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 سرآغـاز   »آه، از حیث شهرت، همه آنها از من پیشند«: 
                     دردسرهای زیگموند فروید با شهرت                  



جنون آمیزترین جنون آدمیزاد این است که
زمین را از خون هم نوع سیراب کند

و نام این کار را شهرت بگذارد

لِتیشیا الیزابت لَنُدن متخلص به »ایوله«، »پاره های موزون، شماره 1.«، مجله ادبی لندن و مجله ادب، هنر 
و علم، 19 آگوست 1826

Nichts ist greulicher als in das Tutehorn der allgemeinenbouil-
lonwarmen Anerkennung zu stoßen.

هیچ چیز منفورتر از دمیدن بی امان در بوق و کرنای قبول عام نیست.
)یونگ،  نوامبر 1908.  فروید، 11  زیگموند  پرفسور  به  نامه  یونگ،  کارل گوستاو  دکتر 

1908a، ص. 195، یونگ، 1908b، ص. 176(.

ششم می 1939 بود که پرفسور زیگموند فروید سالخورده که دیگر مقهور 
سرطان شده بود، تولد هشتاد و سه سالگیش را در خانه شماره 20 مارسفیلد 
گاردنز واقع در سوئیس کاتج لندن، در میان اعضای خانواده جشن گرفت. 
آن روز هوا آنقدرها مساعد بود که روانکاو سالخورده بتواند ساعتی را در 
حیاط پشتی خانه اش سر کند. اما با آمدن بهار و تابستان، سرطان فروید را 
بیش از پیش از پا انداخت و همین شد که دیگر در اتاق خوابش ساکن و 

آماده مرگ شد.
در بیست و دوم جون 1939، خانم ایوا گریزل )1939(، بانویی 69 ساله 
نام  به  فروید نوشت که شخصی  به  نامه ای  ایلینویز، در  لو روِی  ناحیه  از 
دکتر کانل - احتماال والتر توماس کانل - در بیمارستانی در کانادا با داروی 
گریزل  خانم  است.  کرده  درمان  را  او  پانکراس  سرطان  خود،  مخصوص 
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اکیدا به فروید توصیه کرده بود که به کانادا سفر کرده و تحت همین درمان 
قرار بگیرد. اما زیگموند فروید هرگز رهسپار چنین سفری نشد. از آنجا که 
کوچکترین فرزند از شش فرزندش، آنا فروید، همواره مراسالت پدر را با 
دقت سانسور می کرد، حتی نمی دانیم که آیا فروید نامه خانم گریزل را رویت 

کرده بود یا نه.
در یکم آگوست 1939 و پس از بیش از شصت سال کار با بیماران، 
زیگموند فروید از کار بالینی دست کشید و در ششم آگوست 1939، با بیمار 
سابق و دوست و همکار دیرینه خود، شاهدخت ماری بُناپارت1 که به فروید 
در فرار از اتریِش نازی ها کمک کرده بود، بدرود گفت )جونز، 1957(. در 
حالت عادی، شاهدخت وفادار در مجاورت فروید باقی می ماند، اما در آن 
روزها می بایست برای شرکت در جشن ازدواج تنها پسرش، واالحضرت 
شاهزاده پتُرس، شاهزاده یونان و دانمارک، به َمدَرس هندوستان سفر می کرد.
در  نمی توانست  دیگر  که  شد  ناتوان  و  ضعیف  چنان  فروید  کم کم 
اتاق خواب طبقه اول باقی بماند و از همین رو، به اتاق کار طبقه همکف نقل 
مکان کرد و روزهای پایانی عمرش را به مطالعه دقیق چرم ساغری2 اونوره 
دو بالزاک، آن هم به زبان اصلی فرانسوی و از روی نسخه چاپ وین گذراند 
- که اثر بی نظیری است درباره مردی که پوستش شروع به جمع شدن و 

چروکیدن می کند )بالزاک، بی. تا. ]1920[(.
فروید کماکان به وقایع دنیا عالقمند بود و بی تردید مطلع شد که در یکم 
سپتامبر 1939، کشور آلمان خاک لهستان را تصرف کرده و دو روز پس از 
آن، یعنی در سوم سپتامبر، بریتانیای کبیر - کشور تازه فروید - و فرانسه به 

ناپلئون  نوادگان  از  و  دانمارک  و  یونان  شاهدخت   :)1882-1962( بنپارت  ماری  شاهدخت   .1
بناپارت، امپراتور فرانسه. او از نزدیک ترین همکاران و دوستان فروید بود و ثروت هنگفتی را در راه 
اعتال و پیشرفت روانکاوی صرف کرد. از مشهورترین نوشته های بناپارت، می توان به پژوهش هایش 

درباره میل جنسی زنان و کتاب زندگی و آثار ادگار الن پو: پژوهشی روانکاوانه اشاره کرد.
2. ترجمه فارسی این اثر به قلم استاد فقید، محمود اعتمادزاده )م. ا. به آذین( منتشر شده است.
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آلمان اعالن جنگ کردند. آغاز جنگ جهانی دیگری برای پدر روانکاوی که 
تجربه زیستن در هیاهوی جنگ اتریش-پروس در سال 1866 و سپس جنگ 
بزرگ )جنگ جهانی اول( 1918-1914 را از سر گذرانده و عمده زندگی 
حرفه ای خود را وقف بررسی دقیق سبعیت و توحش طبع آدمی کرده بود، 

چندان تعجب آور نمی نمود.
در ادامه همین ماه، برخوردهای سیاسی دهشتناک تر هم شدند. در پنجم 
سپتامبر، شاه جرج ششم فرمان ثبت ملی 1939 را صادر کرد که به موجب 
آن، تمام ساکنان بریتانیای کبیر موظف به حمل کارت شناسایی می شدند. در 
نهم سپتامبر، آلمان ها به ورشو رسیدند. در هفدهم همان ماه، یک زیردریایی 
آلمانی کشتی اچ. ام. اس. کاِریجس بریتانیا را با 519 سرنشین آن غرق کرد 
و در بیستم سپتامبر، بریتانیای کبیر طی اقدامی تالفی جویانه یک زیردریایی 

یو-27 آلمانی را غرق کرد.
فروید که مقداری مرفین تزریقی برای تسکین درد جسمانیش دریافت 
کرده بود، حوالی ساعت سه صبح شنبه، 23 سپتامبر 1939 در اتاق کارش و 

پس از یک و نیم دهه جدال با سرطان در لندن از دنیا رفت )شور، 1972(.
خبر در گذشت فروید به سرعت در سراسر جهان پیچید و پوشش خبری 
وسیعی در مطبوعات و رادیو جلب کرد. برادرزاده اش هری فروید )بی تا.(، 
در حال قدم زدن در تایمز اسکوئر نیویورک بود که خبر مرگ عموی نامدارش 
را شنید. روانپزشک سرشناس انگلیسی، پرفسور دنیس هیل، به یاد می آورد 
که وقتی بنگاه خبرپراکنی بریتانیا )بی. بی. سی.( خبر درگذشت فروید را در 
بخش خبری رادیو اعالم کرد، گروهی از کارگران یدی در قهوه خانه ای در 
جنوب لندن و حوالی بیمارستان مادزلی، کاله های متحدالشکلشان را به نشانه 

احترام از سر برداشتند )مصاحبه با جاناتان پِِدر، 22 اکتبر 1996(.
با  متفاوت  بسیار  دنیایی  در  و  در سال 1939  فروید  زیگموند  زندگی 
دنیای ما پایان یافت. او بی آنکه هرگز تلویزیون دیده باشد یا در اینترنت دنبال 
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چیزی گشته باشد یا قهوه استارباکس نوشیده باشد از دنیا رفت. فروید از 
فیسبوک، یوتیوب، بانکداری اینترنتی، سایبرسکس، توییتر، ایمیل، پیام کوتاه، 

گوگل، واتس اپ، اینستاگرام یا سفر فضایی هیچ نمی دانست.
او هرگز مایکروویو یا کارت اعتباری یا دستگاه تهویه مطبوع یا بوتاکس 
و پروزاک ندیده بود و موسیقی بیتل ها یا رولینگ استونز یا مدونا هم به 
گوشش نخورده بود )موسیقی ِهوی متال که جای خود دارد(. او هرگز کارت 
حافظه یا آی فون یا آی پد یا آی پاد ندیده بود و هیچ وقت از آی تیونز به 
موسیقی گوش نسپرده بود و احتماال همبرگر مک دونالد یا بستنی بن و جری 

تحیرش را بر می انگیخت.
شاید وحشت می کرد اگر می دید کتاب های متعددی که با زحمت و دقت 
نوشته بودشان، روزی نه در هیئت مجلداتی با شیرازه پارچه ای، که با کیندل 

خوانده می شوند.
عالوه بر این، داده های طبی فراوانی که مؤید ارتباط سیگار کشیدن و 
سرطان است و امروزه به سهولت در دسترس ماست، در اختیار فروید نبود. 
او هرگز برای تمرین و پرورش جسم به باشگاه ورزشی نرفته بود، هرگز از 
لپ تاپ یا میز با ارتفاع متغیر استفاده نکرده بود و بی تردید برای رمزگشایی از 
اختصارهایی مثل CCTV، CD، DVD، IVF و LGBTQ به دردسر میفتاد.

بنیان گذار  اما  بود،  فروید خورده  تن  به  هیتلر  آدولف  هر چند صابون 
روانکاوی هیچ نمی دانست که کدامین توحش ناگفتنی در اوایل دهه چهل 
قرن اخیر رخ خواهد داد و البته، باور نمی کرد که چهار خواهر بزرگتر از 
خودش در اردوگاه های مرگ نازی ها جان بسپرند. در ضمن، نمی توان تصور 
کرد که واکنش فروید به خبر بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی و واقعه 

موحش 11 سپتامبر و دیگر تظاهرات تروریسم فن آورانه چه می بود.
می شد  و  بود  ممکن  زندگی  به  فروید  زیگموند  بازگرداندن  اگر 
کرد،  استفاده  ان.  ان.  سی.  خبری  برنامه  در  مفسر  عنوان  به  از حضورش 
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درباره شیوه های مرسوم درمان بیماری های روانی، برگزیت1، بحران جهانی 
دانلد  یا اصال درباره  تغییرات آب و هوا  یا  ناآرامی های سوریه  مهاجرت، 

ترامپ چه می گفت؟
اگر فروید زنده بود، درباره فرهنگ شهرت در عصر ما چه می گفت؟

اغلب صاحب نظرانی که به مسئله شهرت و ماهیت آن پرداخته اند، از 
تفحص و بررسی عمیق این موضوع باز مانده اند. استیو اَلِن )2015، ص. 73(، 
از برنامه سازان رادیوی بریتانیا، در کتاب پس می خواهید سلبریتی شوید؟ با 
حسرت نوشته است: »آه، اگر می توانستم چرایی شیفتگی ما نسبت شهرت و 
سلبریتی ها را توضیح دهم، بسیار ثروتمند می شدم«. با این کار، او تلویحا به 
این موضوع اشاره کرده که الزمه فهم کامل تر و همه جانبه تر ماهیت اعتیاد به 

شهرت، استمداد از روانشناس است.
در این رساله کوتاه، قصد دارم تا رهیافتی به فهم دغدغه ظاهرا مدرن و 
بی سابقه ما با مقوله شهرت ارائه دهم و به این پرسش بپردازم که اگر فروید تا 
قرن بیست و یکم زنده می ماند، در این باب چه می نوشت؟ بنابراین امیدوارم 
که بتوانم در این اثر کوتاه، از منظر روانکاوی کالسیک برداشتی از این پدیده 
مهم دنیای معاصر ارائه دهم. امید من آن است که این نوشته، متأثر از نخبه 
آراء فروید بوده و نشانی از اهمیت و ارتباط تفکر او با دوران معاصر داشته 

باشد.
اما بگذارید بررسی خود را با این شروع کنیم که شخص زیگموند فروید، 

از شهرت و دنیای سلبریتی چه تصوری داشت...
هر چند فروید بسیار ساده زیست بود و اهل تفریح ها و گشت و گذارهای 
شبانه نبود، اما نکات فراوانی درباره زندگی اغنیا و چهره های سرشناس می دانست.
او طی سال ها کار بالینی، بعضی از ثروتمندترین و سرشناس ترین چهره های 
اوایل قرن بیستم را درمان کرد یا جلسات مشاوره ای کوتاهی با آنها داشت. این 

1. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و مجمع انرژی هسته ای اروپا در 31 ژانویه 2020.



18    جنون شهرت

دسته از مراجعان فروید شامل آلبان برگ1 )گران، 1971؛ اُبرلِرشنِر و توگل، 
2015؛ نیز بنگرید به برگ، 1923( و گوستاو مالر2 آهنگساز )فروید، 1935(، 
واتسالو نیجینسکی3 )نیجینسکی، 1933(، ریچارد توبر4 )کستل و توبر، 1971؛ 
آیسلر، بی. تا.(، شاهدخت ماری بناپارت )برتین، 1982(، فنی موزر5 )النبرگر، 
واربورگ6  اَبی  هنر،  ثروتمند  فوق العاده  نیز مورخ  و  توگل، 1999(  1977؛ 
)چرنو، 1993( می شدند. بعضی از بیماران او مثل دیپلمات آمریکایی، ویلیام 

بولیت7، با لیموزین به دفتر فروید تردد می کردند )ُرزن، 1993(.
دانسته های فروید از پدیده شهرت و سلبریتی ها، هم بر اثر تماسش با 
زندگی بیماران مشهورش بود و هم به واسطه خلجان این موضوع به ذهن 
 Uberdie psychogenese« رساله  در  او  گم نامترش.  و  معمولی تر  بیماران 
یک  )روان زایی   »eines Falles von weiblicher Homosexualität
بیمار  1920b، ص. 160( شیفتگی  )فروید،  زنانه8(  مورد همجنس خواهی 
همجنس خواهش نسبت به زنی مسن تر را معادل »نخستین ستایش شورانگیز 

1. آلبان ماریا یوهاِنس برگ )1935-1885(: آهنگساز اتریشی. تصنیفات موسیقایی او تلفیقی از 
مکتب رمانتیک و آهنگسازی بر اساس نظام موسیقایی دوازده نغمه ای بود.

2. گوستاو مالر )1911-1860(: آهنگساز سرشناس اتریشی. شیوه آهنگسازی او، پلی میان سنت 
رایج آهنگسازی وین و آهنگسازی مدرن به شمار می رود.

را  او  لهستان.  اهل  رقص  طراح  و  باله  رقصنده   .)1889/1890-1950( نیجینسکی  واتسالو   .3
بزرگترین رقصنده مرد ابتدای قرن بیستم می دانند.

4. ریچارد تاوبر )1948-1891(: خواننده و بازیگر سینمایی اهل اتریش.
5. فنی موزر )1925-1848(: باُرنس فنی لوئیس ُفن شولتزر-وارت از اشراف زادگان سوئیس که در 
روزگار خود، ثروتمندترین زن اروپای شرقی بود. شرح درمان او با فروید، در کتاب مطالعاتی در 

باب هیستری و تحت نام ساختگی اِمی فن اِن منتشر شده است.
6. ابی موریتز واربورگ )1929-1866(: هنرشناس و نظریه پرداز فرهنگ اهل آلمان.

7. ویلیام کریستین بولیت جونیور )1967-1891(: سیاستمدار، روزنامه نگار و نویسنده آمریکایی. او 
طی جنگ جهانی دوم، سفیر آمریکا در فرانسه بود و در مذاکرات صلح پاریس، مسئولیت مذاکره 

با لنین را بر عهده داشت. بولیت نخستین سفیر ایاالت متحده در اتحاد جماهیر شوروی نیز بود.
8. جلد هجدهم از ویراست استاندارد مجموعه آثار روان شناختی زیگموند فروید، صفحات 147 تا 172.
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یک جوان نسبت به هنرپیشه ای مشهور« دانست که چنان »واالتر و باالتر 
از اوست که به سختی جرأت می کند چشمان شرمزده خود را متوجهش 

سازد«)1(.1
نپرداخت، بلکه  اتاق درمان به مسئله شهرت  زیگموند فروید فقط در 
بسیاری از چهره های سرشناس تاریخ جهان را با دقت تمام مورد مطالعه 
درباره  جستارهایی  یا  تک نگاری ها  پژوهش،  دهه  چند  طی  او  داد.  قرار 
یوهان  و   )1910a )فروید،  داوینچی  لئوناردو  نظیر  شهیری  شخصیت های 
یادداشت های  اینها،  از  و جدا  نوشت  )فروید، 1917(  گوته  فن  ولفگانگ 
به جا  از خود  معاصر  درباره چندین شخصیت سیاسی  پرمغزی  و  موجز 
گذاشت. برای مثال، او در 1933 متنی درباره امپراتور آلمان، قیصر ویلهلم 
دوم منتشر کرد که از بدو تولد، به نوعی فلج در ناحیه بازو مبتال بود؛ البته به 
خاطر حفظ حریم شخصی و رازداری، نامی از شخص قیصر آلمان نبرده بود. 

فروید )1933b، ص. 66( می نویسد:

»مادرانی که دست تقدیر، فرزندی بیمار یا به هر روی، ناقص و معلول 
در دامنشان گذاشته، عموما می کوشند تا به جبران آن نقص ناعادالنه، 
عشقی زایدالوصف به طفلشان ارزانی دارند. در مورد مطالعه ما، مادر 
مغرور به گونه ای دیگر رفتار می کند؛ مادر به خاطر ضعف و فترت 
کودک، عشق خود را از او دریغ می دارد. روزی که کودک بالید و مردی 
قدرتمند شد، با اقدامات و افعال خود جای تردید نگذاشت که هرگز 

مادرش را نبخشیده است)2(.«

شهیر  افراد  درباره  بیشتری  فراغت  با  خصوصیش  مراسالت  در  فروید 
نامه ای به شاگردش،  می نوشت. برای مثال، در هفدهم دسامبر 1936 طی 

1. اعدادی که در میان قالب )( آمده اند، اشاره به یادداشت های انتهای کتاب دارند و دیگر موارد که 
فاقد قالبند، در پاورقی آمده اند.
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پادشاهی  از  تازگی  به  که  هشتم1  ادوارد  درباره  بناپارت  ماری  شاه دخت 
انگلستان کناره گیری کرده بود، اینطور نوشت که ای بسا او )ادوارد هشتم( 
به مدد  را  باطن همجنس خواهی است که قوه دگرجنس خواهانه خود  در 

خانم والیس سیمپُسن2 یافته است.
و  بیماران  از  فقط  شهرت،  باب  در  فروید  دانسته های  حال  این  با 
آثار شخصیت های سرشناس گرد  احوال و  کنکاش های روانکاوانه اش در 
هم نیامده بود، بلکه ازمنبعی مستقیم تر وشخصی تر، یعنی امیال و آرزوهای 

خصوصی و کشمکش های حرفه ای خودش نیز حاصل می شد.
در جوانی پزشکی طالب شهرت بود و نشانه هایی می دید که چه بسا 
روزی تکیه بر جای بزرگان پزشکی بزند. در 17 نوامبر 1884 به نامزد و 
همسر آینده خود، دوشیزه مارتا برنایز، با اشاره به همکارانی که به طرفه العینی 
در عالم پزشکی اسمی به هم زده اند، نوشت: »آه، از حیث شهرت، همه آنها 
از من پیشند، اما از حیث شادکامی و آرامش خاطر نه، البته تا وقتی که تو از 
آن من باشی«)3( )فروید، 1884b، ص. 127(. اما به رغم این منش و روش 
متوازن و معقول در قبال شهرت، سال ها بعد به همکارش دکتر ویلهلم فلیس 
شکوه کرد که شاید به همه آنچه می خواسته نرسد و نوشت »انتظار شهرت 

ابدی بسیار زیبا بود«)4( )فروید، 1897b، ص. 266(.
البته فروید، حتی در سال 1902 که به دریافت درجه استادی دانشگاه 
وین نائل آمد هم می دانست که مشهور شده است. او برای فلیس می نویسد:
اعتبار عام و شهرت فراوانی نصیبم شد. تبریکات و دسته های گل است 

1. ادوارد هشتم )1972-1894(: ادوارد آلبرت کریستین جرج اندرو پاتریک دیوید، ملقب به ادوارد 
هشتم، از 20 ژانویه 1936 تا دسامبر همان سال، تنها به مدت 326 روز پادشاه انگلستان و هندوستان 

بود. او به خاطر ازدواج با خانم والیس سیمپسن از پادشاهی انگلستان کناره گیری کرد.
که  آنجا  از  آمریکا.  اهل  اجتماعی  فعال  و  ویندُسر  )1986-1896(: دوشس  والیس سیمپسن   .2
سیمپسن آمریکایی و مطلقه بود، ارتباطش با جرج هشتم بحران بزرگی در مشروعیت سیاسی او 

و ادوارد هشتم ایجاد کرد و ادوارد نیز به خاطر ازدواج با او، از پادشاهی انگلستان کناره گرفت.


