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  درباره نویسنده

اجرایی شـرکت   ي تایمز، رئیس هیئت تروستیس از گروه تحقیقاتی و مدیرز مقاله نویس روزنامهکالین یپفیل

نخسـت   هايي سخنرانینویسنده ،2007سال تا . است نویسندگی سخنرانی انجمن، یک هایویندوزانحصاري 

به عنوان یک بانکدار سرمایه گذار نیز فعالیت داشته و موسسـه بـازار اجتمـاعی کـه یـک       بود.وزیر، تونی بلر 

هاي زیادي ی سخنران، بعد از ترك داونینگ استریت ي تحقیقاتی سیاسی است را تأسیس کرده است.موسسه

 و داوطلبانـه بـه نگـارش درآورده اسـت.     حقـوقی هـاي  ارشد دولتی در بخشرا براي مدیران اجرایی و وزیران 

  دهد.هاي مهم اختصاص میي تایمز یک ستون را به تحلیل سخنرانیاو همیشه در روزنامههمچنین 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  قدردانی

ریت هسـتند جـایی کـه    است. گروه اول، همکاران من در داونینگ استي من در اینجا از سه گروه تشکر ویژه

ه     من این حق را داشتم که هرآنچه را که از نویسندگی سخنرانی هاي نخست وزیر تونی بلر آموختـه بـودم، ـب

  صورت قانون در بیاورم.

من ایـن امکـان را   ي تایمز است، که سخاوت این روزنامه به عنوان یک کارفرما به تشکر من از روزنامه دومین

 تـایمز ي بـه روزنامـه   . همچنـین تشـکر دیگـري   بیاورم ، این کتاب را به نگارش درفراغت هاي داد تا در زمان

ه اختصـاص داد  ،هـاي برجسـته   بدهکارم از این جهت که در روزنامه به من فضایی در جهت تحلیل سخنرانی

دهـد  کند نشـان مـی  که این قطعات را ایجاد می ویژه است و عالقه اي انجام این کار براي من یک امتیاز .شد

  .دهدکه سخنرانی به ترغیب مردم ادامه می

سومین تشکر من از برندن بارنز و تیم سخنرانان تجاري اسـت کـه بـه گـرد هـم آوردن نشسـت نویسـندگی        

کـه  هاي موجود در این کتاب را آزمایش کـردم. از کسـانی   در این نشست من ایده د کهسخنرانی کمک کردن

تشـکر  قـدردانی مـی کـنم.     حضور یافتنـد، هایشان ها در جهت برانگیختن افکار و پاسخ هم که به این کالس

   دارم.همکار پژوهشی خود کالودیا وود  اي نیز ازویژه

ه  دین من براي قدردانی از دیگران بسیار بیشتر از اینهاست . به گفتن این مسئله بسنده می کنم که کار من ـب

  .ي و مانی دارندر، هوسیعی مدیون است که بیشترین سهم آن را گیتاي هخانواد
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در کـل   "متقاعد سـاختن دیگـران  "شوند. عمل ها حتی در عصر تکنولوژي هم مهم تلقی میسخنرانی

اي یک فرد وجود دارد و بسیاري از افراد نیاز دارند تا بر این مهـارت تسـلط پیـدا کننـد.     زندگی حرفه

اي از هـاي مختلـف ثابـت بـاقی مانـده اسـت. مجموعـه       اي اسـت کـه در طـول زمـان    سخنرانی وسیله

هـا  سخنرانیي کلمات مرتب و منظم هستند ولی این هاي مهم یادآور قدرت مداوم و پیوستهسخنرانی

شـوید، نیسـتند. یـک سـخنرانی براسـاس      لزوماً بهترین راهنما براي موقعیتی که شما با آن روبرو مـی 

کننـد.  ماند و اکثر مردم آن را در یک سطح اجرا میها میکند، در ذهنبزرگی موقعیتی که توصیف می

بت کنیم، یـا بـه ایـن معنـی     توانیم به خوبی بنویسیم و یا صحنیست که ما نمی طوربا این وجود، این 

نیست که در میان ارتباطات موفق، هیچ خصوصیت مشترکی وجود ندارد. این کتاب دالیل اصلی را که 

تـرین هـدف در تمـام     کند. درك این مسـئله مهـم  براي درك بحث اصلی به آن نیاز دارید، معرفی می

با مراجعه به این نکات بـر مبـانی   کند تا آید. این کتاب به شما کمک میهاي خوب به شمار مینوشته

: درك A: بحـث اصـلی، عنـوان؛    T: تعیین انتظارات؛ E؛ : انتقال مؤثرDي سخنرانی تسلط یابید: اولیه

 برید. بـه جزئیـات  : درنظر داشتن زبانی که به کار میL: منحصربه فرد ساختن سخنرانی؛ و Iمخاطب؛ 

)DETAIL(      توجه کنید، جزئیات دقیقی که شما باید به آنها توجه کنید، موضـوع بحـث ایـن کتـاب

 است.
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  عجیب  تنهایی

او آهسته به سـمت جایگـاه   . گذاردیک مرد به تنهایی و با نوري که به دنبال اوست، از تاریکی قدم بیرون می

هـزار فـرد    واو نه تنهـا توسـط د   این جایگاه تنها شیئی است که به سکوي خالی زینت بخشید است.رود، می

بـه دلیـل   تحت نظر است بلکه  ،شان را به خود جلب کرده موجود در سالن کنفرانس و تمام افرادي که توجه

  شود.دیگر نیز دیده میفرد ها میلیون ط، توساش از تلویزیوني سخنرانیپخش زنده

مردم جلب توجه  نگران داند،طبش هم میگذارد، همانطور که خود او و مخاتنهایی عجیب میاو قدم در یک 

شخصی این  در آن ما به هردیگري نیز وجود ندارد که  قانون. هیچ دقیقه یا شاید بیشتر است 25به مدت 

دقیقا  کارهم این  باز ،با این وجود. و براي مدت طوالنی صحبت کند یامکان را بدهیم که بدون هیچ مزاحمت

  .کنیمخود در سالن کنفرانس، تأیید می حضورکه ما به عنوان مخاطب آن را با  اي استمعامله

؛ بعضی دیگر شکاك و بی میل بـه دنبـال   مخاطبان کنجکاو هستند تا چیزي از سخنرانی یاد بگیرندبعضی از 

اشـتیاق نشـان   نسـبت بـه آن    از سـخنرانی،  و یـادگیري  امیـد الهـام  کردن سخنرانی؛ و بعضی دیگري نیز بـا  

ه ادامـه  انـد؛  خسـته شـده   این مرحلـه از سـخنرانی،  مخاطبانی نیز وجود دارند که تا  ،. از سوئیدهندیم ي ـب

هـاي ذینفـع یـا    شان را جلب کند. گروه چیزي بشنوند که توجه، انتظار ندارند صرفاً ولی وارند،دسخنرانی امی

بـراي آنهـا    نفعـی از ذهن خود را با امید اینکه این رویداد  بخشی همه ،حسودهاي رقابتی یا همکاران سازمان

به این معنی باشد که شما با صورت بـه زمـین    نفعحتی اگر این اند، داشته باشد، به سخنرانی اختصاص داده

  بخورید، که حداقل سرگرم کننده خواهد بود!

هـاي  اي از تکنولـوژي در شبکه ،سخنرانییا کمی بعد از آن،  سخنرانی همزمان با انتقالبدون هیچ تأخیري و 

خبـري در  بـراي عنـاوین    بـه صـورت مجـزا   ، سـخنرانی مهمـی باشـد   شود. در صورتی که مختلف گرفتار می

نگـارش در   بـه صـورت روان بـه    ،هاي صبح بعدبراي روزنامه شود. سخنرانی خالصه شدهتلویزیون تحلیل می

قسمت اشتباه یا قسـمت  ته یک باشد، که در آن نوشود آید. ممکن است یک پیش نویس از سخنرانی موجمی

ه     ها به صورت کلمه به کلمه سخنرانی مواقعی اگرچه در .هجو، را انتخاب کند و بدون تفسیر ممکـن اسـت ـب
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با مشخص کردن و بررسـی بهتـرین و    صورت جزئیبه  را سخنرانی توانمی خوبی پیش رفته اند با این وجود

  ها تحلیل کرد. بدترین متن

ه سـرعت در    تـوان ایـن توجـه را مـی    نباشد که توجه حاضرین را جلب کنـد،  ايبه گونهحتی اگر موقعیت  ـب

به صورت انفرادي یعنی بـه صـورت یـک داد و سـتد بـین       هایی که. سخنرانیهاي دیگر سخنرانی یافتزمینه

یـک  ن اسـت در  ممکـ  یـک رونوشـت سـخنرانی   . شد، امروزه دیگر متداول نیستانجام میگوینده و مخاطب 

هیچ ترسی براي توزیع وجود ندارد. در صورتی که سخنرانی به صورت زنـده  که در آن  اینترانت موجود باشد،

، بعداً براي کارکنـان شـرکت کـه در پشـت میـز      به صورت شنیداري یا دیداري ،ضبط از آنپخش نشود، یک 

شوند، یـک  اي که پخش میدر لحظه هایشود. بسیاري از سخنراندر وب سایت، بارگذاري می، اندخود نشسته

افراد در لیست توزیع ایمیل یک رونوشت از متن ممکن است بین  .شونداي محسوب میگردهمایی چندرسانه

  به گردش درآید.، یک سازمان

کنـد  اي را حفظ میدهد، این رویداد پیش زمینهي مدرن رخ میبراي تمام ارتباطاتی که در رسانههنوز هم و 

شـاید منشـاء    ي تکرار، آن را داشته اسـت. زمان ایستادن اولین سخنران شهر آتن و تالش او براي حقهکه از 

 در جمـع ضـرورتاً بازتـابی از   کنند که صـحبت  این است که آنها فکر می آزاردمیترسی که بسیاري از افراد را 

ي مـدرن  مکالمـه  سـخنرانی را بـه یـک   که  ،یک نوع برقراري ارتباط استداد و ستد است. این  اصلیماهیت 

خواهـد   ي اولنمونهمانند نیز  عمومیي سخنرانی آخرین نمونه در آن که یک به چند است و ،کندتبدیل می

  سخنرانی پی ببریم.  همیشگی و مستقیم لحظهبه جذابیت توانیم در چنین تنهایی، ما میبود. 

خواهید اجرا کنید بازتابی از رویدادهاي مشابهی است که هزاران سـال قبـل   که شما می ايسخنرانیبنابراین 

 کار سـختی اند، هاي دیگر ارتباطات در طول سالها بدون تغییر ماندهاند. تفکر به این مسئله که حالترخ داده

ه  ي سخنرانیوسیله –یک ارسال پیام، همگی ساده و سطح باال هستند تکنولوژ است. وسایل . حال بگذارید ـب

رسـد  اي برگردیم که مردي در حال گام برداشتن بـه روي صـحنه اسـت. او بـه جایگـاه کـه مـی       همان لحظه

صـرف  در زمـانی کـه او    ،کند. قوانین عادي مکالمهایستد، گلوي خود را صاف کرده و شروع به صحبت میمی
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هـاي معـین از انتقـال    بینـی در برابر تمام انتظارات و پیش شوند.کند، نادیده گرفته میاش میشرح سخنرانی

همیشه مهـم   آید. این مهارت برايي مهم به شما میهم به عنوان یک مسئلهسخنرانی، سخنرانی عمومی باز 

  گرفت.فرا د و مهارتی است که باید آن را باقی خواهد مان

  

  دنشوهنوز هم مهم شمرده می هایسخنران

ا آن   آهایی را که شما به عنوان یـک پرسـش و پاسـخ     فرصت هاي بزرگ ومنتخبی از تمام سخنرانی  شـنا ـب

توانید در فهرست کتـب  هاي مناسب را می ( منتخبی از سخنرانی پیش روي خود باز کنیدشوید را روبرو می

اي نمـایش  شـخص بـه طـور برجسـته     د دارند کـه در هـر  وجو هاي زیاديید). سخنرانیانتهاي این کتاب بیاب

 کننـد کـه مـا آن را سـخنرانی عمـومی     رفی میعمها چشم اندازي را از بخش کوچکی این سخنرانی .یابندمی

 فـرانکلین  سـخن  ،1916از سـال   "هیچ راه نجاتی براي هنـد وجـود نـدارد   "ماهاتما گاندي  . سخننامیممی

)، شـاهکارهاي وینیسـتون چرچیـل    1993( "خود ترس است  ،ترسیمکه ما از آن می يتنها مسئله"روزولت 

نپرسـید کـه کشـورتان چکـاري مـی توانـد        "، سخن جان اف کنـدي  1940در مجلس عوام انگلیس از سال 

) و سـخن نلسـون   1963( "مـن یـک رویـا دارم   "سخن مارتین لوترکینگ  ،)1961( "برایتان انجام دهید ... 

در میان ) از عمده منتخبات ادبی 1964( "ام ...خود را براي مرگ آماده کرده ،نی که به خاطر آنمارآ" ماندال

  هاي مدرن هستند.سخنرانی

هاي منحصر به فردي هستند، که به سبب مـوقعیتی خـاص، توسـط    ي خود، خطابهبه شیوه سخنان تمام این

فرض کنیم آنها موضوعاتی را مورد بحـث قـرار    اند. راحت است کهدهگردآوري و ویرایش ش ،نویسندگان ماهر

حتـی بـا    ،مانند یـک اثـر تـاریخی    ،شان شیواییاي که مباحث کهنه، انددادند که مدتها پیش رواج داشتهمی

ي مارتین لوترکینـگ در واشـنگتن دي سـی در    سخنرانی ماهرانه وجود از بین رفتن رابطه، حفظ شده است.

تواند براي فکر کنید که چه چیزي را کشورتان نمی"کندي ( جان اف يافتتاحیهسخنرانی ، 1963مارچ سال 

آهنـین   یک پرده"از تأثیر کمونیسم بعد از جنگ ( ). تعریف به یاد ماندنی وینستون چرچیل"شما انجام دهد
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قـرار  را تحـت الشـعاع   هاي مشهور او در زمان جنگ )، که پیروز پیش بینی شده در سخنرانی"فروافتاده است

  هستند. ارتباطهایی از پیوستگی و ، تمام اینها نمونهدهدمی

سـاختار بازمانـده از یـک    ولی هاي صرفاً زیبا هستند  ها خیلی فراتر از سخنرانیبا وجود اینکه، این سخنرانی

از کننـد. یـک منتخـب    آنها هنوز هم زنده هستند و هنوز هم با ما صـحبت مـی  را نابود کردند.  عصر شکست

سخنرانی و  یعنی روش جریان یافتن یک ،کنندکلمات ایجاد می که جادوییرا انتخاب کرده و از ها انیسخنر

  ایجاد تصورات، برخوردار شوید.

هـاي درجـه   . باراك اوباما به خاطر سخنرانیرا داردقدرت خود  هنوز همسخنرانی زیبا  گی یکپیوست توانایی

 اثبـات یک به مقام ریاست جمهوري ایاالت متحده انتخاب شد. اوباما دوباره ثابت کرده که چه چیزي نیاز بـه  

هنوز هم ظرفیت تحت تـأثیر قـراردادن، بـه گریـه      به شکلی شعرگونه شفاف و منظمکه سخنان  چرا –ندارد 

وباما در یک سخنرانی الهـام بخـش   هایی که االبته، وعده مخاطب را دارند. درآوردن و برانگیختن واکنش یک

  .داد، ممکن است با خیانت و یا ناامیدي از بین بروند

 صـرفاً "گویـد کلمـات   معـروف کـه مـی    استدالل. این رودابهام موجود در سخنرانی از همان شروع از بین می

ایـن   .داردکالسـیک   یـک بخـش  است. این اتهـام   استداللدر اصل ي دوگانگی هستند نشان دهنده "بدیعی

کـه در آن او از   ي او درجه بنـدي شـد  "ابرها"در یک متن معروف از اجراي در ابتدا توسط آریستوفانز بخش 

یادآور ایـن مسـئله    که .کردپالتو براي انجام ماموریت طبیعت دروغین کلمات براي متقاعد سازي استفاده می

. شفاف سازي نباید حق عمل را از بین ببـرد؛ از قـوانین بایـد    ي کلمات استرگیرندهاست که سخن فقط درب

چرا که این یک اصـل مهـم در    ،بریماز طریق راهنماي نوشتار یک سخنرانی خوب را پیش میکرد. ما  پیروي

انتظـار داریـم   را در نظر بگیریم که براي فراگیري چگونگی صحبت کردن، باید دائماً اقداماتی  سخنرانی است.

  .مردم بعد از شنیدن سخنرانی انجام دهند

جالـب   یک نکته. همیشه بیان شودخیلی دقیق و وسواسی اینکه  یا عامیانه باشد،سخنرانی نباید خیلی  ،ولی

زیرکـی در سـخنرانی   وجـود دارد.   ،کنـد یک سخنران بزرگ که یک سخنرانی قانع کننده را ارائه می کالم در
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گ وجـود دارد، جـاي   بـزر  افـراد  بـه سـخنرانی   یسـان آاین روزها که دسترسی  جالب است.یکی از این نکات 

نیـز کـه    او اوبامـ  ،اي داشته باشـیم تجربهکننده ي یک سخنران بزرگ  هپنوتیزم تأثیر در خرسندي است که

  .تواند آهنگ و نظم کلمات روي صفحه را خارج سازدمسلما یک سخنران بزرگ است می

  

  اوباما نبودناهمیت باراك 

عالقه به سخنرانی به عنوان یک نوع هنر کمک برگرداندن ، در صورتی که رئیس جمهور اوباما به با این وجود

با صرف نظر ، و "است از لحن آنچه که دارم" گویدتواند راهنمایی بدي نیز براي آن باشد. آودن میمی ،کرده

تواند مانند رئیس جمهور اوباما کسی نمی . هرداراي صدایی بلند با یک پژواك کلیسایی است از متن، اوباما

از مارتین لوترکینگ  "من یک رویا دارم"تحان کنید. متون سخنرانی معروف سخنرانی کند. این تجربه را ام

ر شروع کارش، را باراك اوباما به عنوان رئیس جمهور ایاالت متحده د را چاپ کنید. سپس متون سخنرانی

را احساس کنید، ولی  هالحن صحبتتوانید چاپ کنید. سپس آنها را براي خود اجرا کنید. اگر تنها باشید می

خجالت بکشید، سعی کنید از شخصی بخواهید که به شما کمی آن  ياگر تنها نباشید ممکن است براي اجرا

  را بخوانند و شما به آنها گوش دهید.بهتر است از افرادي بخواهید که سخنرانی  ،گوش دهد. یا

. رسدبرید که سخنرانی یک پادشاه بسیار زیبا به گوش میاطمینان دارم که شما به این نکته پی میمن 

کنید که کند هماهنگی را احساس نکنید ولی مشاهده میممکن است در زمانی که آن شخص سخنرانی می

اجراي طنین انداز این سخنرانی کار سختی نیست. تصویر ارد. به اندازه گفتار وجود د نیز موسیقی در متن

حتی اگر شما در اتاق نشیمن خود  ،توانند یک عملکرد دستوري را پیاده سازندمی یشمقدس و قدمت کماب

  باشید.

سخنرانی اوباما را مطالعه کنید. من اطمینان دارم که شما بعداً در قسمت اوج بیـان خـود   ي بعدي در مرحله

 ،ي کینـگ جیمـز از انجیـل   نسخه اشعار تألیف شـده  موجود در نوشتار مانندآهنگ به مشکل خواهید خورد. 
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 شـده اسـت  تواند بهترین کتابی دانست که تا به حال توسط یک کمیته نوشـته  این کتاب را می ،ابدي نیست

تان کـار بـازخوانی را   خود ،چرخید همانطور که در خانه می. این مورد اطالعات بیشتري داده خواهد شد) در(

شـود. شـما   شنیده مـی  ،متن اوباما به صورت یکدست و کمتر کسل کنندهشود این کار باعث می انجام دهید،

توانـد  مـی باراك اوباما به عنوان یک سخنران تا چه حد می تواند خوب عمل کند. او  برید کهبا اینکار پی می

  .پیدا کنددر کلمات خود  ریتم را

کنم که شما شـاید بتوانیـد   ، راهی است که در آن شما باراك اوباما نیستید. من فرض میترراه دوم و قاطعانه

در چقدر هـم کـه صـداي خـود را پـرورش دهیـد،        هر . ولیکلمات را ادا کنید یاد بگیرید که چگونه مانند او

امنـی قـرار    نیستید یا نخواهیـد شـد، در نقطـه    صورتی که من پیش بینی کنم که شما رئیس جمهور آمریکا

 بـه بزرگـی مسـائلی   ممکن اسـت   دهندنشان میخود را در زندگی کاري شما مسائل استرس آوري که . دارم

ه     . ندکمینگران  جهانی را رهبرکه یک  نباشند یک سخنرانی در مورد تالش براي ایجـاد سـالمت جهـانی، ـب

را  سـخنرانی)  سـبک بـزرگ (در  اصلی در زندگی آمریکـایی اسـت. ایـن مسـئله کـاربرد       معضلیصورت آزاد، 

  گیرایی را ایجاد کنید.توانید این تضمین کرده و شما نمی

نده یـا سـخنران. شـما بـه غیـر از پـذیرش       آورند، نه نویسـ عظمت را بوجود می ،محتوا و موقعیت هستند که

ت که وقتی شـما بـه ایـن    به این صورت اس محتوا در این جا توانید انجام دهید.خود کار دیگري نمی محتواي

کنید که باراك اوباما اولین فرد سیاه پوستی است که بعنوان رئیس جمهوري کشـوري انتخـاب شـده    فکر می

 بـا وجـود اینکـه   تبعیض در شهرهاي این کشـور، زنـدگی کـرده     و نژاديي تبعیض در آن کشور با خاطرهکه 

توانیـد یـک موضـوع نـاب     گذرد، آنگاه میاز به زنجیر کشیدن سیاه پوستان و برده داري نمی نیز مدت زیادي

  هاي بزرگ داشته باشید. براي سخنرانی

ي کمربنـدي  در جایی مثل جادهارشد که در یک هتل  انبه تیم مدیر ه راهارقام فروش سه مازمانی که شما 

 که شما ممکن استدهید، ممکن است این مسئله کامالً واقعیت نداشته باشد. اند، ارائه میتوکستر جمع شده

 تمـامی  انتظـار ایجـاد شـکافی را در   ممکن است  که به طوري ،ي مبادله باز کنیدمرحلهراه خود را به  نتوانید
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ه  روز بدون اینکه یـک احمـق    کفقط به تمام کردن یشما ممکن است . داشته باشیدهاي بزرگ  سخنرانی ـب

پرواز باشید. شـما هـدفی مشـخص در جهـت      هم بلند، فکر کنید. ممکن است حتی بیشتر از این نظر برسید

  دارید. ،همکاري ارتقا یافته اخبار و استراتژي یکی کردن تیم و آگاهی بخشیدن به افراد از

ي شفاف و ساده از اعداد و مخاطب یک محاسبه وقتی صحیح به سخنرانی است. ورودمهم در اینجا ولی نکته 

گونه بیـان کنیـد، ممکـن اسـت خیلـی       آهنگی شعر ارقام را از شما بخواهد و شما سخنرانی خود را با لحن و

  مضحک جلوه کنید.

ه ایـن مقدمـه وینسـتون    دیوید کانادین ب چنانچه. شودها نیز اعمال می حتی در بهترین سخنرانیاین مسئله 

خود را صـرف   عمرچرچیل بیشتر "ج، اشک و مشقت: سخنرانی هاي بزرگرن ،خون"کند : چرچیل اشاره می

گـویی   بـه پـر  نبودنـد. او  موضوعاتی ساخت که به اندازه کافی پرثمر  به اشافراط در بخشیدن هدایاي کالمی

در واقع، یـک درس موضـوعی بـود در    . کار قبلی چرچیل در کل نه فردي جدي و نه صادق بود و معروف بود

در  این مسـئله بـا شکسـت    مورد اینکه اگر کنترل سخنرانی از دست شما خارج شود، چه اتفاقی خواهد افتاد.

بود کـه کلمـات چرچیـل را از     ید حتمی براي آزادي انگلیسهمراه بود، وقوع جنگ و تهد نشاندن جنگ فرو

  .شان تبدیل کردگزافه گویی به کلماتی درخ

  

  هدف این کتاب

 يهـاي جهـانی تهدیـد   به جریان انداخت. تکنولـوژي  ،توان بدون سخنرانی عمومی مؤثرتجارت مدرن را نمی

اي کـه در برابـر تعـداد کمـی     ها هسـتند ولـی اهمیـت ارائـه     ها و موقعیت قامبین م فاصله از بین بردنبراي 

یـک  شود هنوز هم مسـئله اي حیـاتی اسـت. ممکـن اسـت امـروزه       مخاطب در یک موقعیت معین انجام می

پـیش   در یـک نسـل  یا اینکه ممکن است طوري به مخاطب برسد که  ،شود پخشسخنرانی به صورت آنالین 
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ت که بیشتر از همیشـه حـائز اهمیـت    اي اسقابل تصور بود ولی هنوز هم سخنرانی واضح و شفاف مسئله غیر

  است.

شـود. ایـن   که صحبت در جمع باعث بوجود آمدن ترس در بیشتر افراد مـی  این حقیقت وجود داردهنوز هم 

ب بر اساس این فرض نوشته شـده اسـت کـه    کتاب براي خنثی ساختن این ترس طراحی شده است. این کتا

آن گـاه ممکـن اسـت     ،ت اطمینان بیشتري داشته باشـند اگر مردم در رابطه با موضوعی که پیش روي آنهاس

واضـح داشـته   تاب این است که شما باید یـک بیـان   شان براي انتقال آن کمتر باشد. بحث اصلی این ک ترس

خواهیـد بگوییـد و چگـونگی بیـان     به شما در آنچه که مـی براي این طراحی شده است تا باشید و این کتاب 

  تان، کمک کند. سخنان

بـدون اینکـه حتـی     کنند که زیـاد صـحبت کننـد   شان را طوري تنظیم می سخن پردازان سخنرانی بعضی از

قبـل از   "کند: کنند. چرچیل سخنرانان بد را به این صورت توصیف میبدانند در مورد چه چیزي صحبت می

  ".انددانند چه گفتهخواهند بگویند؛ و وقتی که می نشینند، نمیدانند چه می اینکه برخیزند نمی

. موضوع این کتاب بـه آنهـا مربـوط نیسـت    همین اساس چند نوع کتاب مربوط به این زمینه وجود دارد که بر

هاي بـزرگ موجـود    در مورد سخنرانی نوشته هاانبوهی از  .هاي بزرگ نیست این کتاب منتخبی از سخنرانی

، ظالمانه زمان جان سالم به در مـی برنـد   آزمونها از  در این مورد که چرا سخنرانی تحلیل بزرگاست. یک 

وجود دارد که بـه شـما حقـه هـاي      فن بیانمختلف  ابعاد تکنیکی. راهبردهاي ممتازي براي انجام شده است

جهـت  . ایـن کتـاب تالشـی در    کنـد معرفی مید را ارائه کرده و زبان کالسیک سخنرانی را زیادي از داد و ست

نوشـته   هـاي  . براي مثال، کتـاب این وظیفه تا به حال انجام شده است هاي دیگر نیست زیرا بازنویسی کتاب

ه    ،"سخنرانی ارسطو با اوباما کنی؟من صحبت میتو با "شده توسط سم لیت به نام  و کتاب جی هینریچـز ـب

هـاي  و به شدت قابل دسترس بـراي تکنیـک  هاي رسمی تر هر دو تقریباً مقدمه "بحث ممنونمبه خاطر "نام 

تر از آن هستند که شما ی قدیمیدروس هنر متقاعد سازي کم ،با این حال مطابق راهنماها. هستندکالسیک 

گزینـه بهتـري   ایـن کتـاب    .تواند فقط یک دفترچه خاطرات باشـد ، به طوري که میبه آنها نیاز داشته باشید
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هـاي  تکنیـک از دسـتورات  بـا پیـروي    ایـن امکـان وجـود دارد کـه    . همچنـین  براي یک کتاب کاربردي است

. بـراي کسـانی   ، بتوانیم به خوبی صحبت کرده و یا بنویسـیم بدون اینکه لزوما نام هر حقه را بدانیم ،کالسیک

فخر بفروشـند، یـک واژه نامـه در انتهـاي ایـن کتـاب        برند،به کار میخواهند با اسم تکنیک هایی که که می

  موجود است.

 در هـر . نیسـت  هـم ین زمینه وجـود دارنـد، کـه ایـن کتـاب از آن قسـم       هاي موجود در انوع سومی از کتاب

موضـوع خـویش    هاي موجود در مورد چگونگی ارائـه  کتابفروشی نیز براي اشخاصی که به دنبال دستورالعمل

ه    حکمت هستند هایی پر کتاب ،ها از این کتاب ي. بسیارهستند، محدوده انتخاب بزرگی وجود دارد و مـن ـب

م که نگـاهی بـه کتـاب گراهـام     کنپیشنهاد می ،به ویژه نم که بعضی از آنها را مطالعه کنید.کشما توصیه می

ایـن کتـاب بعضـی از راهبردهـاي ممتـاز را در مـورد        بیندازید، فصل هاي پایانی راهنماي ارائهدیویس به نام 

اصلی این کتـاب  . با این حال فصل دهد، ارائه میتان را خود آماده صحبت کنید اینکه چگونه اغلب موضوعات

اینکه شیوه مناسبی را بـراي   ممکن است مگر راجع به انتقال سخنرانی است، به طوري که ارائه اي جامع غیر

، تمرکز اصلی بر اتفاقاتی که قبـل از رسـیدن   به بهبود موضوع شما کمک کندانتقال در نظر بگیریم که بتواند 

  قرار دارد. ،شما به صحنه می گذرد

سیاري از افـراد  . بکه در فواصل موجود بین انواع مختلف اجتماعات، کمبودي وجود دارد خاطر است این بدان

. ولی آنها به اندازه کافی در رابطه با نوشتن سخنرانی در اولـین  هستند ارائه سخنرانینگران به شکل معقولی 

واقعیـت   ،کلی نیاز به ارائه را ریشه کن کندتواند به طور نگران نیستند. این که یک محتواي خوب می ،مرحله

 و به دلیل این که گوینده به آن کمک کندتواند می  ولی حداقل –دو مهارت مکمل هم هستند این  –ندارد 

مضطرب حداقل مطمئن است که موضوع قرار است به شکلی ارزشمند در یک موقعیت منتقل شود حتی اگر 

تـان متناسـب بـا     ی شده است تا اطمینان شما را از اینکـه سـخنرانی  این کتاب طراح خود او گوینده نباشد.

  .یابد بهبودشما نیز  شود وجههوقعیت است باال ببرد که به نوبه خود باعث میم
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تالش  هاي منتخبسخنرانیبراي جمع آوري شما باید واقع گرا باشید. وظیفه شما این نیست که  با این حال

کـه در   که کارتان را تا حد ممکن خوب انجام دهید. وظیفه شما ایـن اسـت  کنید بلکه وظیفه شما این است 

موضـوع   مورد در حد توانتان بهترین سخنرانی را درن بایستید، بهترین باشید و خواهید در آجایگاهی که می

  ، ارائه دهید.خواسته شده

. پیشنهاد نمـی کـنم   کنممیهمین دلیل است که من مسائلی را براي کمک به موفقیت شما ارائه بنابراین به 

. حتـی پیشـنهاد نمـی کـنم کـه بـه نیـل        یدکه شما به عنوان یک سخنران به مارتین لوتر کینگ تبدیل شو

در موقعیـت   ،ایـد خالصه کـرده تا اینجا که این کتاب را اگر حتی پیشنهاد نمی کنم که  .کینوك تبدیل شوید

جان اف کندي را مـی نوشـت یـا در موقعیـت پگـی       سخنرانی هايتقلید از تد سورنسون هستید که بهترین 

حتـی اگـر   قـرار داریـد. شـما     ،را براي رونالد ریگان می نوشـت  خارق العادهنونان که بعضی از سخنرانی هاي 

که شما مـی توانیـد آنهـا را از     هایی وجود دارند درسسعی کنید که مشابه این افراد باشید.  بتوانید هم نباید

هیم شـد ولـی   در قانون و روش کار مواجه خوا ،ید و ما با بعضی از این بهترین لحظاتبزرگ یاد بگیر مجریان

قسمتی از هدف کتاب این است تا مشخص نماید که کدام ویژگی هاي یک سخنرانی برجسـته بـه کـار شـما     

  مرتبط است و کدام نیست!

. خـوبی شـما سـخنرانی کنـد     یک مجري براي این که بتواند از این صفحات خود را نشان دهد باید بتواند بـه 

به زبان آوردن کلمات نوشـته شـده توسـط یـک نویسـنده       و ایجاد هویت سخنراندر تالش براي نکات کمی 

نیسـت کـه یـک نویسـنده      درسـت اسـت.   دردسـر و مخاصـمه  بـدون  نوع . یک مبادله که از وجود دارد ماهر

شـود  داراي روح مـی رقابتی را بدون هیچ مهر شخصی تولید کند زیرا سخنرانی تنها زمـانی   یک اثرسخنرانی 

متمایز است. یـک سـخنرانی    لحنهمیشه داراي یک  یک اثر مکتوب خوب .که یک هویت واقعی را خلق کند

فردي در یک اتاق است که در حال صحبت کردن . فقط یک واقع سخنرانی نیست در ،شما لحن خاصبدون 

  .ستا
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نسـخه اي از  "ممکن از خود شماست. من از کلمـات   : بهترین نسخهبنابراین آنچه که ما به دنبال آن هستیم

سبت به ن موقعیت مصنوعی است. شما هیچگاهکنم. عمل سخنرانی یک به صورت مشخص استفاده می "شما

حقه اینجاسـت کـه ایـن     یک اجرا است.کار نیز . این خود احساس خاصی ندارید فعالیت هاي تجاري روزمره

. همیشه مخفی سـاختن خـود پشـت    تان ناپدید شوند تا ردهاي بین شما و اجرايکار را طبیعی جلوه دهید، 

یک کار وسوسه انگیز است. هدف این کتاب کمک به شما در اجتنـاب   ،پشتیبان و حامیگروهی از نگاه هاي 

ي که سـخنرانی عمـومی   رشناسید تا از حصااز چنین موقعیتی با اغوا کردن شخص مثبتی است که شما می 

  شما را در خود گرفته است، بتوانید رهایی یابید.

که  وجود داردنعمومی مسائلی در اینجا  خودتان باشید،که شما باید  ئلهبه خاطر داشتن این مس با ،بنابراین

ک کنفـرانس عمـومی   . هـر موقعیـت از یـ   هاي شغلهاي لفظی بیان کـرد  ها را در مورد تمام حالتتوان آنمی

. شـوند بهـره منـد مـی    بررسی این مفـاهیم اصـلی  تان در یک مالقات داخلی، از  همکاران برخورد باتا  ،بزرگ

 به عنوان راهی بـراي ارائـه  و این رفتارهاي  در آن مشترك هستندمسائلی هستند که تمام رفتارهاي ارتباطی 

  .شونداین کتاب تلقی می ادامه یک موضوع در

  

  : توجه به جزئیاتنوشتنقانون 

 خوب داراي یک ساختار است. همان طور که داك دي الدا روچفوکالد در اثر ماکسـیمس خـود گفتـه:    نوشته

قـوانین   اي نیست کهکار هوشمندانه. "استاي است که نبوغ و تعادل در آن مشترك تکنیک مناسب مسئله"

. شـوید میمخرب ، بلکه شویدنمیشما خالق با این کار پا گذاشته و خود را فردي خالق توصیف کنید.  را زیر

به جاي یـک روش تصـادفی،    ی جالبساختار اصلی را گرفته و آن را براي شکستن قوانین به روشاین مسئله 

از آن را انجام داده انـد. ولـی ایـن     تا حدي. بیتل ها کرده استپیکاسو این مسئله را مدیریت  دهد.شکل می

زمـان و یـک    ،بـه دسـت آوردن اصـول   ي درباره. نوشتن سخنرانی خوب کنیدفظ میگروهی است که شما ح
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 ویـرایش نوشـته  عمل می توانید  گرفته باشیدرا خوب یاد  این مهارتهدف مناسب است. فقط وقتی که شما 

  .خود را شروع کنید

بـراي   کامـل نیسـت. مـن شـش عنـوان کلـی را       ،مانند این کتاب بدون داشـتن یـک نـام کوتـاه    هیچ کتابی 

ها تنظیم کردم بـه طـوري   آنهاي چگونگی نوشتن یک سخنرانی خوب و به خاطر سپردن آسان  دستورالعمل

هـاي   اسـتفاده از عبـارت   ،. بهترین روش براي به خاطر سپردن اصول نوشتنکندمنتقل میمفهوم را که یک 

  ساده است: به جزئیات توجه کنید. متداول و

هاي بزرگی تشکیل شـده  برد تا عام بودن. یک سخنرانی که از چکیده سود می بودن نوشتن همیشه از خاص

 اشاره به مسائلی در عبارات کلـی  که همه به هم پیوسته اند، بسیار کسل کننده و بی محتوا خواهد بود. ،است

 ،هـا، حقیقـت هـا    . همیشه این مسئله از نمونه ها، داستانگذاردبدون جواب میحس کنجکاوي سخنرانی را 

د. یک سخنرانی که از متهمان نام می بـرد بهتـر از سـخنرانی    سود می بر بیانیه هایی اساسی و یواقع مسائل

. یک سخنرانی که اعداد دقیقی را ارائه می دهد بهتـر  گیردرا به راحتی نادیده میاي است که موضوعات ناب 

  را به کار می برد. "خیلی زیاد"هاي کلی مثل  از سخنرانی اي است که کمیت

است، که مبناي موارد پیشنهاد شـده   ي خوبنوشتهنیز شامل شش قانون اصلی  توجه به جزئیاتي ولی ایده

  ي این کتاب است. آن شش قانون عبارتند از:در ادامه

توانید تا ر کنید که چگونه میشود تا خوانده شود. شما باید به این فکسخنرانی نوشته میانتقال:  .1

  یک نمایش است. بلکه این کار یک آزمایش نیست؛ ارائه دهید. حد ممکن انتقال مؤثري را

شما چه  متقابالًدارند؟ و  از شما کنید چه انتظاريمردمی که شما براي آنها صحبت می: انتظارات .2

تان انتظار دارید که چه کاري انجام  ؟ شما از مردم بعد از شنیدن سخنرانیاز آنها داریدانتظاري 

  دهند؟

توانید لی سخنرانی شما چیست؟ در یک جمله به من بگویید. در صورتی که نمیموضوع اصعنوان:  .3

  این کار را بکنید، یعنی نمی دانید. و در صورتی که ندانید براي اجراي سخنرانی آماده نیستید.
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تان قـرار   در میان مخاطبان که چه کسی را تحت تأثیر قرار دهید؟ چه کسانیسعی دارید مخاطب:  .4

، مامور شده اید، چه فکري مـی کننـد؟   شفاف سازي آندارند و آنها در مورد موضوعی که شما براي 

  آیا آنها از روش شما راضیند یا اینکه با آن مخالفند؟

بـه صـورت سـخنرانی    . این سخنرانی فقط نبایـد  منتقل شودباید توسط شما  سخنرانییک : شخص .5

 در واقـع بـا توجـه بـه    ارائه کند که  را ممکن از خود شما ن نسخهباید بهتریبلکه  .هاي قدیمی باشد

  .سازدشما را متمایز می ،"خودتان باشید"نکته 

باهوش هم نتواند  یا از اصطالحات ساده استفاده کنید و چیزي نگویید که یک شخص عادي وزبان:  .6

استفاده کنید که هـیچ   آن را درك کند. کار بزرگ و هوشمندانه اي نیست که شما از زبان و واژگانی

  نمی کند. دیگر دوستانش از آنها استفاده کسی در هنگام صحبت با

که شما یک سخنران با استعداد خواهید  تضمین کندتواند اگر شما این قوانین را دنبال کنید هیچ کسی نمی

سخنرانی مطمـئن  شما قطعا  است براي اینکه یک سخنران ضعیف هم نباشید. یفرصت خوبهم  باز شد. ولی

بـه آن  . در صـورتی کـه شـما    امر بخشی از چالشی است که اغلب مردم با آن سروکار دارند خواهید بود و این

  .به دست خواهید آوردهایی  فرصت ،موقعیت متعلق باشید

ر این وجود بـه دالیلـی کـه بعـداً آشـکا     . با کنیم صه تفسیرنکته را به طور خال 6حاال بگذارید هر کدام از این 

 مـی خـواهم   .در نظر بگیرم شوند،را به ترتیبی که با کلمات ترکیب میمن می خواهم این نکات  خواهند شد

وقتی رخ مـی   آشنا کنم. بعضی از متداول ترین خطاهایک سخنرانی از شروع تا پایان  ایجاد یندشما را به فرآ

به طور قابل  يهاي نوشتار کنند. روشمی آغازفرایند را یا خیلی زود یا از نقطه اشتباهی  این دهند که مردم

  شوند.ها اعمال می ولی باز هم راهبردهایی وجود دارند که بر تمام روش در حال تغییر هستندمالحظه اي 
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  ساختار کتاب

  

  فصل یک: مخاطب

بنـابراین،  است.  سرآغاز ،کرد، بهترین مکان براي شروع یهمانطور که آلیس در سرزمین عجایب ما را راهنمای

شروع نوشـتن وجـود دارد.    میل اولیه بهخواهید شروع کنید. همیشه دارید و می سفیدکاغذ  شما یک صفحه

آنهـا   خواهید برایش صحبت کنید، فکر کنیـد. باید سخت در مورد مخاطبی که میهر کاري شما ولی قبل از 

بررسی کنـیم  انی کنید؟ قبل از اینکه چه کسانی هستند و چرا شما از آنها دعوت کرده اید که برایشان سخنر

سخنان بـراي چـه کسـانی    ، و اینکه چگونه براي گفتن آن آماده شویم، باید بدانیم که این که چه باید بگوییم

د؟ مخاطب شما داراي چه سطحی از دانش است؟ آیا احتمال این وجود دارد کـه آنهـا آنچـه کـه     شوایراد می

  اینکه ممکن است مخالف آن باشند؟دهید را درك کنند یا شما شرح می

  

  فصل دو: انتظارات

چه انتظاراتی دارنـد. و اینکـه بایـد بررسـی کنـیم کـه        مخاطبان، مهم است که بدانیم که بعدي يدر مرحله

 ایجاد کنـد اصلی وجود دارد که یک سخنرانی می تواند  کردعملما چه انتظاري از آنها داریم. تنها سه متقابال 

 )1(سـخنرانی شـما   در ایـن صـورت    .دهیـد کاري را به چه دلیل انجام مـی  هرمئن شوید که و شما باید مط

هـایی از هـر سـه    تان نشانه  بود. ممکن است سخنرانی خواهد الهام بخش )3یا ( متقاعد کننده )2، (زندهآمو

شـما از مـردم مـی    آنچه کـه  آیا . بنابراین، همیشه بر بقیه غالب استعملکرد را داشته باشد ولی یکی از آنها 

تان انجـام دهنـد واضـح اسـت؟ یـک سـخنرانی یـک رویـداد          خواهید که باور کنند یا بعد از اتمام سخنرانی

می رود که  یک رویداد منحصر به فرد در زندگی شما باشد که در آن از شما انتظار حتی شاید ،برجسته است

ه   مزاحمتی دقیقه بدون هیچ 20حداقل  صحبت کنید. فرصت خود را با شفاف نبودن آنچه که می خواهید ـب

  دست بیاورید، از دست ندهید.
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  فصل سوم: عنوان

و هدف خود را ایجاد کردید، براي تفکر درباره آنچه که  تان را بررسی کرده و انتظارات وقتی که شما مخاطب

تید. قبل از شروع فرآینـد طـوالنی مـدت (و    . ولی براي نوشتن آن آماده نیسهستیدآماده  خواهید بگوییدمی

صـرف   تـان  روي طـرح اصـلی   س، شما باید زمان بیشتري راساخت اولین پیش نوی گاهی اوقات طاقت فرسا)

 می نامد. مهم "عنوان"یکی از بزرگترین ابداع کنندگان فن بیان، آن را  ،است که سیسرو ايمسئلهکنید. این 

بعید اسـت  که آنها دارند مطمئن باشد.  صلیاست که گوینده کامال از ایده ا ترین مسئله براي هر ارائه اي این

شـما کـامال شـفاف در یـک     نیازي نیست کـه  که سخنران کامال از آنچه که می خواهد بگوید مطمئن نباشد. 

موضـوع  ". عنوان چیست؟ ایـن جملـه بـه ایـن معنـی نیسـت کـه        اي را عنوان کنیدمسئلهجمله یا دو جمله 

وع شما باید بـه شـدت   خواهید بحث کنید؟ موضاین معنی است که شما در مورد چه چیزي می به "چیست؟

  اصلی تبعیت کند. از این ایده

  

  : زبانفصل چهار

در  یبه طوري که دیگر هـیچ شـک  یند را شروع کنید آحاال، با عنوانی که به وضوح تعریف کردید می توانید فر

ه می یابید که از طریق سه فصل اول ب . شما درندارید ،که کار سازماندهی است –اولین و ترسناك ترین کار 

ه اید، نوشتار واقعی نیز از آنچه که شما از آن تـرس داشـتید، راحـت تـر مـی      اندازه کافی خود را آماده ساخت

که بدون  دانید که چه چیزي را بنویسید. این یک اشتباه استشود. این به این خاطر است که شما اکنون می

را بـدون هـیچ    نوشـتن کـه شـما    وقتـی هیچ طرحی عمل نوشتن را آغاز کنید. هیچ جاي تعجبی نیست کـه  

در فراینـد ایجـاد یـک    فصـل شـما    . در ایـن این کار، کار مشکلی باشد، موردي در ذهن بخواهید انجام دهید

، بخـش هـاي   سـخنرانی  از مهارت شده و سپس بر آغازهاي موثر ساختار واکنشی براي یک سخنرانی هدایت

را معرفـی مـی کننـد کـه      فـن بیـان  اصلی و پایان ها کار می کنید. این فصل همچنین بعضی از حقـه هـاي   

  بسیاري از آنها را تا اینجا نیز به کار برده اید.
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را دنبال کرده اید به خوبی آماده شده اید. ولـی هنـوز هـم یـک      سخنرانی در صورتی که شما تا اینجا فرایند

ید . مهم است که به یاد داشـته باشـ  نبوده است مشخصاینجا به مشهود تا فرایند این خطر وجود دارد که در 

شخصی که در معرض سوال قرار می گیـرد؛ یعنـی شـما یـا     وجود دارد و  که براي هر سخنرانی یک سخنران

اي هسـتند  که سـخنرانان برجسـته   . افراد زیادي هستندنرانی را براي او آماده می کنیدکسی دارید متن سخ

ولی وقتی که از آنها کاري خواسته شود که رسمی تر باشد، ناگهان ناپدید می شوند. شما باید تضمین کنیـد  

بـه روي صـحنه گـام     رسـد، شما فرا مـی روشنگري  هستید و قادر هستید که وقتی زمانکه شخص مطمئنی 

  بردارید.

  

  فصل شش: انتقال

سـخنرانی هنـوز هـم بایـد      هـا،  تمام این آمـاده سـازي  . حتی بعد از موضوع بحث فصل آخر است ،روشنگري

در  ،یک سـخنرانی بـه یـاد مانـدنی یـا ارائـه       نمنتقل شود اگر چه این کتاب به طور برجسته اي با هنر نوشت

غفلت کنـد.   ،باره اینکه چگونه ارائه تا حد ممکن موثر باشدمشخصات دربعضی از ارتباط است ممکن است از 

لی باز هم می توانید نسبت به موضـوع  باعث سقوط شما نمی شود. و ،ئن شوید که موضوع شمامشما باید مط

  خود مأیوس شوید.

  

  نتایج

شخصـی کـه بـراي     کـه هـر  و اجزاي آن، کتاب با ایـن درخواسـت تمـام مـی شـود       عنوان بحث اصلیبعد از 

برجسـته اي   دالیـل  .کنـد شود با مشکل خوب ارائه دادن دست و پنجه نرم میمیسخنرانی در جمع انتخاب 

. ولی این به این معنـی نیسـت   د، وجود دارعادي دیگر مانند قبل متداول نیست براي اینکه چرا فن بیان غیر

. داشـتن یـک فرصـت بـراي ایـراد یـک       باز هـم ممکـن نیسـت    ،که بگوییم سخنرانی به صورت واضح و ساده
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مندنـد،  تـان عالق  کند که شما موضوع خود را براي افرادي که به موضـوع این شانس را تضمین می ،سخنرانی

ارائه کنید. بستگی به عالقه شما دارد که این کار را به خوبی انجام دهید و جاي تعجب وجود دارد که چطـور  

  د.آیاغلب اوقات چنین فرصتی به دست نمی

کافی ازه . استاندارد زبان عمومی به اندرسدمناسب به پایان میبنابراین کتاب با یک فریاد همگانی براي زبان 

ردم نمی توانند به خوبی صحبت کنند هـیچ دلیـل منطقـی وجـود     که چرا م خوب نیست. هنوز هم براي این

  ن و شیوا داشته باشد.کند تا حد ممکن باید کالمی رواشخصی که در جمع صحبت می و هر ندارد

  

  

  

  

  ادامه دارد...

  انتشار نسخه نهایی از طریق سایت نشر نوین انجام می شود و 

  از طریق ایمیل اطالع رسانی خواهد شد.

  

  

  

 


