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 چکیده
گويي و رعايت دستور زبان عامل عمده حفظ پيوستگي فرهنگي است که رسانه، به خصوو  راديوو در ايو     درست
هاي گفتاري، در رسانه جمعي پيوسوته ترورار شوود، موجو      نقش برجسته اي داشته باشد. اگر اشتباه تواندزمينه مي

توانود تويرير مثبتوي در توروي      شود؛ اما استفاده درست واژگان در گفتار گويندگان راديو، موي ها ميتثبيت اي  اشتباه
هاي گفتاري گويندگان راديووي اسوتان   غلطفرهنگ و زبان فارسي داشته باشد. هدف اي  پژوهش نيز بررسي برخي 
هواي زنوده راديوويي اسوتان چهارمحوال و      چهارمحال و بختياري است. براي انجام دادن پژوهش، تعدادي از برناموه 

هاي دستوري و گفتاري گويندگان مشخص و کاربرد ارزيابي شده است و اشتباه 1390 -1393هاي بختياري در سال
-ها، استفاده غلط واژهاند: کاربرد نادرست فعلها به چند بخش تقسيم شدهست؛ اي  اشتباهصحيح آنها پيشنهاد شده ا

هاي تلفظي، درازگويي و حشو، کاربرد نادرست صفت و پسوند آن، کاربرد نابجاي ادات پرسشوي  هاي بيگانه، اشتباه
هوايي  هاي زباني مثالي  اشتباهبه جاي قيد مران، حذف مفعول در جمله و جمع بست  دوباره جمع. براي هريک از ا

 هاي مربوط به اي  زمينه ارجاع داده شده است.ذکر شده و به منابع مستند و کتاب
 : زبان فارسي، راديو، ارزيابي، گوينده، اشتباه گفتاريواژگان کلیدی

 
 مقدمه

سخ  و گفتار اصلي تري  دستمايه اي ست که راديو در امر ارتباط به کار مي گيرد، شالوده ارتباط راديويي بر کاربرد 
جنبه گفتاري و شنيداري بنا شده و اي  ويژگي راديو را به عنوان رسانه اي تک حسوي در ميوان ديگور رسوانه هواي      

شرل خود را در زبان يافته است، تووان خلوو و کوار بسوت     دنياي امروز معرفي کرده است. ارتباط همواره مهمتري  
زبان که نشان از قدرت انديشه آدمي دارد در طول سالها و قرنها تفاوت آدمها را با ديگر موجودات رقوم زده اسوت.   
تفرر درباره زبان و کشف ابعاد رازآميز آن همواره بخشي از دغدغه هاي اذهان نرته سن  را در دوره هواي مختلوف   

( نگور   1913 -1857يخي تشريل داده است. از قرن بيستم که با ظهور انديشمنداني چون فردينوان دوسوسوور   تار
جهاني به مقوله زبان تغيير يافت و شالوده مطالعاتي گسترده در اي  حيطوه از زنودگي بشوري نهواده شود. مهمتوري        

ار و تعريف هريک از اي  دو مقوله بود. از مباحثي که دوسوسور در علم زبان شناسي مطرح کرد، تفريک زبان از گفت
ديدگاه دوسوسور زبان در جامعه مجموعه اي است از نشانه ها که در مغز افراد ذخيره شده است، اما گفتار مجموعه 
ايست از افراد که به آن زبان سخ  مي گويند. بعد از انتشار آروار تويم ت دوسوسوور تعموو در زمينوه هوا و ابعواد        
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بشري به قوت هرچه بيشتر ادامه يافت و انديشمندان بسياري بوه تحقيوو دربواره راز قودرت زابو  و       گوناگون زبان
(. معيني، درباره رسانه هاي جمعي مثل راديوو و تلويزيوون   11: 1386حضور آن در جوامع بشري پرداختند  رضايي ،

راديو و تلويزيون مثل معلماني ت شوگر،   »که اقشار مختلف مردم، با آن ارتباطِ شنيداري و ديداري دارند، مي گويد: 
سهمي عمده و نقشي مهم و تعيي  کننده به وسيله ي گويندگان در امر آموز  لغتها و اصط حات، به شونوندگان و  
بينندگانِ خود برعهده دارند؛ به همي  سب  شايد کمتري  لغز  و خطا در بيان و يا تلفوظ غلوطِ واژه هوا از سووي     

وسيع انتشار يافته، غلط مصطلح شده و فراوانوي آن، باعون نوابودي زبوان و فرهنوگ جامعوه        گويندگان، در سطحي
 (9: 1391معيني،« شود

استفاده صحيح از واژه ها و تلفظ آنها و به کارنبردنِ لغات بيگانه از سوي گويندگانِ راديو، مي توانود باعون توروي     
ايي که از راديو پخش مي شود، به خصو  کار گويندگان زبان و فرهنگ اصيل فارسي شود؛ به همي  دليل برنامه ه

 پيوسته به وسيله فرهيختگان و کارشناسان اي  حوزه ارزيابي مي شود.
از آن جايي که نگارنده اي  تحقيو خود يري از گويندگان راديوست، سعي مي شود تا جايي که مقدور است به بيان 

ود و همي  امر، نگارندگان را بر آن داشت تا به بررسي و تحليول  صحيح واژه ها و کاربرد بجا و درست آنها دقت ش
 چندي  گزار  ارزيابي برنامه هاي راديو چهارمحال و بختياري بپردازند. 

راديو و تلويزيون:دو قويم  » آقاي محمدرضا باطني در کتاب ارزشمند زبان و تفرر در ضم  گفتار کوتاهي زير عنوان 
ن مانند ارگانيسم زنده اي است که پيوسته در حال دگرگوني و تغييور اسوت. کسوانيره    زبا» مي نويسد: « زبان فارسي

گذشته زبان را مِ ک ارزيابي و قضاوت درباره صورت فعلي آن قرار مي دهند در واقع تحول زبان را انرار مي کنند 
به ناکامي مي انجامد، زيرا و مي کوشند از تحول آن جلوگيري کنند، ولي اي  ت شي است بيهوده و عبن، که هميشه 

(؛ بنوابراي  در ايو  نوشوته، مقصوود از غلطهواي گفتواري       183: 1369بواطني، «  شنا کردن برخ ف جريان آب است
مواردي است که مستقيم يا غيرمستقيم در درازمدت ممر  است با تررار در رسانه جمعي مثلوه راديوو و تلويزيوون    

 زبان را دچار زيانهايي کند. 
 های رايج در گفتار گويندگان راديوتباهبررسي اش

اشتباههاي مشخص شده در اي  تحقيو به چند بخش تقسيم مي شود: کاربرد نادرست فعلها، تلفوظ اشوتباه واژه هوا،    
کاربرد نادرست صفت و پسوندآن، استفاده از واژه هاي بيگانه، حذف مفعول از جمله، جموع بسوت  دوبواره جموع،     

شي به جاي قيد مران و اشتباه در استفاده از حروف رابط. البته اي  نرته قابل ذکر است کوه  کاربرد نابجاي ادات پرس
اشتباه در اي  زمينه بسيار است و در نوشته حاضر فقط به برخي از آنها پرداخته شده، و براي هريک از ايو  بخشوها   

 مثالهايي ذکر شده است:
 ( کاربرد اشتباه فعل1

يا بالعرس مي باشد،( در گوزار   « است»به جاي « هست»ر کاربرد فعل، استفاده از فعل يري از متداولتري  غلطها د
استفاده کورده،  « هستيدشنونده برنامه » گوينده از عبارت:  8/4/92ارزيابي برنامه ايران ما( در راديو شهرکرد در تاريخ 
 استفاده کند.« "ما را مي شنويد "ارت برنامه بهتر است گوينده از عب»که ارزيابان محترم در تصحيحِ آن بيان کرده اند: 

که بهتر است گفته « هست سؤال مسابقه مون اي »در گزار  ارزيابي يک برنامه زنده عصرگاهي گوينده گفته است: 
 «.سؤال مسابقه مون اينه يا اي  است»شود: 

 جمله اي بيان کرده است:گوينده در  1/2/93در گزار  ارزيابي يک برنامه زنده عصرگاهي  جوان( در تاريخ 
 «.پردرآمد است»که الزم است گفته شود: « هستپر درآمد » .... 



 369/      «بازتاب اصطالحات و سازهای موسیقي در غزلیّات شمس»

به جاي يرديگر يري از راي  تري  اشتباههاي گفتاري گويندگان است که ابوالحسو   « است» و « هست» کاربرد فعل
اي  دو کلمه تفواوت قايول انود:    بعضي از فض  ميان » نجفي در کتاب غلط ننويسيم، در اي  باره چني  بيان مي کند: 

 و  "وجود دارد": را به معناي "هست"
مي دانند و بنابراي  جمله هاي زير از نظر آنها غلوط و يوا الاقول غيرفصويح      "فعل اسنادي"را فقط رابطه يا  "است"

 "درختوي در خانوه ي ماسوت    " صوحيح( يوا    "او هنوز جوان است" غلط(؛ به جاي "او هنوز جوان هست"است: 
  غلط(
 .  صحيح("درختي در خانه ي ما هست "به جاي 

 به کار رفته است:« وجود دارد» اي  حرم تا اندازه اي درست است، زيرا در آرار ادبي فارسي غالباً هست به معناي 
 هستوگرنه روي زيبا در جهان                            هستمرا خود با تو چيزي در ميان 

  سعدي، غزليات(                                                                                                
 _1به کار رفته باشد به منظور تيکيد معناي جمله است مث ً : در دو جمله زير:  "است"به جاي  "هست "و اگر هم، 

 "احمد عاقل است"
 "احمد عاقل هست " -2

را تيکيد مي کند و به مخاط  اطمينان مي دهد که در عاقل بودنِ احمد نبايد ترديد  خبر "هست"در جمله دوم فعل 
 (.414: 1370 نجفي،« کرد

فعل سوم شوخص   "هست"»در کتاب راههاي درست نويسي و ويراستاري از ابوالفتح قهرماني نيز در اي  باره آمده: 
و موجود بودن در مقابل نيستي و نبودن اسوت.  مفرد غاي  است و از مصدر بودن و هست ، به معني وجود و هستي 

 است که آن را فعل ربطي مي خوانند. "است "سوم شخص مفرد از مصدر  "است"ولي 
  غ( "او نيامده هست "، "او نيامده است"  ( 
 (109: 1384 غ(  قهرماني، "او در خانه است "                                    "او در خانه هست"  ( 
يا بالعرس بهتر است هر کدام در جاي خود به کوار   "است"به جاي  "هست "تيجه مي توان گفت: در استعمال در ن

 روند. 
 کاربرد ناقص فعل  -1 -2

از گوينوده ايو  ايوراد گرفتوه      24/6/92در گزار  ارزيابي يک برنامه زنده عصرگاهي جوان راديو شهرکرد در تاريخ 
اسوت،   "پايوان "بوه معو    "انجوام "، در تصحيح اي  اشتباه گفته شوده:  ....« تلف کارهاي مخ انجامدختر توي » شده: 

، در اي  باره در کتاب ....«کارهاي مختلف  انجام دادندختر توي » بنابراي  بايد فعل کامل بيان شود يعني گفته شود: 
اسوت. در يروي دو    "پايوان "به معناي  "انجام"واژه فارسي » غلط ننويسيم در توضيح اي  واژه ها نوشته شده است: 

قرن اخير، ترکيبات فعل متعدي با اي  واژه ساخته اند مانند: به انجام رساندن، انجام دادن، انجام يافت ، انجام شدن در 
 "نه به صورت اسم مصدر، بلره به صورت اسم جامد به کار رفته اسوت. بنوابراي  اصوط ح     "انجام "اي  ترکيبات 
صحيح نيست، زيورا غور     "انجام اي  کار دشوار است"است پس عبارتي مانند:  "پايان کار "به معناي  "انجام کار

گوينده در اي  جمله دشوار بودنِ پايان کار نيست، بلره دشوار بودن کار از آغاز تا پايان است. به جاي آن بايد گفت: 
 (.43: 1370نجف،« "انجام دادن اي  کار دشوار است"

به تنهايي صحيح نيست و بايد جمله را به اي   "انجام"کاربرد  "کارهاي مختلف .... انجامدختر توي  "پس در جمله 
 ....«کارها مختلف  انجام دادندختر توي » صورت گفت: 

 کاربرد نادرست فعل چک و چانه زدن -1 -3
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گزارشوگر برناموه در گفتگووي خوود از      12/12/91در گزار  ارزيابي يک برنامه زنده عصرگاهي راديويي در تاريخ 
» استفاده کرده، که طبو نظر ارزيابان غلط است و در بيان صحيح آن بايود گفتوه شوود:    « مي کنندچک و چانه »فعل 

 (.43:  1370نجفي،« مي زنند چک و چانه 
انشاء حس  ذوالفقاري اي  غلط ها را در گوروه انتخواب افعوال نامناسو  قورار داده، ماننود:        در کتابِ کار نگار  و

  غ(....« دشم  حمله هاي زيادي را داشت »
   (« دشم  حمله هاي زيادي کرد» که بهتر است اينگونه شود: 

 (. 200: 1384قاري، استفاده از فعل چک و چانه کردن به جاي چک و چانه زدن کاربرد نامناس  فعل است ذوالف
 استفاده از فعل نادرست سؤال پرسیدن -4-1

سوؤال رو موي   »در بخشي از برنامه گوينده بيان کورده:   10/8/90در گزار  ارزيابي برنامه زنده عصرگاهي در تاريخ 
سؤال رو : » که ارزيابان کاربرد فعل را به اي  صورت اشتباه اع م کرده اند، و الزم است به جاي آن گفته شود« پرسم

اخيوراً در  » در کتاب غلط ننويسيم در اي  باره چني  ذکر شده است: «. از شما اي  سؤال رو دارم» يا « مطرح مي کنم
مي خواهم از شما سؤالي "مث ً:  "سؤال پرسيدن"بگويند "سؤال کردن"راديو و تلويزيون رسم شده است که به جاي 

موي خوواهم از شوما    » بارت اخير در حقيقت چني  معنوي موي دهود:    است و ع "پرسش"، سؤال به معناي  "بپرسم
موي خوواهم از شوما چيوزي بپرسوم.      » يوا  « مي خواهم از شما سؤالي برنم» به جاي آن بايد گفت: « پرسشي بپرسم

بوا هوم گفتوه شوود      "پرسويدن "با فعل  "سؤال "معناي پرسيدن نهفته شده و جايز نيست  "سؤال "بنابراي  در کلمه 
 (.234: 1370 نجفي،

 
 های عربيها و اعالم و عبارتاشتباه لفظي شامل لغت -2

را  "الوف "با فتح "اَحياناً "گوينده محترم واژه ي  29/8/92در گزار  ارزيابي يک برنامه عصرگاهي زنده، در تاريخ 
» بار چني  نوشته است: تلفظ کرده است. در کتاب غلط ننويسيم، در اي   "الف"يا کسر "اِحياناً "به اشتباه به صورت

به کسور اول مصودر    "اِحيا"است. اما  "زنده "اي  کلمه نبايد با هم اشتباه شود، اَحيا به فتح اول جمع حَي به معناي 
و باتوجه به اينره اي  کلمه گاهي تنوي  نص  گرفته به قيد مشوتو   "آباد کردن "و نيز  "زنده کردن "است به معني 

 (.17:  1370است نجفي، "گاهي "ت به معناي آن توجه کرد که به معناي تبديل مي شود و الزم اس
 "مَو ک "را "مِو ک "گزارشگر در گفتگوي خود واژه  31/3/93در گزار  ارزيابي برنامه عصرگاهي زنده در تاريخ 

 "م ئوک  "مخفوف   "مَو ک "تلفظ مي کند، که بايد به معناي واژه توجه کرد در لغتنامه دهخدا در ذيل کلمه آموده:  
در توضيحات اي  کلمه هم در لغت نامه دهخدا ذکر شده:  "مِ ک "است که جمع مَلَک و به معناي فرشته مي باشد. 

بايد که فقر بر غنا اختيار کند تا مريد را اختيار » معناي آن قوام کار، اصل چيزي و آن چيزي که به او قايم باشد مثل: 
(. اي  کلمه به معناي 229 مصباح الهدايه، مصحح همايي،   « سان بودفقر که مِ ک تصرف و شرط سلوک است آ

گوينوده در   30/6/93نيز مي باشد. در گزار  ارزيابي يک برناموه جووان در تواريخ    « معيار، قاعده، قانون و ضابطه» 
نادا و حرف ندا، منوادا  مي خواند که اشتباه است و باتوجه به قواعدِ م "ر"را به ضم « يا ستارَ العيوب» ابتداي برنامه: 

 صحيح است. "ر"بايد منصوب باشد پس اي  عبارت با فتح 
بوا فتحوه را    "زَوال"گوينوده محتورم واژه    11/6/93در گزار  ارزيابي برنامه اي عرفاني مختص اذان ظهر در تاريخ 

 تلفظ مي کند که صحيح نيست و "ز "با کسره  "زِوال"
 زوال با فتحه يعني گشت  از حالي به حالي ديگر، بشدن، برفت ، جدا شدن.»ه: در لغت نامه دهخدا ذيل اي  واژه آمد
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 خورشيد را کسوف و زوال است و مرو را                              منشور بي کسوف و زوال است از ازل
  سوزني(                                                                                                              

 يعني استعمال ورزيدن در کاري، رن  کشيدن در آن.« ز»با کسر « زِوال» 
  پزشري( 9/6/93در گزار  ارزيابي برنامه زنده صبحگاهي در تاريخ 

اژه در تلفظ کرده است در لغت نامه دهخدا درباره اي  و "م "به کسر "مِفصَل  "را به صورت  "مَفصَل "گوينده واژه 
به معناي بند اندام و هر جاي پيوسوتگي دو اسوتخوان سوت و جموع آن      "م"با فتح  "مَفصَل"» توضيحات آن آمده: 

 مفاصل.
 است  دهخدا، ذيل واژه(. "زبان"به معناي  "م"با کسر  "مِفصَل "اما 

را بوه شورل   « مِزاح»ژه گوينده گرامي وا 29/7/92در گزار  ارزيابي برنامه اي صبحگاهي به صورت زنده در تاريخ 
 گفته است.« مَزاح»
بوه  « کواف »را با ضوم  « هم کُفو» گوينده واژه مصطلح  20/7/92در گزار  ارزيابي برنامه زنده شبانگاهي در تاريخ  

 با فتح کاف تلفظ کرده است.« هم کَف» صورت 
« چهارمَحال» و بارها واژه ي         گوينده محترم بارها 12/7/90در گزار  ارزيابي برنامه زنده شبانگاهي در تاريخ 

مُحال/ مَحال، اي  دو کلموه  »تلفظ کرده، در کتاب غلط ننويسيم در اي  باره نوشته است:  "م "را با ضم  "م "با فتح 
 ست، مثال: "ناممر  و ناشدني"را نبايد با هم اشتباه کرد، مُحال به ضم اول، به چند معني است که رايجتر آن 

 هجر تو کشيدن هيهات                              در يري نامه مُحال است که تحرير کنمآنچه در مدت 
  حافظ(                                                                                                                

در اينجا به معناي نام چهارمحال يا مران  الر و کيوار   است که "مران"با فتح اول جمع محل به معناي  "مَحال "اما 
(. به هر حال بيشتري  غلط گفتواري از هموي    340: 1370و ميزدج و گندمان( در چهارمحال و بختياري ست  نجف،

 قسم است و نمونه هاي آن فراوان.
 ( کاربرد واژه های بیگانه در زبان فارسي3

ورود واژه هاي بيگانه در زبان است که با اسوتفاده مرور ر باعون گسوتر  و     يري از عوامل مهم تحول زاب  فارسي 
رواج آن مي شود، و گاهي متيسفانه افراد با اي  توجيه که مي خواهند زيباسخ  بگويند، اي  اشوتباه را مرترو  موي    

 مي شود: شود، م  جمله گويندگان محترم راديو و تلويزيون، در اينجا چند مورد از اي  نوع غلط ها آورده
در گزار  ارزيابي برنامه اي عصرگاهي مختص جوان  زنده( گوينده از واژه سامانه پيوامگير اسوتفاده موي کنود کوه      

 اشتباه است و بايد گفته شود: شماره پيامري 
ه استفاد« کادو» از واژه     « هديه» گوينده به جاي  25/9/93در گزار  ارزيابي يک برنامه کودک راديويي در تاريخ 

اسوت،   "پيشرش، ارمغان، سوغات"به معناي  "هديه"» کرده است، در کتاب غلط ننويسيم در اي  باره نوشته است: 
اي  کلمه در عربي به فتح اول و بر وزن عَطيه تلفظ مي شود و در زبان فارسي از قديم آن را به فوتح اول و بور وزن   

 (.412جعبه تلفظ کرده اند  همان: 
گوينده از واژه کت  به جاي کتابها استفاده کورده کوه    14/8/92ک برنامه زنده خانواده در تاريخ در گزار  ارزيابي ي

در مورد » کت  يک کلمه عربي است. در کتاب راههاي درست نويسي و ويراستاري، در اي  باره چني  نوشته است: 
 :جمع هاي مرسر عربي بهتر است از نشانه هاي جمع فارسي استفاده کنيم، مانند
 بنويسيم و بگوييم                                                    ننويسيم و نگوييم

 ت زوّار، علما، ک                                               کتابهازايران، عالمان، 
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 (.46: 1384قهرماني، کاسبها، قله ها، مدرسه ها                                          کسبه، قلل، مدارس 
کوه بوا   « لحظوات »گوينوده از واژه   19/6/92در گزار  ارزيابي يک بنرامه ي ظهرگاهي قبل از اذن ظهور در تواريخ   

در کتاب راههاي درست «. لحظه ها»جمع بسته شده استفاده کرده که بهتر است گفته شود:  "ات"ع مت جمع عربي 
  ع مت جموع عربوي( جموع     "ات "کلمه هاي فارسي يا خارجي نبايد با » نويسي و ويراستاري، در اي  باره آمده: 

 بسته شود، مانند: حمايشها، گزارشها، پاکتها، پيشنهادها  درست(
 (46نمايشات، گزارشات، پاکات، پيشنهادات نادرست( همان:                               

، گوينوده در جوايي از موت  بوه درسوتي واژه      5/11/91 در گزار  ارزيابي برنامه زنده عصرگاهي نوجوان در تواريخ 
« پست الرترونيروي »به کار مي برد اما در جايي ديگر به جاي استفاده از واژه « کامپيوتر» را به جاي « رايانه» فارسي 

هرست از واژه بيگانه ايميل استفاده مي کند. آقاي ابوالفتح قهرماني در کتاب راههاي درست نويسي و ويراستاري در ف
 واژه هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي با معادلهاي فرنگي آنها آورده است:

 واژه مصوب فرهنگستان                                                ضبط فارسي واژه بيگانه
 پيام نگار                                                                         ايميل
 دورنگار                                                                          فاکس
 فرهنگ مردم                                                                  فولرلور
 ويراستار                                                                       اديتور

 (135 -120:  1384و بسياري موارد ديگر،  قهرماني،
گوينوده محتورم بوه جواي اسوتفاده از واژه       14/12/90در گزار  ارزيابي برنامه زنده اجتماعي عصرگاهي در تاريخ 

 از کامپيوتر استفاده کرده است.« رايانه»فارسي 
 ( کاربرد واژه مرکب ضرب المثل4

در ارزيابي ها ايراد گرفته شده، در گزار  ارزيوابي  « ضرب المثل»گفت  ترکي  در چندي  از برنامه هاي راديويي به 
، در گزار  ارزيابي يک برنامه ظهرگاهي قبول از اذان ظهور در تواريخ    17/6/93يک برنامه زنده شبانگاهي در تاريخ 

« مَثَول »اسوت گفتوه شوود:    و ارزيابان محترم بيان کرده اند، الزم « ضرب المثل»، که در همه موارد گفته شده: 5/8/93
در عربوي  ضورب   » در کتاب غلط ننويسيم در اي  باره آقاي نجفوي نوشوته انود:    «. مَثَلي دارند»يا « مَثَلي زدن»مانند: 

به کار مي برند و گاهي مي « مَثَل»المثل( به معناي  مَثَل زدن(،  مثل آوردن( است، اما در فارسي آن را به معناي خودِ 
بعضي از ادبا اي  ترکي  را در اي  عبارت غلط موي داننود و   ....« المثل را براي آن آوردن تا بداني گويند: اي  ضرب 

» با اي  همه، بزرگوان ادب فارسوي نيوز    ....« اي  مَثَل را براي آن آوردم تا بداني » معتقدند که به جاي آن بايد گفت: 
اي  ضرب المثل را بدان آوردم تا بداني » آن اشرالي ندارد:  به کار بدره اند و استعمال« مَثَل»را به جاي « ضرب المثل

 (.140 گلستان سعدي، «. که صد چندان که دانا را از نادان نفرت است، نادان را از دانا وحشت است
 استفاده شود.« ضرب المثل»به جاي « مَثَل» به هر حال باتوجه به معناي ترکي  بهتر است از کلمه 

 کالم درازنويسي، اطاله -5
يري از آفتهاي گويندگي که باعن از بي  رفت  فصاحت ک م مي شود به کار بردن کلموات زايود اسوت کوه بوه آن      

از درازگويي گوينده ايوراد   29/5/90نيز مي گويند. در گزار  ارزيابي برنامه زنده عصرگاهي در تاريخ « حشوگويي»
» درازگويي هست، در ايو  جملوه   « ون انتخاب کردنبراي خودش توي دلشونشغلي که »گرفته شده است، در جمله 

 زائد است.« توي دلشون
 به کار بردن چند کلمه هم معني و متناس  با هم در يک جمله به دنبال هم صحيح و فصيح نيست.
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» گوينوده چنود کلموه هوم معنوي را دنبوال هوم آورده:         14/8/91در گزار  ارزيابي برنامه زنده شبانگاهي در تاريخ 
 «و موسيقي ها، آواها و نواها سرودها

در دوران اخير بسيار کسان هنگامي که قلوم بوه دسوت موي گيرنود موي       » در اي  باره در کتاب غلط ننويسيم نوشته: 
کوشند تا آنچه به روي کاغذ مي آورند هر بيشتر از زبان گفتار و شيوه عادي سخ  بوه دور باشود، از ايو  رو غالبواً     

» مرک  و عبارتهاي کوتاه را به عبارتهاي بلند تبديل مي کنند. اي  عمل را دکتر خانلري  فعلهاي بسيط را به فعلهاي
 (.186: 1370ناميده است  نجفي، « درازنويسي

 کاربرد نادرست صفت -6
به استفاده نابجاي صفت اشواره شوده، گوينوده در     28/3/93در گزار  ارزيابي يک برنامه زنده شبانگاهي در تاريخ 

شاد صفت مناسبي بوراي  ....« وقت غروب گله شاد و سرحال روبه آغل برمي گردونه و » نامه مي گويد: بخشي از بر
 گله نيست، چون شادي و ناراحتي صفت ويژه انسان است.

شوهرتون  » گوينده در جملوه اي موي گويود:     27/8/91در گزار  ارزيابي برنامه زنده اجتماعي عصرگاهي در تاريخ 
شهر شما » يا « شهر شما بهتري  آب و هوا را دارد» که بهتر است گفته مي شد: « شهر دنياستخو  آب و هواتري  

 «خيلي خو  آب و هواست
صفت تفضيلي و عالي آنست که موصووفش  »در کتاب دستور مختصر درباره کاربرد صفت برتر و صفت عالي آمده: 

است که به صفت اضافه مي شود. در جمله ذکر شده  "تري  "و  "تر"در امري برتر يا کمتر باشد و نشانه آن پسوند 
به جاي اضافه شدن به صفت به اسم  موصوف( اضوافه شوده و ايو  طبوو      "تري "پسوند « خو  آب و هواتري » 

 (.172: 13828قاعده دستور زبان فارسي نيست  فرشيد ورد، 
خطووط  » ده در جمله اي گفتوه اسوت:   گوين 21/5/91در گزار  ارزيابي برنامه اجتماعي زنده عصرگاهي در تاريخ 

خطووط زحموت   » اي  عبارت با کاربرد نادرست صفت و موصوف معناي درستي ندارد، ....« زحمت کشان اتوبوس 
اگر يک ترکي  وصفي باشد، خطوط به عنوان موصوف با زحمت کشان ترکي  نادرستي را سواخته،  « کشان اتوبوس

، و در «رانندگان زحمت کش اتوبووس » يا « کش خطوط اتوبوس راني رانندگان زحمت» و بهتر است گفته مي شد: 
استفاده مي کند، اي  ترکي  اضافي به اي  صوورت بهتور اسوت بيوان     « پوسته ي موز»همي  برنامه گوينده از ترکي  

 نيست.« ي»يعني نيازي به هاي بيان حرکت و حرف « پوستِ موز» شود: 
 حذف نابجای مفعول -7

مارو مي » يا « مارو مي شنويد»بي  گويندگان راديو و تلويزيون متداول شده، گفت ِ عبارتهاي غلط  آنچه به تازگي در
در اي  جمله ها يري از اجزاي مهم جمله يعني مفعول حذف شده، و پيشنهاد مي شود جمله به ايو  صوورت   « بينيد

، در کتواب دسوتور مختصور    «مي شونويد  متشرريم که برنامه دو» يا « مارو مي شنويد صدايمتشرريم که »بيان شود: 
مفعول اسم يا گروه اسمي يا جمله واره ايست که عمل فعل متعدي از فاعل به آن سرايت » امروز درباره مفعول آمده 

(. در 135 هموان:  « مي کند و بدون آن معني فعل متعدي ناتمام است، بنابراي  از وابسته هاي پردازنده يوا الزمسوت  
» ناقص است چون به وابسته نياز دارد و آن مفعول جمله يعني « مي شنويد» فعل متعدي « شنويد ما را مي» جمله ي 

 «.صداي مارو مي شنويد» است و جمله به اي  صورت کامل مي شود: « صدا
 ( کاربرد نادرست حروف8

اشتباه « واو»و « تا»بط گوينده در به کار بردن حروف ر 30/10/91در گزار  ارزيابي برنامه زنده شبانگاهي در تاريخ 
، در کتواب  ...«از فوارس و تورک و   » که الزمست گفته شود: ...« از فارس تا ترک تا » کرده است، در مت  گفته شده: 

گاهي به جاي آنره مقصد و هدف را برساند حاصل و نتيجه  "تا "حرف ربط » غلط ننويسيم در اي  باره بيان شده، 
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 "کودک توپ را پرتاب کرد؛ توپ به ديوار خورد تا به سوي کوودک بازآيود  "  عبارت: عمل را بيان مي کند، مث ً اي
که بايد ناظر به هدف باشد و در اي  جا معنا را کامل نمي  "تا"به اي  صورت در فارسي غلط است؛ زيرا حرف ربط 

 (.96 :1370 نجفي،« "توپ به ديوار خورد و به سوي کودک بازآمد"کند، عبارت بايد چني  باشد: 
حرف ربط تا بوراي همپوايگي و بوه معنواي     » در کتاب دستور مختصر در مبحن حروف ربط در اي  باره بيان شده: 

کوه بوراي افوزايش و بوه      "از فارس تا ترک تا ...  "براي افزايش، پس در جمله  "واو "است و حرف ربط  "نتيجه"
 (. 320: 1388 فرشيد ورد، .« "...رس و ترک و از فا"است بايد گفته شود:  "به ع وه "و  "همچني  "معناي 

براي شنوندگان بوا ارسوال   « مشارکت» چني  آمده: واژه  27/5/93در گزار  ارزيابي برنامه خانواده  زنده( در تاريخ 
به کوار بوردن   « مشارکت با» نه « مشارکت در» پيامک خيلي صدق نمي کند و اگر بخواهيم به کار ببريم، بايد بگوييم

استفاده شوود،  « در» زياد مناس  نيست و پيشنهاد مي شود، از حرف اضافه « مشارکت» براي فعل « با» ضافه حرف ا
ساخت  آن کار دستي  درحسي  »به کار    مي رود، مث ً: « در» بيشتر حرف اضافه « شرکت داشت » چون همراه فعل 

ما از او باختيم » افه نامناس  با فعل گفته شده: در کتاب کار نگار  و انشاء درباره کاربرد حرف اض«. داشت شرکت
  ،204: 1376ما به او باختيم ذوالفقاري.) 

  غ(                   (                                                
 کاربرد نادرست ادات پرسشي و قید مکان -9

 به جاي قيد مران است.« کجا» گويندگان به کار بردن کلمه پرسشي يري از پربسامدتري  اشتباه گفتاري 
اسوتان   کجواي هور  » گزارشگر چني  بيوان کورده:    5/8/93در گزار  ارزيابي برنامه عرفاني ويژه اذان ظهر در تاريخ 

د و گفته که از ادات پرسشي است به جاي قيد پرهيز شو« کجا» که گفته شده بهتر است از کلمه ...« عزيزمان هستيد 
کجا قيدمران از نوع » در دستور مختصر امروز درباره اي  موضوع نوشته شده است: « هر جاي استان هستيد...» شود: 

 (.290: 1388فرشيدورد ، « پرسشي است و براي جمله هاي پرسشي به کار مي رود نه جمله هاي غيرپرسشي
 

 کاربرد اصطالحات غلط -10
رته برداري و به کار بردن ترکيبهاي غلطي که اجزاي متشورل آن جودا جودا از اجوزاي     با ورود واژه هاي بيگانه و گ

( در گزار  10-1ترکي  خارجي ترجمه شده و کنار هم قرار گرفته است، از اصالت زبان زبان فارسي کاسته شده. 
ان عاميانه راي  شوده و  از اصط ح اشتباهي استفاده شده که در زب 29/8/91ارزيابي برنامه زنده عصرگاهي در تاريخ 

ايراد گرفته شده و پيشنهاد شده به جاي « گوشي دستمون بياد» از نظر ادبيات فارسي غلط است. از گوينده در گفت ِ: 
 آن گفته شود:

 که بسيار زيباتر و شيواتر است.« متوجه شويم» 
 جمع بستن دوباره جمع-11

اسوتفاده  « مراسم ها» آمده، گزارشگر چندي  بار از کلمه  7/8/93در گزار  ارزيابي برنامه زنده عصرگاهي در تاريخ 
خود جمع است و نبايد دوباره جمع بسته شود. در کتواب کوار نگوار  و انشواء، در بحون      « مراسم» کرده که واژه 

کلماتي که يک بار جمع بسته شده اند، نبايد دوباره جموع بسوت ماننود:    » کاربرد نادرست اسم و ع مت جمع آمده: 
(. در کتاب غلط ننويسيم هوم  202: 1376روف ها، اوالدها، اخبارها، و همي  کلمه ي مراسم ها  حس  ذوالفقاري،ح

هرگاه کلمه اي به صيغه ي جمع باشد قاعدتاً نبايد آن را دوباره جمع بست، اما در موارد متعدد از اي  قاعده » آمده: 
اسوبابها، رسووبات،   "ع بسته مي شوند، مهمتري  آنها مانند: جم "ات"يا  "ها"پيروي نمي شود، و کلمه هاي جمع با 

 (.140: 1370 نجفي، « "....حقوقها، اربابها، 



 375/      «بازتاب اصطالحات و سازهای موسیقي در غزلیّات شمس»

 نتیجه گیری 
در اي  پژوهش به بررسي برخي اشتباه هاي گفتاري گويندگان راديو پرداخته شده است؛ مانند  کاربرد نادرست فعل، 

صوف و پسوندشان، استفاده از واژه هاي بيگانوه و اصوط ح هواي    تلفظ اشتباه واژه ها، استفاده نادرست صفت و مو
غلط، حذف مفعول از جمله، جمع بست  دوباره جمع، کاربرد نابجاي ادات پرسشي بوه جواي قيود مروان و کواربرد      

بوه جواي    "هسوت   "نادرست حروف ربط. به نظر مي رسد بيشتري  اشتباه ها در کاربرد نادرست فعل به ويژه فعل 
بالعرس و تلفظ غلط واژه هاست و در درجه بعد استفاده از واژه هاي بيگانه ست. مسولماً بوا برگوزاري     و "است "

دوره هاي آموزشي زبان و ادبيات فارسي براي گويندگان و مجريان با حضور استادان متخصص و مجرب توا حودي   
 در برطرف شدن اشتباه هاي گفتاري مورر است. 
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