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2 لحن صحیح و مناسب صحبت کردن

لحن صحیح و مناسب صحبت کردن

لحنصحبتبهمعنیآهنِگصداودرجهصداقتویاحسیهستکه

ازماساطعمیشه.

شایدشماهمتجربهاینروداشتید،زمانیکهداریدصحبتمیکنیدکسی

بهصحبتهایشماگوشنمیدهوصحبتهایشمابراشونخستهکننده

استویااینکهمایکجملهایمیگیمومنظورمونچیزخاصیهست،

امالحنیکهبهکاربردیمصحیحنیستوچیزدیگهایبرداشتمیشه.

ویاشایدازکسیسوالیمیپرسیموبایکلحنبسیاربدیبهماجواب

میدهکهازسوالکردنمونپشیمونمیشیم.
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پسباتوجهبهمواردیکهروزانهبهشونبرمیخوریممیبینیمکهچقدر

داشتنیکلحنمناسبوصحیحضرورتداره.

جالبهکهبدونیدبخشزیادیازصحبتهاییکهمیشنویمودرکمی

اطالعات بدن، زبان و لحنصحبت مثل کالمیش غیر های جنبه کنیم

ازلحاظاحساساتوموارددیگهنسبتبهخودهکلماتبه بیشتریرو

مامیدهندوهمینطورباعثدرکبیشترصحبتهایطرفمقابلمون

میشند.

کمی تغییر در لحن صحبت

ممکنهکهیکیازدوستانمونازماسوالیبپرسه،حتیکمیتغییردرلحن

صحبتمانشونمیدهکهآیاازسوالشخوشموناومدهیانه،یاشاید

همازاونسوالعصبانیشدیم.

شایدهمینتغییردرلحنصحبتباعثکدورتوناراحتیدربینمابشه.

حتیکمیتغییردرلحنصحبتماباعثمیشه،حسیکهطرفمقابلاز

مامیگیرهخوبیابدباشه.
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پیشنهادمیکنمقبلازاینکهبخواهیمبالحنصحبتموندلیروبرنجونیم

یامعاملهایروخرابکنیموبعدبچیزیکهخرابشدهرودرستکنیم،

بهترهاالنکهمیدونیمیکلحنناصحیحونادرستمیتونهچهعواقبی

لحنی به رو خودمون ناصحیح لحن کنیم سعی باشه، داشته ما برای

صحیح،شیواودرستتغییربدیم.

انواع لحن در صحبت کردن

لحنخشن◄

لحنتمسخرکنندهوطعنهآمیز◄

لحنصحبتیکنواخت)پوکرفیس(◄

لحنسوالیطلبکارانه◄

لحنپرسشی◄

لحنتعجبی◄

لحنمحترمانه◄

لحنخشن◄
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دراینلحنصداولحنمابهصورتخشنیدرمیآدومعموالافرادبعداز

شنیدناینلحنحالتتدافعیبهخودشونمیگیرند.

مثالدرجواببهسوالیمیگیم:

“چی کار کردی؟”

زیاد،تندیلحنصدایماباعثمیشهکهفردمقابلحالت بهاحتمال

تدافعیبهخودشبگیره

لحن تمسخر کننده و طعنه آمیز

اینلحنمعموالحالتدوپهلوداره،باوجوداینکهجمالت،جمالتیمثبت

هستند،امالحنطعنهآمیزباعثمیشهکهاثراونجملهمثبتبهکلی

ازبینبره

مثال:دوستمونیکایدهایدادهومادرجوابشمیگیم،

“نه بابا، آفرین عجب چیزی گفتی”

یامثال:یکیازدوستامونیکلباسنوپوشیدهومابالحنیتمسخرکننده

بهشمیگیم
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“اوووووه چه لباس قشنگی مبارکه”

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

افراد مسخره کننده

اگرماواقعاقصدتعریفکردنازشخصیروداریمبهترهکهبااستفادهاز

اصولاینکارازشخصمقابلمونتعریفوتمجیدکنیم،وگرنهتعریفهما

یابهصورتتمسخرویابهصورتچاپلوسیبرداشتمیشه.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله داشته باشیم: چگونه از 

دیگران تعریف کنیم

لحن صحبت یکنواخت )پوکر فیس(

شایدیکیازعواملیکهاطرافیانبهصحبتهایماگوشنمیدندهمین
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لحنصحبتیکنواختباشه.

پوکرفیس)PokerFace(بهمعنیچهرهبیحالتوبیروحاست.دقیقا

http://amirmostafa.com/


8 لحن صحیح و مناسب صحبت کردن

مثلزمانیکهلحنصحبتمایکنواختوبیروحاست.

درخیلیازمواقعلحنوصدایمامیتونهرویچهرهماهمتأثیرداشته

باشه.

یااصالفرضکنیدکهیکیازدوستانمادارهچیزیروبرایماباآبوتاب

تعریفمیکنهومامیزنیمتوپرشمثالدوستموندارهاتفاقیکهدیروز

براشافتادهروباآبوتاببرامونتعریفمیکنهوماهمآخرشخیلی

بیحسوحالبهشمیگم:

“خوووووب همین”

فکرمیکنمبااینلحنکالطرفمقابلرونابودبشه.

بنابراینبهترهکهبیحسوحالویکنواختصحبتنکینم.

لحن سوالی طلبکارانه

موقعیکهلحنسوالیداریمبایدحواسمونباشهسوالروطوریبیان

نکنیمتاحسطلبکارانهویاعصبانیتداشتهباشیم.
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مخصوصاسواالتیکهبا))چرا((شروعمیشندروخیلیبایدبهشدقت

کنیم.

مثالیکیازکارمندانیایکیازدوستامونکاریروانجامدادهوبرایما

سوالپیشاومدهکهچرااونکارروانجامداده.ازشمیپرسیم:
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“آقای علیزاده چــــرا اون کار رو انجام دادی؟”

دراینجورمواقعکهکمیاحتمالمیدیملحنصحبتماباعثبشهطرف

روبرنجونهبهترهکهسوالمونروطوردیگهبیانکنیم،مثال:

آقایعلیزادهیکسوالبرامپیشاومده،میخاستمبدونمواسهچیاون

روزاونکاروکردی؟

پسمامیتونیمهمراهکمیلحنصادقانهوباکمیپسوپیشکردِن

جمالتلحنمناسبیایجادکنیم.

لحن پرسشی

بهاحتمالزیادبرایشماهمپیشاومدهکهازشخصیسوالیپرسیدید

اماطرفمقابلمتوجهسوالشمانشدهوفکرکردهکهشماداریدچیزی

روتوضیحمیدید)درصورتیکهشماسوالپرسیدید(.

لحن تعجبی

دراینلحنهمچیزیکهازصحبتولحِنمابرداشتمیشهبایدهیرت
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وتعجبباشهنهچیزدیگه.

گاهیوقتهاهملحنتعجبیمیتونهباپرسشهمراهباشه.
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مثل: نه بابا، اون روز تو غذا رو درست کردی ؟!

لحن محترمانه

لحنمحترمانههمدقیقانقطهمقابل“لحنخشن”هست.

قطعامامیتونیمخیلیازمواردیکهبهصورتخشنوعصبانیبیانمی

کنیم،خیلیمحترمانهبیانشونکنیم،بااینکارهمشخصیتماباالترمیره

وهمتنشهاودرگیریهایبعدیپیشنمیآد.

تمرینبرایداشتنلحنصحیحومناسببرایصحبتکردن

حاالبرایاینکهلحنصحیحومناسببرایصحبتکردنداشتهباشیم

اینتمرینروانجامبدید:

یکیاچندجملهبرایخودتونانتخابکنیدوبهلحنهایمختلفبیانش

کنید،خیلیازمانمیدونیمکهلحنمونبهچهصورتهست،بنابراینوقتی

کنیموبعدصدای روهمضبط رومیگمصدایخودمون اینجملهها

شاید بشیم، آگاه خودمون لحن به تا بشنویم رو خودمون شده ضبط

مجبورباشیمیکجملهروچندمرتبهاصالحکنیمتابهاونلحنیکهواقعا

بایدباشهبرسیم.
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میتونیدازاینجمالتبرایتمریناستفادهکنیدویکجملهروبراساس

لحنهاییکهخدمتتونعرضکردمبهچندیننوعمختلفبیانکنید:

چهغذایخوشمزهایدرستکردی◄

مندیگهازفردادانشگاهنمیآم◄

اینبهمنمربوطمیشهکهبایدچیکارکنم◄

چرادیروزبهمزنگنزدی؟◄

بنابرایندرصحبتهایروزمرهویاحتیسخنرانیهاییکهانجاممیدیم

بایدحواسمونروبیشتربهنحوهبیانولحنصحبتکردنخودمونجمع

کنیم،چراکهاینلحنصحبتماستکهاحساسورفتارمارونسبتبه

فردیاافرادمقابلمشخصمیکنه.

مابایکجملههمراهبالحنخوبمیتونیمدلیروشادکنیمویادقیقا

باهمونجملهوبالحنیبددلکسیروبشکنیم.

تا توانی دلی بدست آور، دل شکستن هنر نمی باشد
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اینسایتعالقهمندهستیدپیشنهاد آموزشهای نوشتههاو به اگر

میکنمدرخبرنامهسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمقاالتومطالب

آموزشیآندرایمیِلخودمطلعشوید.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

پایین در توانید داریدمی نوشته این درباره نظری اگر یا و دارد بیشتر

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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