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"یا ودود"

ANN OAKLEY
در اینجا شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد کار و زندگی آن اوکلی را بیابید و جزئیات کتاب های او و
سایر نشریات را دریافت کنید .همچنین پیوندهایی به فیلم ها و مصاحبه هایی وجود دارد که در آن او درباره
کار خود صحبت می کند.
متولد  11ژوئن  1411در لندن می باشد مادرش کاتلین نیمیلر ،مددکار اجتماعی و پدرش پروفسور
ریچارد تیتماس ،تحلیلگر امور اجتماعی و از شالوده گذاران نظام رفاه اجتماعی می باشد وی با رابین اکلی
ازدواج کرد و ثمره این ازدواج سه فرزند می باشد وی نویسنده و جامعه شناس است .و دو رمان و تعداد
زیادی کتابهای غیر داستانی نوشته است .
او بهترین کار خود را بر روی رابطه جنس و جنسیت ،کارهای خانگی  ،زایمان و علوم اجتماعی فمینیست
شناخته است.
او اخیرا بر جامعه شناسی بدن و بیوگرافی و زندگی نامه خود متمرکز شده است.
استاد جامعه شناسی و سیاست اجتماعی در موسسه آموزش و پرورش  UCLمی باشد.
تا ژانویه  2002مدیر واحد تحقیقات علوم اجتماعی ( )SSRUدر موسسه بود
یک جایزه افتخاری در کالج  Somervilleدر آکسفورد دارد .وی عنوان می کند در سال  ،2011انجمن
جامعه شناسی بریتانیا ،یکی از نخستین جوایز دستاورد مادام العمر خود را برای کمک فوق العاده به تاریخ
توسعه جامعه شناسی در بریتانیا به من داد.
در حال حاضر به صورت نیمه وقت کارتحقیقاتی انجام می دهد و مابقی وقتش  ،را به نوشتن در مورد
آرشیو های خود ،محصولات سازگار با محیط زیست و صرف وقت با نوه هایش می گذراند.
در  CVخود که حدود  11صفحه می باشد مهمترین موارد :
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Academic Books 32



122 Chapters in edited and other booksمورد



Peer-reviewed articles and other peer-reviewed output 212



Other published output 89



128Invited Conference Contributions and Lectures since 1980



Other Presentations since 1980165



Novels and Short Stories 9

مهمترین کتابهای او «جنس ،جنسیت و جامعه»« ،زنان تحت سلطه»« ،کار خانگی» وکتاب داستانی " اتاق
مردان" می باشد.
موضوع کتابهای وی  ،شامل موضوعهای گوناگونی از خانه داری و بارداری گرفته تا خاطرهنویسی شخصی
می باشد.
کتابهای او بیشتر دربارهٔ مسایل زنان و موقعیت آنها در جامعهٔ مدرن و نقشهای سنتی زنان است .او در
کتاب خانهداری که در  ۴۷۹۱منتشر شد برای نخستین بار به خانهداری به عنوان مسئلهای جدی پرداخت
و آن را «کار» شمارد.
اکلی با همکاری جولیت میچل*چند جلد مجموعه مق الات مهم در زمینه فمینیسم ویراستاری و منتشر
کردهاند.او همچنین نوشتههای مهمی دربارهٔ تعارضهای روش تحقیق علوم انسانی دارد.
آن اکلی در زمینه ادبیات داستانی رمانهای پرفروشی نوشتهاست که از آن میان میتوان به کتاب" اتاق
مردان" اشاره کرد که در تلویزیون بیبیسی تبدیل به مجموعه تلویزیونی شد.
 Frequently Asked Questionsسوالات متداول
او در سایت شخصی خود به پاسخ به سوالات متداولی که از او میپرسند پرداخته که مهمترین سوال از او:
آیا شما از مردان نفرت دارید؟ هر زنی  ،چه فمینیستی یا غیر فمنیست که پسر دارد ،احتمال دارد از مردان
متنفرباشد و نوه من یکی از لذت بخش ترین افراد در جهان است .درایده ای که فمینیست ها از مردان
متنفر هستند ،اصول سیاسی با روابط شخصی اشتباه گرفته می شود .اکثر مردان که مردانگی (مقابل
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فمنیس ت ) هستند .مردانگی به این معنی که آنها دنیایی را از دیدگاه مردانه می بینند ،از زنان متنفر
نیستند .ما همه مردم هستیم بشریت ما مهم تر از جنسیت ما است.
دیدگاهها(برخی نقل قولها ازآثار اوکلی):
بدن Bodies:
وقتی خانمی در سن  00سالگی قرار میگیرد مواجه با سیلی از پیشنهادات برای اسکرینینگ تست های
ماموگرافی و تراکم استخوان و دستگاه رحمی می شود و اساس همه این تستها این است که ما با اندام
زندگی طولانی تر و بهتر خواهیم داشت نه بدون آنها .اما آیا ما؟ ...
عملکرد اصلی غربالگری پزشکی این نیست که از بیماری جلوگیری کنیم ،بلکه تغییر هویت  -برای تولید
بیماران است " .تبدیل شدن به یک بیمار ماده ای بی اهمیت نیست .این عواقب عمیق بهداشتی ،اجتماعی،
روحی و اقتصادی دارد )" .شکستگی) Fracture, 2007, p101.
زایمان و مادری Childbirth and motherhood:
بازتولید پارادایم برای زنان درمدل پزشکی
زنان نه تنها به عنوان افراد غیر فعال ،بلکه به صورت مکانیکی به عنوان ماشین آلات تولید مثل دستکاری می
شوند( .زنان محدود شده).43p ،0891 ،

خانوادهThe Family :
" هدیه خانواده به زنان ،کارآموزی مستقیم در نقش خانه کار است .به همین دلیل ،لغو نقش زن خانه دار،
الزام به لغو خانواده و جایگزینی روابط باز و متغیری است  (....خانه دار).632p ،4791 ،
تنش بین منافع خانواده و منافع زنان به عنوان افراد یک خانواده در حدود دو قرن افزایش یافته است .این
منافع ممکن است آشتی ناپذیر باشد (.گرفتن آن مانند یک زنp201.Taking it Like a ،1491 ،
)Woman, 1984, p201.
فمنیسیمFeminism:
"وقتی می گویم من یک فمینیست هستم من ظور من چیست؟ منظورم این است که من اعتقاد دارم که زنان
یک گروه اجتماعی مظلوم هستند ...،زنان در بریتانیا در دهه  1490همچنان با استبداد وحشیانه و روحانی
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روبرو هستند که به معنای زندگی آنها توسط دیگران به کار رفته است .آنها خودشان نیستند"
"همه زنان در قلب ،فمین یست هستند .در روانشناسی آنها ،عشق بزرگی برای زنان به عنوان یک طبقه وجود
دارد .اما آن را در زیر یک توده بزرگ از زباله پرورش داده است" Taking it Like a Woman, 1984,
(..141pگرفتن آن مانند یک زن).190p ،1491 ،
"برای آزاد کردن جامعه از نابرابری جنسیتی و طبقاتی ،ت حولی فراتر از تخیل نیاز است  ...ضرورت دارد که
دوباره فکر شود برای تعادل بین زندگی کار و غیر کار'( ...زنان محدودpp299-300.(Women ،1490 ،
300-244Confined, 1980, pp
کار خانگیHousework :
" با وجود کاهش تفاوت های جنسیتی در دنیای شغلی در سال های اخیر ،یک نقش شغلی کاملا زنانه باقی
مانده است :نقش خانم خانه دار .هیچ قانونی مردان را از این اشتغال منع نمیکند ،اما فشارهای اقتصادی،
اجتماعی و روانشناختی علیه ورود آنها به این حیطه وجود دارد .معادله دامن زدن به خانه داری اساس
ساختار جامعه مدرن است).24.The Sociology of Housework), 1974,) p.
مطالعات بودجه زمان نشان می دهد که کار خانوار زنانه کاهش یافته است و کار خانگی مردان تا حدی با
رشد اشتغال زنان افزایش یافته است ،اما ...در بسیاری از خانوارها ،کودکان کارهای خانه ای را به اندازه
مردان انجام می دهند ...
 ٪ 87از زوج ها حتی در مواردی مانند سوئد که از برابری جنسیتی دم میزنند  ،کار خانه داری را انجام
نمی دهند" .
)The Ann Oakley Reader, 2005, p56).
تصور آیندهImagining the future :
" برای آزاد کردن جامعه از نابرابری جنسیتی و طبقاتی ،تحولی فراتر از تخیل نیاز است  ...ضرورت دارد که
دوباره فکر شود برای تعادل بین زندگی کار و غیر کار' ...زنان محدودpp299-300.Women ،1490 ،
.300-244Confined, 1980, pp
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مردانMen:
از آنجا که خشونت های مردانه به طور سیستماتیک با روابط جنسی و اقتصادی ارتباط دارد ... .خشونت،
جرم و جنایت ،ورزش و جنگ همه زمینه های ساختن مردانگی است (.جنسیت در سیاره زمین،2002 ،
).31p37. Gender on Planet Earth, 2002, p
روابط بین زنان و مردان: Relationships between men and women
"  ...انتظار فرهنگی از صمیمیت بزرگ بین مردان و زنان در برخورد با اجتماعات جنسیتی بسیار متفاوت
است.
مردان و زنان در درجه اول به عنوان افراد مردانه و زنانه ،یکی به مفاهیم قدرت ،تفکر عمومی و عدم آسیب
پذیری عاطفی ،دیگری به استانداردهای شکنندگی ،خانواده و حساسیت احساسی ،دیده می شوند  ...دشوار
است که امیدوار باشیم بزرگترین دوستان یکدیگر باشند).212 p، 1981،Subject Women(.
ازدواج ،مشارکت نبود ،بلکه در واقع تولد اولین فرزند بود .پس از آن ،مدیریت یک مشارکت مساوی بسیار
مشکل بود.
)interviews with 55 women that she conducted in 1975
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