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Nam giới – phụ nữ và ly hôn
Vì sao phụ nữ Nhật Bản ly hôn? Theo Ebisaka Takestri một nhà nghiên cứu Nhật Bản,
lý do dẫn đến việc đó thường là: Sự thô bạo cả về thể xác lẫn tinh thần của người
chồng, sự không chung thủy, sự mải mê công việc, sự kém cỏi trong giao tiếp v.v…
của người chồng, và cuối cùng là sự xung khắc về tính cách giữa hai vợ chồng.
1- Về phía người phụ nữ:
Thật khó có một lý thuyết nào giải thích thỏa đáng về lý do ly hôn của phụ nữ Nhật
Bản. song dù có giải thích thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể nhận thấy một lý do cơ
bản mà chính nó là nguồn gốc của phần lớn những cuộc ly hôn.
Lý do cơ bản khiến người phụ nữ Nhật Bản ly hôn là vì người chồng không đáp ứng
được mong muốn của họ. một người phụ nữ muốn người chồng trước hết phải “coi
mình như là người bạn chứ không phải người hầu”, nghĩa là phải có sự ngang hang về
mọi mặt. chẳng những như vậy, người phụ nữ Nhật Bản hiện đại vẫn mong muốn
người chồng của mình có những đặc tính hợp với câu ngạn ngữ truyền thống của nhật
Bản đã khái quát: “Một người chồng tốt phải là một người chồng khỏe mạnh và đi
vắng”, ở đây tôi muốn cắt nghĩa them rằng, nếu người chồng chỉ duy nhất mang tiền
lương ở cơ quan về nhà thì chưa đủ.
Tóm lại, người ta thường mong muốn rằng, trong một gia đình cả hai vợ chồng cùng
tạo ra một cuộc sống giàu có, thoải mái và nhất là phải thật con người.
2- Về phía nam giới
Còn những đức ông chồng thì sao? Họ muốn gì? Chao ôi! Họ thật tầm thường và thậm
chí ích kỉ nữa là khác. Vì phần lớn trong số họ chỉ muốn vợ mình là một người nội trợ
và chăm chỉ lo các tiện nghi cho mình. Hãy nghe lời phàn nàn của một đức ông chồng:
“vợ tôi tưởng rằng cô ta mất độc lập nếu cô ta không có những thu nhập cá nhân… Tôi
tự hỏi xem công việc nào đáng làm hơn là sao nhãng những nhiệm vụ làm bếp”? Còn
đây, nếu một đức ông chồng nào đó có bà vợ làm tốt vai trò nội trợ thì sẽ mê li nói
rằng: “khi tôi thấy vợ tôi chăm sóc gia đình… thì tôi không thể kiềm chế một tình yêu
mãnh liệt đối với cô ấy”.
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Về cơ bản, người chồng muốn người vợ một vai trò xác định đó là vai trò nội trợ (vai
trò hàng đầu), sau đó mới là vai trò làm vợ, làm mẹ.
3- Về sự xung khắc tính cách:
Gần đây chỉ có ít phụ nữ phàn nàn về sự phản bội tình yêu của người chồng hoặc sự
thiếu trợ cấp tài chính. Phần lớn trong số họ phàn nàn về sự xung khắc tính cách giữa
hai vợ chồng. họ chứng minh khi nói rằng “anh ta đọc tạp chí khiêu dâm” hoặc “ông ta
mất nhiều thời gian xem những buổi truyền hình vô bổ trên tivi mà chẳng bao giờ chịu
trao đổi văn hóa cả” hoặc “ông ta không quan tâm đến bất cứ một cái gì”.
Tất nhiên, về phần mình những người chồng có thể vặn lại rằng, sau một ngày làm
việc mệt lử ở cơ quan, họ cần được thư giãn và người ta có thể tha thứ cho họ.
Tóm lại, mâu thuẫn giữa nhu cầu muốn phá bỏ những quan niệm cổ truyền về quan hệ
vợ chồng và nhu cầu muốn duy trì những quan niệm ấy đã dẫn đến trong thực tế hiện
nay ở Nhật bản số các cuộc ly hôn ngày càng tang lên. Trong quan hệ vợ chồng ở Nhật
Bản thì đây chính là nét đặc thù và nó có ảnh hưởng trưc tiếp đến sự xung khắc về tính
cách.
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