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 ماهيت تعهدات؟ قولي در تزيبايي؛ ضرورت يا زياد هاي جراحي
  جراحان زيبايي

 1حميدرضا صالحي

  
  چكيده

ها  ورهاي اسالمي كه بعضاً قوانين آنهاي حقوقي و حتي در كش در اكثر نظامچه اگر
صول تعهد به وسيله معرفي شده اال است ماهيت تعهدات پزشكي علي عامهاز فقه برگرفته 

داليل معقول و متناسب با ضروريات و نظم  لكن در برخي موارد خاص و بنابر ،است
نوين حاكم بر جامعه و توجه توأمان به نظم و عدالت، ماهيت تعهدات حرف پزشكي 

الظاهر به تبع قول مشهور  عليدر نظام حقوقي ايران شده است.  دانستهتعهد به نتيجه 
اين است كه اين امر با  تعهد به نتيجه معرفي شده فقهاي اماميه، ماهيت تعهدات پزشكي

به نتيجه دانستن تعهدات ـ پذيرش اين امر  هذا معرسد،  اطالق قابل انتقاد به نظر مي
به نظر منطقي و منطبق با واقعيات جامعه  ـ يزيبايي غير ضرور هاي جراحيراحان در ج
لذا در اين مقاله ضمن شرح مختصري از پيشينه موضوع و اقوال موافقان و  رسد. مي

اي و تطبيقي  نگاهي مقارنهبا  زيبايي جراحانمخالفان، تالش شده است ماهيت تعهدات 
در  جراحانمورد مطالعه قرار گيرد. به همين منظور به بررسي تحليلي ماهيت تعهدات 

اعم از ضروري يا ـ  جراحي زيبايي ، يعنيبه آن متداول و مبتالق متنازع فيه، امصد
  پرداخته شده است. ـ غيرضروري

 
  واژگان كليدي
 ؛تعهد به نتيجه ؛ماهيت تعهد ؛جراح زيبايي غير ضروري ؛ضروري جراح زيبايي
  .تعهد به وسيله
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 ماهيت تعهدات ؟ قولي درتهاي زيبايي؛ ضرورت يا زياد جراحي

  جراحان زيبايي
 

  1كه اين مقدمه هم گبر و هم مسلمان گفت           هاـام تنـ هـم او من نگفتــت غـايـكـح
  

االيام تاكنون موضوع زيبايي و جواني مدنظر بشريت بوده است و با  از قديم
ترين  جراحي و اعمال زيبايي را جزء يكي از پيچيده ،ورود اين ايده به علم طب

هاي كهن، دست يافتن به اكسير جواني و   افسانهي قرار داد. در طبهاي  رشته
 ،كمال طلب انسانِ .ها بوده است ها و لشكركشي بسياري از جنگ أزيبايي، منش

 نمادرا  خواهد و آن هاي دنيوي مي ير قدرتزيبايي و برتري صوري را در كنار سا
وجود انواع مختلف وسايلي كه براي آرايش و  .كند محسنات دروني قلمداد مي

بر اين مدعاست. با پيشرفت  ي صادقروند گواه پيرايش سر و صورت به كار مي
 ،علوم و تكنولوژي و افزايش توانايي انسان براي دخالت در اشكال طبيعي خلقت

 تقريباًكه امروزه  تر شد. به نحوي به واقعيت نزديك به تدريج آرزوي ديرينه انسان
ا تواند مطابق سليقه شخصي خود اجزاي مختلف صورت و بدنش ر هر كس مي

  تغيير دهد.
 .جراحي زيبايي پيوند معناداري با خصائص فرهنگي مردم هر كشوري دارد

مبناي همين تعريف  اي تعريف خاص خود را دارد و بر زيبايي در هر جامعه
به طور مثال براي جوانان انگليسي حالت  ،گيرد ن آن شكل ميتقاضاي نسل جوا

ليپوساكشن را  هاي جراحيزان باالي يم ،همن قضيه ؛اندام تحتاني بسيار مهم است
اي كشورهاي غربي سينه  از طرفي در باورهاي اسطوره 2.كند در انگليس توجيه مي

 توان اين باور را به روشني مي .گردد ترين نماد باروري و زنانگي محسوب مي مهم
در جوامع  3.هاي به جا مانده از دوران يونان و روم باستان مشاهده نمود در مجسمه



  1390هجدهم، پاييز ، شمارهپنجمسال     پزشكيحقوق/  فصلنامه 99 
حي

صال
ضا 

در
حمي

 

ترين توجه به اجزاء صورت معطوف  بيش بانوان،اسالمي با توجه به نوع پوشش 
پالستي، هاي زيبايي صورت از جمله رينو عمل ،كه در اين جوامع ينحواست. به 
گذاري، درمان چين و چروك، گود رفتگي و الغري  ها، گونه كردن لب برجسته

كه در كشور ما جراحي زيبايي بيني، به  شود به طوري انجام ميبيشتر صورت 
  كند.  هاي زيبايي ديگر برابري مي تنهايي با تمام عمل

  
  انواع جراحي زيباييگفتار اول: 

  4رو به جراحي سپار اين ريش را    كي تراشد تيغ دسته خويش را
زيبايي بدن اختصاص داده شده  هاي جراحياجمالي انواع اين قسمت به مطالعه 

ائه تعريف و تبيين جامع است. البته الزم به ذكر است كه در اين قسمت درصدد ار
به و مهم  به مطالعه برخي از موارد مبتال ايم و صرفاً نبوده ها جراحيو مانعي از انواع 

  آن پرداخته شده است.
  

  زيبايي صورت هاي جراحيانواع  ـ الف
  5ارـيرت زيبا بيـرادر سـاي ب    صورت زيباي ظاهر هيچ نيست

ايد كه الله هر دو  حتماً كودكاني را ديده:6 جراحي زيبايي الله گوش
تر از معمول است. اين  گوششان و در موارد نادري الله يك گوششان برجسته

ثير ندارد. در اين عمل محل برشي أت ثي دارد و بر روي ميزان شنواييزائده جنبه ار
ه و سپس برش پوستي هاي اضافي تراشيد پشت الله گوش است كه غضروف

  شود. دوخته مي
م معموالً با هدف برداشتن جراحي پالستيك چش 7:عمل جراحي زيبايي پلك

شود. در  ها انجام مي دگي پلك و برداشتن پوست اضافي آنها، اصالح افتا پف پلك
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شود و در صورت  پلك باال برش درست روي چين پلك داده مياين محل در 
  شود. هاي چربي نيز برداشته مي لزوم كيسه

كشيدن پوست صورت كه  ليفتينگ صورت يا كشيدن پوست صورت:
تر  تر و شاداب الظاهر براي جوان شود، علي ليفتينگ صورت گفته مي اصطالحاً

سالگي يا حتي  65تا  40سنين شود. معموالً اين عمل در  كردن صورت انجام مي
  گيرد. باالتر صورت مي

ظهور عالئم پيري در يك سوم موارد شامل چين و  ليفت ابرو و پيشاني:
ه از جنبه زيبايي قابل هاست ك چروك پيشاني، افتادگي ابروها و افتادگي پلك

. اعمال جراحي متعددي براي باال بردن ابرو و پيشاني وجود باشد مي ها توجه برخي
  شود. انتخاب مي ت ابرو، ميزان افتادگي پلك و...دارد كه با توجه به شكل و وضعي

در اين روش در داخل دهان، حد فاصل لب و فك تحتاني  8:جلو آوردن چانه
شود، نسج نرم را از روي استخوان بلند نموده و پروتز چانه را  برش داده مي

دوزند. انواع  كرده و محل برش را با نخ بخيه قابل جذب مي ثابتگذاشته و آن را 
. بريدن استخوان چانه و جلو آوردن 2. گذاشتن پروتز چانه 1عمل جراحي چانه: 

  .آن
از بين تمامي اعمال زيبايي، جراحي  جراحي زيبايي بيني يا ريبنوپالستي:

دارترين اعمال شود جزء پرطرف پالستيك بيني كه اصطالحاً رينوپالستي ناميده مي
ايران را پايتخت رينوپالستي  بعضاً كه نحويشود به  زيبايي بين ايرانيان محسوب مي

  اند. ناميده
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  زيبايي ديگر نواحي بدن  هاي جراحيانواع  ـ ب
هاي زيروپوستي (ليپوساكشن). در جوامع چاق  برداشت چربي ليپوساكشن: .1

ترين عمل جراحي پالستيك به نام (كانوال) ذخاير  همچون آمريكا و انگليس شايع
شود. يك  چربي موضعي از نواحي باسن، پهلوها و ران و شكم بيرون كشيده مي
دانند  ي مياشتباه رايج در باور عمومي آن است كه ليپوساكشن را راهي براي الغر

ليتر  8- 5در صورتي كه حداكثر ميزان چربي استخراجي در هر عمل حداكثر به 
رسد. خروج اين مقدار چربي البته به علت چگالي پايين بافت چربي چندان  مي

   9شود. موجب كاهش وزن هم نمي
  :دو نوع است لاين جراحي شام جراحي پالستيك سينه: .2

ن جراحي گاهي اوقات عالوه بر جنبه جراحي كوچك كردن سينه: اي ـ الف
زيبايي و بهبود وضعيت روحي و رواني افراد باعث رفع بعضي از مشكالت اسكلتي 

شود. اين  ها رفع مي مثل دست درد، گردن درد، و شانه درد با كوچك كردن سينه
مال جراحي زيبايي محسوب ترين اع ترين و تخصصي جراحي جزء تكنيكي

  گردد. مي
احي، شكل ردن سينه (پروتز سينه): هدف از اين جركجراحي بزرگ  ـ ب

ها يا در صورت  است كه در موارد عدم رشد اوليه سينه  دادن و بزرگ كردن سينه
  )ش.1386، فاضل(شود.  ها به دنبال الغر شدن يا شيردهي انجام مي تحليل رفتن سينه

  
  جراحي زيبايي از منظر فقه و حقوقگفتار دوم: 

كه هدف از آن شفاي بيمار از درد جسماني نيست،  زيبايي به عمليجراحي 
و در برابر  . (Rouge, Arbus, Costagliola, 1992, p92)معروف شده است

، م.1995، الفضل؛ 2ص  م.،2008، شيعاوي ( گيرد. درماني يا عادي قرار مي هاي جراحي
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فقهاي اماميه و  .)Mémeteau, 2001, p286؛ 165، ص 1، جش.1387كاتوزيان،  ؛ 37ص
، اختالف نظر ها جراحييا غير شرعي بودن اين نوع  اهل تسنن در خصوص شرعي

به نقل از:  466الرويه االسالميه لبعض الممارسات الطبيه، ص ( را مطلقاً حرام دارند. برخي آن
   10دانند. اي ديگر با وجود شرايطي، مجاز مي و عده )212، صش.1382 ،محسني

  
  تعهد به نتيجه يا وسيله؟ ؛زيبايي جراحمسئوليت قرادادي  ـ الف

 20/5/1936در مورخه  11دانان بعد از صدور رأي معروف به مرسيه قاطبه حقوق
و  يپزشكحرف االصول رابطه بين  ديوان كشور فرانسه اتفاق نظر دارند كه علي

مذكور، در ي أبعد از صدور ر) Penneau,1996,p22( .بيمار، رابطه قراردادي است
 .اكثر كشورها مسؤوليت قراردادي صاحبان حرف پزشكي مقبول واقع شد

)Verge et Ripert, 1953, p431 _Nys,1997,p63 (ال هم  در نظام حقوقي كامن
عد قراردادي مورد بررسي قرار اگرچه مسؤوليت صاحبان حرف پزشكي كمتر از ب

اين نظام هم در بسياري ولي در ) Markesinis et Deakin,1999,p260(گرفته 
 ,Kennedy and Grubb).دانند موارد مسؤوليت پزشكي را ناشي از قرارداد مي

1998, (p288  رسد كه اصل كلي در مسؤوليت  به نظر مينيز در نظام حقوقي ايران
پزشكي، مسؤوليت قراردادي است و اصل در تعهدات قراردادي، تعهد به نتيجه 

  )ش.1389 (صالحي، فالح، عباسي،. است
را به دو نوع تعهد  اين مسئله كه موضوع تعهد چيست آندانان براي حل  حقوق
دان  اند كه جزء ابداعات دموگ، حقوق هتقسيم نمود 13و تعهد به نتيجه 12به وسيله

و بعضي ديگر هم ) Flour, Aubert, Savaux , 2002, pp 26-27(فرانسوي است 
به نقل از  472وري و اينس، تعهدات، ش (مال .اند تعهد به تضمين را بر آن افزوده

  )151، ص4، ج ش.1387كاتوزيان، 
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گيرد كه وسيله رسيدن به نتيجه  برمبناي اين تقسيم گاه مديون به عهده مي
هاي خود را به كار برد، اما در تعهد به  مطلوب را فراهم آورد و همه صالحيت

وسيله، احراز اين امر كه قرارداد به هدف نهايي خود نرسيده است براي اثبات عدم 
هدف را برعهده نگرفته است  اجراي عقد كافي نيست، زيرا متعهد حصول به آن

بندي مورد انتقاد برخي  ماگرچه اين تقسي .)151-152، صصص 4، جش.1387(كاتوزيان، 
، ريپر و بوالنژه،  151ـ213، صص3، ج ش.1386(شهيدي، دانان قرار گرفته است  از حقوق

از حوصله اين تفصيل آن كه ) 152، ص 4، ج ش.1387به نقل از كاتوزيان،  783، ش 2ج
ويژه  رسد براي تفكيك ماهيت تعهدات، به به نظر مي هذا معج است، ال خارمق

ادله مخالفين، اعتبار و مبناي  كه اينمضافاً  14،تعهدات حرف پزشكي نافع است
  ).157-158، صص ش.1389پوريان،  (شجاع .قويمي ندارد

  
  زيبايي بر اساس عامل ضرورت هاي جراحيانواع گفتار سوم: 

  15بس فسادي كز ضرورت شد صالح    مرداري مباحكز ضرورت هست 
  به دو دسته تقسيم كرد: بر اين اساس توان زيبايي را مي هاي جراحي

  

  16زيبايي ضروري يا ترميمي هاي جراحي ـ الف
  17ضرورت عيب كي گيرد خردمند    يوندـوليكن چو ضروري بود پ

گيرد  ختن نقص عضو و... بيمار صورت ميجهت مرتفع سا ها جراحياين قبيل 
سازد؛ مانند جراحي پالستيك فردي كه  حال ظاهر بيمار را هم زيباتر مي و در عين

كه ضرورت آن را عرف  ها جراحي. اين نوع شده استبه صورت او اسيد پاشيده 
رسد  است و به نظر مي طبيبكند، تابع قواعد عمومي مسؤوليت مدني  هم تأييد مي

 ,Harichaux Ramu, 1993) وسيله باشد. االصول تعهد جراح به در اين موارد علي

p6_ Cyril, 2001, p57(  
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  18يا فانتزي ضروريزيبايي غير هاي جراحي ـ ب
  نازنين روزگار غريبي است،

  كنند ها جراحي  و تبسم را بر لب
  و تـرانــه را بـر دهــان

  19شوق را در پستوي خانه نهان بايد كرد             
  

م اكنون استفاده نامناسب و يا آن است كه ه مبينبه عمل آمده، ي ها بررسي
هاي جراحي  كارگيري بيش از حد اعمال جراحي و نيز استفاده مستمر از شيوه به

هاي فرعي  مرسوم، خود به يك معضل جدي تبديل شده است. يكي از كميته
هاي خود اعالم كرد كه در اين كشور تنها  كنگره آمريكا به دنبال يكي از بررسي

پذيرد  عرض يك سال، تقريبا دو ميليون عمل جراحي غيرضروري صورت ميدر 
ميليارد دالر همراه بوده  10 اتالفهزار مرگ و  12كه اين ميزان اعمال جراحي با 

االصول بهبود و درمان  علي ها جراحيهدف اين قبيل  )86ص ،ش.1382،  چارلز( است.
شود مانند  پرستي درخواست ميهوس و تجمل بيمار نيست، بلكه صرفاً به دليل 

كوچك كردن بيني، بزرگ يا كوچك كردن سينه و باسن، رفع چروك صورت 
  Ossoukine, 2003, P131)( يا بدن و امثال ذلك.

احي پالستيك به % افرادي كه براي جر50بر حسب آمار ارائه شده، بالغ بر 
 كه اينندارند. مضافاً  كنند از نظر اطباء نيازي به جراحي زيبايي پزشكان مراجعه مي

اختي دست به كنندگان به علل روانشن % مراجعه90يده اكثر صاحب نظران، به عق
  )24و  22، صص ش.1387شكر امرجي؛ عباسي، (زنند.  عمل جراحي زيبايي مي

  در اين حالت، تعهد به نتيجه خواهد بود. جراحدانان معتقدند تعهد  قاطبه حقوق
) Penneau, 1996, p9 –Harichaux Ramu, 1993, p6 _  ،بودراند، جراحي پالستيك



  1390هجدهم، پاييز  ، شمارهپنجمسال     پزشكيحقوق/  فصلنامه 105 
حي

صال
ضا 

در
حمي

 

 L 'arrêt( در برخي از آراء، محاكم فرانسه )166،ص 1، جش.1387: كاتوزيان، زبه نقل ا

5 juin 1962,  tribunal de Paris ( به نتيجه در اين قبيل موارد جراح پالستيك را تعهد
 ,Ben chaabane, 1995, p771-Rouge, Arbus et Costagliola, 1992(اند. دانسته

p125.(  بعضي از نويسندگان، تعيين مرز قاطع ميان اين دو نوع اعمال جراحي را
 اند. زيبايي را تعهد به وسيله دانسته تعهد جراح بر همين مبنا بعيد و حتي مشكل و

-171، صصش.1389پوريان،  شجاع ؛48، صم.1995الفضل، ؛ 67-68، صص م.1987وفا حلمي، (
برخي نيز از كليه اقسام آن دفاع كرده و وجود آن را ضروري و ماهيت  )170

  Dardour, 1999)( .اند را در اين خصوص به وسيله دانسته تعهدات جراحان
جراحي پالستيك مبدل به يك صنعت شده  در حال حاضر كه اينبا عنايت به 

عوارض احتمال نظران،  و به عقيده برخي از صاحب )116تا، ص بي، كوبرين( است
كونگارد ( سم جهاني را به همراه خواهد داشتينموج جديد فم ايجادسوئي مثل 

سرسام آور چنين اعمالي، افزايش  مخارجبا در نظر گرفتن و  )10ص ،تا بي، بالك
شخصيتي داوطلبان انجام  خصائصو  20گير ميزان شكايات از اين رشته چشم

فانتزي از طرف  هاي جراحي اكثر و عدم ضرورت 21جراحي زيبايي از يك طرف
ـ عهد جراح زيبايي را در دسته دوم شوند كه ت ها عامل ديگر سبب مي و ده 22ديگر

  .بدانيم ـ تعهد به نتيجه
 نتايج برخي تحقيقات نشان داده است كه شيوع الگوي شخصيتي خود شيفته

%، 3گرا منفي%، 4%، مرزي6%، اسكيزوبيد9%، اجتنابي10 %، وسواسي11 %، نمايشي19
% نيز هيچ يك از 35. البته % است1وابسته، ضد اجتماعي و بدگمان نيز هر كدام 

كنندگان براي انجام جراحي  بررسي را نداشتند. بيشتر مراجعه هاي مورد ويژگي
دهنده تأثير  فته نشانزيبايي داراي الگوي شخصيتي خود شيفته بودند كه اين يا

، ش.1383بندي،  قلعه؛ ساروي(باشد.  زيبايي مي راحيشناختي در تفاضاي ج عوامل روان
  )11ص
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خود را در  دانان با طرح دالئل موافقان و مخالفان، صراحتاً نظر برخي از حقوق
شرايط سختي را براي جراحان پالستيك قائل  هذا معاند،  اين خصوص ابراز نكرده

، ه.ق.1431ناديه، ( اند. ها را به نتيجه دانسته و در بسياري از موارد هم تعهد آنشده 
 ,Mémeteau؛166، ص1، جش.1387كاتوزيان،  ؛755، صم.1984اورفلي،  ؛95-96صص

2001, p287( ترغيب به دانان نيز با استناد به قاعده غرور برخي ديگر از حقوق ،
غير ضروري را با تحقق شرايط مربوطه، شامل قاعده  هاي جراحيجراحي زيبايي و 

  23اند. تمام خسارات مالي و جاني دانسته را مسؤول طبيبغرور و 
بايي زي هاي جراحيسد متذكر شد كه مشروع بودن ر الزم به نظر ميدر اينجا 

االصول ارتباطي با مسؤوليت مدني  ضروري، عليغير هاي جراحيضروري يا حتي 
جراحان زيبايي ندارد. غرض از  ـ تعهد به وسيله يا تعهد به نتيجهـ  و نوع تعهد

و قانوني  شرعيالذكر اين بود كه برخي از نويسندگان با اثبات  ب فوقلمطتذكر 
زيبايي و با توسل به مفهوم موسع بيماري و استمداد از  هاي جراحيبودن انواع 

اند تا  كرده، سعي ها جراحيبرخي فتاواي فقهاي عظام مبني بر جايز بودن اين نوع 
زيبايي غير ضروري، تعهد به وسيله  هاي جراحيجراح زيبايي را حتي در تعهد 

و با مداقه در  هذا مع ).41-42، صصش.1387 امرجي؛ عباسي، شكر( معرفي نمايند.
رسد اين قول مصون از ايراد نيست؛ زيرا  ستدالالت مطروحه ايشان به نظر ميا

  24شرعي و قانوني بودن عملي دليلي بر رفع مسؤوليت مدني نيست.
هاي تقنيني برخي مسائل حقوق پزشكي، خألحقوق ايران در در  كه اينالنهايه 

و در بحث ما  - بسياري مشهود است مانند تعهد صاحبان حرف پزشكي و وابسته
كه در حقوق  كافي و قابل فهم براي بيمار ،به دادن اطالعات الزم - جراحان زيبايي

 نيز اين نقص ايران درآراء محاكم ش.) 1388(لطفي،  ايران بسيار مغفول مانده است.
يت است. مثالً در برخي از آراء آمده ؤبه وضوح قابل ر و خالء غير قابل اغماض
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امكان بروز  كه ايناست كه بيمار بايستي در اعمال جراحي بيني، با علم به 
هاي بعد از عمل  عوارضي مانند تنگي نفس و بسته شدن راه بيني يا حتي چسبندگي

درخواست چنين اعمال  عمال جراحي بيني است،از عوارض شناخته شده اكه 
جراحي را نمايد. قاضي پرونده نيز با توجه به نظريه كميسيون پزشكي كه قصوري 

پور،  (داراب براي جراح بيني نشناخته است، قرار منع تعقيب صادر كرده است.
اين در حالي است كه نه از طرف بيمار يا اقرباي او و نه از طرف قاضي  )ش.1387

اطالع رساني به بيمار توجه كافي نشده  حدود و ثغور مبني بر طبيببه تعهد مهم 
  است.

تر در اين موارد قاضي بايستي بررسي نمايد كه آيا صاحبان  به عبارت ساده
ي بيمار را صحيحاً انجام ساز حرف پزشكي و وابسته وظيفه خود نسبت به آگاه

جراحي و امثال ذلك از جمله مسائل عمل اند يا خير؟ زيرا عوارض ناشي از  داده
ها صورت  رساني كافي در مورد آن اطالعحتماً بايستي تخصصي پزشكي است كه 

صاحبان حرف پزشكي  نقض تعهدگيرد، در غير اين صورت، همين امر به عنوان 
االسف در حقوق ايران به اين امر توجه كافي نشده  و وابسته تلقي خواهد شد. مع

است و حدود و ثغور و نحوه انتقال اطالعات به بيمار يا خانواده او و استثنائات و 
تواند زمينه تحقيقات بعدي  اي از ابهام قرار دارد كه مي ضمانت اجراي آن در هاله

بايستي اين قبيل نقائص در اسرع وقت و با دقت كافي مرتفع شوند تا و  قرار گيرد
، ش.1390(صالحي،  .در اين زمينه به جايگاه شايسته ايران اسالمي نزديك شويم

  )430ص
و  صادر شده است انسه در اين خصوص آراء قابل تأمل و تحسينيدر حقوق فر

بسياري وجود گيري  زيبايي سخت هاي جراحينسبت به ارائه اطالعات در 
 Cass. Civ 1re, 17 février. 1998, Bull. I, n 67, p45, Juris-data(25.دارد
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000677_ Cass. Civ 1re, 18 mars 1991, Juris-data 051423 (26  اين       
 امر از سوي دكترين حقوقي اين كشور نيز مورد تأييد قرار گرفته است

)(Mémeteau, 2001, pp286-287  از طرف محاكم و تواند  االقتضاء مي عندو
مورد توجه و الگو برداري صحيح، منطقي و منطبق با شرايط دكترين حقوقي ما نيز 

  قرار گيرد. اسالمي و اوضاع و احوال حاكم بر جامعه
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  نتيجه
  27بــد مرتـيـجه شـهر نتـاز ب    اـده مــه ما و خنـريـن گـوي

  

اگر چه  .دارد جامعهبا خصائص فرهنگي هر  ناگسستني يجراحي زيبايي پيوند
كه هدف از آن شفاي بيمار از درد جسماني نيست،  جراحي زيبايي به عملي

گرفته است، درماني يا عادي قرار  هاي جراحيمعروف شده است و در برابر 
كه ضرورت آن را عرف هم تأييد  زيبايي ضروري يا ترميمي هاي جراحيذلك  مع
رسد در اين  به نظر مياست و  طبيبكند، تابع قواعد عمومي مسؤوليت مدني  مي

در  تحقيقات انجام شدهنتايج  به وسيله باشد. زيبايي الصول تعهد جراحا موارد علي
در حال آن است كه  مبين زيبايي غير ضروري يا فانتزي هاي جراحيخصوص 

و نيز استفاده مستمر  زيبايي اعمال جراحي به بيش از حد تمسك و توسل حاضر
جدي تبديل شده  و تهديدي مرسوم، خود به يك معضل هاي جراحيهاي  از شيوه
كه براي جراحي پالستيك  % افرادي50بر  افزون ،بر حسب آماركه  حدي ؛ بهاست

يده به عقاز طرفي  و كنند از نظر اطباء نيازي به جراحي زيبايي ندارند مراجعه مي
اختي دست به عمل شن كنندگان به علل روان مراجعه% 90اكثر صاحب نظران، 

. در اين شرايط و با توجه به داليل اخيرالذكر و ساير زنند جراحي زيبايي مي
قوق اين قبيل بيماران، داليلي كه شرح آن در متن آمده و به جهت حمايت از ح

تعهد  قبيل موارد، در اين جراحان زيبايي راتعهد كه باشد رسد بهتر آن  به نظر مي
ضروري يا غير عيين مرز قاطع ميان اعمال جراحي بدانيم. البته شايد تبه نتيجه 

قاضي بايستي به مدد عرف و اوضاع و احوال  هذا معباشد،  غامض ضروري بعضاً
جراحان زيبايي و به طور تعهد متاسفانه  حاكم بر هر دعوي اين تميز را انجام دهد.

 كافي و قابل فهم براي بيمار ،طالعات الزمبه دادن اكلي حرف پزشكي و وابسته 
. ضرورت اجراي اين ايران بسيار مغفول مانده است نظام حقوقيدر يا اقرباي او 
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دوچندان  ـ اعم از ضروري يا غير ضروري ـ زيبايي هاي جراحيتعهد در انواع 
گيري و دقت بيشتري و با مدنظر  است و بايستي در اين قبيل موارد با سخت

له مطروحه را جهت نيل به عدالت كه غايت علوم أحقوق بيماران، مس قراردادن
  انساني است بررسي نمود.
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  ها نوشت پي

  .136غزليات، غزل شمارهفروغي بسطامي، ديوان اشعار،  -1
آماري را منتشر كردند كه براساس آن  2006در سال » انجمن جراحان پالستيك زيبايي در بريتانيا« -2

درصد  90هزار مورد عمل ليبوساكشن صورت گرفته است. اين ميزان حدود  4تنها در يك سال 
هيچ عنوان جايگزيني   ليپوساكشن بهكه  نكته جالب اين .هاي قبل افزايش داشته است نسبت به سال

  گردد. هاي الغري محسوب نمي براي رژيم
اند و  هايشان را جراحي پالستيك كرده ميليون زن در آمريكا سينه 2تا به حال شايان ذكر است كه  -3

سال  34شوند  سن متوسط زناني كه جراحي مي .شود هزار نفر به اين تعداد افزوده مي 250هر سال هم 
  .دهند ها پس از زايمان اين كار را انجام مي اغلب آن است و

  .149، مثنوي معنوي، دفتر اول، بخش عليه الرحمه حضرت موالنا -4
  شيخ اجل، سعدي شيرازي. -5

6- Atoplasty. 
7- Blepharophasty. 
8- Chin augmentation. 

ها ر.ك: يداهللا، داداشي  تاريخي آننواع و اقسام و پيشينه هاي زيبايي و ا جراحي ازبراي اطالع بيشتر  -9
) تاريخ مصور 1382) جراحي زيبايي صورت، انتشارات اميد انقالب شهرآب؛ م، روتوف (1378(

 جراحي، ترجمه: مصطفي، جابر انصاري، نشريه جراحي ايران، شماره بيست و نه.

و ايوب،  168-169صصجهت مالحظه نظرات فقهاي اماميه ر.ك: سياوش، شجاع پوريان، همان،  -10
. براي رويت نظرات فقهاي اهل تسنن در اين 33-34محمود، عباسي، همان، صص ؛شكرامرجي

) الجراحه التجميليه، 1431ناديه محمد، قزمار ( – 14خصوص ر.ك: محمد، ناديه، المرجع السابق، ص 
  .228-261زيع، صص الجوانب الشرعيه و القانونيه، الطبعه االولي، عمان، دارالثقافه للنشر والتو

11- Mercier. 
12- Obligation de moyen. 
13- Obligation de résultat. 

جهت مطالعه تفصيلي مبحث ماهيت تعهدات حرف پزشكي و وابسته و مطالعه تطبيقي آن در نظام  -14
حقوقي ايران، فرانسه و كشورهاي اسالمي ر.ك به مقاالت نگارنده با مشخصات: صالحي، حميد رضا؛ 

) ماهيت تعهدات پزشكي در پرتو مطالعه تطبيقي، فصلنامه 1389، محمد رضا؛ عباسي، محمود(فالح
؛ صالحي، حميد رضا؛ 89، پاييز 4، سال14حقوق پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، شماره

هاي آن در پرتو مطالعه تطبيقي،  جلوه) بررسي ماهيت تعهدات پزشكي و 1390عباسي، محمود (
  .90بهار، 5، سال 16حقوق پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، شمارهفصلنامه 

  .15نوي معنوي، دفتر دوم، بخش، مثعليه الرحمه حضرت موالنا -15
16- Chirurgie esthétique de restauration. 

  .73شماره ده اشعار، مثنويات،امير خسرو دهلوي، گزي -17
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18- Chirurgie esthétique de fantaisie. 

  هاي كوچك غربت. و، مجموعه در اين بن بست، ترانهاحمد، شامل -19
. عدم نظارت 1بندي كرد:  دليل عمده دسته 2توان در  اقدامات زيبايي را مي  آمار باالي شكايات -20

كافي بر پزشكان و پراكندگي خدمات زيبايي است. براساس آمار سازمان نظام پزشكي كشور نام 
تخصص جراحي ترميمي در آن سازمان ثبت شده است اين آمار را در پزشك فوق  150كمتر از 

هاي زيبايي را پشت سر  هاي جراحي كنار متخصصان پوست، چشم، گوش و حلق و بيني كه دوره
پزشك در ايران بدون داشتن  3000نفر نيز نخواهد رسيد. اما متأسفانه بيش از  1000اند به  گذاشته

. توقع و پيش 2زنند.  ي زيبايي دست به اين عمل حساس ميها مدرك معتبر در زمينه جراحي
به طور معمول بعد از چنين  .كنند هاي زيبايي مراجعه مي هاي كساني است كه براي عمل فرض
كنند  شوند و چيزهايي را كشف مي ها جلو آينه به صورت و اندام خود خيره مي هايي افراد ساعت عمل

در اين ميان نقش اطرافيان بيمار را  .شده است به آن توجه نميشايد د اما ان وجود داشتهكه از قبل هم 
  هم نبايد از نظر دور داشت.

هاي شخصيتي داوطلبان انجام جراحي زيبايي،  ) ويژگي1383ر فرهاد، قلعه بندي (مي ؛مريم، ساروي -21
» اصانلو پرفسور سيروس«سال قبل  50نزديك به  .11، ص 83، بهار 4، ش9مجله انديشه و رفتار، س

هدف اصلي جراحان  .رشته جراحي ترميمي را در دانشگاه علوم پزشكي تهران پايه گذاري كرد
هاي شديد بود. عالوه بر اين در  پالستيك، ترميم ضايعات ناشي از حوادث و تصادفات و سوختگي

زيبا كردن شدند كه از مهارت اين جراحان براي  هاي مرفه هم كم و بيش كساني پيدا مي ميان خانواده
ناگهان تقاضاي  70كه در دهه  ها وضع به اين منوال گذشت تا اين سال .بردند چهره خود بهره مي

ديگر جراحي زيبايي منحصر به  .درصدي مواجه شد 80هاي زيبايي با رشد  جوانان براي انجام عمل
طبقه مرفه جامعه نبود و از هر طبقه اجتماعي افرادي وجود داشتند كه بخشي از صورت و اندام خود 

اين روند همچنان ادامه دارد به طوي كه مردم ايران در كنار  .را به تيغ جراحان زيبايي سپرده بودند
هاي زيبايي جهان قرار دارند. درصد بااليي از  هاي اول ميزان جراحي برزيل در ردهمثل ي يكشورها

درصد از متقاضيان را  95تقاضاي جوانان براي اين گونه اعمال از سوي دختران است به نحوي كه 
درصد مردان براي جراحي بيني و كاشت  5سال براي جراحي بيني و اندام و  45-14زنان و دختران 
  دهند. مو تشكيل مي

داري  خودشيفته در متقاضيان جراحي زيبايي بيني به طور معني يتي وسواسيهاي شخص فراواني الگو -22
اند:  سندگان در اين خصوص پيشنهاد كردهبيش از مابقي الگوهاي شخصيتي است. برخي از نوي

 شناختي فردي و تأثيرات فرهنگي مد نظر بايد به عنوان تعامل عوامل روان درخواست جراحي زيبايي
يابي شده در زمينه تصوير بدني و شخصيتي براي ارزيابي  هاي هنجار گيري از مقياس قرار گيرند. بهره

كند. مير فرهاد، قلعه بندي؛  هاي غير ضروري جلوگيري ميجراحي ميزان نارضايتي از تصوير بدني، از
، ) الگوهاي شخصيتي متقاضيان جراحي زيبايي بيني، مجله انديشه و رفتار1383عزيزه، افخم ابراهيمي (
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) مقايسه 1379. براي اطالع بيشتر در اين خصوص ر.ك: محمد، روحاني (4، ص4سال نهم، شماره

 بيمارستان امير  ENTكنندگان جهت عمل رينوپالستي به درمانگاه  مراجعه هاي شخصيتيويژگي
، پايان نامه دكتري پزشكي، دانشگاه علوم MMPIنامه شخصيتي  اعلم با گروه شاهد بر اساس پرسش

هاي  ) بررسي ويژگي1382علمدار ساروي (مريم،  -درماني تهران -كي و خدمات بهداشتيپزش
، پايان نامه 81شخصيتي داوطلبين جراحي زيبايي مراجعه كننده به كلينيك آذر، تير لغايت مهر

  درماني تهران. -تخصصي روان پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
. مشار اليه ترغيب به زايمان غير طبيعي و 124-125فقه پزشكي، صصسيد مصطفي، محقق داماد،  -23

به هاي ارزان آن خواص يكسان داشته باشد و پزشك نه  تجويز داروهاي گران قيمت را كه با نمونه
  تر را تجويز كند در هر صورت در اين خصوص ضامن خواهد بود. خاطر مصالح بيمار، داروي گران

اند و اين  مسؤوليت مدني و كيفري جراحان زيبايي خلط شده ،الذكر فوق رسد در مقاله به نظر مي -24
چنين آمده  20يت است. مثالً در صفحه ؤبه وضوح قابل ر 45و  43، 41، 34، 20در صفحاتمسئله 
اين سخن آن  شكالا». بايد به جاي ضرورت و قصد درمان، به عدم قصد سوء بسنده كرد« است:

جرم ندانستن مطلق اعمال جراحي زيبايي است كه به فرض صحت، است كه استدالل مزبور براي 
 اين مقاله آن است كه مسائلدليلي بر رفع مسؤوليت مدني جراحان زيبايي نخواهد بود. يكي ديگر از 

دارد در حالي كه مقاله مزبور، من حيث المجموع، » مسؤوليت مدني ناشي از جراحي زيبايي«عنوان 
گيري نيز صرفاً به مشروع بودن  وضوع مطروحه است و حتي در نتيجهمشحون از نگاه جزايي به م

  مطلق اعمال جراحي قناعت شده است.
25- Voir dans ce sujet la cour d'appel de Paris, 16 juin 1995, Dalloz, 1995, 

I.R. 194. " dans ce cas, cette obligation doit être interprétée très 
strictement." 

26- "... Les risques potentiels sont graves, l'information doit être plus 
complète qu'à l'ordinaire" 

   .297، ديوان شمس، غزليات، غزل شمارهعليه الرحمه حضرت موالنا -27
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