
 الیت بر اطفالو

  ندا قاسمی

 چکیده

ی ٍالیت  پژٍّص حبضس بب ػٌَاى ٍالیت بس اطفبل، دز صدد هؼسفی دلیك اٍلیبء ضسػی طفل ٍ هحدٍدُ

اٍلیبست تب بِ ایي ٍسیلِ اٍلیب بب ٍظبیف خَیص بِ خَبی آضٌب ضدُ دز جْت ًیل بِ ّدف غبیی ٍالیت بس 

ی هبلی ٍ غیس هبلی  بسدازًد ٍ ًیص زاُ بس ّس گًَِ سَء استفبدُاطفبل وِ ّوبى زػبیت هصلحت وَدوبى است گبم 

اش جولِ اهَزی وِ اسالم ًسبت بِ آى دلت ًظس داضتِ، هسبئل هبلی ٍ ًیص اهَز غیس هبلی اش . اش وَدوبى بستِ ضَد

دز، لبیل اشدٍاج ٍ طالق وَدوبى است وِ بب تَجِ بِ ػدم تویص آًْب دز هَازد هروَز، ایي هسئَلیت بِ دٍش پ

ایي افساد بِ استٌبد آیبت، زٍایبت ٍ اجوبع دز . جد پدزی، ٍصی اش طسف آًْب ٍحبون ضسع ًْبدُ ضدُ است

بدیي . ضًَد صَزت احساش ضسایطی اش لبیل اسالم، بلَؽ، ػمل، زػبیت هصلحت ٍ ػدم هفسدُ، ٍلی ػبم طفل هی

ّس یه اش پدز ٍ جد پدزی  .ضًَد از هید هؼٌب وِ سسپسستی ًىبح ٍ اهَال اطفبل زا جْت حفظ هٌبفغ آًبى ػْدُ

ٍصی دز . ضَد بِ ًحَ هستمل بس اطفبل ٍالیت دازًد ٍ دزصَزت تؼبزض، ٍالیت جد بس پدز بستسی دادُ هی

صَزتی وِ پدز ٍ یب جد دز شهبى حیبتطبى بِ اٍ اذى دادُ ببضٌد، دز ًىبح ٍ اهَال اطفبل، پس اش فَت پدز ٍ یب 

اون ّن هبًٌد دیگس اٍلیبء هٌَط بِ زػبیت هصلحت اطفبل است، چسا وِ ٍالیت ح .جد ٍالیت خَاّد داضت

بب تَجِ بِ ذوس اٍلیب ضسػی، . زضبیت خداًٍد ٍ ّدف غبیی اش اػطبی ٍالیت بِ اٍلیبء ّوبى هصلحت طفل است

ی اٍلیبء ضسع. هبدز بٌببس اجوبع فمْبء، استصحبة ػدم ٍالیت، اٍلَیت ٍ زٍایبت، ّیچ ٍالیتی بس اطفبل ًدازد

ضَد ٍ ًیص اٍلیبء ضسػی دز طالق  اطفبل هٌحصس دز افساد ًبم بسدُ ضدُ ٍ ضبهل افساد دیگس اش جولِ هبدز ًوی

دز ٍاجببت هبلی ّوچَى شوبت ٍ خوس، هبداهی وِ اهَال وَدن هَضَع بَدُ ٍبب آى  .دازای ٍالیت ًیستٌد

 .ضوَل خوس ٍ شوبت خَاٌّد ضدتجبزت ًطَد،خوس ٍ شوبت ًدازد اهب اگس بب تجبزت، هٌفؼتی حبصل ضد، م

دز یه والم بب تَجِ بِ ًفی ّس اهس ضسزی دز اسالم، ٍالیت اٍلیبء ضسػی هٌَط بِ ػدم ضسز بِ طفل ٍ زػبیت 

  .ببضد هصبلح هبلی ٍ غیس هبلی اٍ هی
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