
 
 بررسی نقش توقعات نابجای زن در اختالفات خانوادگی

*مرضیه محمدیان دارانی
 

 مقدمه

ثبراتی  است که ثبات یا بی حیات اجتماعیپایه رکن بنیادین جامعه ان انی و  ،خانواده
 ،خرانوادهاعضرای میان سالب و سازنده  رواب وجود  آن تأثیر م تقیمی بر جامعه دارد.

آن دارد. گ ترش عواملی که موجب اخرتالف در میران  یو بقا حفشنقش مؤثری در 
یکری  های اخیر سبب تنییر کارکردهای خانواده شده اسرت. شود، در سال خانواده می

جای زن از شوهر است. ضع  باورهای اخالقری، ترداخل  توقعات بی عوامل،این از 
-هربوهرا و چشربدر نظر نگرفتن تفاوت ،یهای هم ری و مادر اشتنال زنان با نقش

ایرن عوامرل،  در راسرتای .زنان دارند یجا چشمی نقش مؤثری در ایجاد توقعات بی
دارد. در این مقاله بره توقعات زن از شوهر نقش مهمی در ایجاد اختالفات خانوادگی 

بررسی نقش این توقعات در به وجود آمدن اختالف در زندگی زناشرویی و تشردید 
 پردازیب. میآن 

 شناسی مفهوم
انتظار به دست آوردن چیزی یا انجام کراری را داشرتن  1،داشتن توق  به معنای چشب

گریبرانگبر همره ای است که  لهأزن و شوهر از یکدیگر، م  اتانتظارها و توقع است.
شررای   .اند زن و شوهر با دو شیوه و شرای  متفاوت تربیت شده هاست؛ زیرا خانواده

                                                           
 مطالعات زن و خانواد. 3طلبه سطح  *

 .۲7۱؛ ص فرهن  فارسی دانشاّل  آموزگار؛  . حبیب1

 )ویژه خانواده( فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان

 ـ شماره دوم 1442الحرام محرمـ  1399تابستان  
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پردر و مرادر و تفراوت فرهنر  و سرالب اقتاادی متفاوت، تعرداد فرزنردان، رابطره 
 هرا، ایرن تفراوتشرود.  می های پرورشی متفاوت زمینهسبب به وجود آمدن تحایل، 

، رابطره میران زن و غیرمنطقی و نابجاآورد. توقعات  به وجود میگوناگون را  اتتوقع
 .کشاند میکشمکش و بحران به سمت را مرد 
نامتعرارف اما اصل آن ها نابجاست؛  در برخی شرای  و موقعیت ات،ی برخی توقعگاه

ی دارد های مختلفر بلکه فراز و نشیب ؛نی ت. همیشه شرای  زندگی یکنواخت نی ت
مراجعه کرده  فرزند داشت، به مشاور 3ی که خانم کند. انتظارها را هب دگرگون می که

کنرد و  حتراج زنردگی، کوتراهی مریهم رش در تأمین معراش و مایگفت  بود و می
حرق »یعنری  ،اصل انتظار این خرانب کند. نیازهای مادی او و فرزندش را برآورده نمی

های  ، اما پس از صحبتدرست بود« های اقتاادی در خور شأن نفقه و تأمین خواسته
مشاور با هم رش مشخص شد مرد، تاجری با وضرعیت مرالی خروب بروده کره در 

های مرالی هم رر و  مشتر ، بره راحتری پاسرخگوی خواسرتهسال زندگی  ۱8مدت 
 توانرد ماننرد نمی، دیگرر ورشک رتگی مرالیبه علت  اما اکنون ؛فرزندانش بوده است
برا چنرد این خرانب را برآورده کند.  ها آن برآ قبل زرآ و های پُر گذشته تمام خواسته

خرود و بایرد سرطح توقر  او جل ه صحبت، متقاعد شد که شرای  عرو  شرده و 
 1.را تنییر دهد شفرزندان

 جا عوامل ایجاد توقعات بی
هرا اشراره  گیری توقعات نابجا نقش دارند که در ادامه به برخی از آن عواملی در شکل

 .شود می

 ضعف باورهای اخالقی. 1

نقش مهمی در بهبرود روابر  زن ، ... های اخالقی مانند قناعت، صبر و تحمل و آموزه
کنرد  نابجا را در زنان فراهب می اتتوقع ها زمینه ایجاد این آموزه . نبودنو شوهر دارند

قان  نبرودن زن بره امکانرات و  باشد. اختالفات خانوادگیأ منشتواند  میدر نهایت  و
                                                           

، اردیبهشرت ۲78؛ مجلره پیرام زن؛ شرماره «جا نداشته باشید  خود توق  بیاز هم ر ». نفی ه حیدری؛ 1
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نیرز کنرد و عردم رضرایت  زمینه نارضایتی او را فراهب مری ،موقعیت خود در زندگی
دیگرر  ،در نهایرت زن ناراضری از زنردگی .شود باعث ایجاد توقعات نابجا در زن می

هرا  آنمیران بیند و اختالفرات  دلیلی برای سپاسگزاری از شوهر و تعهد به زندگی نمی
 است: فرموده زن متوق   در سرزنش و مذمت پیامبر اکرم شود. شروع می

ُهأَعَ ءأَم أَاأ َْ أَحَمَ  َْ ِجَه أ ْْ ٍةأَلْ أَتْرُفْقأِبَو
َ
َم أ ْمَرأ یُّ

َ
أأ َْ وُهأِمْنَهو أ َاأ أَم أَاأُیِطیُقأَلْ أَیْقَبِلأ ل َّ َْ َیْقِدُرأَعَ ْیِهأ

أُهَاأَعَ ْیَه أَغْضَب   َْ أ أَجلَّ َْ أ َهأَعوَّ أَتْ َقءأ ل َّ َْ أ ه به شروهر خرود آسران کی یو هر بانو 1 ؛َحَسَنة 

رده و از وى بخواهد، خداونرد کل یبر او تحم ، تیه در توان او نکزى را یرد و چینگ

ن یه برر او خشرمگکدر حالی  ،ندکدار یرد و او خدا را دیی را از وى نپذیکنار کچ یه

 باشد.

های زنردگی  ماداآ و الگوی کامل زنی بود کره در تمرامی لحظره حضرت زهرا
 هرگز هم رش را در سختی و تنگنا قرار نداد. نقل است:

از فاطمه جان! آیرا غرذایی داری ترا »فرمود:  به حضرت زهرا روزی امام علی 
به خدایی که پدرم را به نبوت و شرما  ؛نه»پاسخ داد:  فاطمه «.گرسنگی بیرون آیب!

 ،آنچره برود .دو روز است که در منزل غذای کافی نداریب !را به امامت برگزید سوگند
 علری. امرام «به شما و فرزندانب دادم و خود از غذای اند  موجود، استفاده نکردم

حضررت «. من اطالع ندادی تا به دنبال تهیره غرذا برروم!فاطمه جان! چرا به »فرمود: 
َب أ ْلَحَسِنأِإنِّي»فرمود:   فاطمه

َ
ْحِیيأأَی أأ ََ َفأَنْفَسوَكأَمو أَاأَتْقوِدُرأَعَ ْیوِهأأأِإَلِهيأأِمْنأأأََلَْو ْ أُتَك ِّ

َ
اى  2؛أ

علی! من از پروردگارم شرم دارم که چیزى از تو درخواست کنب که توان برآوردن آن 
 .«را نداشته باشی

بر آن چیزی کره قرادر بره که تکلی  کردن هم ر دهد  این آموزه فاطمی به ما یاد می
 ماداقی از توق  نابجاست.و  امری ناپ ند ،انجام آن نی ت

 خودمحوری. 2

همره چیرز  و فرد مال، ج ب و جان خویش اسرت امروزی، ان ان مدرن در اندیشه

                                                           

 .۱6، ص 4؛ ج من ال یحضره الفقیه کتابُ شیخ صدوآ؛   . محمد بن علی1

 .6۱6؛ ص األمالی. محمد بن ح ن طوسی؛ 2
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در ایرن نی رت. او تاب  هیچ چیرز ه تند و  ... تاب  او واعب از مذهب، اخالآ، قانون 
از ها  از همین روست کره ان ران ، ب یار مهب است.بشریهای  و خواستهامیال دیدگاه 
هرای  امیال و خواستهن به دنبال برآورده شدها  هر ی، از آنجدا ه تند؛ زیرا یکدیگر 
گرایش زن و مررد بره منطرق  در نظرشان مانند کاال و اشیا ه تند.دیگران و  ،خویش

از برین ، هرا در هرر یر، از آن روحیه خودخرواهیموجب به وجود آمدن فردگرایی، 
عراملی بررای  توانرد م رأله، می نای شود. میان هم ران می ... ل اخالقی ویفضارفتن 

هرای خرود را  زن متوق  تنها خواسته ؛ بدین معنا کهباشدایجاد توقعات نابجا در افراد 
هرای او را بررآورده  انتظار دارد خواستهبدون توجه به توانایی شوهر، از وی بیند و  می

 شرود. اختالفات خرانوادگی شرروع می ،ها سازد و در صورت برآورده نشدن خواسته
ایثرار و فرداکاری و از  برر پایرهکره محری  خرانواده  برهودخرواهی خ وقتی روحیره

تزلرزل و فروپاشری ، ای جز تضرعی  نتیجه ؛شود یموارد  ،خودگذشتگی استوار است
 1به دنبال نخواهد داشت.نهاد خانواده 

 های زن و مرد عدم شناخت تفاوت. 3

طبیعرت،  هر نوع تفراوت در .بینی توحیدی، خلقت و طبیعت هدفمند است در جهان
به منظور رف  نیازهای مختل  موجرودات و اراده و حکمت پروردگار رقب خورده  به

 :  است
َضْه نب عن ََ َکاب َفعن َْ ابَر َْ نن اِوبالدُّ َْ َح بِفيبالن بَوِعَْشَتْه ن َکْه ن ْن ََ َکاب ْنبَقَس ن َكبَنحن َِّ َْ َ َتب َن َْ ِسْ ََّنب بَيقن بَأْه ن

ِخَذب ت  َْ َجاٍتبِل َْ ًَ ٍضب عن ََ َقب َ ْعلََّنبَفَّن ابَيجن ٌربِو   ْن َكبَخ َِّ َْ َ ْتب َن َْ ابَر ِريًّ َضابْسخن عن ََ ب ْضْه ن عن ا یرآ 2؛ََ

ل[ معراش آنران را در یمرا ووسرا !ننردک ب مرییه رحمت پروردگارت را تق رکآنانند 

ب و برخری از آنران را از ونظرر[ درجرات براالتر از یا  ردهکب یانشان تق یا میزندگی دن

رنرد و یگرر[ را در خردمت گیها بعضری ود تا بعضی از آنب یا  گر[ قرار دادهیبعضی ود

 .بهتر است ،اندوزند  رحمت پروردگار تو از آنچه آنان می

آورد کره  ها به وجود می میان آنای از نیازهای متقابل  مجموعهتفاوت میان زن و مرد، 

                                                           

 ۱96- ۱98؛ ص ها، نقد فمینی ب: تاریخچه نظریات، گرایش . نرجس رودگر؛1

 .3۲. زخرف: 2
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همردلی و واب رتگی، سرکون و آرامرش و در نتیجره ها بره یکردیگر،  سبب تمایل آن
باعث از برین رفرتن کشرش  نیز ها تفاوتاین نادیده گرفتن  1شود. میتشکیل خانواده 

و نهایت از برین رفرتن سرکون و آرامرش آنران  متقابل آنان، همدلی و واب تگی و در
ها  فاوتنادیده گرفتن این ت شود. میایجاد اختالف در رواب  زن و شوهر عاملی برای 

دهنرد عقرب  برای مثال مردان تررجیح مری ؛کندزمینه را برای اختالف فراهب تواند  می
کره خرود را درگیرر به جرای آن ها دوست دارند . آنبای تند و تاویر را بزرگ ببینند
 .کمترری انجرام دهنردامرا کارهای بزرگ اهمیت کنند،  تعداد زیادی کار کوچ، و بی

اما وقتی تارمیب بگیررد  ،برای هم رش هدیه نگیردشه همیشاید ی، مرد برای مثال 
طبیعرت از سوی دیگر  تری را تهیه خواهد کرد. چنین کاری کند، حتماً هدیه با ارزش

توانرد  سپارد و می را به خوبی به خاطر مییات ظری   جزگونه است که  اینمنز زنان 
، هرا این تفراوت نادیده گرفتن مدیریت کند. تر را تامیات کوچ،تری از  حجب وسی 

که مردان نیرز بایرد هماننرد زنران در مواقر   شود سبب به وجود آوردن این توق  می
گل به  مرتب ی، شاخه مردیبرای مثال وقتی  .مختل  عملکرد یک انی داشته باشند

 آن است که همواره در ذهرن دهنده زن نشان دهد، این عمل از نظر هم رش هدیه می
کره . این در حالی اسرت گیرد امتیاز برای مرد در نظر میهم رش است و این را ی، 

زیرا آنان بررای کارهرایی  ؛خبر ه تند بیشتر مردان از سی تب امتیازبندی زنان کاماًل بی
در مورد در   ها معموالً  زن 2.گیرند دهند، امتیازی در نظر نمی که در زندگی انجام می

مشرکل و  3.سنجند با معیار خود میزیرا آن را  ؛شوند عشق هم رشان دچار اشتباه می
ما از جنس مخال  خود انتظار داشته باشیب که آید که  اختالف نیز زمانی به وجود می

 اح اس و عمل کند. ،مانند ما فکر

                                                           

 ۲۲3و  ۲۲۲؛ ص ها، نقد فمینی ب: تاریخچه نظریات، گرایش. نرجس رودگر؛ 1

؛ ترجمه حوریرا موسرایی؛ ص کنند! گویند و زنان گریه می چرا مردان دروغ می  . آلن پیز و باربارا پیز؛2

 .۱۱9و  ۱۱8

رامرین ؛ ترجمره ها، خواسته مردها، چگونه عشق را به هم ر خود ابراز کنیرد خواسته زن . جان گری؛3

 .33شهبازی؛ ص 
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 اشتغال زنان. 4
 یاریدر ب رگرذارد.  یبر خانواده و رواب  زن و شوهر اثر متمایل زن به داشتن شنل، 

سبب به وجرود  ؛ردینال زن در خدمت نهاد خانواده قرار گنکه اشتیا یاز مواق ، به جا
نهراد مقردس خرانواده آمدن اختالف میان زن و شوهر و گاه حتری موجرب نرابودی 

را بر عهده زن نگذاشته است؛ هرر چنرد ن معاش یفه اقتااد و تأمیوظ شود. اسالم یم
البته اسالم هرگرز زن را در  شود.موجب کم، به اقتااد خانواده  تواند اشتنال زن می

را ممنروع  یمثبت و سازنده اجتماع یها تیشرکت زنان در فعالی نکرده و خانه زندان
عهده مرد است و زن از  رب یخانواده به طور کل یاداره مال ،اسالم نظراز . نکرده است

ش نقر یفایو ا یآسوده به اداره زندگ یالیو با خ یتا به راحتشده است ن امر معاف یا
بالللْ ب»فرماید:  که قرآن میچنان 1د.ش بپردازیخو ََ ل َِ لابَفض  سلابب

اوََّنبَعَلليبالکِّ َجاْلبَقَّ  الرِّ
عَضْه بَعلَب عٍضبیبََ َِ ابَانَفببََ که خدا ل آنیبه دل ،مردان سرپرست زنانند2 ؛... ْقَّابِونبَاوَّاِلِه َرب

شران خررج  امروالکره از ل آنیرز بره دلیرداده و ن یبرترر یشان را بر برخیاز ا یبرخ
 «.کنند یم

و کرب شردن  یاز اقتردار اقتاراد یاز آثار اشتنال زنان برخروردار یکیکه  ییاز آنجا
آورد که موقعیتی  به هم ر است، این توق  را در زنان به وجود می یاقتااد یواب تگ

نیرازی به نفقه مررد  ،زیرا او با اشتنال خود و ک ب درآمدش ؛برابر با مرد داشته باشد
توانرد از  م أله انحاار قوامیت بره مررد منتفری اسرت و او مری صورت در این رد.ندا

در اداره و مردیریت خانره هماننرد مررد و  ودمند شر مزایای این قوامیت در خانه بهره
مرد هب بایرد  ،کند دخالت داشته باشد و همانطور که او در کار بیرون به مرد کم، می

 در کار خانه به او کم، کند.
در روابر  زن و مررد و  یراترییتنبه وجود آمردن سبب  ،صل از اشتنال زنانتوق  حا
مرد کانون اقتدار خرانواده و  ،دیکه در شکل جد یا گونه به ؛شود یخانواده م یسرپرست

را در خانواده بر هرب  یاسیزن معادله قدرت س ی ت و قدرت اقتاادیسرپرست آن ن
ن انتظرار یبنابرا . تیکه مردساالر ن شود یاز خانواده متولد م یدیزند و شکل جد یم

                                                           
، ۱389، خرداد ۲۱9شماره مجله پیام زن؛ ؛ «پیامدهای منفی اشتنال زنان بر خانواده». فاطمه فرهادیان؛ 1
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 1ابد.ی ش یز افزاین یخانوادگ یها رود که کشمکش یم
هم ررم برا »گفرت:  آمرده برود، مریدادگراه که برای جدایی از هم ررش بره مردی 
 ؛زند و حتی جر ت نردارم بره او اعتررا  کرنب های مختل  مرا کت، می تراشی بهانه

  ایرن مررد برا حضرور در دادگراه خرانواده، ضرمن ارا ره .«کنرد زیرا منزل را تر  می
 درخواست طالآ، خطاب به ر یس شعبه گفت: 
طرور ه ام و در این مدت جایگاه من و او ب چهار سال است که با هم رم ازدواج کرده

گاه ایرن اح راس را نداشرتب کره مرن مررد  ها هیچ کلی تنییر کرده است. در این سال

در مراه بره  ،ند ی، اداره است و بره دلیرل نروع شرنلشخانواده ه تب. هم رم کارم

مران نگهرداری  کند. در این مدت من باید از کرود  یر، سراله چندین شهر سفر می

بعد از گذشرت دو سرال از زنردگی . کنب کنب. در واق  من نقش زن خانواده را ایفا می

 رشرتهام شرنلی مررتب  برا  ، از کرار اخرراج شردم و ترا امرروز نتوان رتهنمرا مشتر 

کررد؛ امرا  های منزل را تأمین مری ام پیدا کنب. از آن زمان به بعد هم رم هزینه تحایلی

های مختلر  مررا کتر،  بعد از گذشت مدت کوتاهی، رفتارش تنییر کرد. او به بهانه

ام. همرین  نکررده گراه بره او اعتررا  مران هریچ ؛ اما به جهت حفش زندگیاستزده 

 2مان شد. گی مشتر سکوت من باعث از هب پاشیدن زند

 تینگرش فمینیس. 5

های اجتماعی و فکری جهان در  جنجال برانگیزترین جنبش ،تیامروزه نگرش فمینی 
هرا  زنان بیش از گذشته وارد دانشگاه . این نگرش سبب شدهشود تلقی می قرن بی تب

  های مادری و هم رری بره و ب یاری از آنان از پذیرش نقش شوند و مراکز تحایلی
 زنایرن توقر  را در نگررش فمینی رتی ترین وظیفه زندگی خود ابا دارند.  وان مهبعن

انجرام وظرای   باید موقعیتی برابر با مرد در زندگی داشته باشد و اوکند که  ایجاد می
از برین  ،این توقر نتیجه  3مانعی برای رسیدن به این برابری است. ،هم ری و مادری

اسرت  فداکاری، متعهد بودن، پرهیزکاری، وفراداری و ...مانند های واقعی  رفتن ارزش
                                                           

 .6، ص ۱393، آبان و آذر 8؛ شماره «هایی درباره اشتنال زنان نکته»نشریه حوراء؛ . 1

 .۵۰ص  ؛سیالب زندگی زاده؛ . رضا مؤمنی و مح ن باقی2

 .۲۲9و  ۲۲8؛ ص ها، نقد فمنی ب: تاریخچه نظریات، گرایش. نرجس رودگر؛ 3
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ای در اسرتحکام روابر  زن و مررد دارد و  کننرده نقش تعیین ،که هر ی، از این موارد
 کند. زمینه را برای اختالفات خانوادگی فراهب می ،ها نبود آن

 چشمی چشم و هم. 6

دارنرد، اسرتحکام ی ا ینانهب معقول و واق هم ران از یکدیگر انتظارات هایی که  خانواده
 ترر باشرد،واق  بینانره هر چه انتظارات هم ران از زندگی مشتر  غیربیشتری دارند. 

 یکی از شواهد روشن این ادعرا، پدیرده شود. خانواده بیشتر و زودتر دچار مشکل می
هرای مهمری کره از آغراز  یکی از موضروع ثباتی خانواده در جوام  امروزی است. بی

های نامحدود و حاکب شدن  هب زند، توق  تواند بنیان خانواده را بر مشتر  میزندگی 
چشرمی را  چشمی است. روانشناسران، چشرب و هرب گرایی و چشب و هب روح تجمل

داننرد کره از اح راس  ام  و بیماران آن را معضلی برای اجتماع مریوبیماری مزمن ج
 شود. حقارت یا فخرفروشی، بلندپروازی یا ح ادت ناشی می

را الزم و تشرریفاتی  های غیر قناعت و پرهیز از خرج ،مدیریت امور خانهدر زنان اگر 
خود انتظارهای بیجا و خارج از توان مالی داشرته باشرند، هم ران و از رعایت نکنند 

طلبانره آنران  هرای افرزون باید منتظر بروز تنش باشند؛ زیرا یا هم رشان بره خواسرته
هرای  و یا به دنبال برآوردن خواسرته شود بروز مشاجره می سببکند که  توجهی می بی
هرا  که باید ب یاری از گرفتاریرود که در این صورت، افزون بر آن ح اب آنان می بی

اگر . این در حالی است که شان به حرام آلوده شود زندگی ممکن استرا تحمل کند، 
نیازی خواهنرد  ت و بیاین عادت زشت اخالقی را کنار بگذارند، اح اس رضایزنان 

شود و خرود و هم رشران از آن  کرد و محیطی سرشار از صفا و صمیمیت ایجاد می
 1د.برن لذت می

رفت  راه برون در سفارشی به حارث همدانی که فقیه زمان خویش بود، امیرمؤمنان
ْ أ»فرمود: گونه بیان  از این معضل را این

َ
ْكِثْرأأ

َ
أأ ِلوَكأِموْنأَموْنأأأَتْنُظَرأِإَلوءأأَْ َِ أ أَعَ ْیوِهأَفوَِّ َّ ََ وْ  ُفضِّ

وْكر ْبَا ِبأ لشُّ
َ
هرای  این کار یکری از راه .دست خود نگاه کن در زندگی ب یار به پایین 2؛أ
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 «.سپاسگزاری است
اگر بنا باشد به باالدست خود نگاه کنریب و او  بودن ان ان، همین است.سپاسگزار راه 

اگرر شروهر  وجرود دارد.از او  تر براز هرب باالدسرت ،را برای خود الگو قررار دهریب
 خدا . رسرولسرزنش کند تنگدستیخاطر   بهاو را هم رش نباید  ،تنگدست است

وُهأَعَ وءأ» در مذمت چنین افرادی فرمود: أَیوِدِهأَشوَهَرُهأ ل َّ ِِ  
َِ وِةأ أِق َّ َْ َرُهأِلَفْقِرِهأ أَحقَّ ْْ

َ
أأ أُمْؤِمن   لَّ َِ

َ
َمْنأأ

َ أیَأ شرمارد،  ،وچرکدسرتی او یس مؤمنی را برراى فقرر و تهکهر  1؛ْاَمأ ْلِقَی َمةِجْسِرأَجَهنَّ
 .«گرداند یامت سر پل صراط او را رسوا میخداوند در روز ق

آورد کره  وجود مری این توقر  را در زنران بره ،در واق  مقای ه زندگی خود با دیگران
زیررا روحیره  ؛ رتپرذیر نی ها برسانند که این امر امکان هم ر سطح زندگی را به آن

نی ت و همیشه باالدستی را بررای خرود تعریر  شدنی  سیرابها  خواهی ان ان زیاده
اح راس رضرایتمندی از  شرود برآورده نشدن توقعات و انتظارات، باعث میکند.  می

نتیجره مقای ره زنردگی  شود.زمینه اختالفات خانوادگی فراهب و رود بزندگی از بین 
تالش خود را کرده و نتوان ته اسرت کره راه  مردی است کهسرزنش خود با دیگران، 
  به جایی ببرد.

 گیری نتیجه 
دار نقرش هم رری و مرادری در خرانواده  کره عهردهزنران سالمت فکری و رفتاری 

نهایرت آحراد در تحکیب عقاید و آرامش روانری اعضرای خرانواده و موجب  ه تند،
ثیر قررار أیکی از عواملی که سالمت روحی و رفتاری زن را تحت تر شود. میجامعه 

شوهر است. ضع  باورهای اخالقی،  ازخواهی و توقعات زیاد  روحیه زیاده ،دهد می
زمینره را  ،چشرمی چشب و هب و های بین زن و مرد فردگرایی، در نظر نگرفتن تفاوت
برین رفرتن فضرایل اخالقری  کند که در نهایت برا از برای متوق  شدن زنان فراهب می

که خود عواملی برای اسرتحکام  ... ازخودگذشتگی و، صبر ،رضایتمندی ،قناعت انندم
 شود. زن و شوهر میمیان یی برای اختالفات أرواب  بین زن و مرد است، منش

                                                           
 .7۰، ص ۲؛ ج عیون اخبار الرضا. محمد بن علی صدوآ؛ 1
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