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 چکیده
 ان به وجودشناسباستانی جالبی برای های ونوس همواره چالشهاتفسییر پیکرک

ر از ، بهتاندهردهرا بررسی  اتاریخیپیشی هآورد. پژوهشیگرانی هه این نمادهای زنانمی

و  هاهه بازتابی از ارزش اندهردهبه نتایجی دست پیدا  هااین پیکرکی همردمان سازند

جایی شیییود. به اسیییتدلاا من با جابهمی فرهنگی مدرن تلقی-ی اجتماعیهیاآرمیان

ان گرحبصیییاو تعمارگران تاسییی، ما به مانند های دلخواه خود بر این پیکرکهاویژگی

 ، نقاط ضعف وهاونوسی هی دربارشناسباسیتانبا مرور ادبیات  هنیم.میگذشیته عم  

 هادرسآوریم. این میقوت رویکردهای فعلی در تحلی  بازنمایی جنسییت را به دست 

 ی تحلی  جنسیت و روابط جنسیتی بهشناسباستانی هاسیرآاازی برای ساخت روش

ههنی باشیید هه این   مردمی هدهندتری بازتابهه با دقت بیشیی اسییتعم  ای گونه

 .اندرا ساخته هاپیکرک

 

 :هاکلیدواژه

ی، ی فمینیسییتشیناسیباسیتانی ونوس، جنسییت، هازبرین، پیکرک سینگیپارینه

 جنبش ایزدبانوان

 

 مقدمه
( قبیی  ادامییه یییافییت، 05555-05555زبرین هییه از   سییینگیپییارینییهدوران در 

از زمان  ها. ونوسسیاخته شدندشیدند، می نامیده «سونو»ی هه ریختزنی هارککپی

طوری هه باعث پیدایش  ، بهاندبرانگیز بودههمواره بحث هاهشیییف نخسیییتین نمونیه

 .اندشدهدر محاف  فمینیستی مدرن  «یمذهبشبه» جنبشی

ه ه اندهردهدر زمین و دنیایی پدیدار شییدند هه پژوهشییگران تلاش  هااین پیکرک

 اجتماعی خود تحلی  هنند و بدین-ی مرجع فرهنگیهیاچیارچوبآنهیا را براسیییاس 

گردآور -شیییکارچینشیییینان  مهاجررا تصیییاحب هرده و درنتیجه مانند  هاترتیب آن

هنند. با این حاا، به باور من می را آفریدند عم  هیاهیه این پیکرک سییینگیپیارینیه
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 گیسیینپارینهی هاا، براسییاس تم اهایانه در مورد ونوسگراتقلی بسیییاری از نیریات 

زبرین از جنسییت و روابط جنسییتی پدیدار شده است. در این مقاله من برای تحلی  

ی هابرم. من فرضیییات و دشییواریمی شییناسییی بهره ی انسییانهااز دیدگاه هاپیکرک

 و های ونوس و برخی از تفسییرهای پیشنهادی از پیکرکهاپیکرکی هاسیاسیی دربار

واهم هرد. در مورد ایرادهای اصیییلی در درک هنونی ما از را بررسیییی خ هیامفهوم آن

بحث خواهم هرد و راهبردهای  اندزبرین سییینگیپیارینههیه نمیاد مردمیان  هیاونوس

جیایگزین درک نمیادهای جنسییییت، روابط جنسییییتی و پویایی اجتماعی در جوامع 

 پیشنهاد خواهم هرد. های آنهاسازهدسترا از طریق تحلی   پیشاتاریخی

 

 ی ونوسهایکرکپ
 در ریناچ سییالومون و پیتیت ادوارد]ترتیب به[ م.0985ی هده در بار نخسییتین

ه را هه فرم زنان دندهر هشفهای هوچکی پیکرک ایتالیا شماا و فرانسیه اربی جنوب

 توجه دمورها هنند و این پیکرکهای جنسی اولیه و ثانویه تجسم میبا ترسیم ویژگی

نخسیییتین  هااین پیکرک (McDermott 1996  رفتند.گ قرار آن زمان یجامعه

هه تا به ای نمونه ترین. ههناندشدهصیورت انسان خلق  ی هنری اسیت هه بههانمونه

 هزار50فلز آلمان با قدمت بیش از  امروز یافت شییده پیکرک یافت شییده از اار هوهله

صیییدها پیکرک از دوران  هااز زمان هشیییف آن (Curry 2012). سیییاا اسیییت

وجود دارد هه  هااز آنای زبرین به دسییت آمده اسییت. طیف گسییترده سیینگیارینهپ

مرد، برخی بدون جنسیییت واضیی  و  هاوضییوح زن، برخی از آن به هابسیییاری از آن

 نامیده «ونوس»ی زنانه هه هاریخت هسیییتند. این پیکرک همچنین حیوانات انسییان

 (0.  شک  اندبری پراهندهشوند، در سراسر اوراسیا از جنوب فرانسه تا سیمی
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اروپا.  نقشییه توسییط ی هی ونوس یافت شییده در سییراسییر قارهاپیکرک -0شییک  

 نگارنده ایجاد شده است(.

 

 میلی 005طور متوسط  هوتاه قامت هسیتند و در حالت ایستاده به هااین پیکرک

ند شیییومی هسیییتند هه در دسیییت نگه داشیییتهای ازهاندبه متر ارتفیا  دارنید، اه راً

(McDermott 1996).ی هاآنان از قبی  سیینگ، سیینگی ه. جنس مواد سییازند

   پخته شده استآتشفشانی، استخوان، عاج، شبق، هماتیت  شادنج(، دندان اسب و گِ

 Beck 2000)ونوس این فرضیه مطرح بود هه  ترینها پیش از هشف قدیمی. مدت

متفاوت  ها. فرم پیکرک(Russell 1998 شدند می آنها از مواد فاسدشدنی ساخته

گرایانه و همراه با  مسیییبا  اسیییتیلیزه( و انتزاعی، برخی واقع هااسیییت، برخی از آن

 . (Beck 2000 جزئیات و برخی دیگر خشن و ناتمام هستند. 

طور هلی بدون  به هادهد. این ونوسمی را نشییان هاسییه مدا از پیکرک دوشییک  

 Nelson آمیز هسییتند  ندام جنسییی اارا چهره، نامتناسییب، گوشییتالو و دارای ا
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د وجو ها. برخی از پژوهشییگران نیز معتقدند تنو  زیادی در میان این پیکرک(1990

 .(Rice 1981 دارد 

 

 
و ونوس  ونوس موراوانی ، ونوس براسمپوی راست: به چپ سمت از -2شک 

 فرم دنهشی تصویر به و جزئیات میزان سبا، نیر از هاونوس این. هستند یلیسویچی

 است شدهن ونوس پذیرفته توصیف در سنتی طور به تنو  این. اند متفاوت بسیار زنانه

 Hitchcock 2013, 2014.) 

 جلو نمای از فقط : هانگاره

/ با Jean-‐ Gilles Berizzi / Public Domain توسط ونوس براسمپوی

 هسب اجازه از عکاس؛

با هسب / donsmaps.com در Don Hitchcock توسط ونوس موراوانی

 اجازه از عکاس؛

با هسب اجازه از  /donsmaps.com در هیچکاک دون توسط یلیسویچی ونوس

 .عکاس
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ند. گردآور بود-را آفریدند، شکارچی هازبرین هه این پیکرک سینگیپارینهمردمان 

پیش از آااز هشاورزی و نشان دوران گذار  05555-05555زبرین حدود  سنگیپارینه

از  ییهای تازه است. نمونههامدرن انسان و پدیداری بسیاری از فنّاوریی سرشنارفتااز 

فاده ی شکار، استهاابرازهای سنگی و تیغهی هفزایند  شام  پیچیدگی هااین دگرگونی

صییورت فیگور، نقاشیییی و حکاهی بر روی  معموا از تزئینات بدن، پدیداری نقوش به

 همزمان با تغییرات آب (Bar-Yosef 2002: 365-366 اارهاسییت. ی هدیوار

نوسیییانی ی هوجود آمد. آخرین یخبندان با یا دور ی رفتاری بههاوهوایی، دگرگونی

 را هامیان گرم و مرطوب، سییپس سییرد و خشییا پدیدار شیید. آفرینندگی این ونوس

 .(Bar-Yosef 2002 هردند. می توان پاسخ به جهانی دانست هه در آن زندگیمی

 

 هاداشت محورانه )مردمَدارانه( و فمینیستی و ویژهتفاسیر مرد
عنوان بهمردمحوری  مردمَداری(، باوری اسیت هه مردان و باورهای مردسالارانه را 

 هنند. و در بسیاریمی مرهز دیدگاه انسیانی جهان هه تاریخ و فرهنگ را با آن تفسییر

ی ونوس هااز پیکرکاز پژوهشیگران مغرب زمین رایج بوده اسیت. تفاسیر مردمحورانه 

ی هازبرین بود. تحلی  سینگیپارینهشیناختی از این شیک  هنر  سیرآااز فهم باسیتان

 با درک عینی از بازنمایی زنان، تا حد زیادی بر مردان به هامردمحورانیه از این پیکرک

هند. رویکرد مردمحوری در حقیقت، بازتاب می هییدأتی هیاپیکرکی هعنوان آفریننید

اجتماعی عهد ویکتوریا بود و طی آن پدیدار شییدند. یا تعصییب -هنگیی فرهاارزش

وجود نیامده، بلکه  عمد بهبههرد. این تفاسیییر می باوری بود هه سییایر تفاسیییر را رد

ی های مردمحورانه از پیکرکهاههن دارند اما اثرات آن مخرب بوده و تحلی ای ریشییه

 (.Nelson 1990 ونوس همچنان رایج است. 

با  هاونوسی هدییده گرفتن امکیان عیاملییت زن، و تلاش برای درک پیچیدبیا نیا

 های ممکن برای هشف این پیکرکهاتعاریفی بسیار ساده، این چارچوب تحلیلی پاسخ

مسیییلط بر  یمردمحورانه هایگرایشهنید. در تلیاش برای مقیابلیه با می را همرنیگ

 یهم فمینیسییتی هه در دهپژوهندگان اربی، پژوهندگان فمینیسییت، هه در موج دو

را در مورد  هام. پیدییدار شیییدنید تلاش هردند تا رویکردهای دانشیییگاه0895-0895



 

 
 

 آگرین نادریی / ترجمه هایلی ر. واندوترینگ 7

جنسییت و روابط جنسییتی به چالش بکشند. تعابیر داده شده به ونوس در این زمان 

مورد موشیییکافی قرار گرفت و این امر باعث شییید تعاریفی نو به وجود آید. تعدادی از 

ی شناسباستانی جنسیت را در «پردازی دوباره مفهوم»تا  اندردههپژوهشیگران تلاش 

چه معنای جنسیت است چگونگی فرهنگ مادی مردم روابط اجتماعی انجام دهند، آن

تعییاریف جنسییییییت اسیییت. از همین جنبش ی ههنیید و این، در زمرمی را منعکس

یری گ زپسوجود آمد. جنبش ایزدبانوان یا با گان مدرن به فمینیسییتی جنبش الهه

 ی وابسته بهها، تعاریف و ارزشهاسیاسی و فکری از زنانه بودن زن است هه از دیدگاه

ی های الهه با برنامهها. فمینیسیییت(Rountree 2001: 6 مردان عاری اسیییت. 

ی هی ونوس را نمایندهاو پیکرک اندم. مرتبط0895-0895ی هاجنبش ایزدبانوان دهه

بخشییی به جنسیییت و باروری زنانه الوهیتزبرین،  سیینگیهپارینمادر اروپایی ی هاله

پردازی شده  . بخش اعیم این جنبش اسیطوره(Russell 1998 هنند می تجسیم

باورهای مردمی اسیت تا شواهد ی ههنند بیشیتر، منعکس نوشیتارهایاسیت، با وجود 

ی مدرن و هابرای تلفیق شییدن اسییطوره های. برخی از این هوشییششییناسییباسییتان

پژوهش ضعیف مبتنی بر گلچین هردن از میان ی هست و نتیج ا انجام شده هاشگاهدان

ود هه شمی ان فمینیستشناسباستانی است هه باعث آزردگی شناسباسیتانی هاداده

مردان فعییالیییت هننیید   یسییینتی تحییت سیییلطییه یهننیید در حوزهمی هنوز تلییاش

 Rountree 2001). 

 

 اهتحلیل اهداف و کارکرد در ونوس
ی ونوس متنو  بوده اسیت، تفسییرهای نویسنده، هاگونه هه عملکرد پیکرکهمان

ی هاوجو در تحلی  تر هسییتند. برای تعمق و جسییت معنا و عملکرد آنها حتی متنو 

ی اختیارات مرد و در یا پژوهش هامختلف، من بحث را با خلاقیت، از جمله فرضییییه

. و با (McDermott 1996 هنم می اازتیازه با عنوان خودنمایی  بازنمایی( زنان آ

ی هابه هارگیری برخی از موضوعات اصلی با ادبیات علمی معانی و عملکردهای پیکرک

ی هوسیل ی ونوس بههاشد پیکرکمی طور سینتی تصیور هنم. بهمی ونوس را بررسیی

 . ایناندمردان و در انقیاد مردان به عنوان نماد اروتیسیییم، زیبایی و باروری پدید آمده
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ی و تاریخ هنر مورد حمایت قرار گرفته شده است. شناسباستاندیدگاه مردمحورانه در 

ه هند: تصور هنرمند، همی عنوان م اا، برنگر به نق  از نلسون این پرسش را مطرح به

توانیم بفهمیم هه او چگونه و نمی دید؟ ما هرگزمی آا زمیان او بود، چگونه او را اییده

از وی داشیت، بسازیم.  ]مرد[را هه همسیفر او ای نابراین باید نسیخهچه شیکلی بود، ب

در این جستار  «مرد»گذارد هه اسیتفاده از نمی جای هیچ شیکی باقی (1990:16)

مشابه از لرو ای اسیت. نلسیون نیز به شیوه «مرد»عمومی نیسیت و مخت  جنسییت 

هم همسر او دسیت یا –نمایندگان مرد  هااسیت: نخسیتین پیکرک گورهان نق  هرده

هند هه تفسییییر مردمحورانه برای سیییاخت می بار دیگر ثابت (1990:16). اندبوده

 انگارد هه بهمی هااسییت. درک مردمحورانه از مجسییمه  در نیر گرفته شیده هاپیکرک

 جای اختیار بر خودشان و تصویرشان، با زنان رفتار شده است.

 صییادر این تفکر مردمَدارانه برای چالشییی درموت ما و هویید ما ، حاا این با

 های ونوسپیکرک اذعان دارد هه است شیده انجام هاییپژوهش زمان آن از و اندهرده

 ما و هویید ما .اسییت فوقانی سیینگیپارینه زن خالق توسییط خود، بازنمایی نوعی

 عنوانبه زنان یمشیییاهده جای به هاتندیسیییا این هه هنندمی اسیییتدلاا درموت

 آنها دسییترس در خودآزمایی طریق از و تنها زنان توسییط خود ،«منفع  نتماشییاگرا»

 مشاهده هنارها و عقب جلو، از وقتی هه ییهانسیبت ،م لاً(. 0889  اسیت شیده ایجاد

 مشییاهده پایین به بالا از وقتی ، درآیند فردبهسییبکی منحصییر صییورت به شییوندمی

 رسدست در آینه زبرین، سنگیرینهپا دوران در. شوندمی ظاهر متفاوت هاملاً شیوندمی

 اهنگ خودش به توانسییتمی فقط اسییت، شییکلی چه بداند زن یا ههاین برای و نبود

 .هند

 هه زنی نمای هه است داده نشان مدرن، عکاسی از توسیطاندچشیم این بازآفرینی

 پایین به ونوس یا از هه اسییتای منیره مانند هند،می نگاه پایین به خود بدن از

 توضییی  دیدگاه این هنندمی اسییتدلاا هویید ما و درموت ما. شییودمی دهمشییاه

 هستند؛ ترهوچا و سرهای مشخ  یچهره فاقد هاونوس از بسیاری چرا هه دهدمی

 شناسباستان «گورهان لروی آندره» توسیط آنچه از جایی تا پاها رسیدمی نیر به چرا

 McDermott) .شیییوندیم ناپدید شیییود،می نامیده «لوزی ترهیب» فرانسیییوی

1996,228)  
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 هه دیگری یا دلای  تفسیر این اثبات برای قطعی شواهد هرگز اسیت ممکن گرچه

 از ما دیدگاه در ساده تغییر این اما باشیم، نداشته است، هرده ایجاد را هاتندیسا این

 رتفاسی از وسیعی طیف ،تاس شده ایجاد زنان یا مردان توسیط ی ونوس هههاپیکرک

 اند. نشدهیا بررسی  نبودند، دسترس در قبلاً هه هندمی باز را

 می  باروری، نماد را آنها هه است این هاونوس تفاسیر برای مشترک موضیو  یا

 شییفه بار اولین برای آنها هه جاییآن از ایده این. هنندمی توصیییف زیبایی و جنسیی

 .گیردمی قرار اسییتفاده مورد نیز علمی ادبیات در هم هنوز و اسییت شییده تکرار شیید،

(Nelson 1990). مردانگی در آفرینش این اثر است. برنگر ی هاین ادبیات، نمایند

نیاز وسواسی مردانه برای زنان هه »عبارت بودند از:  هاهند هه این پیکرکمی استدلاا

 به»و االب به عنوان  (Russell 1998:262) «.فرزندان زیادی را به دنیا بیاورند

ا ها توسط آگوستشیود. تووری دیگری برای این پیکرکمی از آنها یاد «سیتنشیدت آب

شده است. هرچند در پشت این می مطرح شید: از آنها برای مشیکلات زایمان استفاده

تووری منطقی ارائه نشییید و نیز متصیییور بودند هه آنها بیانگر اسیییتانداردهای زیبایی 

، هاونوسی هند. هنگام بحث دربارسیینگی زبرین و تجلی تمایلات جنسییی هسییتپارینه

ی مردانه و می  به آن هاجیمز ملارت اذعان داشت هه اروتیسم در هنر ناگزیر با انگیزه

 هااین پیکرک». سلتمن بر این باور است هه (Russell 1998:263) ارتباط دارد

سیییازند و خوشییی یند و مطلوب آنها می باید حاهی از این باشییید هه مردان چه چیزی

اند هه در مردمحورانهباز هم این تفاسیر بسیار  (Russell 1998:263). «چیست

 هند.می آنها نمایندگی مردانه پذیرفته شده و به اهداف آن خدمت

 -0من معتقدم هه برخی مفروضییات اسییاسییی را به دلایلی باید به چالش هشییید. 

را خلق  هامردان این پیکرکهه توجیه اسیییت ایرقاب  دهد هه می شیییواهید نشیییان

توسیییط مردان خلق  ها،. هیچ راهی وجود نیدارد هیه بتوان اثبات هرد ونوسانیدهرده

ن گیرند. به عنوامی و فقط توسط مردان موشکافی و مورد شبهه و تحقیق قرار اندشده

نگ دراک ما رتواند به امیشود می یی هه برای دریافت علم به هار گرفتههام اا شییوه

ی را یافتند هه به هاشیینان دوره ویکتوریایی، تندیس سییپس باسییتان -2ببخشیید.   

 طور هه این دیدگاه اخیراً باورشان عریانی آنها دلالت بر هارهرد جنسی آنها دارد، همان



 سنگی زبرین و شرح نمادهای جنسیتی پیشاتاریخهای ونوس پارینهپیکرک 01 

ی هعزبرین به دید جام سنگیپارینهبسییار افزایش یافته است؛ اما بعید است هه مردم 

ا ی فرهنگی خود رهااه هرده باشند. بدین ترتیب ما استانداردها و ارزشاربی به آن نگ

هه باروری را هدف اسیییت نادرسیییت  احتمالاً -5هنیم. می بیه دیرین مردمان تحمی 

آورنده خوراک قلمداد هنیم. بیشییتر محتم  اسییت هه آنها به  جمع-جوامع شییکارورز

جایی و  توسییط نیاز به جابه های اعماا شییدههنترا تناوب بارداری به علت محدودیت

 جمع-ی مدرن شکارچیهاگونه هه توسط گروه؛ هماناندشیان داشیتهمعیشیتیتدابیر 

این راه دیگری است هه ما در آن  (Rice 1981)آورنده خوراک قاب  ملاحیه است. 

هنیم و این چیزی می ی ونوس تحمی هامان را به سازندگان پیکرکجامعههای ارزش

یکی  -4 (Conkey 1997)دانشییگاهی باید از آن مراقبت هند. اسییت هه فیییای 

ی ونوس در عملکرد مذهبی یا هاعلمی پیکرک یدیگر از موضیییوعات رایج در مطالعه

آنها انعکاس یافته اسییت. این خط فکری به شییدت با جنبش ایزدبانوان،  یمادرتبارانه

هنند، عجین می ا سییتایشی جوامع مادرتبار هه ایزدمادران بارور اروپایی رهااسییطوره

مشکلات بسیاری در خصوص این خط فکری و  (Rountree 2001)شیده اسیت. 

شیییواهیدی برای وجود ییا عدم وجود جوامع مادرتبار در -0این جسیییتیار وجود دارد.

یی اسیییت. همچنین هادارای هاسیییتی زبرین وجود ندارد، این ادعا ذاتاً سییینگیپارینه

 Russell)زبرین وجود ندارد  سییینگیپارینهدر  اروپایی-خدایی پان مدارهی از تا

خدایی تای هخدایی بسییار یادآور سنت تاز در حقیقت مفهوم متداوا تا .(1998

خدا، تنها یا خداسیت، اسیت. تعدادی از پژوهشگران در تلاش برای  ،مسییحی-یهود

 هه نتایج تحقیقات ضعیف اندی از هم بودهشناسباستانشناسی و  جدا هردن اسیطوره

 «ربودن»در نتیجیه این ادبییات بیا اتهام  (Rountree 2001).  انیدهردهعمی  

ی دانشگاهی توسط همیلتون مطرح شناسباسیتانبرای اهداف ایر از مطالعه  هاپیکرک

اگر یا الهه را  واقعاً – هاگفته شییده هه اگر ونوس (Rountree 2001:8)شیید. 

ی متنو  بدون جنس نه زن نه مرد هابهتر اسیییت او را یکی از پانتوون –نشیییان دهد 

 عنوان یا عملکرد مذهبی در نیربهی ونوس را هابدانیم. تفاسییییر دیگری هه پیکرک

هند هه ونوسها به عنوان هاهنه می ادعا اوطور هه اوهو پیشینهاد شیده گیرد، همانمی

 Russell)یا مکان مسیییکونی بوده اسیییت.  ظمحافیا شیییروعی برای تعویذهای 

1998:266-267). 
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 را تحلی  و پیشییینهاد هاتر ونوس ی هاربردیهاافراد دیگری هسیییتنید هیه وجه

ام.  هنند، این سییومین موضییو  مشییترهی اسییت هه در این مقاله به آن پرداختهمی

نمایانگر زنان در طوا عمر  هاهند هه ونوسمی پاتریشیییا رایس این فرضیییه را مطرح

ین آمار را به سییه گروه سنی متفاوت رایس ا ،از طریق این مطالعه (1981)هسیتند. 

گردآورنده مقایسه هرد. -اختصاص داد و ترهیب این ارقام را با مردمان مدرن شکارچی

و ترهیب شیییکارچیان مدرن ارتباطی قوی پیدا هرد، هه  هارایس مییان نمایش ونوس

های ساا است نه صرفاً «طوا عمر»باعث شید او به این نتیجه برسد هه این بازنمایی 

دهد، یم باروری. آبراموا پیشینهاد دیگری در رابطه با آنچه به تصویر هشیده شده ارائه

ی هاینگار چهره سنگیپارینهی های ونوس و سایر پیکرکهاهه پیکرکبا اشاره به این

به هار  هاهه برای ونوسای شییان بودند. سییایر موارد هاربردی از اجداد واقعیای سییاده

بازی برای هودهان، نماینده  شییب یا عروسییا خیمه برده شییده اسییت: عروسییا

 Russell). هاداشییتن اریبه ی سییاخته شییده برای دور نگههاجادوگران، یا تندیس

1998:266-267) 
 

 آینده پتانسیل و فعلی درک
ی ونوس و تفسیییرهای هاهای مورد اسییتفاده برای تحلی  پیکرکبا مرور چارچوب

برای درک روزافزون ما ای توان گفت هه جایگاه ویژهمی راحتیبهموجود، باور دارم هه 

 هه است قرن یا از بیش معمایی هایشخصیت در آینده وجود دارد. این هااز پیکرک

 شانگرن بیشتر باور من به هه دهندمی ارائه تفسیرهایی و اندگرفته دست در را تصورات

  ونوس .اسیییت آینده برای ما آرزوهای و هاآرمان و ما یجامعه اعتقادات و هاارزش

 و جنسیییت از خود درک توانیممی آن طریق از هه اسییت هرده عم ای آینه همچون

 مورد در مسییتدا ینمونه یا عنوان ولیکن نیز به ، هنیم درک را جنسیییتی روابط

 عم  هنند، احتیاط یشییانهاتحلی  در تعصییب از باید انشییناسییباسییتان چرا ههاین

 را یشناسباسیتان سیاختارهای به نیاز ی ونوسهاپیکرک تحلی  این، بر علاوه .هندمی

 رویکردهای تأیید و را آنها اجتماعی پویایی و  پیشییاتاریخی جوامع هندههمی نمایان

 روابط یشیناسباسیتان یهاانجام پژوهش هنگام .هندمی تصیدیق را جنسییت مختلف
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 یجادا خطر یا داریمبر گام محتاطانه باید ما جنسیت، هشییدن تصیویر به و جنسییتی

 .باشد امروز یجامعه مانند مشکوهی طرز به هه باشیم داشته راای گذشته

 یدرباره گیری نتیجه و پژوهش هنگام دانشمندان هه اسیت هه امر بسییار مهمی

 نیست، تعصب از خالی هاملاً پژوهشگر یا نگاه. باشند مراقب بسیار پیشاتاریخی مردم

ی هی هه امکان صییحبت دربارشییناسییباسییتان فرهنگ یا ایبقای با برخورد هنگام اما

 تیجنسی یهانقش بازتولید از تا باشند مراقب باید انشیناسیباسیتان خودش را ندارد،

 Conkey   هنند جلوگیری اجتماعی - سییاسی سیازمان یا هاآرمان خود، فرهنگ

 قصد رگرانماعاست مانند آنها، مادی فرهنگ به خود هایارزش پیوسیت با ما (.1997

 هانج برای بیشییتری توجیه و جلوه هند بیشییتر اسییت ما به متعلق هه را آنچه داریم

 ه،گذشییت یهاتحلی  اشییتباهات تا باشیییم محتاط باید همچنین .دهیم ارائه خود بینی

 به حدی تا را به خود رنگ گرفته اسییت مردمحورانه بینیجهان یا یبه واسییطه هه

 پیشییاتاریخی جهان از را خود آا ایده مفهوم هایتن در هه نکنیم منتق  فمینیسییم

 گیری نتیجه هافی، شیییواهد داشیییتن بدون .(Rountree 2001)هنیم.  ایجاد

 آن زا باید بنابراین ، باشد یا هدام «طرف» ههاین از نیر صرف خواهد بود، نامناسیب

 فرادا یازهاندبه است ممکن گذشته مردم هه هنممی ادعا همچنین من. شیود اجتناب

 زا  باینری( جفتی تفسیییر هه اسییت بعید و ، نبوده باشییند جنسیییت فکر به مدرن

 .(Clark 2003)باشییید.  زبرین سییینگیپارینه مردم یهنندهمنعکس جنسییییت

 وابطر تجسم جنسیت و مورد در مسوولانه یشناسباسیتان هه هنممی تأهید همچنین،

 و ،( Conkey 1997  است شخ  فرهنگی تعصبات به پرداختن شام  جنسییتی

 مانند اشیا، یمشاهده ینحوه مورد در ما رایج سوءتفکرات از برخی هشیدن چالش به

 روابط پویای وجوه عنوان به اشیییا تصییدیق و جنسیییت، مورد جفتی در یهادیدگاه

 یا تنها هاونوس هه دهیم تشییخی  هه اسییت مهم .(Orton 2010) اجتماعی

 نانیز و مردان مورد در ما ههای نتیجه هر. هستند برینز سنگیپارینه از زنان از تصویر

 طبیعت بگیریم، ،اندهرده اسیییتفاده و ایجاد هاپیکرک اسیییاس بر فقط را ونوس هه

 .مای تقلی  داده آنها مادی فرهنگ از جنبه یا به را بشییری یجامعه ظریف و پیچیده

 یآورندهمعج و شیییکارچی هایگروه در هه را جنسییییتی پوییایی خواهیممی اگر

 ودموج منابع از را متنوعی اطلاعات باید هنیم، دارد، درک وجود فوقانی سیینگیپارینه
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 امانج جنسیییت نقش مورد در مفصییلی یهاگیرینتیجه بتوانیم اختیار داشییته تا در

 (Gibbs 1998) . دهیم

 

 گیری نتیجه
. دانبوده علمی یجامعه پایان بی جذابیت منبع هشییف، زمان از ی ونوسهاپیکرک

 دوران در اوراسیییا سییراسییر گردآور در-روان شییکارورزهوچ توسییط هاپیکرک این

ع به راج را زیادی تفسیرهای و ظاهر متنو  نیر از ،اندشدهساخته  زبرین سنگیپارینه

 و 0895 یهادهه مردمحورانه از هایتحلی  بر اولیه ها صییورت گرفته اسییت. تأهیدآن

 و یشناسباستان دانش و شده آااز فمینیست انناسیشیباسیتان بررسیی تحت 0895

 نوانع به ونوس شد. تحلی  اداام ایزدبانوان مدرن جنبش پیدایش با شناسی اسیطوره

 ات متمرهز است اجتماعی سازمان نشان مذهبی، یاشیا زیبایی، باروری، جنسی، یابژه

 تعصییب سیاندنر حداق  به از اطمینان دیگر. برای عملی اهداف از بسییاری به خدمت

 .گیرند قرار موشییکافی تریندقیق مورد باید جدید و قدیمی باور دو هر ،هاتحلی  در

 هه تفسیرهایی نتیجه در و جنسییت،ی هبازنمایند یاشییا تحلی  هه هنممی ادعا من

 یهاهنیری از هه استای گونه به هنند،می فرض را اجتماعی پویایی و جنسیتی روابط

 هه جاآن تا هانیریه .اسییت برخوردار بالایی اهمیت از هنند،می گیرییانه جلوگراتقلی 

 ای باشییند، اسییتوار نمادهای جنسیییتی گوناگون یهاجنبه براسییاس بایداسییت  ممکن

 یرییادگ با. است الطی تصور احتمالاً گیریممی پیشیاتاریخی مردم از ما هه تصیویری

 ردمم از توانیممی ،یشاتاریخیپ تاریخ در آن نمایش مختلف یهاشیوه و جنسیت درک

 .هنیم بیشتری قدردانی است، شده حاص  زمان آن از هه مادی فرهنگ و
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