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ساختمان واژه
دكتر سيد بهنام علوي مقدم

عضو هيئت علمي دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي و 
مؤلف كتاب هاي فارسي تازه تأليف دوره ي راهنمايي

كليدواژه ها: واژه، كلمه، زبان.

اشاره
يكـي از موارد چشـم گير در كتاب هـاي تازه 
تأليـف دوره ي راهنمايي، سـاختمان واژه اسـت. 
به عبارت ديگر، سـاخت واژه قسـمت اعظمي از 
نكته هاي زباني اين سه كتاب را دربرمي گيرد. لذا 
نگارنده  بر آن شد تا مطالبي را در اين باب بنگارد؛ 
باشد كه بتواند گره اي هر چند كوچك را از فرايند 
پر پيچ و خم آموزش بگشايد. در اين بخش، ابتدا 
به تكواژ يا همان عنصر ساخت كلمه و سپس به 

كلمه و انواع آن مي پردازيم.

تكواژ
در دوره ي ابتدايي، با اصطالح تكواژ كمتر مواجهيم، اما 
چون در دوره ي راهنمايي براي مطالعه ي ساختمان كلمه ها و 
واژگان، به شناخت تكواژ نيازمنديم، در اين جا به آن اشاره اي 
مي كنيم و در بحث «كلمه» آن  را بيشتر مي شناسيم. تكواژ، 
ــت. تمامي  كوچك ترين جز ء معني دار و يا نقش دار زبان اس
ــكيل مي شوند. مثًال  واژه هاي زبان از يك يا چند تكواژ تش
كلماتي چون «ميز»، «كتاب»، «پا»، «كالم» و... يك تكواژ 
ــمت هايي  دارند. يعني تنها يك جز ء معني دار دارند و به قس
ــند، قابل تقسيم بندي نيستند.  كه داراي معني يا نقش باش
ــي ادب»، «هم كالس»، «ميز تحرير»،  اما كلماتي مانند «ب
ــا چند جزء  ــرا» دو ي ــه»، «كتاب خانه» و «كتاب س «كتابچ
ــي ادب» از دو جز ء  ــد. مثًال واژه ي «ب ــي دار يا نقش دارن معن
ــازي را دارد) و «ادب»  «بي» (كه در اين جا نقش صفت س
تشكيل شده است؛ مثال هاي ديگر: كتاب+چه؛ كتاب+خانه؛ 

هم+كالس؛ كباب+خانه.

همان طور كه مي بينيم، در واژه اي هم چون «كتاب خانه» 
نيز دو واژه ي معنادار «كتاب» و «خانه» وجود دارد. كلمات 
ــده اند كه آن ها را  ــتر تشكيل ش همگي از يك جز ء يا بيش
تكواژ يا واژك مي گويند. تكواژها يا داراي معني اند، مانند 
ــز، كتاب، خانه و دفتر. يا داراي نقش اند و معناي خاصي  مي

ندارند؛ مانند: «نا»، «مند» و «هم».
ــنو،  ــز ء داراي معني كلمات (ادب، تربيت، درد، ش به ج
كار، خوب) «تكواژ واژگاني» و به جز ء بي معني ولي نقش دار 
كلمات (بي، با، مند، ا، گر، ي) «تكواژ دستوري» مي گويند؛ 
ــتوري چند دسته اند: حروف اضافه: از، به، در؛  تكواژ هاي دس
ــانه ي مفعولي «را»؛ «وندها» (بي، با، مند، ا، گر، ي و...)  نش
ــنوا، كارگر و  در كلماتي مانند: بي ادب، با تربيت، دردمند، ش

خوبي.
وند به تنهايي به كار نمي رود و معني خاصي ندارد، فقط 
ــوع آن ها را عوض  ــبد و معموًال ن به بعضي كلمات مي چس

مي كند:
 ادب: اسم/ بي ادب: صفت/ درد: اسم/ دردمند: صفت

ــاي «بي  و مند» باعث  ــان  طور كه مي بينيم، ونده هم
شده اند اسم هاي ادب و درد به صفت تبديل شوند. به عبارت 
ديگر، وندها معموًال نقش تغيير نوع و مقوله ي دستوري را بر 

عهده دارند (البته هميشه اين طور نيست). 

كلمه (واژه)
كلمات از تركيب تكواژها به وجود مي آيند و معموًال معني 
ــتقل دارند. تعريف «كلمه» هنوز به طور قطع مشخص  مس
نيست، اما سخن گويان هر زبان، غالبًا قادر به تشخيص كلمه 

هستند و به طور طبيعي «كلمه» را مي شناسند.
ــته ي سـاده و  ــاختمان به دو دس كلمات را از نظر س

غيرساده تقسيم مي كنيم:
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ساده: كلماتي هستند كه فقط يك جز ء دارند. به عبارت 
ــطل،  ديگر، اين كلمات داراي يك تكواژند: ميز، كتاب، س

لذت، فيل و دست.
غيرساده: كلماتي هستند كه بيش از يك جز ء (تكواژ) 
ــد، مانند: بي ادب، باهوش، خردمند، گوينده، قهوه خانه و  دارن

مدادتراش.
كلمات غيرساده، خود به سه گروه تقسيم مي شوند:

۱. مشتق؛ ۲. مركب؛ ۳. مشتقـ  مركب.
۱. مشتق: كلماتي هستند كه بيش از يك جز ء  (تكواژ) 
دارند. يكي از اين تكواژها، معني دار و بقيه  داراي نقش اند. به 

عبارت ديگر، بقيه «وند» هستند.
ــت: با + نزاكت/  ــال: بي هوش: بي  + هوش/ بانزاك مث
ــان/ دانش: دان + ِ-ش/ خطرناك: خطر +  باغبان: باغ + ب

ناك.
ــاال، وندها دو  ــه مي بينيد، در مثال هاي ب همان طور ك
ــد: يا قبل از تكواژ معنادار آمده اند يا بعد از آن. بر اين  نوع ان
ــاس، مي توانيم آن ها را به دو دسته ي كلي تقسيم كنيم:  اس

پيشوند؛ پسوند.
ــت بي معني كه در اول كلمات  ٭ پيشـوند: جزئي اس
ــتق قرار مي گيرد. به عبارت ديگر، پيشوند به ابتداي جزء  مش
ــبد و معني و نقش آن را  معني دار يا تكواژ واژگاني مي چس
ــوندهاي معروف عبارت اند از: با، بي، نا،  تغيير مي دهد. پيش

هم، باز، بر، فرا، فرو و...
ــورد، ناكس،  ــت، برخورد، بازخ ــه: باهوش، باتربي نمون
بي عقل، بي خرد، باادب، بي فكر، بي فايده، بي چاره و هم اتاق.

نكته: تعداد پيشوندها نسبت به پسوندها كمتر است.
٭ پسوند: جزئي است بي معني و وابسته كه در انتهاي 
ــتوري آن  تكواژي آزاد مي آيد و معموًال معني و طبقه ي دس

را عوض مي كند.
ــوندهاي معروف عبارت اند از: مند، بان، ستان، گاه،  پس

گين، وار، ش.
ــتان،  ــتان، دادس نمونه: ثروتمند، نگهبان، باغبان، گلس

دانشگاه، باشگاه، غمگين و سهمگين.
ــوند و پسوند  ــتق مي توانند چند پيش نكته: كلمات مش

داشته باشند.
ــگر: دان + ش + گر/ ــردي: نا + مرد + ي/ دانش نام

هم كالسي: هم + كالس + ي.
۲. مركب: واژه هايي هستند كه از دو يا چند تكواژ آزاد 
تشكيل شده اند. به عبارت ديگر، هر يك از اجزاي كلمه ي 

مركب معني مستقل دارد و مي  تواند به تنهايي به كار  رود.

به زبان ديگر مي توان گفت، كلمه      ي مركب از واژ ه هاي 
ساده تشكيل شده است:

ــه)، آزاد + راه (آزادراه)، جوان  ــاب + خانه (كتاب خان كت
ــترگاوپلنگ)، آب  ــتر + گاو + پلنگ (ش + مرد (جوانمرد)، ش
ــار)، ميوه فروش (ميوه + فروش)،  + دوغ + خيار (آب دوغ خي
ساعت ساز (ساعت + ساز)، آهنگساز (آهنگ + ساز)، مددكار 

(مدد + كار).
۳. مشتقـ  مركب: كلماتي هستند كه حداقل دو جزء 
معني دار و عالوه بر آن يك، دو يا چند وند داشته باشند. به 
ــر، حداقل دو تكواژ معني دار و حداقل يك وند،  عبارت ديگ

الزمه ي ساخت كلمه ي مشتق مركب است.
مثال: دانشجو: دان + ِ-ش + جو/ جوانمردي: جوان 
+ مرد + ي/ اميرزاده: امير + زاد + ه/ برادرزاده: بردار + زاد 
+ ه/ رنج ديده: رنج + ديد + ه/ رنج كشيده: رنج + كشيد + ه.
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تكواژ،كوچك ترين جزء 
معنـي دار و يا نقش دار 
زبـان اسـت. تمامـي 
واژه هاي زبـان از يك 
يا چند تكواژ تشـكيل 

مي شوند


