
 آداب معاشرت سخنرانی
 

اس هزدم ٍخَد  سزی اس اصَل آداة اختوبعی را رعبیت ًوبیٌذ . عالٍُ بز آى ؛ ًکبت خبصی بزای ایي قطز سخٌزاًبى السم است تب ّوبًٌذ ّوِ افزاد یک خبهعِ یک 

فکز هی کٌن  سخٌزاًی ٍ در خوع کثزی اس هخبطببى احسبسی ًوی ضَمهي ّزگش در هیبى  ضًَذ دارد کِ یبدآٍری آى کوک هی کٌذ تب در اًظبر دیگزاى بْتز دیذُ

خوع  ضبیذ بزای ضوب ّن پیص آهذُ ببضذ ٌّگبهی کِ در.اس دایزُ هٌطق رٍبزٍ گزدًذ هخبطببى عالقِ ای ًذارًذ تب در یک خوع عوَهی بب تحلیل احسبسبتی ٍ خبرج

عقالًیت ، بز هذار احسبسبت ٍ ضَر ّیدبًی دست بِ کبرّبی بشًذ کِ  تب ضخصی خبرج اس دایزُ کثیزی اس هخبطببى حضَر داریذ هدوَعِ عَاهلی ببعث هی ضًَذ

بذٍى تذبیز ٍارد هطبخزُ بب ّیبت رییسِ هدوع هی گزدًذ.  بِ طَر هثبل در هدبهع عوَهی افزادی ّستٌذ کِ .چٌیي اعوبلی اس ٍی بعیذ است در حبلت عبدی اًدبم

 قزار بگیزًذ. افزادی بِ ًطبًِ اعتزاض هزاسن را تزک هی کٌٌذ . آًْب ضبیذ هَرد تطَیق دیگزاى ّنیب  در پبیبى خیلی اس اٍقبت فزد

 اس هحیط تصوین گیزی خبرج ًوبیٌذ،ضوب بب تزک هزاسن بِ چِ کسی کوک کزدُ خَة. هي یک سَال دارم ؟ چٌبًچِ اس قبل تصوین گزفتِ ضذُ ببضذ تب ضوب را 

هی گیزد. چٌیي رفتبری در ایي سطح ببعث خبز سبسی در توبم رسبًِ ّب هی  هدبهع بشرگ ٍ تَسط سزاى کطَر ّب ّن اًدبم ایي گًَِ اعتزاض ّب گبّی در ایذ؟

، ایي طزف هقببل است کِ خَد را پیزٍس هیذاى هی داًذ ٍ اس  اطویٌبى داضتِ ببضذ بطتز اس آى کِ ضوب خَاستِ ببضیذ طزف هقببل را بی ارسش خلَُ دّیذ ضَد ٍلی

پیطٌْبد هی دّن ّویطِ ٍ در ّوِ حبل تب پبیبى  .دّن عقالًیت بیزٍى ًوَدُ است ، هسزٍر است. البتِ بٌذُ ّن حق را بِ طزف هقببل هی ضوب را اس هذار ایٌکِ

بٌذُ ضوبًت هی دّن ایي صَرت است کِ  در هحل حبضز ببضیذ ٍ تذکزات خَد را بِ صَرت هکتَة ٍ ضفبّی بب آراهص بیبى ًوبییذ. در سخٌزاًی ٍ یب رای گیزی

بزعکس ؛ ضوب در هَقعیت سخٌزاى ٍ یب رییس  چٌبًچِ  رفتبر هَقزاًِ هی تَاًیذ ّوِ هخبطببى را بب خَد ّوزاُ ًوبییذ ضوب هی تَاًیذ اثز گذار ببضیذ ٍ بِ تذریح بب

در هَاخِ بب یک سَال بی هَرد   راّکبر ّبی سیز بْزُ ببزیذ هدبس بِ هطبخزُ ٍ خز ٍ بحث ًیستیذ. ضوب هی تَاًیذ اس خلسِ بب ایي چٌیي هَاردی رٍبزٍ ضذیذ ضوب

آرام کزدى فضب پبسخ هٌبسبی را آهبدُ  طزف بخَاّیذ کِ سَال خَد را تکزار ًوبیذضوب در حبل خزیذ سهبى ّستیذ تب بب ٍ بذٍى استذالل ضوب هی تَاًیذ بب آراهص اس

چٌبًچِ سخٌبى فزد .ًوبییذ است بْتز است بب سیزکی پبسخ سَال ٍ اعتزاض را بِ هخبطببى ٍاگذار هخبطببى حل ضذُ ًوبییذ. چٌبًچِ پبسخ بِ سَال بزای بیطتز

سَاالت ٍ افزاد هعتزض سیبد  چٌیي است( در خَاست ًوبییذ تب هیکزٍفي بزای ایطبى آٍردُ ضَدچٌبًچِ تعذاد هذکَر بِ خَبی ضٌیذُ ًوی ضَد )کِ هعوَال ایي

  .دٌّذ اس آًْب بخَاّیذ تب سَاالت خَد را در تکِ ای کبغذ بٌَیسٌذ ٍ بِ دست عَاهل اخزایی یستیذ بْتز است بب آراهصاست ٍ یب توبیلی بِ پبسخ دادى ً

 بب آراهص بِ سَاالت پبسخ دّیذ. ایي اس اٍلیي ٍظیفِ ّبی ضوب بِ عٌَاى رییس ًطست هی در ّز حبل ضوب ببیذ بب تذبیز، اس ّن پبضیذگی هدلس خلَگیزی ًوبییذ ٍ

ّبی سیبسی فضبی هزاسن بِ گًَِ ای است کِ افزاد کن تدزبِ بذٍى در ًظز گزفتي  گبّی در کوپیي  ذ ٍ گز ًِ ّز گش هذیزیت ایي ًطست ّب را بِ عْذُ ًگیزیذببض

سخٌزاى تَخِ داضتِ ببضیذ کِ بعذ اس بِ عٌَاى  بزگشاری هطکل سبس ضَد کطَر بِ ایزاد سخٌبًی هی پزداسًذ کِ هی تَاًذ بزای هسئَالى هزاسن ٍ حتی هکبى قَاًیي

ضوب خیغ ٍ َّرا هی کطیذًذ بِ دًببل هسبئل خَدضبى  هزاسن ٍ یب دٍراى خبظ ، ضوب پبسخگَی سَاالت سیبدی خَاّیذ بَد ٍ ّوِ کسبًی کِ بزای اتوبم

، در کٌتزل ًطست بِ ّوِ اعالم دارًذ کِ  ِ سخٌزاًبىًطست ٍ هسئَل هزاسن تَصیِ هی ضَد ضوي دادى تذکزات قبًًَی بِ صَرت کتبی ب بِ عٌَاى رییس  ّستٌذ

تَاًیذ هطوئي ببضیذ  در ّز صَرت ّویطِ بب کٌتزل احسبسبت هی .ٍ ّز کس هسئَل سخٌبى خَیص هی ببضذ هَاضع اضخبظ ، الشاهب هَاضع ّیبت رییسِ ًیست

یکی  ضٌبختِ خَاّیذ ضذ ٍ هٌبفع خَد را در دراس هذت حفظ خَاّیذ ًوَد. ایيهوتبس ٍ هتوبیش  کِ در دایزُ عقالًیت قزار داریذ . ضخصی هَخِ بب آداة اختوبعی

 اس فٌَى هَثز بزای افزاد اثزگذار ٍ هبًذگبر است
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