
زن و هنر
حسن بلخاري٭1

چکیده
و  فطري  استعدادهاي  تجلي  و  ظهور  خود،  تعریف  عام ترین  در  هنر 
زیبایي طلب انسان در قالب آثار هنري است؛ مفاهیمي كه به تمامي، ذاتِي انسان 
محسوب مي  شوند.حال آیا مي  توان هنر را، كه با مفاهیمي چنین هویت مي  یابد، 
با جنسیت، كه یك َعرض محسوب مي  شود، مرتبط دانست؟ آیا مي  توان جنسیت 
را عاملي در ایجاد تمایز میان مفهوم و مصادیق هنر برشمرد؟ و یا مي  توان با 
استناد به جنسیت، به تمایز میان هنرها قائل شد و هنر را به هنر مردان و هنر 
زنان تقسیم کرد؟ آیا شرایط فرهنگي، مواضع ایدئولوژیك و جایگاه اجتماعي 
در مفهوم هنر و نسبت آن با جنسیت )به ویژه زن( تأثیرگذار است؟ آیا قوانین 
و حدود فقهي در قلمرو هنر ، جنسیت را عاملي تعیین كننده در صدور احكام 
متفاوت نسبت به زن و مرد مي  داند؟ این مقاله با تبیین مفهوم هنر و ماهیت آن 
در ساحت فلسفه ي هنر و نیز تعالیم اسالمي سعي دارد، مفاهیم مرتبط با نسبت 

زن و هنر را مورد بحث و تأمل قرار دهد و جوابي براي سؤاالت فوق  بیابد. 

کلید واژه
جنسیت، زن، فمینیسم، مباني نظري هنر

٭ ـ  دکتری فلسفه هنر ـ عضو هیئت علمی پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر
ـ تاریخ دریافت: 88/6/20 تأیید نهایی 89/1/21
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1( تأملي در مفهوم هنرس

تــالش بــراي ادراك و تبیین ماهیت هنر، از جملــه مهم ترین موضوعات 

فلســفه ي هنر است. تاریخ پرفراز و نشیب این فلســفه ي مضاف كه تا پیش 

از ســده هاي جدید، همان تاریخ فلســفه بود، حاوي آراء و نظرات مختلف و 

متفاوتي درباره ماهیت هنر مي  باشد. بدیهي است این تكثر آراء صرفًا محصور 

در دوره هاي مختلف تاریخي یا مكاتب متعدد فلســفي نیست كه گاه به تعداد 

فالسفه تكثر مي  یابد، بلكه حوزه هاي تمدني مختلف را نیز شامل مي  شود. 

مثــاًل در حوزه ي تمدني شــرق، به  ویژه هند، مفهــوم و ماهیت هنر تابع 

بنیادهایي چون سادرشــیا1 و راســا2 مي  باشــد. سادرشــیا هنر را مماثلت و 

مشــابهت اثر هنري با عین مي  داند لیكن این مشــابهت و مماثلت به معناي 

تشــبیه و تمثیل تصویر با عین نیست، بلكه بر اساس تئوري پرمانه3 حقیقت 

همان عین اســت و به یك عبارت هیچ گونه دوئیت و ثنویتي میان اثر هنري 

با اُبژه وجود ندارد زیرا تصویر همان حقیقت است و نه صرفًا كپي آن. رأسًا 

نیز بیانگر حضور یك ذوق ســلیم فطري در درون انسان است كه بدو اجازه 

مي  دهد حقیقت اثر هنري را درك کند )سوآمي1384: فصل1(.

غلبه و ســلطه ي بي مثال یوگا در هنر ســه حــوزه ي تمدني فوق ، ماهیت 

هنر را به یك مفهوم شــهودي، و خلق آن را به مراحلي مناســك گونه تبدیل 

مي  كند. هنرمند در این عرصه سالكي است كه با طي مراحل هشت   گانه یوگا 

بر پریشــاني هاي ذهن غلبه كــرده و  در اثر تمركز و مراقبه، پذیراي صورتي 

1- Sadrsia   2- Rasa                3- Pramana
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س از »دواتا« یا فرشــته الهي در دل مي  شــود. اثر حاصل از این سیر و سلوك، 

آفرینش و ایجادي اســت كه صرفًا تصویر صورت مثالي مراتب برتر نبوده، 

بلكه عین آن است. اصول شش گانه ي نقاشي چیني و بنیادهاي نظري حاكم 

بر هنر ژاپني نیز بیانگر همین معناســت. بنابراین در حوزه ي شــرق، ماهیت 

هنــر بازیابي صور مثالــي و تثبیت آنها در آثار هنري با نیت كاهش یا حذف 

فاصله ها و واسطه ها در نیل به ادراك شهودي است. 

این معنا در تمدن غرب سرگذشــت دگرگون دیگــري دارد. آثار هومر و 

هزیود )ایلیاد، ادیسه و تئوگوني1( اولین متون حاوي تعاریف نظري پیرامون 

هنر در تاریخ غرب است. در این آثار تاریخي ، اصطالح تخنه2، كه به معناي 

ساختن، ایجاد كردن و به ظهور رساندن است، معنا و مفهوم هنر را ایفاد كرده 

و پس از مدتي این معنا به عنوان سلسله قواعدي كه رعایت آنها براي ایجاد 

كردن و ســاختن است تعریف و تحدید مي  شود. لیکن در كنار مفهوم تخنه، 

فصل و حد دیگري نیز وجود دارد كه آن را از هر ســاختن و ایجاد كردني، 

به معناي اعم، متمایز مي  سازد و آن دولیس3 است )پتروپولوس1382: 76( دولیس 

اصالتًا به معناي فریب و نوعي چاره جویي است. تركیب دولیس و تخنه، كه 

اولــي وجه خیالي هنر و دومي قواعد و تكنیك هاي خلق اثر هنري اســت، 

مفهوم هنر در عصر میتولوژي یوناني را رقم مي  زند.

برجســته ترین نمونه هاي این مفهوم آثاري هنري اســت كه هفائیستوس 

خالق و صنعتگر آنهاست. توري نامرئي كه هفائیستوس براي به دام انداختن 

1- Theogony       2- Techne           3- Dolies
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همســر خائنش ساخت و بر فراز بســترش آویخت تا آفرودیته و آرس را به س

هنــگام خطا و خیانت به دام اندازد، بارزترین مثــال جمع دولیس و تخنه در 

ادیسه هومر است )هومر1377: سرود هشتم(. بنابراین هنر در عین تكنیك واجد یك 

اثر جادویي1 نیز هســت. این ثنویت بعدها در تقسیم هنر به دو بخش اساسي 

محتــوا2 و قالب3 و همچنین ظهور اصطالحاتي چــون آیینه ي جادو، جعبه ي 

جادویي و رئالسیم جادویي در آثار كساني چون ماركز و كازانتزاكیس مؤثر بود.

متأثر از همین معنا، گرگیاس یوناني هم عصر با ســقراط، اما مسن تر   از او، 

هنر را »پوئیســیس« به معناي آفریدن و ســاختن نامید، و براي آن سه ویژگي 

برشــمرد: فني بودن )تخنه(، فریــب دادن، و تأثیر انكارناپذیر در جان مخاطب  

)پتروپولوس1382: 98(. شاید به همین دلیل و به یك معنا، بسط همین ایده و اندیشه 

بود كه افالطون به عنوان اولین فیلسوف در نظام فلسفي هنر با تعریف و نقد 

هنر ناسازگاري هاي بنیادین خود با آن را به ویژه در جمهوري آشكار کرد.

وي در كتاب دهم جمهوري، هنرمندان و شاعران را به واسطه ي ایجاد و 

افزایش فاصله با حقیقت از طریق افزودن ســایه اي دیگر ـ  یعني اثر هنري  ـ 

بر سایه ي مادي حقیقت، از یوتوپیا اخراج مي  كند4 )افالطون 1383: کتاب دهم( و 

1- Magic     2- Pictorial   3- Formal
4 افالطون در باب 510 کتاب جمهوري با تقسیم یک خط به دو بخش نابرابر، که از دیدگاه او یکي 
بخش عالم دیدني ها و دیگري بخش عالم شناختني هاست، معرفت را به دو بخش شناختني و دیدني 
تقسیم مي  کند. معرفت مستند به خرد در مرتبت اول ، علم به صور است و در مرتبت دوم علم به مفاهیم 
ریاضي. و معرفت متكي بر حواس، در مرتبت اول )و در اصل مرتبت سوِم پس از مراتب اول و دوم 
شناخت( علم به ظواهر و سایه هاي اشیاء است )علوم طبیعي( و در مرتبت دوم علم به چیزهایي است 

که آنها را حقیقت مي  انگاریم اما به واقع حقیقت نیستند )یعني خیال در مرتبت چهارم(. 
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س در آثار دیگر نیز هنر را به دلیل آنكه معرفت زا نیست و تولید وهم کرده و با 

آفرینِش لذتي بي درد و تخدیري، بر عدم تعادل رواني انســان دامن زده و با 

تقلید از سایه ها، دو پله ما را از حقیقت دور مي  سازد، رهزن معنا و معنویت 

زندگي انســان مي  داند. گرچه در قوانین باالخره مي  پذیرد از خیر نیز مي  توان 

تقلید كرد و موســیقي را مثال مي  آورد )افالطون1380: 1959( و در آیون شاعران 

را وردست خدا و زبان او مي  داند )همان:577(.

ارسطو با توجه به تمام تفاوت هایي كه با استاد خود دارد اما در هنر با این 

رأي استاد كه ذات هنر را تقلید مي  داند )یعني تئوري mimesis( هم داستان 

است، هرچند مراتب قبحي كه افالطون براي هنر برشمرده را برنمي تابد. وي 

هنــر را معرفت آفریــن، و به ویژه هنر نمایش را عامل تطهیر و تزكیه ي نفس 

شــمرده )تئوري كاتارســیس( و هنرمند را به لزوم آشنایي با طبیعت و تقلید 

دقیق تر   از آن فراخوانده و لذت هاي ناشــي از هنر را در استعالي روح مفید 

مي  داند )کاپلستون 1368: ج1،33(.

تأثیرگذارترین ایده در تبیین ماهیت هنر پس از ارسطو، به رغم آرایي كه 

اپیكوریــان و رواقیان در این باب اظهار داشــتند، رأي و نظر بدیع فلوطین 

اســت؛ نظري كه در هنر هر دو تمدن مذهبِي اسالم و مسیحیت تأثیري بسزا 

گذاشــت و خود یكي از مهم ترین عوامل ایجــاد وحدت نظر آراء حكماي 

شرقي از یك سو و فالسفه ي اشراقي غرب از دیگر سو، توسط سنت گرایاني 

چون كوماراسوآمي، گنون، شوآن ، بوركهارت و دیگر هم فکرانشان شد.

از دیدگاه فلوطین ماهیت هنر تقلید از اعیان نیســت كه بنا به ایده ی ُمثل 
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ســایه انگاشته مي  شــوند، بلكه تقلید از »صور معقول« است. فلوطین باب س

جدیدي در هنر گشــود و تزكیه و تطهیر روح را از جمله لوازم ذاتي ادراك 

صــور معقــول و تثبیت آن در آثار هنري دانســت. مثال زیبــاي او در مورد 

شــباهت كار هنرمند با یك ســنگ تراش كه اضافات ســنگ را مي  تراشد تا 

ایده ي زیباي محصور در آن را متجلي سازد، در زدودن اضافات یا رذایل از 

نفس و تابش اشراق درون براي نیل به فضایل انساني، جان مایه ي ذاتي هنر 

را در نزد او روشن مي  سازد )فلوطین 121:1366(.

با توجه به تأثیر مستقیم افكار نوافالطونیان بر آگوستینوس، اولین متكلم و 

نظریه پرداز بزرگ مسیحي، آراء فلوطین ازجمله مهم ترین بنیادهاي نظري هنر 

در مسیحیت گشت، به ویژه آنكه الهیات خاص مسیحي و ثنویت حاكم بر آن 

در تقسیم عالم به سلطنت آسماني و زندگي این جهاني، در كنار مفاهیمي چون 

عروج عیسي7 به آســمان ها، آراء فلوطین را كاماًل باورپذیر ساخته بود. در 

حالي كه توماس آكوئیني نیز با احیاي آراء ارسطو كمال تقلید را معیار و میزان 

زیبایي دانست )اتینگهاوزن 1374: 33( اما او نیز چندان دگرگوني عمیقي در مفهوم 

هنر پدید نیاورد و به مفاهیم و سنت هاي پیشین وفادار ماند. اگرچه در این میان 

نهضت شمایل شكني در كلیساي روم شرقي، ابواب جدیدي را در نگره به هنر 

و كاركرد آن بر دنیاي مســیحیت گشود، اما مسیحیت كاتولیك غربي همچنان 

تا به امروز به ایده هاي هنري و نیز تلقي سنتي خود از هنر وفادار مانده است. 

جهان مدرن كه با تمایز ُابژه و ســوبژه و نیز محوریت بخشیدن به سوبژه 

توسط دكارت و پس از او كانت آغاز شد، تعریف از هنر و مفهوم آن را نیز 
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س دگرگون ســاخت. جایگزیني تئوري بیان1 به جاي تقلید2 نشان از محوریت 

یافتن انســان به عنوان نه صرفًا ســازنده آثار هنري، كه منشــأ جوهري این 

آثار داشــت. در این تئوري منشــأ آثار نه عالم برون یا صور معقول فلوطین 

كــه دریافت ها، آرزوها و روانیات انســان مدرن بــود. آراي فروید و یونگ 

كه از ناخودآگاه ضمیر بشــر ســخن مي  گفتند، بر تقویــت عقبه ي نظري این 

تئــوري افــزود به طوري كه در اواخر قرن 19 و 20، هنر یك ســره عرصه ي 

ظهور دریافت هاي ذهني انسان از پدیده ها گشته و به یك عبارت ، هنر، فریاد 

كردن همین ذهنیات در قالب آثار هنري بود. آراي كســاني چون تولســتوي، 

كالینگوود و كروچه در این عرصه میدان دار نظري تئوري بیان بود؛ نظریه اي 

كه هنر را بازتاب درون انسان مي  خواند )شپرد 1375، فصل سوم(.

تقلیــل مفهوم هنر از یك پدیده ي مثالي به یك جهان بیني شــخصي، هنر 

جهان معاصر را هنري شخصي نمود و ظهور آراي دیگري در تعریف هنر چون 

نظریه هاي »فرم« و »زیبایي«، ارتباط میان هنرمند و آثار هنري را در مواردي به 

كلي منقطع نموده و در همین راستا روالن بارت با اعالم نظریه ي مرگ مؤلف 

آثار هنري را داراي ماهیتي مستقل از شخصیت هنرمند پنداشت )پین 1379: فصل 

اول( با غلبه آراي جامعه شــناختي بر دیدگاه هاي فلســفي در عرصه ي نظریات 

هنري، جرج دیكِي آمریكایي نیز با اعالم نظریه ي نهادي معیار بازشناسي آثار 

هنري را تقریر و پذیرش یك اثر از سوي یكي از نهادهاي اجتماعي دانست و 

نه الزامًا قواعد و بنیادهاي بالذات هنري )کارول 355:1386(.

1- Expression    2- Mimesis
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قــرون 19 و 20، عرصه ي ظهور تئوري هاي مختلف در مفهوم شناســي س

هنــر اســت و البته در كنار ایــن تئوري ها نظرگاه دیگري نیــز اصواًل هنر را 

تعریف ناپذیــر مي  داند. برخــي از پیروان ویتگنشــتاین، كــه از بانفوذترین 

فالسفه ي سده ي بیستم است، هنر را به دلیل ماهیت خالق، جوشان و هماره 

پویاي آن، تعریف ناپذیر مي  دانند. از دیدگاه آنها هنر اگر تحدید شــود دیگر 

هنر نیست. پس هر اثري براي آنكه هنري باشد )و قلمداد شود( الزامًا از دام 

تعریف و تحدید باید بگریزد )همان: 328(.

آنچه به اختصار ذكر گردید )و البته در جاي خود شــرح و تفصیل بسیار 

دارد( فقط اشــاره اي بود به آراي متعدد در مفهوم شناســي هنر كه صرفًا نیز 

بدان ها حصر نمي شود، زیرا باب چنین نظراتي در مفهوم شناسي هنر در گوشه 

و كنار قلمرو فلسفه ، پژوهش و جامعه شناسي هنر هماره مفتوح است.

بــر این اســاس، كلي ترین تعریفي كه از هنــر در عرصه ي آرا و نظریات 

غربي مي  توان ارائه كرد این اســت كه هنر وجهي از انعكاس اســتعدادهاي 

خیالي و مثالي انســان در قالب آثار مختلف نمایشــي،  موسیقایي و تجسمي 

است. حضور برجسته ي عنصر خیال و تخیل در هنر، به عنوان جنس قریب 

آن، ماهیت هنر را كاماًل مشهود مي  سازد.

2( هنر در ساحت انديشه ي اسالمي

اما در تمدن اسالمي هنر سرگذشتي دگرگون دارد. حضور هنرهاي مختلفي 

كه بنا به اصل عصري  بودن مفهوم هنر در میان اقوام و جوامع انساني، بازتابي 

از خلقیــات و اعتقادات عرب جاهلي بود موضع اســالم پیرامون هنر را در 
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س حالت انكار قرار داد. شــعر گرچه از نظــر فصاحت و بالغت در اوج بود و 

حتي امیرالمؤمنین علي 7 نیز این برتري را تقریر کرد )دشتي1379: حکمت455( 

امــا در صحنه ي كاركــرد اجتماعي و اعتقادي ماهیتي دگرگون داشــت. این 

ماهیت دگرگون كه نه به ذات شعر بلكه به شاعر برمي گشت شعرا را در قرآن 

»یتبعهم الغاوون«1 نامید )شعرا: 224(.

موســیقي و دیگر هنرها نیز در عین حال كه نســبت به هنرهاي دیگر آن 

روزگار برتري خاصي نداشــتند، و بلكه در مواردي بسیار نازل نیز مي  نمود، 

بدین دلیل كه در قالب همان فرهنگ تعریف مي  شــدند در انحطاط اخالقي 

بیشتر مؤثر بودند تا كاركردهاي صحیحي كه هنر مي  توانست داشته باشد.

در تحلیل و تبیین این معنا تأمل بر یك اصل ضروري است؛ هنر مفهومي 

منتج و محصول انسان است و نه معنایي مقدم بر او. منشأ آثار هنري كه ابتدا 

در خیال هنرمند نقش مي  بندد مي  تواند مثالي و ماورایي باشد اما به  هر حال 

محصول دســت، فكر و خیال هنرمند است. بنابراین نوع جهان بیني هنرمند، 

جامعه اي كه در آن مي  زید و معروفات  و منكراتي كه باور دارد، همه و همه 

در تخیل، خالقیت هنري، در آفرینندگي ذهني او مدخلیت دارند. از جامعه اي 

كــه در متن ابتذالــي جاهلي گرفتار آمده نمي توان انتظار داشــت آثار هنري 

باشكوهي خلق كند، خیاالِت اسیر، تصویر نفسانیات خود را در آیینه ي آثار 

هنري مي  بیند و نه به تعبیر موالنا عكس مهرویان بستان خدا را:

1  »و الشعراء یتبعهم الغاوون«؛ و شاعران را گمراهان پیروي مي  كنند )شعراء: 224(.
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آن خیاالتي كه دام اولیاست              عكس مهرویان بستان خداست س

)مولوي 1371: 4(

جامعه ي عرب جاهلي، فاقد هنر با كاركردهاي راستین آن بود پس طبیعي 

مي  نمود دین نوظهور كه بنیاد خود را بر فطرت الهي قرار داده بود: »فطرت اهلل 

الت�ي فط�ر الناس عليها« )روم: 30( با مفهوم و مصداق هنر منحط مقابله کند. این 

تقابل البته منتج از نگاهي بود كه هنر را بنا به پشتوانه اي منحط، پرورش دهنده ي 

لذایذ جسم و جنس مي  دانست و زن در این عرصه بنا به همان نظریه حضوري 

برجسته تر   از مرد داشت. حضور زنان رقاصه و مغنیه هنر را تا نازل ترین مفهوم 

خود، یعني تحریك لذایذ جسماني، فرو كاسته بود كه البته سنت كنیزداري نیز 

از نظر اجتماعي بستر مناسبي براي آن فراهم مي  كرد.

اســالم ذات هنــر را تجلیل نمود، فصاحت و بالغــت را كه جان مایه ي 

زیبایــي كالم بود ارج بســیار نهــاد و كالم خداونــد را در زیباترین قاب و 

قالب عرضه داشــت. پیامبر اكرم 6 در داخل كعبه و به هنگام بت شــكني 

امیرالمؤمنین علي 7، برخي اصحاب را از پاره کردن شــمایل عیسي7 و 

مادرش بازداشت )بورکهارت 1376: 153(. با تأكیدات بسیار بر »صوت الَحَسن« 

و اعــالم اذان با نوایي خوش، به عنوان شــعار اســالم، بــر تمامي تمایالت 

زیبایي شــناختي انســان ُمهر تأیید زد. قرآن زیبایي خلق را عامل ذاتي ظهور 

آن دانســته و با اشــتراك معاني در آیاتي چون »الذي احس�ن كل شي ثم خلقه« 

)ســجده: 7( و »انا كل ش�يء خلقناه بقدر« )قمر:49( زیبایي را مترادف خلق خواند. 

گوهري ترین كلماتي چون »ان اهلل جميل و يحب الجمال« و در رأس آنها احیاي 
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س فطرِت بالذات زیبا آفریده شــده ي انسان مســلمان را از عقبه هاي فطري و 

نظري نیرومندي در گرایش به زیبایي و تجلي بخشیدن به آن در قالب كلمات 

آهنگین، نقوش و معماري هاي زیبا تحریض و تشویق کرد.

بدیهي اســت رشــد حیرت انگیز هنر و معماري اسالمي در سراسر جهان 

اسالم محصول دمیدن روح اسالمِي مبتني بر انگاره هاي قرآني و نبوي در كالبد 

آن آثار بوده است، گرچه مي  توان پذیرفت در برخي فرم ها، از تمدن هاي سابق 

تأثیري آگاهانه داشته است. گریز از عینیت بخشیدن به تصاویر بیروني و رجوع 

به نوعي نقوش انتزاعي كه در عین پاسداشت واقعیت و طبیعت، جان و بطن 

آن را جســت و جو مي کرد و به یك تعبیر صورت مثالي و ذاتي آن را به تماشا 

مي  گذاشت از بارزترین نمونه هاي این معناست. تعبیر بلند پیامبر 6: »اللهم 

ارني االش�ياء كما هي« منشــوري بود حامل این معنا كه: اشیاء نه همان اند كه 

مي  نمایانند بلكه آنان را ماهیتي اســت دروني كــه ما در پي رؤیت آنیم و نه 

صرفًا رؤیت ظاهر و صورت آن.

هنــر در تمامي ابعاد از جمله شــعر ، ادب ، معمــاري، در قالب فرم هایي 

انتزاعي چون مأذنه، گنبد، محراب و ...، و نقوش هنري با تكیه بر ریاضیات 

و هندسه كه در مراتب علوم داراي مرتبتي واسط میان معاني مجرد و مفاهیم 

مجسم عالم ماده بودند اعجازها آفرید. معراج پیامبر در كنار تصویرگري هاي 

بي مثــال قرآن از بهشــت و عوالم ســماوي، زمزم هماره جوشــنده ي خیال 

هنرمندان مســلمان شــد تا آثاري را به تقلید از تصویر بهشت در قرآن خلق 

نمایند. معراج پیامبر، ادب را در عرصه ي آســمان الجوردین پرواز داد و در 
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نگارگري نیز عاملي نیرومند در ظهور تخیل خالق هنرمندان ایرانيـ  اسالمي س

گشــت. احادیثي كه از رنگ و نور ســخن مي  گفتند رنگ هایي مثالي در هنر 

اسالمي آفریدند و هنر را در فرم و صورت از انحطاط جاهلي خویش رهایي 

بخشیدند )بلخاري 1388: فصل خیال(.

از ســوي دیگر حكماي مســلمان گرچه تخنه یوناني را در كتب فلسفي 

خویــش به فــن، صنعت و صناعت ترجمه كردند و آن را در ابواب بســیار، 

هم سنگ هنر قرار دادند:

عشق مي  ورزم و امید كه این فن شریف

چون هنرهاي دگر موجب حرمان نشود

 )حافظ: 1383(

لیکــن خارج از فریب جــاري در ذات تخنه یونانــي، تزكیه را جایگزین 

فریــب و تخنه کردند. غزالي در شــرح عجایــب دِل احیاءالعلوم، با ذكر قصه 

چینیان و رومیان در امر نقاشي دل را منزل صور الهي دانست )غزالي 1352: 22(. 

اخوان الصفــا از اهلیت در امر صناعت ســخن گفتنــد و تزكیه جان را عامل 

صناعت و هنرمندي الهي دانستند )اخوان الصفا 1426: رساله موسیقي(. شیخ  اشراق 

از حضور صور مثالي در اقلیم هشتم سخن گفت و عارفان و هنرمندان را با 

اســتناد به امر »كن« قادر به خلق و ایجاد صوري دانست كه در عالم خارج 

ظهوري ندارند )سهروردي1384: 371(. در فصوص الحكم  ابن عربي »كن« تبدیل 

به »همت« شد و عالم مجالي ظهور هنر الهي: »بالصنعه ظهر الحق في الوجود« 

)حکمت1384: 203( موالنا نیز در بازتولید قصه ي نقاشي چینیان و رومیان هنر را 
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س همان تزكیه دانست و رومیان را آن صوفیاني كه دل صیقل مي  زنند تا صحنه ي 

ظهور مهرویان بستان الهي گردد:

رومیان آن صوفیانند  اي پدر              بي  ز تكرار و كتاب و بي هنر 

عرفایي كه نقش و رشــك و غرض را فروگذاشته، الجرم دلي فروزان و 

مشتعل یافته بودند:

  چون غرض آمد هنر پوشیده شد 

                                       صد حجاب از دل به سویي دیده شد 

)مولوي1371: بیت 11، داستان شاه نصراني کش(

در تمدن اســالمي، همراه با مباحث حكمي، فتوت نامه هایي از صناعت گران 

و هنرمندان شــكل گرفت كه منشــور ظهور و حضور ایده هاي عارفانه در ذات و 

بطن هنر و معماري اســالمي بود. فتوت نامه بنایان، بنایي را انجام یك مناســك 

تصویر نمود كه آیه شریفه »انما يعمر مساجد اهلل من آمن باهلل و اليوم آخر...« )توبه: 18( 

بر تارك آن مي  درخشید. همچنین در فتوت نامه آهنگران و چیت سازان و ... بر 

هــر صناعتي، تأییدي از اولیاء الهي آورده شــده و بر هر فعل جزئي در ظهور 

صناعات، آیتي از قرآن یا كالمي از معصومین : قرار مي  گرفت.

بنیان هاي حكمي، فتوت نامه ها و نیز تأییدات علم الجمال یا زیبایي شناسي 

اســالمي، گنجینه هاي بي نظیري از عشــق و هنر آفرید كه امروزه در سراسر 

جهان مثال زدني اســت. در این تمــدن، جریان معاني، هنر را تمثال و تجلي 

صور الهي با استناد به سیر و مكاشفه هنرمند مي  دانست.

هنرمند در این مسیر، سالكي قلمداد شد كه در پي كشف زیبایي است نه 
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خلق آن، راز گشــاینده اي كه رفع حجاب سّر مي  كند نه جعل سّر و از جمله س

دالیل نیرومند اثبات این معنا عناویني اســت كه در حاشــیه یا ذیل این آثار 

هنري بي نظیر جلوه گري مي  كند، عناویني چون الفقیر، الحقیر، المذنب و ... .

به هر حال هنر در اســالم، عرصه ي رازگشایي از زیبایي هاي باطني عالم 

است و در عین حال مناسكي كه انسان را در رسیدن به حقیقت خویش یاري 

مي  رساند. حضور همین معناست كه سبب مي  شود عرفاي بزرگي چون نجم 

رازي، نجم الدیــن كبري و عالء الدوله ســمناني از رنگ براي بیان مراحل و 

منازل سیر و سلوك استفاده كنند )بلخاري 1388: فصل نور(.

این دین ، انســان را همچون خالق خالق دانســته و بر استعداد خداداد او 

در این عرصه مهر تأیید   نهاده اما بنا به ذات و ضرورت، حدودي را نیز بر آن 

قائل شده است. از دیدگاه اسالم، استعداد هنري جنسیت بردار نیست. زنان و 

مردان را استعدادي الهي و فطرتي زیباطلب است كه عاملي استكمالي در مسیر 

هدایت او محسوب مي  شوند. در این میان زن به واسطه ي جذابیت هاي وسیع 

و قدرتمندي كه خاص جنسیت اوست از ورود به عرصه هایي منع مي  گردد، با 

این نیت كه نگاه به او صرفًا به جسمانیت تن و اندامش تقلیل نیابد.

مكانت و رفعت زن در نگره ي اســالمي چنان واال بود كه این دین با وضع 

قواعدي، عشــق پاك به او را منبع الهام آفرینش هاي ادبي و هنري قرار داد، اما 

ورود جســم او را به هر عرصه اي ممنوع شــمرد تا عاملي براي هتك عزت و 

حرمت او و نیز مبنایي براي ذكر این اعترافات تلخ در تمدن غربي نسبت به مقام 

منیع او نشود: »رؤیاي تملك همه جانبه ي تن برهنه ي زنان، رؤیایي است كه براي 
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س  (1989 Nochlin: 40) »هنرمندان قرن 19 دست  كم تا حدي یك واقعیت حرفه اي بود

و این توهین و تحقیر تا بدانجا فرا رود كه ژولیوس مي  یرگراف آثار كساني چون 

ادوارد مانه و ژان لئون جروم را آشكارا یك »بازار گوشت« بخواند: »مانه، بازار 

عرضه زنان جذاب را نه در فاصله ي خطر خاور نزدیك كه در زیر تاالرهاي اپرا 

در خیابان لِِپتي قرار مي  دهد و خریداران گوشت زنانه، اوباش شرقي نیستند بلكه 

عمدتًا مردان متمدن و سرشناس ساكن پاریس اند؛ دوستان خود مانه و در برخي 

موارد هنرمنداني كه بنا به خواهش او نقش مدل را بازي كرده اند« )همان: 41( و 

حكایت كارگاه جروم با ابتناي بر این فرض كه الزمه ي نقاش  بودن دسترســي 

داشتن به زنان برهنه است )همان: 44(.

این معنا در سینما و به ویژه نظریه هاي فمینیستي در فیلم ها، ظهوري صریح تر 

و عریان تر   دارد. مالي  هاســكال از مهم ترین نویسندگان سینمایي فمینیست در 

دهه ي 1970 در كتاب خود با عنوان از تكریم تا تجاوز: سلوك با زنان در فیلم ها 

نشان داد در فیلم هاي  هالیوودي به زن صرفًا به عنوان یك شيء نگریسته مي  شود 

)هیوارد 1381: 375(. سینماي امروز جهان در این عرصه چنان صریح و بي پروا عمل 

كرده است كه هیچ مخاطبي هرگز كالم  هاسكال را به عنوان فمینیستي كه مي  تواند 

نگاه ضد مرد داشته باشد، تحلیل نخواهد كرد، بلكه آن را حقیقتي تلخ خواهد 

دانســت كه امروزه تقریبًا تمامي هنرها را دربرگرفته است؛ از مدل هاي زنده ي 

هنري كه تنشان نقاشي مي  شود تا به عنوان اثر هنري در نمایشگاه ها عرضه گردند 

و عرصه هاي هنري دیگر كه زن را صرفًا بوم و پرده اي مي  انگارد كه تن او باید 

تصویر جریان خیال مرد باشد. به تعبیري: »كار دوربین و نور پردازي ]در سینما[ 
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آشكار مي  سازند كه آن زن پیكري است كه مرد خیال اندیشي ]فانتزي[ هاي خود س

را روي آن پیاده مي  كند« )همان: 378(.

و همــه ي این موارد البته میراث نظامي زیبایي شناســانه در قرون 17 و 18 

اروپایي بود كه زیبایي را به عنوان متعلق لذت مي  شناخت و لذت در این قلمرو 

فرح بخش ، محدود، قابل مهار، موزون و ظریف توصیف مي  گردید، الجرم »بدن 

زن به عنوان نمونه اي از متعلق زیبایي مطرح بود و تلویحًا نقاد كامل مرد بود و 

.(1995 Craice: 394) 1»قضاوت درباره ي زیبایي و ذوق همواره فعالیتي مردانه بود

در چنین عرصه اي، قواعد فقهي در ادیان الهي، و به ویژه اسالم، سدي در برابر 

آزادي زنان محسوب نمي شود بلكه رادع و مانعي است تا عزت و شكوه زنانه آنان 

در نظام اجتماعي مردساالر محفوظ و محترم بماند و شخصیت كساني كه نقش 

عظیم مادري در خلقت را دارایند به نام هنر پامال خیال ها و هوس ها نگردد. ادیان 

الهي باید كه نگاهبان عزت انسان باشند و در این عرصه باالخص زن. 

3( زن و هنر در آيینه ی جريان هاي فكري معاصر

با اوج گیري جریان هاي فمینیســتي در دهه 60 و 70 میالدي ، ســؤاالت 

مهمي پیرامون نســبت میان زن و هنر توســط رهبران فكري فمینیسم مطرح 

گردید؛ ســؤاالتي چون: چرا تاریخ هنر فاقد زنان برجسته هنرمند است؟ آیا 

اصواًل آثار هنرِي محصوِل زنان با آثار هنري مردان، ماهیتًا متفاوت است؟

پرداختن به این ســؤاالت از زاویه ي خاص نگرش فمینیست ها، به دلیل نگاه 

1 ترجمه ي ارزشمندي از مقاالت راتلیج پیرامون فمینیسم توسط دفتر مطالعات و تحقیقات زنان 
)1382( منتشر شده است. عالقه مندان مي  توانند مباحث تفصیلي تر   را در این كتاب جست و جو كنند.
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س افراطــي و غیرواقع گرایانه، ره به جایي نمي برد زیرا بیش از آنكه چنین نگاهي به 

دنبال اثبات استعداد و توانایي هاي زنان باشد به دنبال آن است كه سنت رایج مردان 

را در نقاشي كردن و مجسمه ساختن به چالش بكشاند )لوسي اسمیت 1385: 285(.

رویكرد ما در این مقاله بررســي جایگاه زن در هنر با استناد به بنیادهاي 

تئوریك هنر اســت. در این بنیادها زن به عنوان یك موضوع در سه ساحت 

مورد توجه و تحقیق قرار مي  گیرد:

 زن به عنوان خالق آثار هنري؛

 زن به عنوان ناظر و مخاطب آثار هنري؛

  زن به عنوان موضوع و نماد در آثار هنري؛

 توضیح اینكه عناصر عیني هنر عبارت اند از: هنرمند و ناظر اثر هنري. لیکن 

هنر امري اســت اعتباري كه از كنش هنرمند و عكس العمل ناظر اثر، حاصل 

و به یك معنا اعتبار مي  شود. حال اگر با استناد به حضور عنصر انساني در دو 

ســوي اثر هنري، یعني آفریننده ي اثر و ناظر آن، ماهیت هنر مطالعه شــود، دو 

رشــته ي مطالعاتي با عنوان »فلسفه ي هنر« و »زیبایي شناسي« شكل مي  گیرد. 

كاركرد فلسفه ي هنر، تبیین و تحلیل پروسه ي خلق اثر هنري با محور قرار دادن 

هنرمند و اثر اوســت و كاركرد زیبایي شناسي، تحلیل چگونگي ادراِك حسي 

و مفهومي اثر هنري توســط ناظر. به عبارتي، فلسفه ي هنر از ناحیه ي هنرمند 

و اثر او و زیبایي شناســي، از ناحیه ي ناظر اثــر پا به عرصه ي هنر مي  گذارند. 

گرچه تالش هایي براي تمایز دقیق میان این دو ســاحت در فلســفه ي غربي 

صورت گرفته است، اما به كرات شاهد آنیم كه فلسفه ي هنر و زیبایي شناسي 
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به جاي یكدیگر اســتفاده  مي شوند، در حالي كه مثاًل در حكمت هنر هند دو س

واژه ي »سادرشیا« و »راسا« )اولي در ساحت فلسفه ي هنر و دومي در ساحت 

زیبایي شناسي( در عین ارتباط با هم، از تمایز دقیقي نیز برخوردارند.

علت طرح مسئله در این بخش از مقاله، تبیین این معناست كه در بررسي 

نسبت میان زن و هنر، زن هم به عنوان آفریننده ي اثر مورد بحث قرار مي  گیرد 

و هم به عنوان ناظر اثر. بنابراین بحث نسبت میان زن و هنر، هم در فلسفه ي 

هنر و هم در زیبایي شناســي مدخلیت مي  یابد. هر چند بر این دو ســاحت، 

ساحتي دیگر نیز مي  توان افزود: زن به عنوان موضوع آثار هنري؛ براي مثال 

نقشــي كه حضرت مریم در هنر مســیحي ، یاكشیني ها در هنر هندي ، میوزها 

و الهه ها در هنر یوناني و رومي و نگاه ناسوتي به زن در هنر معاصر دارد.

در ایــن میان، بحــث پیرامون زن به عنوان ُمــدرك و مخاطب اثر، بنا به 

دالیلي كه در ذیل خواهد آمد، مقدم است. بحثي كه غایت آن تحقیق پیرامون 

تفاوت هاي فیزیولوژیك زن با مرد و اثبات یا رد این تفاوت ها در احســاس 

و ادراك هنري هر دو جنس است.

در نگاه اول توجه به این نكته ضروري مي  نماید كه وجود برخي تفاوت ها 

میان زن و مرد كاماًل بدیهي است. روان شناسان در تحقیقات و مطالعات خود، 

میان كاركردهاي متفاوت دو  نیم كره ي راســت و چپ مغز انســان تفاوت قائل 

مي  شــوند. به تعبیر جرله وي: » نیم كره ي چپ در طول زمان تحلیل مي  كند، در 

حالي كه  نیم كره ي راست در پهنه ي فضا به تركیب مي  پردازد« )ادواردز 1377: 43(. 

روان شناســان با اســتناد به دو  نیم كره ي مغز انســان ، به دو شیوه  پردازش 
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س اطالعات در آدمي معتقدند. از دیدگاه آنان آگاهي در  نیم كره ي چپ ویژگي  هایي 

چنین دارد: عقلي، متمركز بر یك چیز، حسابي، ثانویه، تجریدي، هدایت شده، 

پیشنهادي، تحلیلي، طولي، ترتیبي، عیني و متوالي. اما  نیم كره ي راست به جاي 

آگاهي عقلي آگاهي شــهودي، به جاي توجه به یك چیز توجه به چند چیز، به 

جاي محاســبه ي حسابي محاسبه ي قیاسي، به جاي آگاهي ثانویه آگاهي اولیه، 

به جاي اندیشــه ي تجریدي اندیشه ي واقعي، به جاي هدایت آزادي، به جاي 

پیشنهاد تخیل، به جاي تحلیل كلیت، به جاي طولي غیرطولي، به جاي ترتیبي 

غیرترتیبي ، به جاي عیني ذهني و به جاي توالي هم زماني را قرار مي  دهد )همان(.

همین تقســیم بندي چون به تقسیم جنسیتي مي  رسد زنان را از اصحاب 

 نیم كره ي راست و مردان را از اصحاب  نیم كره ي چپ مي  داند. بنابراین زنان 

در ادراك، شــهودي ، آزاد، تخیلي، ذهنــي و هم زمان عمل مي  كنند از این رو 

مي  توان آنان را در ادراك هنري به ویژه جنبه هاي زیبایي شناســانه ي این آثار 

قوي تر   از مردان دانست. این تحلیل از این تئوري مایه مي  گیرد كه آثار هنري، 

واجد خصوصیتي شــگرف در ایجاد احســاس یا ادراك حســي در ناظرند. 

هرچه گیرنده هاي حســي قوي تر   و با ماهیت تجریدي و شهودي آثار هنري 

منطبق تر   باشد درك حسي، قوي تر   خواهد بود و نه الزامًا ادراك هنري، زیرا 

ادراك هنري از ادراك حسي متمایز است. در ادراك هنري مؤلفه هاي دیگري 

عالوه بر ادراك حســي و زیبایي شــناختي وجود دارد، همچون قدرت نقد، 

آشنایي با تئوري  هاي هنري، اطالعات فرامتني و بینامتني از اثر و ... .

ادگار مــورن، جامعه شــناس، انسان شــناس و فیلمســاز فرانســوي، نیز 
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 نیم كره هــاي مغز را داراي نقش جنســي مي  دانــد: »در مردان  نیم كره ي چپ س

مسلط است و در زن  ها  نیم كره ي راست« )مورن 1376: 114( و با تأكید بر اینكه 

كاركرد این  نیم كره ها متأثر از عوامل فرهنگي و اجتماعي نیز هست، مي  آورد: 

»پس، این كافي نیســت كه بگوییم تســلط یك  نیم كره نوعي از شــناخت را 

تقویــت مي  كند، مثاًل انتزاعي یا تحلیلي، و نوعي دیگر را دچار وقفه مي  كند، 

باز مثاًل شــناخت ملموس یا تركیبــي، و در عین حال یكي هم مكمل و هم 

متضاد دیگري اســت؛ بلكه باید به این هم توجه داشــت كه عوامل روبنایي 

و فرهنگــي همراه با نقش  هاي اجتماعي مردانگي و زنانگي، نوعي شــیوه ي 

آمــوزش را هم براي هر جنس به همراه مي  آورد، براي مثال آموزش مطالب 

انتزاعي و فني به مردان و مطالب ملموس و زیبایي شناختي به زنان، و از این 

طریق اثر عمیق خود را بر كاركردهاي هوش و شناخت مي  گذارد.

عوامــل فرهنگي كه مكمل  بودن نقش زن و مرد را تقویت مي  كند، یعني 

بر تســلط یكي از دو  نیم كره تأكید مي  گذارد، باعث رشــد هوش و غني   شدن 

شناخت در دو جنس مي  شود. برعكس، وقتي انزوا، جدایي و سلسله  مراتب 

را بــر نقش  هاي اجتماعي انعطاف ناپذیر تحمیــل مي  كند، باعث تضعیف و 

كاســتي هوش و شــناخت در هر دو جنس مي  شــود. بدین سان، هر  نیم كره 

خصایصي دارد كه بخشــي ناشــي از عوامل زیربنایي و زیســتي ـ     جنسي و 

بخشــي ناشــي از عوامل روبنایي و اجتماعي ـ  فرهنگي است. این مجموعه 

عوامل در هر فرد و فرهنگي بر حســب اینكه یكدیگر را تقویت یا تضعیف 

كنند، بر عمیق ترین زوایاي شناخت تأثیر مي  گذارند« )همان: 115(.
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س امــا زنان در مقــام آفرینش گران آثــار هنري، نقش كمتــري در تاریخ هنر 

پذیرفته اند )به جز عصر و دوره اي كه به دلیل اعتقاد به نقش محوري زن و به یك 

عبارت، مادرساالري زنان، به اقتضاي نقش اجتماعي خود باني هنرهاي بسیار 

بودند(، آن هم نه به عنوان هنرمند بلكه به عنوان سازنده ي مصنوعات مورد نیاز 

انسان  ها. در دوره هاي دیگر تا به امروز زنان نقش كمتري داشته اند. اما آنچه در 

این قلمرو توجه و تأكید بر آن ضرورت دارد تأمل بر این معناست كه این كاهش 

حضور، بیشتر به دلیل شرایط اجتماعي و تفاوت  هاي مذهبي است تا عواملي 

همچون فقدان كارآمدي زنان یا عدم استعداد و قابلیت  هاي ذاتي آنان. زیرا به 

دلیل قدرت نسبي  نیم كره ي راست در زنان، و تفوق ذوق و عاطفه، جان و رواني 

مستعدتر براي خالقیت و آفرینش گري هنري دارند، اما زن هماره تعریفي مبتني 

بر مؤلفه هاي اجتماعي داشته و نه الزامًا زن به ماهو زن. 

امــا در مبحث زن به عنوان ناظر اثر هنري، به رغم تحقیقات و مطالعات 

وسیع انسان شناختي و روان شناختي كه اذعان به تفوق نسبي  نیم كره ي راست 

مغز در زنان دارد )و این خود موقعیتي برتر و مناسب تر در نقد و نظر به ویژه 

در جنبه هاي ادراك زیبایي شناسانه آثار هنري بدان  ها مي  بخشد( لیكن در این 

عرصه نیز نگاه مردانه مسلط است. كارولین كورس مایر در بخش »فمینیسم« 

دانشــنامة روتلیج به خوبي نشــان داده اســت كه نگاه غالب در جریان  هاي 

زیبایي شناســي، نــگاه مردانه بــوده و همین نیز دلیلي براي زیبایي شناســان 

فمینیستي است تا سعي كنند با ارائه ي نظریات زیبایي شناسانه از منظر زنان، 

بدیلي براي آن نگاه مردانه بیابند. نمونه ي این نظریه پردازان جولیا كریستوا ، 



192

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
89

ر  
ها

  ب
/ 4

7 
ره

ما
ش

 / 
هم

زد
وا

 د
ال

لوس ایریگاري و هلن سیسكو هستند. این نظریه پردازان تالش كردند تا نظام س

نمادین و مردساالر را بشكنند: »یكي از مفاهیمي كه به وسیله ي این جریان 

رواج یافت آفرینش زنانه اســت كه به نگارشــي متعلق به زنان اشاره دارد و 

گفتمان مردســاالر را رد مي كند و زباني مخصوص زنان ایجاد مي  نماید. این 

نظریه، هم زبان نظام مردساالرانه اي را كه در آن زنان جایگاه خود را ندارند ، 

شدیدًا به نقد مي  كشد و هم اینكه با شناختن و شكستن این زنجیرها توصیفي 

   .(Craice 1998: 596) »رؤیایي از زباِن متعلق به زنان ارائه مي  دهد

از دیدگاه نگارنده ، نقایص ذاتي نظریه فمینیســم كه نیكالس دیویدسن در 

مقاله اي با همین عنوان )دیویدســن 1377: 57( آن را به خوبي تحلیل كرده اســت 

)ازجملــه حاكم كــردن منظري تك بعدي بر تمام جنبه هاي زندگي انســان و 

تهدیــد جنبه هاي اجتماعــي خانواده و ....( به ما امــكان پذیرش تمامي آراي 

فمینیست  ها درباره ی مورد زن و به ویژه نسبت او با هنر را نمي دهد، لیکن این 

حقیقت را خارج از تبلیغات بعضًا افراطي فمینیســت  ها باور دارد كه زنان در 

مقام آفرینش گران هنري ، بنا به شرایط اجتماعي چندان مجال ظهور نداشته و 

نیافته انــد )جز در آغاز تاریخ و نیز در مواردي خاص از مصادیق هنري چون 

رقص  هاي آیینــي و ادبیات، آن هم به صورت محدود( و نیز در مقام ناظر، به 

قوت و قدرت ادراك زیبایي شناسانه ي آنها توجه اي نشده است و به ویژه در 

مقام موضــوع آثار هنري ، زنان ظلم مضاعفي را تحمــل کرده اند زیرا در این 

عرصــه، ناظران صرفًا تن او را محور و منظور قرار داده اند بیش از آنكه روح 

لطیف ، حساس، عاشقانه و سراسر مهر مادرِي جاري در جان او را ناظر باشند.
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نگاه به زن در هر فرهنگ و مذهبي مبتني بر مباني و جهان بیني آن فرهنگ 

و مذهب است. در فرهنگي كه انسان بنا به ذات و ماهیت خود تعریف شده 

و عناصري چون جنســیت یك َعرض محسوب مي شــوند )و نه ذات(، زن 

همچون مرد واجد ارزش ها، صفات و شــخصیت انســاني محسوب شده و 

زنانیت او مورد احترام و باور است. 

برعكس، فرهنگ ها و مذاهبي كه به زن براســاس شــرایط متحول فكري، 

اجتماعي و سیاسي توجه می کنند تاریخ پرفراز و نشیب و كاماًل نامتعادلي در 

رعایت حقوق زن از یک سو و پایمالي عزت و كرامت او از دیگر سو دارند. 

هنــر به  عنوان تجلــي و تبلور ایده و عقیده ي انســان در توجه به زن به  

عنــوان تابعي از مباني ثابت یا عصري جهان بیني ها عمل نموده اســت فلذا 

در دوره ي مادرســاالري بنا به نقش و تقدس زن، زن هم خالق هنرهاســت 

هــم منبع الهامات هنري و هم بنا به جایگاه رفیعش )همان مادري( ممدوح 

و ستایش شده ي آن. اما با افول نقش زن و تقلیل جایگاه اجتماعي او و نیز 

دگرگوني در نگاه به زن، منزلت او نیز در هنر دگرگون شد و بیش از آنكه منبع 

پاك الهام در آفرینش هاي هنري باشد جسمانیت او موضوع هنر قرار گرفت. 

این معنا هم ســاحت هنر را آلود هم مكانت زن را، زیرا در این ساحت 

جســمانیت زن بــر روحانیــت او ترجیح یافــت و از نقــش بي بدیل او در 

خالقیت هاي هنري كاسته شد. فرهنگ غرب نمونه ي روشن این مدعاست. 

هنر از جنس حس و شهود است و زن نیز بنا به نقش بي بدیلش در مادري و 
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همسري و نیز بنا به خصوصیات فیزولوژیك، ماهیتي همسان هنر دارد. این س

همساني در فرهنگ هایي توجه می شود كه از یک سو زن را در مقام حقیقي 

خویش شــناخته و باور كرده باشــند و از دیگر ســو هنر را به عنوان تجلي 

زیبایي شــناختي ایده و عقیده ي خود قرار داده باشند. در این صورت نسبت 

زن و هنر حقیقي است و جز این، هنر بستر هتك عزت، شرافت و انسانیت 

زن خواهد شد. نگاه به زن و چگونگي جلوه گري و حضور او در هنر دو امر 

وابسته به یكدیگر و غیرقابل انفکاک اند. حضور پاك و الهام بخش زن در هنر 

در گروي نگاه پاك و صحیح به جسم و جان اوست. 
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