
دارند؟ عیبی چه سخنرانیها این

مرمین دیوید

هیچ به بعد سال ٢٢ تا که بود فاجعه�ای چنان او سخنران اولین است. کرنل اه دانش در فیزی استاد مرمین دیوید

نشد! دعوت سخنران برای جلسه�ای

سخنران خودت چون تو که هست سخنران دربارۀ زیادی

مقاله این که گیریم ندارد. گفتن �کن م فکر ، هست باتجربه�ای

چیز خودت باشد، شده جوان دانهای فیزی بدآموزی موجب

داری؟» گفتن برای بهتری

توصیه�هایی بهترین درواقع نیست، بدآموزی نصایح، «این

ی از ن مم نتایج بهترین گرفتن برای �شود م که است

�های سخنران اینکه به تظاهر اما کرد. به�کس اسفبار وضعیت

است، ارتباط برای قبول قابل ل ش امروز، فیزی در معمول

اعتمادبه�نفس و �کند م تشویق ریاکاری به را مجرب پیرهای

مراسم این ناچارند تنها نه که �گیرد، م معصوم جوانهای از را

هم نگران این نجۀ ش تحت باید ه بل کنند تحمل را مصیبت�بار

سخنرانها بودم اگر من �برند. نم لذت آن از چرا که یرند ب قرار

دربیاورند.» را قضیه ته�وتوی اصوال که �داشتم وام را

�کردی؟» م ار چ «مثال

داغان و درب نوشتۀ دست بزند، حرف کلمه ی بی�آنکه

خرده�ریزهای به مزین و قهوه ه�های ل از پوشیده جابه�جا که را

در ناگزیر حضور ساعتها ط �رسید م به�نظر و بود شده له کی

دستهای در باشد، شده نوشته ماللت�بار سخنرانیهای و سمینارها

رفت. بیرون اتاق از غرغرکنان و گذاشت من

برای شده اظهار مقاله این در که عقایدی از بعض اگرچه

در کمال و تمام را آن اما است، ناگوار و تکان�دهنده بسیار من

برابر در را ری دی دیدگاه شدن مطرح ان ام تا �آورم م اینجا

باشم. کرده فراهم مرسوم و متعارف عقاید و افکار

گارلند جیمز نصیحتنامۀ اخیراً که موتزارت پروفسور دوستم

(در را جوان دانان فیزی به خطاب سخنران برگزاری دربارۀ

خیل اوقات با بود، خوانده تودی) س فیزی ١٩٩١ ژوئیۀ شمارۀ

جیم �کردم م فکر ویلیام؟ شده «چ پرسیدم: آمد. من پیش تلخ

یرد، ب درنظر باید تازه�کار ی که را نکته�ای هر تقریباً گارلند

است.» کرده بیان مفید و مختصر

دستورالعمل مقاله این �گویی، م «درست که غرید لب زیر

امروزی سخنرانیهای این از ی سرهم�کردن برای بود دقیق

ردیف آن در کامال �ای سخنران چنین ی عناصر —تمام فیزی

بود.» شده

باشد؟» گفته ری دی چیز چه داشت انتظار «خوب،

گفت: زد. م خش که کرد به�من سرزنش�باری نگاه چنان

این از که لذت تنها است. فاجعه فیزی امروزی «سخنرانیهای

آخر �شوی م متوجه که است موقع �شود م نصیب سخنرانیها

اینکه برای . �کش م راحت نفس آنوقت و است نزدی برنامه

باید کن جمع سخنران شنیدن برای را محترم جماعت بتوان

که آنهایی برای تازه، . بده رشوه به�شان وییت بیس و کی

باید نکنند، فرار شیرینیها بلعیدن از بعد که دارند نجابت آنقدر

به�هوش هم بعدی ساعت در تا کن آماده قهوه گالن چندین

برای که ترفندی هیچ از استادانه تودی، س فیزی مقالۀ بمانند.

الزم بعدی نسل�های به آن انتقال و کسالت�آور هنر این حفظ

است.» نکرده دریغ است

نکات . �کن نم قضاوت «عادالنه که کردم اعتراض او به
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خودتان از سخنران کردن آماده از قبل باید که سؤال مهمترین

برای موضوع این که دارد دلیل چه اصال که است این بپرسید

خطرناک سؤال البته این باشد؟ جالب هم ر دی دانهای فیزی

الزم اما نکنید. پیدا جوابی که هست احتمال این همیشه است:

روی کار مدتها از پس که �آید م پیش اغلب بترسید. نیست

شد چطور اوایل آن اصال که �کنیم م فراموش واقعاً مسئله، ی

پیدا جوابی هم �الفور ف اگر بنابراین پرداختیم؛ مسئله این به که

که هست موضوع در چیزی چه کنید. فکر بیشتر کم نکردید،

بی�بهره�اند شما بی�بدیل تخصص�های از که کسان برای بتواند

باشد؟ جالب

نتوانستید هم باز اگر بدهید. فرصت خودتان به هفته ی

مستقیماً که کس برای نباید شما حرفهای چرا که کنید پیدا دلیل

باشد، ماللت�آور و ذهن از دور است نبوده درگیر شما کار با

شاید ردید. ب سخنران برای ری دی موضوع دنبال باید آنوقت

ردید. ب تحقیق برای ری دی موضوع به�دنبال که باشد الزم حت

بی�آنکه ، سخنران برای مطلب کردن آماده صرف گاه اغلب،

پرمنفعت بصیرتهای چنین �تواند م باشید، آن ارتکابِ به مجبور

باشد. داشته پی در

�تان فعل تحقیقات خط در چرا که آمد یادتان فرضکنیم اما

هم شنونده به را کار آغازِ هیجان و تازگ بتوانید اگر افتادید.

حت بود. خواهد موفق بی�بروبرگرد شما سخنران کنید، منتقل

تالشهای اثر در که را وه باش اسرار از ی هیچ نتوانید اگر

آنهایی بدهید. توضیح است افتاده برون پرده پس از شما پی�گیر

خواهند سؤال شما از خودشان دارند، عالقه فن جزئیات به که

به�آنها که کنید سع هم چقدر هر جزئیات، این چون کرد.

درک برای کاف معلومات که افرادی معدود آن برای بپردازید،

هم چقدر هر و بود، نخواهد کاف دارند، ظرافت�هایی چنین

باز کنید بیان ابتدایی و ساده زبان به را فن نکته�های کنید سع

خواهند عاجز آنها درک از شنوندگان به�اتفاق قریب اکثریت هم

تا را عادی دانهای فیزی که باشد این باید شما هدف تنها بود.

است کرده حفظ موضوع به را شما عالقۀ هنوز آنچه از حدودی

کنید. گاه آ

فیزی مبتدی سخنرانان به توصیه

کهنه�کار و متوسط سخنرانان حت و

موتزارت ای ویلیام

ایالت مرکز اعماق در جایی در موتزارت بیل

فیزی علوم در راخمانینوف کرس استاد نیویورک،

مقالۀ در را ام اح این است شده مجبور است.

تودی س فیزی مجلۀ زیرا نجاند ب ری دی شخص

مقاله ندارند، خارج وجود که شخصیتهایی از

�پذیرد. نم

ن غیرمم تقریباً که �دانید م باشید داده درس فیزی اگر

این با باشد. ساده حد از بیش که کنید طرح امتحان بتوانید است

سخنرانیهای دربارۀ امر همین که �کند نم اذعان کس هیچ همه

سخنران که ندارد ان ام مطلقاً دارد. بیشتری مصداق ، فیزی

ط که سخنرانیهایی تمام باشد. ابتدایی حد از بیش فیزی

پس بوده�اند. سخت زیادی شنیده�ام، رفتن سخنران سال چهل

و روشن را حرفهایتان که کنم نصیحت به�شما ندارد فایده�ای

که را منحوس لحظۀ آن کنید سع باید فقط ویید. ب قابل�فهم

را حرفهایتان درصد ۱۰ از کمتر شنوندگان، درصد ۹۰ از بیش

بیندازید. به�تعویق است ن مم که آنجا تا �فهمند، م

کسالت�آور باید که است فیزی سخنرانیهای ذات در این

در است سال ده باشید. شما که سخنران باشند، گیج�کننده و

در بتوانید که برسید مرحله�ای به تا زده�اید پا و دست اه دانش

مهارتهای و بزنید تحقیق به دست کرده�اید انتخاب که زمینه�ای

است. معدودی دسترسگروه در فقط که کنید کسب محرمانه�ای

حداقل گیریم ساعت، ی عرض در �خواهید م البد حاال و

تحقیقات دستیافتهای از شدن محظوظ برای که را معلومات

فاتحۀ اول همان از باید کنید؛ منتقل به�شنوندگان است الزم شما

خواند. را کار

�شود م وقت فقط چرا؟ �رانیم. م سخن هم باز اینهمه با

سؤال این جواب که بود امیدوار معقول سخنرانیهای ارائۀ به

باشد. شده مشخص

فرصتِ خودتان، کار دربارۀ سخن�گفتن برای دلیل بهترین

زده�اید؟ کار به�این دست چرا اینکه در تأمل برای است دوباره�ای
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مطلب بیان برای و است موجزتر و تواناتر خودمان

دانها فیزی بیشتر است. جذابتری و �تر غن واسطۀ

یا کسرشأن نوع را شده آماده پیش از متن خواندن

! چرندیات چه �دانند. م « «بچه�مدرس

فیزی سخنران �رود، م پیش اوضاع که طوری اما •

تبدیل شده آماده متن ی روخوان به دارد هم

از خیل ناگوار. کامال به�گونه�ای �شود—ول م

از نه اما �خوانند، م را �شان سخنران البته دانها فیزی

شفاف پالستی ورق روی از ه بل کاغذ، روی متن

کار حاصل است. افتاده پرده�ای روی تصویرش که

تازگ دارد: جا ی را روش دو هر جنبه�های بدترین

از اینکه ضمن �رود م بین از بداهه�پردازی جذابیت و

محتوای زیرا نیست، خبری هم نوشتار زبان شیوایی

مشت ه بل نیست نوشتار زبان ، پالستی ورقۀ کالم

اینکه بدتر �ماند. م پِته» «تته به که است منقطع جمالت

پالستی ورق مطالبروی خواندن در �توانند م حاضران

اوج به رسیدن در را او زحمات و بزنند جلو سخنران از

پوشاندن زشتِ ترفند از آنکه ر م کنند، بی�اثر سخنانش

استفاده اسرار اشفۀ م لحظۀ فرارسیدن تا پالستی ورق

آنچه ادای برای نباید هرگز را پالستی ورقهای شود.

روی از یا شود گفته به�بداهه باید و است کالم صرفاً

برد. به�کار شود، خوانده متن

لها، ش نمایش برای باید فقط پالستی ورقهای از •

ارائۀ برای سیاه) تختۀ غیاب (در یا و داده�ها، منحنیها،

صورت این در حت کرد. استفاده ریاض سادۀ عملیات

پالستی ورق روی که مطالبی میزان همیشه تقریباً هم

حاضران از بسیاری است. اندازه از بیش �شود م نوشته

عده�ای و ببینند به�درست �توانند م را پرده از نیم فقط

ورق هر روی باید بنابراین دورند. خیل پرده از هم

و ذارید ب خال را آن پایین نیمۀ بنویسید، کم بسیار

بنویسید. واضح و درشت بسیار �نویسید م را چه هر

آنقدر بدهید نشان �خواهید م که نموداری یا فرمول اگر

دست حسن�نیت با حت که را گویندگان تالشهای آنچه

این �کند م دچار اندوهبار به�سرنوشت زده�اند، سخنران به�کار

گوینده کار از که نتایج دربارۀ حتماً باید که نابجاست تصور

نیازی کمترین اصال شود. داده سخن داد است، شده حاصل

کاری نید. ب صحبت کرده�اید خودتان آنچه دربارۀ شما نیستکه

به�این فقط داده�اید انجام خاص زمینۀ ی در شخصاً شما که

که �دهد م را موضوع دربارۀ سخنران صالحیت به�شما اعتبار

که را سخت موانع بر غلبه راه شما باشد شده موجب شاید

کشف است بازداشته موضوع به شدن عالقه�مند از را ناآشنایان

دو یا ی بتوانید و بربیایید کار این پس از اگر باشید. کرده

اگر بهتر. چه که نجانید، ب مطلب در هم را خودتان دستیافت

مناسب محمل چنین در عموم به عرضه برای شما دستیافتهای

به�هر و نکنید سماجت که به�شرط ندارد، ال اش هم باز نباشند

در حت باید را نکته این ندهید. ران دی خورد به را آنها ترفندی

کنفرانس�های برای یا شدن استخدام برای که �هایی سخنران مورد

است ن مم گاه البته یرید. ب نظر در �کنید، م آماده تخصص

این در حت اما ویید، ب سخن خودتان کار دربارۀ که باشید ناچار

روشن به�بیان را حرفهایتان اعظم بخش که است بهتر هم موارد

بدهید. اختصاص تحقیقات این کل زمینۀ

علت این به سخنران ی از کس که نشنیده�ام هرگز من

از مردم فهمیدم.» شد گفته چه «هر که باشد داشته گالیه�ای

آنهایی حتّ �آید. م خوششان �فهمند م که سخنرانیهایی شنیدن

زیبای ارائۀ از �توانند م �دانسته�اند م هم قبل از را موضوع که

ن مم که چیزی مهمترین ببرند. زیادی لذت کارشان موضوع

است فرصت شود متخصصان چنین عاید شما سخنران از است

کنند. ارائه بهتری �های سخنران بتوانند خودشان و یرند ب یاد که

است: قرار این از داشت نظر در باید که ری دی نکات

از را کلمات و دارند سروکار انسان علوم با که آنها •

از را گفتارهایشان اغلب �گیرند، م جدی�تر دانها فیزی

سخنرانیهایی چنین �خوانند. م شده آماده متون روی

تأثیرش شود، ارائه شوق�انگیز بداهه�پردازیهای با توأم اگر

گفتار از نوشته�شده سخن زیرا باشد خیره�کننده �تواند م
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جنبه�های به فیزی سخنران که دفعات معدود آن در •

موضوع اجتماع روان�شناخت یا جامعه�شناخت ، تاریخ

سراپا و �پرند م خواب از شنوندگان �شود، م معطوف

دندان بابِ اگرچه حاشیه�رویها این�گونه �شوند. م گوش

بسیار سخنران برای اما نیستند، مجالتتخصص بیشتر

خصمانۀ گزارشهای خواندن بلند بلند مثال مناسب�اند.

خماری از را شنوندگان همیشه تقریباً مقاالت، داوران

نادری فرصت هم شما برای اینکه ضمن �آورد، درم

از را جماعت بی�دردسر و روشن خیل تا �کند م فراهم

کنید. گاه آ خودتان دستاوردهای

باید دارد پررونق بازار روزها این که را پایان خالصۀ •

خوب چنان را داستان �نفسه ف باید سخنران کرد، حذف

ی نباشد. جمع�بندی به نیازی ر دی که باشد کرده بیان

تولستوی صلح و جنگ مثال که نید ب را تصورش لحظه

شود. تمام داستان خالصۀ ی با

سخنران که �کند نم خوشحال این از بیش را شنوندگان چیز هیچ

پیدا خاتمه �رود م انتظار آنچه از زودتر دقیقه پنج ناگهان به�طور

همین! مثل کند.

حیدری نادر ترجمۀ

• What’s wrong with those talks?

N David Mermin

Physics Today, November 1992, 9-10.

۴٣-۴۵ ١و٢، ،١۴ ،١٣٧۵ ، فیزی مجلۀ منبع:

پساصوال نیست، ارائه قابل روش این با که است پیچیده

شما سخنران در ارائه مناسب که است آن از پیچیده�تر

خواند بارها را دست�نوشته ی باید که همان�طور باشد.

در کرد، حذف �نماید م زاید که را چه هر بی�رحمانه و

و کرد تجدیدنظر بارها باید هم پالستی ورق ی طرح

پالستی ورق که وقت رساند. حداقل به را آن محتویات

بیشتر دارید. حضور هم شما خود �شود م داده نمایش

کرد. بیان �توان م بهتر شفاهاً را جزئیات

پوشیدن که �کنیم م زندگ عصری در که خوشبختیم ما •

لباس هر سخنران هنگام نیست. اجباری رسم لباس

باشید داشته یاد به فقط بپوشید، راحت�ترید آن در که را

ن مم شنوندگان را غریب و عجیب یا کثیف لباس که

جنون آغاز از نشانه�ای و کنند بی�حرمت بر حمل است

نگران زیاد دکمه�ها همۀ نبودن یا بسته�بودن دربارۀ یرند. ب

آنوقت ذارید ب قدم پرمخاطره راه این در اگر نباشید.

سس دماغتان روی نکند که بیفتید فکر به است ن مم

یا باشد. گچ پشتتان یا باشد شده مالیده گوجه�فرنگ

نزاکت از دور پیام با کاغذ ورق ی بدطینت آدم نکند

کرده سنجاق لباستان از دسترس غیرقابل نقطۀ به�ی

باشید داشته ناجوری وضعیت اگر که کنید فرض باشد.

موضوع که شد خواهد پیدا مهربان آدم شنوندگان میان از

و �الفور ف بتوانید تا کند گوشزد شما به آبرومندانه را

شما به چیزی اگر بدهید. انجام را الزم تعمیرات درجا

شد داده تذکری اگر اما نیست. هم مسئله�ای نشد گفته

خیل است؟ خَردل گوشم روی «اه، ویید: ب ساده خیل

بدهید. ادامه را کار و کنید پاک را گوشتان ببخشید.»

اعتراض!

اما نیستم. شاک �کنند م نگاه جیبی�شان ساعتهای به رر م �ام سخنران موقع که مردم از من

شدیداً است نخوابیده که شوند مطمئن تا �کنند م ساعتشان دادن تکان به شروع که آنهایی به

دارم. اعتراض

(١٩۶٢ تا ١٨٨٣) بِرکت لُرد

۴


