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 چکیده

 این .دکن می تحلیل ،شکسپیر غزل شش در را زمان استعاريمفهوم و نقش  حاضر مقاله 
 هاي الگوبرداري و زمان مفهومی استعاره کارکردهاي و ماهیت تحلیل و معرفی با پژوهش

 ابتدا در .پردازد می ؛است لیکاف استعاره نظریه بر مبتنی که اشعار این در آن با مرتبط ذهنی
 ساختار که است شده تبیین و ارائه شکسپیر غزلیات در زمان هاي استعاره از دقیقی گزارش

 شده، تعبیه عمیقاً فرهنگ یک در که هایی ارزش ترین اساسی با ،بنیادین مفاهیم استعاري
 در که هایی عارهاست :دشو می تقسیم گروه دو به ،مضمون نوع اساس بر استعاره .دارد انسجام

 راهبرهاي به سپس و است رقیب مثابه به زمان که ها آن و است هنرمند مثابه به زمان آن
 پرداخته زمان انسانی متناقض ظاهر هب خصوصیات برابر در مقاومت براي شکسپیر پیشنهادي

 است؛ ذهن مندي نظام بر مبتنی که فرهنگی محیط با انطباق چگونگی به سپس .است شده
 به قادر )مخاطب( گیرنده تا کند غلبه تفاوتم ارتباطی موانع بر طریق، بدین تا ردازدپ می

 کارآیی بر سندي خود این و شود )راوي( فرستنده به بازخورد نمودن فراهم و پیام رمزگشایی
 را آن توان می فرهنگی، و ذهنی ساختار در زمان محوري نقش علت به طرفی، از .است ارتباط

  .گرفت نظر در ارتباط و فرهنگ بنیادین هاي جنبه از یکی عنوان هب
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  مقدمه. 1

  اهمیت زمان در غزلیات شکسپیر

 سال در) شود می غزل انگلیسی یاد که از آن تحت عنوان (شکسپیر غزل سروده ویلیام 154
 سه کلی متشکل از یک مجموعه استداللی الگوي داراي انگلیسی غزل. به چاپ رسید 1609

یک  سپس،. است نهاده، یک پاد نهاده و یک نتیجه گیري ترتیب شامل یکه ، که برباعی است
  .سازد می مرتبط مجموعه کل محتواي به را آن کرده و خالصه را هر غزل دوبیتی محتواي

. شده است برجسته مختلف اشکال به شکسپیر غزلیات اسرتسر در اغلب ،زمان یغماي موضوع
  ،خاص یشخصیت بر زمان تأثیرات به گاهی شود، می اشاره زمان تخریبی قدرت به اوقات گاهی
 رگذ با ممدا راوي که رسد می نظر به. شود می تمرکز غزلیات در خوبرو جوان یا گوینده چون
 درگیر ،تغییر و ناپذیري اجتناب ،خاطره ،فناپذیري اعم از ،ستدربرگیرنده آن ا هرآنچه و زمان
 مبارزهبه  که رسد می نظر به گاهاً ومضطر است،  کنترل قابل غیر بر سر پدیده هاي او. است

 دفاع براي ترفندهایی و امید به شکسپیرگاه گاه  هرچند ،می پردازد زمان علیه خود ناموفق اي
فکر و  که زمان رایج هاي ویژگیاین  به اشاره منظوره ب. کند می اشاره زمان تخریب برابر در

  .نماید می استفاده استعاره از جمله صنایع بدیعی ازوي  ،درگیر می کند را شاعرذکر 

کار ه هاي ب استعاره. است شکسپیر شش غزل در زمان استعاري مفاهیم تحلیل مقاله هدف این
 ما مفهومی نظام اساس و بر لیکاف جورج استداللو  استعاره ساختار نظریه رفته در اینجا در

. شوند می پردازش یکدیگر آنها با همبستگی و شاعرانه استعارات چگونگی عملکرد درك براي
 مشترك درك و اذهان ساختار کنیم که با حس می تنها استعارات، ما نه این مطالعه هنگام در

تجربی  و درك تخیل که جدیدي يها افق بلکه از مواجه شده ایم، خود فرهنگ موجود در
  .آگاهی می یابیم براي ما می گشایند

  منظور جرج لیکاف از تئوري استعاره چیست؟. 2
صنایع بدیعی  یا منطقی غیر ترغیبی ساده، تنها به مثابه تزئینی استعاره به کالسیک رویکرد

 ایگاهج آن، جاي به و می شود، پس زده شناختی شناسان شود توسط زبان نگریسته می
 برخی. شود معرفی می ما مفهومی نظام اجتناب ناپذیر از و اصلی جنبه یک عنوان جدیدي به
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 مطرح لغات متفاوت مصادیق عنوان بهدر فرهنگ واژگان  کلماتآشکارعرفی و  مجازي معانی از
 به مجاز مرسل و استعاري بسط معنایی دلیل به است ممکن کلمه یک که طوري به شوند، می

 از اي پیچیده هاي شبکه گیري شکل در خطیري نقش بدین جهت، و کند اشاره ولهمق چندین
  .)1996 انگرر و اشمید. ف(بازي کنند  ، بیان گردیدهکلمهی که توسط یک مرتبط مقوالت

 که شود می استفاده مواردي به اندیشیدن بمنظور استعاره ،"شناختی ابزار" یک عنوان به
بر جنبه هاي خاصی از  نسبتاً مفهوماین  ،بنابراین.  گنجدمی همچنین زبان و تفکر حیطهدر

 دامنه درك منظوره ب. می شود از حوزه ادراکی کامالً متفاوتی درك و بنا وارداتی ساختارهاي
مولفه  (اجزاء همپوشانی توانایی و مبداء دامنه به مربوط مناسب / متعارف دانش به باید هدف،

دست  اصلی متنوع و غنی "انگاره" به  میتوانخود، نوبه به .تکیه کرد ساختار دو هر قرین )يها
 استفاده مورد خودکار طور به عرف محسوب شده و پس از آن انگاره این ،به محض ایجاد. یافت
 شامل  کهحاصل می شود استعاره ذاتی ساختار از غنی  وقدرتمند انگارهیک . گیرد می قرار
موجود و یا   استنتاجی ، خصوصیات و دانشابطرو ازترسیم شده است  ییمولفه ها سري یک

  .ایجاد شده است

 در متعارف خودکار تفکر مکانیسم از استفاده بر عالوه ،شاعرانه استعاره که است ذکر به الزم
 و تکامل ،بسط. اند گرفته قرار توجه مورد نیز انهشاعر استعاره هاي جنبه دیگر روزمره، زندگی
  .دهند می قرار سوال مورد را روزمره استعارات زبان فهم مرزهاي  هامکانیسم این ترکیب

   عمومی شکسپیر نسبت به زمان در غزلیاتشنگرش. 3
 نقطه نظر از ذهنی سیستم در موجود انسجام توضیحبه  ترنر، و لیکاف خود، کتاب نهم فصل در

 به اآنه). 1989 ترنر، و لیکاف (دپردازن می روزمره اصطالحات در مجاز مرسل و استعاره
در اولی مفهوم  که  کنند، اشاره میزمان متناقض ساختار منظم دو از رفیلمو چارلز مشاهدة

متعاقباً اتفاق  که رویدادهایی آمادگی مواجه با ما" در جمله -پیش در گذشته و پس در آینده
 در جستجوي آن گذشته دهه در وي که است ی هایایده بسط ها نقاشی" ، و"نبودیم ه،افتاد
فکر کردن به  تحمل او " در جمله -پس و گذشته در پیش و در دومین، مفهوم آینده در ،"بود

        در نظر گرفته "شان را پشت سر داردهای نگرانی"و "نداشت راپیش رو  تنهاییسالهاي 
 بدوندوجانبی، توان ترکیب  ظاهر متناقض منسوب بهه استعارات ب این هرچند. شوند می
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این  ."کنی یا نه را دنبال می داستان آیا بدانیم از پیش بگذار": می باشندرا دارا  عوارض منفی
 استعارات ی ازیک. به اشیاء در حال حرکت نسبت می دهد را پس- پیش جهت پس - پیش نظام

 از میان آن توان  میکه ساکن شیء یک ، استکاال مثابه به زمان انگلیسی زبان در متعارف
سوي  به آینده متحرك که در آن شیء به مثابه استعاره زمان ر،دیگ یعبارت به یا عبور کرد، و

 زمان آن" ، " ...زمان آن خواهد رسید که":  استحرکتدر  ثابت ناظرانی عنوانه ما ب
کار رفته براي ه پایه ب غالب شناختی استعاره شکسپیر، غزلیاتدر. "است گذشته مدتهاست که

  :می باشد متحرك شیء به مثابه  زمان زمان مفهومدرك 

  
 در استعاره ایناست،  شده داده  نشان’im‘ و ’tr‘با  ترتیب به 1 شکل در که همانطور

 این در. بازتابانده می شود عطف نقطه و مسیر استفاده ازاصطالحات  باشناختی زبانشناسی
 بسط یافته در حرکت عنوان به زمان يپویا کیفیت دهنده نشان) مسیر یا (شکل نماد شکل،

 حرکت که آنجا از). جهت یابی شده است و گذاري شماره ’st‘ اختصار باال ،با شکل که در(
 نقطه یا (گیري جهت براي یمرجع عنوان به زمین. است پیوسته نیز زمان گذر است، پیوسته

   .است شده بازتابانده) 1994 ،لیکاف (ساکن ناظر توسط) عطف

 از ما شناخت با زمان از ما درك ،ساختند خاطرنشان) 1980 (ترنر و فاکلی که همانگونه
 که شود می در نظر گرفته حرکتی عنوان به زمان رگذ زیرا است، تنیده مرگ و زندگی تجارب

 از وضوح به زمان و مرگ بین ناخودآگاه رابطه. موجب می شود را ناپذیري اجتناب رویدادهاي
 ،شنی ساعت ماسه مانند" ،"غایب فرداست ،حاضر امروز" چون   ايروزمره عبارات طریق

 به را يرویداد ما. "...ی است براي زمستان اکنون" ،"ماست که سپري می شوند زندگی روزهاي
آن  و رخدادآن  بین بکر يپیوند بدین طریق، و دهیم می استناد رویداد آن به مختص ویژگی

  .می یابیم خصیصه
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 عنوان به و یک عاملی از ناشی بلکه اتفاق، یک عنوان به فقط نه معموالً توجه قابل رویداد یک

 با ، و)زیر لاشکا همچنین و (2 شکل در متناظر قیاس روابط. استنباط می شود یعمل نتیجه
 ه گرفته اند،نشانرا  هدف هاي حوزه عناصر ی کههای فلش با مبداء حوزه عناصر از استفاده
         به عامل نیز  معموالً ما عامل، بدون رویدادهاي درك براي حتی. است شده دادهنشان 

  :می پردازیم

  
ه ب موازات استعاره زمانه و ب  شده استبخشیده یانسان هویتیسرتاسر غزلیات  در زمانبه 

 به  ،انسان از متفاوت گونه اي عنوان به، زمان کدام از غزلها،  هر در. عامل بکار رفته است مثابه
 چون ویژگی هایی خاص برخیاي دار و دارایی است که ، می پردازدزندگی در خاص عملی

  ).1989 ترنر، و لیکاف ( می باشدمختلف هاي زمان در قدرت و جوانی تسخیر شده زیبایی،

  ساختار استعاري زمان در شش غزل شکسپیر. 4

   غزل دوازدهم4-1
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 گذر  با آنچه هر مانند این دو خصیصه، تباهی و زوال. می اندیشد زیبایی و جوانی دوام راوي به
 وي براي ، پایان می بخشدپر معنا و زیانبار اثراتیهمراه ه برا  چیز همه که مانز سریع

       تبدیل مخوف یشب تاریکی و زشتیبه  روزي متهور درخشش و رشادت :است هراسناك
 ،دورانش بسر رسیده جدید رشد و نموي و بهار از  اينشانه به  عنفوان جوانیحجب شود؛ می

 ؛به نقره اي می گراید  با پیر شدنشجوانی  رنگتیره یا یاهس موي شود؛ میرا می و محو
که  تباهی ، داردسن مخرب فرآیندهاي وپوچی  و اتالف اشاره به  بی حاصلبرگ بی درختان
) تابوت (درو شده اي که بر تخت روان مقبره اي يسبز سایبانی بیشتر براي ارائه ندارد، برایش

  .شود می حمل همانند آن و

 شده تأکید شعر اسرتسر در همچنین دو بیتی در ،عامل یک عمل عنوان به اهی،تب این یتمام
به  انسان مرگ / گیاهان به مثابه افراداستعارات  از  هاییمفهوم غزل، عمق خطوط در. است

 هیچپاي " چون  ايروزمره اصطالحات در توان آنها را می که  واقع است،گیاه مرگمثابه 
 فاقد او" ،"خانمان بی و ریشه بی افراد" ،"گسستیم هم از تنها ما نبود، درمیان دیگري شخص

  .  یافت"ي پژمرده شدهپا / بازو " و "ي بودرهبر مشخصه اخالقی زیبنده

 مرتبط بنابرایناست و  شده گرفته نظر در مقایسه از قسمتهایی عنوان به بخش ها ،همچنین
 تواند می یشخصی جوان و باییزی. است گیاه هاي بخش  بمثابهافراد خصوصیات با استعاره

 زمان اتالف از بخشی به ودرو  دتوان می ،رو این از باشد؛ یگیاه يسبز یا طراوت و زیبایی
  .مبدل شود

 هویتبا  زمان پدید آمده توسط يرویداد عنوان به جوانی ناپایدار خصیصه هاي زندگی، با گذر
       را  مثابه دروگره زمان ب ستعارها ،بنابراین. گیرد می قرار توجه مورد دروگر چون انسانی

 خصوصیت هاي روي بر حوزه مبداء داخل دروگر ویژگی هاي برخی موجب آن،ه  بکهمی یابیم 
  :گیرند می قرارمورد الگوبرداري  هدف حوزه در زمان
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 خرمن زمان پدر": از عبارتندزند  مثال می قیاسی استعاره این که  ايروزمره اصطالحات رخیب

از بازآفرینی ذاتی خود  زمان محصول برداشت می کند تا"، " خود را درو می کندترسناك
خود را   نیززیبایی و یشیرین. "را برداشت می کند روح و هزمان زمان"و "اطمینان حاصل کند

 آنها یجایگزین ودیگران  رشد  اینکه به مشاهدهتا دنساز می آماده براي همراهی با دیگر تلفات
تداعی کننده  که یا سفري است یک عزیمت تلفات سایر با  شدن در اینجاراههم .می پردازند

 عنوان به زمان درك ازاجتناب ناپذیر ما  بخش عنوان بهاست،  مثابه عزیمته مرگ ب استعاره
باعث  استعاره که آنجا از. کند همراهی می عزیمت تمهیدات  در در فراهم نمودنکه شخصی

 استفاده مورد يدروگر چون زمان ،می گردد همپوشانی یقطر از هدف حوزه از جدیدي درك
. گیرد می قرار استفاده مورد  نیززمان مورد استفاده آن دروگر توسط ابزار  که باگیرد می قرار
، مجازي مرسل بادر ترکیب  انسان بمثابه گیاه  استعاره زمان،مواجه با داس  با ،مورد این در

 و از خویش می یابیم دفاع به تمایل ما ،رو این از. گذارد تري را به نمایش می یکپارچه صحنه
  .می پردازیم زمان بابه محاربه  پرورش و تولید مثل توسط

که  شانزدهم قرن تصاویر برخی در گاهاً مجاز مرسل و استعاره ترکیب از ایجاد شده اي صحنه
  .آمده است بتصویر کشیده می شود 1 شکل در
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   غزل پانزدهم4-2

  
 امیلی اشعار همانند ،گذشته در. که به برداشت افراد می پردازد دروگري ترسناك مثابه به مرگ از تصویري: 1 تصویر
: آزاد دانشنامه ویکیپدیا، از تصویر برگرفته. (شدند تجسم می دروگر عنوان به دو هر زمان و مرگ ون،دیکنس

Death/wiki/org.wikipedia.en://http(   

بدین  را شاعر توجه که جاودانگی، همیشگی موضوعمواجه با  هنگام ه تفکر باز ب هاي حلقه
  .، تغییر می کندکشد می تصویر به ی در حال انجامتخریب همچون و کند می بشدت جل

 در زودگذر یکمال موازاته ب هم هنوز مثابه گیاهه  بافرادمتعارف  استعاره که است بدیهی
  .گیرد می قرار استفاده ، موردکند می رشد هرآنچه مفهوم

ستارگانی  افراد که در آن  دنیا بمثابه صحنه نمایش،- يدیگر متعارف استعاره با ترکیب در
موقعیت خاطره فرسایش  علیرغم که حالی درو  عظیم، صحنه اي در  مشغول خودنماییهستند

 دنیا تصویري واقعیت یی کهادعا. برند می لذت خود جوانی زا ،زمان  گذر بر اثربرانگیزشان تهور
ي عبث فرد عنوان به زمان ،غزل در. ستگذرا ناپایداریش در بیان می دارد چرا که یروشنه ب

 مورد را جوانی افراد چون  به جدل، ویران سازي و تغییر داراییکه شود  پردازي میهویت
 اصلی تاکید که ویرانگرمثابه ه زمان ب ، استعارهاینجا در. پردازد می تغییر و فروپاشی بحث،

 همه ،طریق ویرانی از که چرا ، استزمان بمثابه مبدل عام استعاره عضوي از عنوان به شکسپیر
- ساختار انتقال دراستعاره  حیاتی جنبه ،ادراکی دیدگاه از. می بیند آسیب و کرده تغییر چیز
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 یمهم ساختاري قیاسهاي از برخی. است دهش بیان -شناختی مدل یک منطق یا ذاتی روابط
  :از عبارتند کنند می تسهیل غزل این در هدف مدل بر مبداء مدل از الگوبرداري که

  
 زمان" ،"تباهی ما را اندازه می گیرد زمان" چون یعبارات از بسیاري در ویرانگر عنوان به زمان
 ..."زمان یغما می برد" ،"کند  میویران تمامی خوشی ما را زمان" ،"کند می نابود را چیز همه

 جنگ در جهان تمام، مرگ و پیري به جوانی از تدریجی زوال این از جلوگیري براي تالش در
زندگی خواهد کرد  جوانی شعرش در که است گزینه اي داراي شاعر وجود، این با. است زمان با
خود را حفظ خواهد تازگی ابد  تا  شاعر)هنر (غزل واسطهه ش بزیبایی و جاودانه خواهد شد و

 سازي مفهوم که است ذکر به الزم. شود می هدگرگون جوانی زیبایی ،دیگر یعبارت به یا. کرد
باید  مبارزه بهبا آن  هنر بوسیله که شخصی، موجود جاودانه اي عنوان به اینجا در زمان

  .است شکسپیر غزلیات در به کرات پرداخته شده موضوعات از یکی ،پرداخت

  غزل شانزدهم 4-3
 کند، می بی اعتبار را شاعر شعري مشقات و پرداخته تولید مثل موضوعبه ادامه  غزل شانزدهم

 کودکانجوانی،  "ظاهريلطافت " و "ذاتی ارزش" از حقیقی توالد تنها عنوانه ، بزیرا
، راینبناب. کنند متقاعد می شاعر اشعار در مقایسه بارا با اطمینان بیشتري  جوان مرد جاودانگی

  خودخلقبه  مجددا، ترتیب این بهشود تا خود را، در ازدواج، واگذار، و  می ترغیب مجدداً پسر
  .بپردازد
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 پس، است،  بودن ويدشمن غزل دوباره این در زمان هاي جنبه مهمترین از یکی حال، این با
. بماند زنده تا کرده ترغیب حریف عنوان به زمان با مبارزه به را مخاطب تا کند می سعی راوي

 هنرمندمثابه ه زمان ب استعاره است، نشده ذکر تر پیش که زمان از دیگري جنبه ،حال عین در
 این از ما آن در که دارد وجود بسیاري اصطالحات. شود می پدیدار شعر این است که در

 هاي داستان زمان" ،"بی وقفه می آفریند نوقرطی  زمان" مانند ،کنیم می استفاده استعاره
            زمان چهآن" و "یی ترسیم می کندمرزها زمان" ،"می آفریند را جالبی موفقیت آمیز

 شخصی ، می نامد"مستبد خونخوار" زمان را  راوي. "نابود می کند می آفریند، هم آن را نیز
 عنوان به را زمان او ،همچنین. "به ستیز با وي پرداخت" قدرتمند، دشمن عنوان به، که بایست

 خود جعلی هاي نقاشیهرچند که پیوسته  ،می آفریند را جوانی که کند می معرفی يرمندهن
 يابزار از استفاده باتا  خواهد می مخاطب از او ،رو این از. دهد می تغییر زوال را در جهت

 یمکان در خود از باید مخاطب که آنجا از. بپردازد زمان با مبارزه به شاعر، شعر از تر قوي بسیار
به  شعر واقع در و کند می استفادهظرف و مظروف  استعاره از کند، دفاع غزل از تر امن اربسی

 عنوان به. افتد می اتفاق به کرات شکسپیر غزلیات در قیاسی که ،بنا شده ظرف قصد قیاس با
 از یکی. بکار گیرد قربانیان نابودي براي ي بسیاريترفندها است ممکن زمان دشمن،یک 

 باشد تا "ساعات خوش" وجوانی  هنگامه ب لذت و غروربخشیدن  تواند می زمان ترفندهاي
مجاز  از، اینجا در. فریبکار را حس نکنند زمان با مبارزه ضرورت است ممکن جوانانجایی که 

تا حدي  جاهالنه تا دهد می اجازه جوانانزمان تنها به  که چرا شود می استفاده مرسل ساعت
 زوج به اشاره اینجا در مثابه گیاهه افراد ب مکرر استعاره استفاده. ببرند لذت زندگی و نه کامالً از

 و حفظ کرده در خود بذرهایی تواند می که يچه اباغ عنوان به ، داردمخاطب براي یمناسب
 زمان با مبارزه براي ترقدرتمند بس یسالح عنوان به مثل تولید. کند تولید ها گل چون یجوان
ه زمان ب استعاره. است مخاطب زندگی راستین پیرو تنها این چرا که شود، می گرفته نظر در

   شان مرتبط هنرهاي و هنرمند سه در مورد صحبت اشاره به راوي دارد که به هنرمندمثابه 
 بازتولید ،سراییده می شود شاعر "چشممردمک " توسط که) غزل خطوط (شعر: پردازد می

 و چین و خطوط رسم و ،"می کند تعمیر زندگی که زندگی خطوط" عنوان به) زندگی هنر(
 هنربه انکار قدرتمند بودن  سپس راوي. است جوانان  بر پیشانی"قلم زمان"توسط  چروك

         لطافت ظاهري، نه ذاتی ارزش نه". می پردازد زندگی هنر نسبت به زمان  هنریا خود
  ).12تا11-2( "نماید مردان چشمان را مجبور به زیستن خود در تو تواند نمی
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 وبذر ،نطفه دادن بابزاید،  جوانی باید مخاطب که دارد اصرار او ،غزل پایان در این، بر مضاف
دفاع  زمان یغماي برابر در خود از ابزار بهترینتوسط این   دیگري بسازد تاخود زدن، جوانه
 با را خود اندتوب هم بسط می یابد که هم زندگی می کند و فردي به اینجادر  زندگی هنر. کند
  .کند منع يکار چنین انجام از را او تواند نمی زمان. کند از خود ترسیم جوانی تولید باز

  
   غزل نوزدهم4-4

 همیشه براي او تنها نه. ددار می در شعر خود اعالن را جوان جاودانگی انداز چشم دوباره شاعر
 نخواهد وي زمان قادر به لمسیغماي  و بود خواهد جوان همواره او بلکه کرد، خواهدزندگی 

 در همه جا به کشتار است، آشکار مرسوم طور به که خود را معمول آسیب زمان در ازاء، . بود
         رهارا سپس  آن شاعر یک خودداري موقت، که رغمعلی و. می پردازد زیبایی و مالحت

 به نسبت  عمل رانتری دلهره آور حتی و دهد می ادامه  خودمعمول مسیر  بهزمان کند، می
 ،"کهنش قلم" و زمان هنر رغمعلی حال، این با. دهد  انجام میاست شاعر عشق که جوانی
 این در. بگیرند جشن را خود به شاعر عشق وش زیبایی تا ماند دخواه زنده اشعار این در جوان
  :توصیف می گردد زیر صور به حداقلزمان  غزل، زمان

  هاي شیر و ببردندان و پنجه ها ناپدید شدن باعث همچنین که  "بلعنده"عامل     
  د،شو می
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 رانشهوت پدر تداعی کننده داسش است که با آن که زمان، خداي اساطیري، کرونوس 
را مجبور به  زمین، ،گایا خود مادر و ، داشتنفرت او  ازکه آسمان، وس،اوران خود،

 کرد، خود فرزندانبلعیدن 
 زمان با خود، از نوعی آفرینش با تا سوزاند ار خود ققنوس چرا که این اصلی علت 

 ،کند مبارزه
 استعاره بسط  (حرکتش توسط ،دیگري از پس ییک فصول شدن محو علت عنوان به

 ،)یافته اساطیري
 کند می زخمیبا پنجه هاي خود شکارش را  ابتدا که بلعنده اي یک عنوان به،  

 که است استعاره زمان بمثابه بلعنده استآن بنا شده  پایه بر مفاهیم اینکه  اصلی استعاره کی
 که چیزهایی که است تصورمعمول ما اساس بر که کند می مطرح بلعنده یک عنوان به را زمان

 کهشوند  اي می زباله و انرژي به تبدیل هرچند ،شوند خارج می وجود از عرصه بلعیده شده
. روند می بین از بنابراینو  د،شو مین گرفته نظر در اشیا عنوان به  و دیگرهستند محسوس غیر

طالب بداندیش نسلها، و بویژه جوانان، پیوند  یک عنوان به زمان ارزیابی با جویدن و گاز زدن
ی قدرت هیچ": گوید میکه  (Ovid)  است مانند اوید شده ذکر ادبیات در بارها این. می یابد

جوان  " یا ،"شود نمی مانع خوردمی  کمال آن را چیز هر از که را زمان سنجیده هايگام
 زمان"مانند  رایج روزمره اصطالحات در ،همچنین کند؛ می استفاده آن از شکسپیر که "خوار

 آرواره هاي " ،"بلعد می روزانه طور به را شما زمان" ،"ي انجام نشدهها انتخاب مصرف کننده
    تقلیل  خاك بهه را می بلعد و نابود می کند، و هم را همه زمان" و "را گریزي نتوان زمان

 بر دوباره راوي ،غزل این در زمان با مبارزهبراي  و بیدادگر زمان با مبارزه به یتمایل ".می دهد
        پدیدار دوباره هنرمندمثابه ه ب زمان استعاره غزل، این در .کند می تاکید غزلسرایی هنر
 خود) ساعات(پنجه هاي  با را تگوش که  بلعندهعملزمان به موازات  طریقاین  از که شود می

 و هنرمند قلم تیز نوك با بلعنده آرواره هاي و ، پنجه هااینجا در.  پیش می روددهد می برش
 قدیمی قلم همان با دوباره زمان. دارد همپوشانی زمان از منزله شیءه ب ساعت اشاره هايدست
 شاعر ،عوض در د؛ده می تغییر یزشت طرح به را سطح که کند می ترسیم را خطوط خود
ویران  از سازد، منتقل نیز خود از پس هاي نسل به تواند می که زیبایی الگوي با ،را زمان

  .کند نهی می خود جوانی هنر نمودن
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   غزل صد و چهارم4-5

به سمت و  کرده و رشد تا  باشدعشق براي معمولمدت  یک تنها ساله سه دورهیک  شاید
را  اعمالی او به و بخشد می  انسانیهویتی دوباره را زمان لغز. یابد سوق سوي بلند باروري

 ترین انگاره به برجسته. فریب و سوزش ،)چرخش (تغییر ،کشتار حرکت،: می کند مربوط
 که زمان بمثابه فریبکار وزمان متحرك تندرو  ات استعار ،غزل این در زمانکشیده شده  تصویر
 در که ،است مشکل بسیار معشوقش چهره به نگاهی با انداختن راوي براي آن حرکتدرك 

. کند تواند حس نمی را آن حقیقتاً راوي هرچند ؛است کرده تغییر زمان حرکت در طی واقع
 توانیم می ما که شده زمان بمثابه رباینده استعاره به منجر وي فریب همراهب زمان سریع حرکت

 بدون زمان" ،"می رباید ها بال رازغیه همه را ب عشق از زمان" جمالتی چون در بارها و بارها
پیشه  سالمتی، ،درون صلح زمان "و "را با خود بسرقت می برد روزها زمان" ،" می ربایدآگاهی

 غرور" ،" آوریلعطرهاي" ی مانندتغییرات سایر مراه ههب تغییر این. "می رباید را مانکودکانو
 مختلف اشکال به عامل زمان  همانتوسط که است "پاییزبهارهایی زیبا تا زردي " یا "تابستان

 از پس ژوئن " یا سوزشی چون  "تابستانمرده   زیبایی" کشتاري چون گاه ،نمایان می گردد
  ."سوزاند می  که عطر آن راآوریل

را دلسوزانه  پسین هاي نسل که هنگامی است، زمان به راوي احساس اوج ،غزل نهاییدو بیتی 
  .کندمی  آگاه یغما و گذر زمان، رآواگی آگاهی از خصوصیات وادار به
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   غزل صد و پانزدهم4-6

  اند، کذب ام نوشته پیش که خطوطی آن"

   )2 تا 1 -2(گرانتر عشق بورزم به توهمی مستتوان نمی من گفتند که کسانی حتی

 

 و مخاطب شاعر، زندگی یتمام  برکه زمان، ناپذیر اجتناب قدرت به شکسپیر ،غزل این در
مثابه حاکمی ه زمان ب استعاره از او. کند می اعتراف ،گشته چیره پسین يها نسل همچنین

   حکم مرگبر  زمان"ی چون عبارات در زمان کیفیت اینبا  بارها ما. استفاده می کند مستبد
 "هستیم زمان هاي برده ما"، "کند می حکومت زیست فرایند سرعتبر  زمان" ،"می راند

 "می راند جلو به را ما وقفه بی زمان" ،"استیم ناپذیرتسل و احساس بی ،چیره گر زمان"،
زمان را  "میلیونها حادثه" گوناگون هاي جنبه شکسپیر.  مواجه شده ایم"زمان کنترل تحت"و

قریحه  افروختن تر روشنایجاد می کند، چون  در طی تغییراتی که این حاکم مستبد دلهره آور
مختل نمودن  پادشاهان، حکم دگرگون نمودن ،آراء بین وضعیتتغییر  ،شاعر انهخالق هنري

قطعیت   به عدمقطعیت تبدیل  وافکار منحرف نمودن ،تهییج شده برانگیختن تمایالت زیبایی،
 زمان تهدیدکننده استبداد وي تسلیم که رسد می نظر به ،حال این با. )5 -1 (شمرد می بر ،را

 بس یعشق قدرت تا بیندیشد تحقیق می کند به دعوت را پسین نسل یا مخاطب و شود نمی
  . کندآن شکست به قادر  او راو استبداد زمان را بنمایاند از واالتر
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  تحلیل داده هاي پژوهش. 5

 تعبیه عمیقاً فرهنگ یک هایی که در ارزشاساسی ترین  با بنیادین مفاهیم استعاري ساختار
که بواسطه آنها به  ستعاريا اصطالحات ما تعداد بسیاري از تاکنون. دارد انسجام است، شده

استعارات زمان با ویژگی  از بسیاري. ایم دیده شکسپیر غزلیات درشویم را  نائل می زماندرك 
مثابه ه زمان ب قبیل از( می باشند یفرهنگ دررایج  پایه مفهومی  از استعارات ناشیهاي انسانی

 یافتن براي واقع در ر گشته،منسجم پدیدا استعاري ساختار) زمان بمثابه تغییردهنده یا عامل،
  دراست بهتر هرچند،  ضرورت دارد؛شکسپیر دوران در موجود هاي ارزش مورد در بیشتر
 ما به که مندي نظام همان توضیحدارند به  سعی) 1970 (ترنر و فلیکا کهداشته باشیم  خاطر
 لزوما دازند، که می پرکنیم درك دیگر طریق مفهومی از را مفهوم از  ايجنبهتا  دهد می اجازه
 اشکال در. کند می پنهانرا  است تناقضدر  استعاره آن با که مفهوم از دیگري هاي جنبه

       تصویر ه ب را زمان مختلف هاي جنبه ویژگی هاي انسانی که  همهکردیم تالش ،پیشین
 بنايم بر، انسانی لحاظ از را ها پدیده تا کند می کمک ما به یک هر. کنیم انتخابمی کشید 

  .تعبیر کنیم نهایما ویژگی و اعمال اهداف، ها، انگیزه

   انسجام استعاري متقابل5-1
 کنند؛ می اعمال واقعی زندگی بر ی، ساختارهاییتجرب جدید ارتباطات ایجاد طریق ازاستعارات 

کار ه ب بعدي نسل براي تجربی مبناي یک عنوان به آنها ،شد ایجاداین ارتباطات  که هنگامی
 10 شکل در ،دائم آن وقوع به توجه با زمان استعاره همگراي شناسی هستی. شوند میگرفته 

.  معرفی شده استاستبنا شده  آن بر غزلها یتمام ساختارهاي که یتالتگش یک عنوان به
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 به همه ،رباینده همچنین و حاکمی مستبد ،بلعنده ،ویرانگر ،دروگر مثابه به زمان استعارات
 ،جوانی فقدان چون یاموال فقدان زمان، گذر مختلف، اشکال از سیاريب درخاص  تغییرنوعی 
 آنها هستند، حوادث تغییرات که آنجا از .گردد مربوط می ظاهر و اشیاء مناظر، تغییر ها، ارزش

 نمایندگی یک عامل دره شوند که ب به مثابه عمل در نظر گرفته می استعاره حوادث طریق از
 دیگر نیز هستند متداولاستعارات  برخی شامل تغییرات مختلف واعان. تاثیر می گذارند تغییر

  .می باشند اتتغییر نوع به بستهوا که

  
 است استعاري مفاهیم تداوم همچنین و انسجام دلیل بهاستعارات بین  سیستماتیک رابطه این
 که جاآن از. گیرد می را نیز دربر تعمیم براي استفاده مورد وراثتی مراتب سلسله ایجاد که

 زمان دیگر مخرب هاي ویژگی با موازي و پیوسته همواره صورت هر  درهنرمند زمان استعاره
کار ه استعارات ب همه از که است مقوله اي متعارف استعاره یکنیز  مثابه رقیبه زمان ب است،
 شده بکار گرفته غزلیات تمام مشترك موضوع یک عنوان به و شود، میناشی  اینجا در رفته
 بر عالوه(استعارات  تمام شود می باعث که است چیزي همانرقیب بودن  به طرقی، .است

       به خود اجازه  شکسپیر دلیل، همین بهدقیقاً  و باشد، همسو و منسجم) هنرمند استعاره
  . عمومی پیشنهاد دهددشمن این برابر در مقاومت براي حل راه تعدادي تا می دهد

 ،تشبیه در آنها استفاده شده اند یا مجاز مرسل، استعاره که اصطالحاتی در شدن درگیر با
 جدید اي شیوه به ساختارها ترکیب براي همپوشانی ها مختلف انواع کار گیريه چگونگی ب

 از شکسپیر غزلیات این در استفاده مورد تشبیهات و مجاز مرسل. مورد سئوال قرار می گیرد
) تاصف شکل به ("شما کهن قلم" ،"شما ساعت" ،"زمان قلم" ،"زمانداس " مانند عباراتی

 عنوان به ،جدیداستعارات  ساخت در "ی اشمیلیونحوادث  "،"ساعت عقربه چون" ،" پاسریع"
 به. جوید می کمک کار گرفته نشده آنهاه ب هاي بخش از استفاده یانمونه هاي متعارف  بسط
     را جدید استعاره و وردبیشتر بچشم می آ را شاعر برجسته هاي جنبهاین  ترتیب، این
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 به معنی -توپولوژیکی اصل اغلب هایی نمونه چنین اگرچه. نمایش می گذارده برجسته تر ب
 ساخت ترویج منظور به امر این کنند، می نقض  را- مشترك نسبیت ساختار حفظ براي فشار
اده واقع مورد استف ها گیري نتیجه بینی پیش توان در است که می یکپارچه ذهنی تصویر یک

 هاي شبکه بین ارتباط  حفظاجازهاین  ما به پیوندهاي مجاز مرسل حضور کلی، طور به. گردند
که  مرتبط هاي حوزه مفهومی ساختار مجاورسازیهاي مقدور شده شامل که فضاي ذهن را

مجاز مرسل یا  مؤثر نقش درك. دهد داراي اهمیت باشد را بدست می استدالل براي ظاهراً
منظور ه ب استنباطات ترکیب از استفاده با انسانها چگونه اینکه درك براي فرایند، ینا در تشبیه

 مفهومی نظریه از پسامر  این. باشدکنند، موثر می مفاهیم با معنا تولید می یکپارچگی تسهیل
 1993 سال درکه  ،دیگران وتاثیر نظریه تلفیق مفهومی فوکونیر، ترنر  تحتکه  ،لیکاف استعاره

  .بسط یافت د،ش آغاز

   شکسپیر در غزلیاتمقابله با زمان  پیشنهادي سه طریق 5-2
 با نبرد این. ی باشد که بر علیه آن باید به مبارزه  پرداختدشمن تواند می فردیت یافته زمان
 چگونگی ورا  انقراض امکان ما به همیشه او که  تا جاییاست شکسپیر اصلی  تاکیدزمان

 قدرتمند حریفی با تمرکز بر او ،کار این با. شود می یادآور ن راخریبمات در زمانعملکرد ظالمانه 
. دهند می ارائه هویت بخشی منابع عنوان به را ها نقشاستعاري،  ساختارهاياستفاده از  و

        جا ه ب ترماندگار همواره ،زیبایی ناپذیر اجتناب دگردیسی عنوان به حتی هرچند غزلیات،
 پرداخته و را قدرتمند زمان گوناگون هاي جنبه ود، غزلیات وي به بیاناین وج با. می مانند

 خودداري هستند، زندگی طولدر  ويشکست به قادر که زمان قدر رقباي سه یادآوري از هرگز
   .کند مین

 یا حل راه ارائه و بند شعر هر وسیلهه ب زمان سازي مفهوم همپوشانی با غزلیات پایان و آغاز
  .می گردند مرتبطم  هبه ، در دوبیتی نهایی غزلدارد ذهن در اعرش که گیري نتیجه
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  بمعناي ارزشی '─'مثبت،  ارزشی عنوان به '+'، "بدین معنا" معناي به '=' نماد 11 شکل در

  .می دهد نشان  رازمان در قبال یغماي حلراه  ' ←' نمادو  منفی

ادراکی  سیستم در طول تی اسمنسجم پیشرفت اوج بیتی نتیجه گیرنده نهایی نقطه دو
 ساخته غزلیات از یک هر در سومبند  تا اول بند ابتداي از کهاز ترکیبات استعاري  )شناختی(

 حل راه درگیریش و به مخاطب شاعر که است  کنندهگیري نتیجه بخش اینو . است شده
 کیفیت و زمان با عمدتاً ها درگیري. کند می یادآوري درگیري را حل براي اش شده ارائه هاي

  .شوند می ارائه ها حل راه این و متعاقباً. است او تخریبگر

ذهنیت، هنر به یاري و جاودانه  به صعود از جسمانیت منظور به ،)1979 (برادبروكبنا بنظر 
 امیدوار مشتاقانه وي رو، این از ی گذرا را می ستاید؛زمین زیبایی مودبانه شاعر. دارد نیاز سازي
 هاي اسطوره شاعران ،بدین ترتیب و سازد جاودانهش اشعار در را یزیبای چنین که است

ي گرما و ابدیت عظمت تمام با ،منقش بر گلدان یونانی کیتز پیکرهاي مانند را، بزرگ کالسیک
   .سازد دگرگون می واسطه را بی تجربه

درك  لشام که پیوسته اي مراقبه هاي عنوان بهاز غزلیات  که) 1970 (رایت عقیده موازاته ب
 فرا رفتن براي عشق و هنر قدرت تأیید یاد می کند؛  نمودن آندائمی اشتیاق و زیبایی ارزش

  .  می باشدمرگ حتی و زمان از

 قرار تاثیر تحت را شکسپیر آگاهی که زمان ویژگی دو که گیرد می نتیجه )1981(اسپرجین 
 تماشاگري در چشم. است او يویرانگر قدرت آن، از مهمتر بسیار و گام او گوناگونی ،می دهد

بدون  عملکرد.  است"بدون استراحت" و "چابک پا" زمان نگرد، می را زیبایی و جوانی که
 زمان فلسفه.  می باشداستقرون وسطایی  مفهوم یک که او ویرانگر  خصیصه هايزمان وقفه

اپذیري وتغییرن و محکم ابدي، قدرت یک. است زمان هاي محدودیت و قدرت بر محور شکسپیر
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 به متعلق که است عشق و آن: است زمان از بزرگتر قیاسی غیرقابل طرزه ب و مراتبه ب که
 که ینهایت بی عنوان به انتها، بی یواقعیت در بنابراینو  ، مستقل از زمان،است يدیگر حوزه
  . قرار گیرد محدود در زندانی توان نمی

 تاریخ انزوال و بهبود با ساعت، با ،آینده و گذشتهاز  زمان،حاضر  همیشه و مشتاقآگاهی 
حزن انگیزي است که  موضوع آن، ناپذیري برگشت و زمان گذر سح ،یملت یا مرد زندگی
  .به خود مشغول داشته است را پیوسته رنسانس پس از شاعران

 قادر را ذهن که عمومی شناخت فرایندهاي از استفاده با ،شناختی شناسی زبان حال، این با
 قرار معنی ظرف عنوان به زبان از جداي اي یافته تجسم درك عنوان به را تجربیات تا میسازد
 از.  ارائه دهدزبان نظریه یک به دستیابی براي زایایی و کننده متقاعد روشهايتواند  می دهند،
 محتواي و توصیف ساختار براي استداللی فرآیندهاي برخی توان می استعاري، ساختار طریق
 و خلق براي شناختی توانایی که کلی همپوشانی هاي مهارت. وضوح بیان کردرا ب ادبی متون

محدود براي پرداختن  شهودي نگرش از منسجم تري باشند، نظریه را دارا می استعاره تفسیر
  .شود را رهنمون می سنتی انتقاد به

تعاره و اس برخورد "در کتاب  "استعاره دامنه و شعر"  مقالهدر) 2000( فریمن که نهوهمانگ
 فرآیندهاي ادبی منتقدان انتقادي، متون تحلیل و تجزیه منظوره بکند، می اشاره "مجاز مرسل

همپوشانی " عنوان تحت اشیا بین شباهت: کنند می اعمال سطح سهرا در  قیاسی استداللی
 روابط توسط شده ایجاد الگوي و ،"ارتباطی همپوشانی" عنوانتحت  اشیاء بین روابط ،"صفات
        نشات  جهان در ماتجسم یافته  فهم از که، که "سیستم همپوشانی" عنوان تحت شیء

       استفاده درك تجسم یافته شناختی اصول همان از هر دو مخاطبین و شاعران. می گیرد
برمی گزینند، در  ادبیات تفسیر  براييرویکرد نوعادبی چه  تفاوتی ندارد منتقدان. کنند می

  حاصل میشناختی هاي تحلیل  که از طریقشعر قرائت پیش الگوي از وستهپی هر صورت آنها
آن دست  به که يمتمایز قرائت و خود خاص نگرش براي حال، این با. کنند می استفاده شود

 به قادر را آنها ، چه کیفیتیخاص طور به ،که این توضیحقادر به  است ممکن آنها ،می یابند
 روش عنوان به شناختی تحلیل و تجزیه طریق، این به. ندمی کند نباش قیاسی چنینترسیم 
 ، در عین حال، برايو کرده محدود را ادبی تفسیر که شود می محسوب اصلی ستون و شناسی
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 قرار کنترل خود تحت را شعر اهمیت و تأثیر قدرت، این. شمار می روده ب محوري بسیار متن
  .دهد می

 طریق از روشنگرانه اي و بصري هاي قرائت دد،متع تفسیرهاي و معانی است قادر ادبیات
 آنها چند هر کند، تولید شوند را می ارائه ادبی منتقدان توسط که نظري مختلفی دیدگاه هاي

 برخی رو، این از بپردازند؛ چندگانگی چنین فرایندهاي و اصول غور به بیشتر تمایل دارند تا
  . شوندترجیح داده می اعتبارشان علته نظري ب هاي قرائت

 اندیشه نمایانگر نظام مند بودن می آفرینند، یکدیگر پیوند به استعارات با که منسجمی ساختار
 انطباق چگونگی تعیین و این به. با آن درگیر هستند مخاطب هردو و آن است که راوي پشت

 ارتباطی موانع بر بدین طریق، تا می پردازد ذهن نظام مندي بر مبتنی فرهنگی محیط با
 رسانه طریق از شده متبادر هاي اطالعات پیام پردازش تکمیل به قادر و وت غلبه کردهتفا

 به فراهم نمودن بازخورد و پیام رمزگشایی به قادر) مخاطب (گیرنده ترتیب، این به. گردد
 ساختار درك بنابراین، براي. است ارتباط کارآیی خود سندي بر این و است) راوي (فرستنده

 داده پویاي تلفیق فرآیند طریق از باید فرهنگی، ساختارهاي همچنین و ارفمتع هاي اندیشه
  .وارد شد ها

  گیري نتیجه. 6
عنوان یکی از جنبه ه توان آن را ب زمان نقش مهمی در ساختار ذهنی و فرهنگی دارد و می

 نپایا و زمان ساختاریافته با آغاز قابل تشخیص. هاي بنیادین فرهنگ و ارتباط در نظر گرفت
اذهان ما  به همان ترتیب که در مرگ و زندگی ساختار که قادر است تعیین شده اي خاص

  .ترسیم نماید شکل گرفته اند را

گذر زمان براي مشاهده گر ثابت بیانگر آشکار شده است در طی بررسی شش غزل شکسپیر، 
  . عنوان عاملی مخرب استه اثرات زیانبار و هراسناك زمان ب

 درخشش روز به تاریکی شب، حجب جوانی به میرایی، موي سیاه به نقره اي، در غزل دوازدهم،
و در آن خصیصه هاي فرد به گیاه . در سرتاسر شعر و باالخص دوبیتی مرتبط تاکید شده است

 ما ناپذیر اجتناب بخش عنوان به ، که توسط زمان دروگر به سوي مرگ و نیستیهمانند شده
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 با ترکیب در گیاه بمثابه انسان  استعاره زمان، داس با مواجه اب .شود می رانده ،زمان درك از
 از دفاع به تمایل ما رو، این از. گذارد می نمایش به را تري یکپارچه صحنه مرسل، مجازي
  .پردازیم می زمان با محاربه به پرورش و مثل تولید توسط و یابیم می خویش

 صحنه مثابهه ب دنیا  -دیگري متعارف استعاره اب ترکیب در  افراد بمثابه گیاه در غزل پانزدهم،
 تغییررا  چیز همه ویرانگر مثابهه ب زمان استعاره. دارد ناپایداریش اشاره بر بروشنی نمایش،

 به آن با هنر بوسیله که اي جاودانه موجود عنوان به زمان سازي مفهوم. زند می آسیب و داده
  .است شکسپیر غزلیات در شده پرداخته اتکر به موضوعات از یکی پرداخت، باید مبارزه

 

 .زمان دارد بودن دشمنتاکیدي مجدد بر  و پرداخته مثل تولید موضوع ادامه به شانزدهم غزل
 هرچند آفریند، می را جوانی که شود می پدیدار شعر این در نیز هنرمند مثابهه ب زمان استعاره

 استعاره مکرر استفاده. دهد می رتغیی را زوال جهت در خود جعلی هاي نقاشی پیوسته که
 با مبارزه براي قدرتمندتر بس سالحی عنوان به مثل تولید تداعی کننده گیاه مثابهه ب افراد
     زندگی هم که یابد می بسط فردي به اینجا در زندگی هنر. شود می گرفته نظر در زمان
  . دکن ترسیم خود از جوانی بازتولید با را خود بتواند هم و کند می

 از که شود می پدیدار دوباره هنرمند  بلعنده و سپسمثابهه ب زمان استعاره ، نوزدهمغزل در
 برش خود) ساعات (هاي پنجه از طریق را گوشت که بلعنده عمل موازات به زمان طریق این
. دارد همپوشانی زمان از شیء بمنزله ساعت اشاره دستهاي و هنرمند قلم تیز نوك با دهد می

 زشتی طرح به را سطح که کند می ترسیم را خطوط خود قدیمی قلم همان با وبارهد زمان
 خود از پس هاي نسل به تواند می که زیبایی الگوي با را، زمان شاعر عوض، در دهد؛ می تغییر

  .کند می نهی جوانی خود هنر نمودن ویران از سازد، منتقل نیز

، رباینده مثابهه ب زمان استعاره. می یابد نسانیا هویتی دوباره زمان نیز، چهارم و صد غزلدر  
 را پسین هاي نسلاند و گرد می نمایان مختلف اشکال بهرا  زمان عامل همان توسط تغییر

  .کند می آگاه یغما و گذر زمان، آواگیر خصوصیات از آگاهی به وادار دلسوزانه
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 گفتند که کسانی تیح اند، کذب ام نوشته پیش که خطوطی آن "، پانزدهم و صد غزلدر  
 ، اشارهزمان ناپذیر اجتناب قدرت به شکسپیر، "بورزم عشق گرانتر توهمی به توانستم نمی من
 تهدیدکننده استبداد تسلیم وي اما،.کند می استفاده مستبد حاکمی مثابهه ب زمان استعاره و از

 عشقی قدرت تا بیندیشد حقیقت به کند می دعوت را پسین نسل یا مخاطب و شود نمی زمان
  .کند آن شکست به قادر را او و بنمایاند را زمان استبداد از واالتر بس

. مشاهده گر ثابت  براساس نظریۀ لیکاف ودر طی بررسی شش غزل شکسپیر زمان عامل است
را از تغییر وضعیت و حالت و  گر گذر زمانمشاهده  . حرکتدرعاملی است  پیوستهزمان 

ه اي استعاري و برحسب این واقعیت که زمان به گون. د کردخواه دگرگونی در محیط درك
می شود، با دانش زیستی انسان  مکان ها دركحرکت و تغییرات وارده بر اشیاء، افراد و 

و با  ویژگی عمومیت درمورد استعاره هاي مفهومی معنا می یابد ه گفتۀ لیکاف،ب. مطابقت دارد
و عاملیت زمان در ذهن نیز حرکت  بناي دركبررسی هایی که در این پژوهش صورت گرفت، م

  .است
ساختار مفهومی  به نظر می رسد نظریۀ معاصر استعارة لیکاف ابزار نظري مناسبی براي بررسی

 .اشعار، و باالخص متون روزمره و چه بسا اصطالحات می باشد
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