه شتریو ب  «ینیب یهستم که م

  ، بزرگ داشته باشد  یشِکَم  یشود. مثال اگر کس  تیرعا  دیمهم است که با  اریرنگ بس  بیو ترک  کند  یا وقارتر من را بسخنرا  رهیت  یها  رنگ

  یخود را م  یها  لمیف  ی وقت  ، دهینپوش  رهیکه لباس ت  یو سخنران  یشده که مجر  ده ید  نوع اتفاقات است و  نیا  ایبر  یپوشش  رهیلباس ت

از تناسب   ، افتد  یرنگ روشن م  یکه رو  یی ها  هیپوشش بدنش به علت سا  ، یدر هنگام سخنران  ،ستکه داشته ا  یبه خاطر رنگ لباس  ،دنیب

 .ستیموضوع جالب ن ن یکاهد که ا یاو م  یی بایو ز

  یخطوط آن عمود  دی با  ،ه طرح و نقش داردک  م یکن  ی استفاده م  ییاز لباس ها  ی لیکم باشد و اگر به هر دل  دی و نقش در لباس با  طرح

 ی آن م  ریچشم مخاطب کمتر درگ  ،هرچه لباس ساده تر باشد   یمخاطب بگذارد و به طور کل  یرو  یو بهتر  شتریتا اثر ب  یباشد و نه افق

 ما دقت کند.   انیبه ما و ب شتریکه ذهن مخاطب به سمت آن نرود و ب  دیشلباس پو یطور دی شود و با

  ی. در بعضیشیدارد و نه حالت نما  یکاربرد  عت سخنران جنبهاست و به طور مثال سا  یفرع   میکه جزو مفاه  میهم بدان  ورآالتیمورد ز  در

از    شتریسخنران است و سخنران هرچه ب  ک یها نقاط مقابل    نیبزند و ... که ا  ی برق خاص  د یکه ساعت با  مینیب  ی م  ی ابیبازار  یکتاب ها

آالت هستم.   وریز  میمفاه  نیمن همد که  رسان   ی مفهوم را م  نیا  ، صحبت کند  ی طوالن  ی مدت  یبرا  خواهد  یچون م  ، کند  دهآالت استفا  وریز

صحبت   یکند و بعد راجع به ارتباط چشم  یچشم را از سخنران خارج م  ، قرار دهد  تأثیرافراد را تحت    یلیبه خصوص ساعت که اگر خ

 است.  سخنران کی یبرا یجد می از مفاه ی کیکرد که  میخواه
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را در   جانیه  ای کرد    یکه از آن نتوان برداشت خاص  عیسر  یلیباشد. نه آرام باشد و نه خ  نهینأ با طم  دیرفتن و گام نهادن سخنران با  راه

  زیها پره  نیااز همه    د یسخنران باو درباره    میانداز  یرا در ذهن شخص مخاطب م   یمیمفاه  ، میده  ی که انجام م  ی. چرا که هر کاردیآن د

 به افراد منتقل شود. یا هیحاش چیبدون ه انیکرد تا ب

 

 کجا انتخاب شود؟  دی با یسخنران گاه ی جا :یسخنران  گاه یقرار گرفتن در جا  - 3

راست   ای درجه به چپ    ۹۰  د ی. چرخش سر سخنران نباندیهمه را بب  که سرش را بتواند بچرخاند و   ردیقرار بگ  ییجا  د یسخنران با  اوال*  

 ی آن فضا  ،کار  نیبا چرخاندن شانه انجام دهد که ا  دیا باحرکت ر  هیراست باشد و بق  ایدرجه به چپ    ۳۰  دی چرخش سر با  ممیباشد و ماکز

 . دینیرا خودتان هم بب یاثرگذار نیتا ا د یرا انجام ده نیتمر نیکند که خوب است ا یم  جادیمناسب را ا

 .شود ی م ده یبهتر د ، باشدچرا که هرچه در ارتفاع  ؛در ارتفاع باشد  یکم  دی با* 

 . کمک کند ، میکن ی عرض مه ک یصتشخ یمجلس باشد تا به فضا ی باال* 

بحث   نیکند که نور وجود دارد که ا  ی نگاه م  یی چرا که چشم به جا  بخش ها داشته باشد.   رینسبت به سا  یشتریباشد که نور ب  یی جا*  

  یم که م فتر ییدر جاها. بنده است یشخصتجربه  نیداد که ا رییآن را تغ ،نبود یو اگر نور در مکان مناسب دیکن نییقبل تع زا دی ها را با

تابد آن را  یم یکه اگر نور به صورت عمود دین ینور بب ریاز دوستان گفتم تا مکان مرا در ز یآماده شوم و به برخ یانسخنر یبرا خواستم

 قرار دهد.  تأثیرکه ممکن است ظاهر شما را تحت  کند  یم جادیصورت ا یرو  ییها  هیچرا که سا  ،دهند رییتغ

که    یصتشخ  یبه اون فضا  یبعد  ی ها  کیبا توجه به تکن  میتوان  یما م  ،م یکارها را هم نکن  نیا  همه  اگر  موضوع را هم گفت که  نیا  دیبا

کالس کار ما کالس   ، میدقت را داشته باش  نیا  میاما اگر بتوان  ،ستیبحث ها الزم ن  نی. امیمان را بده  ام یو پ   میمد نظرمان است برس

 . دخواهد بو یمتفاوت

  ی نقش بهتر  ،آن ها با امام زمان  ینسبت به ارتباط قلب  نیمخاطب  یو رفتار  یکه در تحول روح  میکنب  یا  یسخنران  م یقصد دار  ما

که با   میستین ن ی. ما به دنبال امیدرست استفاده کن ، را منتقل کند  قتیحق نیکه بتواند ا ی از هر اِلمان  م یکن ی م ی سع. پس میداشته باش
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 تیکه ممکن است افراد را در ناخودآگاه اذ ییکه تمام اِلمان ها  میهست نیبلکه به دنبال ا  میکنوارد    ییاغوا  یفضاها افراد را به    لماناِ  نیا

 بحث خارج است.  موضوع از حوصله  نیا یروانشناخت لیدال حث درباره. البته بمیببر  نیاز ب ،کند

باشد. اما    مؤثرکه از لحاظ محتوا    میداشته باش  یکالم  میتوان  یم  ،میها هم حرف بزن   نیکه اگر بدون ا  م یدقت کن  دینکته را هم با  نیا  اما

 . مینیاهلل ببآن را ان شاء تأثیرو  ردیقرار بگ یصتشخ  یفضا نیدر کنار ا یقو یو کالم و محتوا یقو انیچه بهتر که آن ب

 

 استفاده از قدرت چشمان:  - 4

  یکه صحبت از صورت م ی ن بدن وقتفاده کرد. در زبااز نفوذ چشم است دیدارند و با  یبیعج  یکه چشمان ما کارکردها م یبدان د یرا با نیا

 چشم ها است.  ییثنا اثر است لیبه دل نیکه ا  کنند یچشم ها را از صورت جدا م ،شود

به چشمان    یاست که وقت  نیهم  یدهد و برا  یچشمان ما نشان م  ،هستند که هر آن چه در مغز ما هست  نیزبان بدن قائل به ا  در*  

.  دینسبت به چشم ها دار  یاحساس  ی . ولدیآن ندار  یهم برا  ی لیو دل  چرا؟!   دیدان یو نم  د یفهم  ی را م  زها یچ  ی لیخ  ،د یکن  ی نفر نگاه م  کی

 د ی که از قدرت نفوذ آن با  م یبدان  دیخواهد بود و با   مؤثر  اریبس  ، م یاستفاده کن  ی اگر از آن به درست  ،ن قدرت چشمیاست که با ا  ی هیحال بد 

 استفاده کرد. 

حاکم بر   ی نگاه  م یکن  ی م  یسع   ،مینینوع افراد را بب  بایو تقر  م یاز کوچک بودن فضا استفاده کن  میتوانست  ی د و مفضا کوچک بو  اگر*  

. ممکن کند  یم  جادیا  یشتریب  یمهم است و اثر کالم  اریبس  یارتباط چشم  کنیم.نوع افراد را با چشمان جارو    بایتقر  و  میجلسه داشته باش

کرد؟ در   دیچه با  نجایدر ا.  حضور داشته باشد  انیکه نامحرم باشد و خانم ها وآقا  میریقرار بگ  ییهادرجمع    امکان دارد  ،شود  سؤالاست  

 ن ی باست که اگر نقطه    نیعرض بنده ا  یآن روشن است ول  تیکه کل  دیاز مراجع پرس  توان  یرا م  یو اصول  ی شرع   میگفت مفاه  د یپاسخ با

را   یکه اثر ارتباط چشم  دنیب  یاما چشمان شما او را نم  دینیب  یکند که او را م  یاحساس م  مخاطب  ،د یباالتر را نگاه کن  ی دو ابرو کم

 . کند  ی م جادیا

 نیا  مان را در   چشم   م یکن  ی م  یمجلس و سع  ینقطه در جلو  ک یدو نقطه در انتها و    ی عنی .  میدار  ینگاه مثلث  ، بزرگ باشد  طیمح  اگر*  

 .   میاشداشته بمخاطب  یرا رو یارتباط چشم م یکن یو سع  میسه جا بچرخان
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و  را حتما از قبل آماده کرده  ییکند. خوش آمدگو  ییگوخوش آمد خواهد  ی آمده و م بونیکه سخنران پشت تر میرس یم  یی به جا حال

ضوع و  متناسب با مو  یا  یی کرد که خوش آمدگو  نیتمر  دی مرتبط با موضوع باشد و با  د ی با  مؤثر  یی. اما خوش آمدگودیکرده باش  نیتمر

  که دغدغه  یبه افراد  یخوش آمد  ک ی  میطور مثال اگر بخواه. بردیشما بگ  ییابتدا  یا از گفتگواثر ر  نیتا مخاطب ا  میداشته باش  نیمخاطب

 دغدغه   ،قرار دارم که در کنار تمام دغدغه ها   یخوشحالم که در جمع  »  که  مییبه آن ها بگو  میتوان  یم   ،م ییبگو  ،فرزندانشان را دارند  تیترب

 «.است شانیها تیولواز ا ی کیفرزند  تیربت
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حوزه  نیهستند و در ا یآورند که از بزرگان سخنور ی ما م یبرا  یی مثال ها ی . چرا که عده اد یبحث ما را به چالش نکش ن یدر ا خواهشا

 ن یچرا موفق است؟! و بحث را با ا  ،رد تواضع را ندا  نیمثال فالن سخنران که ا  دییخود بگو  ما هستند و ممکن است با  دیو از اساتموفق  

و    گرید  می. او به خاطر مفاهستیطور ن  نی. اری آن سخنران عدم تواضع اوست. خ  تیموفق  لیاز دال  یکیببرند که    ییبه جا  استکار قرار  

بل در  ست از قممکن ا  ،دیتجربه داشته باش  موفق است. مثال اگر  ،کرده  جادیخود ا  یبرا  یگری د  یجاها  دی که شا  یا  یصتشخ  یفضاها

  یی و طنزها  می. ممکن است از مفاهدیهست  یو شما را از قبل شناخته اند و به عنوان استاد مجموعه ا  دیص قرار گرفته باشتشخ  یفضا

مالک   ن یدهد. لذا ا  ی خصوص جواب مدر آن جمع بو جالب نباشد اما    رایگ  ، دیاستفاده کن  ی ها در جمع عمومکه اگر از آن  د یاستفاده کن

 .دیکن لیخود بحث تواضع را تحل د یکن یع س س. پ ستین

 استفاده کرد:  دیمورد تواضع چند نکته را با در
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همه دانا   نی. شما مخاطبکنم ی م یمن از شما عذرخواه»: دیگو  یکند. مثاًل م یکه سخنران را خراب م  رانهیاستفاده از تواضع حق عدم* 

با ا  شبید»  ای  «هستم  نجایکه ا  خواهم  یو من از شما پوزش م  دیهست  ،یبضاعت زمان  نیاز من خواسته شد که درخدمت شما باشم و 

جور تواضع کند. ما   نیا  دینبا  ،که خودش را اثبات نکرده  یهستند که سخنران تا وقت  یها تواضع  نیو ... که ا  «م یایب  طور  نیته ام اس نتوا

 برد.  یم نیص ما را از بکه تشخ یدرصورت ،خوب است میکن یو فکر م میکن یکلمات استفاده م نیات از ااوق یبعض

 یشکسته نفس  دیتواضع داشت اما نبا  دی با  مییبگو  میبتوان  دیرا دانست که سخنران نه متکبر است و نه متواضع. شا  نیا  دیبا  یطور کل  به*  

. اما به برد  ی ا باال مست که مرتواضع ا  ی نوع   ، میریگ یکه در حضور استاد از او اجازه م  نیا  ببرد.   تواضع کرد که ما را باال  یطور  د ی. بامیکن

 موضوع باشد که سخنران نه متواضع است و نه متکبر.   نیحواسش به ا دیبا  یطور کل
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نفر با دوستانش بود و افتاد و   کی»  مییگو   یو م  میکن  یم  فیتعر  یمثاًل داستان  استفاده کرد.  دیآبرو نبا  یعرض کنم که از کلمات ب  دیبا  *

افتاده    پا  شیاز کلمات پ  یکرد و به طور کل  زیپره  دیبا  ،هستند  ییآبرو  یکه کلمات ب  ییحرف ها  نی... . از چن  ای  «سه شد»  ای  «شد  عیضا

جمع    شتریتا حواستان ب  دیکن  نیتمر  یقبل از سخنران  دیکن  یسع  ،دی کن  ی استفاده م  ادیکلمات در محاوره ز  نیاگر از ا  استفاده کرد.  دینبا

 شود. 

عبارت   کیخود از    یاجتناب کرد. مثال سخنران در سخنران  زیاز کلمات سخت ن  د یبحث فصاحت است و با  ، بخش  ن یدر ا  گرید  نکته*  

  ی بلکه م   ،دیتا شما بفهم  م یگو  یرا م  یجمالت عبر  نیمن ا  که  ستین  نیمنظور ا نجایفهمند. ا  ینم  نی کند که مخاطب  یاستفاده م  یعبر

بحث را   نیشود که او ا  ی القا م  نیاما به مخاطب  ، دانند  ی نم  نیداند مخاطب  یکه م   نیبا ا  ، ندمستند ک  یعبر  انی حرفش را به ب  خواهد

عدم استفاده از کلمات سخت و  ، فضا را ندارد نیاگر ا یفضا استفاده کند ول  نیاِشِل خاص حق دارد که از ا کیخوانده است. سخنران در 

 است.  یفهم ضرو  رقابلیغ 

  یو م  میخوان  یرا م  یا  هیآ  ای  تیروا موقع است که    کیشود.    زیپره  ،شود  یکه شامل کلمات سخت مم  ه  یو عرب  یسیکلمات انگل  از*  

  یکه مخاطب نم  میرا به کار ببر  ی. اگر جمالتمیکن  یاما ترجمه نم  م یانخو  یهست که آن را م  یموقع کیو    میآن را ترجمه کن  میخواه

.  میآن را هم ترجمه کن  د یبا   ، میکن یاستفاده م   تیروا  ک یبرنامه از    تینوران  یبرا  اگر   ی. حتمیاستفاده کن  ندارد که از آ  ی چه لزوم  ، فهمد

 ی معنا تداع   نیا  ،میرفته است و اگر ترجمه کن  نیاز ب  مان  ام یاز پ   یبخش  ،میو آن را ترجمه نکن  میاستفاده کن  یسیانگل  کلمه  کیاگر از  

است که مخاطب ممکن است   یاست و جنس آن طور نیاش ا یو معن دی دیکه شما نفهم بردمکلمه به کار  کیمن   .دینیشود که بب یم

 در جمله   ی سیانگل  از کلمه  یلیشود. اگر به هر دل  یها در ناخودآگاه استفاده م   نیو ا  کند   یمن ترجمه م  یمن نفهمم که برا  دیبه خود بگو

 . دتفیاتفاق ن نیاست تا ا نیاش ا ی معن دییکه نگو دیآن را معنا کن یطور ،د یکرداستفاده 
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که طنز نداشته  ستیمعنا ن نیبه ا نینکند. البته ا ی لودگ ی عنی ن یدر گفتار داشته باشد و ا ی شیدر رفتار و جزم اند تیجد  د یبا سخنران

 ار یص او بستشخ  در  ها  نیحرف بزند که ا  ینیقیحتما به طور    د یبا  ، مطلق  میی. اگر نگوفتدیبه ضرورت اتفاق ب  دیچرا که طنز با  ، باشد

 کنند.   یکمک م اریبس
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 کروفون یدور شدن از م  ای  کیاز اثر نزد  ،میریگ  یقرار م  کروفونیدر مقابل م  یوقت  یو حت  میصدا داشته باش  یبَم  باید  ،استفاده از صدا  در

  ی وقت ها م  یقدرت صدا در آن باشد. مثال بعض   دی با  یباشد و از طرفجان و ناله گونه    ی ب  د ی. صدا نبامیاستفاده کن  مانیصدا  رییدر تغ

همان   نیو ا»که    دییبگو  بَم  یصداو با    دیکن  کروفونیبه م  کیدهانتان را نزد  دیتوان  یکه م  دیکن  انی را ب  یممه  اریبسموضوع    دیخواه

 کند.  ی ن مخاطب کمک مموضوع به اقناع شد نیخود ا « میاست که من و شما سال ها به دنبال آن بود یمطلب
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 و احساس مثبت به مخاطب:  یانرژ  انتقال  - 10

اهلل  که ان شاء  فتدیاو ب  یاتفاق برا  نیا  د ی خطاست. حتما با  ،اورده یبه دست ن  یزیشما برود و حس کند چ  شیاز پ   ی دست خال  مخاطب  اگر

در قالب اتفاق    تواند  یم   ای ت باشد و  در قالب اطالعا  تواند  ی م،  دیایمخاطب ب  ریگ  یزیکه چ  نیکرد. ا  میعرض خواه  یدر مباحث بعد

تحول   نیشد و ا  یتحول در درون او م  جاد یکه باعث ا  د یرسان  یم   یاتفاق درون  کیشما او را به    ی عنیافتد.    ی باشد که در فرد م  یا  یدرون

 شما خواهد بود.  ونیرا مد

 

 عنوان خود:   م یرمستقیغ یمعرف  -11

من   دیو بگو  دی ایب  ی. مثال فردمیکن  یکه خودمان را معرف  مییبگو  میخواه  ی. ما نمدیداشته باش  دیعنوان مطلوب از خودتان با  کی  ارائه

بحث    نیکه ا  د یاستفاده نکن  ،دیکه ندار  ی نیوجه ازعناو  چ یبه ه  ؛دیرا به خودش بدهد. البته دقت کن  ی ن یهستم و عناو  ...   ا ی  ی دکتر فالن 

ص شما کمک اوقات گفتن عنوان به تشخ  ی. گاه میکن  جادیخود ا  یبرا   د یرا با  میکه دار  ینیسخنران است. اما عناو   یهاجزو خط قرمز

 ن یدانشگاه ا  تیری به مد  ،که با فالن دانشگاه داشتم  یمن در جلسه ا»   :دییگو  ی و م  د یکن  ی م  یسخنران  یی در جا  دی. مثالً فرض کنکند  یم

مطرح    ی مطلب،  بود  ینگفره  گذارانتأثیر  یابر  که   یدر جلسه ا  ا ی.  «میو چنان کن  نیچن  د یبا  ی فرهنگ  تأثیر  ی براعرض کردم که    موضوع را

  نیما را بداند و بداند که مثال ما در ا  گاهیمخاطب جا   کهتا زننده باشد    مییگو  ینم  میعنوان را مطرح مستق  دینیرا گفتم!! بب  نیاشد که  

 .میموضوع حرف دار
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بداند که من متخصص   دی در ذهن مخاطب به صورت متخصص در موضوع مربوطه جلوه کند و با  دی ااست که سخنران ب  نیا  یبعد  نکته 

را   عنوان  ممکن است اسم. حواسمان باشد تخصص با عنوان تفاوت دارد.  م یگو  ی که م  یو موارد  میبا مفاه  ا ی  نیبا عناو  ای هستم. حال  

 . میموضوع را به مخاطب منتقل کن نیو ا میموضوع تالش کرده ا نیا یبراما و بداند که  ابدیدر کالم ما ب دی ااما تخصص را او ب میببر
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نکته   د ی تشکر با  نی. در خود امیعرض کرد  یی گوکه راجع به خوش آمد  ی به مطلب  هیشب  بایمهم است. تقر  زیهوشمندانه از مخاطب ن  تشکر

 . میکن  انیب ،کرده استدور هم جمع  که افراد را یریخ تین نکهیکرد. از جمله ا ت یرا رعا یی ها
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  میکن  یکار  د ی با  ی عنی.  کند   ی کمک م  به شما مخاطب    شهیاند  دنیبه چالش کش   ، دیکن  دایص مورد نظر خود را پ که شما تشخ  نیا  یبرا

 موضوع شروع   نیو با ا  میبگو  یسخنران  در  را  یمطلب  مخواه  یکه م   دی که مخاطب نسبت به مطلب ما عطش داشته باشد. مثال فرض کن

شود.   ینم،  زند  یم  ینفر دست به هرکار  کیاست که    نی ا  ،میها من و شما تا حاال با آن برخورد داشته ا  وقت  یلیکه خ  یچالش»کنم که  

که  نیا یهستم برا نجا یا چه کند؟من امروز دی که با داند  ینم گر یو د هدخوا ی ما نم یبرا ر گیکه خدا د دیگو  یشده و م د یناام ی رگید  یآقا

 نیکه ا  نیهم  «شما بازگو کنم.   یبرا   خواهم  یکه مما نهفته    یاله  یاست که در قانون ها  موضوع  نیدر ا  ینکته ا  موضوع را باز کنم.  نیا

نه است تا  ظر و تشکه منت  می کشاند  ی مخاطب را به چالش  شهیو اند   ذهن،  م یآن ها باز کن  یبرا  میقانون را بخواه  نیو ا  مییموضوع را بگو

 ما نهفته باشد.   نطق میدر مفاه  دیموضوع با نیکه ا  میدقت کن امابود  یسطح یمطلب نیا بشنود. حال ام را از ی امیپ 
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طر فالن  خا  به   شبید  گفت   ی آمده بود و م  ی انتظام  یرویاز ن  ، من آمد  ش یپ  یکه وقت  میداشت  یها برخورد  یمجر از  یک یبا    ش یها پ   سال

  یکه در صنف ما کار م   ی :کسانگفت  ی در آنجا م   زنده داشت.  و شب هم دوباره برنامه  م یتا جواب بده  م یرفته بود  ی انتظام  یروین  ، برنامه

خاص    یهفته ورزش ها  کیمثال    ،برنامه را ضبط کنند   کی  خواهند  یم  یوقت  ، ایتاک شو در دنبرنامه    یا  فهحر  یها  یمانند مجر  ،کنند



 

 6صفحه 

 

 49کارگاه آموزشی شماره 

 چگونه مؤثر صحبت کنیم؟ 

توانم    یرا نداشته باشند. من نم  یو روان  یجسم  یخستگ  نیپردازند که بدنشان آرامش داشته باشد و ا  ی م  یخاص  حاتیتفر  و به  کنند  یم

اش را   نهیزم  د یبا   ، میباش  یسخنران خوب  میگذارد. پس اگر بخواه  یم   یاثر منف  عتا یطب،  سِن صحبت کنم  ینگران چِک باشم و بروم رو

صاحب  یقرار است برا گری ماه د کی  برای مثال. میکن یکه قرار است سخنران میبفهم  ناگهان ستیقرار نکه  چرا . میکن جادیخودم ا یبرا

  م یمفاه  نیهم ا  االن  .میریها را در نظر بگزیچ  یلیخ  دی با ،میروماه بعد مسافرت ب  کی  میهمان طور که اگر بخواه .کنم  یسخنران  الزمان

 .میکن یسخنران مؤثر  میتا بتوان میکن  جادیا د یخود با یدر نظر گرفت. آرامش را برا  دیرا با
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  یممکن است از رو  ،هستند  استیکه در س  یافراد  ای در سازمان ملل    مینیب  یکه م   نی. اردیگ  یص را متشخ  ،متن  یمطلب از رو  ارائه

روال    ک یکار به   نیعمالً با اثابت کند. او   ص خود را به من ندارد که تشخ  ن یبه ا  ی ازیشده است. او ن  رفتهیُعرف پذ  ک ی  نیا  ، متن بخوانند

 کند.   روش استفاده نینداشت که بخواهد از ا ییاصال معنا دیشا،  ص را نداشتتشخ نی. اما اگر اکند  یعمل م یسخنران پیت کیو 
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  ی است و فضا  انیموضوع مرتبط با ب  نیچون ا  ؟م نشودما غَ   ی تا جشن ها  م یکن  چه،  م یریجشن بگ  میخواه  ی مشود که    ی م  سؤالما    از

! قسمت شاد    ...   و   م یکن  هیگر  مانیقدر در جشن ها  ن یکه ا  ستیخوب ن  ند یگو  ی. م میکن  ی عرض م   ، دهد  یما را تحت الشعاع قرار م   ی انیب

 تواند تفاوت را احساس کند؟   یبرنامه مخاطب ما م  یکجاست و کجا برنامه

اعم  ،رود یکه او م  یشاد یکه رقابت با فضاها  میکن جادیا یشاد یمخاطب فضا  یبرا میکه بخواه میفتیب  یبتاگر در رقا :است نیا پاسخ

 ک ی  م؟ یفضا رقابت کن  ن یدر ا  میما اجازه دار  دارد؟ مگر  یی ال رقابت ما چه معنااص  و   م؟ یتا کجا قرار است رقابت کن  ...   از کنسرت ها و

  ییبرو جا  دیگو  یاصل م  نیا  .دیسرچ کن   هم  را  blue ocean  یسیعبارت انگل  دیتوان  یم  که  یآب  وسن ایبه نام اقست  ا  یابیدر بازار  یاصل

 اده یپ خودمان آن را    انیو در بحث ب  میکن  یاستفاده م   نیاز ا(.  یشکار کن  یبتوانراحت  برو که    یی)به جا  .ستندیشکار کن که کوسه ها ن

 نیو فکر کند که ا  د یایکه اگر مخاطب ما ب  یعنی   نی. ام یبگذار  تأثیرمخاطب    یرو  میتوان  ینم،  میرا عوض نکن  یباز  نیاگر زم.  م یکن  یم

 ی فیتعر  م؟ ی. پس چه کنمیباخت  ، میغم هم بشو  ی وارد فضا  ی و از طرف  خواهیم باخت ما    ، رقابت کند  گرشی شاد د  ی فضا قرار است با فضاها

.  میستیاما شاد ن میوقت ها شاداب هست یلیخ. یدوم شادابو کلمه  یاول شاد  اند. کلمهتفاوت را برس دی که شا م یده یاز دو کلمه ارائه م

و در   دی ای. اگر مخاطب من ب میستی ا شاد نام  ،میو در آن شاداب هست  م یعوض کن  میستیحاضر ن زیچ چی را با ه نیامام حس یعزا مثال

  ییکه جا  میکرده باش  نییاو تب  یبرسد و ما هم برا  یرا به او منتقل کنند تا او به شاداب  ییو قرار باشد معنا  ردیقرار بگ  یومعن  یبرنامه ا

 . گردد  یمفهوم م  نینخواهد کرد و اتفاقا دنبال ا سهیوقت مرا با کنسرت ها مقا چ یه ،فتد یب یاتفاق نیآمده است که قرار است چن

است که مخاطب از ابتدا متوجه   نی ا  ، کرد  میهم عرض خواه  ییمحتوا  میو در مفاه  دیکن  تیرا رعا  یص نکات در تشخ  مییگو  یکه م  نیا

را داشته است که دو ساعت از وقت خود را صرف    نیبه او اضافه شود و ارزش ا  یزیوارد شده است که قرار است چ  یی د که در فضا باش

  دی که شا  یی آن فضااو رشد کند و    یابعاد معنو  دارد و قرار است  ،تفاوت با هر آنچه که در ذهن اوست  کی  مهبرنا  نیآن کند و بداند که ا

را به او    یزیچ  نیکه چن م یبه او قول بده  میخواه  ی بدهد و ما م   هیبه او هد  ، کند دایجواب پ   ش ی ها  سؤالاز    ی بعض  یسال ها بگردد تا برا

 کرد.  میدر بعد عرض خواه  ینکات ، میرا انجام ده رکا  نیکه چطور ا نی. ام یبده هیهد

 

 : یسخنران  دمان یچ  - 18

  ، نطق  ،آغازشود:    یم  لیتشک  یاز سه بخش کل  ی! سخنرانمینیمطالبمان را چگونه بچ  یسخنران  یاست که ما در فضا   یدمانیچ  مهم

 به شما بزرگواران کمک کند. دوارمیکه ام میارائه ده یحاتیمختصرا توض میخواه یم  نجایدر ا. انیپا

 ییاستثنا  تیاهم  لیواقع دل  ! و دردیخواهد بگو  یخب او چه م  دیو بگو  ندیبنش،  استکه نشسته    یآن قدر مهم است که مخاطب  آغاز*  

 است. نیآن هم
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سخنران   دیبخواهاست. پس اگر    یسخنران  انیپا   ،آورد  یم   ادیبه    یکه از سخنران  یزیچ  نیاست که اول  ن یا  انیپا  ییاستثنا  تیاهم  لیدل*  

 . دییآ یسخنران خوب به حساب م کی، دیداشته باش یخوب انیاگر پا  ، دیب شدطلمدچار مشکل در ارائه  یلیبه هر دل ، دیباش یخوب

 

آن   لی. و دلمیآن را حفظ و اجرا کن  نایو ع   میسیبنو یحتما متن  انیآغاز و پا  یکه برا  میهست  نیاز ا  ریما ناگز  انی آغاز و پا  تیاهم  لیدل  به

  شنهادی. پ ردیگ  یرا از آن م  تأثیر  ،کلمات جابجا شود  دمانیچ  شود  باعثکه   یاشتباه  نیو کوچکتر  انیاست که تپق زدن در آغاز و پا   نیا

 . م یکن یآن م ینیع  ینوشتن و اجرا یرو دیاک

 ، آورند  ی که مهمان م  یونیزیتلو  یدر برنامه ها   ؛ دیاست که اگر دقت کرده باش  نیمشکالت ا  نیاز بزرگتر  ی کی  انیدر پا   ، دیکن  دقت   اگر

 ن یآن ا  لیکند و دل یمخاطب را کالفه م  و   دیگو یدوباره م  ،گفت  شی پ   قهیکه دو دق  یکند. همان مطلب یداند چگونه خداحافظ  یفرد نم

 . دیگذار داشته باش تأثیرو   بایز یان ی تا پا دیچه کن مییگو ی است که م یکیتکن  ،موضوع ن یا .داردن انی است که پا

 تواند گنجانده شود.  ی شما م امیپ  همه  ،نطق هم  در

و اگر شما   م یکن ی م نیو تمر میگذار ی ها ساعت ها وقت م کیتکن نی ا یبرا، کنم  ی را منتقل م میمفاه ن یبنده اکالس ها که   یبعض در

  ی نیجلسات تمر  ، دیبه آن بزرگوار انجام ده  ی خدمت  اهلل به لطف صاحب الزمانو ان شاء  د یکن  دا یقدرت پ   انیب  در حوزه  د یعالقمند   زین

 . دیرا با آن ها گفتگو کنمطالب  نیو ا دیده لیدوستانتان تشک با

 

 : م یکن یآغاز را عرض م ی ها کیتکن ی کل م یمفاه

باور داشته   دیرا مخاطب با   لتیفض  نی. حواسمان باشد که امیکن  یادآوریخاص را در مخاطب    یلتیاست که وجود فض  نینکته ا  نیاول     

از   ک ی چیکه ه م یرا شروع کن یلتیاگر ما فض داشته باشد. دوست  دی با  ا یمشهور باشد و   دی با ا ی لتیگفت. فض د ینبا  ، باشد و اگر باور ندارد

 ک ی به عنوان    ی از باحجاب   ، ستین  لت یکه حجاب فض  ی در جمع  میتوان ی. ما نم ستیجالب ن  لتیفض  نیاستفاده از ا  ، داردرا ن   نهیسه گز  نیا

 ن ی . امیشروع کن  کیتکن  نیبا ا  میانتو  ی و م  میکن  دایپ   ،است  لتیفض  را که در ذهن مخاطب   یلتیفض  دی پس در آغاز با  .میکن  ادی  لتیفض

 استفاده کرد.  یقیتلف  ا یو  یتوان تک ی ها را م کیتکن

جاذبه دارند و   ریکه مشاه چرا، دیناز افراد مشهور مخاطب استفاده ک ها در شروع است.و سخن آن ریدوم استفاده از ذکر مشاه نکته    

که به  د یباش ده ی د د یمختلف شا یکند. در تلگرام و جاها   یه مما و موضوعتان را موجش ،د یها استفاده کنجالب است که اگر از سخنان آن

  ی گاه   است.   ادیز  ی مدل  نیجمالت ا ،دیجستجو کن  نترنتیدر ااگر  و از افراد مشهور است.  که نقل قول   یی . حرف هاند یگو  ی م  « کوت»آن  

که موضوع شما را   د یکن  یم  ان یب را نیشتیناز ا یو جمله ا  دیزن ی حرف م ی علمجمع   کی  یبرا دیفرض کن. باستیز ی لیاوقات جمله خ

 کند.  یه مفوق العاده ذهن ها را جذب و شما را موج ، دییگو ی که م نیگفته است. هم بایز یلیشروع خ یبرا

 کی . مخاطب را وارد  نبریدبحث و موضوع    یرو  عیو او را سر  د یکه مخاطب را معلق کن  ن یا  ی عنی  است.  ق یتعل  جاد یا  یبعد  نکته    

کند. توجه   جادیکشش ا  ،رساندن مفهوم  ی. قرار است آغاز برامیبا خودمان بِکِش  یکه او را کم  نیا  یبرا   ،میکن  یو خم م  چیپر پ   ریمس

 . مییان بگوو با باورم میباور داشته باش دی . پس هرکدام را بامییو دروغ بگو  میتقلب کن ستیقرار ن ،میمفاه  نیا دکه با وجو دیداشته باش

 نیتوان ا  ی م  ی و وقت  د یبده  یواه دیام  ستیاو نزد شماست و قرار ن  چاره   ییکه گو دیبده دیبه او ام  یاست که طور  نیا  ی بعد  نکته    

وقت    کی  ند؟یب  یواقعا راه و چاره را م  ایباشد که آ  نیا  سؤالوقت ها ممکن است    یلیخ  ،او مسئله باشد  یرا مطرح کرد که موضوع برا

مهم تر از    یمسئله ا،  خودتان  یاما در سخنران  دیته اهست که به او گف  زین  ی زمان  کی.  دیست که واقعا راه و چاره را به او گفته اه  یی ها

  ی من م  دییگو  یبه او مناراحت است.    یا  لهیاز بابت نداشتن وس  ی. مثال فرد دیکن  یاو حل م  یو آن را برا  دییگو  یآن موضوع را به او م

ندارد و    یناراحت  ، یرا ندار  لهیکه اگر آن وس  دییگو  یو به او م   د یرب  ی م   یی اما موضوع را به جا  ،کنم حل    شما   یئله را برامس  نیخواهم ا

 .  شوداز ذهن او پاک  یقبلکه مسئله  دیکن  یحل م شیرا برا یگرید و ... . مسئله یرس ینم انتیاست که به اطراف نیموضوع ا

 ی دارد و شعرها  یاقناع   تی. شعر خاصمیکنو پندآموز و متناسب با موضوع آغاز    یتوان با اشعار حِکم  ی است که م   نیا  یبعد  نکته    

 . دیمتناسب با طبع خودتان و مخاطب شعر انتخاب و استفاده کنمی توانید دارد و  ای ژهیو یهاپندآموز اثر
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در    ، دیب باشد. اگر دقت کرده باشمخاط   یشده برا  رفتهیپذ  اتیذهن  د ی با  قیحقا  نیکه ا  ستا  نیریش  ایتلخ   یقیذکر حقا  یبعد  نکته    

 ل ی با موبا   دیدار دید ید  ، و چنان اند  نیرا که چن  ییآدم ها   دی دی)د  است.  نیریش  ایتلخ   یق یها شروع بحث با حقا  یاز استندآپ کمد  یبعض

مخاطب   یبرا  شده  رفتهیپذ  اتیکند که ذهن  یموضوع را آغاز م  یقیکه با گفتن حقا  (...  شماست و  لیموبا  یتونفر سرش    کی  دیکن  یکار م

 . می باشد اب او جذ یاست و برا

حرفتان را   همه،  باشد  یداستان خوب  ،و داستانتان  د یاستفاده کن  کیتکن   ن ی. اگر از ادیبفرد شروع کن  منحصر  ای   هبا قص  دیتوان  ی م    

  می از آن مفاه ی ک ی یگر ت یو روا ییه گوداستان و قص ی دارد و به طور کل ی جد ی تیخود ماه یبرا. داستان د یبزن د یتوان ی ه مقص  نیدر ا

که داستان گفتن به    د یرا بدان  نیا  ی گفت. به طور کل  میاهلل بعدها خواهکه ان شاء  د یدر آغاز داشته باش  دیتوان  یم   مااست که ش  یجد

 ت یالحوزه شروع به فع نیکه در ا نیا یاب است. براجذ شود، ی استفاده م کیتکن نیاستند آپ ها از ا شتریدر بکه  ،خصوص از خودمان

 ی ادیز  ی داستانک ها  کنم   یآورده است. به عنوان تجربه عرض م   می برا  یادیز  یانجام داده ام و تجربه ها  راکار    ن یسال ها قبل ا  ، کنم

می  ده  ش  یداستان ها دسته بند  ن یا  زیها ن  تیسا  یهست و در بعض  ادیز  اریبس.  دیجستجو کن  دیتوان  یم   یفارس  ای  یسیانگل  کهداشتم  

 یو داستانک ها  دینیآن ها را بب  دیتوان  یکه شما م   لیقب  نیاز ا  ...  و  ز یطنز آم  یگروه داستان ها  ،یاخالق  ی. مثال گروه داستان هاباشند

 ی برا  ای توان از آن استفاده کرد؟ آ یدر کجا م  و خورد یم یبه چه درد نیا دینیبب ،دیخوان یو خود داستانک را که م دیآن را انتخاب کن

  ی ه شود و در برابر بزرگ نفر متنب  کی که    نیا  یداستان مثال برا  نیکه ا  د یفهم  ی مناسب است؟ م  صاحب الزمانراجع به    شما  یسخنران

 ، آموزش  نیبعد از ا  ، کنم  یکار م را    کیتکن  ن یاز دوستان که ا  یمن با بعض.  دیداستانک ها را حفظ کن  ن یخوب است. ا  ، متواضع باشد

است. و عالوه بر آن چقدر خوب است که از   ی کاربرد  اریبس  که  میگذار  یم   ستانکو فقط دا  م یکن  یر تلگرام درست م را د  یی کانال ها

را   ی ا  یکه سخت  یمثال کوهنورد  ،موفق باشد  یباشد که تجربه ها  یو طور  دیشکست خودتان استفاده کن  ایو    تیموفق  یداستان ها

 بحث خارج است   از حوصله  ، د یین داستان را بگویکه چگونه ا نیاست. ا  ی ستان جالبدا،  ممکن است از مرگ گذشته باشد  گذرانده باشد و 

وقت    ی و گاه  دیریبگ  ادی  رشتیب  ییه گوفوق العاده مهم است و راجع به قص ییچرا که داستان گو  .دیراجع به آن جستجو کن  دیتوان  ی اما م

 intertainmentو technology هدر سه حوز انیب نیهم تیسا نیا یبنا ،دینیرا بب Ted تیسا یها یاست. اگر سخنران زیه همه چها قص

جا  آن  در   .وجود دارد  transcript  به نام  یقسمت  Ted  ت یکند. در سا  ی هم حرکت م  یگرید   می مفاه  در  حاضر  حال   در  که  است  designو

مختلف را    یان هایها و پاموجود است. آغاز   ی با زبان فارس  Ted  یها یسخنران  شتریمتن ب  با ی. تقر  دیرا انتخاب کن  یزبان فارس  دیتوان یم

 شانیو داستان ها ندیآ یافراد ماست که  ن یا Ted یاز نکته ها یکی دارد.  یزیت انگفشگ یکه آغاز ها دیخودتان انتخاب کن یاز آن برا

  امه برن  ن یبپردازند تا در ا  ده هزار دالر  دی با  ،که در برنامه شرکت کنند   نیا  یبرا  نیجذاب است و مخاطب  نیمخاطب  یو برا  ند یگو  ی را م

 عده را گوش دهند.  کی هشرکت کنند و نشسته اند تا قص

حاال دروغ نگفته   از شماست که تا  ی کی. مثال کدام  دیو آن ها را به چالش بکش  دیشروع کن  یاست که با پرسش خاص  نیا  ی بعد  نکته    

ها به جذب بهتر   نیا  و  دیپرس  سؤالسه    ایتوان دو    یو م  و بخواهد جواب بدهد  ندیاست که ممکن است او در خود بب  یسؤالباشد؟  

 ت شما بزرگواران باشم.سؤاال یپاسخگو کنم یم  یو سع  د یریبگ اد یمهارت را  نیا دیانها بتو نیتمر در دوارمیکند. ام ی مخاطب کمک م

و بر اساس   د یبشناس  د یا با مخاطب ر یذهن  ی . خطوط قرمز محدوده هادیت شکن استفاده کننو و سن  ،آور  رتیح  ی و جمالت  عبارات    

از   ی کی:  گفت  ی م  یگر  یمجر  یدارم که او در آموزش ها  ،است  یتوانمند  یکه مجر  یجمله را از احسان کرم  ن یا.  دیآن صحبت کن

به   یو کم  دیآ  یخط قرمز م  یشود که تا رو  یجذاب م   ییقرمز حرکت کند و در جا  یخط ها  یاست که رو  نیا  یمجر  یها  تیجذاب

هم است که اگر م  اریبس  ، میکن  یآن ها سخنران  یکه قرار است برا  یافراد   ی رود. پس شناختن خط قرمزها  ی طرف م  طرف و آن  نیا

 کیخدا را شر  دییایکه ب  میخواهم بگو   یمن امشب م»د:  یگو  یو م  دی آ  یم  یکه فرد  دی. فرض کنمیبرنده ا  ،میکن  ییآن را شناسا  میبتوان

ات خدا را قرار  یاز زندگ  ییکند. شما در کارها یرا شروع م یموضوع سنت شکن سخنران کی که با «دیو مشرک شو  دیقرار ده تانیکارها

 داشته باشد.  یشتریتا اثر ب  ند ک یسنت شکن شروع م جمله    کیبا   اما بدهد    یتذکر  خواهد   ی ؟می خدا را هم قرار بده  شود  ی م، ینداده ا

  یم   ی که گاه  یی از آمارها   ی تا بتواند کمک کند. مثل بعض  م ینو تکان دهنده شروع ک  یآمار جد  کی است که با    ن یا  یبعد  نکته    

قدر    نیا د ی. و بادیرا برعکس کن جهیکه قرار است با صحبت خودتان نت د یرا بده د یام نیشما او تکان دهنده است و ممکن است  میشنو

  د یبا  ،ریخ  ایمنبع آمار گفته شود    د یه باک  نینکته باشد. ا  نیحواسمان به ا  دیاز غفلت خارج کند و با   اتکان دهنده باشد که مخاطب ر
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. ممکن است که شما  م یاست که عرض کرد  یصآن تشخ  ن یخود فرد سخنران باشد. ا  د ی اما منبع آمار با،  دانست  د یگفت: منبع آمار را با

 . رندیبپذ  دی با ،د ییگو یمحقق م کی اما چون شما به عنوان  ،دییبگو

 . می عرض کرد بایآن را تقر ی کل م یمنتقل کرد اما مفاه دی هست که با زین یگرید  میجا مناسب است و مفاه نیتا هم آغاز

 

 : میکن  یعرض م   یهم نکات  انی به پا  راجع

را در ذهن مخاطب   موضوع،  انی . پادیرا شروع نکن  یسخنران  ،ندارد  انیپا  یو اگر صحبت  ردیگ  یصحبت ما خط نم  ،مینداشته باش  انیپا  اگر

 ندارد.  ی دگیچیمانند آغاز پ   کند و یم تیتثب

  ی و م   میباز ندار  انیپا   میجهت است که بدان  نیاز ا  نیگفته نشده و ا  رینظ  نیاز ا  یادیطلب زکه م  دی مطلب را تمام کن  یگونه ا  به*  

موضوع تازه کار شروع   نیکه راجع به ا نیو خالصه ا دیجستجو کن د یتوان یدارد که شما هم م  یادیز م یمطلب مفاه نیا مییبگو میخواه

 انجام دهد.  دی را با یحوزه شروع  ن یکه در ا ند ک یم  جادیمطلب را ا  نیا اطبدر ذهن مخشده است و 

 باشد و حتما از قبل نوشته باشد.  دهیسنج دی است که با نیسخن ا ی انی بخش پا  دوم  نکته* 

به آخر   ،کنم   ی م  ی بند  جمع  یلیاز قب  یسخن باشد. عبارات  انیپا   که نشان دهنده  م یاستفاده نکن  یعبارات  هرگز ازکه    نیا  سوم   نکته*  

حالت   یمغز به صورت خودکار رو  ،شود  یجمالت گفته م  نیکه ا  ی. از وقتستیها جالب ن  انیپا  نیموضوع آخر و ... استفاده از ا  ،میدیرس

 . رود ی گوش ندادن م

خالصه را   دی . بامیستفاده کنا  ،میکه در صحبت استفاده کرد  یاتیاز ادب  د یاما نبا  مهم است  ،مییبحث را بگو  خالصه  انیکه ما در پا  نیا*  

 . میکن  انیب یدیجمالت جدرا با  یسخنران ده یکه چک ییگو  .مییتازه بگو یبه صورت گفته ها

 ی ختگیرا به برانگ  نیبزند و مخاطب  یفکر کند و دست به حرکت واقع  ، میکه کرد  ییکه راجع به صحبت ها  میمخاطب حتما بخواه  از*  

 اهلل. کرد ان شاء مینطق عرض خواهاز  یرا در بخش نیکه ا  میاوریب

 . نشود یباشد که چاپلوس د یاز مخاطب تمام کرد و حواسمان با یلتیتوان با ذکر فض ی م* 

 . د یده  انیماجرا را پا بایطنز ز کیبا  د یتوان یم  ،دیهست یاز. اما اگر آدم طندیاز طنز استفاده نکن ،دیستیاز نطن اگر* 

 ن یراتریو گ  ن یکه شعر ساده تر  دی را بدان  ن یو ا  د یمطلب را تمام کن  ، ستاکه در ذهنتان    ی لبدر هر قا  دیتوان  ی م  رایو گ  با یز  یشعر  با *  

تمام شده است و خود شعر   یشوند که سخنران  یحضار متوجه م  ،دیخوان  یشعر را م  یو وقت دیاستفاده کن  دیتوان  یاست که شما م  یانی پا

 . دشما ندار م یمفاه یلیبه خ یازیو ن اجراستم دهنده  انی پا

 ن یکرد و ا یریگ جهینت دیوقت بعد از داستان نبا چیکه ه دیرا بدان نی ا و  دیمتناسب با موضوع تمام کن  یاحساس یبا داستان  دیتوان یم* 

  دی ااز آن ب   قبل، دییبگو  د یخواه  یکه م یدهم. هر داستان   حیبه شما توض دی و با دیدیشما نفهم  ی عنیاست که    یسیانگللمه  کمانند ترجمه  

 دیبگذار»  دییو بگو  دیکن  یریگ  جهیقبل از داستان نت  ،دیکن  یریگ  جهینت  دیخواه  ی کرد و اگر م  فیرا داد و سپس داستان را تعر  حاتیتوض

 . دییو نمونه را بگو  «می موضوع بگو  نیا یبرا ینمونه ا

  ان ی کالم را به پا  می مفاه  نیباشد و با ا  تواند سرشار از عمق و احساس  یو متن شما م  دیسخن را تمام کن  یمتن ادب  کیبا    دیتوان  یم*  

 . دیبرسان

 

 . میکن عرض  تأثیر ی کل یرا راجع به فضا ی دمانیو چ  میشونطق  یفضا وارد

  ی عن یباشد.    ی فطرت و مستقالت عقل  ی بر مبان  د ی حرفمان با  ی مبان  ،میباش   مؤثرکه    نیا  یبرا  ،میبا مخاطب صحبت کن  میخواه  ی م  یوقت *  

مخاطب   یکه بتوانم رو  ن یا  یروش برا  ک یکند و مخاطب در آن با من مشترک است.    ی آن را کشف م  که عقل من مستقال  ی میمفاه

  وندیآن را پ   به موضوعات مرتبط با صاحب الزمان  بایز  ی استفاده کنم و با پل  یمستقل عقل  وضوعم  کیاست که از    ن یا  ،بگذارم  تأثیر

  نیاز ا  ا یدن  یزشیانگ  یاز سخنران ها  یاریو بس  میکن  ی استفاده م  اریبس  ک یتکن  نیاز ا  ، میسینو  ی تاک شو م  یکه برا  یی وها یبزنم. در سنار

سخنران   دینیب  یموضوع آن قدر جذاب است که شما م   نیاستوار است و ا  می مفاه  نیما بر ا  ی نید  بیعج  می. مفاهکنند   ی موضوع استفاده م

در   دیتوان  یم  ،دیحوزه حرکت کن  نیدر ا  دیکنند. اگر خواست  یم  رییدارند و هم تغ  یادیز  یهاحوزه هم درآمد  نیدر ا  یزشیانگ  یها
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  شان یها  یو اگر سخنران  دینیها را ببآن  ranking  و  دینیرا بب  یزشیانگ  ی سخنران ها  و  دیرا سرچ کن  motivational speakresجمله    نترنتیا

 ی است و او م  ویاستاد  هیشب  و چندهزار مخاطب دارد و  ستادهی ا. سخنران  ندیگو  یم   نید  ها  نیاز ا  یکه بعض  دیشو  یمتوجه م  ،دینیرا بب

و تشکر   دیتشکر کن ،  کردند  یاگر انسان ها به شما خوب  تانیدر زندگ»  .« دین یرا بب  تانیداشته ها  ،دیرشد کن  یدر زندگ  دیخواه   یاگر م»  :دیگو

داده است که   ی ادیب در آنجا نشسته و پول زخواند و مخاط  ی دارد قرآن م  یی. گو«شود  اد یز  ،دی شود هر آن چه که دار  ی باعث م  ،کردن

  یدر صورت  د؟ی ایکه به کار مخاطب ن  میاستفاده کن  یا  دهیچیپ   میمخاطب از مفاه  یو برا  م ییایما بدرست است که    ای ها را بشنود. آ  نیا

عقل و جهل را در کتاب    انیهسپا  تیروا  ،میداشته باش  یاز مستقالت عقل  یخوب  ستیل  میاستفاده کرد. اگر بخواه  دی با  میمفاه  نیکه از ا

  ثار یو ا یرخواهیخ ،د یکه ام م یابی  ی مو در مینیبب م یتوان ی از صفات خوب و بد را م ییتا ۷۵ ستیل کی که   مینیبب  میتوان ی م ی اصول کاف

که   د یدار  یشو دسترساکت   ی. اگر به نطق هامیخود قرار ده  یسخنران یها را مبنا براکدام از آن  هر  میتوان  یجا هست و م و تشکر و ... در آن

 ی ز یشگفت انگ  تأثیر  توان یم  دمانیچ  نیاوقات با هم  ی. بعضدیدقت کن  دمانیچ   نیه اب  ،مختلف ممکن است گذاشته شود  یدر کانال ها

 مناسب است.  راجع به صاحب الزمان میو پل زدن از آن به مفاه یمخاطب گذاشت. پس استفاده از موضوع مستقل عقل یرو

آن را   همه  میدارد که اگر بخواه  کی است. شش روش کالس  یکه روش نطق مثبت  میصحبت کن  یروش نطق  ک ی  از  میخواه  ی م  لحا*  

عرض    را  شود   ی از آن استفاده م  یزشیانگ  ی است که معموال در فضاها  ی روش ها که روش  ن یاز ا  ی کی.  خواهد  ی م  ی جلسات متعدد  ، مییبگو

مخاطب جذاب   یاز قبل برا  د یاست و موضوع با ص  روش تشخ  ،نطق  ن یا  ی. روش اقناعمیکن  ی م  یمرحله را ط  نطق چهار  نیکنم. در ا  ی م

و اگر درست و به جا استفاده    کنند  ی روش نطق استفاده م  نیاز شرکت ها مانند گلدکوئست از هم  یاریپر کاربرد است و بس  یباشد. روش

 دارد. یزیاثر شگفت انگ ،شود

 

 : میکن  ی مرحله را عرض م   چهار

 :دیخاطب را به موضوع سخن جلب کنه متوج -1

 م یدان  ی و نم  مینیب  ی موفق را م  یو انسان ها   میکن  ی به دست آوردن پول تالش م  یخود را برا  ی زندگ  ما همه  ند یگو  یکه م   نی: اثالم

 توجه مخاطب(  )جلب رساند.ب  مانیبه آرزو عیسر اریکه ما را بس  مییرا بگو یراه میخواه یآورند. ما امروز م یچگونه پول به دست م

 

 به دست آوردن اعتماد مخاطب: -2

 .است کار را کرده و موفق شده  ن یکه هم نیفالن فرد را بب مییگو  ی و م م یده یرا نشان م یا نمونه

 

ندارد که   یکار  م ییگو  ی م  ی عنی.میکنیو مخاطب را از سازنده بودن نظرات خود آگاه م  میکن  یدر آن خصوص اقدام م   ق یبه ذکر حقا  -۳

 . فتدیباتفاق  نیا

 دمان یچ  نیاست که ا  ن یزدن مثال گلدکوئست ا  لی)دل  . دییها بگوموضوع را به آن  ن یو ا  د یکن  دا ی. دو نفر را پ دیدار  ی ادیز  یان آشنا  ، شما  همه

خواهد داشت. سازنده بودن نظرتان   یترزیدر حق که اثر شگفت انگ ، استفاده کرده اند  ن یل از ادر باط د ینی(. ببردیدر ذهن شما شکل بگ

  .دیبرنده هست  ،د یاوری اگر دو نفر ب  .د یاوریرا ب  نفر  پنج هزارالزم نیست  .  دیاوریب  دیخواه  ی دو نفر را م  د ییگو  ی. م دیاو ثابت کن  ه ب  د یا بار

 سازنده بودن را جا بندازد.( خواهد ی)م

 

شما   ند یگو  یکه م دیکن  فرضکند.    شود و او را به حرکت وادار  یدر و  زهیانگ  جادیکه باعث ا  دیمطرح کن  نهیزم  نیرا در ا  ییها   زهیانگ  -4

و من    اوریها را بآن،  یها صحبت کنبا آن  ستین  یازیو ن  اوریشما آن دو نفر را در ذهنت ب  برد؟  یآن دو نفر چقدر زمان م  دیکن  یفکر م

 کار را انجام دهد.   نیکند که ا دایپ   زهیکه او انگ کنمیها صحبت مآن یخودم برا

ه مخاطب را و توج  م یحرکت کن  کی تکن  نیبا هم  میخواهی. ممیگرد  ی برم  می که در ابتدا زد  ی . به مثالم یهم عرض کن  ی نییمثال آ  کی

 کنار   که  دینی. شما دو نفر را ببکند  ی شما را حل م  یاز مشکل ها  یاریصحبت کنم که بس  یشما از داستان  یخواهم برا  ی. م میجلب کن

 ک ی . اما  بندند  ی کنند و با هم م  یهم است و با هم مغازه را باز م   هین دو شبآ  مغازه  دمانیچ  .فروشند  یمجنس    کی  و   دارند  مغازه  هم

 شود. چرا؟ ی خاکستر م ، زند ی دست به طال م یگریشود و د  ی زند و طال م ینفر دست به خاکستر م
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 چرا؟  .شود ی گره باز نم  نیو ا شود ینم  کنند  یم  یافراد هر کار یبعض

شود من به طال دست بزنم   یکه آن قانون باعث م  میخدا به شما بگو  یرا از قانون ها  ی ونو قان  میرا به شما بگو  یخواهم نکته ا  یم  من

از ارتفاع  یفرد  ی کند و وقت  ی مانند جاذبه عمل م  ر؟یخ ای  میکند که ما آن را قبول دار ی قانون نگاه نم  نیا و  . برعکس ا یخاکستر شود و 

 طور است. نیهم زیقانون ن  نیا انه؟یرا قبول دارد فرد م نیکند که ا  یجاذبه نگاه نم ، کند یخودش را پرت م

 

 است: نین ا قانو  نیا

 : د یفرما یمتعال م  خداوند

منِ   ،شما را ببخشم دیو از من خواست  دیو به اشتباهاتمان اعتراف کرد  دیو بعد از آن به درگاه خداوند رو کرد دی خطا کرد ایدن نیدر ا اگر

کار   نیدهم که حد و حساب نداشته باشد. اما اگر ا  یبه تو نعمت م  ایدن  نیو آن قدر در ا  مکن  یم  ییخدا   تیبخشمت و برا  یم  زیخدا ن

 است.  یتو اوضاع دردناک  یبرا اوضاع ،یرا نکرد

 کار را بکنند.  نیمگر خودشان ا ، دهم ینم رییرا تغ یزیچ چیه  یقوم  یمن برا : دیفرما   یخداوند مدر قرآن است که عجیب  یا هیآ

)سوء( آمده است  بعد کلمه    هیچرا که در آ  است.  ی به بد  رییتغ  ،رییتغ  ن یا  .ریاست. خ  یبه خوب  رییتغ  ،رییتغ  نیا  م یکن  یوقات فکر م ا  یگاه 

 کار را انجام دهند.  نیکه خودشان ا نیدهد مگر ا ینم رییتغ یرا به بد یدو دفعه در قرآن آمده است و خداوند خوب هیآ نیو ا

  د ی کن  یکه خودتان کار  نیمگر ا  ،رمی گ  ی آن را از شما نم  ، به شما بدهم   ی وند نعمتاگر منِ خدا  د یروردگار بزرگ: بدانپ جمله    نیا  ی عنی  نیا

  یرسد. مانند آنتن گوش  ینعمت به تو نم  گریو د  یدیکش  یوارید   ،داده  یکه به تو نعمت م   یآسمان  ی. با خطا کردن جلودیتا از دست ده

  رندهیهم گ  ما  لیموبا  ،بود  رونیدهد. آنتن ب  یآنتن نم  گری د  بگیرد،قرار    یادیز  یبتن  یوارهایر تو دو دو  یبرو  نییپا  یلیکه اگر خ  لیموبا

تا دوباره نعمت به تو برسد و از   وارید  نیو آن قدر بزن به ا  ریرا به دستت بگ  شهیت  نی: ادیفرما   یخداوند م   مانع است.  وارید  نیاما ا  است.

 کنم.  یم ریسرازعمت را دوباره به سمت تو ن ،یاگر گفت من بخواه تا تو را ببخشم و

که تو   ندیفرما   ی حضرت م  دهد.  ی ام کفاف نم  یوار هستم و روز  ال یمن ع   :کند   ی رسد و عرض م  یم  نیمؤمنرالیخدمت ام  یفرد

 ن یقبل از خواب ا  را انجام ده. شب  نیدهم. ا  یبه تو آموزش م  یمن استغفار  ند یفرما  ی: بله. حضرت مکند  ی عرض م  ؟ یکن  یاستغفار م

 ادمانیکه ما    ییزهایحضرت فرموده اند و چ  با یکه چقدر ز  د یابی   یمدر  ،دینیب  ی آن را م  ی که وقت  دارد   یبیعج  یکه فرازها)  جمالت را بگو

  کند   ی مو به حضرت عرض    نند یب  یرا م  نیمؤمنرالیسال بعد ام  کی است(.    ن یاش در ا  همه،  میکن  ی بابت آن عذر خواه  د یو با  ستین

  ییشده است که جا ادیام متحول شده و آن قدر گوسفندان و شترانم ز ی زندگ ،دیآموزش داد ن که شما به م یکه: من به برکت استغفار

  ؛ برادر عرب یا : ندیافرم  ی م یفرموده اند و او هم عمل کرده است و در انتها حضرت جمله ا یها ندارم. حضرت جمله اآن ینگه دار یبرا

 افتد. یم  شیاتفاق برا نیا ،استغفار را بخواند نیمانند تو ا یبده که هرکس ادیجمالت را  نیا ،یدیو دوستان ما رس انیعیبه هرکدام از ش

 یوقت ها ما دنبال بهانه تراش ی. بعضمیاشتباه کرده ا مییو به خدا بگو م یاست که برو ن یا ،دهد   یما را تکان م  یکه زندگ  یزیآن چ پس

و ناراحت  داد  یدر حق تو انجام م   یگرید  ،یرا که انجام داد ی؟ اگر کار ...  غلط است و کار نیگفته ا ی چه کس مییگو ی و م میو ... هست

  ،ا کنترل کنم دستم ر ، را نکنم. نگاهم را کنترل کنم یگرید  بتیپس غ  . شوم یناراحت م ، کنندرا م بتیغ اگر نکن.  اکار ر ن یا، یشد یم

 . میپس انجام نده  ،بد است  زیعمل در ذهن ما ن  نیا  ی عنی  .کند  یما را ناراحت م  ،را داشته باشدها    نیا ینداشته باشد. اگر کس  ش یزبانم ن

 

 نیو ا  دهیماجرا آن قدر طول کش  نیوقت ها ا  یبرود و گاه  نیاز ب  مانیاشتباه است که باعث شده نعمت ها  یکارها  نیپر از ا  ما  یزندگ

 کرد؟  دی دانم چه با  ینم گری که دتر شده  میو ضخ  میدورِ من ضخ یوارهاید نیقدر ا

 

شدند و نزد    مانیآن اتفاق افتاد و پش  ی . وقتاز آن استفاده کردند   وسف یکه برادران    یراه  ،قرار دادهما    یبرا  بیعج  یراهبزرگ    خداوند

 ی کار را برا  نیا  یفرمودند: بله به زود  عقوبیحضرت    ؟یما طلب بخشش کن  یشما از خدا برا  شود  یمپدر رفتند و گفتند: پدرجان  

 دهم.  یشما انجام م 

 ی م  ی زندگ   ی زمان   گانه ی ما در زمان   امروز  ما هم قرار داده است.   یزمان را برا  گانهیآن    .ما هم قرار داده است  یپدر را خداوند امروز برا  آن

  ، مانصاحب الز ای :کردرا عرض  نیبه او ا شود یم  .شود به او گفت پدر یم .توان او را صدا کرد یاست. م  یکه نامش مهد میکن
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  می آمد  ما ش  ش یسنت پ   نیهم به هم  ما   !پدرجان  ؛را عرض کردند   نی نزد پدر رفتند و ا  وسفیبرادران    ، میدار  اد یجان! ما خطا ز  یمهد

 ؟ ردیرونق بگ مانیتا زندگ یتغفار کنما اس یبرا  می شود  مییوگ ی و م

 کند.  یرا خراب م وارهایزند و تمام د ی پتک است که م  بلکه ،ستین شهیت گری که استغفار او د می و بدان هستی  بزرگ و پدر ما شما

 ...  میکن کار را شروع نیامشب ا نیهم از

به کمک  او را    اعتماد.  مخاطب را جلب کردم  هتوج  با گفتن داستان دو مغازه دار و...،  م یها استفاده کرد  کیتکن  نیمطلب از هم  نیدر ا

و   وسفیو بعد داستان برادران    نیمؤمنرالیاز ام  یمانند داستان  ،موضوع پرداختم  نیادر    یقیذکر حقا  به.  جلب کردم  از قرآن  یاتیآ

 پل زدن به صاحب الزمان

 ق یکار تشو  نیشما را به ا  می کرد  یسع   زیکرد و در آخر ن  یمانیابراز پش  د یکار بد با   یکه برا  میدان  ی ما م  ست و همها  یمستقل عقل  موضوع

 . میکن

 کند.  کیقدم به آن بزرگوار نزد کیکه افراد را ولو   میرا عرض کرد یداستان

 

 و التماس دعا  دیباش پناه صاحب الزمان در


