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اﻧﻮاع ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﺎﻧﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎدهﻧﺸﺪه اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
و ﻗﺪرت ﺳﺨﻨﻮری رادارﯾﻢ ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﺨﻨﻮری ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻗﺎدرﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ و از آن در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﺷﻮﯾﻢ ،اﻣﺎ راه ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻼش و ﻫﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان دارد.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺗﺤﻮﻟﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ رخ دﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آن ﺗﺤﻮل در ذﻫﻦ و درون ﻣﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺨﻨﺮان ﻣﻮﻓﻖ و ﺧﻮﺑﯽ
ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮدﺗﺎن آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ و در ﺧﻮدﺗﺎن ﺟﺮﺋﺖ و ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻋﺒﻮر از ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮﭘﯿﭻوﺧﻢ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺮوز ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﭘﺲ اﻣﺮوز را
درﯾﺎﺑﯿﺪ! ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﺮ زاﻧﻮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﺗﺎن را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺴﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در دﻧﯿﺎ ،ﺳﺨﻨﻮران ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﻮری و اﻧﻮاع ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

اﺻﻮﻻ ً ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺳﺨﻨﺮان در دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد:
informational speaker (۱
motivational speaker (۲
inspirational speaker (۳
transformational speaker (۴
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪاﺧﺘﺼﺎر ﻫﺮﮐﺪام را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
 (۱ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ )(informational speaker
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻓﻘﻂ اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﯽروﻧﺪ و ﮐﺎری ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﻪ
درس ﺧﻮد را ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽرود و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻢ دﯾﮕﺮی .ﮐﺎری ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای از درس او ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻓﻘﻂ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 (۲ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ )(motivational speaker
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎاﻧﮕﯿﺰه و ﺑﺎﻗﺪرت
در ﮐﺎرﻫﺎ و در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ.
 (۳ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ )(inspirational speaker
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد در ﻋﻤﻖ دل اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺲﻫﺎی دروﻧﯽ آنﻫﺎ را ﻣﻨﻘﻠﺐ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن درواﻗﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮی در درون اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.
 (۴ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﺤﻮل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ )(transformational speaker
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻮل در وﺟﻮد اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﻮل در دﻧﯿﺎی ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ،در ﺑﺎور ،در
ﺷﺨﺼﯿﺖ ،در ذﻫﻦ و در وﺟﻮد آن ﻓﺮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
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ﭘﺲ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ اﻣﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮان ﺗﺤﻮلآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ و رﺳﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ً ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻫﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﮏ
ﺳﺨﻨﺮان ،ﺗﺤﻮﻟﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﯿﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﺤﻮل در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺗﺤﻮل در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ اﺻﻞ را در ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد.
Energy(۱اﻧﺮژی در ﮐﻼم
ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎاﻧﺮژی ﮐﻪ در ﮐﻼﻣﺶ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد را ﻣﺠﺬوب ﮐﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺮژی در ﮐﻼم ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و در آن ﻓﺮد اﯾﺠﺎد ﺷﻮر و اﻧﮕﯿﺰش ﻣﯽﮐﻨﺪ.
Entertainment (۲ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدن ﮐﻼم
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺨﻨﻮر ﻣﻬﺎرت اﯾﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﻣﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮐﺴﻞﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ را ﭼﺎﺷﻨﯽ
ﮐﻼم ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﺷﻮد.
Education (۳آﻣﻮزش در ﮐﻼم
ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮان ﺧﻮب ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ داﻧﺶ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﺑﺎاﻧﺮژی ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد آﻣﻮزش دﻫﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﻪ اﺻﻞ را در ﮐﻼم ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻼم ﺧﻮد در ﮐﻨﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺳﺨﻨﺘﺎن
ﺑﺮای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه و اﻧﺮژیﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻗﻮی و ﻣﺆﺛﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﯾﺪ.

