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2 موضوع برای فن بیان

موضوع برای فن بیان

موضوعبرایفنبیانبراساستخصصودانشهرشخصیمیتواند

متفاوتباشد.

چراکهممکناستشخصیباتوجهبهسوادشدرموردفیزیککوانتوم

بخواهدموضوعبرایفنبیانخودانتخابکند،اماشخصدیگردر

رابطهباخانهداری.

ازآنجاکهممکناستبخواهیدبرایتمرینفنبیانوسخنرانیخود

موضوعاتیداشتهباشیدمندراینمقالهیکسریموضوعاتعمومیرا

باشمابهاشتراکمیگذارمتادیگردغدغهایبرایپیداکردنموضوع

نداشتهباشید.

مابایدبتوانیدراهمانبرایانجامهرکاریهموارکنیمتادیگربهانهای

برایانجامندادنشنداشتهباشیم.

مثالقصدداریمروزانه10دقیقهبرایتقویتفنبیانخودمانزمان

بگذاریم،ساعتراتنظیممیکنیمبراییادآوریآنفعالیت،امازمانش

کهفرامیرسد،ذهنمانبهانهمیسازدتاآنکارراانجامندهیم.
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3 موضوع برای فن بیان

برای مثال ذهنمان می گوید:

بزاربعداانجامشمیدی◄

االنکهواجبنیست،بزاریزماندیگه◄

حاالوقتزیاِد◄

موضوعندارمکهدرموردچیصحبتکنم؟◄

پسنبایدبهذهنماناجازهدهیمکهبرایخودشبهانهبسازدومارا

ازکاریکهقصدداشتهایموبرایشتصمیمگرفتهایمانجامدهیممنع

کند.

یکیازتکنیکهاییکهمیتوانیمبرایاینموضوعدرنظربگیریم

همیناستکههمهچیزراقبلازانجامکاریمحیاکنیموبعدباقدرت

بهسراغشرویموانجامشدهیم.

البتهایننکتهرادرنظرداشتهباشیدکهمنظورمنایننیستکهخیلی

وسواسبهخرجدهیمیاخیلیکمالگراباشیم،منظورمایناستکهبا

حداقلچیزهاییکهدردسترسداریمآنکاریکهقراراستانجامدهیم

رابهسرانجامبرسانیمودرطیزمانآنرابهبودببخشیم.
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4 موضوع برای فن بیان

پیشنهادمیکنمقبلازاینکهادامهمقالهرامطالعهکنید،ایندولینک

رابخوانیدتاازاینبهبعددرکارهاییکهانجاممیدهیدآگاهانهترو

بااقتداربیشترقدمبردارید.



حتما این مقاله را بخوانید: اجایل یا چابک چیست



حتما این مقاله را بخوانید: چگونه با تنبلی مبارزه کنیم



بسیارخب،حاالکهقرارشدبهانهایبهذهنمانبرایاززیرکاردررفتن

ندهیمبریمسراغاینکهبرایفنبیانوسخنرانیکهدربارهچهچیزهایی

میتوانیمصحبتکنیم.

موضوع برای فن بیان و سخنرانی

اگربخواهمیکسریموضوعبرایفنبیانوسخنرانیرابهطورکلی

دستهبندیکنماینچنینخواهدشد:

http://amirmostafa.com/
https://amirmostafa.com/agile/
https://amirmostafa.com/how-to-fight-laziness/


5 موضوع برای فن بیان

وضوعاتداغروز◄

موضوعاتعادیروزمره◄

موضوعاتتخصصیما◄

موضوعاتمربوطبهاشیاء◄

موضوعاتسیاسی◄

البتهدستهبندیهایزیادیمیتواندراینرابطهدرنظرگرفت.

توجهداشتهباشیدکهاینموضوعاتصرفابهدلیلاینارائهمیشود

کهدرتمریناتفنبیانوسخنرانیخودازآناستفادهکنیدوبهعبارت

دیگربهایندلیلاستکهیکسریموضوعاتآمادهبرایتمرینکردن

داشتهباشیدتابتوانیدذهنخودتانرادرگیرچیزهایدیگرنکنید.



حتما این رادیو بیان را گوش کنید: انتخاب موضوع جالب 

سخنرانی ، کنفرانس و لکچر

http://amirmostafa.com/
https://amirmostafa.com/interesting-topic/
https://amirmostafa.com/interesting-topic/


6 موضوع برای فن بیان

موضوعات داغ روز

موضوعاتداغروزرادرهمهجامیتوانیمبهدستبیاوریم.

ازتیترروزنامههابگیرتاصفحهاکسپلوراینستاگرام

برایتمرینمیتوانیمازهمینتیترهایاموضوعاتاستفادهکنیمو

شروعکنیمبهصحبتکردنوبداههگویی.
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7 موضوع برای فن بیان

حتما این مقاله را بخوانید: تمرین بداهه گویی – سخنرانی بداهه



پیشنهادمیکنممقالهایکهدربااللینکشراباشمابهاشتراکگذاشته

امرابخوانیدتابابداههگوییوسخنرانیبداههآشناشوید.

تمرینبداههگویییکیازآنتمریناتیاستکهبرایتقویتسخنرانی

وفنبیانبسیارموثراست.

اگربهروزنامهدسترسینداریدباکلیکبررویلینکزیرمیتوانید

پیشخوانروزنامههایروزرامشاهدهکنید:

پیشخوان روزنامه های امروز

موضوعات عادی روزمره

گفتیمکهمیتوانیمموضوعبرایفنبیانوسخنرانیراازموضوعات

عادیروزمرهانتخابکنیمودرهنگامتمرینازآناستفادهکنیم.

موضوعاتعادیمیتوانداینمواردباشد:

http://amirmostafa.com/
https://amirmostafa.com/improvisation/
http://www.pishkhaan.net/


8 موضوع برای فن بیان

نرخکرایهتاکسیچگونهمشخصمیشود؟◄

وظیفهپلیسراهنماییورانندگیچیست؟◄

چرابایدازخطعابرحرکتکنیم؟◄

برجمیالد◄

میدانآزادی◄

چهنوعکفشهاییبرایپامناسباست؟◄

نحوهصحیحراهرفتنچگونهاست؟◄

چهسبکزندگیمناسبمااست؟◄

فستفودیاغذاهایسنتی؟◄

چرابایدبهسمتغذاهایاورگانیکبرویم؟◄

دیدگاهمانسبتبهتفریحچیست؟◄

چهدیدگاهینسبتبهثروتداریم؟◄

وکلیموضوعدیگر◄
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9 موضوع برای فن بیان

شمانیزمیتوانیدمسائلیکهدرطولروزمیتواندبرایتانایجاد

سوالکندرابرایخودتانبهیکموضوعدرنظربگیریدواگراطالعاتی

)حتیاطالعاتیسطحی(داریددرموردآنشروعبهتمرینفنبیانو

سخنرانیکنید.

اینرابهیادداشتهباشیدکهقرارنیستمادرموردموضوعخاصی

اطالعاتخیلیعالیودرجهیکداشتهباشیم،بلکهبایدبتوانیمبا

حداقلاطالعاتیکهداریم،آنرابهشکلیزیبا،دلنشینوشیکبیان

کنیم.



موضوعات تخصصی ما

همانطورکهمشخصاستایننوعموضوعاتباتوجهبهرشته

تحصیلیما،شغلماومهارتمامیتواندمتفاوتباشد.

برایمثالاگرکسیوکیلاستمیتواندموضوعاتاینچنینیرابرای

تقویتوتمرینفنبیانخودانتخابکند:

راینوشتنچکبهچهچیزهاییبایددقتکنیم؟◄
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10 موضوع برای فن بیان

تاریخچکرابرایچهروزهایینبایددرنظربگیریموچرا؟◄

چگونهطلبخودرامطالبهکنیم؟◄

غبندرمعاملهچیست؟◄

فروشسهممحکومعلیهازملکمشاعدرمرحلهاجرابایدچگونه◄

باشد؟

ازلحاظقانونحداقلوحداکثرمهریهچگونهتعیینمیشود؟◄

دستورفروشملکمشاعیچگونهصادرمیشود؟◄

هزینههایدادرسیوخدماتقضاییبهچهصورتاست؟◄

دعاویواختالفاتکارگریوکارفرمایی◄

شروعمدتتعلیقدرقرارتعلیقاجرایمجازات◄

مطالبهوجهچکازصادرکنندهچکوظهرنویس◄

وصدهاموضوعتخصصیدیگر◄

موضوعات مربوط به اشیاء
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11 موضوع برای فن بیان

درمقالهبداههگویکهپیشترمعرفیکردمدرموردموضوعاتمربوط

بهاشیاءصحبتکردهام.

امابهطورکلیموضوعبرایفنبیانوسخنرانیرامیتوانیمازبین

اشیاءکهدراطرافمااستانتخابکنیمودرموردشچنددقیقهایبه

صورتتمرینیوبداههصحبتکنیم.


برای مثال در مورد »چراغ مطالعه« بداهه گویی می کنیم:

چراغمطالعهرامعموالافرادیکهزیادمطالعهمیکننداستفادهمیکنند

ورویمیزاینافرادهمیشهچندکتابوچراغمطالعهوجوددارد.

چراغمطالعهازجنسهایمتفاوتیمیتواندساختهشود.
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12 موضوع برای فن بیان

امااینچراغمطالعهایکهمنرویمیزمدارمازجنسفلزاست،

مشکیرنگاستویکالمپکممصرفمهتابی)سفید(دارد.

اینالمپباتوجهبهجثهایکهداردمصرفانرژیبسیارکمیدارد.

چراغمطالعهرابرایاینکهرویمتنتمرکزبیشتریداشتهباشیماستفاده

میکنیمومعموالهماگردراتاقیباشیمچراغهایآناتاقراخاموش

میکنیموتنهاچراغیکهروشنخواهدبودچراغمطالعهاست.

یکسریازچراغهایمطالعههستندکهرومیزیهستند،نوعدیگر

دیواری،زمینیویکسریهمباقابلیتاتصالبهمیزرادارند.

موضوعات سیاسی

وموضوعآخریکهمیتوانمبهآناشارهکنمموضوعاتسیاسیاست.

معموالماایرانیهاشروعمیکنیمبهبحثدرموردحزبها،افرادیکه

درشهرداریهاوشورایشهرخدمتمیکنند،نمایندهمجلسورئیس

جمهوروآنهاراموردنقدقرارمیدهیم.

کاریبابدیاخوببودناینمسئلهندارم.
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منباتوجهبهاینکهمشاورسخنرانیچندسیاستمدارعالیرتبههستم

امااساساعالقهایبهسیاستندارم.

امااگریکیازموضوعاتموردعالقهشماستخوباستکهدرموردش

صحبتکنید.

جمع بندی

موضوعبرایفنبیانوسخنرانیمیتواندبیشمارباشد،امابرای

اینکهاینمسیرراباقدرتبیشتربگذرانیمیکسریموضوععمومیو

اختصاصیبرایتمرینفنبیانوسخنرانیباشمابهاشتراکگذاشتهام

تادغدغهایبرایپیداکردنموضوعنداشتهباشید.



روزگارتان زیبا و در پناه خدا باشید

امیر مصطفی
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