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2 داشتن صدای بم و کلفت

چگونه صدای بم و کلفت داشته باشیم

سالهاپیشدریککنفرانسبینالمللیبهعنوانسخنراندعوتشده

که برد باال را دستش آقایی بودم صحبت حال در که همینطور بودم،

قامت و قد شدند بلند صندلی روی از ایشان وقتی بپرسد، سوال یک

بسیاردرشتیداشتند،هیکلشونچیزیشبیهبههالک)Hulk(شخصیت

ازهیبت رادیدیمواقعا ایشان افرادیکه بود،منو سینمایهالیودی

هیکلایشونحیرتکردهبودیم،اماتااولینجملهروگفتندهمهزدندزیر

خندهوبهاینآقاخندیدند.

http://amirmostafa.com/


3 داشتن صدای بم و کلفت

اینصحنهاصالبرایاونشخصجالبنبود،چراکهموردتمسخرواقع

شدنواقعاخیلیسخته.

چونایشانعلیرغمهیکلمردانهایکهداشتند،صداشونفوقالعاده

نازکوزنانهبودوازایشونتوقعمیرفتکهصدایخیلیمردانهوبم

داشتهباشند.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: نحوه رفتار با 

افراد مسخره کننده

اصال مردان برای زنانه و نازک صدای داشتن دونید می که همونطور

خوشایندنیست،چراکهوقتییکآقا،صدایزنانهداشتهباشه،ممکنهکه

مشکالتزیادیبراشبوجودبیاد.

بد نیست مسائلی که برای مردانی که صدای نازک ، زیر و زنانه دارند رو با 

هم بررسی کنیم:

http://amirmostafa.com/
https://amirmostafa.com/make-fun-of-others/
https://amirmostafa.com/make-fun-of-others/


4 داشتن صدای بم و کلفت

مورد تمسخر واقع شدن:

همونطورکهدرخاطرهایکهبراتونتعریفکردم،داشتنصدایزنانهبرای

افرادموردتمسخرقرارشونبدند، از یکمردباعثمیشهکهیکسری

درستهکهتمسخرکردنافراداصالخوبنیست،امابههرحالبایداین

روقبولکنیمکهمتاسفانهافرادیهستندکهبهراحتیهرشخصیرومورد

تمسخرقرارمیدهند.

جدی گرفته نشدن:

بهاحتمالخیلیزیاددرجمعهایغریبهافرادیکهصدایزیروزنانهدارند

جدیگرفتهنخواهندشدوهمینموضوعباعثمیشهکهاینافراداز

حضوردراجتماعخودداریکنندوافرادیمنظویویاخجالتیبشوند.

پیشنهاد ویژه: دوره غیرحضوری رفع کم حرفی و خجالت

http://amirmostafa.com/
https://amirmostafa.com/product/shy/
https://amirmostafa.com/product/shy/


5 داشتن صدای بم و کلفت

صبحت با تلفن:

مردانیکهصداینازکوزنانهدارند،معموالسعیمیکنندباافرادغریبه

بصورتتلفنیصحبتنکنند،چونکهافرادغریبهبهاحتمالزیادفکرمی

کنندکهیکخانمپشتتلفندرحالصحبتاست.

و زد زنگ من همراه تلفن به خانمی هم شاید یا آقا پیش وقت چند

گفتبرایامورخیرهوتکمیلجهیزیهدرحالجمعکردنمبلغهستم،از

اونجاکهصداشونچیزیبینصدایمردوزنبودبهخودماجازهندادم

کهبهشونبگم،“سرکارخانممیشهفامیلیشریفتونروبفرمایید؟”چون

اگرایشونآقابودندومنبهشونلقبسرکارخانممیدادمبهاحتمال

زیادناراحتمیشدند،بنابراینچونشکداشتمشخصیکهدرپشت

تلفنهست،آقاستیاخانم،فقطازشونپرسیدم“میتونمناموفامیلی

شریفتونروبدونم؟”

آقاهستند ایشون رومعرفیکردندمتوجهشدمکه وقتیکهخودشون

وبهخودمگفتمکهخداروشکرکهبهشوننگفتمسرکارخانم…،چون

بهاحتمالزیادوقتییکآقاروخانمخطابمیکنیمباعثناراحتیش

میشیم.

http://amirmostafa.com/


6 داشتن صدای بم و کلفت

کم شدن اعتماد به نفس:

وکمشدناعتمادبهنفسبرایمردانیکهصدایزیروزنانهدارندیکیاز

مسائلمهماینافرادهست.

به اعتماد کلی به ، زیر و زنانه داشتنصدای بخاطر که داشتم دوستی

رودرست کاری کههیچ توانست نمی و بود داده ازدست رو نفسش

انجامبده.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: اعتماد به نفس 

چیست و اعتماد به نفس در سخنوری

پیشنهاد می کنم به این رادیو بیان گوش دهید: چگونه با اعتماد 

به نفس حرف بزنیم

http://amirmostafa.com/
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7 داشتن صدای بم و کلفت

امابههرحالاینمسائلبرایمردانیکهصدایزیروزنانهداشتهباشند

بصورتکمیازیادوجودداره.

ولیخبرخوباینکهمامیتوانیمبایکسریازتمریناتمیتوانیمصدایی

بموکلفتداشتهباشیم.

چه صدایی خوب است؟ صدای بم و کلفت یا صدای زیر و نازک؟

کلفتهست و بم کهصدایخوب،صدایی اینسوال به دادن جواب

سوال این به پاسخ در من نیست، درست اصال نازک، و زیر صدای یا

خدمتتونعرضمیکنمکهاصالصدایخوبیاصدایبدوجودندارد،

اینصدایمناسِبهرشخصاستکهمهماستواهمیتدارد.

دقیقامثلخاطرهایکهابتدایاینمقالهخدمتتونعرضکردم.صدای

زیرونازکاصالمناسبیکآقابااونهیبتوهیکلنیستویابرعکس،

مناسب اصال خانمظریف یک برای مردانه و کلفت داشتنیکصدای

نیست.

بنابراینصداییخوباستکهمتناسببااونفردباشهوخوبهکههر

شخصیبهترینصدایمتناسبباخودشراداشتهباشد.

http://amirmostafa.com/


8 داشتن صدای بم و کلفت

درادامهراهکارهاوتکنیکهاییروخدخمتتونعرضمیکنمکهمی

تونیدباتمرینکردن،صداینازکوزیرخودتونروبهصداییکلفتوبم

تبدیلکنید،البتهبدیهیهستکهاینتمریناتمختصبهآقایاناست،

امااگرخانمیصدایخیلیزیرونازکیداردهممیتوانداینتمریناترا

انجامدهدتاصدایشازحدخیلینازکبهیکصدایمتعادلزنانهای

برسد.

گام اول برای داشتن صدای بم و کلفت :

تقویتگوشهاوموثرگوشدادناست

بهاحتمالزیاداینجملهروازموسیقیدانهاوافرادیکهدرمسابقات

خوانندگیبعنوانهیئتژوریهستندشنیدیدکهمیگویند:

    شما گوشتون ضعیفه یا شما گوش موسیقیایی ندارید

ایندقیقابهاینمعنیهکهاینافرادنمیتوانندیکسریُنتهاوآکوردها

روشناساییکنندوهمینطورنمیتوانندکهزیریابمبودنصداییروبه

خوبیمتوجهبشند.

http://amirmostafa.com/


9 داشتن صدای بم و کلفت

البتهداشتنیکگوشتربیتشدهبرایموسیقیکارینیستکهیکیدو

ماههانجامبشهوحقیقتشاینهکهماهمبرایاینکهصدایبموکلفتی

داشتهباشیمنیازبهداشتنیکهمچینگوشینداریم.

برایتقویتگوشهامونوموثرگوشدادنفقطکافیهکهبهُنتهای

موسیقییاصداهاییکهمیشنویمدقیقتربشیم،ایندقِتماومتوجه

شدِنریتموزیروبمیهرصداییدرطیزمانباعثتقویتگوشما

میشه.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: گوش دادن موثر

http://amirmostafa.com/
https://amirmostafa.com/how-confident-talk/
https://amirmostafa.com/how-confident-talk/


10 داشتن صدای بم و کلفت

حاالچرابایدگوشمونروتقویتکنیمتاصدایخوبیداشتهباشیم؟اصال

ایندوتاچهربطیبههمدارند؟

قبلازاینکهصدایماازطریقحنجرهماتولیدبشه،اینمغزماهست

کهصدایماروتولیدمیکنه.وُتنصدایماهمدرجاییبهنامحافظه

صداییذخیرهمیشه.

بنابراینگاماولبرایاینکهصداییکلفتوبمداشتهباشیماینهست

کهگوِشخودمونروتقویتکنیمتاصداهاییکهمیشنویمروبتونیماز

همدیگهتمیزبدیمتابتونیماینصداهارودرحافظهصداییخودمون

ذخیرهکنیم.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله داشته باشید: درمان 

گرفتگی صدا

اگهبخامحافظهصداییروبایکمثالتوضیحبدممیتونمخدمتتون

عرضکنمکه،بهاحتمالزیادبراتونپیشاومدهکهبهشدتسرماخورده

بودیدوسرماخوردگیشمامدتیهستکهخوبشده،اماباوجوداینکه

http://amirmostafa.com/
https://amirmostafa.com/hoarseness/
https://amirmostafa.com/hoarseness/


11 داشتن صدای بم و کلفت

سرماخوردگیشماخوبشدهبازهمصداتونگرفته،ایندقیقاهمون

حافظهصداییهست.

چونمغزماحدودیکیدوهفتهصدایماروبصورتگرفتهشنیدهودر

حافظهصداییخودشذخیرهکردهوهروقتکهمیخواهیمصحبت

کنیمبهمامیگهکهصدایتواینصداهستوبایدبااینصدایگرفته

وسرماخوردهصحبتکنی.

گام دوم برای داشتن صدای بم و کلفت : تقویت حنجره و تارهای 

صوتی است

یکدلیلعمدهبراینداشتنصدایبموکلفتدرآقایانایناستکه

حنجرهشانتقویتنشدهاست.

چوناینافرادبخاطراینکهصداینازکوزنانهایدارندترحیجمیدهند

کهکمترباافراددیگهمعاشرتوصحبتکنندوبههمینخاطرهحنجرهو

تارهایصوتیایناشخاصتنبلشدهواونقدرتیکهمیبایستداشته

باشندروندارند.

http://amirmostafa.com/


12 داشتن صدای بم و کلفت

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه صدای 

قدرتمندی داشته باشیم

یکتمرینفوقالعادهبرایتقویتحنجرهوتارهایصوتیایناستکه

“تمرینبلندخوانی”راانجامدهیم.

اینتمریندقیقامثلروخوانیازکتابدردورانمدرسهاست.اگرخاطرتان

باشددردورانمدرسهمعموالافرادیکهصدایبلندیداشتندبرایاینکار

انتخابمیشدند.

البتهزمانیکهاینتمرینراانجاممیدهیدبایددقتداشتهباشیدکه

زیادیبهحنجرهخودتونفشارواردنکیندتاآسیبببینه.

پیشنهاد می کنم به این رادیو بیان گوش دهید: راه های تقویت 

فن بیان

http://amirmostafa.com/
https://amirmostafa.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d9%88-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%85/
https://amirmostafa.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d9%88-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%85/
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13 داشتن صدای بم و کلفت

مراقبباشیدکهبهجایبلندخوانیفریادنزنید.همونطورکهخدمتتون

عرضکردماینتمریندقیقابایدمثلروخوانیازکتابدردورانمدرسه

باشه.

درروزسعیکنیدکهیکیادوصفحه)حداقل۳وحداکثر۷دقیقه(از

کتابیروبهاینصورتبخوانید)اگرکتابخاصیسراغنداریدویادم

دستتونکتابینیستمیتونیدقسمتیازکتاب“شیک”رودانلودکنیدو

ازرویآنبلندخوانیکنید(

نکتهایکهبایدبرایاینتمریناتدقتکنیدایناستکههیچکداماز

اثربخشنخواهندبود.زمانیاین انجامدادن بار باچند اینتمرینات

تمریناتاثربخشهستندکهبصورتمستمرانجامشوند.سعیکنیدکه

برایانجامدادناینتمریناتبرنامهریزیکنید،مثالدوباردرروزاین

تمریناتروسرساعت۱۷وسرساعت۲۱انجامدهید،برایاینکارمی

تونیدساعتموبایلتونروتنظیمکنیدتابهشمایادآوریکنه.

گام سوم برای داشتن صدای بم و کلفت : انجام تمرینات صداسازی 

است

http://amirmostafa.com/
https://amirmostafa.com/product/shik/


14 داشتن صدای بم و کلفت

اینتمریناتبصورتکامالعلمیوعملیبودهوبرایاینکهصدایبمو

کلفتداشتهباشیموصدایزنانهونازکخودراازبینببریمبسیارموثر

خواهندبود.

لطفااینتمرینرابصورتروزانهوبهمدت۵۰روزبصورتمداومانجام

داشتن و دادن انجام منظم کردم عرض کهخدممتون همونطور دهید.

پشتکاردرانجاماینتمریناتبسیارمهموضروریاست.

http://amirmostafa.com/
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