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 شامل پـدر و مـادر و فرزنـدان خانواده کوچک
ً
ترین واحد اجتماعي است که معموال

 خـانواده نفره تا چندین نفره باشد، البته ممکن است خانواده تک؛است
ً
ولي امروزه عمـدتا

هیـخانواده در اسالم پایياز سومتشکل از پدر و مادر و فرزندان) مطرح است.(ايهسته

ه و ی. صدها آاستار شدهیت آن سفارش بسیفیکياجتماع است و بر حفظ و ارتقاياصل

، حقـوق ازدواج و منفوربـودن طـالقيخانواده و ارزش معنويریگث در مورد شکلیحد

ن یمتـأي، لـزوم کـار بـرايارزش فرزنـددار،بـودن کـار در خانـهيعبـاد،خانـهياعضا

ــهیهز ــان ــاهيه ــانوادهيرف ــ، مطلوبخ ــدگی ــعه زن ــرهيت توس ــدو به ــب و يمن از مواه

بر خالف .گر آمده استیط مصرف و امور دیو شرايم برنامه زندگیتنظ،يالهيهانعمت

در امـر يانسـانيهاشدن ارزشفراموشيکشورها به بهار که توسعهیتجربه چند قرن اخ

، دیسـنجيان اقتصـادیـار سـود و زیـرا با معيگهمه زنديدارهی، نظام سرماخانواده شد

ل شـد و یـن تحلیان والـدیـسـود و ززانیافراد هم بر اساس ميمندشدن و عالقهدارزندفر

يه ارتقـایـ، پاخانواده در مکتب اسـالم.دیگرديهايریگمیهمه تصمه یاقتصاد اصل و پا

ثـار و ی، اياجتمـاعات یـروحگـرفتنو شـکليرشد معنـونه یانسان و زمتکاملويروح

ر معنا ین مسیخانواده در ايبعد اقتصاد.ردیگيد قرار میر توحی... است و در مسگذشت و

گـاهاسـتشده فیتعرآناساسبرو ابد یيم ت تعامـل یـفیخـانواده و کاز اقتصـادي. آ

ن امـور یـالزم اسـت و جوانـان بـا اطـالع از اياهر خـانوادهيبراگریکدیآن با ياعضا

شتر مراعـات یرا بکنند و حقوق همسر و فرزندان خودشروعيترمناسبيزندگتوانند يم
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ت در مـورد ابعـاد یـبمکتب قـرآن و اهـلهايدستورن ییجهت تبکتاب حاضر در.ندینما

. مطالـب دهديامر را انجام منیاقتصاد اات علمیبا استفاده از ادباقتصاد خانواده است و 

ــا ــاه و پیجايدر محوره ــاننه اقتصــاد خــانواده،یشــیگ ــانوادهياصــول و مب ، اقتصــاد خ

انــداز و ، خــانواده و دولــت و پــسکــرد و مصــارفنــهی، هزکســب درآمــد،يزیــربرنامــه

.آمده استيگذارهیسرما

ي روح و موفقیـت در زنـدگي و تعـالجوانان دختر و پسري است که ،مخاطب کتاب

هاي موفـق دینـي کنند و براي وصول به آن تجربه خانوادهتحصیل و کار را با هم طلب مي

دانند. کتـاب را بـه بـانوي همچون خدیجه و رسول خدا و فاطمه و علي را هدف خود مي

کنم. اول اسالم خدیجه کبري(س) تقدیم مي

يدوانييرضاد يمج
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