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  چكيده
تمايل به زيبايي يك خواسته دروني و فطري بشر است كه همواره در طلب آن 

به گواهي تاريخ، جراحي زيبايي در اسكندريه و روم قديم وجود داشته و از . باشد مي
  .گذرد دهه مي 5نيز بيش از  سابقه عمل جراحي پالستيك و زيبايي در ايران

به وجود آمده، روانپزشكان و » بيماري«ها و تحوالتي كه در مفهوم  پيشرفت
نظران حقوقي را بر آن داشت كه اختالل رواني ناشي از نقص ظاهري افراد را  صاحب

نوعي بيماري قلمداد كنند و اعمال جراحي زيبايي كه به منظور حفظ تعادل روحي و 
  . گيرد نيز درمان آن تلقي نمايند رد انجام ميبهبود رواني ف

ترديدهاي اساسي كه در مشروعيت اعمال جراحي زيبايي وجود داشت نتيجتاً با توجه 
ها و نظريات فقهاي معاصر در جواز اعمال جراحي  به قصد معالجه و درمان در اين گونه 

زيبايي مشروع گيرد برطرف گرديد و اعمال جراحي  كه به قصد زيباسازي انجام مي
قانون مجازات  59ماده  2همچنين براي جرم نبودن اين اعمال وفق بند . قلمداد شد

بايست جهت رفع مسؤوليت جراح زيبايي رعايت  اسالمي، شرايط ماده مذكور نيز مي
  .گردد

  
  واژگان كليدي

  حق زيبايي، جراحي زيبايي، مشروعيت، تعهد پزشكي
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  ق پزشكيجراحي زيبايي از منظر فقه و حقو

ترديدي نيست كه يكي از  1.خداوند زيباست و زيبايي را دوست دارد
عالقه انسان به ترسيم يك ظاهر . شاهكارهاي خلقت، موجودي به نام انسان است

هدف هر . تر از تخصص جراحي پالستيك است طبيعي يا حتي جذاب بسيار قديمي
  .عمل زيبايي بهبود بخشيدن به وضع ظاهري است

گردد كه امروزه  هاي جراحي پالستيك محسوب  ايي يكي از شاخهجراحي زيب
رسد كه جراحي زيبايي جزء  در ابتدا به نظر مي. گسترش چشمگيري يافته است

اعمال جراحي غيرمجاز باشد زيرا مقصود از آن معالجه بيماري نيست بلكه هدف 
پالستيك در آن صرفاً زيبايي است ولي با اندكي تأمل در فايده جراحي زيبايي و 

يابيم كه اين نوع عمل  ترميم و اصالح معايب جسماني و ظاهري افراد درمي
  .ها گردد يتسكين روحي دارندگان اين نارسايتواند موجب  جراحي مي

سؤال اساسي در علوم پزشكي و حقوق اين است كه آيا اعمال جراحي كه 
ا خير؟ و آيا پذيرد مشروعيت دارد ي صرفاً به قصد زيباسازي چهره صورت مي

  رمان در جراحي زيبايي وجود دارد؟قصد معالجه و د
مايه نگارندگان در ارائه اين مقاله گرديده است كه در دو  اين موضوع دست

بخش اول مقاله به اصول كلي حاكم بر جراحي زيبايي، . گردد بخش ارائه مي
و اقسام  مفاهيم و اصطالحات از جمله سالمت و بيماري، جراحي زيبايي و اهداف

شناسي اجتماعي آن اختصاص دارد و در  جراحي زيبايي، پيشينه تاريخي و آسيب
مورد مطالعه قرار و مسئوليت ناشي از آن جراحي زيبايي ماهيت بخش دوم، 

، ماهيت جراحي زيبايي و تعهد پزشكي، جايگاه برائت »مشروعيت«واژه . گيرد مي
  .دهند لعه اين بخش را تشكيل ميدر جراحي زيبايي عناوين و موضوعات مورد مطا
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  شناسي، اهداف و اقسام مفهوم ـ بخش اول
  شناسي موضوع مفهوم ـ مبحث اول
  مفهوم سالمت و بيماري ـ گفتار اول

  
  سالمتـ 1

ها در صورتي انسان. هاي اجتماعي است سالمت شرط ضروري براي ايفاي نقش
م احساس كنند و هم جامعه توانند فعاليت كامل داشته باشند كه هم خود را سال مي
اي است كه ممكن است هميشه بر هم منطبق  ها را سالم بداند و اين دو جنبه آن

ترين مسائل حيات آدمي است و به  سالمت فردي و جمعي يكي از مهم. نباشد
محقق انگليسي . توان گفت سالمت، تعامل تن و روان است عبارت ديگر مي

  :كند شرح زير تعريف سالمت را به » فريزر بروكينگتون«
سالمت عبارت است از احساس شادابي جسمي، فكري، روحي، همراه با «

ها و تطابق جسمي و روحي كه موجب  ذخيره قدرت بر اساس عملكرد عادي 
فراهم گرديدن وسائل زندگي سرشار از نشاط براي انجام خدمات و كارهاي عادي 

  .)45ص ،1385محسني، ( »باشد
كه حالتي مخالف  سالمت پيش از آن. غيرعادي دارد انسان حالت عادي و

انساني كه از عهده . حالت غيرعادي باشد در حكم نوعي روش گذران زندگي است
توان  در تأييد اين مطلب مي. تطابق با بسياري از هنجارها برآيد حقيقتاً سالم است

جنبه  را به دو به تعريف سالمت سازمان بهداشت جهاني تمسك جست كه آن
سالمت حالت رفاه و آسايش كامل رواني، «: بدني و رواني تقسيم كرده است

  .»جسمي و اجتماعي است، و نه تنها فقدان بيماري و يا نقص عضو
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نموده است، پي » سالمت«با تعريفي كه سازمان بهداشت جهاني از واژه 
هاي اجتماعي قرار دارد ودر نهايت سالمت  بريم كه سالمت در رديف ارزش مي
فهومي است كامالً نسبي و به طور كلي تحت تأثير عواملي از جمله محيط م

اجتماعي، خصوصيات دروني، محيط زيست، محيط فيزيكي و خصوصيات بدني 
سالمت نه تنها وسيله دوام زندگي است، بلكه در جهت تحصيل ساير . قرار دارد

كه سبب  تندرستي و سالمت رواني. گيرد ها هم مورد استفاده قرار مي ارزش
و » قدرت«خوشرويي و برخورد بهتر با مردم است انسان را در كسب ارزش 

ها، سالمت جسماني و رواني  براي فراگرفتن مهارت. كند ياري مي» ثروت«
، 1372صانعي، (» عقل سالم در بدن سالم است«: اند چه گفته چنان. ضروري است

  .)107ص
  
  بيماري ـ2

باشد، اما در  يشه و در همه جا مطرح مياي جهاني است كه هم بيماري پديده
ي اهميت و نحوه مقابله  هاي متفاوت و نقاط مختلف جهان از نظر نوع، درجه زمان

هرچند كه بيماري در تمام اجتماعات . با آن، از شرايط متفاوتي برخوردار است
هاي مختلف متفاوت  وجود دارد، ليكن تعريف و انتظار بيماران از آن در فرهنگ

  .)57، ص1385محسني، ( است
در تعريف بيماري عوامل گوناگوني از جمله عوامل رواني، اجتماعي، زيستي 

رغم كثرت  بايد توأم با يكديگر در نظر گرفته شوند و به لحاظ همين موضوع علي
توان تعريف دقيقي از آن ارائه  استعمال لفظ بيماري در جامعه و سادگي آن، نمي

. باشد هاي مختلف از مفهوم آن متفاوت مي تهنمود و برداشت متخصصين رش
با عنايت به . اند بيماري را در غالب موارد انحراف از حالت سالمت تعريف كرده
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كثرت و گستردگي عوامل، تعاريف مختلفي از بيماري شده است؛لذا اين تعاريف 
  .)57، ص1385محسني، ( بندي كرد توان به شرح ذيل طبقه را مي
  .ان عضو و خارج شدن از حالت طبيعيتغيير در ساختمـ 1
  .تغيير در وظايف طبيعي جسم و روانـ 2
  .پيدايش حالتي كه سبب رنجي مشخص گرددـ 3
 .عدم تعادل رواني و اجتماعيـ 4

  
  جراحي پالستيك و زيبايي ـ گفتار دوم

  جراحي پالستيك ـ1
 باشد كه هدف آن ترميم هاي تخصصي جراحي مي جراحي پالستيك يكي از رشته

هاي مادرزادي اعضاي بدن انسان بوده و داراي  هرگونه نواقص ظاهري و ناهنجاري
  .باشد اهدافي گوناگون از جمله اصالح شكل ظاهري، عملكرد اعضا و زيبايي مي

زند  هاي تئوري و عملي دست به كاري مي جراح پالستيك با استفاده از آموزه
. باشد واقع شعور ذاتي او مي ي آن حاصل قدرت خالقه و ابتكاري و در كه نتيجه

آوري دارد و بسيار  هاي سرسام واقعيت اين است كه جراحي پالستيك هزينه
خطرآفرين است و امروزه متأسفانه تب جراحي پالستيك در جامعه شيوع و 

  .گيري يافته است گسترش چشم
جراح پالستيك عالوه بر پزشك بودن هنرمند نيز هست، او نه تنها زيبايي از 

كند و  گرداند، بلكه خود زيبايي ايجاد مي رفته در گذر زمان را بازمي دست
  .نمايد همچنين تعادلي بين جسم و روح انسان برقرار مي
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هاي جراحي پالستيك هستند، ضمن  جراحي ترميمي و جراحي زيبايي شاخه
اينكه تعدادي از اعمال جراحي ترميمي احتياج به عمل جراحي زيبايي نيز دارند و 

  .ها مكمل يكديگرند اين
  
  جراحي زيبايي ـ2

ي دروني و فطري است كه آدمي همواره در طلب  تمايل به زيبايي يك خواسته
كه در اين   مند است و آن جراحي زيبايي از خصوصيات خاصي . باشد آن مي
. گيرد باشد نيز تحت عمل جراحي قرار مي ها فردي كه به هيچ وجه بيمار  جراحي

  .لفيقي از علم و هنر استجراحي زيبايي، ت
مي گردد كه امروزه  هاي جراحي پالستيك محسوب  جراحي زيبايي يكي از 

شيوع زيادي پيدا كرده است و هر روز به ميزان افرادي كه متقاضي جراحي 
جراحي زيبايي كه زماني مختص طبقات مرفه و . شود زيبايي هستند، افزوده مي

  .ات جامعه را درگير نموده استثروتمند جامعه بود، اكنون كليه طبق
هايي هستند كه در قرن اخير بيش از پيش مورد توجه  سالمتي و زيبايي مقوله

آلي از  اشخاصي كه متقاضي جراحي زيبايي هستند تصويرهاي ايده. اند قرار گرفته
سازند و از جراح زيبايي انتظار دارند كه عملشان به همان  ظاهر خود در ذهن مي

پذير نيست زيرا پزشك  ولي اين امكان. اند، انجام پذيرد ر نمودهصورتي كه تصو
جراح زيبايي با گوشت و پوست و خون سروكار دارد و هدف هر عمل زيبايي 

بنابراين . بهبود بخشيدن به وضع ظاهري است نه رسيدن به زيبايي كامل و مطلق
مي كه فرد جراحي زيبايي يعني برطرف نمودن نواقص ظاهري افراد از حيث آناتو

  .نمايد را دچار درد و رنج روحي مي
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گردد كه جراحي زيبايي از  اگرچه در وهله نخست اين گونه به ذهن متبادر 
باشد، ليكن با اندكي تأمل در  جا كه هدف از آن زيبايي است، امري جايز نمي آن

م يابي تأثير جراحي زيبايي بر ترميم و اصالح معايب جسماني و ظاهري افراد در مي
ها  تواند موجب تسكين روحي دارندگان اين نارسايي كه اين نوع عمل جراحي مي

  .باشد
  

  حق زيبا بودن ـ الف
  اي برادر سيرت زيبا بيار           صورت زيباي ظاهر هيچ نيست 

  

مشاهده طبيعت با اين همه زيبايي و نظم و ترتيب آن، ما را به اين حقيقت 
دارد و چنانكه در  است و زيبايي را دوست سازد كه خالق آن زيب رهنمون مي

خداوند » «ان اهللا جميل و يحب الجمال«: آمده است) ص(حديثي از پيامبر اكرم 
ترديدي نيست كه يكي از شاهكارهاي خلقت، . »زيباست و زيبايي را دوست دارد

موجودي به نام انسان است و نگاهي هرچند گذرا به ساختار وجودي انسان اين 
: كه خالق انسان به صراحت فرموده است چه دليلي باالتر از . كند ثابت  مساله را

  .)4قرآن كريم، سوره تين، آيه  (» نسان را در بهترين صورت آفريديمما ا«
ارسطو زيبايي . زيبايي در ميان فالسفه و حكيمان نيز جايگاه خاصي داشته است

زيبايي صفتي . انسته استد را در هماهنگي و تناسب اجزا در كل به هم پيوسته مي
شود دارنده آن قطع نظر از فوايد و منافعش خوشايند گردد و  است كه موجب مي

در انسان سير و شهودي غيرارادي و حالتي خوش به دور از نفع و سود 
  .انگيزد برمي
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راز زيبايي . اند برخي زيبايي را به اندام و برخي به قلب و روح تعريف كرده
ب مهربان و ميل به شادي و محبت است، ولي زيبايي ظاهري واقعي در داشتن قل

  .در عصر حاضر تبديل به ارزش گرديده است
. در شرع اسالم ارش عضوي كه در زيبايي مؤثر است بيشتر تعيين شده است

گردد كه ارزش و ديه اعضايي  در فصل ديات قانون مجازات اسالمي مشاهده مي
به طور مثال در مواد . اي بدن بيشتر استكه در سر و صورت هستند از ساير اعض

قانون مذكور از بين بردن مجموع دو گوش و مجموع دو لب هر كدام  391و  386
كه ديه از بين بردن حس  غير از ! ديه كامل دارد يعني برابر ديه قتل يك انسان

 ها به عنوان ي اهميت دادن اسالم به گوش اي دارد و اين نشانه شنوايي ديه جداگانه
  .عضوي مؤثر در زيبايي است

  
  اهداف جراحي زيبايي ـ ب

به . هدف دانش پزشكي حفظ و حمايت بيماران و تسكين درد و آالم آنان است
همين علت نيز هر عملي كه با اين هدف تطبيق نمايد از نظر دانش پزشكي قابل 
قبول است و در خارج از اين محدوده هيچ عمل جراحي و طبي ديگري قابل قبول 

  .نيست
رابطه بين تن و روان و ارجحيت يكي از آن دو بر ديگري مورد بحث دائمي 

متخصصين علوم انساني اعتقاد دارند كه انسان يك . فالسفه و حكيمان بوده است
طور كلي با همين  واحد اجتماعي، جسماني و رواني است و بايد او را به
اياي مذكور، موجب خصوصيات به حساب آورد و تنها نگريستن از يكي از زو

  .گردد شناخت آدمي نمي
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هدف هر عمل جراحي زيبايي بهبود بخشيدن به وضع ظاهري است نه رسيدن 
جراح زيبايي قبل از هر چيز يك پزشك است و . به زيبايي كامل و مطلق

فاكتورهاي پزشكي و رواني را كه باعث شده يك فرد سالم با ميل خودش براي 
  .كند ند به خوبي درك ميانجام اين جراحي مراجعه ك

بعضي از روانپزشكان معتقدند كه در بعضي موارد نواقص ظاهري در افراد، 
به همين علت معالجه آنان . آورد وجود مي هاي رواني خاصي براي آنان به ناراحتي

هدف اين اشخاص از مراجعه به جراحان . را بايد نوعي معالجه رواني دانست
ردن نواقص ظاهري است و اين هدف مغايرتي با پالستيك و زيبايي، از بين ب

  .باشد اهداف علم پزشكي ندارد و در عرف پزشكي نيز مورد قبول و پذيرش مي
مند به جراحي زيبايي معموالً فردي سالم بوده و در  بنابراين بيمار عالقه

باشد و جراح  جستجوي راهي براي رفع عيوب ظاهري خود تحت بهترين شرايط مي
در رسيدن به اين هدف، او را به زيباترين وجه كمك و ياري  زيبايي نيز

  .رساند مي
  

  لزوم قصد درمان در جراحي زيبايي ـ ج
با توجه به شناخت كلي كه از واژه سالمت و بيماري به دست آمد، در مواردي كه 

بر » بيماري«موضوع به واژه  )306، ص1385اخوت، (گيرند  اساتيد حقوق اشكال مي
پذيرد  ماتي كه براي از بين بردن چنين نواقص و حاالتي صورت ميگردد و اقدا

  .گردد در واقع به قصد معالجه و درمان باز مي
با توجه به پيشرفت علوم پزشكي و علوم مرتبط با آن بايد پذيرفت كه تنها 

جاي ضرورت  ها به معني واقعي كلمه هدف معالجه نيست و بايد به  درمان بيماري
  .ان، به عدم قصد سوء بسنده كردو وجود قصد درم
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سؤال اساسي اين است كه آيا كسي كه متقاضي عمل جراحي زيبايي است، 
  بيمار محسوب و جراحي زيبايي معالجه و درمان است يا خير؟

با عنايت به تعاريف مختلفي كه از بيماري به عمل آمده است و داليل متقن و 
هاي روحي و رواني ارائه  د بيماريمحكمي كه روانشناسان و متخصصان امر در مور

توان اظهار نظر نمود كه شخص متقاضي جراحي زيبايي،  اند به روشني مي نموده
باشد؛ فلذا كار پزشك متخصص  بيمار است و جراحي زيبايي نيز درمان آن مي

اشخاصي كه به . باشد جراحي زيبايي در واقع به قصد درمان بيماري فرد مي
نمايند در عضوي كه مبادرت به جراحي  راجعه ميمتخصص جراحي زيبايي م

نمايند يا در شكل ظاهري آن نقص يا در كاركرد و وظيفه آن عضو  زيبايي مي
شود و اقدام  اختاللي وجود دارد كه در اين دو مورد شخص بيمار محسوب مي

  .باشد جراح زيبايي در جهت درمان مي
حي زيبايي مراجعه جاست كه اگر شخصي به جهت عمل جرا بحث اصلي اين

ي ذاتي آن عضو نداشته  گونه نقصي در ظاهر و يا در كاركرد و وظيفه نموده، هيچ
گردد يا خير؟ آيا  باشد و صرفاً جهت زيبا شدن مراجعه نمايد بيمار محسوب مي

كه عيب و نقص ظاهري و كاركردي  صرف نارضايتي فرد از آن عضو، بدون اين
  ار محسوب كرد؟توان او را بيم داشته باشد، مي
رسد كه با گسترش مفهوم بيماري و پيشرفت اجتماع در عصر جديد  به نظر مي

كه متقاضيان اعمال جراحي زيبايي به گواهي روانپزشكان، اكثراً دچار يك  و اين
نوع اختالل فكري و احساسي به شكل ناخشنودي از يك قسمت از بدن خود 

ي محسوب و درمان آن را نيز مشروع توان نوعي بيمار هستند، اين اختالل را مي
دارند و قصد ضرر  زيرا افراد در راه زيبا شدن و كمال قدم بر مي. قلمداد كرد

رسد بتوان با ظرافت، اعمال جراحي زيبايي از  به نظر مي. رساندن به خود را ندارند
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اي براي حفظ سالمت روحي بيمار  اين دسته را نيز جزء درمان محسوب و وسيله
  .كرد وانمود
  

  شناسي اجتماعي موضوع آسيب ـ مبحث دوم
تر از تخصص  عالقه انسان به ترسيم يك ظاهر طبيعي يا حتي جذاب، بسيار قديمي

كند، نه تنها  ظاهري كه جواني و قدرت را القاء مي. جراحي پالستيك صورت است
دهد بلكه وضعيت فرد را ارتقاء  شانس پذيرفته شدن فرد را در جمع افزايش مي

  .بخشد يم
در برابر اين تمايل، يك جريان محافظه كارانه وجود دارد كه جراحي زيبايي 

سال گذشته، بد نامي  20در طي . داند ي پوچي مي را نشانه را بد شمرده و آن
گيري يافته است و تعداد افرادي كه به دنبال جراحي  جراحي زيبايي كاهش چشم

به تبع اين جريان، تعداد افرادي . شدبا صورت هستند، رو به افزايش مي 2انتخابي
گيرند نيز افزايش  كه به علت مسائل روحي رواني تصميم به جراحي زيبايي مي

  .يابد مي
عاملي كه سبب «: گويد يكي از روانپزشكان در مورد تمايل مردم به زيبايي مي

در » تصوير تن«هاي زيبايي كشيده شود، ميزان تأثير  شود فرد به سمت جراحي مي
تصوير تن، به برآورد شخص از فيزيك بدنش اطالق . عتماد به نفس شخص استا

همه كساني كه احساس عدم رضايت از چهره خود دارند، به سمت . شود مي
هاي دفاعي،  شوند و اعتماد به نفس فرد و روش هاي زيبايي كشيده نمي جراحي

  3.»نقش مهمي در اين امر دارند
ان بيشتر به دنبال هويت اجتماعي هستند و در دهد كه نوجوان تحقيقات نشان مي

هاي  اي ندارند، ممكن است از روش هاي دفاعي پخته بين افرادي كه روش
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و از . ندگسالي استفاده كنسازي به عنوان پلي براي رسيدن به دنياي بزر جسماني
هاي بارز اين رفتار، توجه افراطي به جسم و به تبع آن مراجعه به پزشك  نمونه
  .انجام جراحي زيبايي استبراي 

درصد افرادي كه براي جراحي پالستيك  50بر حسب آمار ارائه شده، بيش از 
كنند، از نظر پزشكان نيازي به جراحي زيبايي ندارند، اما به  به پزشك مراجعه مي

  .كنند كه تحت اين عمل قرار بگيرند هاي بسيار اصرار مي چشمي علت چشم و هم
تخابي افراد براي مطرح شدن در جمع دوستان، گرايش به هاي ان يكي از اولويت

هاي  زيبا شدن است و براي اين مهم از انواع وسايل آرايشي گرفته تا جراحي
نظران و جراحان زيبايي  اكثر روانشناسان و صاحب. كنند زيبايي استفاده مي

يوع هاي زيبايي  مانند جراحي بيني، ش معتقدند كه علل گرايش جوانان به جراحي
توان الگوبرداري جوانان  مدهاي كاذب در جامعه است و دليل موجه اين ادعا را مي

هاي دوستي در مدل بيني و ارائه تصاوير بازيگران هاليوودي براي اعمال از گروه
هاي تصويري  گسترش دامنه ارتباطات جمعي، از جمله رسانه. زيبايي دانست

  .ن استبرداري جواناترين داليل تغيير الگو مرزي از مهم برون
هاي زيبايي، به ويژه  روانشناسان معتقدند يك علت ديگر افزايش جراحي

است كه باعث بدشكلي بيني در افراد » اختالط نسل«جراحي بيني در ميان ايرانيان 
اكثر كساني كه متقاضي اعمال جراحي زيبايي هستند، دچار يك نوع . شود مي

بهتر است ابتدا به يك روانپزشك مراجعه  باشند كه اختالل فكري و احساسي مي
بيني نشده طبيعي و  هرچند ضرورت انجام جراحي زيبايي را در حوادث پيش. كنند

زيرا باعث نوعي توانبخشي به فرد حادثه ديده شده و او . مادرزادي نبايد انكار كرد
  .رساند اش ياري مي را در جهت بهبود روحيه و افزايش كارايي اجتماعي
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سزايي بر افرادي  ها و عقايد گستاخانه ديگران تأثير  ظ روانشناختي، نگاهاز لحا
هاي رواني جدي براي آنان به  گذارد و آسيب باشند، مي كه داراي نقص ظاهري مي

هاي زيبايي، تبديل  يكي ديگر از عوامل مهم گرايش به جراحي. آورد وجود 
  .زيباشناختي به يك ارزش اساسي در زندگي افراد است

ارزشگذاري به يك امر، حالت يا چيزي است كه از نظر اعضاي جامعه با 
شود و اين مطلب كه چه اموري از نظر مردم يك جامعه با  ارزش و مهم تلقي مي

هاي فرهنگي آن جامعه ارتباط  ارزش است به تعليم و تربيت اجتماعي و ماهيت 
نهايت تنوع  ردم بيهاي مورد عالقه م امور و ارزش .)100، ص1372صانعي،( دارد

دارند و با تعريفي كه ارائه كرديم هر امر، حالت يا موقعيتي ممكن است يك 
  .)101، ص1372صانعي،( ارزش تلقي شود

اي در  كننده هاي فرهنگي در جوامع پوياي معاصر، نقش تعيين تضادها و بحران
ن و گرايش كه زيبا بود اين. كنند شرايط رواني و در نهايت بهداشت رواني ايفا مي

كه رجوع به جراحان  گردد يا خير و اين به زيبايي يك ارزش اجتماعي تلقي مي
شناسان  گردد يا خير را بايد به جامعه زيبايي براي زيبا شدن يك ارزش تلقي مي

ولي اين حقيقت تلخ وجود دارد كه گرايش به زيباسازي چهره از . واگذار كرد
ه را درگير كرده است و كشور ما برحسب دهه گذشته به راحتي كليه طبقات جامع

با وجود . باشد ترين متقاضي جراحي زيبايي را دارا مي آمار، در دنيا بيش
ديده به مراجع انتظامي  دهنده حاكي از مراجعه افراد زيان هاي متوالي تكان گزارش

كه در كشور ما تعدادي از افراد بر اثر عوارض حاصل از جراحي  و دادسراها 
توان از پزشكان انتظار داشت كه دست  دهند، نمي جان خود را از دست ميزيبايي 

  .به عمل جراحي زيبايي نزنند
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بديهي است كه از نظر اجتماعي مسؤول شناختن پزشك درباره زيان ناشي از 
اقدامي كه او در چارچوب دانش زمان خود انجام داده است، قدرت ابتكار و 

هاي مرسوم و  و دانش پزشكي را در مرز درمانگيرد  شكوفايي استعداد را از او 
  .)41، ص1372موسوي بجنوردي، (سازد  ضرر متوقف  

فلذا راه . تغييرات اجتماعي نقش پزشكان را در جامعه متحول ساخته است
اصولي، آموزش و هدايت افكار جوانان و نشان دادن الگوهاي درست به آنان 

هترين راه مراجعه به روانپزشك و براي هدايت صحيح اين تب پالستيكي ب. است
كنندگان،  درصد مراجعه 90نظران  زيرا به عقيده اكثر صاحب. درمان رواني است

بايد اين واقعيت را . زنند شناختي دست به عمل جراحي زيبايي مي به علل روان
پذيرفت كه گرايش به زيباسازي به عنوان يك ارزش در بين طيف وسيعي از 

هاي نوين علمي و فني  بنابراين بايد همگام با پيشرفت. است جوانان رايج گرديده
دوين و به مورد هاي اجتماعي، قانوني متناسب با آن ت طور تغيير ارزش و همين

  .اجرا گذاشته شود
  

  پيشينه تاريخي ـ مبحث سوم
در . هاي بسيار قديم شناخته شده بود جراحي زيبايي به شكل ابتدايي آن از زمان

. ا به وسيله جراحان بزرگ، جراحي زيبايي نيز پيشرفت كرده استاروپا و آمريك
ها وجود داشته  به گواهي تاريخ جراحي زيبايي در اسكندريه و بين جراحي رومي

  .)85، ص1383، روتوف( است
سابقه عمل جراحي زيبايي پلك به ده قرن قبل در رابطه با : به عنوان مثال

هاي اضافي پلك فوقاني در  به اثرات  سينا و بعدها ابن رشد . گردد ها  عرب
به برداشتن آن توصيه ) Sickle )1844اختالالت بينايي توجه كرده و همانند 
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هاي جديد جراحي  ميالدي جراحان اروپايي روش 1800در اوايل سال . كردند
در اوايل اكثر جراحان بر روي برداشتن پوست . ترميمي و زيبايي را ابداع كردند

نخستين توضيح مناسب را درباره  Sickleكه  تنهايي تكيه داشتند تا اضافي پلك به 
  .)15، ص1378داداشي، (فتق چربي كره چشم بيان داشت 

اعمال جراحي كشيدن و برداشتن پوست صورت به شكل محدود كه فقط شامل 
پوست بوده از اوايل قرن بيستم به خصوص در كشورهاي اروپايي انجام شده كه 

. زشك به خاطر وضعيت اجتماعي هميشه پنهان نگه داشته شده بودتوسط بيمار و پ
ميالدي اعمال جراحي كشيدن پوست صورت در  1970در حال حاضر از سال 

ها،  دار، منشي هاي خانه مردان و زنان متدوال گشته به ويژه هنرمندان سينما، خانم
  .)48، ص1378داداشي، (برند  همگي از اين اعمال جراحي سود مي

گذرد، ولي به  ه از عمل جراحي پالستيك در ايران بيش از پنج دهه نميگرچ
دليل تحوالت سريع و عميقي كه در پيكره علمي و ساختار آن به وجود آمده 

تخصصي مطرح علمي در زمينه  هاي فوق است، اين رشته را به يكي از شاخه
  .پزشكي و جراحي عمومي بدل ساخته است

ارتباطات گسترده ايران با كشورهاي پيشرفته  افزايش ميزان آگاهي مردم و
آل طلبي در مردم بوده، به  علمي جهان، يكي از عوامل افزايش تفكر ايده

كه تمامي مردم در سطوح مختلف اجتماعي و فرهنگي طالب جراحي با  اي گونه
جراحي پالستيك همانند ساير كشورهاي . اند نتايج بهتر از نظر ظاهري و زيبايي 

هاي متعددي ظاهر گرديده  روپايي در طول ساليان متمادي عمر خود با نامغربي و ا
 .)26، صتا بيكالنتري هرمزي، ( اي خاص از اين رشته بوده است و هر نام معرف 

گذار جراحي پالستيك در ايران است كه انجمن آن، از  پايه 4دكتر سيروس اصانلو
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خصصي با برنامه آموزشي هاي فوق ت در ) 1334(هاي علمي  ترين انجمن قديمي
  . باشد مدون در كشور مي

هاي پرطرفدار دوره فوق  در حال حاضر رشته جراحي پالستيك يكي از 
باشد كه با توجه به نياز روزافزون جامعه به انجام اعمال جراحي  تخصصي جراحي 

زيبايي، خيل عظيمي از دانشجويان رشته پزشكي تمايل به ادامه تحصيل در اين 
  . و جذاب را دارند رشته نو

  
  اقسام جراحي زيبايي ـ مبحث چهارم

بندي جراحي زيبايي به هدف متقاضيان اين نوع جراحي  مالك و معيار تقسيم
اگر هدف صرفاً براي زيباسازي، بدون نقص و عيب ظاهري و معقول . بستگي دارد

و اگر براي برطرف كردن نواقص ظاهري و » غيردرماني«باشد، جراحي زيبايي 
توضيح مختصري در . گردد محسوب مي» درماني«درد و رنج ناشي از آن باشد، 

  .سازد ها را آشكار  خصوص اين دو قسم جراحي زيبايي، تفاوت آن
  

  درماني ـ جراحي زيبايي گفتار اول
ناشي از حوادث (روانپزشكان عقيده دارند كه موارد زشتي و نواقص ظاهري 

ي كه در اثر جنگ و سوانح ديگر در سوختگي و تصادفات اتومبيل، جراحات
هاي رواني خاصي به وجود  در اشخاص ناراحتي) اشخاص و نواقص مادرزادي

به همين علت معالجه آنان را بايد معالجه جسمي و رواني دانست زيرا . آورد مي
هدف اين افراد از مراجعه به متخصصان پالستيك و زيبايي از بين بردن نواقص 

هاي نهائي علم پزشكي مخالفتي  مري به هيچ وجه با هدفظاهري است و چنين ا
  .نمايد ندارد، لذا عرف پزشكي اين امر را تجويز مي
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شناختي باعث شده  پيشرفتهاي علمي در عرصه پزشكي و مباحث روان امروزه، 
كه عمليات پزشكي در حوزه جراحي زيبايي از ديد نه درماني جسماني بلكه 

ار گيرد و مفهوم درمان از مقوله جسم فراتر رفته و درماني رواني نيز مدنظر قر
  .شود روان انسان را نيز شامل مي

برخي از اساتيد عقيده دارند كه اگر جراحي زيبايي براي برگرداندن سالمت 
باشد، رضايت ) مجروحان صورت(جسمي و رواني به يك موجود از نظر افتاده 

يعني . )512، ص1377گاستون و غيره،  استفاني،( قرباني جرم، توجيه كننده خواهد بود
  .باشد مبتني بر يك ضرورت حياتي و معقول مي

كه جراحي زيبايي جايز قلمداد گردد، اولين قاعده رعايت تناسب بين  براي اين
پس اگر عيب . دهد درجه عيب و خطري است كه بيمار را در معرض آن قرار 

گرفتن و حضور در جامعه و  شديد باشد به نحوي كه صاحب خويش را مثالً از زن
دهد و  دارد يا او را در محل سخره و استهزاء عموم قرار مي كسب رزق بازمي

نمايد  شود و زندگي را بر وي دشوار و سخت  موجب اضطرابات عصبي و روحي 
بسا ممكن است براي رهائي از آن دست به خودكشي بزند، در چنين  كه چه

اي براي  يابد و وسيله ارتقاء مي حي براي معالجه مواردي جراحي زيبايي به مقام جرا
بنابراين جراحي . )176، ص1373پوريان،  شجاع( باشد حفظ سالمت روحي بيمار مي
رود كه عنصر شفا در آن وجود داشته و بين درجه  زيبايي زماني جايز به شمار مي

 كند و خطري كه در معرض آن عيبي كه شخص مبتالبه از آن اظهار شكايت مي
  .)177، ص1373پوريان،  شجاع( گيرد تناسب وجود داشته باشد قرار مي
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  ـ جراحي زيبايي غيردرماني گفتار دوم
اشتغال فكري و نگراني نسبت به شكل صورت و قيافه و نيز شكل و اندازه بدن 
آدمي در حد طبيعي و معمول قابل قبول است ولي با توجه به فرهنگ جامعه عصر 

رده وسايل ارتباط جمعي در مورد سر و وضع و قيافه و هيكل، ما و تبليغات گست
  .تر نمود پيدا كرده است اين نگراني و نارضايتي بيش

هاي زيبايي جهت انجام اعمال جراحي  نگراني فوق باعث مراجعه اشخاص به 
كه هيچ گونه نقص ظاهري و مادرزادي يا عيب معقول و  زيبايي شده بدون اين
گونه ضرورت حياتي  ها مبتني بر هيچ گونه جراحي اين. ته باشدنامتعارفي وجود داش

  .و درماني نيست
عقيده دارند كه در مورد جراحي زيبايي، اگر هدف سبك و حقوقدانان برخي 

استفاني، ( .كند سخيف باشد عمل جراحي، جرم ضرب و جرح عمدي را توجيه نمي
رفاً تمايل به توان ص هدف سبك و سخيف را نمي .)513گاستون و غيره، ص
نكته ديگر . گونه بدشكلي و عيب و نقص معقول تعبير كرد زيباسازي بدون هيچ

  .كه بين خطر و فايده مورد انتظار بايد تناسبي وجود داشته باشد اين
پزشك متخصص زيبايي نبايد عمل زيبايي را كه نتيجه آن متناسب با فوايد 

ع آن باشد انجام دهد و اگر پزشكي منتظره از آن نباشد، يعني ضرر آن بيشتر از نف
اقدام به جراحي زيبايي نمايد كه جسم و يا روح بيمار بدان احتياج نداشته باشد يا 
تناسبي بين خطر و نتيجه مورد انتظار نباشد شكي نيست كه مسؤوليت كيفري و 

  .توان غير درماني ناميد هاي زيبايي را مي مدني دارد و اين گونه جراحي
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  و مسئوليت مدني ناشي از آن جراحي زيبايي ماهيت ـ بخش دوم
قانون  59ماده  2موضوع بند (» مشروعيت«نقد و بررسي واژه  ـ مبحث اول

  )مجازات اسالمي
با عنايت به اشكاالتي كه در قانون سابق در تشخيص ضروري يا غيرضروري 
بودن اعمال طبي و خصوصيات اعمال طبي يا جراحي ضروري و يا غير آن و 

كه عمل طبي يا جراحي ممكن است از  مرجع تشخيص آن وجود داشته است و اين
 2نظر پزشك يا قاضي ضروري ولي با شرع مخالفت داشته باشد، قانونگذار در بند 

مذكور در » ضرورت«را جايگزين » مشروعيت«قانون مجازات اسالمي  59ماده 
ژه مشروعيت درآثار هاي مختلفي از وا تحليل. قانون مجازات سابق نموده است

منظور از اعمال جراحي يا طبي مشروع، عمل «: خورد مانند حقوقدانان به چشم 
. شود جراحي است كه وفق مقررات پزشكي براي معالجه و درمان بيماري انجام مي

 »باشد ي دكتري بهترين دليل براي مشروع بودن عمل پزشك مي داشتن درجه

  .)28ص تا، بيملك اسماعيلي، (
از شرايط مشروع بودن عمل آن «ي يكي ديگر از اساتيد  چنين به گفتهو هم

است كه موازين فني و علمي و نظامات دولتي رعايت گردد كه دربرگيرنده 
  .)119، ص1386زراعت، ( »بخشي از مفهوم مشروعيت در عمليات پزشكي است

جع و آيا قانونگذارمر. اما با اين جايگزيني نيز مشكالت مزبور حل نشده است
چگونگي احراز مشروعيت اين اعمال را نيز اعالم نموده است؟ آيا مفهوم و 

  باشد؟ محدوده مشروعيت و اعمال جراحي يا طبي مشروع مشخص مي
مقنن صرفًا به لزوم مطابقت عمليات پزشكي و اعمال جراحي با شرع مقدس 

كه قانون  ينبرخي حقوقدانان اعتقاد دارند با توجه به ا. اسالم تأكيد نموده است
حدود و ثغور مشروعيت را مشخص نكرده است و با توجه به عرف و مقررات 
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شرعي، پزشك بايد حسب مقتضيات و وضع بيمار و ساير اوضاع و احوال، 
توان از پزشك توقع  بديهي است نمي. مشروعيت عمل خود را تشخيص بدهد

را » مشروع«ي  هداشت كه آگاه به همه مقررات شرعي باشد، لذا به نظر ما كلم
  .)291، ص1385نوربها، ( بايد در مفهوم قانوني آن به كار گرفت

طور كه در قانون سابق طبق عرف موجود، تشخيص ضروري بودن  همان
بايست تشخيص مشروعيت نيز با توجه  عمليات جراحي يا طبي با پزشك بوده، مي

ي  بيمار بر عهده به مقتضيات و وضع بيمار و نوع عمل مورد تقاضا يا الزم براي
  .پزشك گذاشته شود

كه عمل جراحي از نظر پزشكي ضروري يا غيرضروري است،با توجه به  اين
تخصص و تحصيالت پزشك و عرف پزشكي تشخيص آن مشكل نيست، ولي 

  .باشد پذير نمي تشخيص مشروعيت، با توجه به گستردگي ابواب فقه امكان
اي  ست حذف ضرورت چه فايدهبرخي حقوقدانان اعتقاد دارند كه مشخص ني

كه  شود، در حالي دارد، زيرا اگر مبناي شرعي را در نظر بگيريم ضرورت نفي نمي
با مانع عدم ضرورت و در » عمل جراحي يا طبي مشروع«ممكن است با جمله 

الضرورات تبيح «نتيجه ايجاد مشكل براي بيمار مواجه شويم كه با قاعده 
  .)39، ص1377نوربها، ( گيرد در تضاد قرار مي» المحظورات

با عنايت به مراتب مذكور، روشن است كه اجماعي بر تعريف واژه 
هاي شخصي در  حفظ حقوق و آزادي. در قانون جزا وجود ندارد» مشروعيت«

هاي شناخته  گرو صراحت و وضوح كلمات و جمالتي است كه مبين محدوديت
اگر قوانين : دارد كه يان ميفلچر ب. پي. جورج. باشد گذار مي شده توسط قانون

ماهوي مخفي باشند و يا به صورت بسيار پيچيده و يا خيلي مبهم بيان شده 
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برند كه مبادا نهادهاي قانوني آنها را  باشند،مردم هميشه در اضطراب به سر مي
  .)34ص ،1384فلچر، ( براي تخطي از قوانين مجرم بشناسد

در مرجع تشخيص و چگونگي احراز مشروع بودن اين اعمال  فلذا ابهام مذكور
را بايد بدين طريق حل نمود كه قاضي با مراجعه به منابع و فتاوي معتبر فقهي 

قانون  214قانون اساسي، همچنين ماده  167اصل : حكم قضيه را بيابد؛ چرا كه
قاضي  به 1378هاي عمومي وانقالب در امور كيفري مصوب  آيين دادرسي دادگاه

اجازه داده است كه در موارد سكوت، ابهام يا اجمال قوانين حكم قضيه را از طريق 
  . مراجعه  به منابع و يا فتاواي معتبر فقهي بيابد

رسد با توجه به اشكاالتي كه در تفسير و رفع ابهام مشروعيت وجود  به نظر مي
جراحي يا طبي  دارد و در شرع اسالم نيز موازين خاصي براي بسياري از اعمال

بيان نشده است و همچنين پيشرفت علوم پزشكي و مسائل مستحدثه، بايد عبارت 
  .شرعي بودن را به مقررات قانوني و عرفي حمل نمود

  
  ماهيت جراحي زيبايي از منظر فقهي ـ مبحث دوم

ي مشروعيت، و  قانون مجازات اسالمي در خصوص واژه 59ماده  2در نقد بند 
احي يا طبي مشروع كدامند، تأكيد شد كه مقصود اعمالي است كه اعمال جر اين

  .شود كه وفق مقررات پزشكي براي معالجه و درمان بيماري انجام مي
كه حدود و ثغور اعمال جراحي مشروع در قانون مجازات اسالمي مشخص  اين

نشده است و مقنن صرفاً به مطابقت اعمال جراحي با شرع مقدس اسالم تأكيد 
در حرمت بعضي از اين اعمال جراحي قول قطعي وجود دارد مثل . تنموده اس

سازي و جلوگيري از بارداري دائمي صورت  اعمال جراحي كه به قصد عقيم
  .گيرد يا سقط جنين ولي در بعضي موارد ترديد وجود دارد مي
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دسته از اعمال  رغم بداهت اين امر كه در نظام كنوني ايران، تنها آن علي
شوند كه مشروع باشند، ليكن متأسفانه،  ي مصون از تعقيب قلمداد ميجراحي يا طب

كه اعمال جراحي يا طبي مشروع چه اعمالي هستند،  قانونگذاربا عدم تعيين اين
قضات براي «رسد  به نظر مي. ي قضايي را دچار سرگرداني كرده است رويه

نامشروع تشخيص مصاديق اعمال جراحي و طبي مشروع و تفكيك آن از مصاديق 
ي معتبر، در  اما متأسفانه واژه. اي جز توسل به منابع فقهي معتبر را ندارند چاره

  ».باشند قانون تعريف نشده است و مشخص نيست كه چه منابع فقهي معتبر مي
اصوالً پيش شرط هرگونه عمل جراحي يا طبي مشروع اين است كه جراح يا 

در : ر انجام دهد؛ به عبارت ديگرپزشك عمل را به قصد درمان و نجات جان بيما
بنابراين اگر ثابت . وارد آوردن جراحات و صدمات به بيمار حسن نيت داشته باشد

نيت داشته و منفعت او را در درمان  شود پزشك در اعمال خود نسبت به بيمار سوء
، 1386اردبيلي، ( ملحوظ نداشته است اعمال او شرعاً حرام و موجب مسؤوليت است

  .)191ص
  :سؤاالت اساسي در اين مبحث اين است كه

  هاي زيبايي وجود دارد؟ آيا قصد معالجه و درمان در جراحيـ 1
 آيا عمل جراحي زيبايي مشروع است؟ـ 2

برخي از حقوقدانان عقيده دارند كه ظاهراً اعمال جراحي كه براي رفع نقص 
د چنين عملي توان گردد و نمي نمي 59ماده  2شود مشمول بند  زيبايي انجام مي

  .)1387؛ عباسي، 306، ص1385 اخوت،( گر نقص عضو يا اتالف باشد توجيه
كه در بعضي اعمال جراحي صدمه  گروهي ديگر بر اين باورند كه به لحاظ اين

كه صرف  گردد شرع مقدس با آن مخالفت ورزيده است، در حالي به بيمار وارد مي
كه در  ن عمل باشد، به خاطر اينتواند مبناي مخالفت شرع با آ ورود صدمه نمي
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رسد مالك و مبناي  به نظر مي. مجاز نيز صدمه وجود دارد  ي اعمال جراحي كليه
مخالفت شرع با برخي اعمال جراحي ناشي از ماهيت آن جراحي است نه صدمه 

  .باشد ايجاد شده، به عبارت ديگر حادثه نتيجه قهري و ضروري آن اعمال 
هاي پزشكي در دنياي امروز، انتظارات مردم از  با گسترش دانش و پيشرفت

ي خود چيست؟ با توجه به شيوع  هاي آنان به مسائل شرعي روزمره زندگي و پاسخ
كه در برخي از اين اعمال ضرورت درماني وجود ندارد آيا  جراحي هاي زيبايي و  

قصد  دهد؟ در مورد ساير اعمال جراحي زيبايي كه را مورد تأييد قرار مي شرع آن
ها وجود دارد نيز صادق است؟ آيا اعمال جراحي زيبايي  معالجه و درمان در آن

  باشند؟ كه ظاهراً بر هيچ گونه ضرورت حياتي مبتني نيستند، شرعي مي
بايد متذكر شد كه در روزگار ما قلمرو : ... نويسد يكي از اساتيد حقوق مي

انسان توسعه يافته  اعمال جراحي يا طبي مشروع بر مبناي ضرورت حفظ حيات
. است و اين ضرورت تنها به تدابير درماني به معني مصطلح آن محدود نيست

هاي انساني از مقوله جسم فراتر رفته و  امروزه مفهوم درمان و بازيافتن توانايي
رسد اعمال جراحي زيبايي  از اين رو به نظر نمي. شود روان انسان را نيز شامل مي

گيرد و گاه نوعي  ل روحي و بهبود رواني فرد انجام ميكه به منظور حفظ تعاد
با اين حال الزم است  .)191، ص1386 اردبيلي،( شود خالف شرع باشد درمان تلقي مي

  .نظرات و فتاواي فقهاي معاصر در اين خصوص مورد نقد و بررسي قرار گيرد
ت گردد كه هرگاه زني بخواهد بيني خود را به جه سؤال بدين شرح مطرح مي

عمل جراحي نمايد ولي شوهر  - هاي درماني نه ضرورت پزشكي و جنبه –زيبايي
مخالف عمل مزبور بوده و شكل فعلي بيني آن را مطلوب خود بداند، آيا رضايت 
زوج براي عمل جراحي بيني شرط است؟ در صورت شرط بودن، مسؤوليت زوجه 

  و پزشك چيست؟
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ل گرديده بر جايز بودن عمل اكثر قريب به اتفاق فقهايي كه از آنان سؤا
آيت اهللا شاهرودي در پاسخ . جراحي بيني به جهت زيبايي اندام اشاره دارند

  .»در فرض مسأله، رضايت زوج الزم نيست«: اند گفته
زوج   در فرض سؤال، اصل چنين عملي احتياج به اجازه«: اهللا نوري همداني آيت

ي زوج با  روج از منزل بدون اجازهندارد ولي بايد از ساير كارهاي حرام، مانند خ
آيت اهللا » .ها اجتناب گردد انجام عمل جراحي توسط مرد نامحرم و مانند اين

اقدام زوجه براي عمل جراحي بيني جهت زيبايي اندام اشكال ندارد و «: تبريزي
  5.»احتياج به رضايت شوهر نيست

ه رويكرد فقهاي گردد ك بنابراين با مروري بر استفتائات واصله، مالحظه مي
باشد و جراحي بيني  معاصر با ديد امروزي و با توجه به تغيير و تحوالت جامعه مي

اند و اين  باشد را جايز دانسته هاي زيبايي مي به جهت زيبايي، كه يكي از جراحي
تواند مشكالت ناشي از ترديد در مشروع يا غيرمشروع بودن اعمال جراحي  امر مي

لذا فقهاي عظام، اعمال جراحي كه صرفاً به قصد زيباسازي  .زيبايي را حل نمايد
بدون قصد درمان و معالجه را نيز جايز دانسته و با جايز دانستن آن از نظر فقهي، 

توان به صراحت بيان نمود كه به استناد فتاوي معتبر، جراحي زيبايي جزواعمال  مي
  .باشد قانون مجازات اسالمي مي 59ماده  2جراحي مشروع در بند 

  
  ماهيت و انواع  تعهدات پزشكي ـ مبحث سوم

ي  تعهد عبارت است از رابطه: آمده است» تعهد«در ترمينولوژي حقوق در تعريف 
حقوقي كه به موجب آن شخص يا اشخاص معين، نظر به اقتضاي عقد يا شبه عقد 

ترك يا جرم يا شبه جرم يا به حكم قانون ملزم به دادن چيزي يا مكلف به فعل يا 
حق ذمي را : شوند؛به عبارت ديگر عمل معين به نفع شخص يا اشخاص معين مي
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، 1368جعفري لنگرودي، ( نسبت به كسي كه آن حق عليه او است تعهد گويند
الزم است آشنايي مختصري با دو نوع تعهد به فعل و نتيجه داشته باشيم و  .)166ص

  .سپس ماهيت تعهد پزشك را بررسي نماييم
  

  نواع تعهدات پزشكيا ـ ولگفتار ا
  تعهد به وسيله ـ بند اول

گاهي در قراردادهايي كه بين طرفين منعقد مي گردد ،موضوع تعهد اين است كه 
  .متعهد، اجراي صالحيت و مهارت در راه وصول به آن هدف نهايي را انجام دهد
ظر به مثالً تعهد پزشك به درمان بيمار يا التزام وكيل دعاوي به دفاع از آن نا

پزشك يا . نيست) درمان بيمار و برنده شدن در دعوي(ي مطلوب  حصول نتيجه
گيرد كه صالحيت و مهارت خود را در راه رسيدن به مطلوب به  وكيل بر عهده مي

  .كند كار برد ،ليكن آن را تضمين نمي
در اين قسم از . نمايند تعهد به وسيله را تعهد به مواظبت و محافظت نيز تعبير مي

عهدات، شخص متعهد، تكليف دارد كه براي حصول غرض معيني، يك رشته ت
ها تعهد  كارهاي محافظتي و مواظبتي و احتياطي را انجام دهد، در صورت انجام آن

مثل تعهد پزشك در . كه غرض حاصل نشود خود را انجام داده است ولو آن
د خواه مريض بهبودي ي بيماري؛ زيرا او بايد احتياطات الزم را به كار بند معالجه

  .)1387؛ عباسي، 169، ص1368 جعفري لنگرودي،( پيدا كند خواه نه
ي تالش و  پس با انجام كارهايي كه در قرارداد، يا به ديده عرف و قانون الزمه

ي  كند، هرچند كه نتيجه اقدام كردن و اجراي صالحيت اوست وفاي به عهد مي
تخلفات در اين نوع از تعهدات  .)220، ص1371كاتوزيان، ( نهايي به دست نيايد

  .بستگي به ترك احتياطات و مواظبت در حدود متعارف دارد
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ي مقدمات كار معين يا كوشش و احتياط  در فرضي كه تعهد ناظر به تهيه
كند و بر  ي منظور به تنهايي خطاي متعهد را ثابت نمي است، نرسيدن به نتيجه

كه در مورد تعهد  چنان. قامه دليل كندطلبكار است كه براي اثبات تقصير او ا
ي دليل به  پزشك به مداواي بيمار يا تعهد امين به حفاظت از مال، الزام به اقامه 

  .)58، ص1370كاتوزيان، ( ي زيان ديده است عهده
به عنوان مثال، پزشكي كه تعهد مداواي بيماري را كرده است، در كار خود 

تعهد او انجام كار است ولي دليل تعدي و . ودر شود و بيمار از دست مي موفق نمي
 تفريط با زيان ديده است و تنها مرگ بيمار براي پزشك ضمان آور نيست

  .)57ص ،1370كاتوزيان، (
  

  تعهد به نتيجه ـ بند دوم
كه مقصود  شود، يعني اين تعهد به نتيجه كه از آن به تعهد به غايت نيز ياد مي

است كه نتيجه معيني حاصل شود و آن نتيجه به  طرفين در اين نوع از تعهد، اين
صورت نقل مال يا نقل حق عيني يا ارتكاب عمل يا ترك عمل است و متعهد 
مكلف است كه آن نتيجه را در خارج محقق سازد وگرنه از تعهد خود تخلف 

گاهي موضوع تعهد، انجام دادن كار  .)167، ص1368جعفري لنگرودي، ( ورزيده است
در قراردادي : ي مطلوب در قرارداد است؛ براي مثال ست آوردن نتيجهمعين و به د

شود، تعهد به نتيجه است و وفاي آن در  كه دادن مقداري پول به عهده گرفته مي
اثبات انجام تالش متعهد هيچ . يابد كه پول به واقع پرداخته شود صورتي تحقق مي

كه نتيجه  همين .)220، ص1371كاتوزيان، ( كند سودي ندارد و تعهد را ساقط نمي
مورد نظر به دست نيايد، تعهد انجام نشده و تقصير تحقق يافته است و زيان ناشي 

اگر كسي تعهد كند كه مبلغي پول به ديگري : از آن بايد جبران شود؛ براي مثال
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بپردازد يا مالي را به او انتقال دهد، همين كه نتيجه حاصل نشود، متعهد خطاكار 
ي خارجي است و  كه ثابت كند كه عدم انجام تعهد ناشي از حادثه ناست، مگر اي

  .)57ـ58ص، ص1370، كاتوزيان(شود  به او مربوط نمي
  

  تميز تعهد به وسيله از نتيجه ـ بند سوم
با تشريح تعهد به وسيله و نتيجه الزم است بين مفاد اين دو نوع تعهدتميز قائل 

عهد هم از لحاظ اثبات اجراي تعهد و هم شناخت و تميز مفاد اين دو نوع ت. شويم
  .باشد از جهت چگونگي وفاي به عهد، مؤثر و داراي اهميت مي

تحقق نيافتن نتيجه . در تعهد به نتيجه، اثبات به دست آمدن آن با مديون است
ولي در تعهد به . مطلوب خود دليل كافي بر اين است كه وفاي به عهد نشده است

جام كاري مشخص نيست و با التزام به رعايت احتياط و وسيله، چون موضوع آن ان
به كار بردن صالحيت، نتيجه تضمين نشده است، به دست نيامدن آن دليل بر عدم 

مباالتي را اثبات كند، زيرا  طلبكار بايد وجود تقصير و بي. وفاي به عهد نيست
ند و ثمر بما هاي متعهد بي بناي دو طرف بر اين است كه احتمال دارد كوشش

  .)240، ص1371كاتوزيان، ( نتيجه به دست نيايد
  سؤال مهم اين است كه چه معياري براي تميز اين دو نوع تعهد وجود دارد؟

بايد ديد آنان چه . ي مشترك دو طرف و مفاد قرارداد است معيار اصلي اراده
وشش اند؛ تضمين نتيجه، وصول به نتيجه، يا ك اند و بر چه مبنا تراضي كرده خواسته

در آن راه؟ ولي دشواري در اين است كه احراز مقصود واقعي دو طرف به سادگي 
. آيد و مفاد قرارداد نيز گاه مبهم و قابل تفسير به معاني گوناگون است فراهم نمي

اگر حصول : گيرد عهده مي بهترين راه مالحظه، نوع كاري است كه مديون به
كند به حكم عادت مسلم باشد،  ش مياي كه متعهد در راه وصول به آن تال نتيجه
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ولي هر . ظاهر اين است كه تعهد ناظر به انجام دادن كار و حصول آن نتيجه است
مانند (گاه رسيدن به هدف نهايي طلبكار، احتمالي و برتر از توان كامل متعهد باشد 

، موضوع التزام به تهيه وسائل و كوشش در )شفاي بيمار و برنده شدن در دعوي
 كه خالف آن ثابت گردد شود، مگر اين رسيدن به هدف مطلوب تعبير ميراه 

  .)222ـ221صص ،1371كاتوزيان، (
اصوالً تميز تعهد به نتيجه از تعهد به وسيله وابسته به درجه احتمالي است كه در 

كه بر حسب عادت، نتيجه مورد  در مواردي: باب نيل به مقصود طرفين وجود دارد
آيد، تعهد ناظر به نتيجه  تعهد تقصيري نكند به دست مينظر، در صورتي كه م

است، و اگر مقصود حاصل نشود، فرض بر اين است كه متعهد خطايي مرتكب 
. به همين جهت نيز بر عهده اوست كه دخالت قوه قاهره را اثبات كند. شده است

ولي در جايي كه احتمالي بودن حصول نتيجه چندان است كه با وجود همه 
 توان به آن اطمينان پيدا كرد، تعهد ناظر به وسيله است هاي متعهد نيز نمي مواظبت

  .)58ص ،1370كاتوزيان، (
  

  ماهيت تعهد پزشكي ـ گفتار دوم
با عنايت به شناخت تعهد به وسيله و تعهد به نتيجه در حقوق مدني الزم است 

ي و با پيشرفت سريع علوم پزشك. ماهيت تعهد پزشك مورد بررسي قرار گيرد
استفاده از تكنولوژي و وسايل مختلف در جريان معالجه اگر چه درمان بسياري از 

ها  شدند، فراهم شده و بسياري از معلوليت ها كه در گذشته العالج تلقي مي بيماري
باشند، ليكن انجام عمل پزشكي نسبت به  با استفاده از تكنولوژي جديد قابل رفع مي

درماني افزايش يافته است، حوادثي كه هيچ  تر شده و حوادث گذشته خطرناك
سابق بر . ارتباطي با بيماري و تحوالت آن ندارد و ناشي از تقصير پزشكي است
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اي مسأله مسؤوليت را در پزشكي قبول نداشته و معتقد بودند كه در امر  اين عده
كند و دستورات پزشكي را كه  طبابت، پزشك طبق اطالعات علمي خود عمل مي

بندد و اگر نتيجه مطلوب حاصل نشود، تقصيري متوجه پزشك  كار مي اند به  به وي
گيرد،زيرا  ولي امروزه اين موضوع مورد بحث قرار نمي .)1386عباسي، (نيست 

گيرد و  پزشك در تشخيص درمان با آزادي كامل و اختيار و اراده خود تصميم مي
مجبور به هيچ اقدام  كند و كند و در هيچ موردي كوركورانه عمل نمي عمل مي

پس هركجا آزادي عمل در كار هست، . اجباري و بدون اراده خود نيست
بدين ترتيب پزشك قوياً مسؤول تمام اعمال خود . مسؤوليت كامل نيز وجود دارد

دهد  باشد، منتهي در طبابت اصل بر اين است كه هر عملي كه پزشك انجام مي مي
ك از آن عمل كمك كردن به بيمار و به نفع و صالح بيمار است و قصد پزش

سود رسانيدن به اوست، نه ضرر و زيان وي و اگر اين امر به ضرر او تمام شود، 
برخالف خواسته پزشك است و اگر در جريان امر تقصيري از پزشك سر نزده 

  .توان او را مجرم تلقي نمود باشد نمي
ر است، و ارتباط با توجه به موقعيت پزشك و اختياراتي كه از آن برخوردا

مستقيم اين حرفه با تماميت جسماني افراد، هميشه اين دغدغه وجود داشته است 
هايي داشته باشند،  كه در برابر اين اختيارات، پزشكان بايد وظايف و مسؤوليت

  .بدين جهت مسؤوليت پزشكي مطرح شده است
همه  در واقع اگر معالجه مطابق اصول فني وعلمي انجام شده باشد وپزشك

هاي الزم را درنظر گرفته باشد، مسؤوليتي براي درد ورنج هايي كه ممكن  احتياط
است از معالجه يا عمل جراحي يا عدم موفقيت معالجه و حتي تشديد بيماري 
وجودداشته باشد متوجه پزشك معالج نگردد و پزشك زماني نسبت به خطاي در 
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اهمال يا جهل او نسبت به اصول  شود كه اين خطاء ناشي از معالجه مسؤول قلمداد 
  .)1382عباسي، ( باشد اوليه و قواعد اساسي است كه در علم پزشكي معتبر مي

تالش براي بهبودي بيمار، تعهد   در حال حاضر در حقوق فرانسه در زمينه
پزشك از نوع تعهد به وسيله است و در زمينه عدم ورود صدمه و زيان به مريض 

ل بر تعهد به وسيله است به جز در موارد استثنايي كه تعهد و حفظ ايمني او نيز اص
االصول تعهد پزشك از نوع  در نظام كامن ال نيز علي. به نتيجه پذيرفته شده است

هايي  اي كالسيك از حرفه تعهد به وسيله است و حقوقدانان كار پزشك را نمونه
  .)91ص ،1372ها،  حكيمي( شود اند كه در آن نتيجه تضمين نمي دانسته

در نظام حقوقي ما، تعهد پزشك تحت تأثير فقه اماميه ونشأت گرفته از آن 
قانون مجازات  322تا  319،  60در نظام حقوقي ما اگر چه بر اساس ماده . است

شود كه  اسالمي تعهد پزشك، تعهد به نتيجه است و اين تعهد در صورتي ساقط مي
ه باشد و در حال حاضر نيز در پزشك قبل از عمل از بيمار برائت حاصل نمود

گردد،  ها مطرح مي ي قضايي و دعاوي كه عليه پزشكان در دادسراها و دادگاه رويه
 ـ ليكن در عرف پزشكي. گردد بايد بر همين اساس رسيدگي و حل و فصل 

قضايي رايج كشورها، تعهد پزشك از نوع تعهد به وسيله است و پزشك در 
حصول نتيجه بهبودي، متعهد نشده است بلكه بر راستاي درمان بيمار نسبت به 

  .اوست كه سعي الزم را در حدود متعارف به منظور معالجه بيمار اعمال نمايد
بر اساس اصول، تعهد پزشك، ناظر بر مواظبت و اجراي فنون متداول و 

گاه نبايد پزشك را صرفاً بر پايه نتيجه درمان، متعهد  كوشش در راه درمان است و 
و در قراردادهاي با بيمار نيز پزشكان، تعهد به نتيجه، يعني شفاي بيمار شناخت 

كار برند و به نظر  كنند حداكثر سعي خود را در معالجه به كنند بلكه تعهد مي نمي
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رسد تجديد نظر در قانون مجازات اسالمي و انطباق آن با نيازهاي جامعه ضرورتي  
  .ناپذير است اجتناب

كه او نيز  در مورد پزشك، با اين«: ن زمينه اعتقاد دارددكتر كاتوزيان در اي
هاي شخصي  تعهد كرده است بيمار را بهبود بخشد، نقص علم پزشكي و واكنش

امكان . ي درمان را هميشه دلخواه سازد دهد كه نتيجه بيمار به او اين امكان را نمي
ه شفا يافتن بيمار شود ك بهبود بيمار امري احتمالي است و همين امر مانع از آن مي

اين قاعده ويژه تعهد پزشك نيست، بلكه در هر مورد . اماره بر تقصير پزشك باشد
كاتوزيان، (» شود مورد نظر محتمل و مورد ترديد باشد، اجرا مي  كه به دست آوردن

  .)54، ص1370
گونه امور، كه نتيجه مورد انتظار در  بنابراين بناي طرفين و مفاد تعهد نيز در اين

اختيار متعهد نيست، تنها ناظر بر  فراهم آوردن وسايل رسيدن به آن است و هيچ 
ي خود  گيرد كه دانش و تجربه كند، بلكه به عهده مي پزشكي تعهد به درمان نمي
پس هر زمان كه بيمار پس از اقدامات پزشك، شفا . را در اين راه به كار برد

دن وسايل، كوشش الزم به عمل نيابد، بايد ثابت شود كه پزشك در فراهم آور
  .نياورده و تقصير نموده است

  
  ماهيت تعهد جراح زيبايي ـ گفتار سوم

كه  همانگونه كه اشاره شد ماهيت تعهد پزشك، تعهد به نتيجه است و در صورتي
جراح پيش از عمل جراحي از بيمار برائت اخذ نموده باشد و حين عمل هم 

  .او نيستمتوجه  مرتكب خطايي نشده باشد ،مسؤوليتي
ا، يكي از شروط اساسي براي مشروع بودن اعمال . م.ق 59ماده  2وفق بند 

باشد و اين نكته باعث غيرمشروع  جراحي، هدف و قصد شفا و درمان بيمار 
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الظاهر مقصود از اعمال جراحي  زيرا علي. شود دانستن اعمال جراحي زيبايي نمي
ستيك و معالجه و درمان بيماري بلكه در هاي ترميمي و پال زيبايي نه تنها جراحي

هاي زيبايي است و با استدالالتي كه از بعد اجتماعي،  بسياري از موارد جراحي
شناختي، فقهي و قانوني به عمل آمده، در جايز بودن اعمال جراحي زيبايي  روان

  .ترديدي وجود ندارد
الت بيماري را در به هرحال طبيعت فني و استاندارد جراحي زيبايي نه تنها حا

پردازد،  گيرد، بلكه به كاهش تشويش وي و كتمان عيوب جسماني وي مي نظر مي
لذا متخصص زيبايي تعهدي دقيق و جدي پيش رو دارد و رضايت بيمار قبل از 
عمل، اگر نتيجه عمل متناسب با انتظار بيمار نباشد، مسؤليت پزشك را منتفي 

  .)177، ص1373پوريان،  شجاع( گرداند نمي
شناسد كه وي تمام مهارت  از ديدگاه عرفي دادگاه پزشك را وقتي مسؤول مي

اما بايد دانست . و دقت خود را به كار نبرد و در مواظبت معمول كوتاهي نمايد
توان از هر پزشك يا جراحي  كه توان پزشك در درمان نيز محدود است و نمي

ت شمار بسيار ماهر جامعه انتظار داشت،چنان مداوا نمايد كه چند پزشك انگش
رود كه به طور استاندارد و همانند ساير پزشكان درمان  نمايند، اما انتظار مي مي

نمايد و با تمام توان و امكانات خود در درمان بكوشد و اگر از به كار بردن 
ي نامطلوب رسيد، مقصر  هاي معمول و منطقي كوتاهي كرد و به نتيجه مواظبت

  .)267ـ266صص، 1384اشرفي،( است
  

  جايگاه برائت در جراحي زيبايي ـ مبحث چهارم
چه طبيب قبل از شروع درمان  چنان«: دارد قانون مجازات اسالمي مقرر مي 60ماده 

يا اعمال جراحي از مريض يا ولي برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جاني 
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ن نباشد، يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممك
  .»باشد طبيب ضامن نمي

خالي بودن ذمه شخص معين از تعهد، خواه اساساً «: اند در تعريف برائت گفته
ود يا مشغول شده ذمه شخصي در مقابل شخص معين ديگر از اول مشغول نش

  .)108، ص1368جعفري لنگرودي، (» الذمه شود فارغ
كه بيمار يا اولياء ابراء پزشك آن است «: توان گفت كه از نظر حقوقي مي

ي عمل قانوني وي قبل از آغاز فرآيند درمان، پزشك را نسبت به پيامدهاي احتمال
  .)60، ص1386عباسي، (» جراحي و پزشكي مبري دانند

اند كه ابراء پزشك موجب سقوط ضمان و  مشهور فقهاي اماميه بر اين عقيده 
سؤالي كه عمدتاً مطرح  .)46، ص42، ج تا بينجفي،  ( گردد رفع مسؤوليت پزشك مي

گردد اين است كه چنانچه پزشكي حين عمل جراحي سبب آسيب رساندن و يا  مي
خود را از مسؤوليت  تواند به استناد برائت از پيش گرفته فوت بيمار شود، آيا مي

  مبرّا بداند؟
اند كه پزشك ضامن  دو نظريه وجود دارد كه طرفداران نظر اول به اين عقيده

بيني اصل صحت و  كه پيش قبالً از بيمار برائت اخذ نموده است و اين نيست، چون
برائت در قانون مجازات اسالمي صرفاً براي مواردي است كه پزشك به نحوي در 

احتياطي شده باشد و مسلم است  مباالتي و يا بي معالجه و يا درمان بيمار مرتكب بي
  6.به تحصيل برائت نيست در فرض عدم تقصير مسؤوليتي نخواهد داشت و نيازي

ولي طرفداران نظريه دوم معتقدند كه پزشك حتي در صورت اخذ برائت، در 
صورت ناديده گرفتن مقررات پزشكي، ضامن خواهد بود، زيرا مقررات پزشكي 

ها به جان افراد بستگي دارد و صرف  در حرفه او جنبه آمره دارند و رعايت آن
تر به نظر  اين نظر صحيح. ؤوليت گرددتواند موجب عدم مس اخذ برائت نمي
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در نتيجه پزشك مقصر حتي درصورت اخذ برائت از بيمار يا ولي او، . رسد مي
  7.ضامن خواهد بود و برائت حاصله مؤثر نخواهد بود

هاي زيبايي كجاست؟ آيا برائت در  با توضيحات فوق جايگاه برائت در جراحي
شود موجب رفع مسؤوليت جراح  هايي كه به قصد زيباسازي انجام مي جراحي

  شود؟ زيبايي مي
داند، ليكن بر  قانونگذار ايران به تبع فقه اماميه تعهد پزشك را تعهد به نتيجه مي

اساس فتاواي مأخوذه اعمال جراحي زيبايي امري جايز است و در عمل نيز 
شود كه حتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز كه خود از  مشاهده مي

نمايد، لذا اعمال  هاي دولتي است متخصصيني را در اين زمينه تربيت مي زمانسا
جراحي زيبايي مغايرتي با شرع نداشته و از مصاديق اعمال جراحي مشروع مذكور 

كه پزشكي با  باشد و در صورتي قانون مجازات اسالمي مي 59در بند دوم ماده 
تكب عمل مجاز گرديده و رعايت ساير شرايط قانوني بدان مبادرت نمايد، مر

  .درنهايت از مسؤوليت و مجازات معاف خواهد بود
شود و براي جرم نبودن اين اعمال وفق  لذا اعمال جراحي زيبايي مشروع مي

قانون مجازات اسالمي و رفع مسؤوليت كيفري پزشك شرايط زير به  59ماده 
  :صورت جمعي بايد محقق باشد

  مشروعيت عمل جراحي يا پزشكي؛ـ 1
  رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي؛ـ 2
 .ها رضايت بيمار يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنـ 3

توان  كه هر يك از شرايط باال محقق نباشد، بديهي است كه نمي در صورتي
پزشك را از مسؤوليت كيفري مبري دانست؛ زيرا اين اصول كلي بر همه اعمال و 

حاكميت دارد و شرط برائت نيز تا زماني مؤثر و نافذ است كه اقدامات پزشكي 



  1387پاييز ، ششم، شماره دومسال               فصلنامه حقوق پزشكي/   87 

جي
امر
كر
ب ش

ايو
 ،

سي
عبا

ود 
حم

م
 

پزشك در انجام اعمال خود مرتكب قصور و خطايي نشده باشد و تنها در اين 
صورت است كه برائت قبل از درمان، رافع مسؤوليت مدني طبيب خواهد 

بنابراين جراح زيبايي درصورت تقصير ولو با اخذ  ).66، ص1386عباسي، .(بود
هاي  ئت قبل از درمان ضامن خواهد بود و مقررات اصل برائت مشمول جراحيبرا

  .گردد زيبايي نيز مي
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   نتيجه
. هدف دانش پزشكي حفظ و حمايت بيماران و تسكين درد و آالم آنان است

به همين علت هم هر عملي كه با اين هدف تطبيق نمايد از نظر آن دانش قابل 
خارج از اين محدوده هيچ عمل جراحي يا طبي ديگر قابل قبول  قبول است و در

بايد پذيرفت امروزه با پيشرفت علوم پزشكي، قلمرو اقدامات پزشكي . نيست
. شود ها به معني اخص كلمه را شامل نمي توسعه پيدا كرده و تنها درمان بيماري

از ) احي زيباييجر(كما اينكه چون هدف از مراجعه بيماران به اطبا در اين موارد 
باشد و چنين امري به هيچ وجه با هدف نهائي علم  بين بردن نواقص موجود مي

. پزشكي مخالفتي ندارد لذا عرف و عادت پزشكي اين امر را تجويز كرده است
و اعمال طبي و جراحي مشروع را » مشروعيت«ي  قانونگذار مفهوم و محدوده

رع مقدس اسالم جراحي يا طبي با شمشخص نكرده و فقط به لزوم انطباق اعمال 
  .تأكيد كرده است

در مشروعيت اعمال جراحي زيبايي، فقهاي عظام، اعمال جراحي كه صرفاً به 
قصد زيباسازي بدون قصد درمان و معالجه باشد را نيز جايز دانسته، بنابراين اعمال 

ازات قانون مج 59ماده  2جراحي زيبايي جزو اعمال جراحي مشروع مقرر در بند 
قانون مرقوم و  59گردد و براي جرم نبودن اين اعمال وفق ماده  اسالمي تلقي مي

رفع مسؤوليت كيفري پزشك جراحي زيبايي شرايط مقرر در ماده مزبور نيز بايد 
رعايت گردد و جراح زيبايي در صورت تقصير ولو با اخذ برائت قبل از درمان 

يبايي نيز هاي زشمول جراحيضامن خواهد بود و مقررات اصل برائت نيز م
  .گردد مي
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  ها نوشت پي

  .جميل و يحب الجمال... ان ا .1
2. Elective. 

  .1/6/1384در تاريخ   Iran news paperرگلزايي، محمدرضا، مصاحبه با س .3
تشريح  به و با سمت دانشياري ندوارد دانشگاه تهران شد 1320پروفسور اصانلو در سال  .4

ي پالستيك و و پس از مراجعت از آمريكا رشته جراح پزشكي پرداختندجراحي و آموزش 
ها جراح پالستيك در كشور است و  ترميمي را بنيانگذاري كردند كه ثمرات آن تربيت ده

  .بر كسي پوشيده نيستخدمات آنها در درمان مجروحين انقالب و جنگ تحميلي 
به نظر ما عمل جراحي زيبايي بيني جايز نيست ولي «: آيت اهللا علوي گرگاني -نظر مخالف .5

و . »در انجام اين عمل جراحي جلب نگردد حرام تكليفي انجام داده استاگر رضايت شوهر 
احتياط در ترك جراحي مذكور است حتي با «: آيت اهللا العظمي بهجت تĤكيد كرده اند كه

  .»رضايت شوهر
محمدپور، اسكندر، تحليل قضائي از قوانين جزائي، : درخصوص هر دو نظريه رجوع كنيد به .6

  .142و  136-141، صص 1370نتشارات گنج دانش، تهران، جلد اول، چاپ دوم، ا
در اين زمينه مقرر داشته  20/1/70مورخ  64ديوان عالي كشور در دادنامه شماره  26شعبه  .7

گردد كه قصور و  اجازه عمل جراحي در مواردي موجب سقوط ضمانت مي«: كه
  .».انگاري انجام نشده باشد سهل

  
  فهرست منابع

 .، انتشارات صابريونتفصيل مسائل حقوق جزاي عمومي). 1385.(اخوت، محمد علي 
 .، انتشارات ميزانحقوق جزاي عمومي). 1386.(اردبيلي، محمدعلي

، انتشارات دانشگاه 1ج ). ترجمه حسن دادبان،(، حقوق جزاي عمومي). 1377.(استفاني، گاستون و غيره 
 .عالمه طباطبايي

، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات اي سوء رفتار حرفه اخالق پزشكي و). 1384.(اشرفي، منصور
  .بهداشتي و درماني ايران

 .، انتشارات گنج دانشترمينولوژي حقوق). 1368.(جعفري لنگرودي، محمد جعفر

انتشارات ). ترجمه سيد مهدي سيد زاده قاضي.(مفاهيم بنيادي حقوق كيفري). 1384.(فاچر.پي.جورج
 .رضويدانشگاه علوم اسالمي 



 

 

  1387پاييز ، ششم، شماره دومسال             فصلنامه حقوق پزشكي/   90

كي
زش

ق پ
حقو

 و 
فقه

ظر 
ز من

ي ا
يباي

ي ز
راح

ج
  

                                                                                                                                            
نامه دوره كارشناسي ارشد  ، پايانمسؤوليت كيفري پزشكان در حقوق ايران). 1372.(ها، سعيد حكيمي

 .حقوق، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

 .، سال دهم29، شماره خبرنامه انجمن جراحان پالستيك و زيبايي ايران
 .اميد انقالب شهرآب ، انتشاراتجراحي زيبايي صورت). 1378.(داداشي، يداهللا

، ترجمه دكتر مصطفي جابر انصاري، نشريه جراحي ايران، تاريخ مصور جراحي). 1382.(روتوف، م
 .29شماره 

 .، انتشارات ققنوسحقوق جزاي عمومي). 1386.(زراعت، عباس

 .، انتشارات فردوسيمسؤوليت مدني ناشي از خطاي شغلي پزشك). 1373.(پوريان، سياوششجاع

 .، انتشارات گنج دانشها شناسي ارزش جامعه). 1372.(رويزصانعي، پ

 .، انتشارات حقوقي)دوره شش جلدي( مجموعه مقاالت حقوق پزشكي). 1382.(عباسي، محمود

، جلد دهم از سلسله مباحث حقوق پزشكي، انتشارات مسؤوليت انتظامي پزشكي). 1382.(عباسي، محمود
 .حقوقي

، فصلنامه علمي پژوهشي جامعه جراحان م پزشكي در اعمال جراحيمسؤليت تي). 1386.(عباسي، محمود
 .ايران

 .، مؤسسه فرهنگي حقوقي سينامسؤوليت پزشكي). 1387.(عباسي، محمود

، فصلنامه حقوق پزشكي، سال اول، شماره اول، ابراء طبيب در اعمال پزشكي). 1386.(عباسي، محمود
 .86تابستان 

انتشارات شركت  ،)اعمال حقوقي، قرارداد، ايقاع(دماتي حقوق مدني دوره مق). 1371.(كاتوزيان، ناصر 
 .انتشار

  .انتشارات دانشگاه تهران ،)ضمان قهري، مسؤوليت مدني(حقوق مدني ). 1370.(كاتوزيان، ناصر
، سال دهم، خبرنامه انجمن جراحان پالستيك و زيبايي ايران ).تا بي.(عبدالجليل، كالنتري هرمزي

  .29شماره 
 .، انتشارات طهوريشناسي پزشكي  جامعه). 1385.(، منوچهرمحسني

 .، انتشارات گنج دانش1، ج تحليل رويه قضايي از قوانين جزايي). 1370.(محمدپور، اسكندر

 .490ماهنامه شهرباني، شماره ). تا بي.( ملك اسماعيلي
 .مسؤوليت مدني و كيفري پزشك). 1372.(موسوي بجنوردي، سيد محمد

 .42، جلد جواهرالكالم). تا بي.(حسننجفي، محمد 

 .، انتشارات گنج دانشزمينه حقوق جزا). 1385.(نوربها، رضا 

  ، نشر ميزاننگاهي به قانون مجازات اسالمي). 1377.(نوربها، رضا
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  يادداشت شناسه مؤلفان
  

ن و عضو پيوسته انجم قاضي دادگستري ،شناسي كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم :ايوب شكر امرجي
  علمي حقوق پزشكي ايران

  
، رييس مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم مدير گروه حقوق پزشكي :محمود عباسي

  )نويسنده مسؤول( و عضو گروه اخالق زيستي فرهنگستان علوم پزشكي پزشكي شهيد بهشتي
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