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به نام خدا
ديباچه:
اَلرَّحمنُ عَلَّمَ القُرآن خَلَقَ اال ِنسانَ عَلَّمَهُ البَيان.
«خداوند رحمان ،قرآن را تعليم داده ،انسان را آفريده و
بيان به وي آموخته است».
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به نام خدايي كه جان آفريد

سخن گفتن اندر زبان

آفريد
كيفيت سخن گفتن ،براي مخاطبان ،نشانه ،معيار و ميزان
تعقل ،تفكر ،شعور ،ادب و شخصيت سخنران است .سخنران
بايد كامال مراقب هر كلمه ،واژه و مطلبي كه به زبان ميآورد
باشد؛ زيرا زبان شمشيري دولبه است كه هم ميتواند ويران
كند و هم بسازد ،هم بيمار كند و هم شفا بخشد.
حضرت محمّد (ص) فرمود« :انديشه كن ،آنگاه سخن گو تا
از لغزش بركنار باشي و نيز آفت سخن ،دروغگويي است».
حضرت علي (ع) فرمود« :كلمات پندآميز وقتي از احساسات
آيات : .1-4الرّحمن  -سوره
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پاك و از سوي قلب پاك تراوش كند و به قدرت نطق آتشين
درآيد از شمشير ،برندهتر از تير نافذتر خواهد بود».
واژهها و كلمات ،براي بيان احساسات ،عواطف ،منويات
باطني و برقراري روابط ميان انسانهاست كه همچون انرژي
هاي هستهاي از قدرت شگفتانگيزي برخوردارند .بنابراين
بايد چنين موهبتي مبتني بر عقل و تقوا ،تقويت و هدايت
شود.
هر آنچه را كه نيت ميكنيم ،بهتر است درباره آن
بينديشيم و در ذهن خويش خلق و تجسم نماييم و آنگاه
درباره آن سخن گوييم .همگي اينها براي بايگاني در ضمير
ناخودآگاه يا در نيروگاه هستهاي باطنيمان ضبط و ثبت مي
شود؛ بنابراين ماده سخن كه مشتمل بر واژهها ،كلمات و
جمالت است ،از نظر كمي و كيفي استعداد باروري الكترون
ها ،تلقينپذيري مثبت و يا منفي را در انتقال به ضمير
ناخودآگاه دارا ميباشد.
بديهي است بهكار بردن كلمات ،واژهها ،جمالت و كلمات
مثبت ،پيامهايي اعجاز برانگيز اميد ،نشاط ،سالمتي ،موفقيت،
خالقيت ،سعادت ،حريت ،شهامت ،عظمت ،شخصيت ،عزت

نفس ،اعتماد بهنفس ،بخشندگي و تعالي را به منصه ظهور و
عمل درميآورد و برعكس با كلمات منفي ،پيامهاي تاريك،
مخرب و اهريمني ،گريبانگير گويندگان و آن دسته از
مخاطبان زودباور ميشود.
به ابياتي از اشعار شعراي بزرگ در خصوص مناقب و
كرامات و اعجاز كالم و فنون سخنوري اشاره ميشود:
سخن كم گوي و نيكو گوي و در كار
كه از بسيار گفتن ،ناطق شود خوار
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چرا خاموش باشي اي سخندان
چرا در نظم ناري دُرّ و مرجان
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زبان در دهان اي خردمند چيست
كليد در گنج صاحب هنر

چو در بسته باشد چه داند كسي
كه گوهر فروش است يا پيلهور
 -ناصرخسرو

2

 -ناصرخسرو
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تا مرد سخن نگفته باشد
عيب و هنرش نهفته باشد
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تا نيك نداني كه سخن عين صوابست
بايد كه به گفتن دهن از هم نگشايي
سخن آخر به دهن ميگذرد موذي را
سخنش تلخ نخواهي دهنش شيرين كن
به خنده گفت سعدي ،سخن دراز مكن
ميان تهي و فراوان سخن چو طنبوري
منطق سعدي شنيد حاسد و حيران بماند
چاره او خامشي است يا سخن آموختن
صدفوار گوهرشناسانِ راز
دهان جز به لؤلؤ نكردند باز
نبايد سخن گفت ناساخته
نشايد بُريدن نينداخته
كمال است در در نَفس انسان سخن
 -سعدی
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تو خود را به گفتار ناقص مكن
به نطق است و عقل آدميزاده فاش
چو طوطي سخنگويِ نادان مباش
اگرچه نزد خردمند خامشي ادب است
به وقت مصلحت آن به كه در سخن كوشي
دو چيز طيره عقل است ،دَم فرو بستن
به وقت گفتن ،گفتن به وقت خاموشي
دامن آلوده اگر خود همه حكمت گويد
به سخن گفتن زيباش بران به نشنوند
آنكه پاكيزه رود گر بنشيند خاموش
همه از سيرت زيباش نصيحت شنوند
چو بشنوي سخن اهل دل مگو كه خطاست
سخنشناس نِه اي جان من خطا اينجاست
سخن آنجا كه زند الف ادب

. 5سعدي.
. 6حافظ.
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5

خامشي از زر صامت چه عجب

7

چون فلك از پاي نبايد نشست
تا سخن چون فلك آيد به دست
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كسي را كه يزدان فزوني دهد
سخنداني و رهنموني دهد
خداوند تدبير و فرهنگ و هوش
نگويد سخن تا نبيند خموش
مجال سخن تا نيابي مگوي
چو ميدان نبيني ،نگهدار گوي
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دُرّ سخن را كه گره كردهاي
در صدف سينه ،تو پروردهاي
طاعت تو ،نغزترين پيشهاي
فكرت تو ،مغز هر انديشهاي
يكي از مواهب خداوند به انسان ،توانايي سخن گفتن است
. 7جامي.
. 8انجمن آراء.
. 9فردوسي.

كه سخنران با گفتار خويش و اعجاز كالم ،ميتواند موجبات
تغيير ،تحول و تكامل جامعه را در تمام عرصهها فراهم سازد.
براي فراگيري فنون سخنراني ،هرگز ترس و عدم اعتماد
بهنفس را به خود راه ندهيم؛ زيرا ترس از اصليترين موانع
رشد و موفقيت است .پس نبايد به بهانهتراشي ،منفينگري،
منفيگويي و فرافكني روي آوريم و تلقين منفي و مخرب
كنيم .براي مثال بگوييم:
ـ من اصالً نميتوانم صحبت كنم ،تا چه رسد به اينكه در
مقابل جمعي سخن بگويم.
ـ معلومات و اطالعات ندارم كه مطلبي بگويم چون حوصله
مطالعه و تمرين ندارم.
ـ من كوچكتر از آنم كه سخنراني كنم.
حتي بعد از تمرين و مطالعه و هنگام مواجه شدن با
شنوندگان ،از شدت اضطراب و عدم اعتماد بهنفس ،فراموشي
و يا لكنت عارض ميشود.
ـ ممكن است شنوندهاي سؤالي را طرح كند كه نتوانم
پاسخ بدهم.
مبرهن است فردي كه ميخواهد سخنران شايسته و

توانايي بشود ،ابتدا بايد بر ترس و منفينگري خود غلبه كرده
و از طرفي مثبتانديشي ،مثبتگويي ،اعتماد بهنفس ،عزت
نفس ،اميد و انگيزه قوي را با مطالعات و تمرينات صحيح و
مستمر و تجربه كردن ،در خويشتن رشد و تقويت نمايد.
 ،...اينك كتابي كه تحت عنوان « 557راز سخنوري» ،پيش
رو داريد ،حاصل مطالعات و تجربيات مؤلف در حد مقتضي
بوده است .رجاي واثق دارد كه اين اثر ،مورد استفاده عالقه
مندان به فراگيري آيين و فنون اوليه سخنوري ،قرار گيرد.
با سپاس و احترام

احمد عالمه فلسفي

