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Abstract 
Non-verbal relationships are one of 
the communication strategies that 
have a great effect on strengthening 
couples’ relationships. In Islamic 
teachings, attention has been paid to 
the non-verbal relations of spouses. 
This descriptive-analytical method 
has examined the effective non-
verbal relationships of spouses in 
Islamic sources. Findings show that 
happy face, smile, physical and visual 
companionship and intimacy, giving 
gifts, welcoming spouse, having fun 
and traveling, helping with household 
chores, active listening, grooming, 
anger management and non-verbal 
sexual needs of spouses, including 
Effective non-verbal strategies in 

   چکیده
روابــط غیرکالمی یکــی از راهکارهایی ارتباطی 
اســت که اثر بســزایی در تقویــت روابط زوجین 
دارد. در آموزه های اسالمی به روابط غیرکالمی 
همسران توجه شده است. هدف این پژوهش 
بــر  غیرکالمــی همســران  موثــر  روابــط  تدویــن 
اســاس منابــع اســالمی اســت. روش پژوهــش 
توصیفــی تحلیلــی بوده اســت. یافته ها نشــان 
می دهــد که چهره بشــاش، تبســم، همنشــینی 
دادن،  هدیــه  بصــری،  و  بدنــی  صمیمیــت  و 
اســتقبال از همســر، تفریــح و مســافرت، کمک 
در کارهای خانه، گوش دادن فعال، آراستگی، 
کنترل خشم و بایسته های غیرکالمی در رابطه 
جنســی همســران، از جملــه راهکارهــای مؤثــر 
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مقدمه
خانواده مناسب ترین جایگاه برای تأمین نیازهای مادی، عاطفی، جنسی و همچنین نیازهای 
که حمایت عاطفی  معنوی انسان می باشد )مطهری، 1399، ص ۲3(. تحقیقات نشان داده 
 .)1398 بیگلو،   قوجه  نسب  قلی  و  )موسوی  است  زندگی  رضایت  در  مهم  عامل  همسران 
خانواده مبدأ بروز عواطف انسانی و کانون صمیمانه ترین روابط و تعامالت بین فردی است و 
می تواند بهترین بستر برای تأمین امنیت و آرامش روانی زوجین باشد )نوابی نژاد، 1389(. این 
کالمی و غیرکالمی به تبادل احساسات و  که طی آن زوجین به صورت  ارتباط فرایندی است 
افکار می پردازند؛ اما آنچه امروزه شاهد آن هستیم، این است که خانواده ها دچار نابسامانی ها 
مواجه شده  با مشکالت جّدی  فرزندانشان  با  و  یکدیگر  با  زوجین  رابطه  و  تعارض ها شده  و 
است )فقیهی، 1389، ص7(. یانگ1 )1998( در تحقیقات خود نشان داد که ناخشنودی های 
شواهد  است.  رفتاری  ناتوانی های  و  ارتباطی  کاستی های  جهت  به  عمدتًا  زناشویی  زندگی 
فراوانی گویای آنند که زوج ها در جامعه امروزی برای برقراری و حفظ ارتباط صمیمی و دوستانه 

گیری دچارند )عاطف وحید و همکاران،1390، ص 4۲(. به مشکالت شدید و فرا
 خانواده درمانگران اغلب بیان می کنند که ارتباطات ضعیف درون خانواده موجب مشکالت 
زوجین  و جدا شدن  و صمیمیت  فقدان عشق  در حل مشکالت،  خانوادگی شدید، شکست 
می شود )موسوی و همکاران، 1398(. فقر مهارت های ارتباطی در سطح روابط میان فردی 
مشترک  و  اجتماعی  فعالیت های  و  ازدواج  شکست  به  می تواند  که  است  عاملی  شایع ترین 
اهداف  مهم ترین  از  یکی  که  است  حالی  در  این   .)۲۲ 1396، ص  )امیرحسینی،  بینجامد 
ازدواج و تشکیل خانواده در ادیان الهی رسیدن به آرامش روانی و تقویت روابط عاطفی است. 
دست  روانی  آرامش  و  قلبی  سکونت  یک  به  عاطفی  روابط صحیح  پرتو  در  شوهر  و  زن 
آنها می شود.  رابطه عاطفی در بین زن و شوهر، منجر به سازگاری  می یابند. وجود عشق و 

1. Young.

meeting the emotional needs of spouses 
from the perspective of Islamic sources.
Keywords: Nonverbal Communication, 
Emotional Communication, Spouses, 
Love,   Islamic Sources

غیرکالمی در تأمین نیازهای عاطفی همســران 
از منظر منابع اسالمی است. 

ارتباط  غیرکالمی،  ارتباط  کلیدواژه ها: 
عاطفی، همسران، محبت،  منابع اسالمی 
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ْنُفِسك

َ
ْم ِمْن أ

ُ
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َ
َق ل

َ
ْن َخل

َ
قرآن کریم  در این رابطه می فرماید: »َو ِمْن آیاِتِه أ

وَن؛ از نشانه هاى خداوند اینکه همسرانی  ُر
َّ

آیاٍت ِلَقْوٍم َیَتَفك
َ
ًة َو َرْحَمًة ِإّنَ فی  ذِلَك ل ْم َمَوّدَ

ُ
َجَعَل َبْیَنك

از جنس خودتان براى شما آفریدیم تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مودت و رحمت 
قرار دادیم؛ در این نشانه هایی است براى گروهی که تفکر می کنند« )روم، ۲1(. خداوند غرض 
ْیها«؛ اهل لغت واژه »سکون« را به 

َ
ِإل ُنوا 

ُ
از این گونه آفرینش را چنین بیان می فر ماید: »ِلَتْسك

»قرار و آرام گرفتن و از حرکت ایستان« معنا کرده اند )ابن فارس، 1404ق، ج 5، 31۲(. بنابراین 
مودت و رحمت بین همسران یکی از اهداف تشکیل خانواده است. همچنین در سوره اعراف 
ْم ِمْن 

ُ
َقك

َ
ذی َخل

َّ
آیه 189، یکی از علل غایی خلقت زن را آرامش گری برای همسر می داند »ُهَو ال

ْیها.« به همین جهت زنان را، نساء نامیده اند؛ زیرا زن 
َ
َن ِإل

ُ
ْوَجها ِلَیْسك َنْفٍس واِحَدٍة َو َجَعَل ِمْنها َز

ْن لِآَدَم؟ع؟ 
ُ

ْم َیك
َ
ُه ل

َ
ّن

َ
َساُء ِنَساًء ِلأ َی الّنِ مایه انس همسر است. امام صادق؟ع؟ می فرمایند: »ُسّمِ

اَء؛ نساء را نساء نامیدند چون برای حضرت آدم، مونسی جز حواء نبود.« )مجلسی،  ْنٌس  َغْیُر َحّوَ
ُ
أ

1403ق، ج 11، 109(.
با توجه به اهمیت و نقش آموزه های دینی مبتنی بر آیات و روایات در سالم سازی زندگی 
خانوادگی، و فراهم سازی نیل به کمال و رضوان الهی، بررسی و آموزش راهکارهای غیرکالمی 
برخاسته از منابع دینی می تواند در ارتقای روابط عاطفی همسران نقش به سزایی داشته باشد. 
و  آوردن  روی  تمایل،  مهربانه،  توجه  معنای  به  و  است  عطف  ریشه  از  لغت،  در  عاطفه 
مهروزی به دیگران است )طباطبایی، 1374، ص 444(. عطف به مفهوم یکی به یکی دیگر 
اصفهانی،  افتادن است)راغب  روی طرف دیگر  از دو طرف یک چیز  یکی  یا  متمایل شدن 
1383، ص 338(. عاطفه همسران عبارت است از: توجه به دیگری، به نحوی که ذهن فرد 
به خودش معطوف نیست. این توجه به دیگری همراه با مهربانی و احساس فروتنی و کمک 

به اوست)فقیهی، 139۲، ص 59(.
ارتباط، واژه ای عربی و از باب افتعال است که در زبان فارسی هم به صورت مصدری پیوند 
دادن، بستن، بربستن، ربط دادن و به صورت اسم مصدر به معنای پیوند، پیوستگی، بستگی 
رابطه  بودن،  مربوط  داشتن،  پیوستگی  داشتن،  ارتباط  از  مراد  می شود.  استعمال  رابطه  و 
داشتن، وابسته بودن، رفت آمد و مراوده داشتن می باشد )معین، 1391، ص 189(. در اصطالح 
گیرنده از طریق نشانه های  که در جریان آن، فرستنده با ارتباط را می توان فرایندی دانست 
کالمی و غیرکالمی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به قالب تبادل افکار، احساسات، باورها و 
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نگرش ها می پردازد )کریمی، 1391، ص 49(. ارتباط غیرکالمی، اصطالح غیرکالمی در مفهوم 
دقیق آن به معنی غیر زبان است؛ بنابراین ارتباط غیرکالمی، تمامی نشانه ها و عالماتی را در 

برمی گیرد که معنی را از طریق غیر از زبان منتقل می کند )ریچموند، 1399، ص 88(.
-حتی  انسان ها  زندگِی  تاریِخ  سرتاسر  در  که  است  ارتباطی  وسیله   تنها  غیرکالمی  ارتباط 
طبیعت و سایر موجودات- به صورت جدی مورد استفاده قرارگرفته است. در طول سده ها 
از زبان غیرکالمی استفاده  کمتر  کالمی بسیار  از زبان  از جوامع  و قرن های متمادی بسیاری 
که عمده کنش ها و اعمال انسانی زیر چتر ارتباط غیرکالمی معنی پیدا می   کرد.  می   کردند؛ چرا
این کنش از آغاز پیدایش انسان، منبع درک بسیاری از رفتارهای تعاملی و میان فردی افراد 

بوده است ) ویرجینیا پی ریچموند، 1399، ص ۲1(.
کتاب ها ی اندکی منتشر  تا اوایل دهه 1960 در مورد جنبه های غیرکالمی ارتباط انسانی، 
کمن3)198۲(؛ فلدمن4)1991(  شده بود؛ اما بعدها چند تن از مؤلفان آرگایال1)1975(؛ شرر۲ و ا
متوجه شدند که برای بررسی کامل فرایند های ارتباطی الزاما باید کانال های کالمی و غیرکالمی 
را زیر نظر گرفت بردویسل5 که از چهره های برجسته این حوزه است تخمین زده است که در 
از طریق  کالمی و  مابقی  از طریق مؤلفه های  ارتباط دو نفره معمولی  معانی اجتماعی  یک 
کانال های غیرکالمی منتقل می   شوند. )اون هارجی، 1390، ص 50(  چنان که در متون اسالمی 
نه تنها عالئم غیرکالمی بیانگر حاالت و هیجانات درونی معرفی شده است، بلکه صریحًا زبان 
چهره7  حاالت  آمده6  به حساب  گفتاری  زبان  از  صادق تر  و  گویاتر  غیرکالمی-  عالئم  حال- 
هرکدام  هستند  غیرکالمی  ارتباط  مصادیق  از  که  گفت وگو10  لحن  چشمی،9  تماس  بدن،8  و 

به نوعی پیامی را تداعی می کند و به دیگران منتقل می کند.

1. Rgayl.
2 . Sherer.
3. Ekman.
4. Feldman.
5. BirdwhistelI.

َقاِل« )لیثی، ص 4۲0(. َ ْصَدُق ِمْن ِلَساِن الْ
َ
اِل  أ َ اِل. ِلَساُن  الْ َ َقاِل َما َنَطَق ِبِه ِلَساُن  الْ َ 6. »ْصَدُق الْ

7. »َتْعرُِفُهْم ِبسیماُهْم« )بقره،۲73(.
وا َسالما« )فرقان، 63(.
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َ
ْغِشّیِ َعل َ َنَظَر الْ

َقْوِل« )محمد،  30(.
ْ
ِن ال

َْ
ْم یف  ل

َتْعرَِفّنَُ
َ
10. »ل



69راهکارهای  یر همی  ر  نمین نیافهای یاهزی همسراأ کا  ومه که م ااه اسهمی                                                                                                                                                      / سال پنجم، شماره دوم، پیاپی 1۲، پاییز و زمستان 139۸

عالئم غیرکالمی اطالعات ارزشمندی درباره احساسات دیگران در اختیار ما قرار می   دهد، 
زیادی درباره جنس،  افراد لب به سخن بگشایند، ظاهرشان اطالعات  آنکه  از  که بیش  چرا
سن، شغل، پایگاه و شخصیت اجتماعی آنان در اختیار طرف مقابل قرار می   دهد)اون هارجی، 
قبیل جذابیت  از  اجتماعی،  تعامل  َاشکال  از  بسیاری  در  نقش مهمی  55،1390( همچنین 

میان فردی، نفوذ اجتماعی، کمک رسانی و غیره دارد) آذربایجانی، 1393، ص 39(.
مقاله  در   )1388( حسین زاده  پرداخته اند.  خانواده  در  عاطفی  روابط  به  پژوهش هایی 
جمله  از  مفید  و  مؤثر  ارتباط  شرایط   » خانواده  اعضای  میان  در  مؤثر  ارتباط  »راهکارهای 
گشاده رویی، تماس چشمی مناسب و... موانع ارتباط مؤثر در خانواده از جمله دستور دادن، 
تهدید و توبیخ و... را بررسی کرده است. ساالری فر )1397( به تبیین آموزهای رفتای و روابط 
کارایی مطلوب خانواده پرداخته است؛ از جمله به وضعیت بدن، طرز قرار  غیرکالمی جهت 
روابط  در  آهنگ صدا  و  تماس های چشمی  در  چهره  حاالت  یکدیگر،  کنار  همسران  گرفتن 

همسران اشاره نموده است.
بنیان  تقویت  در  غیرکالمی  ارتباط  »نقش  مقاله  در  شود  همکاران)1396(  و  محققیان 
گونی که به واسطه  خانواده از منظر اهل البیت؟مهع؟ « بر این عقیده هستند که پیام های گونا
ارتباط غیرکالمی بین اعضای خانواده مبادله می شود، نقش بسیار مؤثری در تحکیم روابط 
در مقاله  آقای )138۲(  افزایش می دهد.  را  و محبت میان اعضای خانواده  دارد  خانوادگی 
از  بسیاری  که  است  باور  این  بر  روان«  بهداشت  بر  آن  تأثیر  و  خانواده  ارتباطی  »مشکالت 
اختالفات رفتاری و روانی، ناشی از نوع ارتباط غلط کالمی و غیرکالمی در دورن نظام خانواده 
و  کریم  قرآن  منظر  از  خانواده  در  غیرکالمی  و  کالمی  »ارتباط  مقاله  در  کرمی)1398(  است. 
است  پرداخته  خانواده  اعضای  روابط  در  غیرکالمی  ارتباط  کانال های  تبیین  به  روایات« 
مؤثر  انسانی  ارتباط  از  برخوردار شدن خانواده  برای  از همه ظرفیت ها  اسالم  است  معتقد  و 

استفاده نموده است.
ارتباط همسران  مؤثر جهت  عوامل  بیان  به  گرچه عمدتًا  ا ذکر شده  تحقیقات  و  تألیفات 
همسران  عاطفی  رابطه  تقویت  در  غیرکالمی  روابط  رویکرد  با  هیچ کدام  اما  پرداخته اند؛ 
عاطفی  نیازهای  تأمین  در جهت  غیرکالمی  روابط  بررسی  پژوهش  این  نپرداخته اند. هدف 

زوجین مبتنی بر منابع اسالمی است.
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روش پژوهش
زوجین  روابط غیرکالمی  با  مرتبط  تحلیلی می باشد. مطالب  توصیفی   پژوهش حاضر  روش 
آیات قرآن  از منابع اسالمی جمع آوری و دسته بندی و تحلیل می شود. منابع اسالمی شامل 
نازل  اسالم حضرت محمد؟ص؟  پیامبر  بر  که طی ۲3 سال  کریم  قرآن  آیات  است.  روایات  و 
که طی قرن ها نسل به نسل اعتبار و  کاماًل مشخصی دارد  شد و به  اتفاق همه مسلمان متن 
اسناد آن به پیامبر اسالم بی تردید ثابت  شده است. روایات مشتمل بر سخنان پیامبر ؟ص؟ و 
کی از سیره عملی آن بزرگوار که تحت عنوان سنت مورد توجه همه فرقه های اسالمی  منابع حا
حضرت  و  معصوم  امامان  بر  مشتمل  حدیثی  منابع  شیعه،  نظر  از  روایات  همچنین  است. 
فاطمه زهرا؟اهس؟ که به  عنوان عترت و اهل بیت مورد عنایت پیامبر اسالم بوده اند و نیز کتب 
سیره شناسی آنان را در بر می گیرد. قابل ذکر است که منابِع دینِی با واسطه و دست دوم مانند 
کتب تفسیری، فقهی و اخالقی که از سوی عالمان دین تألیف شده اند، جزء منابع دینی مورد 
نظر به شمار نمی آیند و صرفًا می توانند به عنوان منابعی برای فهم مضامین گزاره های متون 

و منابع اسالم مورد استفاده قرار گیرند.

یافته های پژوهش 
یافته های پژوهش نشان داد راهکارهای غیرکالمی مؤثر در تأمین نیازهای عاطفی همسران 
با توجه به منابع اسالمی عبارت اند از: چهره بشاش، تبسم، همنشینی و صمیمیت بدنی و 
گوش  خانه،  کارهای  در  کمک  مسافرت،  و  تفریح  همسر،  از  استقبال  دادن،  هدیه  بصری، 

دادن فعال، آراستگی، کنترل خشم و بایسته های غیرکالمی در رابطه جنسی همسران.
گشاده رویی یکی از راهکارهای غیرکالمی مؤثر در تقویت نیازهای عاطفی  چهره بشاش و 
باشی«  گشاده رو  دیدار،  هنگام  در  که  است  این  خلق  حسن  »حداقل  می باشد  همسران 
)صدوق، 1413، ج 4، ص 41۲( و یکی از صفات انسان های مؤمن هست. مؤمن شادی اش 
در چهره و حزن و اندوهش در قلبش است )کلینی، 1407ق، ج 3، ص 573(. رسول خدا؟ص؟  

هنگام سخن گفتن معموال تبسم بر لب داشت )طبرسی، 1387(. 
لبخند  و  که تبسم  روابط عاطفی زوجین بسیار مؤثر است؛ چرا  لبخند در تقویت  و  تبسم 
َة؛ تبّسم  َمَحّبَ

ْ
ِسَباِن ال

ْ
ِبْشِر َیك

ْ
موجب صمیمیت و جذب دل ها و فزونی محبت می شود »ُحْسُن  ال

موجب جلب محبت می شود« )حرعاملی، 1414ق، ج 1۲، ص 160(. شادی و نشاط می آورد و 
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که با چهره بشاش  با یکدیگر  کینه را از دل می زداید )همان، ج 1۲، ص 161(. زن و شوهری 
که از زندگی راضی هستند و عواطف مثبت را به  برخورد می کنند به یکدیگر نشان می دهند 
ْن 

َ
ْن َیُسّدَ َجْوَعَتَها َو أ

َ
ْوِجَها أ ی َز

َ
ِة َعل

َ
َمْرأ

ْ
همدیگر انتقال می دهند. پیامبر خدا ؟ص؟ فرمودند: »َحّقُ ال

ه؛ یکی از حقوق زن بر شوهر این است که با او ترش رویی نکند« )مجلسی، 
َ
َح  ل ا ُیَقّبِ

َ
َیْسُتَر َعْوَرَتَها َو ل

را  زوجین  عاطفی  روابط  می تواند  زیبا  و  مناسب  لحن  داشتن   .)۲54 ص  ج 100،  1403ق، 
تقویت کند )حرعاملی، 1414ق، ج 1۲، ص 186(. به همین جهت از ما خواسته  شده در روابط 
« )صدوق، 1413، 

َ
ِفَعال

ْ
ُهّنَ ُیْحِسّنَ ال

َّ
َعل

َ
  ل

َ
َمَقال

ْ
ُهَن  ال

َ
ْحِسُنوا ل

َ
با همسر خویش نیکو سخن بگوییم »أ

ج 3، ص 554(. 
ی 

َ
ِإل َحّبُ 

َ
أ ِعَیاِلِه  ِعْنَد  َمْرِء 

ْ
ال وُس  

ُ
»ُجل قرار دهد؛  با همسرش  برای هم نشینی  را  وقتی  باید  مرد 

« )ورام،1410ق، ج ۲، ص 1۲۲(. چنانکه تواضع از صفات  اٍف فِی َمْسِجِدی َهَذا
َ
ی ِمِن اْعِتك

َ
ِه َتَعال الّلَ

َحٍد 
َ
ِلأ َیْسُجَد  ْن 

َ
أ  

ً
َحدا

َ
أ آُمُر  ُكْنُت  ْو 

َ
ل ؟ص؟  ِه  الّلَ  

ُ
َرُسول است؛  عنوان شده  زنان  برای  مناسب  بسیار 
ْوِجَها )طبرسی، ص ۲15(.  ْن  َتْسُجَد ِلَز

َ
َة أ

َ
َمْرأ

ْ
َمْرُت ال

َ
أ

َ
ل

نگاه همراه با محبت زوجین به یکدیگر سبب تقویت روابط عاطفی می شود. خدای رحمان 
نگاه محبت آمیز به همسر را یکی از وسایل جلب رحمت خودش بیان می کند: »إذا َنَظَر الَعبُد 
)متقی هندی، ج 16، ح 44437، ص  َرحَمٍة«  َنَظَر  یِهما 

َ
إل الّله ُ  َنَظَر  یِه، 

َ
إل وَنَظَرت  وِجِه  َز َوجِه  إلی 

ْن َتْنُظَر 
َ
َها أ

َ
ا َیِحّلُ ل

َ
۲76(. در مقابل نگاه همراه با خشم و کینه که در روایات از آن نهی شده »َو ل

کاهش روابط عاطفی همسران  ُمْغِضَبًة« )بروجردی، ج  ۲5، ص 518( موجب  َنْظَرًة  َوْجِهِه  ی 
َ
ِإل

می شود. 
ابراز محبت به همسر می باشد:  از راهکارهای  ارتباط بدنی همراه با محبت و عالقه یکی 
رسول خدا؟ص؟  روایتی  در  )آمدی، ح۲۲، ص ۲73(.  فلیغّطها«  اّتخذها  فمن   لعبة  المرئة  »اّنما 
هنگامی که  أصاِبِعِهما؛  ِخلاِل  ِمن  ُذنوُبُهما  َتساَقَطت  ِه،  ّفِ

َ
ِبك وأَخَذت  ها  ّفِ

َ
ِبك أَخَذ  »َفِإذا  می فرمایند: 

می ریزد«  فرو  انگشتان شان  البه الی  از  گناهانشان  بگیرد،  را  خویش  همسر  دستان  بنده ای 
)متقی هندی، ج 16، ص ۲76(. چنانکه ارتباط بدنی یکی از حقوق مرد بر همسر خویش 
ِدِه. )حرعاملی، 1414ق، ج ۲0، ص 176(. همچنین در روایتی امام 

ْ
َدَها ِبِجل

ْ
ِزَق ِجل

ْ
می باشد؛ َفُتل

کینه ها را از  که  کنید  ِخیَمِة؛ با هم مصافحه  ِبالّسَ َتْذَهُب  َها 
َ
َفِإّن صادق؟ع؟ فرمودند: »َتَصاَفُحوا 

بین می برد« )حرعاملی، 1414ق، 360، ص1374(.
ابراز محبت  راه های  از  کارهای شخصی همسران توسط شریک زندگی یکی  انجام برخی 
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ْوَجَها َشْرَبًة ِمْن  ٍة َتْسِقی  َز
َ
زوجین نسبت به یکدیگر است. رسول خدا؟ص؟ می فرمایند: »ا ِمِن اْمَرأ

ْوَجَها  ّلِ َشْرَبٍة َتْسِقی َز
ُ
َها ِبك

َ
ُه ل َها َو َیْبِنی الّلَ

ُ
ْیل

َ
َها ِمْن ِعَباَدِة َسَنٍة ِصَیاٍم َنَهاُرَها َو ِقَیاٍم ل

َ
 ل

ً
ا َكاَن َخْیرا

َّ
َماٍء ِإل

که به شوهرش قدرى آب آشامیدنی بدهد، پاداش  یَن َخِطیَئًة؛ هر زنی  َها ِسّتِ
َ
ِة َو َغَفَر ل َجّنَ

ْ
َمِدیَنًة فِی ال

درباره  همچنین   .)17۲ ص  ج ۲0،  1414ق،  )حرعاملی،  است«  باالتر  یک ساله  عبادت  از  آن 
َماِء 

ْ
ال ِمْن  َتُه 

َ
ِإَذا َسَقی اْمَرأ ُجَل  الَرّ  

ّ
این گونه ابراز محبت از سوی مرد به همسر نیز فرموده اند: »ِإَن

ِجَر؛ به درستی که مرد پاداش می گیرد از اینکه لقمه ای را به دهان همسرش بگذارد« )متقی هندی، 
ُ
أ

ج 16، ح 444۲7، ص ۲76(.
که در ایجاد استقرار و افزایش محبت و عواطف بین  هدیه دادن یکی از مواردی می باشد 
به زن تقدیم  ازدواج  که مرد در هنگام  همسران بسیار مهم است. مهریه به عنوان هدیه ای 
ساَء  الّنِ آُتوا  »َو  دارد،  کید  تأ آن  بر  به  صراحت  کریم  قرآن  که  است  الهی  از سنت های  می کند، 
که هدیه سمبل   َمریئا« )نساء، 4(؛ چرا

ً
وُه َهنیئا

ُ
ل

ُ
 َفك

ً
ْم َعْن َشْی ٍء ِمْنُه َنْفسا

ُ
ك

َ
ًة َفِإْن ِطْبَن ل

َ
َصُدقاِتِهّنَ ِنْحل

محبت و عالقه مندی است، »ألهدّیة تجلب  المحّبة« )آمدی، ح 368، ص ۲9( و باعث شادمانی 
ُدوِر« )صدوق، 1378، ج ۲، ص 74(. در  َغاِئَن ِمَن الّصُ

َ
ُة ُتْذِهُب  الّض َهِدّیَ

ْ
و رفع کدورت می شود، »ال

روایات متعددی به مردان سفارش شده در موقعیت های مختلفی به همسران خویش هدیه 
ُجَل ِمن َخلِقِه   الَرّ

ّ
ُیِحُب

َ
 الّلَه َعَزّ وَجَلّ ل

ّ
بدهند، از جمله هنگامی که از بازار به منزل برمی گردد، »اَن

َه« )حرعاملی، 
َ

ِه ِلِعیاِلِه َفَیفرحوا ِبِه، َفُیباِهی الّلُه ِبِه الَملاِئك إَذا انَصَرَف ِمن سوِقِه، َفَیأُخَذ َشیئا فی ُكِمّ
ُه َفْرُجَها 

َ
ا َیِحّلُ ل

َ
َة َفل

َ
َمْرأ

ْ
ُجُل ال َج الّرَ ّوَ 1414ق، ج 11، ص 449(. هنگام داشتن روابط زناشویی، »ِإَذا َتَز

ْو َغْیِرِه« )همان، ج ۲1، ص ۲54(. در ایام 
َ
ًة ِمْن َسِویٍق أ ْو َهِدّیَ

َ
 َفَما َفْوَقُه أ

ً
 ِدْرَهما

ً
ْیَها َشْیئا

َ
ی  َیُسوَق  ِإل

َحتَّ
وا إن قدرتم كّل یوم یعنی تهادوا  ز وز قال فنیر عید، »اّنه اهدى إلیه فالوذج فقال ما هذا قالوا یوم نیر
ُه َبْعَد اْنِقَضاِء  ُم الّلَ

ُ
ه« )بروجردی، ج ۲۲، ص 804(. مناسبت های دینی »وُدوا َرِحَمك و تواصلوا فی الّلَ

َجْهِد ِمْن 
ْ
ْم  ِمْن  َفْضِلِه  ِبال

ُ
ْم َو ِعَیاِلك

ُ
ْم ...َو َهُبوا ِلِإْخَواِنك

ُ
ِبّرِ ِبِإْخَواِنك

ْ
ْم َو ال

ُ
ی ِعَیاِلك

َ
ْوِسَعِة َعل ْم ِبالّتَ

ُ
َمْجَمِعك

م«  )مجلسی، 1403ق، ج 94، ص 117( و هنگام بازگشت 
ُ

ُقْدَرُة ِمِن اْسِتَطاَعِتك
ْ
ُه ال

ُ
ْم َو ِبَما َتَنال

ُ
ُجوِدك

ا أن ُیلِقَی فی ِمخلاِتِه َحَجرا 
ّ
م َیِجد إل

َ
و ل

َ
ٍة، ول م ِمن َسَفِرِه َفلَیرِجع إلی أهِلِه ِبَهِدّیَ

ُ
از مسافرت، »إذا َرَجَع أَحُدك

أو ُحزَمَة َحَطٍب، َفِإّنَ ذِلَك ِمّما ُیعِجُبُهم« )متقی هندی، ج 6، ح 17508، ص 708(.
 استقبال از همسر به هنگام آمدن به خانه یا بدرقه او به هنگام بیرون رفتن، عالوه بر اینکه 
افزایش دهنده مهر و محبت بین آن ها است، نشانه احترام زن و شوهر به یکدیگر نیز است. 
إصلاح الطعام، وأن تستقبله  عند  کرم؟ص؟ می فرمایند: » حّق الرجل علی المرأة انارة السراج، و پیامبر ا
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کند و هنگام  کند، غذا را آماده  که چراغ خانه را روشن  باب  بیتها فترّحب به؛ حق مرد بر زن آن است 
ورود به خانه تا جلوی در به استقبال برود و به او خوش آمد بگوید« )بروجردی، ج  ۲5، ص 506(. 

ِعْنَد  َمْرِء 
ْ
ال وُس  

ُ
»ُجل می فرمایند:  رسول خدا؟ص؟  یکدیگر؛  با  مشترک همسران  اوقات  صرف 

نزد خدای  خانواده اش،  کنار  مرد  نشستن  َهذه؛  َمْسِجِدی  فِی  اٍف 
َ
اْعِتك ِمِن  ی 

َ
َتَعال ِه  الّلَ ی 

َ
ِإل َحّبُ 

َ
أ ِعَیاِلِه 

 .)1۲۲ ج ۲، ص  )ورام،1410ق،  است«  داشتنی تر  دوست   من،  این مسجد  در  اعتکاف  از  متعال، 
که خانواده در هنگام غذا خوردن دورهم جمع شوند )بیهقی، ص  همچنین سفارش شده 
343، ح 498(. از تنها غذا خوردن پرهیز کند )مجلسی، 1403ق، ج 9، ص ۲۲1، ح 106( و به 
میل و سلیقه همدیگر مخصوصًا زن در نوع غذا احترام بگذارند )همان، ج 6۲، ص ۲91(. به 
مردان توصیه  شده هنگامی  که کار بیرون خانه تمام شد سریع به نزد خانواده برگردید )متقی 
هندی، ج 5، ح 11890، ص۲4(. در حدیثی پیامبر خدا؟ص؟ پاداش بازگشت از مسجد به سوی 
خانواده را، با پاداش حرکت به سوی مسجد، برابر دانسته که نشانگر اهمیت حضور همسران 

در خانواده می باشد )همان، ج 16، ص ۲7۲، ح 4441۲(.
که موجب تقویت نشاط و شادی در جنبه های مختلف   تفریح و مسافرت از اموری است 
بودند)حرعاملی،  مسافرت  اهل  معصومین؟مهع؟  حضرات  می شود.  انسان ها  روانی  و  روحی 
1414ق، ج 11، ص 460(. همچنین نقل شده است رسول خدا؟ص؟ همواره وقتی می خواست 
به سفرى برود در میان همسرانش قرعه می انداخت و قرعه به نام هر کس بیرون می شد او را 

با خود به سفر می برد )طباطبایی، ج  15، ص 97(.
از بارزترین  کید شده است )مائدة، ۲(. یکی  در قرآن بر تعاون و همکاری در امور خانه تأ
گرچه  مصادیق تعاون بر خیر یاری  رساندن و همکاری زوجین در اداره امور منزل می باشد. ا
که تعالیم اسالم، بخشی از اداره امور زندگی را برای اعضای خانواده مخصوصًا زوجین تقسیم 
کارهای اختصاصی آن ها ، نقش مهمی در افزایش محبت  کمک همسران در  کرده است؛ اما 
و صمیمیت در بین آن ها دارد. سیره بزرگان دین بر همین امر بوده است ) شهرآشوب، ج 1، 
ص 87(. در مورد تالش زن در محیط خانواده آمده است که هر زنی که هفت روز در خانه به 
همسر خود خدمت کند، خداوند متعال ، هفت  در دوزخ را بر وی می بندد و هشت در بهشت 
را بر وی می گشاید تا از هر کدام خواست وارد شود )حرعاملی، 1414ق، ج ۲0، ص17۲(. حتی 
آب دادن به همسر، از عبادت یک سالی که روزهایش را روزه و شب هایش را به قیام گذرانده 

برتر می داند )بروجردی، ج  ۲5، ص508(. 
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مهارت گوش دادن؛ گوش دادن فعال زوجین به صحبت های یکدیگر یکی از مهارت های 
گوش دادن، تنها شنیدن واژه ها نیست بلکه  مؤثر در تقویت روابط عاطفی آن ها می باشد. 
بیشتر به معنای فهمیدن درست سخن است. در واقع با گوش دادن فعال به سخنان همسر 
 .)445 ص  1404ق،  )حرانی،  می دهد  قرار  او  قلب  در  را  خود  محبت  موقع،  به   سکوت  و 
به  که  است  کسی  دنبال  به  و  تخلیه می شود  زدن  با حرف  زوجین  از  یکی  وقتی  مخصوصًا 
کند، به همین جهت  کمکش  گر توانست  کند و ا گوش بسپارد، او را درک  درد دل او با دقت 
که پیامبر خدا؟ص؟ گوش دادن به صحبت های یکدیگر را از مروت و مردانگی می داند  است 
)پاینده، ح ۲6۲5، ص 777( و باعث بهره مندی از یکدیگر می داند. همچنین گوش دادن 
گوش  و   )670 ح1590، ص  )آمدی،  می داند  کالم  گوینده  پرستِش  نوعی  واقع  در  را  فعال 
ندادن به صحبت های یکدیگر را مایه از بین رفتن خوبی و برکت می داند )پاینده، ح ۲6۲7، 
که موقع  ص 777(. بنابراین یکی از مهارت های غیرکالمی در ارتباط با همسران این است 
کارهای دیگر  کنند و خود را سرگرم  گوش  کنند، با همه وجود  کردن همسر، سکوت  صحبت 

نکنند )مجلسی، 1403ق، ج 7۲، ص 104(.

مهارت های  یر همی   ترل خشم
برای کنترل خشم راهکارهای مختلفی ارائه شده است. یکی از این راه کارها تغییرهای رفتاری 
در هنگام بروز خشم می باشد. تغییر حالت بدن یکی از رفتارهای ساده ولی مؤثر برای کنترل 
بود  ایستاده  که  حالی  در  می شد،  غضبناک  هنگامی که  در  خدا؟ص؟  رسول  می باشد.  خشم 
گر نشسته بود، به پهلو می خوابید تا آرام شود. )مجلسی، 1403ق، ج 70، ص  می نشست و ا
به  راضی  هرگز  پس  می کند ،  که غضب  مردی  »همانا  فرمودند:  نیز  امام صادق؟ع؟   .)۲7۲
گر غضب او فرو ننشیند او را به سوی آتش جهنم  داخل شدن در آتش جهنم نشود )یعنی ا
گر نشسته است بلند شود، که همانا  می کشد( پس هر مردی که ایستاده است ، فورًا بنشیند و ا
 .)19 ح  ج 15، ص 363،  )حرعاملی، 1414ق،  برود«  بیرون  آن  از  وسوسه شیطان  به زودی 
صورت روی خاک گذاشتن نیز یک  راهکار دینی است که هم برای تغییر وضعیت بدن و هم 
برای توجه و به یادآوری قدرت خداوند انجام می شود. پیامبر خدا؟ص؟ فرمودند: »خشم لکه 
کس خود را در این حالت دید باید صورت روی  قرمزی در دل فرزند بنی آدم است. پس هر 

خاک بگذارد« )ورام،1410ق، ج 1، ص 1۲4(.
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کنترل خشم می باشد،  راهکارهای مناسب جهت  از  در هنگام غضب یکی  نگاه  مدیریت 
حضرت  باشند.  نداشته  غضب آلود  نگاه  یکدیگر  به  کنند  سعی  خشم  هنگام  در  زوجین 
علی؟ع؟ هنگامی که مالک اشتر را به عنوان زمام دار مصر قرارداد یکی از توصیه های ایشان 
به مالک در هنگام خشم، چشم دوختن به آسمان است )همان، ص 148(. همچنین رسول 
که به همسران خود نگاه همراه باخشم و ناراحتی نداشته  خدا؟ص؟ به زنان توصیه می کند 

باشند )نوری، ج 14، ص ۲38(. 
سکوت یکی از ابزارهای فعال جهت کنترل خشم می باشد. سکوت وقفه ای است که باعث 
کنند تا با شناخت عوامل  می شود زوجین در هنگام خشم توانمندی شناختی بیشتری پیدا 
شدید  خشمگین  »هنگامی که  می فرمایند:  خدا؟ص؟  پیامبر  کنند.  مدیریت  را  آن  خشم،  اصلی 
کنید«  )پاینده، ص 569، ح 1975(. همچنین امام علی؟ع؟ فرمودند: »خشم  سکوت اختیار 
کنید« )آمدی، ح 1۲1، ص8۲0(. در روابط زوجین نیز به مردان سفارش  خود را با سکوت دوا 
می کند،  فراهم  را  شما  شدن  خشمگین  زمینه  که  خویش  همسر  اشتباهات  به  نسبت  شده 
هنگامی که  در  زوجین  بدنی  مالیم  تماس  ج  3، ص390(.   ،1413 )صدوق،  کنید.  سکوت 
آن ها خواهد شد  بین  دلبستگی  و  آرامش، محبت  آمدن  به وجود  رفتار خشونت آمیز، سبب 
هنگام  در  می کند  توصیه  زنان  به  خدا؟ص؟  رسول   .)359 ج  15، ص  1414ق،  )حرعاملی، 
خشم دستان خود را در دستان همسر خویش قرار دهند )بروجردی، ج  ۲5، ص 484(؛ زیرا 
کم می کند )مجلسی، 1403ق،  تماس های بدنی عواطف مرد را تحریک می کند و خشم او را 
غسل  و  گرفتن  وضو   .)۲37 ج  ۲5، ص  1414ق،  )حرعاملی،  خوردن  آب  ج  16، ص150(. 
که موجب تغییر در وضعیت عاطفی  )مجلسی، 1403ق، ج  68، ص40( نیز مواردی هستند 

فرد خشمگین می شود.
تقویت رفتارهای عاطفی زمینه ساِز روابط جنسی مطلوب،  در تقویت رابطه عاطفی زوجین 

مؤثر است که عبارت اند از:
داشتن  مقدمات  مهم ترین  از  یکی  همدیگر؛  ارای  فومین  او أ  آراسته  مهارت  الف( 
آراسته و زینت های  که زوجین نسبت به یکدیگر  روابط جنسی مطلوب همسران این است 
َو  َعّزَ  ُه  الّلَ َیِزیُد  ا  ِمّمَ ْهِیَئُة  کاظم؟ع؟ فرموده اند »الّتَ کنند. امام  خویش را برای  همسر خود اظهار 
ْهِیَئة؛ آراستگی و زینت مرد از جمله  َواِجِهّنَ الّتَ ْز

َ
أ ِبَتْرِك  َة 

َ
ِعّف

ْ
ْت  ِنَساٌء ال

َ
َقْد َتَرك

َ
َساِء َو ل ِة الّنِ

َ
َجّلَ فِی ِعّف

که عفت زن را زیاد می کند، همانا زنان از عفت دور شدند چون همسرانشان  چیزهایی است 
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آراستگی زن برای  کردند« )صدوق، 1413، ج 1، ص 1۲۲(. امام صادق؟ع؟  را ترک  آراستگی 
شوهر را الزم شمرده و فرموده است: »برای زن شایسته نیست که خود را در پیش همسرش از 
کرم؟ص؟ یکی از  آرایش و جمال ظاهری دور نگه دارد« )صدوق، 1413، ج 1، ص ۲3(. پیامبر ا
ْحَسَن ِثَیاِبَها؛ بر زن است 

َ
َبَس أ

ْ
حقوق شوهر را پوشش زیبای زن دانسته است و فرموده اند: » َتل

که در برابر شوهر، بهترین لباس خود را بپوشد« )حرعاملی، 1414ق، ج ۲0، ص 58(. همچنین 
در آموزه های دینی سفارش شده  است که مرد باید ظاهر خود را جّذاب و دوست داشتنی کند. 
امامان  معصوم؟مهع؟ در سیره خود به این مطلب  توجه ویژه ای داشتند، آن بزرگواران خود را 
برای همسرانشان آراسته و مرتب  می کردند و لباس مناسب می پوشیدند )حرعاملی، 1414ق،  

ج 5، ص 31(.
تزیین خود  که فرد جهت  از مواردی است  ب( خضاب و رنگ  ر أ مو و  ست؛ یکی 
که  نیست  سزاوار  زن  »برای  می فرمایند:  امام صادق؟ع؟  می دهد.  انجام  به همسرش  نسبت 
خضاب کردن دست خویش را ترک کند«)کلینی، 1407ق، ج 5، ص 509(. چنانکه بلند گذاشتن 
کید شده است  ناخن ها )مجلسی، 1403ق، ج 73، ص 1۲5( و رنگ کردن آن ها در روایات تأ
زن  روانی  آرامش  کردن عاملی مناسب جهت  )حرعاملی، 1414ق، ج 4، ص 460(. خضاب 
)حرعاملی،  می شود  همسر  به  محبت  تقویت  موجب   .)99 ج 73، ص  1403ق،  )مجلسی، 

1414ق، ج ۲، ص 8۲(. 
ج( استعمال اوی خوش؛ رسول خدا؟ص؟ می فرمایند: »من از دنیای شما استعمال بوی 
خوش را دوست می دارم« )همان، ج ۲، ص 144(. عالقه رسول خدا؟ص؟ به بوی خوش به 
حدی بود که پولی که حضرتش برای عطر استفاده می کرده بیش از پولی بوده که صرف غذا 
می کردند. در متون دینی سفارش های متعددی نسبت به استفاده از عطر و خوش بو بودن در 
روابط همسران شده است. به زنان توصیه شده تا سعی کنند همیشه خوش بو باشند تا مرد از 
زن خود لذت ببرد و دل خود را به غیر از همسرش، مشغول ننمایند؛ به همین جهت خوش بو 
سفارشات  از  یکی  )طبرسی، ص۲00(.  می دانند   زنان  بهترین  شاخصه های  از  یکی  را  بودن 
معصومین؟مهع؟ به زنان این است که برای همسران خویش خود را خوش بو و از عطر استفاده 
عطری  گران بهاترین  زهرا؟اهس؟  حضرت  چنانکه  158(؛  ج ۲0، ص  )حرعاملی،1414ق،  کنند 
)حرعاملی،  می نمودند  استفاده  برای همسرشان حضرت علی؟ع؟  داشتند،  اختیار  در  که  را 
1414ق،  ج ۲0، ص 158(. به مردها نیز سفارش شده سعی کنند همیشه خوش بو باشند. امام 
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یَب  فِی ُكّلِ َیْوم؛ شایسته است که مرد هر روز  ْن  َیَدَع  الّطِ
َ
ُجِل  أ کاظم؟ع؟ می فرمایند: »لا َیْنَبِغی  ِللّرَ

از بوی خوش استفاده کند«  )حرعاملی، 1414ق، ج ۲، ص 14۲(. 
 ( نظیف او أ فومین ارای یکدیگر؛ طهارت و نظافت در هر شرایطی الزم و پسندیده 
که در اسالم بر  است؛ اما رعایت آن برای زن  و شوهر اهمیت بیشتری دارد. از جمله مواردی 
کیزگی بدن )حرعاملی، 1414ق، ج  1، ص  کید شده عبارت اند از: پا بهداشت و نظافت آن تأ
کردن و شانه زدن مو )کلینی،  کوتاه  ۲47(، شستن و نظافت لباس ها )همان، ج 5، ص 7(، 
قدر  هر  شوهر  و  زن  بنابراین   .)۲۲7 ص  )پاینده،  زدن  مسواک   ،)310 ص  ج 11،  1407ق، 

کیزه و نظیف باشند. می توانند باید برای یکدیگر پا
کانون خانواده داشته و  روابط عاطفی مطلوب و سالمت جنسی نقش مهمی در استحکام 
کید بوده است)پاشا، 1389، ص 3(. یکی از وظایف  همواره در شریعت مقدس اسالم مورد تأ
که یکی  شرعی و قانونی همسران این است که همدیگر را در نیازهای جنسی اشباع کنند؛ چرا
از نظر اسالم بلکه بر اساس خواسته فطری انسان برطرف ساختن  ازدواج نه تنها  از اهداف 
که  نیازهای جنسی است. یک رابطه جنسی لذت بخش برای زوجین زمانی محقق می شود 
گاه باشد، از جمله این وظایف  هریک از آنها نسبت به وظایف خود در حین رابطه جنسی آ

دانستن روابط غیرکالمی و به کار بستن آنها است: 
الف( روابط غیرکالمی مرد در ارضای میل جنسی همسر بسیار مهم است. زن قبل از روابط 
نیاز به به محبت خاص همسرش دارد )حرعاملی، 1414ق، ج ۲0، ص 63(. رسول  جنسی 
خدا؟ص؟ فرمودند: »هیچ یک از شما به سوی  همسرش نباید برود و با او خلوت نکند مگر آن که 
کاشانی، ج 3، ص 110(. شوهر با  گردد« )فیض  بین آنان بوسه و صحبت عاشقانه  رد و بدل 
این فعالیت ها زمینه ارضای این نیاز همسرش  را فراهم می سازد. همچنین امام رضا؟ع؟ بر 
ج 59، ص 3۲7(.  1403ق،  کردند)مجلسی،  کید  تأ رابطه جنسی،  از  قبل  به همسر  محبت 
که انسان مؤمن انجام می دهد و در عین حال  کارهای  از  پیامبر خدا؟ص؟ نیز فرمود: »یکی 
بنابراین  )بروجردی، ج ۲4، ص 334(.  با همسر خویش می باشد«  بیهوده نیست، معاشقه 
به  زوجین  آمیزش،  و  ارتباط جنسی  برقراری  هنگام  که  است  کرده  کید  تأ اسالم  مبین  دین 
روابط غیرکالمی و محبت کردن به همسر توّجه کنند و در ارتباط جنسی عجله نکنند )همان، 

ج ۲5، ص 4۲6(.
آرایش  با  باید  زن  همسر؛  با  جنسی  رابطه  جهت  مناسب  رفتارهای  و  بدنی  ارتباط  ب( 
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کند  کردن موانع تماس بدنی خود را بر شوهرش عرضه   مناسب، لباس های زیبا و با برطرف 
و عالقه خود را به داشتن روابط جنسی به صورت رفتاری به همسرش نشان دهد )حرعاملی، 
1414ق، ج ۲0، ص ۲9(. از مسائل مهم در روابط جنسی همسران، ابراز آشکار محبت در چهره 
و رفتار زن است )مجلسی، 1403ق، ج 100، ص ۲39(. در ارضای نیازهای جنسی همسر هر 

خودنمایی و جلوه گری برای زن مطلوب است)همان، ج ۲0، ص 1۲0(. 

کحث و نتیجه گیری
انسان  به ویژه  ابعاد وجودی  و  از ساحت  پایه شناخت و تحلیلی ژرف  بر  که  منابع اسالمی 
عاطفی  نیازهای  تأمین  جهت  متعددی  غیرکالمی  رفتارهای  و  الگوها  گرفته،  شکل  زوجین 
ارتباط  بر اهمیت نشانه های غیرکالمی در  کیدی است  ارائه نموده است، و این تأ همسران 
میان فردی به ویژه زوجین که هدف آن ایجاد آرامش، محبت، تقویت روابط عاطفی و توجه 
در  مؤثر  غیرکالمی  راهکارهای  داد  نشان  پژوهش  یافته های  می باشد.  یکدیگر  نیازهای  به 
تأمین نیازهای عاطفی همسران با توجه به منابع اسالمی عبارت اند از چهره بشاش، تبسم، 
مسافرت،  و  تفریح  همسر،  از  استقبال  دادن،  هدیه  بصری،  و  بدنی  و صمیمیت  همنشینی 
کمک در کارهای خانه، گوش دادن فعال، آراستگی، کنترل خشم و بایسته های غیرکالمی در 

رابطه جنسی همسران.
یافته های این پژوهش با بسیاری از پژوهش هایی که به روابط عاطفی زوجین در خانواده 
پرداختند، همسو است. به عنوان نمونه ساالری فر )1393( در پژوهشی زوج درمانی شناختی 
کرد.  توجه  زوجین  روابط عاطفی  به  آن  در  و  کرد  را طراحی  اسالمی  بر متون  رفتاری مبتنی 
دولتخواه)139۲( در ساخت پرسشنامه روابط زوجین به رابطه عاطفی زوجین در آموزه های 
اسالمی توجه کرد. محققیان و همکاران )1396( در پژوهشی نقش ارتباط غیرکالمی در تقویت 
بنیان خانواده از منظر اهل بیت؟مهع؟ را نشان داد. جوادی و همکاران مهارت های ارتباطی و 

تعامالت عاطفی در بستر ارزش های دینی برای افزایش رضامندی زوجین را نشان داد. 
رویکرد  با  زوجین  روابط غیرکالمی  آموزشی  آینده بسته  در پژوهش های  پیشنهاد می شود 
اسالمی طراحی شود و اثر بخشی آن بر بهبود عملکرد خانواده و رضایت زناشویی ارزیابی شود.
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