فرم چکیده پایان نامه جهت ارائه به دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی

نام و نام خانوادگی دانشجویان
حمیده سرمدیان -سارارحمانی

موضوع پایان نامه
بررسی فقهی حقوقی اقدامات زیبایی و
رابطه آن با مصلحت تحکیم خانواده.

استاد راهنما

استاد مشاور

دکتر پورعبدهللا

چکیده پایان نامه
پاسخگويي به مسائل نوظهور و مستحدثه متناسب با مقتضيات زمان و مكان از ويژگي هاي يك نظام كامل و
دقيق است و دين اسالم به عنوان يك نظام سيستماتيك و جامع اين هدف را دنبال مي كند.
اقدامات زيبايي بعنوان يكي از زيرمجموعه هاي اعمال جراحي رشد چشمگيري در جوامع امروزي پيدا كرده و
اختالف نظرات فقها را در اين باره ،سبب شده تا مورد تأمل بيشتري واقع شوند.
اكثر فقها و صاحب نظران به دليل نبود نص صريح بر حرمت اقدامات زيبايي ،آن را با شرط عدم تماس با جنس
مخالف  ،نگاه اجنبي و وجود ضرر قابل اعتنا ،في نفسه جايز شمرده اند.
فقهايي همچون حضرت آيت اهلل نوري همداني نيز به شرط داشتن غرض عقاليي و عدم اسراف ،اين اقدامات را
جايز قلمداد كرده اند.
نوع اول اقداماتي است كه جنبه ي درماني دارند كه حكم آن جواز است .اگر در خالل اين جراحي ها به شرط
نبودن پزشك همجنس و داشتن قصد معالجه و در حالت ضرورت به پزشك ناهمجنس مراجعه شود ،مانعي
وجود نخواهد داشت.
اما نوع دوم ،اقداماتي است كه هدف از آن صرفا خودنمايي و افزايش زيبايي است ،كه غيرجايز به شمار مي
روند.
جعل به مصلحت و دفع مفسده در تمامي موارد تشريع احكام وجود دارد و مالك در مصالح و مفاسد ،نوعي
بودن است ،پس اقدامات زيبايي مانند ساير فروع فقهي ،حدود جواز و حرمت خود را از مصالح و مفاسد عمومي
دريافت مي كنند .و هيچ يك از مصلحت انديشي هاي فردي و شخصي مالك نخواهند بود و هرجا به مفسده ي
عمومي بينجامند به ناچار مورد نهي و منع شارع قرار مي گيرند.
پس اقدامات زيبايي در مصلحت تحكيم خانواده آثار سلبي ضرر ،مفسده عمومي و عرف فاسد و همچنين آثار
ايجابي زينت ،اضطرار و عرف صحيح را به دنبال دارد.
پزشكان در صورت ورود ضرر به بيمار ،مسئول خواهند بود ،كه از آن به ضمان پرشك ياد مي شود.
ضررهاي ناشي از اقدامات زيبايي مي تواند از مصاديق اضرار به نفس باشد ،درنتيجه پزشكي كه قوانين و
مقررات الزم را در حقوق مدني ،كيفري و انتظامي رعايت نمي كند ضامن محسوب مي شود.
ديدگاه مشهور فقها در مورد مسئوليت پزشك اين است كه بنا بر قاعده الضرر ،پزشك حاذق نسبت به تلف
نفس يا عضو ضامن خواهد بود  .مي توانيم مباني مسئوليت پزشك را به اختصار به اين صورت ذكر كنيم:
داشتن مجوز قانوني اشتغال به امور پزشكي،قصد درمان ،مشروعيت اعمال طبي يا جراحي،اخذ رضايت ،رعايت
تناسب بين عمل پزشكي و نتايج احتمالي و ابراء پزشك.
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