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بررسی ارتباط بین استعارهها و خلق افسرده 
 
 
  

 
 

  

هدف: در این مطالعه مقطعی- تحلیلی ارتباط بین خلق افســرده و محتـوای اسـتعارههای افـراد  
ــهنجار بودنـد. گروه  بررسی شده است. روش: آزمودنیها شامل 30 بیمار افسرده و 30 فرد ب
DSM- افسرده با تشخیص روانشناس یا روانپزشک و به کارگیری مصاحبه بالینی (بر اســاس

ــه بـالینی و نمـره بـک (کمـتر از 15)  IV) و نمره بک (بیش از 15) و گروه بهنجار نیز با مصاحب
انتخاب شد. دو گروه با آزمون جمالت ناتمام و پرسشنامه بررسی اســتعارهها مـورد ارزیـابی 
ـهها: نتـایج نشـان  قرار گرفتند و ارتباط بین خلق و محتوای استعاره در آنها بررسی شد. یافت
داد که بین خلق فرد و محتوای استعارههای آنها همبستگی منفی وجود دارد، یعنی هرچه مـیزان 
افسردگی فرد بیشتر باشد، استعارهها بار منفیتری خواهند داشت. نتیجهگیری: این پژوهش 

در راستای نظریات و تحقیقاتی است که در زمینه همسویی خلق و حافظه مطرح شده است. 
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مقدمه1 
ـــارب، افکــار و  انسـانها بـه شـیوههای گونـاگون در مـورد تج
احساسات خود با یکدیگر صحبت میکننــد. یکـی از ایـن روشهـا 
استفاده از استعاره است. به نظر لیکوف2 (1993) افــراد غالبـاً هنـگام 
صحبت در مورد مفاهیم انتزاعی، از استعاره استفاده میکنند. به نظر 
ــتعاره امـری تزئینـی یـا مخصـوص ادبیـات نیسـت، بلکـه در  آنها اس
اندیشه و عمل روزانه انســانها جریـان دارد و سـاختار تفکـر فـرد را 

_____________________________________________
ــان کـارگر جنوبـی، بیمارسـتان روزبـه، مرکـز تحقیقـات روانپزشـکی و  1 - نشانی تماس: تهران، خیاب

روانشناسی. 
E-mail: H.Kaviani@USA.com

نشان میدهد. آنها معتقدند استعارهها تعیین کننده تفکر فــرد هسـتند 
و زبان و در نهایت عملکرد او را تحت تأثیر قرار میدهند. 2 

نظریهپردازان معاصر استعاره را به صورت موضوعــی در حافظـه 
ــل میکننـد (کینـچ3 و بولـز4، در دسـت انتشـار)، یعنـی  معنایی تحلی
ــر پایـه بازیـابی5 اطالعـات موجـود در حافظـه  واژههای استعارهای ب
ــع، مـاهیت و سـاختار منظـم ایـن  درازمدت تداعی میگردد. در واق
ــب اسـتعاره، چـه ویـژگیهـایی  اطالعات تعیین میکند که در ترکی
هدف، ناقل یا واسطه گردد (پایویو6 و والش7، 1993). به نظر پایویو 

_____________________________________________
2- Lakoff 3 - Kintsch
4- Bowles 5 - retrieval
6- Paivio 7 - Walsh
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ــازی،  استعاره با برخورداری کافی از ویژگیهای کالمی و تصویرس
امکان مناسبی برای پــردازش و فراخوانـی اطالعـات از حافظـه دراز 
مدت پیدا میکند و پیام را به نحوی روشن و زنــده منتقـل میسـازد 

(قاسمزاده، 1379). 
ــادی در زمینـههای گونـاگون   در طول حیات فرد، اطالعات زی
ـــها  در حافظـه ذخـیره میشـود، در حـالی کـه ظرفیـت پـردازش آن
ــن اطالعـات میتوانـد  محدود است و در هر زمان فقط قسمتی از ای
ـــمت اعظــم آن پردازشــی صــورت  پـردازش شـود و بـر روی قس
نمیگیرد. به این ترتیب فرض میشود که در زمــان بازیـابی، از بیـن 
اطالعات موجــود برخـی مـوارد انتخـاب و عـدهای نـادیده انگاشـته 
ــه، موجـب سـوگیـری  میشوند. در واقع برخی عوامل از جمله توج
فرد در بازیابی اطالعــات مـیگردد (کـالرک1 و فربـورن2، ترجمـه 

فارسی 1379). 
در نظریه شبکه همپیوند باور مطرح شده است که خلق افســرده 
ــا سـازههای تعبـیری  به شیوهای گزینشی امکان دسترسی به مفاهیم ی
منفی را افزایش میدهد، یعنی خلق افسرده ماشه این سازههای منفی 
ــرای  را آماده کشیدن میکند، به طوری که احتمال استفاده از آنها ب
تعبیر تجارب افزایش مییابد و در نتیجه سوگیریهای تعبیری منفی 
که از ویــژگیهـای افسـردگی اسـت، بـه وجـود میآیـد (تـیزدل3، 

1993؛ کالرک و فربورن، 1379). 
به این ترتیــب بیمـاران افسـرده بـه دلیـل سـوگیـری در بازیـابی 
ــرای بیـان افکـار، نگرشهـا و احساسـات  اطالعات از حافظه، غالباً ب
ــه بخشـی از آن  خود از واژههای حاوی بار منفی استفاده میکنند ک
در استعارهها نمایان میگردد. هدف این مطالعه، بررسی ارتباط بیــن 

خلق و استعاره در بیماران افسرده و افراد بهنجار است. 
 

روش 
این پژوهش مقطعی – تحلیلی در دو مرحله انجام شد: 

1- مرحله مقدماتی5: هدف این مرحله، ارزیــابی ابزارهـای کـار و 
بررسی مشکالت احتمالی اجرا بود. 48 آزمودنی زن و مــرد بـا 
تحصیالت بین سـوم راهنمـایی و دکـترا بـا ابزارهـای پژوهـش 
ــد. نمـره آزمـون بـک 15 نفـر از ایـن  مورد ارزیابی قرار گرفتن
آزمودنیها بیشتر از 15 و 33 نفر کمتر از 15 بــود. آزمودنیهـا 

در پاسـخ بـه پرسشـنامه بررسـی اسـتعارهها و آزمـون جمــالت 
ــد. یعنـی بـرای توصیـف یـک  ناتمام، استعاره به کار برده بودن
مفهوم انتزاعی (افکار و حاالت درونــی فـرد) از مفـاهیم عینـی 
ــه نشـان مـیداد بـرای اسـتخراج اسـتعارهها  استفاده شده بود ک
ــس  میتوان از این ابزارها استفاده کرد. استعارههای دو گروه پ
ــد، بـه  از جمعآوری، بر اساس میزان بار عاطفی نمرهگذاری ش
ــار منفـی نمـره 1، بـار خنثـی  طوری که به استعارههای دارای ب
ــره 3 داده شـد. آنگاه بیـن میـانگین ایـن  نمره 2 و بار مثبت نم
نمرهها و نمره بــک آزمودنیهـا، ضریـب همبسـتگی پیرسـون 
ــه نشـان مـیداد بیـن بـار عـاطفی  محاسبه شد که 0/75- بود ک
استعارهها و نمره بک آزمودنیها همبستگی منفی وجـود دارد. 
ــن  بـه ایـن ترتیـب، کـارآیی ابـزار پژوهـش تـأیید و ارتبـاط بی
ــته (خلـق) بـه طـور  متغیرهای مستقل (محتوای استعاره) و وابس

ابتدایی مشخص شد. 
ــن مرحلـه، پژوهـش روی دو گروه گواه و  2- مرحله اصلی: در ای
بیمار انجام شد. گروه گواه با توجه به فقدان عالیــم افسـردگی 
(طی مصاحبه بالینی و نمره پرسشنامه افســردگی بـک کمـتر از 
15)، و گروه بیمار با تشخیص افسردگی به وســیله روانپزشـک 
یا روانشناس و نمره بک بیشتر از 15 و وجود  عالیم افسردگی 
در مصاحبه بالینی، گزینش شدند. معیارهــای مـورد نظـر بـرای 
ــه کـرده  گروه بیمار عبارت بودند از: (1) برای اولین بار مراجع

باشند و (2) تحت درمان دارویی یا رواندرمانی نباشند. 
ــدا آزمـون بـک بـرای تشـخیص  پس از انتخاب آزمودنیها، ابت
مـیزان افسـردگی اجـرا و پـس از توضیحـی در مـورد نحـوه انجـــام 

تکلیف، آزمون جمالت ناتمام و پرسشنامه ارائه شد.1 
 

ابزارهای پژوهش 
ـــیزان افســردگی  1- پرسشـنامه افسـردگی بـک: بـرای ارزیـابی م
آزمودنیها، از نسخهای استفاده شــد کـه کاویـانی، موسـوی و 

محیط (1380) ترجمه کرده و انطباق فرهنگی داده بودند. 
ــای بیمـاران  2- آزمون جمالت ناتمام: با توجه به افکار و نگرشه

_____________________________________________
1- Clark 2 - Fairburn
3- Teasdale 4 - Wunt
5- pilot study
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افسرده و افراد بهنجار در زمینههای مختلف و با نگاهی به کــار 
تحقیقی قبلی (نظیری، 1383)، این آزمون به گونــهای طراحـی 
شد که تقریباً نیمی از سؤالها خنثــی و نیـم دیـگر بـا توجـه بـه 
افکـار بیمـاران افسـرده سـاخته شـد. سـپس آزمـون بـه هشــت 
صاحبنظر داده شد تا مـیزان تـوان هـر جملـه بـرای اسـتخراج 
استعارهها را در پنج گزینه (هیچ تا عالی) ارزیابی کنند. پس از 
ــا اجـرای آن در  تأثیر دادن نتیجه این نظرسنجی، کارایی ابزار ب
مرحله مقدماتی بررسی شــد و مـورد تجدیـد نظـر نـهایی قـرار 
گرفت. این آزمون دارای 18 جملــه ناتمـام و یـک سـؤال بـاز 
است که استعارهها را در موارد زیر آشــکار میکنـد: زنـدگی، 
ــرد، احسـاس توانمنـدی، آینـده، گذشـته،  دیدگاه دیگران به ف
ــاری خواسـتن از  شکست، روابط افراد، کوشش، خوشبختی، ی

دیگران و افسردگی. 
ــتعارهها: رونـد تهیـه ایـن پرسشـنامه مـانند  3- پرسشنامه بررسی اس
ــنامه دارای 12 سـؤال و  آزمون جمالت ناتمام است. این پرسش
در صـدد شناسـایی اســـتعارهها در زمینــههای مختلــف دنیــا، 
ــم و انـدوه، درمـاندگی و شکسـت  اطرافیان، آینده، احساس غ

است. 
 

روش تجزیه و تحلیل دادهها 
ــب مـیزان  در مرحله اصلی برای افزایش دقت، استعارهها بر حس
ــوری کـه  بار عاطفی بین عدد صفر تا هفت نمرهگذاری شدند، به ط
به استعاره دارای کمترین بار عاطفی (منفیترین بار احساسـی) عـدد 
صفر و به استعاره دارای بیشترین بار عاطفی عدد هفت تعلق گرفــت 
و به بقیه نمرهای بین این دو عدد داده شد. آنگاه میانگین نمرههــای 
ـــی و در نــهایت ضریــب  بـار عـاطفی اسـتعارهها بـرای هـر آزمودن
همبستگی این میانگین و نمره بک آزمودنیها محاسبه گردید. برای 
پیشگیری از سوگیری در پژوهش از یک روانشناسی بالینی خواسـته 
شد تا عالوه بر پژوهشگر و بدون اطالع از نمــره بـک آزمودنیهـا، 
ــر حسـب مـیزان بـار عـاطفی آنـها نمـرهگذاری کنـد.  استعارهها را ب
ـــتگی پیرســون میــانگین نمرههــای همکــار  آنگاه ضریـب همبس
پژوهشگر و نتیجه آزمون بــک آزمودنیهـا محاسـبه شـد و ضریـب 
همبستگی درون طبقه بین میانگین نمرهگذاری اســتعارهها بـه وسـیله 

پژوهشگر و همکار هم به دست آمد. 
 

یافتهها 
ـــرده و  در جــدول 1 یافتــههای جمعیتنگاشــتی دو گروه افس
ــانگین سـنی در گروه بـهنجار 6/8±30 و  بهنجار مشاهده میشود. می
در گروه افسرده 6/6±32 بــود. در جـدول 2، میـانگین نمـره بـک و 
ــگر  میانگین بار عاطفی استعارهها (نمرهگذاری شده به وسیله پژوهش

و همکار او) در دو گروه نشان داده شده است. 
ــون  ضریب همبستگی پیرسون بین نمرهگذاری پژوهشگر و آزم
ــانگین نمرههـای بـار عـاطفی اسـتعارههای  بک نشان دهنده رابطه می
آزمودنیها (به وسیله پژوهشگر) و نمره پرسشنامه بک آنهاست کــه 
معادل 0/84- محاسبه شد و نشــان میدهـد کـه بیـن ایـن دو عـامل، 
همبستگی منفی وجود دارد، بدین معنا که هرچــه مـیزان افسـردگی 
فـرد بیشـتر باشـد، اسـتعارههای او از بـار منفـی کمـتری برخـــوردار 

خواهد بود. 
 

جدول 1- یافتههای جمعیتنگاشتی (فراوانی) در دو گروه افســرده (n =30) و 
 (n =30)  بهنجار

افسرده بهنجار مشخصات جمعیتنگاشتی 
جنس 

زن 
مرد 

 
 16
 14

 
 16
 14

وضعیت تأهل 
مجرد  
متأهل 
مطلقه 

 
 13
 16
 1

 
 11
 18
 1

میزان تحصیالت 
دانشگاه 
دبیرستان 

 
 21
 9

 
 14
 16

رشته تحصیلی 
فنی 
پزشکی 
علوم انسانی 

 
 9

 12
 9

 
 5
 7

 18
وضعیت شغلی 

کارمند 
دانشجو 
خانهدار 
شغل آزاد 

 
 22
 4
 4
 -

 
 16
 5
 7
 2
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ــگر و آزمـون  ضریب همبستگی بین نمرهگذاری همکار پژوهش
بـک کـه بـه منظـور بررســـی احتمــال ســوگیــری پژوهشــگر در 
ــار عـاطفی اسـتعارهها محاسـبه شـد، 0/74- بـود. ایـن  نمرهگذاری ب
ــر وجـود رابطـه منفـی میـان  ضریب همبستگی تأیید مجددی است ب
میزان افسردگی و بار عاطفی استعارههای فــرد. عـالوه بـر آن نشـان 
ــتعارهها سـوگیـری نداشـته  میدهد که پژوهشگر در نمرهگذاری اس

است. 
ضریب همبستگی درونطبقهای که بیــن میانگینهـای نمرههـای 
ــتعارههای نمـرهگذاری شـده (بـه وسـیله پژوهشـگر و  بار عاطفی اس
ــان میدهـد کـه همسـویی دو  همکار) محاسبه شد، 0/94+ بود و نش

نمرهگذار بسیار باال بوده است. 
ــن مـیزان افسـردگی و  به طور کلی یافتههای نشان میدهد که بی
بار عاطفی استعارههای افراد همبستگی منفی وجود دارد، به این معنا 
که هرچه میزان افسردگی (نمره پرسشنامه افسردگی بک) فرد بیشتر 
باشد، بار عاطفی استعارههایش کمتر خواهد بود. ضریب همبســتگی 
درونطبقهای نیز نشان میدهــد کـه پژوهشـگر در نمـرهگذاری بـار 

عاطفی استعارهها سوگیری نداشته است. 
جدول شماره 2 میانگین نمرات افســردگی بـک و میـانگین بـار 

عاطفی استعارهها در دو گروه را نشان میدهد. 
 

جدول 2-  میانگین نمره بک و بار عاطفی استعارهها در دو گروه افسرده و بهنجار 
میانگین نمره  

آزمون بک 
میانگین بار عاطفی 

(پژوهشگر) 
میانگین بار عاطفی 
(همکار پژوهشگر) 

3/88 4/14 7/23 بهنجار 
2/99 2/81 28/03 افسرده 

 
بحث 

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بیــن اسـتعارهها و خلـق منفـی 
ــانگونـه کـه مشـاهده شـد، بیـن خلـق منفـی و بـار عـاطفی  بود. هم
استعارههای آزمودنیها همبستگی منفی وجــود دارد، یعنـی هـرچـه 
ــد)، بـار عـاطفی  خلق فرد افسردهتر باشد (میزان افسردگی بیشتر باش
استعارههای او کمــتر خواهـد بـود؛ یعنـی از اسـتعارههای منفیتـری 

استفاده میکند. 
ــن انبـوه اطالعـات موجـود در  همانطور که قبالً گفته شد، از بی

حافظه فقط بخشی از آنها که متناسب با خلق فرد است، در دسترس 
قرار میگیرد و سوگیری رخ میدهد. سوگیری ممکن اســت در دو 
ــاق بیفتـد. پژوهشهـا حـاکی از آن  مرحله رمزگردانی یا بازیابی اتف
ــا  است که بیماران مبتال به اختاللهای هیجانی، اطالعات هماهنگ ب
خلقشان را از حیطه تجربههایشان بــر مـیگزیننـد و در حافظـه انبـار 
میکنند. بنابراین صرفنظر از اینکه آیا آنها بیشتر رخدادهای منفــی 
عینی را در زندگی واقعی تجربه کردهاند یا نه، ممکن است با توجـه 
ــداد بیشـتری از آن  به ثبت تجربههای هماهنگ با خلق، به راحتی تع

رویدادها را به یاد آورند. 
به عقیدۀ بک (به نقل از بروین، ترجمه فارســی 1376) در مـدل 
ـــه تشــکیل  شـناختی طرحوارههـا، تجربـه افـراد در طـول زنـدگی ب
فرضها1 یا طرحوارههایی درباره خویشتن و جهان میانجامد که در 
ـــا  حافظـه درازمـدت بـاقی میمـاند. بـه ایـن ترتیـب ایـن فرضهـا ی
ــار مـورد  طرحوارهها در سازمانبندی ادراک و کنترل و ارزیابی رفت
ـــای افســردگیزا فرضهــا و  اسـتفاده قـرار مـیگیرنـد. طرحوارهه
نگرشهای فراگیر و با دوام درباره جهان هستند که نشــان میدهنـد 
فرد چگونــه تجربـه گذشـته و کنونـی خـود را سـازمان میبخشـد و 
ـــهبندی میکنــد. یکــی از  اطالعـات ورودی دربـاره جـهان را طبق
ـــان میســازد،  مـواردی کـه طرحوارههـا و نگرشهـای فـرد را نمای
استعارههایی است که او برای بیــان دیـدگاههـا، افکـار و احساسـات 
ــاختاری اسـت بـرای  خود به کار میبرد. طبق نظر بک، طرحواره س
سرند2 و رمزگذاری، و خلق غالب فرد بــه صـورت سـاختاری بـرای 
پردازش و سازماندهی اطالعات عمل، و بازیابی را هدایت میکند. 
به ایــن ترتیـب، طرحـواره افسـردگی در افـراد افسـرده بـه صـورت 
ــات را سـازماندهی میکنـد و بازیـابی خـاطرات یـا  گزینشی اطالع

موضوعات خاص مرتبط با خلق را جهت میدهد. 1 
یافتههای این پژوهــش نشـان میدهـد کـه در اسـتعارهها نـیز در 
زمـان بازیـابی از حافظـه، سـوگیـری در جـهت خلـق فـرد صــورت 
ــا  میگیرد، یعنی طرحوارههای افسردگیزای فرد موجب میشوند ت

او استعارههایی را به کار برد که بار عاطفی منفی دارند. 
ــه خلـق  باور نیز در نظریه شبکه همپیوند خود مطرح میسازد ک
به سوگیری نظاممند خاصی در حافظه منجر میشود، به طــوری کـه 
_____________________________________________
1- assumptions 2 - screening
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با افزایش میزان افسردگی، بازنماییهــای منفـی هیجـانی در سیسـتم 
شناختی بیشتر در دسترس خواهد بود. بر اساس این نظریــه، در مغـز 
وجود شش گرهواره هیجانی اصلی فرض میشود که با رویدادهای 
متعـددی فعـال میشـوند و ایـن فعـالیت را در سـطح مغـز گســترش 
میدهند؛ یعنی وقتــی یـک هیجـان برانگیختـه میشـود، گرهوارهی 
ـــال  هیجـانی مربـوط بـه آن، فعـالیت را بـه انشـعابهای مرتبـط انتق
میدهــد (فــرگاس1، 1999).  غالبــاً هــــر گرهواره هیجـــانی بـــا 
ــان بـا آن فعـال میشـود، ارتباطـات تداعـی  گرهوارههایی که همزم
ــگام  کننـده برقـرار میکنـد. بـه ایـن ترتیـب، چـون افـراد اغلـب هن
ــوند بیـن  پردازش اطالعات مربوط به فقدان یا شکست افسرده میش
گرهواره افسردگی و گرهواره حاوی این نوع اطالعات منفی روابط 
ــه بـاور  تداعیوار به وجود میآید. به این ترتیب، مدل خلق – حافظ
مثل نظریه بــک مطـرح میکنـد کـه بیمـاران افسـرده، رویدادهـا را 
ــه طـور انتخـابی دسترسـی بـه  منفیتر تعبیر میکنند و خلق افسرده ب
ساختارهای تفسیری منفی را افزایش میدهد. استعارهها نیز از جملــه 
این ساختارهای تفسیری هستند که در زمان بازیابی از حافظه، مـورد 

سوگیری همسو با خلق قرار میگیرند. 
ــا خلـق در پژوهشهـای زیـادی آزمـایش شـده  بازیابی همسو ب
است. در این مورد میتــوان بـه کـار کـالرک و تـیزدل (بـه نقـل از 
بروین، ترجمه فارســی1376) اشـاره کـرد. آنـها بیمـارانی را کـه در 
ــان  طـول روز نوسـانات خلقـی شـدید داشـتند، انتخـاب و در دو زم
ــد و دفعـه دوم موقعـی  متفاوت، یک بار زمانی که نسبتاً افسرده بودن
ــورد از آنـها  که نسبتاً غیر افسرده بودند، ارزیابی کردند. در هر دو م
خواسته شد تا در پاسخ به لغات محرک، خاطرات شخصی خــود را 
ـــا کمــتر افســرده بودنــد،  یـادآوری کننـد. زمـانی کـه آزمودنیه
خاطراتشان در مقایسه با زمانی که افسردگیشان بیشتر بود، مثبتتر و 
زمانی که در حالت افسردگی شدید قرار داشتند، محتوای خـاطرات 

آنها بیشتر ناخوشایند و غیرشاد بود. 
در پژوهشهای گوتلیب و همکــاران (1996، 1997) نـیز ثـابت 
شده اســت کـه افـراد افسـرده در یـادآوری محرکهـای منفـی (در 
مقایسه با محرکهای مثبت) حافظه بهتری دارند (به نقل از برویــن، 
ترجمه فارسی1376). ســوان2، ونـزالف3، کـرول4 و پلـهام5 (1992) 
ــه رسـیدهاند کـه بیمـاران افسـرده در  هم در تحقیقات خود این نتیج

جـهت خلقشـان سـوگیـری توجـه دارنـد و هـرچـه افسـردگی آنــها 
ــت.  شدیدتر باشد، سوگیری توجه به سمت اطالعات منفی بیشتر اس
هدالند6  و رود7  نیز در مورد طرحوارههای افســردگیزای تـاخیری 
ــهبود یافتـه گزارش کردنـد کـه ایـن افـراد  در زمینه افسردگیهای ب
ــی را یـادآوری میکردنـد و نسـبت بـه  تعداد بیشتری از کلمات منف
گروه کنترل (غیرافسرده) تفسیرهای سوگیــری شـده منفـی بیشـتری 

داشتند (به نقل از بروین، ترجمه فارسی 1376). 
آنچـه در ایـن پژوهـش بـه دسـت آمـد، در راسـتای نظریــهها و 
یافتههای تحقیقات فوق است؛ یعنی استعارههایی که فرد بــرای بیـان 
افکار، احساسات و دیدگاههای خــود بـه کـار میبـرد، تحـت تـأثیر 
خلـق او قـرار دارد. در واقـع خلـق افسـرده بـاعث میشـود از میـــان 
استعارههای متعدد مثبت و منفی که در طول حیات فرد با توجــه بـه 
شــرایط دوران رشــد، وقــایع زنــدگی و مجمــوع ویــژگیهـــای 
ــگی در حافظـه او جـای گرفتـه اسـت،  خانوادگی، اجتماعی و فرهن
امکان دسترسی به استعارههای منفی افزایــش یـابد و هنـگام بازیـابی 
استعارهها از حافظه، ســوگیـری همسـو بـا خلـق روی دهـد. بـه ایـن 
ــات خـود  ترتیب، فرد افسرده هنگام ابراز دیدگاهها، نظرات و تجربی
ــی کـه همـراه بـا احسـاس باشـد، از اسـتعارههای  به خصوص هنگام

منفیتری استفاده میکند. 1 
استعارهها نقــش زیـادی در رونـد شـناخت افکـار و احساسـات 
عمیق بیمار و رواندرمانی او دارند. توجه درمــانگر بـه اسـتعارههایی 
که بیمار در هنگام صحبت از تجربیــات و احساسـات خـود بـه کـار 
میبرد، باعث میشــود تـا بـه عمـق احسـاس و دیـدگاه او در مـورد 
خود، دیگران و شرایط محیطــی پیبـبرد و بـا انعکـاس آن بـه بیمـار 
ارتباط درمانی را بهبود بخشـد. از سـوی دیـگر، در اسـتعارهدرمانی8 
ــی را در درمـان و تغیـیر بـار  نیز توجه به استعارههای بیمار نقش اصل
استعارهها دارد. با توجه به اندک تحقیقاتی که در زمینه اســتعاره در 
ــده اسـت، مطمئنـاً ادامـه ایـن راه  روانشناسی بالینی و رواندرمانی ش

موجب تکمیل یافتههای این پژوهش خواهد شد. 
ــیزان تحصیـالت دو  همانگونه که در ابتدای بحث اشاره شد، م

_____________________________________________
1- Forgas 2- Swann
3- Wenzlaff 4- Krull
5- Pelham 6- Hedlund
7- Rude 8- metaphor therapy
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ــوع  گروه متفـاوت اسـت و همـواره ایـن احتمـال وجـود دارد کـه ن
ــال  استعاره به دلیل میزان تحصیالت، متفاوت باشد. هرچند که احتم
اثرگذاری تحصیالت بر مثبت یا منفی بودن استعارهها انــدک اسـت 
و این جنبه بیشتر تحت تأثیر خلــق و عاطفـه قـرار دارد، امـا پیشـنهاد 

محققان این است که این موضوع در تحقیقات بعدی کنترل شود. 
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