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ت و ثبچیزی را  هیچ اجتماعی آن .از شایستگیای است سویه نماییزشتکه درحالی  ،بی استآهدماز یسایه و مقابل یچهره نگاریهرزهبدون شک 
آن چیزها ولو اینکه  ،آوردها به باری و شرم در برخی زمینهاعمالی را که ناخشنود وگفتارها  مطابقت نداشته باشد، یاقواعد شایستگی  باکه کند ضبط نمی

تمامی آدم :متفاوت استدیگر  یای به جامعهز جامعها باید اصول شایستگی را حفظ کرد،که در مقابلشان میانی مردم .باشند ای دیگر حیاتیزمینهپس در
ای به فرد، هرکدام در جامعهی نوه یا ،از تبار باال یا پایین اجتماعییا کسی  ،والدین همسریا  ،ی سالخوردگانهمهیا  ،جوانانتمامی یا  ،از جنس مخالف ها

کلی ش و بنابراین این گفتارها یا اعمال ؛ها یا اجرای برخی اعمال در حضورشان زننده و برخورنده استاند که بیان برخی واژهیی برگزیده شدههاعنوان گروه
 .و نه ضروریت اساما این گرایش نه کلی  ،تمایلی وجود دارد که این اعمال و واژگان را به رفتار جنسی یا به عمل دفع مرتبط کند .یابنداز تأثیرگذاری می

های نامنیز در دیگر اجتماعات  .کشنداز عمل دفع خجالت نمی ،شوندها آن اندازه که از غذا خوردن درکنار هم شرمسار میتروبریاند ،به باور مالینوفسکی
  .گیرندهای تشریفاتی تحت تابوهای مشابهی قرار میشخصی یا جنبه

محرک شکل خاصی از  ،یا حکایاتی که شامل روایت شکستن این قوانین است ،عدم رعایت این قوانین ند وهست شمولجهان قوانین شایستگی ظاهراً
کارکردهای  یهر قدر هم کسی درباره ،داشاندک ب ای غریبجامعه ازکسی دانش هرقدر هم  .نظر در تمامی جهان همانند استشود که بهخندیدن می

ای مستهجن میمردمان را وقتی به لطیفه یتواند خندهباز بالفاصله می (کردها می تواند بسیار گوناگون باشدو این کار)خنده در چنین اجتماعی کم بداند 
زن نام شوهرش را در حضور مادرش »یا  «!و بعد او کل غذا را در مقابل جمع بلعید»تواند این باشد مضحک یک لطیفه می ینکته .تشخیص دهد ،خندند

هایی محدود به یک گروه چنین خنده ،به طور معمول .دار استخنده ،تابوی شایستگی شکسته است و نتیجه .همانند هم هستند هااما خنده ،«!بکار برد
  .کنندهای زندگی بزرگساالنه ورود میبه پیچیدگیبه تازگی شود که تر به جوانان میو به صورت کلی ،جنسی
در هر کجا و در هر زمان گفتارها و اعمالی وجود دارد  ؛کنندکه در جامعه زندگی می یاز مرد و زن ایجنبه ،شمول استهم یک امر جهان نماییزشتپس 

نگاری، هرزهاز سوی دیگر  .دو موجب خنده شود شرمساری جمعی بساز ،ندشک کد ایجاد می توان ،رودکه وقتی در جایی غیر از جای خودش بکار می
با  یتواند در جوامعاحتماال تنها می نگاریهرزه .است تربه مراتب کمیابای به نظر پدیده ،ید وهم و خیالتول برایهای تابوشده توصیف فعالیتیعنی 

 ،تجمعی اسنمایی عمدتاً زشتدر حالی که لذت از  .نداریم فاقد چنین سوادیهیچ مدرکی از آن در جوامع  و ما قطعاً ،توانایی خواندن و نوشتن ظاهر شود
رسد اما تردیدآمیز به نظر می ؛ای شکل گیردتواند در هر جامعهشود البته میناشی می نگاریهرزهخیاالتی که از  .خصوصی است عمدتاً  نگاریهرزهلذت از 

  .نگارانه داشته باشندپروری هرزهخیال ،اندآنهایی که هرگز به میانجی نوشتار باهم در ارتباط نبوده
ه س فیگورهای زینتیکه  اماطمینان نداشتهمن هرگز  .پذیر بدون هرگونه نوشتار استتفاده از هنرهای شکلاس ،بخشییک استثنای ممکن در این کلیت

 ،باشند نسیروابط ج یآفریننده یاز جنبه یپرستش پرطمطراق نیروی زندگی یا تجلیل حقیقتاً (در کوناراک «پاگودای سیاه»ویژه هب)بعدی در معابد هندو 
در اجرایشان مهارتی که  رغم تمامعلی ،رسندبه نظرم می «هتاکانه»بسیاری از آنها بسیار شبیه تصاویر  .کننددر این باره ادعا میشان طور که مدافعانآن

یا ) آورهها را چیزهایی خندباسمهاین  ها،ی بر آنند که خود ژاپنیاما شواهد بسیار ؛شهوانی ژاپنی هم هستند هایباسمههمچنین  .به کار گرفته شده است
  .پرویی نداریم هایما هیچ دانشی از کارکردهای سفالگری .دانندمی (نماییاز زشتبه عبارت دیگر مصداقی 

شن است که زندگی اجتماعی تحت وو این ر ؛چین است ،نگارانه داردآسیایی که سنتی دیرپا از ادبیات هرزه یتنها جامعه ،دهدتا آنجا که دانشم اجازه می
 .هرچند نقاط تأکید آن متفاوت بوده است ،ی قرن نوزدهم در اروپا و امریکا بودی احاطه شده بوده که شاخصهاانهوها با همان غبار زهدپرستحکومت منچ

اما به نظر  ؛هاهای پا یا شکاف سینهانگیخت تا مچبرای پوزخندزدن و زیرچشمی نگاه کردن بر می ها راتوجه ی زنان بیشتردادهشکلبه نظر پاهای تغییر
 ه است.بود «امور ناگفتنی»، پر از درست مانند زندگی در اوج دوره ویکتوریایی، بخش بزرگی از زندگی در چین منچو

ای است که بیشترین زهد حکمفرما شود در عین حال دورهتولید می نگاریهرزهای که بیشترین دوره و معموالً ،شودهمراه با زهد ظاهر می نگاریهرزه
انسانی به عنوان شرم یها از تجربهبرخی جنبه ؛یابدخود تعین میزهد توسط موضوع  ،شودوضعیت تعریف می عمدتاًکه در آن  ،نماییزشتبرخالف  .است

عموماً پنهان آن  یشود و تجربه اشارهد یا به طور آشکار به آن نند مورد بحث قرار گیرنتواکه بدینسان هرگز نمی ،شوندذاتی تلقی می انگیزِآور یا نفرت
واقع ازی کم و بیشدتمایل دارد به موضوعی برای خیالپر هاتجربه این غیرقابل بیان یپس جنبه .و با احساس گناه و ناشایستگی همراه است شده

یا آنانکه خواست  ،ه قدرت خیالپردازیشان ضعیف استها کو آن ؛گیردآلود را برعهده میآور یا لذت گناهخیالپردازی که گناه لذت ؛تبدیل شود ایگرایانه
  .سازندبازاری می مصور ینگارانهبرای خیالپردازی هرزه ،ناپذیری به آن دارندسیری



 ،شتهبرای بخش عظیمی از دویست سال گذ .شودبا تمایالت جنسی مرتبط دانسته می نگاریهرزه ،این اصطالح المعارفیدایرهبه صورت سنتی و در معنای 
تمام حقیقتند اگر بر سر اصل »که -بشری  یگانهاز تجربیات بنیادین سه ایقابل اشاره اموری غیر ،تولد -کم در عصر ویکتوریاییدست-خوابگی و هم

مرگ  ،در طول بیشتر این دوره .مخفی بنا شده استنیمه نگاریهرزهچیزهایی که در پیرامونشان بیشترین خیالپردازی خصوصی و  ؛اندبوده -«مطلب بروید
در اندیشیدن به  ،شدندکودکان در اندیشیدن به مرگ تشویق می .مرموز استامری معنا همیشه یک مرگ در  که هتکن از این نظرصرف ،مرموز نبودامری 

کم تدر اخالقیات متعالی قرن نوزدهم، دس توان کسی را یافت کهبه ندرت می .و تهذیب یافتن یا اخطار گرفتن در کنار بستر مرگ دیگرانمرگ خودشان 
ها و حضور هایی برای بیشترین نمایشنکرده باشد؛ مراسم تدفین موقعیت« هایی زیباجنازه»های خود را نثار یک مرگ واقعی را ندیده باشد و ستایش

ی یشتر شهرها هم حضوری پررنگ داشت. تنها از اواخر سدهی کهن بود و در بی متوسط و اشراف جامعه بود. گورستان مرکز هر قریهی کارگر، طبقهطبقه
سته ای شایتوانست صالبهنوزدهم بود که اعدام مجرمان در مألعام و به عنوان هشداری برای دیگران متوقف شد. آقای فیرچایلد بدون هیچ دشواری می

 اش در پای آن بیابد.های اخالقیبرای ایراد خطابه
اشاره» ایبه صورت فزایندهخوابگی در جایی که هم ؛مکان زهد هستیم خاموشی در ریشاهد تغیبیستم رسد در قرن به نظر میطور این ،هر حال اما به
توانم رمان یا نمایشنامهنمی .شودمی «غیرقابل اشاره»مرگ بیشتر و بیشتر به عنوان فرایندی طبیعی  ،خصوص در اجتماع آنگلوساکسونهب ،شودمی «پذیرتر
با هرگونه جزئیاتی  ،«از عوامل طبیعی»در آن باشد و مرگ شخصیت اصلی  «بستر مرگ یصحنه»یاد آورم که هاین بیست سال اخیر یا بیشتر ب ای در

یچیدهو پ و بهترین نثرها ،پرداختندویکتوریایی و ادواردی بدان می یدوره یای بود که بیشتر نویسندگان برجستهقطعه ،این سرفصل .توصیف شده باشد
 .خواندندآموزی فرا میشان را برای تولید بیشترین میزان درد یا عبرتتکنیکیتمهیدات ترین 

 -اویرزاد این تصنظر از محتوای هیجانی و مذهبی درونصرف-های مربوط به بستر مرگ گری در نمایش صحنهکنم یکی از دالیل این افراطتصور می
تواند مطمئن باشد میان اکثریت قاطعی از مخاطبانش مشترک است. در پرس وجود دارند که مولف این تصاویر می این بود که به نسبت، معدود تجربیاتی

دیکش کم شاهد رنج مرگ یکی از خویشان نزام، حتی نتوانستم یک نفر باالتر از شصت سال پیدا کنم که دستو جو از خویشاوندان و آشنایان سالخورده
اما ای گویا؛ ه نمونهاند و نالبته آشنایان من نه چندان گستردهی مشابهی داشته باشد. سال را بشناسم که تجربهکسی زیر سی کنمنبوده باشد؛ گمان نمی

 تصاویر طبیعی است.« قرار گرفتن در معرض»کنم چنین تغییری در رویکرد و در این مورد خاص گمان می
 شیپ قرن کیمردمان  یبرا زشیتولد و آم یعیطب یندهایطور که فرآمشمئزکننده مبدل شده است، همان یفساد و زوال جنازه به امر یعیطب ندیفرآ

و  امطلوبن همگان یبرا ییهادغدغه نیاند( و داشتن چنکم بودهدست ایاند )مذموم و ناسالم ییندهایفرآ نیمشمئزکننده بودند. دل مشغول داشتن به چن
احتماال به کودکان ما هم گفته  شوند؛یم دایکلم پ ایتمشک  یهابوته یگفته شده بود که نوزادان پا نیما چن اکانیبه ناست.  هیتنب انیجوانان شا یبرا

 شوند؛یپنهان م وقفهیمرگ، ب اسناکهر اتی. واقعپردازندیبه استراحت م بایز ییهادر باغ ای شوندیم لیتبد ییهابه گل رندیمیکه م یخواهد شد که آنان
 است. اتیواقع نیهنر انکار تام و تمام ا گران،ییایهنر موم

پل  یپروتستان به ظاهر باورها یکشورها یاهال شتری. در قرن نوزدهم، بافتی یمذهب یانتقال تابوها و گردش باورها انیرا م یوندیپ توانیم ظاهرا
 یمقداریو ب دهمر یهابود که فساد بدن ریپذافراد امکان نیا یبودند... برا رفتهیپس از مرگ پذ یزندگ تیآلود بودن بدن و قطعرا در باب گناه سیقد
پس  یوجود باور داشتند. اما در انگلستان، باور به زندگ یراینام یهابخش یو ظفرمند یریکه به فسادناپذ یحال نیدر ع رند،یرا بپذ ماندیچه از تن مآن

دعا و  ای روندیم سایکه مرتبا به کل یتیآن اقل انیدر م ینامعمول است؛ حت اریامروزه بس شود،یاده مد میتعل یحیگونه که در اعتقادات مساز مرگ آن
 با ایتر از آن است که بشود از آن سخن گفت هولناک یو زوال ماد یعیمرگ طب ،یباور نیاست؛ و بدون چن شانیاز زندگ یریناپذییبخش جدا شیاین

 آن کنار آمد. 
تر از نامعمول اریتر جامعه بسجوان یاعضا انیرا در م یعیمرگ طب افته،یبهبود یکنندهیریشگیپ یو داروها یبهداشت عموم یگذشته، ابزارها قرنمین در
ها ست. جنگا افتهی شدبشر ر خیدر تار سابقهیب یاسیبار به مقخشونت یهاداشت ]...[ و متقابال، مرگ تیعموم نیشیپ یهاکه کرده است که در دوره یآن

بار هستند؛ اما گسترش استفاده از خودروها، خشونت یهامرگ نیا لیدال نیترشدهمسلح، مطرح یهاها و دستهگروه زیمرگ و ست یهاها، اردوگاهو انقالب
قانون در زمان  عیشهروندان مط یبرا بارشونتخ یشدن مرگعامل در محتمل نیاثرگذارتر تواندیهمراه با آن، م یصدایاما ب یشگیبا تصادفات مرگبار هم

که به  کنندیم فایا ییهایرا در فانتز یاندهیبار نقش فزاخشونت یهامرگ شوند،یها خارج مآرام از توجهآرام یعیطب یهاکه مرگ یصلح باشد. در حال
 یهاداستان یو حت هایلیتخ-یعلم ،یجاسوس یهاستاندا ها،گترسناک، وسترن، داستان جن یهالمیف ،یسیپل یها: داستانشودیخورد عموم داده م

 آور.مصور هراس
ما  یکه کنجکاو ییهاو آن کردند،یم کیتحر عمل جنسی یرازآلودگ یما را درباره یهایکه کنجکاو ییهایآن فانتز انیم ییهایتواز رسدینظر م به

 اصال( یتح ایچندان ) -سوگ ای عشق–که همراه با خود آن کنش هستند  یعواطف ال،یوجود دارد. در هر دو نوع خ زند،یانگیرا درباب رمز و راز مرگ برم
را نمود  ییزناشو زشی. اگر آمشوندیم تیمرسوم اجازه بدهد، تقو ی( تا آنجا که فقر زبانهاتیحساس ایحال آن که احساسات ) رند،یگیمورد توجه قرار نم

 یکوچک شنق «یعیمرگ طب»هم مانند  «یعیطب عمل جنسی» م،یاو بدان خیاز تار یطوالن یااز نوع بشر در گستره یادر بخش عمده عمل جنسی یعیطب
 دیرا به انجام رساند، با یآن کار ستیکه پروتاگونبه محض آن رایز ابند،یبه واقع گسترش  توانندینم هایفانتز نیاز ا کیچی. هکندیم یراه باز نیدر ا

 کی قتیدر حق گر،یکس د نیاند. ابوده شتریکه پ یاز آنان تریحسان ای تردهیچیتر، پناب یانجام دهد؛ کس تیبا موفق ،یگریبر کس د ایرا، با  یگریکار د
در حد مرگ  یبه تحمل رنجبدن است که احتماال قادر  کی ای ه،یثانو یتیجنس یهایژگیبدون و ایاست، با  یتناسل یهااز اندام یامجموعه ای ست؛یفرد ن

 نیا یتارنوش یهابخش رند،یفق شیکماب د،یشد یدرد ای دیشد یتلذ انیب یالزم برا یزبان یهاساخت ایها ها در واژهزبان شتریخواهد بود. از آنجا که ب



اصوات همراه  گریو د هاغیج ها،دنینال ها،دنیها، آه کشزدننفسنفس کوشندیکه م شودیم لیواژها تبد-از صدا ییهابه ناچار به توده الیهر دو گونه خ
 ،یکیزیف یهاتیمحدود یتمام رایز اند،یرواقعیغ ی. هر دو گونه به تماماندیو استعاره مبتن فیبر توص ایقو الیخ یکنند. هر دو گونه یاعمال را تداع نیبا ا

 .برندیتام را به ارمغان م یتوهم شان،نندهیب ایخواننده  یو هر دو، برا رندیگیم دهیرا ناد یقانون ای یاجتماع
نگاری عمل نگاری مرگ را به هرزهاند، آن زمان که هرزهمشغول اخالق دیگر مردمانگیری که دلی فضوالن خردهچندان جای سوال نیست که غریزه

ت که به هایی بوده اسهای این گروه یا در تالشگیریی صحیح در نتیجهراً این تنها نکتهساخت، به خطا نرفته بود. اما به هر روی، ظاهجنسی مرتبط می
س، ی عملی هستند؛ یا به عککنندهنگاری، تهییجاند. هیچ شاهد معتبری وجود ندارد که بر اساس آن فرض کنیم هرکدام از این اشکال هرزهآن دست زده

لیلی از اسکار شده تهییج کند، ظاهراً تجی خود را به تقلید رفتارهای توصیفانگیزی ممکن است خوانندهآثار وهملذاتی هستند جایگزین. این باور که چنین 
شناسم، میی مشابهی را در زندگی واقعی ن، به تصویر کشیده بود؛ من هیچ نمونهتصویر دوریان گریوایلد فقید است که چنین فرآیندی را در کتاب خود، 

معرض هر  درگرفتن قرار  یسابقه توانند بزهکار جوانی را وادار کنند تا بهها، با وسواسی که در این خصوص دارند، معموالً میدادستان هرچند بازجویان و
 به قربانی کردن آن گرفته باشند.ی انبوهی اعتراف کند که بازجویان تصمیم رسانه
ی تحریر نگاری به رشتهآ دو نرسیا و ادگار آلن پو، بیشتر آثاری که در هر دو شکل هرزههی پیشرو و با استعداد، مانند آندرنظر از چند نویسندهصرف
صوالت ای از محمورد بخش عمده توان درشناختی محل ایراد هستند؛ اما سوال این است که آیا از منظری مطلقاً زیباشناسانه میاند، از لحاظ زیباییدرآمده

لذات  شناختی، عموماً چنینشهری روانبینند، چیزی بیش از این گفت یا نه. قائالن به آرمانبوه برایمان تدارک میهای انکه رسانهتری تخدیرکننده
 اند.تر بودهکنند؛ اما تا کنون در پرداختن به مرگ محتاطشود، محکوم میجا که به آمیزش جنسی مربوط میکم آنجایگزینی را، دست

ند؛ گانه را نیز بپذیرهای ضمنی این سهواقعیات پایه در خصوص تولد، آمیزش و مرگ مواجه شوند و به نحوی از انحاء، داللتبا این همه، مردم باید به 
نگاری مدرن مرگ را اگر زاهدمآبی اجتماعی مانع از اجرای این امر به شکلی آزاد و محترمانه شود، به طریقی محرمانه پیش خواهد رفت. اگر ما هرزه

با »ای و بروزها و آشکارگیِ آن بازگردیم و دیگربار، سوگ و ماتم را به رسمیت بشناسیم. اگر مرگ را در جامعه -مرگ طبیعی-م، باید به مرگ پسندینمی
مین را تض« های ترسناککمیک»مبدل کنیم، به چیزی که نباید در مقابل کودکان از آن سخن گفت، استمرار « غیر قابل اشاره»، به امری «اخالق
 ایم. تا کنون هیچ سانسوری حقیقتاً ثمربخش نبوده است. کرده


