
 نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي
 55تا  44 ، صفحاتاول، شماره 0410 بهارم، ششدوره 

44 

 

 مروري

 :تبيين معنويت سکوالر با تحليلي بر گفتمان فردريش نيچه

 رواني مطالعه بيوگرافي
 

 2، علي سیدکالل*0مینو اسدزندي

، تههران، ايهران،   )عه  )اهلل  ن و حديث، دانشگاه علوم پزشكي بقیهه آدکتراي مديريت تحقیقات علوم پزشكي، مرکز تحقیقات طب، قراستاديار : نويسنده مسئول*  .0
mazandi498@gmail.com 

 شناسي و علوم تربیتي، دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران، ايران شناسي، دانشكده روان دانشجوي روان .2
 

 14/10/0410 :پذيرش مقاله    02/12/0410 :دريافت مقاله

 

 دهيچک
 ،ينه يد تيه معنو در .بهرد  مهي را بها    يو سهازگار  آوري تها   ،يزندگ يها رن  نهفته در ریخ ،حوادث عالم ينابا توجه به مع تيمعنو :زمينه و هدف

به  و جداييمهروج  ر،سكو  تيومعن. هاي زندگي مي شود رن  يبرا ييمعناو يافتن  عتیطب ،ارتباط با خود، مردمتقويت به خدا سبب ي ايمن دلبستگ

مطالعه  طي چهین شيگفتمان فردر لیسكو ر با تحل تيمعنو نییمطالعه، تب نيهدف ا. است انسهان زندگيختلهف م هاي سهاحتازحاشیه راندن ديهن 

 .است يروان يوگرافیب

معنايي میهان   با بررسي چرايي رخدادهاي زندگي نیچه، ارتباط انجام شد تا تحلیل گفتمانروش عملیاتي با  0410 تحقیق کیفي در سالاين : روش

، گفتمهان درون مهتن   (شهراي  فرهنگهي و تهاريخي   ) گفتمان برون متن: تحقیق شامل تبیین .دکنايجاد گرايي سكو ر  گفتمان معنويت محتوا و فهم

 . فضاي ساختاري بودو ، (پرداز سبک زندگي ايده) ، فضاي معنايي متن(شناسي ديدگاه انسان)، فضاي ارتباطي (شناسي ديدگاه هستي)

عامل  ،حسادت و احساس حقارت تبیین کرد کهرا  ياعالم مرگ خدا و نگارش کتا  دجال، انسان اي مذهبي، با لد در خانوادهرغم تو نیچه به: ها  يافته

احترام،  و فقدان تعلق ،ي و رها شدنپناه يب ي،احساس ناامن با ايجاد به خدا و مردم ي ايمنعدم دلبستگ. براي آن استتالش شناخت معناي زندگي و 

 .و نهیلیست کرد ستیتئآ يلسوفیه فرا مبدل ب چهین

تسكین سبب  ،عتیطب ارتباط با خود، مردم و تقويتبه خدا، با  ي، در کنار دلبستگيتوجه به ملكوت عالم هست ،به جهان ينگرش معنو : یريگ جهينت

 .شود ديده نميسكو ر که در معنويت  شود يم هاي بشر رن 
 

 سرگذشتنامه، سكو ريسم، معنويت شناسي رواني، روانكاوي، آسیب :ها کليدواژه

 
 مقدمه

پردازي، مبتني بر طرز تلقي، نگرش و نظام فكري   هاي هر ايده انديشه

ههاي   شود و سبب بروز واکنش جامعه معنادهي شده، مبدل به گفتمان مي

گفتمان به عنهوان يهک مفههوم اجتمهاعي،      .(0)شود اجتماعي مختلف مي

را براسهاس   اي اسهت کهه آن گفتمهان    هتابعي از نظام معنايي ذهني جامع

براي شناخت صحیح ههر  (. 2)کند هاي خود تحلیل مي ايدئولوژي و انديشه

مكاني و زماني آن، متكلم، موقعیت  بايد آن گفتمان را با ارجاع به انديشه،

، (پرداز در قالب رفتارهاي کالمي و غیرکالمي ايده) با توجه به ساختار متن

بافت ) ، فضاي گفتماني تولید متن(سبک زندگي وي)عوامل بیرون از متن

در اين میان فهم (. 0)، تحلیل کرد(فرهنگي، اجتماعي موقعیتي، خانوادگي،

پرداز و حوادثي کهه در طهول عمهر تجربهه      چرايي رخدادهاي زندگي ايده

طبههق فرهنههگ جههام  . کههرده، موعههوع مطالعههات سههايكوبیوگرافي اسههت

شناسانه يهک شهخا از    اي بررسي روانآکسفورد، سايكوبیوگرافي، به معن

برخالف زندگینامه که تنها در پي معرفي افراد و (. 4)روي زندگینامه اوست

است  داستان چرايي زندگي کساني» عملكرد ايشان است، سايكوبیوگرافي

در پهي   ؛«انهد  که به نوعي، اراده بیمارگونه خود را بر جهان تحمیهل کهرده  

از درون سوژه، او را به انديشه، احساس آنست تا نشان دهد که چه چیزي 

عههروري اسههت در مطالعههات  .(5)و رفتههار خاصههي هههدايت کههرده اسههت 

کهاوي، بیهوگرافي مهي باشهد، زنهدگي       سايكوبیوگرافي که ترکیبهي از روان 

هاي  زمینه پرداز را در چارچو  زمان، وععیت تاريخي و سیاسي، پیش ايده

هنگهي، وعه  اقتدهادي و    ژنتیكي، وععیت خانوادگي، مهذهب، زمینهه فر  
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 علي سیدکالل و مینو اسدزندي

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /51

هاي شغلي و رواب  دوستانه و عهاطفي   اجتماعي، پیشینه تحدیلي، ويژگي

بها  (. 6)او بررسي کرد تا به فهمي از چرايي رخدادهاي زنهدگي وي رسهید  

تهرين   هاي بنیادين میهان بیهوگرافي و سهايكوبیوگرافي، مههم     وجود تفاوت

ن اسهت چهرا کهه    نويسها  گر سايكوبیوگرافي موعوع، حضور عیان و قضاوت

هايي را کهه   قضاوت و در سايه بنشینند و چرايي اتفاق توانند بي ايشان نمي

 توعیح دهند، به عنهوان ماهال آلبهرت لهوبین     شان پیش آمده، براي سوژه

(Lubin) عجیب نیست که به »: گوگ مي نويسد نويسنده سايكوبیوگرافي ون

نژنهدي،   ، روانها هنگام مرگ، او احساس رعايت و پشت سر گذاردن ترس

کهه شههوت    بدگماني، شرم و گناه را داشته است؛ چرا که او بهیش از ايهن  

 (.7)«زندگي داشته باشد، شهوت مرگ داشت

بازتا  نگرش وي به جهان و انسان بهوده، کهه در    پرداز، افكار هر ايده

بها   زبان نوشتاري يا بیان کالمي،کند و از طريق  واژگان دخالهت ميتولید 

 وبرقهراري ارتبهاط    انتقهال پیهام،   معنا در قالب کلمات، سببظاهر کردن 

توجههه   قدرت انسهان در . شود شريک کردن مخاطبان در فهم آن ايده مي

و مبهدل  ( يعنهي مفهههوم  )و تبديل آن بهه امهري قابههل در    بهه محی 

 عهرورت ، (8( )يعني واژه و جملهه)بهه امري قابهل انتقهال  کردن مفههوم

بهه معنهي  Spiritualواژه معنوي . کند واژگان را ايجا  مي ممداقه در مفاهی

روح و باطهن، متمايز از طبیعت فیزيكهي و مرتبه  بها ذههن و عقهل، واژه 

توجهه بهه روح، روح انسهان در     به معني کیفیتهي از  Spiritualityمعنويهت 

، که شامل احساسات و باورهاي عمیق با (آکسفورد)مقابل چیزهاي مادي 

، نشانگر حالت وقف شدن به خدا، دين يها  (کمبري )یت مذهبي است ماه

 (کهالینز )ههاي مهادي و موقهت زنهدگي     هاي معنوي، در مقابل ارزش ارزش

اعتقاد به اينكه دين به معناي  Secularism ، مفهوم سكو ريسهم(4)باشد مي

هاي اجتماعي و سیاسي عهادي يهک کشهور درگیهر شهود       نبايد با فعالیت

، نظامي از سازماندهي اجتماعي و آموزش است که (کمبري  فرهنگ لغت)

و بها   ،(کهالینز )در آن مذهب اجازه ندارد در امور مدني نقش داشته باشهد  

، نظهامي از  (وبسهتر )تفاوتي يا رد يها طهرد ديهن و مالحظهات مهذهبي       بي

دههد ديهن بهر     کند که اجهازه نمهي   سازماندهي اجتماعي را پايه ريزي مي

ارد، در واق  شیوه زندگي، آموزه و تفكري است که دين حكومت تأثیر بگذ

اين ويژگي تمدني دوره جديهد،  (.  نگمن)کند و مالحظات ديني را رد مي

 زندگي، گرايشي مهروج جدايي و به حاشیه راندن ديهن از هاي دربار فلسفه

طرفدارانش، معتقدند انسان  هاي مختلهف حیهات انسهاني است که سهاحت

تدبیر کند؛ بلكه بهر   واند مستقل از دين، شئون زندگي خهود رات نه تنها مي

 (.4)مبنههاي مالحظههات فلسههفي، بايههد دسههت بههه چنههین کههاري بزنههد   

اي از  گرايي سكو ر به معناي معنويهت بي ارتباط بها ديهن، نحهوه معنويت

ههاي انساني را  تريهن ارزش مواجههه انسان با جهان هسهتي است کهه مهم

ظهام منسهجم اعتقهادي دينهي دانسهته، داعیهه آن دارد کهه    خارج از هر ن

افراد را به رعايهت باطهني از زندگي، رهايي از اعطرا ، دلهره و ناامیهدي  

گرايي فرا ديني با داعیه حفظ  معنويت ، از سوي ديگر،(01)کند هدايت مي

معنا بخشهي بهه زنهدگي،     ها، پیشگیري و درمان بیماري و ارتقاي سالمت،

امیدبخشي، نشاط، يكپارچگي زندگي و اصالح ارتباط  هدف و انگیزه،ايجاد 

معنويت را عامل بازگشت به خهويش، امها بهي نیهاز از      با طبیعت و جامعه،

کنهد و بهراي آرامهش و رعهايت بهه       التزام به دستورهاي ديني معرفي مي

تروي  کرده و آنها  سهبک شخدي، معنويتي خودساخته، التقاطي، دروني را

 پرداز نیچه نظريه هرچند. (00)کند هاي مكمل معرفي مي قالب درمانرا در 

آموختگهان علهوم    دانهش  شهود؛  و بنیانگذار فلسفه پسامدرن محسهو  مهي  

ههاي فلسهفي    بدون آشنايي با ديدگاه. سالمت با وي اشنايي کمتري دارند

سبک زندگي و  ،شناسي و انسان شناسي شناسي، معرفت مباني هستي)وي 

ههاي   هايش را در قالهب روش  تنها محدول ايده( زندگي او چرايي حوادث

 برنهد، بهه دلیهل خه      هاي مكمل در ايران بهه کهار مهي    جايگزين و درمان

مطالعاتي، اين مقاله با هدف تبیین معنويت سكو ر از طريهق تحلیلهي بهر    

 .گفتمان فردريش نیچه طي مطالعه بیوگرافي رواني وي انجام شد

 

 روش
با هدف تبیین معنويهت سهكو ر بها     0410ر سالاين تحقیق کیفي د

تحلیلي بر گفتمان فردريش نیچه طي مطالعه بیوگرافي روانهي وي انجهام   

 PRISMA (Preferred Reporting Items) مرور نظري با استفاده از پروتكل. شد

for Systematic Reviews and Meta-Analyses)   جسهتجوي  : در پهن  مرحلهه

بنهدي   هها و طبقهه   هها، اسهتخراج داده   رزشیابي دادهمتون، انتخا  متون، ا

مقها ت و  : معیارهاي ورود و انتخها  شهواهد  . هاي مرتب ، انجام شد داده

هاي آموزشهي مهرتب ، داراي امكهان    هاي فارسي يا انگلیسي، رسانه کتا 

، مبتني بر 2120-2111هاي دسترسي به متن کامل، منتشر شده بین سال

گرايهي، نیچهه ، معنويهت سهكو ر،      ههاي معنويهت   هرم شواهد، باکلید واژه

ههاي اطالعهاتي داخلهي و خهارجي      سكو ريسم، قابل دسهترس در پايگهاه  

(Request PubMed, Google scholar, Elsevier, SID, Cochrane, Magiran )

ههاي   مقا ت ابزارسهازي، گهزارش  . واجد متدلولوژي تحقیق مناسب بودند

دسترسي به مهتن کامهل مقالهه، معیارههاي     کوتاه، مقا ت تكراري و عدم 

مقاله مورد بررسهي   05مقاله و کتا ،  05 از تعداد. خروج از مطالعه بودند

با روش عملیاتي تحلیل گفتمان حسن بشیر به عنوان  ها داده. قرار گرفتند

گیري  تحلیل شدند، تا واقعیت جاري در دوران شكل( 02)يک روش بومي 

 فضاي فراگفتمهاني،  -با تبیین. مختلف تبیین کنداين گفتمان را از زواياي 

فضاي گفتماني درون متن، فضاي ارتبهاطي و بینهامتني، فضهاي معنهايي،     

امكهان در  و   گیري و گرايش متن، فضاي ساختاري و زبان مهتن،  جهت

محققان بها ايهن روش بهه    (. 00)فهم گفتمان، زمینه و فرامتن فراهم شود 

بهراي  . پرداختنهد  پهرداز  بیوگرافي ايهده بازسازي گفتمان بر اسهاس سهايكو  

دلیل مشكل ه ب. ، اثرگذاري قائل شدندپرداز مخاطب گفتمان، همطراز ايده

کیفهي، تهالش کردنهد بهه      ههاي پیچیهده در تحقیقهات    بودن فهم پديهده 

طهور   ههايي کهه بهه   هاي طبیعي، جريان طبیعي زنهدگي و موقعیهت   محی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               2 / 7

http://ijhp.ir/article-1-536-en.html


 رواني مطالعه بیوگرافي: تبیین معنويت سكو ر با تحلیلي بر گفتمان فردريش نیچه

 50/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ل، شماره او0410دوره ششم، بهار 

هها،   کننهد تها تحلیهل داده   گیرند، توجهه   طبیعي درجريان وقاي  شكل مي

 (.04)درستي از وقاي  جاري باشند انعكاس

 

 ها يافته
 فضای فراگفتمانی

نويسهان، بهراي    گهر سهايكوبیوگرافي   با توجه به عرورت حضور قضاوت

دستیابي به فهمي از چرايي رخدادهاي زندگي و در  چیزي که از درون 

رسد  به نظر مي رده،سوژه، او را به انديشه، احساس و رفتار خاصي هدايت ک

فیلسهوف  Wilhelm Nietzsche (0844-0411 ) که در سهیر زنهدگي نیچهه   

بايهد بهه   ( The Age of Ideology عدر ايدئولوژي،)متولد آلمان قرن نوزدهم 

آن . قرون وسطي توجه داشتتحو ت انديشه بشري در اروپاي بعد از سیر 

پادشهاه بها   . داشهت  زمان که قدرت در اختیار پادشاهان و روحهانیون قهرار  

. کرد حمايت کلیسا خود را مظهر حق، اراده الهي، عقل و عدالت معرفي مي

هاى زندگى  ها و روش کلیساى کاتولیک، کتا  مقدس را مرج  همه دانش

را از اظههار  ...( کپرنیک کپلهر و گالیلهه و  )دانشمندان . دانست اجتماعى مي

؛ امها بهاوجود دو   (05)شهت دا نظر در علوم انسانى، طبیعى و تجربى باز مى

با هدف انكهار قهدرت کلیسهاي حهامي      Renaissance)جريان مهم رنسانس 

هاى دينى و توجه بهه   پادشاهان، در کنار احیاي انسان محورى، رد آموزش

با هدف دفاع از دين، در  Reformation)و نهضت اصالح ديني ( علوم طبیعى

ا  مقدس و وارد شدن عین متهم کردن کلیسا براي تفسیر نادرست از کت

آلمهانى و  ( 0546-0480)توس  مارتین لهوتر  ( به امور حكومت و سیاست

نهي شديد لوتر از فروش آمرزش الهى، غیر معتبر شمردن تمهام احكهام و   

 ، حاکمیت کلیسا تها (05( )غیر از تعمید و عشاى ربانى)هاى مقدس  آيین

عدههر )ده و هیجهه The Age of Reason) عدههر خههرد،)اواخههر قههرن هفههده 

شهید مطهري در اين . ادامه داشت( The Age of Enlightenment روشنگرى،

آفرينى در امهور دينهى و    روحانیون مسیحي عالوه بر نقش»: نويسد باره مي

دانستند و مدعى بودند کسهى   ها مى دار همه دانش حكومتي، خود را عهده

کلیسا عالوه بر  .هاى دينى را ندارد حق اظهارنظر در مسائل کلیسا و آموزه

عقايد خاص مذهبى، يک سلسله اصول علمى مربوط به جهان و انسهان را  

که مورد قبول علماى بزرگ مذهب مسیح بهوده و غالبهام متخهذ از فلسهفه     

يونانى و غیريونانى بودند، در رديف اصول عقايد مذهبى قرارداده و مخالفت 

آن عقايهد مبهارزه    شمرد و بهه شهد ت بها مخالفهان     با آن علوم را جايز نمى

کرد و حاعر نبود تنها به ظهور ارتداد اکتفا کند و مرتدين را از جامعهه   مى

مسیحی ت طرد کند؛ بلكه با نوعى رژيم پلیسى خشن، در جسهت و جهوى   

کرد افراد را با  عقايد و مافى الضمیر افراد بود و با لطايف الحیل کوشش مى

ذهبى با خشونتى وصف ناشدنى اى از مخالفت با عقايد م ترين نشانه کوچک

اين فرآيند سبب شده بود تها فیلسهوفان عدهر     ،(06)«مورد آزار قرار دهد

روشنگري، در دشمنى با مسیحیت و اديان وحیانى، نقش انديشهه را تنهها   

به ترسیم کردن زندگى محدود نكرده؛ بلكه وظیفه شكل دادن به زندگى را 

نیچه هم کهه  العه سايكوبیوگرافي از اينرو در مط (.07)براى آن قائل شوند 

کشیش لوتري متولد شد، توجه به نقش مهم اي مسیحي با پدر  در خانواده

 . خانواده و فضاي حاکم بر جامعه آلمان ان زمان، عروري است

 

 فضای گفتمانی درون متن

هاي ايجاد ديدگاه آتئیستي و نهیلیستي در نیچه بايد  در تحلیل زمینه

شناسي علهم مطالعهه و تحلیهل رفتهار و      ه اينكه روانبا توجه بمتذکر شد، 

نیچه مبني  شناسي فرآيندهاي ذهني است؛ انديشه فلسفي و ديدگاه هستي

بر عدم وجود حقیقتي مسلم، لزوم شک و ترديد، تحقیق و تفحا دربهاره  

همه چیز حتي قوانین پادشاه و کلیسا، لزوم تبیهین چرايهي پهذيرش ههر     

دين را به عنوان موعوعي کهه نیازمنهد تحقیهق و    عقیده و باور، رويكرد به 

خداوند » :عبارت معروف وي. بررسي است و نه تسلیم و پذيرش، تغییر داد

مرده است، او مرده است، ما او را کشتیم، چگونه خهود را تسهلي خهواهیم    

اگر چه به زعم گروهي، نگراني وي را درباره از دسهت   ....داد؟ قاتل قاتالن 

را  ههايم  کتها   ًلطفها »ايهن گهروه کتها     . کنهد  س مهي دادن ايمان مهنعك 

را دال بر صحت مدعاي خود ( هاي نیچه به مادرش مشتمل بر نامه)«نخوان

مادر مرا دعا »نويسد که  هايش به مادرش مي چرا که وي در نامه. گیرند مي

اگهر  »کنند که نیچه معتقد بهود   و بیان مي. «کنم کن، من نیز تو را دعا مي

دنبال قدرت ديگري برونهد و از او خهدا    هبايد ب کنار بگذارند، دين و خدا را

مهردم کهه بهه     سبک زندگي وي و توصیه او بهه  اين ديدگاه با اما .«بسازند

جاي مسیحیت و خدا به دنبال هنر بروند، چرا که هنر عامهل رسهیدن بهه    

همچنین با عديت (. 08)آرامش بوده و مسیح و شكسپیر ارزشي برابر دارند

 سهالگي هنگهام نگهارش کتها      44دين مسهیحیت در سهن    ي باواعح و

Anti-Christ  عدمسیح که در ايران با نام دجال ترجمه شده است و اندراف

وي از مطالعه الهیات و فلسفه در دانشگاه بن بعد از دو ترم، در ايام جواني 

(. 04)هاي شخدي خود به علت تفاوت بنیادين بین تعالیم الهیات و ديدگاه

از دلبستگي ايمن به  دهد که به دلیل بیوسايكولوژي نیچه خود را مينشان 

وي در کتا  فراسوي نیک و بد، معیارهايي را براي خو   .خدا محروم کرد

بیان کرده، در کتا  عد مسهیح تمهام معیارههاي سهنجش را مهورد       و بد

قهوانیني را معرفهي کهرد کهه بهه انسهانیت خهتم         چالش قرار داده و خود،

داند  وي خود را شهیدي مي. آنها را جايگزين مسیحیت دانست شوند و مي

عدم دلبستگي ايمن به  (21)که براي روشنگري انسان، جانش را فدا کرده 

پناهي و رها شدن، فقدان تعلهق و   خدا و مردم با ايجاد احساس ناامني، بي

 . احترام، نیچه را مبدل به فیلسوفي آتئیست و نهیلیست کرد

 

 بينامتنی گفتمان -فضای ارتباطی

 شناسهي  علت توجه نیچه به معنويت سكو ر مبتني بر ديدگاه انسهان 

هها   نیچه حسادت و احساس حقارت را بهراي انسهان  . وي قابل تبیین است

ها بايد حسادت کنند، چرا که حسهادت   دانست و معتقد بود انسان  زم مي
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 علي سیدکالل و مینو اسدزندي

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /52

آگهاهي  شود تا از احساسات دروني خود آگهاه شهوند و بهه خهود      سبب مي

 انسان حسادت با ايجاد احساس حقارت، موتور محرکه براي تالش. برسند

افهراد از سرنوشهت خهود     شود تها  که نبود حسادت سبب مي درحالي. است

ايهن عهدم وجهود    . راعي شوند و نتوانند به هدف خود در زندگي پي ببرند

عامهل   در حهالي کهه حسهادت   . شود خود آگاهي سبب بروز افسردگي مي

ولي اگر . اگر تالش منجر به کامیابي شد که فرد سربلند است. تتالش اس

باز فرد با سربلندي آن  منجر به شكست و عدم کامیابي هم شود، ها تالش

 Uber menschيک ابر انسهان   پذيرد و در هر دو حال، انسان مبدل به را مي

ها در تمام طول عمر خود در حال  وي معتقد بود که انسان .(20)شود  مي

هسهتند و  ( غرايز انساني و غرايز فهرا انسهاني  )نگ بین دو نیروي باطني ج

و خودآگهاهي   شناسهي  براي رسیدن به مقام فرا انسان، نیازمند علم، خهود 

 .باشند مي

 

 فضای معنايی گفتمان

توجه به شیوه زندگي نیچه بايد در مطالعه سايكوبیوگرافي وي مدنظر 

اي در  دي، بها رفهتن بهه کلبهه    مهیال  0841آن جايي که بعد از سال . باشد

ا ت ؤترين سه  هاي آلپ، تمام روز را صرف قدم زدن و تفكر درباره مهم کوه

فلسفي مانند چرايي خلقت انسان، هدف انسهان در جههان و ههدف عهالم     

روانكهاو جهوان، کنشهگر    )هستي کرد؛ آشنايي وي با لوسهالومه آنهدرياس   

پهائول   دوست مشترکشان ، تالش اين دو به همراه(اجتماعي معاصر فرويد

ري، در خريدن صومعه و تربیت افرادي بر مبناي عقايد خهود، دلبهاختگي   

نیچه به سالومه و شنیدن پاسخ منفهي از وي در ههر سهه بهار درخواسهت      

هاي جنهون،   شستگي و احساس تنهايي وي قبل از بروز نشانه ازدواج ، دل

تنها  مردي کهبه عنوان  «تشترچنین گفت ز»بیان احساساتش در کتا  

در کوهستان زندگي کرده و تمام خردهاي جهان را يافته، ولهي تنههاترين   

آثهارش زمهاني ارزش   »همچنین بیهان وي مبنهي بهر ايهن کهه       مرد است،

، همگي نشانگر (22)«خواهند داشت که بتواند آنها را با کسي شريک شود

ايهام   وباشد که از دوران جهواني   عدم وجود دلبستگي ايمن به ديگران مي

 . اند کودکي نیز وجود داشته

سالگي شاهد مرگ پدر خود و شش ماه بعد، شاهد مهرگ   4نیچه در 

سهپس مجبهور بهه    . بود( لودويگ جوزف در دو سالگي )برادر کوچكترش 

نقل مكان از خانه پدري به . زندگي کردن با مادري شد که از او تنفر داشت

مهادربزرگ  مهادري و دو عمهه     ناومبورگ همراه با مادر، خواهرش الیزابت،

از ( تا قبل از آشنايي با واگنر)مجردش، سبب شد تا در کودکي و نوجواني 

وجود مردي که بتواند با او همانندسهازي کنهد، محهروم شهود و در دوران     

کودکي و نوجواني، پسري منزوي باشهد کهه توانهايي برقهراري ارتبهاط بها       

ر تعامالت اجتمهاعي، ارتبهاط بها    در حالیكه اث(. 20)همسا ن خود را ندارد

شهايد   همسا ن و دلبستگي ايمن، در سالمت رواني افراد به اثبات رسیده،

کنهار مشهكالت جسهمي، ريشهه      بتوان عدم وجود دلبسهتگي ايمهن را در  

نیچهه در  . وي دانسهت  هاي پايان عمر شناختي نیچه در سال اختالل روان

و فله  عمهومي و   ( ال عقلزو)يازده سال پايان عمر خود به جنون، دمانس

عدر وي تا اواسه    پزشكان هم که روان درحالي. ناتواني حرکتي، مبتال شد

 (Neuro-syphilis)اعدا   سیفلیس قرن بیستم، مرگ وي را ناشي از عفونت

در يكهي از   0888تها   0864ههاي   آن هم به دلیل حضهور وي طهي سهال   

ش معتقهد بهود عامهل    خهواهر ؛ اما (24)دانستند  هاي اروپا مي خانه روسپي

و کهار فكهري شهديد بهوده     ( نهوعي مسهكن   ) جنون او اسهتعمال کلهورال  

پییر کلوسفسكي به ديوانگيِ ساختگي نیچه اعتقاد افرادي نظیر  .(25)است

جها   تقريبام در همه»: چرا که وي در کتا  سپیده دم خود نوشته است دارد

کردنهد   ها فكر مي ميقدي. کند جنون و ديوانگي راه  انديشه جديد را باز مي

اي نبهو  و خردمنهدي نیهز همهراه  آن      شهود ذره  آنجا که جنون ظاهر مهي 

خواهد يو ِ اخالقِ حاکم را متالشي و قهانون   وقتي انسانِ برتر مي …است

خود  جديدي را وع  کند ناچار است ديوانه شود؛ يا اگر واقعام ديوانه نباشد

شود که حتهي نهوآوران علهمِ عهرو       مشاهده مي «…را به ديوانگي بزند

اند نگرشِ شاعريِ تازه خود را زير نقا ِ جنون پنهان و مطهرح   مجبور شده

توان ديوانه شد وقتي ديوانه نباشي و شجاعت  وانمهود   چگونه مي …کنند

اي نیروهاي الههي بهه مهن ديهوانگي عطها      ... کردن به آن را نداشته باشي؟

آري بهه  ! کنید تا بتوانم باألخره خودم را باور کنم کنید، آري ديوانگي عطا

تمهاميِ   کهرده  اعهافه  وي» من هذيان، تشن ، روشنايي و تهاريكي بدهیهد  

شدند و بها   ها به عوامل ديوانگي و شهادت متوسل مي رهبرانِ معنوي ملت

در ( . 26)«کردنهد  تغییر آدا  و رسوم جامعه، روند راکد آن را متحو ل مهي 

بهه چشهم عهوام، احساسهات وا  و     »گويهد کهه    ا  مهي دانش طربن کتا 

 …سخاوتمندانه فاقد  فايده عملهي و در نتیجهه بهه دور از واقعیهت اسهت     

پندارنهد، چهون او    مهنش را ديوانهه مهي    هاي حقیر، آدم نجیب و بزرگ آدم

ههاي برتهر بهه طهرف چیزههاي       کشهش انسهان  . تري دارد سرشت  نامعقول

 (.27)«ابیتي براي ساير مردم نهدارد استانائي است، چیزهايي که هیچ جذ

رسد اين است که مشكالت جسمي ناشي از ابتالي  آنچه مسلم به نظر مي

وي  به اسهال خوني و ديفتري همراه با ابتالي به سیفلیس، سبب شدند تا

در سهي سهالگي از کهار در دانشهگاه بههازل بهه عنهوان اسهتاد تمهام وقههت         

هاي طهو ني در   ماري، ساعتاندراف دهد و به دلیل شدت بی شناسي لغت

بستر دراز کشیده، درباره معناي زندگي و انسانیت تفكر کند و اين تفكرات 

هاي بعد  انديشمندان سال هاي فلسفي خود عرعه کند و توجه در کتا  را

  .به معناي زندگي جلب نمايد نظیر ويكتور فرانكل را

 

 فضای ساختاری و زبان متن

وار  ناشي از سیفلیس، براي تسكین آ م نیچه در دوران ابتالي به ع

روحي و دردهاي جسمي خود به اپراهاي ريچارد واگنهر و موسهیقي روي   

اش امنیت و از موسیقي آرامش  آورد تا از واگنر در نقش پدر از دست رفته

توان گفت که نیچه از نخستین کساني اسهت کهه بهه هنهر      مي. طلب کند
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 رواني مطالعه بیوگرافي: تبیین معنويت سكو ر با تحلیلي بر گفتمان فردريش نیچه

 50/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ل، شماره او0410دوره ششم، بهار 

، پرداخت و (ر اختال ت روانشناختيهاي معاصر د از جمله درمان) درماني

 .از موسیقي براي تسكین آ م روحي و جسمي خود استفاده کرد

 

 بحث

که معنويت ديني با ايجاد نگرش معنوي به جهان، توجه دادن  حاليدر

ههاي زنهدگي،    به ملكوت عالم هستي، معناي حوادث و خیر نهفته در رنه  

، در کنار دلبستگي ايمهن بهه   (28)برد آوري و سازگاري افراد را با  مي تا 

طبیعهت، سهبب ارتقهاي سهالمت      خدا، با تقويت ارتباط با خهود، مهردم و  

سهالمت معنهوي در   (. 24)کنهد  ها ارائه مي و معنايي براي رن  معنوي شده

روح آرام و مطمهئن،  )منظر اديان ابراهیمهي، برخهورداري از قلهب سهلیم     

و حاصهل حقیقهت   ( بیني داراي احساس امنیت، اعتماد، امیدواري و خوش

حقیقت بندگي با عدم مالكیت بنده در آنچه خدا بهه او عطها   . بندگي است

انديشهي و   کرده، سبب تسهیل انفاق و سالمت اجتماعي شده، با مدهلحت 

تدبیر نكردن بنده براي خود، توکهل و تفهويا امهور بهه خداونهد، سهبب       

اي انجهام اوامهر   با تالش بنده بهر  شود و آرامش و ارتقاي سالمت رواني مي

و اجتنها   ( از طريق اصالح سبک زندگي و تقويت عادات بهداشتي) الهي

سهبب  ( با پرهیز از رفتارهاي پرخطر و هیجانات مخهر  )از محرمات خدا 

و   فهرد   فرابهودگيِ   سهالمت معنهوي،  (. 01)شود ارتقاي سالمت جسمي مي

  و  ابعاد در  وحیاني،   ماتتعلی تحت  مادي،  دون   تعلّقات  از آن  رهايي  و جامعه  

(. 00)شهود   کنشهي تعريهف مهي    و   منشي  گرايشي،  بینشي، : وجود  ساحات

با از بین بردن دلبستگي به خهدا و مهردم، منجهر بهه احسهاس       مرگ خدا

پناهي و رهها شهدن، فقهدان احسهاس عشهق و تعلهق، تهرس و         ناامني، بي

قهرن  وردهاي ههاي معنهوي، دسهتا    اين ديسهترس (. 02)شود  اعطرا  مي

هیجدهم و نوزدهم و ناشهي ازگسههترش سكو ريسههم اسهت کهه تهالش       

دين، راهي براي تأمین سعادت دنیهوي بشهر ارائهه    کند با عدم دخالت  مي

اي است کهه درصهدد    قرائت، سكو ريسم نظريه در يک اگر چه(. 00)کند

محهدود کهردن نقهش ديهن و منحدهر سهاختن آن بهه حهوزت رفتارههاي      

هاي اجتماعي،  ن بوده و خواستار عهدم دخالهت ديهن در عرصهفردي انسا

قدرت و حكومت اسهت تا با تفكیهک ديهن از دولهت و نفي مرجعیهت آن  

هاي سیاسهي   ها، مان  دخالت آن در عرصه زندگي اجتماعي انسان هدر ادار

سكو ريسم هرگونه رفتار يا بههاوري کهه    اما در قرائت ديگري،(. 04)شود 

مذهبي داشته و نشاني از اعتقادات ديني در آن ديده شهود را  رنگ و بوي

چهرا کهه در   (. 05)شهود   مهي  منجهر  Atheismشهمرده، به آتئیسم مهردود 

اي از اعتقادات فرهنگي حول بهاور   اديان ابراهیمي، دين به منزله مجموعه

سخن گفتن خداونهد بها انسهان اسهت کهه مجموعهه ايهن         به وجود خدا و

يک متن مقدس و به منزله منبعي بهراي تعیهین شهیوه    سخنان به صورت 

هها محسهو     هها و مكهان   ها در همه زمهان  زندگي فردي و اجتماعي انسان

اين فرهنگ حاصل اراده و آرزومندي بشر براي نیل بهه حقیقهت   . شود مي

 در حالي کهه سكو ريسهم  (. 06)مطلق و تجلي امر قدسي در زندگي است

تیويسم، هرآنچه را که از طريق علم تجربي کند تا بر مبناي پوزي تالش مي

قابل بررسي نباشد را از عرصه معرفت و دانش خارج کنهد کهه در توسهعه    

وي . اين ديدگاه، نیچه فیلسوف آتئیست قرن نوزدهم، تأثیرگذار بوده است

دهنده به مدرنیتهه و آغهازگر   حال پايانبه عنوان متفكر مدرنیسم و درعین

اراده معطهوف  : کند ه خود پن  محور را بیان ميمدرن، در فلسف دوره پست

گذاري مجدد،  انگاري، بازگشت جاويدان، اَبَرانسان و ارزش به قدرت، نیست

گرايهي در   که همگي تعابیر مختلف يک مسئله واحدند کهه همهان، انسهان   

دنبهال  ه به نظر مي رسد کهه نیچهه به   (. 07)همه امور و ابعاد هستي است

) ا و مردم، نتوانسته ساير نیازهاي اساسي خهود عدم دلبستگي ايمن به خد

. را تامین کنهد ( نیاز به ايمني و امنیت، عشق و تعلق، احترام و عزت نفس

وي انسان را منشأ و محور هرگونه هستي و حقیقهت و يقهین در جههان و    

داند و نگرشي بهراي سهاماندهي جههان     گذاري کل هستي مي محور ارزش

معتقد است که هیچ حقیقت و يقین ثابهت   وي (.08)کند  مادي ايجاد مي

گهذاري اخالقهي و    و تغییرناپذيري وجود ندارد؛ انسان معیار هرگونه ارزش

ها براي قهدرت يهافتن انسهان بهر ايهن جههان        معرفتي است و تمام فلسفه

در معنهاي انسهاني کهردن ايهن جههان      (. 04)شوند  و پرداخته مي ساخته

ودمان را هرچه بیشتر در آن سَرور انساني کردن جهان يعني خ»: گويد مي

از سوي ديگر، نیچه بها اعهالم مهرگ خهدا     (. 41)« تر احساس کنیم و مهم

سا ري  کند که تاريخ دوره الوهیت به پايان رسیده و دوران انسان بیان مي

ترين واقعه از وقهاي    بزرگ»: گويد او درباره اين تحول مي. فرا رسیده است

ناي اين است که ايمان به خداي مسهیحیت  معاخیر، مرگ خداست که به

هاي خود را بهر   اکنون اولین سايه توجیه خود را از دست داده است و از هم

در دوره . اي انسهاني اسهت   انديشه مرگ خدا انديشه. گستراند سر اروپا مي

رونق الوهیت، انسان حوادث طبیعي و رويدادهاي زندگي خود را بها تكیهه   

کهرد و اکنهون در    تبیهین مهي  ( مشیت و قضا و قدر در قالب)بر اراده الهي 

نیچهه در عهین عهدم    (. 40)«شهود  تبیین حوادث عالم متوسل به خدا نمي

انكار وجود رن  در زندگي انسان، با پذيرش توصیف شوپنهاور از منشهأ آن  

شهود تها    ها يعني آگاهي از زمان، معتقد است که ايهن امهر باعهث مهي     رن 

و شود؛ اما هدف وي يافتن راهي بهراي زنهدگي   درد بیشتري روبر انسان با

بودکهه آن را از تهراژدي    «قدرداني بهراي وجهود داشهتن   »در دنیا و حتي 

ههاي داستايوفسهكي    يوناني و انواع ديگر هنر مدرن تراژيک مانند داسهتان 

درد و  وي معتقد بود که آثار هنري مذکور به ما مي آموزنهد  .اخذ مي کرد

تهر بها    اي عمیق هاي ما به شیوه همه شادي ديد، لذت را نبايد جداي از هم

توانیهد   شما نمي. شود اند و معنا از غلبه بر رن  ناشي مي رن  ما عجین شده

عشق را بدون اولین تجربه تنهايي، زيبايي را بدون زشتي و ايمان را بدون 

هها حفهظ شهوند تها ايهن       اين دردها بايد در درون آن لذت. شک بشناسید

 (.42)ر باقي بماندها معنادا لذت

 گيری نتيجه

با توجه به اين که انسهان از منظهر نیچهه، موجهودي اسهت کهه بها        
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احساس حسادت و احساس حقارت، در حهال تهالش مهداوم اسهت و از     

برد، پیامدهاي حاصل از عهدم دلبسهتگي    هاي معنوي رن  مي ديسترس

 پنهاهي و رهها شهدن، فقهدان     امني، بهي  احساس نا ايمن به خدا و مردم،

باشهند، بهه نظهر     احساس عشق و تعلق، تهرس و اعهطرا  و انهدوه مهي    

رسد که اين نگهرش سهكو ر بهه جههان و انسهان، عهالوه بهر ايجهاد          مي

ههاي   تواند راهي براي رههايي انسهان از رنه     هاي معنوي، نمي ديسترس

 .زندگي و سالمت معنوي وي فراهم کند
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Abstract 
Background: According to the meaning of world events, spirituality increases resilience, adaptation, and observation 

of the hidden goodness in the sufferings of life, . In religious spirituality, secure attachment to God strengthens the 

relationship with self, people, nature and provides a meaning for suffering. Secular spirituality promotes the 

separation and marginalization of religion from the various aspects of human life. The purpose of this study is to 

provide a description of secular spirituality with an analysis of Friedrich Nietzsche's discourse, in a bio-

psychographic study. 

Methods: This qualitative research was conducted in 2022 with the operational method of discourse analysis, in 

order to create a semantic connection between the content and understanding of the discourse of secular spiritualism 

by studying the reasons for the events of Nietzsche's life. The research included explanations for: extra-textual 

discourse (cultural and historical conditions), in-context discourse (ontological perspective), communication space 

(anthropological perspective), textual semantic space (theorist lifestyle), and structural space. 

Results: Despite being born into a religious family, Nietzsche, announcing the death of God and writing the 

Antichrist, introduces a man whose jealousy and sense of inferiority are the cause of his understanding of and 

striving to comprehend the meaning of life. By creating feelings of insecurity, helplessness and abandonment, lack of 

belonging and respect, lack of secure attachment to God and people turned Nietzsche into an atheist and nihilist 

philosopher.  

Conclusion: Spiritual attitude towards the world, attention to the kingdom of the universe, along with attachment to 

God, strengthens the relationship with self, people and nature, and relieves human suffering that is not seen in secular 

spirituality. 
 
Keywords: Biography, Psychopathology, Psychoanalysis, Secularism, Spirituality 
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