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Introduction: The purpose of this study was to investigate the relationship between the 
polysemy of one of the verb prefixes of the Persian language using a cognitive approach. 
With the cognitive semantics approach, the verb prefixes have their own meanings that 
add the meanings to the host’s verb, and, in fact, by combining with it, a verb with a 
new meaning is created. The prefix “forou” is one of the most prevalent verb prefixes in 
Persian, which, by joining different verbs, forms a kind of radial semantic structure. In 
this article, we analyze the meanings of the “forou” prefix from a cognitive perspective. 
Methods: First, all the preceding verbs with the prefix “forou” were retrieved from the 
book “Culture of Speech” (Sokhan) and then analyzed according to the cognitive se-
mantic concepts, Polysemy Categorization and Schema. Accordingly, by specifying the 
radial category of this prefix, the Prototypical meaning, the semantic network and the 
structure of this prefix were determined in the form of a radial category. Finally, in order 
to analyze the semantic network of this prefix, the spatial interactions of the trajector 
(TR) and the landmark (LM) were used. 
Results: The results obtained from the analyses indicate that the prototypical meaning 
of this prefix is “down and below”, and its semantic networks, which include several 
groups, are: reduction, humiliation, fixity and pause, degradation, etc. Also, all semantic 
meanings are associated with the main meaning. For example, the meaning of “down” in 
the concepts of reduction, humiliation, is interrupted.
Conclusion: With studing the prefix “Forou” in terms of a cognitive semantics approach, 
we found that the cognitive approach, in addition to the different meanings of a prefix 
and its applications in different contexts, it proves the conceptual relationships between 
these meanings. Therefore, it provides a better analysis of semantics of prefixs compared 
with traditional approaches.
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مقدمه: هدف این پژوهش، بررسی ارتباط فرآیند چند معنایی یکی از پیشوندهای فعلی زبان فارسی با رویکردی شناختی 

است. در واقع با رویکرد معناشناسی شناختی، پیشوندهای فعلی نیز معنای خاص خود را دارند که آن معنا را به فعل 

میزبان می افزایند و با ترکیب با آن، فعلی با معنایی جدید می آفرینند. پیشوند »فرو« یکی از پیشوندهای فعلی پربسامد 

در زبان فارسی است که با پیوستن به فعل های مختلف، نوعی ساختار معنایی شعاعی را تشکیل می دهد. در این مقاله 

به تحلیل معانی پیشوند »فرو« از منظر شناختی پرداخته  شده است. 

روش کار: ابتدا تمامی فعل های پیشوندی با پیشوند »فرو« از کتاب فرهنگ سخن گردآوری و سپس داده های مزبور 

طبق مفاهیم شناختی چند معنایی، مقوله بندی و طرحواره تحلیل شدند. بر این اساس با مشخص کردن شبکۀ شعاعی 

این پیشوند، معنای سرنمونی، شبکۀ  معنایی و ساختار این پیشوند در قالب یک مقولۀ شعاعی تعیین گردید. در نهایت، 

برای تحلیل شبکۀ معنایی این پیشوند از تعامل مکانی شیء متحرک )Trajector( و ثابت )Landmark( استفاده شد. 

یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل ها نشان می دهد معنای سرنمونی این پیشوند »پایین و زیر« است و معانی حاشیه ای 

و خوشه ای آن نیز که شامل چند گروه می باشند، عبارت اند از: ثبوت و وقفه، عقب، کنار، تقلیل، تحقیر، کنترل و غیره. 

ارتباط هستند. به عنوان مثال معنای »پایین« در  با معنای اصلی یعنی »پایین« در  همچنین همۀ معانی حاشیه ای 

مفاهیم تقلیل، تحقیر، وقفه نهفته است.

نتیجه گیری: با بررسی پیشوند فعلی »فرو« در چارچوب معناشناسی شناختی به این نتیجه رسیدیم رویکرد شناختی 

عالوه بر معانی مختلف یک پیشوند و کاربردهای آن در بافت های مختلف، روابط مفهومی بین این معانی را هم نشان 

می دهد و لذا در مقایسه با رویکردهای سنتی تحلیل بهتری از معناشناسی پیشوندها ارائه می دهد.  
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مقدمه
زبانی  واحد  یک  آن،  در  که  است  پدیده ای   Polysemy معنایی  چند 
چندین معنای مجزا ولی مرتبط با یکدیگر را دارا می باشد. اینکه یک 
واژه می تواند معانی متفاوتی داشته باشد، کشف تازه ای نیست و از دیرباز 
وجود داشته است. اما رویکرد زبان شناسی شناختی به چند معنایی این 
است که این معانی ارتباط معناداری با یکدیگر دارند و با نظم خاصی 

حول یک معنای مرکزی پراکنده شده اند و تحت یک شبکۀ معنایی با 
چند  معتقدند  شناختی  زبان شناسان   .)1( دارند  قرار  شعاعی  ساختار 
ویژگی های  از  یکی  بلکه  نمی شود  واژه محدود  معنای  به  تنها  معنایی 
اساسی زبان بشر است. بر اساس این دیدگاه، چند معنایی در بخش های 
در   .)2( است  موجود  نحو  و  تک واژها  واژه ها،  همچون  زبان  مختلف 

چکیده
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مقولۀ  و  معنایی  مفاهیم شبکۀ  و  نظریۀ سرنمونی  از  رویکرد شناختی 
استفاده  معنایی  مسئلۀ چند  تبیین  برای   Radial category شعاعی 
شده است. در واقع چند معنایي، ما را وارد مقوله شعاعي زبان_شناسي 
 Evans شناختي و به تبع آن، معناشناسي شناختي مي کند. به گفته
آن  در  است که  مفهومي  مقوله شعاعي »مقوله ای   )2۰۰۶( Green و 
چند مفهوم در ارتباط با یک مفهوم مرکزی یا سرنموني سازمان بندی 

شده اند« )3(. 
مفهوم  »سر«  واژه  برای  بدن(  از  )عضوی  سر  معنی  مثال،  عنوان  به 
مرکزی یا نمونه اعال برای آن واژه به شمار می آید. به دیگر معانی یک 
می شود  گفته  پیرامونی  معانی  هستند،  مرکزی  معنای  حول  که  واژه 
)چی  فکر  معنای  به  سر  بتراش(،  را  )سرت  مو  معنای  به  سر  )مانند 
ارتش است( و  )از سران  باال و مهم  به معنای رأس و  تو سرته؟(، سر 
سرنمون  مقوله بندی  از  خاص  نوعی  را  معنایی  چند   Lakoff غیره(. 
بنیان معرفی می نماید که قابل اعمال بر حوزه های مختلف نظام زبانی 
است )4(. عضو مرکزی مقوله شعاعی، یک مدل شناختی ایجاد می کند 
که معانی غیر مرکزی را انگیخته می کند. معانی خوشه ای بسط یافته در 
حواشی مقوله مرکزی به وسیله پیوندهایی مثل طرحواره های تصویری، 
 )1۹۸۷( Lakoff .استعاره، مجاز و جزء آن به یکدیگر مرتبط می شوند
اشاره می کند مقولۀ مرکزی یا پیش نمونه پیش بینی پذیر است، در حالی 
که اعضای غیر مرکزی نسبت به عضو مرکزی از میزان پیش بینی پذیری 
کمتری برخوردارند و تنها از طریق عضو اصلی شناخته می شوند؛ بدین 
 Evans و Tyler .)4( معنا که با عضو اصلی شباهت خانوادگی دارند
)2۰۰3( برای شناسایی معنای هسته ای و معانی مجزای حرف اضافه 
»OVER« دو معیار اساسی را معرفی می کند: نخست این که چنانچه 
در معنای این حرف اضافه مفهوم اضافی نهفته باشد که در دیگر معانی 
آورده  نظر  در  متفاوت  معنای  عنوان  به  معنا  یک  نباشد،  آن مشخص 
می شود. این معنای متفاوت باید معنای غیر مکانی را همراه با دو مفهوم 
 Green و Evans .)5( شیء متحرک و زمینه ثابت در خود داشته باشد
)2۰۰۶( معتقدند در تعیین مفهوم اولیه، چهار معیار اساسی وجود دارد 
از: الف( اولین معنای تعیین شده ب( برتری معنایی در  که عبارت اند 
شبکه ج( ارتباط معنایی با دیگر حروف اضافه د( سهولت پیش بینی در 
اولیه به  باال، گاهی تعیین معنای  بر اساس معیارهای  گستردگی معنا 
راحتی امکان پذیر است )3(. پیشوند »فرو« از جمله پیشوندهای مهم 
در زبان فارسی است که با افزوده شدن به افعال، معناهای مختلفی را 
برای آنها ایجاد می کند. بر اساس آنچه در باب مقوله های شعاعی گفته 
شد، در این مقاله برآنیم معانی مختلف پیشوند »فرو« و ارتباط آنها را 
و معانی حاشیه ای آن و  به معنای مرکزی  تا  بررسی کنیم  با یکدیگر 

نیز ارتباط بین آنها پی ببریم. Tyler و Evans )2۰۰3( برای تحلیل 
معنایی حروف اضافه و تعیین مفهوم سرنمون بر دو نکته تأکید کرده اند: 
یکی همان عناصر ترکیب بندی است که شامل شیء متحرک و زمینه 
ثابت است. در حقیقت رابطۀ مکانی_ فضایی است که شیء متحرک و 
زمینۀ ثابت را به هم مرتبط می سازد و دیگری جنبۀ کاربردی است که 
 )LM( و زمینۀ ثابت )TR( در واقع رابطۀ تعاملی میان شیء متحرک
را نشان می دهد و بر اساس آن ترکیب بندی مکانی حاصل می شود )5(. 
مطالعات  اساس  بر  که  شناختی  واژگانی  معنی شناسی  رویکرد 
Brugman و Lakoff )1۹۸۸( شکل گرفته است، دیدگاه ها و نظریات 

به موضوعاتی  این حوزه مطرح کرده است که می توان  را در  مختلفی 
قسمت  این  در   .)۶( کرد  اشاره  و  شعاعی  شبکه  و  مقوله بندی  مانند 
نخست به تبیین این مفاهیم پرداخته و سپس در چارچوب این نظریه ها 
و با توجه به رویکرد مقالۀ حاضر به تحلیل داده ها و معانی »فرو« در 
شناختی،  واژگانی  معناشناسی  در  می شود.  پرداخته  پیشوندی  افعال 
معانی  از  واژه، یک مقوله  واژگانی مقوالت مفهومی هستند. یک  اقالم 
متفاوت اما مرتبط به هم را بازنمایی می کند که تاثیرات سرنمونی نیز در 
آن وجود دارد. در دیدگاه Lakoff )1۹۸۷( اقالم واژگانی نوعی مقوالت 
پیچیده را بازنمایی می کنند که او بدان مقوالت شعاعی می گوید )4(. 
Brugman و Lakoff )1۹۸۸( بر پایه معناشناسی واژگانی شناختی 

بر این باورند که اقالم واژگانی یک مقوله مفهومی با مفاهیم مجزا ولی 
مرتبط به هم را می سازند. عالوه بر آن، بعضی از این مفاهیم که بخشی 
از یک مقوله هستند معنی سرنمونی یا مرکزی آن اقالم واژگانی هستند 
و برخی دیگر جزو معانی کمتر سرنمونی و یا حاشیه ای می باشند )۶(. 
بر این اساس، چند معنایی بازتابی از ساخت مفهومی است که در سطح 
زبان  روساخت  سطح  در  پدیده ای  تنها  و  دارد  وجود  ذهنی  بازنمایی 
نیست. به تعبیری چند معنایی صرفاً زبانی نیست بلکه همچون استعاره 

و مجاز جزو ویژگی ذهن محسوب می شود )3(. 
معانی  نظر  از  ماهیتاً  واژگانی  واحدهای  اکثر  مقوله بندی،  نظریه  طبق 
از  پیچیده  شبکه ای  واژگانی  واحد  یک  هستند.  معنایی  چند  متعدد، 
مفاهیم مرتبط را تشکیل می دهند و پیش  نمونه هم عضوی از مقوله 
است که دارای ویژگی اصلی و مهم آن است؛ بدین معنا که از نظر ترتیب، 
نخستین مفهومی است که به ذهن فرد متبادر می گردد و برجسته ترین 
نمونۀ مقولۀ خود محسوب می شود. عالوه  بر این عضو پیش  نمونه از نظر 
بسامد وقوع رخداد باالتری دارد )۷(. اعضای دیگر هر مقوله نیز که به 
اعضای حاشیه ای یا پیرامونی معروف اند، دیگر معانی واحد واژگانی مورد 
نظر محسوب شده که به واسطه بسط معنایی به پیش  نمونه مقوله خود 
مرتبط می شوند و جایگاهشان درون مقوله بر اساس میزان شباهتشان 



دوره 21، شماره 2، تابستان 1398مجله تازه های علوم شناختی

64

با پیش نمونه تعیین می گردد.
شعاعی بودن ویژگی انواع بسیاری از مقوله های زبانی است و می توان آن 
را یکی از نتایج رویکرد جدید به مقوله بندی دانست. این مفهوم در تقابل 
با دیدگاه کالسیک مقوله بندی است که بر اساس آن اگر عنصری یکی از 
شرایط تعریف شده برای تعلق به مقوله ای را نداشته باشد، نمی تواند به 
آن مقوله متعلق باشد )۸(. به عبارت دیگر در این دیدگاه، همه مفاهیم 
یک واژه باید دارای یک معنی مشترک و انتزاعی باشند و اگر مواردی 
یافت شد که فاقد این معنی مشترک بودند، باید آن را همنامی به شمار 
آورد. اما برخالف مقوله بندی کالسیک، در معنی شناسی شناختی این 
باور وجود دارد که همه مفاهیم یک واژه دارای معنی مشترک نیستند 
و برخی از این معانی ممکن است نمونه بهتری برای معنی آن واژه بوده 
و برخی دیگر نمونه های جانبی به شمار آیند. Brugman و Lakoff با 
اشاره به مقوله های معنایی بیان کردند که معانی مختلف یک واژه چند 
معنا مقوله ای شعاعی را تشکیل می دهند و اعضای این مقوله شعاعی با 
توجه به یک معنای سرنمون سازمان دهی شده اند )۹(. در رویکرد شبکۀ  
از  مجموعه ای  که  می شود  استفاده  اجزائی  تحلیل  نوع  یک  از  معنایی 
ویژگی ها را در میان تعداد زیادی از رویدادهای کالمی شناسایی می کند. 
به عبارت دیگر، به جای آنالیز معناهای احتمالی یک واژه، یک شبکۀ  
چند معنایی که مجموعه ای از ویژگی های شناختی_ عملکردِی آن واژه 
را در بر دارد، آنالیز می شود. این ویژگی ها به هیچ عنوان به آنالیزهای 
ساختارگرایانه شباهت ندارد. چرا که آنها نمونه هایی از کاربردهای واقعی 
زبان را نشان می دهند و به معنای دایره المعارفی واژگان اشاره دارند و 
در واقع بر پایۀ  یک سیستم معنایی غیر واقعی هستند )1۰(، اما رویکرد 
طیف  آن  گواه  و  است  رایج  و  کاربردی  بسیار  شناختی  زبان شناسی 
گستردۀ استفاده از این روش می باشد )11-13(. زبان شناسی شناختی 
یک رویکرد کاربرد محور نسبت به زبان دارد و ضرورتاً پیچیدگی های 
این اصل  توضیح می دهد )14(.  اجتماعی  پدیده ای  به عنوان  را  زبانی 
نظری بدین معناست که یک رویکرد شناختی باید پارامترهای فرازبانی 
را در نظر بگیرد. مزیت روش شبکه معنایی در تحلیل این است که به 
ما می گوید که چگونه ابزارهای تحلیلی ما می توانند پیچیدگی زبانی را 

توضیح دهند )1۰(.
وندها  است.  »وند«  فارسی،  زبان  در  تک واژها  انواع  مهم ترین  از  یکی 
یا  یا آخر تک واژه ها  یا وسط  اول  ترتیب در  به  واژک هایی هستند که 
واژه ها می آیند و مفهوم جدیدی به آنها می بخشند و در برخی موارد، 
به طبقۀ  از طبقه ای  یعنی  نیز عوض می کنند،  را  آنها  طبقۀ دستوری 
نوع  سه  به  گرفتن  قرار  محل  به  بسته  را  وندها   .)15( می برند  دیگر 

پیشوند، میانوند و پسوند تقسیم می کنند. پیشوندها قبل از تک واژها یا 
واژه ها، میانوندها در میان تک واژها و پسوندها بعد از تک واژها یا واژه ها 

قرار می گیرند.
از پیشوند  تازه تری  foru« ظاهراً صورت تخفیف یافته و  پیشوند »فرو: 
 »fravatả« است )1۶(. پیشوند »فرو« در ایرانی باستانی »forud :فرود«
و در سانسکریت »pravátả« بوده است )1۷(. وند »فرود« در فارسی 
میانه به صورت »frõd« )1۸( و در پهلوی به صورت »frõt« )1۹( تلّفظ 
می شده است. ریشۀ »فرود« در سنسکریت، اده »Adhah« به معنای 
پیشوند  دو  هر  دری،  و  نو  فارسی  زبان  در   ،)2۰( است  بوده  »پایین« 
کارکرد خود را حفظ کرده اند، ولی پیشوند »فرود« در فارسی نو عمدتاً 
کارکردهای غیر فعلی خود را از دست داده و به عنوان پیشوند فعلی، در 
افعال پیشوندی و در موارد بسیار اندکی، به تنهایی به عنوان قید مورد 
استفاده قرار می گیرد. در کتاب های دستوری زبان فارسی، کاربردهای 
معنایی گوناگونی برای پیشوند »فرو« ذکر شده است؛ از جمله می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
1. »فرو« عمدتاً در معنای »نشیب«، »پایین«، »فرود« و »پست« است، 

مانند: فروچکیدن و فرورفتن؛
فروبردن،  مانند:  می دهد،  اندرون  و  داخل  تو،  معنای  گاهی  »فرو«   .2

فرودادن و فروکردن؛ 
3. »فرو« گاهی معنای »در«، »بر« و »به« می دهد، مانند: فروبستن، 

فروخواندن، فروماندن، فرونشاندن؛ 
4. »فرو« از پیشوندهایی است که گاهی برای تأکید فعل آورده می شود، 

مانند: فروایستاد، فروخشکید، )2۰(؛
5. »فرو« گاهی مانند »فرا« جهت فعل را مشّخص می نماید، مانند: برگ 

فروریخت )21(؛
را  فعل  عمل  آغاِز  معنای  که  می رسد  نظر  به  اوقات  گاهی  »فرو«   .۶
می رساند، مانند: فروپاشیدن ]آغاِز از هم گسستگی[، فرورفتن ]آغاز به 

تو رفتن[، فروباریدن ]شروع به باریدن[؛
مانند:  نمی افزاید،  فعل  به  جدیدی  معنای  اوقات  گاهی  »فرو«   .۷

»فروغلتید«، »فرو بارید« و »فروبلعید«، )22(.
نمونه هایی از کاربرد نگرش مقوله های شعاعی را در زمینه های حروف 
و  زمان  تصریفی،  و  اشتقاقی  واژه  ساخت  نحوی،  ساختارهای  اضافه، 
 Lakoff ،)23( )1۹۸۸( Brugman ادب، صفات، افعال و اسامی در
می توان   )۸(  )2۰۰1(  Lee و   )24(  )1۹۹۰(  Janda  ،)4(  )1۹۸۷(
یافت. موضوع مقوله های شعاعی و کاربردهای آن در زبان فارسی نیز 
ایران پژوهش هایی درباره  تا حدودی مورد توجه واقع شده است. در 



شبکه  معنایی پیشوند »فرو« از منظر معناشناسی مهدی پورمحمد و همکاران

65

حروف اضافه، تعدادی از پسوندها و نیز چند معنایی در افعال صورت 
گرفته است. به عنوان نمونه در زمینۀ حروف اضافه، گلفام و یوسفی 
تبیین  به  شناختی  معناشناسی  رویکرد  با  مقاله ای  در   )13۸5( راد 
خاص  طور  به  و  کلی  طور  به  مکانی  اضافه  حروف  معنایی  ساختار 
در   )13۸۸( همکاران  و  گلفام   .)25( پرداخته اند  »در«  اضافۀ  حرف 
پژوهش دیگری حرِف اضافۀ »از« را در چارچوب معناشناسِی شناختی 
بررسی کرده اند و با ارائۀ یک شبکه معنایی برای آن به مقایسه رویکرد 
پرداخته اند  اضافه  حروف  بررسی  در  سنتی  رویکردهای  با  شناختی 
)2۶(. زاهدی و محمدی زیارتی )13۹۰( نیز در تحقیق دیگری شبکه 
را مشخص  »از«  اضافه  گوناگون حرف  مفاهیم  از  معنایی گسترده ای 
نموده و به خوشه بندی معانی گوناگون این حرف اضافه پرداخته اند و 
 )13۸۹( مهند  راسخ   .)2۷( کرده اند  ارائه  معنایی گسترده تری  شبکه 
در مقاله ای به تحلیل و بررسی شناختی حرف اضافه »روی« و چند 
حرف اضافه دیگر در فرهنگ سخن پرداخته، نحوه ضبط معانی حروف 
اضافه مکانی در این فرهنگ لغت را بررسی و نقاط قوت و ضعف آن 
با  می توانند  فرهنگ نویسان  اینکه  با  نویسنده  است.  کرده  را مشخص 
و  جامع تر  نگاهی  شناختی  معنی شناسی  دستاوردهای  از  بهره گیری 
اضافه  حروف  می نویسد:  آورند،  دست  به  فرهنگ نویسی  در  دقیق تر 
و حاشیه ای هستند.  مرکزی  معانی  دارای  دیدگاه شناختی  اساس  بر 
این  مرکزی اند.  معانی  استعاری  بسط  حاصل  عموماً  حاشیه  معانی 
معانی باید در فرهنگ ها از هم جدا شوند. ابتدا معانی مرکزی و سپس 
بسیار  می تواند  مورد  هر  برای  مثال  ذکر  شود.  آورده  حاشیه  معانی 
راهگشا باشد )2۸(. افراشی و کوشکی )13۹۶( نیز در مقاله ای پیشوند 

»پیش« را با رویکرد زبان شناسی شناختی تحلیل کرده اند.
در این راستا نخست معانی مشتقات آن را از منظر شناختی به دست 
آورده و در نهایت با مشخص کردن شبکۀ شعاعی این وند، دو خوشۀ 
معنایی مرکزی تعیین کرده اند که دیگر معانی از این دو گروه معنایی 
هیچ  تاکنون  اما   .)2۹( مکانی  ترتیب  زمانی،  ترتیب  می شوند:  منتج 
شناختی  زبان شناسی  چارچوب  در  را  فعلی  پیشوندهای  پژوهشی 
در  است؛  نداده  قرار  مطالعه  مورد  شعاعی  مقوله های  به  توجه  با  و 
که  شگرفی  معنایی  تأثیرات  به  توجه  با  فعلی  پیشوندهای  که  حالی 
انجام  برای  مساعدی  بسیار  زمینۀ  دارند،  پایه شان  افعال  معنای  در 
این   بی شک  می باشند.  زبان شناختی  و  معناشناختی  تحقیقات  چنین 
نوع مطالعات می تواند توجه فارسی زبانان را به چنین ظرایف معنایی 
به  امروز  و  می گرفت  قرار  نظر  مد  قدیم  فارسی  زبان  در  بیشتر  که 

فراموشی سپرده شده است، معطوف نماید.

روش کار
این پژوهش مبتنی بر چارچوب نظری معناشناسی شناختی و به روش 
توصیفی_ تحلیلی انجام شد. تمامی فعل های پیشوندی با پیشوند »فرو« 
مفاهیم  طبق  مزبور  داده های  سپس  شد.  گردآوری  سخن  فرهنگ  از 
برای  شده اند.  تحلیل  طرحواره  و  مقوله بندی  معنایی،  چند  شناختی 
متحرک  مکانی شیء  تعامل  از  نیز  پیشوند  این  معنایی  شبکۀ  تحلیل 
 Langacker استفاده شده است، با اعتقاد بر ادعای )LM( و ثابت )TR(
 TR 2۰۰۷( مبنی بر اینکه هر طرحوارۀ تصویری دارای دو عنصر اصلی(
داشته  یکسانی  محتوای  زبانی  عبارت  دو  است  ممکن  و  است   LM و 
 TRبنابراین روابط یکسانی را بیان کنند، ولی به دلیل تغییر باشند و 
و LM معنای متفاوتی از آنها استنباط شود )3۰(. همانطور که گفته 
استخراج  انوری  دکتر  سخن  فرهنگ  از  بررسی  مورد  نمونه های  شد، 
شده اند )22(. تمامی مدخل های افعال پیشوندی با پیشوند »فرو« که 
در این فرهنگ ذکر شده )تعداد 55 مدخل( تحلیل و بررسی گردیده 
است؛ به عبارت دیگر تمامی کاربردهای مختلف پیشوند »فرو« مد نظر 
بوده و لذا ممکن است نمونه هایی ذکر شده باشد که در فارسی معاصر 
کاربرد نداشته باشد. شایان ذکر است برای درک مفهوم »فرو« در افعال 
پیشوندی در گام اول از همان معانی ای که در فرهنگ سخن ذکر شده، 
استفاده شده است؛ اما در برخی نمونه ها که نیاز به جستجو و کنکاش 
بیشتری در معنای واژه احساس می شد، از سایر فرهنگ های لغت مانند 
دهخدا و معین و نیز دانش زبانی نگارنده در تحلیل برخی معانی بهره 
گرفته شد. پس از بررسی نمونه ها، مفاهیم و معانی این پیشوند بررسی 
شده و سپس با دسته بندی معانی در گروه های مختلف، شبکه معنایی 
پیشوند  مفهوم سرنمون  دادن  قرار  با  پایان  در  است.  ارائه گردیده  آن 
»فرو« در مرکز و مرتبط ساختن مفاهیم شعاعی در اطراف آن، شبکه 

روابط معنایی این پیشوند ترسیم شده است.

یافته ها
در این قسمت به تحلیل نمونه ها و طبقه بندی آنها پرداخته شده و نتایج 

حاصل از آن بررسی می گردد. 
1. معنای سرنمونی » فرو«

معنا هستۀ مرکزی رویکرد زبان شناسی شناختی نسبت به زبان و دستور 
ساختارهای  همۀ  شناختی  رویکرد  در   .)31( می شود  محسوب  زبان 
دستوری ذاتاً مفهومی هستند و کارکرد آنها در ساختاربندی محتوای 
دستوری  مقولۀ  هیچ  رویکرد  این  در  دارند.  دخالت  جمله ها  مفهومی 
از  یکی  »فرو«  پیشوند   .)4( ندارد  وجود  معنا  و  شناخت  از  مستقل 
خود  خاص  شناختی  و  معنایی  هویت  از  که  است  دستوری  مقوالت 
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برخوردار است. شایان ذکر است کاربرد افعال پیشوندی با پیشوند »فرو« 
اغلب مربوط به زبان فارسی در دوره های گذشته است و امروز به ندرت 
فعلی با پیشوند »فرو« به کار می رود. با این حال معانی این فعل ها برای 
فارسی زبانان امروزی اغلب قابل فهم است. بنابراین معانی ذکر شده برای 
معانی در زمانی آنهاست زیرا اکنون این نوع  افعال مورد بررسی اکثراً 
فعل کمتر به کار می رود. مفهوم مرکزی »فرو« در افعال پیشوندی، با 
توجه به معانی هم زمانی آن، مفهوم »پایین« است که مفاهیم و معانی 
باید  از آن گرفته می شوند. اگرچه  ارجاعی دیگر  کاربردی، استعاری و 
گفت معانی »فرو« به لحاظ در زمانی از مفهوم مرکزی به سوی مفاهیم 
حاشیه ای مقوله گسترش یافته است. در این پژوهش با مطالعۀ افعال 
پیشوندی مختلفی که با پیشوند »فرو« ساخته شده اند، به این نتیجه 
رسیدیم که »فرو« در بیشتر موارد معنای »پایین« را با خود به همراه 

دارد. بنابراین می توان گفت معنای سرنمونی آن، »پایین« می باشد. 
1-1. افزودن جهت پایین به افعال )معنای سرنمونی(:

به فعل جهت داده و در واقع جهت  این پیشوند  افعال  اغلب  در  الف: 
رو به پایین را به آن می افزاید. برخی افعال مانند افتادن یا ریختن این 
جهت رو به پایین را در خود دارند اما افعالی مانند انداختن، افکندن و 
افشاندن می توانند در هر جهتی رخ دهند؛ مثاًل به باال انداختن، به باال 
به  از سوی دیگر برخی فعل ها مانند دویدن  افشاندن.  باال  به  افکندن، 
هیچ  وجه چنین معنایی را در خود ندارند و تنها با افزودن »فرو« بر سر 
آنها می توانند چنین بار معنایی ای پیدا کنند. پیشوند »فرو« در ترکیب 
با همۀ این گروه ها جهت آنها را به سمت پایین مشخص می کند و در 
در  تأکید می کند.  آنها  بر جهت  نیز  ریختن  یا  افتادن  مانند  فعل هایی 

شکل 1 نمای فضایی_مکانی این افعال نشان داده شده است.
  • سر خود به سوی زمین فرو افکند )22(.

  • طیر أبابیل... سنگ..... چون فرو می انداختند، لشکر ابرهه به درک   
     واصل می شدند )22(.

  • برگ های درخت فرو ریخته بود. 
  • گل بهاری... هیچ مقام نکند و زود فرو ریزد )22(.

  • یکی طشت خاکسترش بی خبر/فرو ریختند از سرایی به سر )22(.
  • فرمود تا عبداهلل را از دار فرو گرفتند و دفن کردند )22(.

  • این مسافری عزیز است هر جای پای باز نکند، و در هر آشیانه ای 
    فرو نیاید )22(.

ب: در نمونه های زیر نیز که معنای سرازیر شدن دارد، همین کارکرد 
معنایی را دارد:

  • کدام دیده به روی تو باز شد همه عمر/که آب دیده به رویش فرو 
     نمی آید؟ )22(.

   • از رخسارم عرق غیظ فرو می ریخت )22(.
   • اندر چشم فرمایی فروچکاندن لعاب اسبغول )22(.

    • گفته اند که اشکی که از چشمان دلبری نازنین فرو چکد، صخره ها را  
     بدل به پنبه می کند )22(.

   • آبی عظیم دیدیم که از جایی بلند فرو می دوید. 

  • عبداهلل زبیر را سنگی سخت بر روی آمد و خون بر روی وی فرو 
دوید )22(.

   • به اتاق رفته، درهای آن را بسته، پرده هایش را فرو می افکنند )22(.

   • گوهر ز دهن فرو فشاندی/بر تارک تاج او نشاندی. 
د فرو فشاند شکر )22(.    • چنگ در برگرفت و خوش بنواخت/ز دو بُسُّ

   • بطری را بر سر یک تن از قاطرچی ها فرو کوفت )22(.
   • این گوی های زرین چون گل میخ بر طبق الجوردی آسمان هر شب    

    فرو می کوبند )22(.
   • طبل ها فرو کوفتند و از اطراف، حصار را در میان گرفتند )22(.

از  مشتق  مقوله های  گفت  می توان  که  هستند  نیز  دیگری  افعال  ج: 
معنای سرنمونی هستند و همین معنای پایین در آنها دیده می شود با 
این تفاوت که میزان حرکت آن فعل ها به سمت پایین متفاوت است. 
بدین معنا که اگر در تمام نمونه های باال چنین تصور کنیم که جسم 
متحرک بر روی سطح ثابتی می افتد و همان جا قرار می گیرد، در افعالی 
که در این قسمت ذکر می شود قدری از سطح ثابت نیز پایین تر می رود 

و به عبارت دیگر فرو می رود )شکل 2(.

شکل 1. طرحوارۀ تصویری معنای سرنمونی
»فرو« با افزوده شدن بر اغلب افعال جهت رو به پایین را به آنها می دهد. شیء متحرک به 

سمت زمینۀ ثابت حرکت می کند.

شکل 2. طرحوارۀ تصویری معنای »فرورفتن«
شیء متحرک رو به پایین و به سمت زمینۀ ثابت حرکت می کند و قدری از زمینۀ ثابت 

می گذرد.
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  • میخ بی واسطه چکش، در تخته فرو نمی رود )22(.
  • دستمال پیچازی را تو جیبش فرو کرد )22(.

د: در افعال زیر، حرکت رو به پایین باز هم بیشتر می شود:
  • سر دیگ استوار کند و به تنور فرو نهد و بامداد بردارد سربگشاید. 

  • مرده را به گور فرو نهند )22( )شکل 3(.

ه: و در نمونه های زیر، باز هم حرکت رو به پایین بیشتر و بیشتر می شود:
  • تالطم امواج احتیاجات انسان را در خود فرو می برد )22(.

  • و در غرق شدن از آن هم بیشتر فرو می رود )شکل 4(.

پس فرو در افعال مختلف میزان دارد و در این افعال به حدی معنای 
افعال معنای غرق شدن  پایین رفتن در آن شدت یافته است که این 

یافته اند.
2. معانی پیرامونی

»فرو« دارای معانی حاشیه ای و پیرامونی نیز می باشد که در این قسمت 
به شرح و تبیین آنها پرداخته می شود و در پایان در یک جدول و نمودار 

گروه های معنایی مختلف آن نشان داده می شود. 
2-1. توقف )ماندن/متوقف شدن(:

  • هرکه در کار خدای عزوجل و در راه حق تعالی فرو استاد، او از شمار 
بازماندگان راه باشد )22(.

  • قومی که بر درجه تقلید فرو ایستاده اند... پنداشتند که ورای ظواهر 

کار نیست )22(.
فرو  است؛  داده  آن  به  را  توقف  معنای  ایستادن،  فعل  کنار  در  »فرو« 
ایستاد یعنی متوقف شد. نکتۀ درخور توجه این است که فروایستادن 
جملۀ  در  مثال  عنوان  به  می باشد.  نیز  تحقیر  معنای  نوعی  با  همراه 
مفهوم  ایستادن  فرو  فعل  ایستاده اند«،  فرو  تقلید  درجه  بر  که  »قومی 
تعصب و جمود و عقب ماندگی را در خود دارد. این مفهوم در نمونه های 

زیر نیز دیده می شود:
  • کسی که عمری به ذخیره کردن معلومات ناقص متفرق گذرانده... 

همچنان در وادی بی خبری و بیچارگی فرو مانده است. 
  • آنها که جاه و مال دنیا را وسیلت شهوات و تمتعات حیوانی سازند... 

   هرگز جمال کعبۀ وصال نبینند و در مرتبه اول فرو مانند )22(. 
شکل 5 نمای فضایی مکانی این معنا را نشان داده است.

در مثال های زیر نیز معنای متوقف کردن و نگه داشتن وجود دارد: 
  • هیچ کس نه دست از کار بازداشت و نه زبان از گفتار فرو داشت. 

  • و وزیر هر چند کوشید ایشان را فرو داشتن، ممکن نشد تا وی نیز 
مثال داد که بروند )22(. 

کنار  در  »فرو«  کردن(:  ماندن/تعجب  خیره  و  )ثابت  ثابت   .3-2
مثال  عنوان  به  می رساند.  را  تعجب  و  خیرگی  معنای  افعال،  برخی 
تعجب کردن  و  ماندن  معنای خیره  به  »فروماند«  فعل  زیر،  در جملۀ 

می باشد:
  • به خوبّی چهر و به پاکّی تن/فرو ماند از آن شیرخوار انجمن )22(.

2-4. تمرکز )متمرکز و با دقت نگریستن(: گاه آمدن »فرو« بر سر 
افعالی مانند دیدن و نگریستن، معنای دقت و تمرکز را به فعل می افزاید؛ 

یعنی با دقت و تمرکز نگریستن )شکل ۶(:

شکل 3. طرحوارۀ تصویری معنای »فرو نهادن«
شیء متحرک رو به پایین و به سمت زمینۀ ثابت حرکت می کند، از زمینۀ ثابت می گذرد و تا 

اندازه ای به حرکتش ادامه می دهد.

شکل 4. طرحوارۀ تصویری معنای »فروبردن«
شیء متحرک رو به پایین و به سمت زمینۀ ثابت حرکت می کند و پس از زمینۀ ثابت نیز به 

حرکتش ادامه می دهد.

شکل 5. طرحوارۀ تصویری معنای حاشیه ای »توقف«
شیء متحرک بر روی زمینۀ ثابت متوقف شده است.

شکل ۶. طرحوارۀ تصویری معنای »تمرکز و با دقت نگریستن«
شیء متحرک ثابت است اما جهت آن رو به پایین و به سمت زمینۀ ثابت می باشد.
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  • بوسهل پوشیده نیز کس فرستاده بود و منشور و فرمانها بخواسته و 
فرو نگریسته )22(. 

  • چون فرو دید چارگوشه کاخ/ساحتی دید چون بهشت فراخ )22(.
و  معنای دقت  نگریستن همه جا  فعل  بر سر  است »فرو«  شایان ذکر 
تمرکز را اضافه نمی کند و بیشتر جهت نگاه کردن به پایین را می رساند:
    • خفته آب نخورد، و ابتدا به کوزه فرو نگرد تا خاشاکی و حیوانی نباشد.

     • چاهی است که هرکه بر لب آن چاه شود که فرو خواهد نگریست، 

نتواند فرو نگریدن )22(.
زیر،  نمونه های  در  رهاکردن(:  گذاشتن،  )کنار  پایین/کنار   .5-2
مانند  فعل هایی  با  ترکیب  در  اما  است،  پایین  معنای  همان  در  »فرو« 
گذاشتن )=فروگذاشت(، به معنای ترک کردن و رها کردن کاری است. 

  • فرو داشت دست از کمربند اوی/شگفتی فرو ماند از بند اوی. 
  • ای مرگ پیکار فرو گذار. 

  • محمدبن عبدالوهاب... عالم بوده در علم شرع و هر فن، همه را فرو 
گذاشت و به علم صوفیان مشغول گشت.

و  می روند  خواهند  چنانکه  تا  گذارند  فرو  را  کودکان  مادر  و  پدر   •           
زندگانی می کنند )22(.

2-6. تنزل )تنزل مقام(: گاه پیشوند »فرو« بر مفهوم به زیر کشیدن 
و تنزل مقام، داللت می کند )شکل ۸(:

  • کی بود که تو را فرو نشانند و مرا برنشانند؟ )22(.
  • با یکدیگر در حیلت ایستادند تا این دو ساالر را چگونه فرو برند؟ )22(.
  • به هیچ حال من خواجه را دست آن نخواهم داد که چنین چاکران  

    را فرو خوَرد به انتقام خویش )22(.
این مثال ها یادآور دیدگاه و دربارۀ استعاره های جهتی است. استعاره های 
اساس  بر  را  مفاهیم  عمدتاً  که  هستند  استعاره هایی  جهتی  یا  وضعی 
و...،  نزدیک  دور،  جلو،  عقب،  پایین،  باال،  مانند  فضایی  جهت گیری 
سازمان دهی و مفهومی می کنند. کارکرد استعاری این جهت گیری های 
فضایی از این واقعیت نشأت می گیرد که بدن انسان مکان مند و فضایی 
بیرون  محیط  در  کارکردهایش  با  وی  جسم  عملکرد  شکل  و  است 

یکسان است )32(. بدین ترتیب استعاره های جهت گیرانه، به مفاهیم، 
استعاره های  برای   Johnson و   Lakoff جهت گیری فضایی می دهند. 
استعاره های  اساس  که  می کنند  ارائه  را  زیر  اصلی  نمونۀ  جهتی، چند 

فرعی بسیاری در زندگی روزانه است: 
_ شادی باالست؛ اندوه پایین است.

_ تسلط و قدرت باالست؛ مقهور و ضعیف  بودن پایین است.

_ خوب باالست؛ بد پایین است، یا بیشتر باالست؛ کمتر پایین است.

لذا این احساس که قدرت و مقام باالست و ضعیف  بودن پایین است، 
بر اساس تجربیات جسمانی ما از محیط شکل گرفته  است. استعاره های 
مفاهیم  اول  سازمان دهی می کنند؛ دستۀ  را  مفاهیم  از  نوع  دو  جهتی 
سادۀ فضایی )مانند باال، پایین و ...( یا مفاهیمی که ما آنها را به طور 
می کنیم.  درک  روزه مان  هر  بدنی  کارکردهای  با  پیوند  در  و  مستقیم 
ما  بدن  فیزیک  به  مربوط  آشکار،  طور  به  که  مفاهیمی  دوم،  دستۀ 
نیستند، بلکه در تجربۀ روزمرۀ ما که دارای جایگاه عظیمی در زمینۀ 
پیش فرض های فرهنگی ماست ریشه دارند. این مفاهیم مربوط به قلمرو 
اینها  مانند  اموری  و  عدالت  عواطف،  و  احساسات  ذهنی،  قضاوت های 
می شوند. به عبارت دیگر، بعضی مفاهیم کانونی در الفاظی که مربوط 
... می شود، روشن تر  و  باال_پایین، درون_بیرون، عقب_جلو  به جهات 
تعریف شده اند؛ در حالی که تجربه های عاطفی مفهومی  شده، بر پایۀ 
تجربۀ فضایی و ادراکی ما، وضوح کمتری دارند و استعاره های جهتی 
به ما این امکان را می دهد تا عواطفمان را در اصطالحاتی که روشن تر 
تعریف شده، و یا مربوط به مفاهیم دیگری است )مانند سالمت، زندگی، 
تسلط و...( مفهومی کنیم )33(. بنابراین افعالی مانند »فرو نشانند« که 
به معنای تنزل مقام و قرار دادن در جایگاه پایین است، از نظر مفهومی 

بر اساس این تجربیات فضایی و ادارکی می باشند.

قبلی  قسمت  در  که  همان طور  احساسات(:  )کنترل  کنترل   .7-2
شرح داده شد، برخی مفاهیم مثل احساسات بر اساس جهت گیری های 
ابراز  گفت  می توان  اساس  این  بر  می شوند.  روشن  و  ادراک  فضایی 
هیجان ها باالست/کنترل هیجان ها پایین است. در برخی افعال پیشوند 

شکل ۷. طرحوارۀ تصویری معنای »کنار گذاشتن و رها کردن« 
شیء متحرک رو به پایین و البته به سمت عقب و کنار حرکت می کند  و بر روی زمینۀ ثابت 

متوقف می شود و رها می شود.

شکل ۸. طرحوارۀ تصویری معنای تنزل مقام
شیء متحرک که در جایگاه باالیی قرار داشته به سمت پایین کشیده می شود و بر روی زمینۀ 

ثابت قرار می گیرد.
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»فرو« همین کارکرد معنایی را دارد و به معنای کنترل نوعی احساس 
یا هیجان از قبیل خنده، خشم و غیره می شود:

  • ببخشود برحال مسکین مرد/فرو خورد خشم سخن های سرد )22(.
  • جهانگیر خان خشمش را فرو داد )22(.

2-8. تقلیل/کاهش )کاهش و تسکین درد(: پیشوند »فرو« بیشتر 
پیدا  یافتن  تسکین  و  آرام شدن  معنای  »نشاندن«  فعل  با  ترکیب  در 

می کنند:
  • مالیدن حنا بر پیشانی، درد شقیقه را فرو می نشاند. 

  • و چون صفرا به جوش آمد، چاره فرو نشاندن است )22(.
  • امیدوارم با این دارو دردش کمی فرو نشیند )22( )شکل ۹(.

2-9. تقلیل/کاهش )کاهش صدا و ساکت شدن(: در نمونه های زیر 
»فرو« در ترکیب با فعل به معنای کم شدن صدا و ساکت شدن آمده 

است:
  • به تدریج بانگ و ناله فرو می نشیند و سکوت همه جا را فرا می گیرد 

.)22(
  • ظهر که شد، صداها فرو کشید و برف ماند و برف )22( )شکل 1۰(.

2-10. خاموش  کردن: پیشوند »فرو« همراه با فعل نشاندن به معنای 
خاموش کردن ]آتش[ و آرام کردن ]هیجان و آتش درونی[ به کار رفته 

است:
  • این قضیۀ )عشق( چنان آتش مقاصد و نیاتم را فرو نشاند که خود 

را فراموش کردم. 
  • تو دررسی و این آتش را فرو نشانی )22(.

  • شعله ها کم کم فرو می نشست و جسم اتاق گرم می شد. 
  • نباید که... چراغت فرو نشیند )22( )شکل 11(.

در رویکرد شناختی، این باور وجود دارد که تجارب بدنی ما از طریق 
 .)3( می انجامد  معنامند  مفاهیم  شکل گیری  به  تصویری  طرحوارۀ 
ساختار مفهومی طرحوارۀ تصویری می تواند موجب شکل گیری مفاهیم 
یا  می نشست«  فرو  »شعله ها  نظیر  جمالتی  ساخت  شود.  انتزاعی تر 
»عشق، آتش مقاصد و نیاتم را فرونشاند« در نتیجه مشاهده قاعده مند 
انسان از موقعیت هاست )مشخصه تجربیات بدنمندی( که به واسطه آن 

کاهش میزان چیزی با کاهش بعد عمودی آن همراه است. 
برانگیختگی  که  شده  موجب  آتش  از  ما  جسمانی  تجربۀ  همچنین 
فوران کردن  کشیدن،  شعله  صورت  به  را  خود  هیجانات  و  احساسات 
با  را  احساسات  مهار  و  کنترل  و  کرده  مفهوم سازی  فشار  گونه ای  و 
فعل  که  همان طور  باال  جمالت  در  آن.  فرونشستن  و  خاموش شدن 
»فرونشستن« برای خاموش شدن آتش )که به سمت پایین است( به 
کار رفته،  دربارۀ کاهش و مهار عشق یا نیات و مقاصد به کار رفته است.

2-11. تحقیر: گاه پیشوند »فرو« معنای تحقیر را به همراه دارد؛ مثاًل 
کار  به  کسی  تحقیر  قصد  به  وقتی  خوابیدن  و  نشستن  مانند  افعالی 
می روند، پیشوند »فرو« به آنها افزوده می شود. »فرونشست« در مقایسه 
با تحقیر مخاطب  بار معنایی متفاوتی دارد، یعنی همراه  با »نشست« 

است )شکل 12(.

شکل ۹. طرحوارۀ تصویری معنای »تقلیل و تسکین )درد(«
شیء متحرک رو به پایین حرکت می کند و بر روی زمینۀ ثابت متوقف و آرام می شود. 

شکل 1۰. طرحوارۀ تصویری معنای »تقلیل و کاهش )صدا(«
شیء متحرک رو به پایین حرکت می کند و بر روی زمینۀ ثابت متوقف و آرام می شود. 

شکل 11. طرحوارۀ تصویری »خاموش کردن«
شیء متحرک )آتش( رو به پایین حرکت می کند و بر روی زمینۀ ثابت متوقف و خاموش 

می شود. 

شکل 12. طرحوارۀ تصویری معنای »تحقیر«
شیء متحرک رو به پایین و به سمت زمینۀ ثابت حرکت می کند.
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  • اشتر نادان به نادانی فرو خسبد به راه/بی حذر باشد از آن شیری که 
هست اشترفکن )22(.

2-12. بلعیدن و قورت  دادن: به نمونه های زیر دقت کنید:
  • بسیار لقمه هایی را نخاییده فرو می بردم )22(.

  • خداوند یک مثقال به تو نداده است، شرم و حیا و انسانیت را جویده 
    و فرو داده ای )22(.

  • همه بالها را به شهد برگیر و در قدح محبت و مؤانست افکن و 
    فروکش )22(.

فعل های بردن، دادن و کشیدن هر یک دارای معانی خاص و ویژۀ خود 
هستند اما با افزوده شدن »فرو« به آن ها معنای خوردن، بلعیدن، قورت 
 دادن و آشامیدن پیدا کرده اند. البته در این افعال هم پیشوند »فرو« بار 

معنایی پایین را با خود به همراه دارد )شکل 13(.

با توجه به تحلیل  معانی پیرامونی متعدد »فرو« می توان آنها را در چند 
گروه طبقه بندی کرد. جدول شمارۀ 1 گروه های مختلف معنایی فرو را 

نشان می دهد.
در شکل 14، شبکۀ شعاعی پیشوند »فرو« ارائه شده است

شکل 13. طرحوارۀ تصویری معنای »بلعیدن و قورت دادن«
شیء متحرک رو به پایین حرکت می کند و از زمینۀ ثابت هم می گذرد و به پایین تر از آن 

می رود. 

نمونه هامعنامعانی پیشوند »فرو«

افزودن جهت پایین به افعالپایینمعنای سرنمونی

الف: فرو آمدن، فرو افتادن، فرو ریختن

ب: سرازیر شدن

ج: فرو رفتن، فرو کردن

د: فرو نهادن

ه: فرو بردن، فرو رفتن

معانی پیرامونی

فروایستادن، فروماندنتوقف )ماندن/متوقف شدن(

فروماندنثابت )ثابت و خیره ماندن/تعجب کردن(

فرو دیدن، فرو نگریستنتمرکز )با دقت نگریستن(

فرو گذاشتنپایین/کنار )کنار گذاشتن، رهاکردن(

فرونشاندن، فرو کشیدنتنزل مقام

فروخوردن، فرو دادنکنترل )کنترل احساسات(

فرونشاندنتقلیل/کاهش )کاهش و تسکین درد(

فرونشاندنتقلیل/کاهش )کاهش صدا و ساکت شدن(

فرونشاندنخاموش  کردن

فرونشستن، فروخسبیدنتحقیر

فروبردن، فروکشیدنبلعیدن و قورت دادن

جدول 1. معانی پیرامونی »فرو«
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بحث
رویکرد شناختی در زبان شناسی تحوالت مهم و تأثیرگذاری داشته است 
که از جملۀ مهمترین آنها می توان به منظر و دیدگاه تازه ای که این رویکرد 
کرد. حروف  اشاره  داده،  اضافه  مانند حروف  زبانی  واحدهای  برخی  به 
اضافه که پیش از این به نظر می رسید مفهوم مستقلی ندارند و معنای 
خود را از دیگر واحدهای جمله می گیرند و فقط وسیله ای هستند برای 
برقراری ارتباط میان سایر واحدهای زبانی، امروزه در رویکرد شناختی به 
عنوان واحدهای واژگانی مستقل که دارای مفهوم و ساختارهای معنایی 
مشخص می باشند، مورد توجه قرار گرفته اند. پیشوندهای فعلی از جمله 

مقوالت زبانی هستند که در زبان فارسی گذشته کاربرد بیشتری داشته  
ظرافت های  دارای  فعلی  پیشوندهای  می روند.  کار  به  کمتر  امروزه  و 
معنایی بسیاری هستند که اغلب ادیبان و نویسندگان گذشته به تأثیرات 
معنایی مهم آنها توجه داشته و با دقت و ظرافت فراوان از قابلیت های 
مؤثر این پیشوندها در زبان خود بهره می گرفتند. پیشوند »فرو« یکی 
از پیشوندهای فعلی است که اگر چه امروز به ندرت به کار می رود و در 
فعل های اندکی مانند »فرودادن« وجود دارد، اما ظرفیت های معنایی 
بسیاری دارد که بسیار در خور توجه و تأمل است. با هدف درک بهتر 

شکل 14. شبکۀ شعاعی پیشوند »فرو«
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