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پیکرکهای ونوس پارینهسنگی زبرین و شرح نمادهای جنسیتی پیشاتاریخ

چکیده
تفسییر پیکرکهای ونوس همواره چالشهای جالبی برای باستانشناسان به وجود
میآورد .پژوهشیگرانی هه این نمادهای زنانهی پیشاتاریخی را بررسی هردهاند ،بهتر از
مردمان سازندهی این پیکرکها به نتایجی دست پیدا هردهاند هه بازتابی از ارزشها و
آرمیانهیای اجتماعی-فرهنگی مدرن تلقی میشیییود .به اسیییتدلاا من با جابهجایی
ویژگیهای دلخواه خود بر این پیکرکها ،ما به مانند اسیییتعمارگران و تصیییاحبگران
گذشیته عم میهنیم .با مرور ادبیات باسیتانشناسی دربارهی ونوسها ،نقاط ضعف و
قوت رویکردهای فعلی در تحلی بازنمایی جنسییت را به دست میآوریم .این درسها
سیرآاازی برای ساخت روشهای باستانشناسی تحلی جنسیت و روابط جنسیتی به
گونهای عم اسییت هه با دقت بیشییتری بازتابدهندهی مردم ههنی باشیید هه این
پیکرکها را ساختهاند.
کلیدواژهها:
پارینهسینگی زبرین ،پیکرکهای ونوس ،جنسییت ،باسیتانشیناسیی فمینیسییتی،
جنبش ایزدبانوان

مقدمه
در دوران پییارینییهسییینگی زبرین هییه از  )05555-05555قبی ادامییه یییافییت،
پیکرکهای زنریختی هه «ونوس» نامیده میشیدند ،سیاخته شدند .ونوسها از زمان
هشیییف نخسیییتین نمونیهها همواره بحثبرانگیز بودهاند ،به طوری هه باعث پیدایش
جنبشی «شبهمذهبی» در محاف فمینیستی مدرن شدهاند.
این پیکرکها در زمین و دنیایی پدیدار شییدند هه پژوهشییگران تلاش هردهاند هه
آنهیا را براسیییاس چیارچوبهیای مرجع فرهنگی-اجتماعی خود تحلی هنند و بدین
ترتیب آنها را تصیییاحب هرده و درنتیجه مانند مهاجر نشیییینان شیییکارچی-گردآور
پیارینیهسییینگی هیه این پیکرکهیا را آفریدند عم میهنند .با این حاا ،به باور من
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بسیییاری از نیریات تقلی گرایانه در مورد ونوسها ،براسییاس تم ااهای پارینهسیینگی
زبرین از جنسییت و روابط جنسییتی پدیدار شده است .در این مقاله من برای تحلی
پیکرکها از دیدگاههای انسییان شییناسییی بهره میبرم .من فرضیییات و دشییواریهای
اسیاسیی دربارهی پیکرکهای ونوس و برخی از تفسییرهای پیشنهادی از پیکرکها و
مفهوم آنهیا را بررسیییی خواهم هرد .در مورد ایرادهای اصیییلی در درک هنونی ما از
ونوسهیا هیه نمیاد مردمیان پیارینهسییینگی زبریناند بحث خواهم هرد و راهبردهای
جیایگزین درک نمیادهای جنسییییت ،روابط جنسییییتی و پویایی اجتماعی در جوامع
پیشاتاریخی را از طریق تحلی دستسازههای آنها پیشنهاد خواهم هرد.

پیکرکهای ونوس
نخسییتین بار در دههی 0985م] .به ترتیب[ادوارد پیتیت و سییالومون ریناچ در
جنوب اربی فرانسیه و شماا ایتالیا پیکرکهای هوچکی هشف هردند هه فرم زنانه را
با ترسیم ویژگیهای جنسی اولیه و ثانویه تجسم میهنند و این پیکرکها مورد توجه
جامعهی آن زمان قرار گرفتند )McDermott 1996 .این پیکرکها نخسیییتین
نمونههای هنری اسیت هه به صیورت انسان خلق شدهاند .ههنترین نمونهای هه تا به
امروز یافت شییده پیکرک یافت شییده از اار هوهله فلز آلمان با قدمت بیش از 50هزار
سیییاا اسیییت) .(Curry 2012از زمان هشیییف آنها صیییدها پیکرک از دوران
پارینهسیینگی زبرین به دسییت آمده اسییت .طیف گسییتردهای از آنها وجود دارد هه
بسیییاری از آنها به وضییوح زن ،برخی از آنها مرد ،برخی بدون جنسیییت واضیی و
همچنین حیوانات انسییان ریخت هسیییتند .این پیکرکهای زنانه هه «ونوس» نامیده
میشوند ،در سراسر اوراسیا از جنوب فرانسه تا سیبری پراهندهاند .شک )0
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شییک  -0پیکرکهای ونوس یافت شییده در سییراسییر قارهی اروپا .نقشییه توسییط
نگارنده ایجاد شده است).
این پیکرکها هوتاه قامت هسیتند و در حالت ایستاده به طور متوسط  005میلی
متر ارتفیا دارنید ،اه راً بهاندازهای هسیییتند هه در دسیییت نگه داشیییته میشیییوند
 .(McDermott 1996).جنس مواد سییازندهی آنان از قبی سیینگ ،سیینگهای
آتشفشانی ،استخوان ،عاج ،شبق ،هماتیت شادنج) ،دندان اسب و گِ پخته شده است
 .)Beck 2000مدتها پیش از هشف قدیمیترین ونوس این فرضیه مطرح بود هه
آنها از مواد فاسدشدنی ساخته میشدند  .)Russell 1998فرم پیکرکها متفاوت
اسیییت ،برخی از آنها مسیییبا اسیییتیلیزه) و انتزاعی ،برخی واقع گرایانه و همراه با
جزئیات و برخی دیگر خشن و ناتمام هستند.)Beck 2000 .
شییک دو سییه مدا از پیکرکها را نشییان میدهد .این ونوسها به طور هلی بدون
چهره ،نامتناسییب ،گوشییتالو و دارای اندام جنسییی اارا آمیز هسییتند Nelson
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 .)1990برخی از پژوهشییگران نیز معتقدند تنو زیادی در میان این پیکرکها وجود
دارد .)Rice 1981

شک  -2از سمت چپ به راست :ونوس براسمپوی  ،ونوس موراوانی و ونوس
یلیسویچی هستند .این ونوسها از نیر سبا ،میزان جزئیات و به تصویر هشیدن فرم
زنانه بسیار متفاوت اند .این تنو به طور سنتی در توصیف ونوس پذیرفته نشده است
.)Hitchcock 2013, 2014
نگارهها :فقط از نمای جلو
ونوس براسمپوی توسط  /Jean-‐ Gilles Berizzi / Public Domainبا
هسب اجازه از عکاس؛
ونوس موراوانی توسط  Don Hitchcockدر  /donsmaps.comبا هسب
اجازه از عکاس؛
ونوس یلیسویچی توسط دون هیچکاک در  /donsmaps.comبا هسب اجازه از
عکاس.
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مردمان پارینهسینگی زبرین هه این پیکرکها را آفریدند ،شکارچی-گردآور بودند.
پارینهسنگی زبرین حدود  05555-05555پیش از آااز هشاورزی و نشان دوران گذار
از رفتارشناسی مدرن انسان و پدیداری بسیاری از فنّاوریهای تازه است .نمونههایی از
این دگرگونیها شام پیچیدگی فزایندهی ابرازهای سنگی و تیغههای شکار ،استفاده
معموا از تزئینات بدن ،پدیداری نقوش به صییورت فیگور ،نقاشیییی و حکاهی بر روی
دیوارهی اارهاسییت )Bar-Yosef 2002: 365-366 .همزمان با تغییرات آب
وهوایی ،دگرگونیهای رفتاری به وجود آمد .آخرین یخبندان با یا دورهی نوسیییانی
میان گرم و مرطوب ،سییپس سییرد و خشییا پدیدار شیید .آفرینندگی این ونوسها را
میتوان پاسخ به جهانی دانست هه در آن زندگی میهردند.)Bar-Yosef 2002 .

تفاسیر مردمحورانه (مردمَدارانه) و فمینیستی و ویژه داشتها
مردمحوری مردمَداری) ،باوری اسیت هه مردان و باورهای مردسالارانه را بهعنوان
مرهز دیدگاه انسیانی جهان هه تاریخ و فرهنگ را با آن تفسییر میهنند .و در بسیاری
از پژوهشیگران مغرب زمین رایج بوده اسیت .تفاسیر مردمحورانه از پیکرکهای ونوس
سیرآااز فهم باسیتان شیناختی از این شیک هنر پارینهسینگی زبرین بود .تحلی های
مردمحورانیه از این پیکرکها با درک عینی از بازنمایی زنان ،تا حد زیادی بر مردان به
عنوان آفریننیدهی پیکرکهیا تیأهیید میهند .رویکرد مردمحوری در حقیقت ،بازتاب
ارزشهای فرهنگی-اجتماعی عهد ویکتوریا بود و طی آن پدیدار شییدند .یا تعصییب
باوری بود هه سییایر تفاسیییر را رد میهرد .این تفاسیییر بهعمد به وجود نیامده ،بلکه
ریشییهای ههن دارند اما اثرات آن مخرب بوده و تحلی های مردمحورانه از پیکرکهای
ونوس همچنان رایج است.)Nelson 1990 .
بیا نیادییده گرفتن امکیان عیاملییت زن ،و تلاش برای درک پیچیدهی ونوسها با
تعاریفی بسیار ساده ،این چارچوب تحلیلی پاسخهای ممکن برای هشف این پیکرکها
را همرنیگ میهنید .در تلیاش برای مقیابلیه با گرایشهای مردمحورانهی مسیییلط بر
پژوهندگان اربی ،پژوهندگان فمینیسییت ،هه در موج دوم فمینیسییتی هه در دههی
0895-0895م .پیدییدار شیییدنید تلاش هردند تا رویکردهای دانشیییگاهها را در مورد
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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
پژوهشیگران تلاش هردهاند تا «مفهوم پردازی دوباره»ی جنسیت را در باستانشناسی
انجام دهند ،آنچه معنای جنسیت است چگونگی فرهنگ مادی مردم روابط اجتماعی
را منعکس میهنیید و این ،در زمرهی تعییاریف جنسییییییت اسیییت .از همین جنبش
فمینیسییتی جنبش الهه گان مدرن به وجود آمد .جنبش ایزدبانوان یا بازپس گیری
سیاسی و فکری از زنانه بودن زن است هه از دیدگاهها ،تعاریف و ارزشهای وابسته به
مردان عاری اسیییت .)Rountree 2001: 6 .فمینیسیییتهای الهه با برنامههای
جنبش ایزدبانوان دهههای 0895-0895م .مرتبطاند و پیکرکهای ونوس را نمایندهی
الههی مادر اروپایی پارینهسیینگی زبرین ،الوهیتبخشییی به جنسیییت و باروری زنانه
تجسیم میهنند  .)Russell 1998بخش اعیم این جنبش اسیطوره پردازی شده
اسیت ،با وجود نوشیتارهای بیشیتر ،منعکس هنندهی باورهای مردمی اسیت تا شواهد
باسییتانشییناسییی .برخی از این هوشییشها برای تلفیق شییدن اسییطورههای مدرن و
دانشگاهها انجام شده ا ست و نتیجهی پژوهش ضعیف مبتنی بر گلچین هردن از میان
دادههای باسیتانشناسی است هه باعث آزردگی باستانشناسان فمینیست میشود هه
هنوز تلییاش میهننیید در حوزهی سییینتی تحییت سیییلطییهی مردان فعییالیییت هننیید
.)Rountree 2001

تحلیل اهداف و کارکرد در ونوسها
همانگونه هه عملکرد پیکرکهای ونوس متنو بوده اسیت ،تفسییرهای نویسنده،
معنا و عملکرد آنها حتی متنو تر هسییتند .برای تعمق و جسییت وجو در تحلی های
مختلف ،من بحث را با خلاقیت ،از جمله فرضییییههای اختیارات مرد و در یا پژوهش
تیازه با عنوان خودنمایی بازنمایی) زنان آااز میهنم  .)McDermott 1996و با
به هارگیری برخی از موضوعات اصلی با ادبیات علمی معانی و عملکردهای پیکرکهای
ونوس را بررسیی میهنم .به طور سینتی تصیور میشد پیکرکهای ونوس به وسیلهی
مردان و در انقیاد مردان به عنوان نماد اروتیسیییم ،زیبایی و باروری پدید آمدهاند .این
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دیدگاه مردمحورانه در باستانشناسی و تاریخ هنر مورد حمایت قرار گرفته شده است.
به عنوان م اا ،برنگر به نق از نلسون این پرسش را مطرح میهند :تصور هنرمند ،هه
اییده آا زمیان او بود ،چگونه او را میدید؟ ما هرگز نمیتوانیم بفهمیم هه او چگونه و
چه شیکلی بود ،بنابراین باید نسیخهای را هه همسیفر او ]مرد[ از وی داشیت ،بسازیم.
) (1990:16جای هیچ شیکی باقی نمیگذارد هه اسیتفاده از «مرد» در این جستار
عمومی نیسیت و مخت جنسییت «مرد» اسیت .نلسیون نیز به شیوهای مشابه از لرو
گورهان نق هرده اسیت :نخسیتین پیکرکها نمایندگان مرد – یا دسیتهم همسر او
بودهاند (1990:16) .بار دیگر ثابت میهند هه تفسییییر مردمحورانه برای سیییاخت
پیکرکها در نیر گرفته شیده اسییت .درک مردمحورانه از مجسییمهها میانگارد هه به
جای اختیار بر خودشان و تصویرشان ،با زنان رفتار شده است.
با این حاا  ،ما هویید و ما درموت چالشییی برای این تفکر مردمَدارانه صییادر
هردهاند و از آن زمان پژوهشهایی انجام شیده است هه اذعان دارد پیکرکهای ونوس
نوعی بازنمایی خود ،توسییط خالق زن پارینهسیینگی فوقانی اسییت .ما هویید و ما
درموت اسیییتدلاا میهنند هه این تندیسیییاها به جای مشیییاهدهی زنان بهعنوان
«تماشییاگران منفع » ،توسییط خود زنان و تنها از طریق خودآزمایی در دسییترس آنها
ایجاد شیده اسیت  .)0889م لاً ،نسیبتهایی هه وقتی از جلو ،عقب و هنارها مشاهده
میشییوند به صییورت سییبکی منحصییربهفرد درآیند  ،وقتی از بالا به پایین مشییاهده
میشیوند هاملاً متفاوت ظاهر میشوند .در دوران پارینهسنگی زبرین ،آینه در دسترس
نبود و برای اینهه یا زن بداند چه شییکلی اسییت ،فقط میتوانسییت به خودش نگاه
هند.
بازآفرینی این چشیمانداز توسیط عکاسی مدرن ،نشان داده است هه نمای زنی هه
از بدن خود به پایین نگاه میهند ،مانند منیرهای اسییت هه از یا ونوس به پایین
مشییاهده میشییود .ما درموت و ما هویید اسییتدلاا میهنند این دیدگاه توضییی
میدهد هه چرا بسیاری از ونوسها فاقد چهرهی مشخ و سرهای هوچاتر هستند؛
چرا به نیر میرسید پاها تا جایی از آنچه توسیط «آندره لروی گورهان» باستانشناس
فرانسیییوی «ترهیب لوزی» نامیده میشیییود ،ناپدید میشیییوند(McDermott .
)1996,228
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گرچه ممکن اسیت هرگز شواهد قطعی برای اثبات این تفسیر یا دلای دیگری هه
این تندیساها را ایجاد هرده است ،نداشته باشیم ،اما این تغییر ساده در دیدگاه ما از
پیکرکهای ونوس هه توسیط مردان یا زنان ایجاد شده است ،طیف وسیعی از تفاسیر
را باز میهند هه قبلاً در دسترس نبودند ،یا بررسی نشدهاند.
یا موضیو مشترک برای تفاسیر ونوسها این است هه آنها را نماد باروری ،می
جنسیی و زیبایی توصیییف میهنند .این ایده از آنجایی هه آنها برای اولین بار هشییف
شیید ،تکرار شییده اسییت و هنوز هم در ادبیات علمی نیز مورد اسییتفاده قرار میگیرد.
 (Nelson 1990).این ادبیات ،نمایندهی مردانگی در آفرینش این اثر است .برنگر
استدلاا میهند هه این پیکرکها عبارت بودند از« :نیاز وسواسی مردانه برای زنان هه
فرزندان زیادی را به دنیا بیاورند (Russell 1998:262) ».و االب به عنوان «به
شیدت آبسیتن» از آنها یاد میشیود .تووری دیگری برای این پیکرکها توسط آگوستا
مطرح شید :از آنها برای مشیکلات زایمان استفاده می شده است .هرچند در پشت این
تووری منطقی ارائه نشییید و نیز متصیییور بودند هه آنها بیانگر اسیییتانداردهای زیبایی
پارینهسیینگی زبرین و تجلی تمایلات جنسییی هسییتند .هنگام بحث دربارهی ونوسها،
جیمز ملارت اذعان داشت هه اروتیسم در هنر ناگزیر با انگیزههای مردانه و می به آن
ارتباط دارد ) .(Russell 1998:263سلتمن بر این باور است هه «این پیکرکها
باید حاهی از این باشییید هه مردان چه چیزی میسیییازند و خوشییی یند و مطلوب آنها
چیست» (Russell 1998:263) .باز هم این تفاسیر بسیار مردمحورانهاند هه در
آنها نمایندگی مردانه پذیرفته شده و به اهداف آن خدمت میهند.
من معتقدم هه برخی مفروضییات اسییاسییی را به دلایلی باید به چالش هشییید-0 .
شیییواهید نشیییان میدهد هه ایرقاب توجیه اسیییت هه مردان این پیکرکها را خلق
هردهانید .،هیچ راهی وجود نیدارد هیه بتوان اثبات هرد ونوسها توسیییط مردان خلق
شدهاند و فقط توسط مردان موشکافی و مورد شبهه و تحقیق قرار میگیرند .به عنوان
م اا شییوههایی هه برای دریافت علم به هار گرفته میشود میتواند به ادراک ما رنگ
ببخشیید -2 .سییپس باسییتان شیینان دوره ویکتوریایی ،تندیسهای را یافتند هه به
باورشان عریانی آنها دلالت بر هارهرد جنسی آنها دارد ،همانطور هه این دیدگاه اخیر ًا
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بسییار افزایش یافته است؛ اما بعید است هه مردم پارینهسنگی زبرین به دید جامعهی
اربی به آن نگاه هرده باشند .بدین ترتیب ما استانداردها و ارزشهای فرهنگی خود را
بیه دیرین مردمان تحمی میهنیم -5 .احتمالاً نادرسیییت اسیییت هه باروری را هدف
جوامع شییکارورز-جمع آورنده خوراک قلمداد هنیم .بیشییتر محتم اسییت هه آنها به
هنترا تناوب بارداری به علت محدودیتهای اعماا شییده توسییط نیاز به جابه جایی و
تدابیر معیشیتیشیان داشیتهاند؛ همانگونه هه توسط گروههای مدرن شکارچی-جمع
آورنده خوراک قاب ملاحیه است (Rice 1981) .این راه دیگری است هه ما در آن
ارزشهای جامعهمان را به سازندگان پیکرکهای ونوس تحمی میهنیم و این چیزی
اسییت هه فیییای دانشییگاهی باید از آن مراقبت هند -4 (Conkey 1997) .یکی
دیگر از موضیییوعات رایج در مطالعهی علمی پیکرکهای ونوس در عملکرد مذهبی یا
مادرتبارانهی آنها انعکاس یافته اسییت .این خط فکری به شییدت با جنبش ایزدبانوان،
اسییطورههای جوامع مادرتبار هه ایزدمادران بارور اروپایی را سییتایش میهنند ،عجین
شیده اسیت (Rountree 2001) .مشکلات بسیاری در خصوص این خط فکری و
این جسیییتیار وجود دارد-0.شیییواهیدی برای وجود ییا عدم وجود جوامع مادرتبار در
پارینهسییینگی زبرین وجود ندارد ،این ادعا ذاتاً دارای هاسیییتیهایی اسیییت .همچنین
مدارهی از تا خدایی پان-اروپایی در پارینهسییینگی زبرین وجود ندارد (Russell
 1998).در حقیقت مفهوم متداوا تا خدایی بسییار یادآور سنت تازهی تاخدایی
یهود-مسییحی ،خدا ،تنها یا خداسیت ،اسیت .تعدادی از پژوهشگران در تلاش برای
جدا هردن اسیطوره شناسی و باستانشناسی از هم بودهاند هه نتایج تحقیقات ضعیف
عمی هردهانید (Rountree 2001) .در نتیجیه این ادبییات بیا اتهام «ربودن»
پیکرکها برای اهداف ایر از مطالعه باسیتانشناسی دانشگاهی توسط همیلتون مطرح
شیید (Rountree 2001:8) .گفته شییده هه اگر ونوسها – واقعاً اگر یا الهه را
نشیییان دهد – بهتر اسیییت او را یکی از پانتوونهای متنو بدون جنس نه زن نه مرد
بدانیم .تفاسییییر دیگری هه پیکرکهای ونوس را بهعنوان یا عملکرد مذهبی در نیر
میگیرد ،همانطور هه اوهو پیشینهاد شیده او ادعا میهند هه ونوسها به عنوان هاهنه
یا شیییروعی برای تعویذهای محافظ یا مکان مسیییکونی بوده اسیییت(Russell .
1998:266-267).
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افراد دیگری هسیییتنید هیه وجههای هاربردی تر ونوسها را تحلی و پیشییینهاد
میهنند ،این سییومین موضییو مشییترهی اسییت هه در این مقاله به آن پرداخته ام.
پاتریشیییا رایس این فرضیییه را مطرح میهند هه ونوسها نمایانگر زنان در طوا عمر
هسیتند (1981) .از طریق این مطالعه ،رایس این آمار را به سییه گروه سنی متفاوت
اختصاص داد و ترهیب این ارقام را با مردمان مدرن شکارچی-گردآورنده مقایسه هرد.
رایس مییان نمایش ونوسها و ترهیب شیییکارچیان مدرن ارتباطی قوی پیدا هرد ،هه
باعث شید او به این نتیجه برسد هه این بازنمایی «طوا عمر» است نه صرفاً سااهای
باروری .آبراموا پیشینهاد دیگری در رابطه با آنچه به تصویر هشیده شده ارائه میدهد،
با اشاره به اینهه پیکرکهای ونوس و سایر پیکرکهای پارینهسنگی چهره نگاریهای
سییادهای از اجداد واقعی شییان بودند .سییایر موارد هاربردیای هه برای ونوسها به هار
برده شییده اسییت :عروسییا یا عروسییا خیمه شییب بازی برای هودهان ،نماینده
جادوگران ،یا تندیسهای سییاخته شییده برای دور نگه داشییتن اریبهها(Russell .
)1998:266-267

درک فعلی و پتانسیل آینده
با مرور چارچوبهای مورد اسییتفاده برای تحلی پیکرکهای ونوس و تفسیییرهای
موجود ،باور دارم هه بهراحتی میتوان گفت هه جایگاه ویژهای برای درک روزافزون ما
از پیکرکها در آینده وجود دارد .این شخصیتهای معمایی بیش از یا قرن است هه
تصورات را در دست گرفتهاند و تفسیرهایی ارائه میدهند هه به باور من بیشتر نشانگر
ارزشها و اعتقادات جامعهی ما و آرمانها و آرزوهای ما برای آینده اسیییت .ونوس
همچون آینهای عم هرده اسییت هه از طریق آن میتوانیم درک خود از جنسیییت و
روابط جنسیییتی را درک هنیم  ،ولیکن نیز به عنوان یا نمونهی مسییتدا در مورد
اینهه چرا باسییتانشییناسییان باید از تعصییب در تحلی هایشییان احتیاط هنند ،عم
میهند .علاوه بر این ،تحلی پیکرکهای ونوس نیاز به سیاختارهای باسیتانشناسی را
نمایان میهندهه جوامع پیشییاتاریخی و پویایی اجتماعی آنها را تأیید و رویکردهای
مختلف جنسییت را تصیدیق میهند .هنگام انجام پژوهشهای باسیتانشیناسی روابط
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جنسییتی و به تصیویر هشییدن جنسیت ،ما باید محتاطانه گام برداریم یا خطر ایجاد
گذشتهای را داشته باشیم هه به طرز مشکوهی مانند جامعهی امروز باشد.
امر بسییار مهمی اسیت هه هه دانشمندان هنگام پژوهش و نتیجه گیری دربارهی
مردم پیشاتاریخی بسیار مراقب باشند .نگاه یا پژوهشگر هاملاً خالی از تعصب نیست،
اما هنگام برخورد با بقایای یا فرهنگ باسییتانشییناس یی هه امکان صییحبت دربارهی
خودش را ندارد ،باسیتانشیناسیان باید مراقب باشند تا از بازتولید نقشهای جنسیتی
فرهنگ خود ،آرمانها یا سیازمان سییاسی  -اجتماعی جلوگیری هنند Conkey
 .)1997ما با پیوسیت ارزشهای خود به فرهنگ مادی آنها ،مانند استعمارگران قصد
داریم آنچه را هه متعلق به ما اسییت بیشییتر جلوه هند و توجیه بیشییتری برای جهان
بینی خود ارائه دهیم .همچنین باید محتاط باشیییم تا اشییتباهات تحلی های گذشییته،
هه به واسییطهی یا جهانبینی مردمحورانه به خود رنگ گرفته اسییت را تا حدی به
فمینیسییم منتق نکنیم هه در نهایت مفهوم ایده آا خود را از جهان پیشییاتاریخی
ایجاد هنیم (Rountree 2001). .بدون داشیییتن شیییواهد هافی ،نتیجه گیری
نامناسیب خواهد بود ،صرف نیر از اینهه «طرف» هدام یا باشد  ،بنابراین باید از آن
اجتناب شیود .من همچنین ادعا میهنم هه مردم گذشته ممکن است بهاندازهی افراد
مدرن به فکر جنسیییت نبوده باشییند  ،و بعید اسییت هه تفسیییر جفتی باینری) از
جنسییییت منعکسهنندهی مردم پارینهسییینگی زبرین باشییید(Clark 2003). .
همچنین ،تأهید میهنم هه باسیتانشناسی مسوولانه در مورد تجسم جنسیت و روابط
جنسییتی شام پرداختن به تعصبات فرهنگی شخ است  ، )Conkey 1997و
به چالش هشیدن برخی از سوءتفکرات رایج ما در مورد نحوهی مشاهدهی اشیا ،مانند
دیدگاههای جفتی در مورد جنسیییت ،و تصییدیق اشیییا به عنوان وجوه پویای روابط
اجتماعی) . (Orton 2010مهم اسییت هه تشییخی دهیم هه ونوسها تنها یا
تصویر از زنان از پارینهسنگی زبرین هستند .هر نتیجهای هه ما در مورد مردان و زنانی
هه ونوس را فقط بر اسیییاس پیکرکها ایجاد و اسیییتفاده هردهاند ،بگیریم ،طبیعت
پیچیده و ظریف جامعهی بشییری را به یا جنبه از فرهنگ مادی آنها تقلی داده ایم.
اگر میخواهیم پوییایی جنسییییتی را هه در گروههای شیییکارچی و جمعآورندهی
پارینهسیینگی فوقانی وجود دارد ،درک هنیم ،باید اطلاعات متنوعی را از منابع موجود
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در اختیار داشییته تا بتوانیم نتیجهگیریهای مفصییلی در مورد نقش جنسیییت انجام
دهیم(Gibbs 1998) .

نتیجه گیری
پیکرکهای ونوس از زمان هشییف ،منبع جذابیت بی پایان جامعهی علمی بودهاند.
این پیکرکها توسییط هوچروان شییکارورز-گردآور در سییراسییر اوراسیییا در دوران
پارینهسنگی زبرین ساخته شدهاند ،از نیر ظاهر متنو و تفسیرهای زیادی را راجع به
آنها صییورت گرفته اسییت .تأهید اولیه بر تحلی های مردمحورانه از دهههای  0895و
 0895تحت بررسیی باسیتانشیناسیان فمینیست آااز شده و دانش باستانشناسی و
اسیطوره شناسی با پیدایش جنبش ایزدبانوان مدرن اداام شد .تحلی ونوس به عنوان
ابژهی جنسی ،باروری ،زیبایی ،اشیای مذهبی ،نشان سازمان اجتماعی متمرهز است تا
خدمت به بسییاری از اهداف عملی دیگر .برای اطمینان از به حداق رسیاندن تعصییب
در تحلی ها ،هر دو باور قدیمی و جدید باید مورد دقیقترین موشییکافی قرار گیرند.
من ادعا میهنم هه تحلی اشییای بازنمایندهی جنسییت ،و در نتیجه تفسیرهایی هه
روابط جنسیتی و پویایی اجتماعی را فرض میهنند ،به گونهای است هه از نیریههای
تقلی گرایانه جلوگیری میهنند ،از اهمیت بالایی برخوردار اسییت .نیریهها تا آنجا هه
ممکن اسییت باید براسییاس جنبههای گوناگون نمادهای جنسیییتی اسییتوار باشییند ،یا
تصیویری هه ما از مردم پیشیاتاریخی میگیریم احتمالاً تصور الطی است .با یادگیری
درک جنسیت و شیوههای مختلف نمایش آن در تاریخ پیشاتاریخی ،میتوانیم از مردم

و فرهنگ مادی هه از آن زمان حاص شده است ،قدردانی بیشتری هنیم.
Dr. Robin Smith served as faculty sponsor for the
submission of this article to PURE Insights.
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