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  :چکیده
 انسان چه مرد باشد چه زن در درون     ، دو شکلی از زبان هستند     زنانه نویسی و مردانه نویسی هر     

 است ایـن دو در وجـود انـسان    »آنیموس« و یک ذات مردانه »آنیما«خود داراي یک ذات زنانه   
با یکدیگر کشمکش دارند گاه یکی از آنان بر دیگري غلبه می یابد و گاه هر دو در یـک تعـادل                

گاه در اثري غلبه با ذات مردانه آدمـی باشـد آن اثـر     هر. ذاتی در درون فرد به آرامش می رسند       
بعنوان ژانر مردانه نویسی شناخته می شود و برعکس در آثاري با غلبه ذات زنانـه آن اثـر داراي         

است که ایـن   موضوع  این پرداختن به در این مقاله سعی بر      . ژانر زنانه نویسی شناخته می شود     
  . د و گاه با هم شباهت یا تفاوت یا هم پوشانی دارنددو نوع نوشتار از هم داراي سهم هستن

از طرفی فمینیست ها که بر برابري زن و مرد در تمام ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیـره    
تکیه دارند معتقدند در تعاریف مردانه، زنان نادیده گرفته شده اند و باید به جامعه زنـان از ایـن       

ي زنانه نویسی و ذکـر کامـل ویژگـی هـاي آنهـا تـا حـد                 شناخت محورها . پس توجه ویژه شود   
خاصی امکان پذیر است یا شاید با گذشت زمان بیشتري بـه ایـن ویژگیهـا بطـور کامـل بتـوان              
     دست یافت زیرا زنانه نویسی و مردانه نویسی بـا وجـود تفاوتهـا، شـباهتهایی نیـز دارنـد یعنـی            

به معنـاي مانـدگار   » پایا«. سی و به عکس یافتمی توان مختصات زنانه نویسی را در مردانه نوی     
کلیدواژه پایایسم داراي الـف مـشترك اسـت و بـه       . هم ایسم مکتبی است   » ایسم«آمده است و    

  .شیوه تلفظ روان آن در زبان، نوشتار یافته است

در نگرش پایاجنسیت در مکتب پایاییسم در نوشتار سعی بر این است که متکی بر سهم گرایی                  
در این مکتب توجه صرف به زنانه نویسی یا مردانـه نویـسی نیـست بلکـه بـا                   . ه شود اثري نوشت 

تأکید بر سهم گرایی زن و مرد آنهـا در مرحلـه اي از شـناخت از هـم قـرار مـی گیرنـد کـه بـا             
یعنی در تفکر پایاجنسیت به جـاي توجـه بـه          . همراهی زن و مرد و سهم آنان از هم توجه شود          

  .غدغه هاي جامعه زنانه و دغدغه هاي جامعه مردانه پرداخته می شوددغدغه زنان و مردان به د
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