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چکیده
این پژوهش در راستای تقاضای روز افزون جراحی زیبایی سر و صورت انجام گرفته است .بر این اساس برای جواز زیباسازی بهه ییهات و
روایات و اصول عملیه و همچنین دلیل عقلی می توان استدالل کرد .در این مقاله که با روش کتابخانهای و ارائه ادله صهورت پذیرفتهه و
هر دلیلی به اختصار بررسی گردیده است .و در مواردی نقد و اشکال بیان و پاسخ داده شده است.

کلیدواژگان
زیبایی ،دلیل ،سر و صورت ،جواز.
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اسالمی ،ق ،،اسران .2 ،دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فقه و مبانی حقوق ،واحد ق ،،دانشهاه اداد اسالمی ،ق ،،اسران
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مقدمه
دسباسی جس ،و بدن در روابط اجتماعی افراد بسقار موثر است .اد اسنرو طرفداران دسرادی در دنقرای
معاصر پقدا کرده است .تولقد و مصرف انبوه وساسل اراسشی و اعمال پزشرکی و جراحری ملتلر
به منظور دسبا سادی ظاهر بدن خصوصاً سر و صورت گوسای اسن مسأله میباشد.
دسبا سادی سا تجمقل سروصورت بره اشرکال ملتلر

صرورت مریگقررد ،دسبرا سرادی بردون

مداخالت پزشکی و با مداخالت پزشکی ،بدون جراحی و با جراحی ،بدون مداخلره ننتقرو و برا
مداخله ننتقو است.
ضرورت تحقیق
امروده دانش پزشکی در دمقنه دسبا سادی ترمقمی و غقرر ترمقمری و در حروده جراحری پالسرتقو
رشد و توسعه فوق العادهای دارد و پقشرفتهای علمی در ابعراد ملتلر

دسبراسی سرر و صرورت

بلصوص در حوده ننتقو بسقار چشمهقر می باشد بطوری که برای متلصصران اسرن علر ،امکران
اسجاد و تغققرات در ساختار ننها برای دستقابی به چهره و اندا دسبرا و دللرواه را فرراه ،سراخته
است با توجه به گراسش رودافزون جوامع بشری و جهان اسال به اسن مسئله سعنی دسباسی جسر ،و
خصوصاً سر و صورت و تنوع اَشکال تجمقل و دسباسادی اد قبقل کاشت مو ،ابررو و پلرو چشر،،
الله گوش ،گذاشتن گونه ،دندانها ،چانه ،بوتاک

و کشرقدن پوسرت ،گذاشرتن و برداشرتن خرال،

پروتز لب و پاکسادی صورت و غقره و همچنقن فراوانی و تنوع جراحریهرای دسبراسی صرورت اد
قبقل جراحی بقنی و لب و انهقزه ها و مشوقهای اجتماعی ان ،میطلبد تا اسن مسئله اد نظر فقهری
مورد بررسی قرار گقرد.
اهداف و فوائد تحقیق
مباحث و نتاسج اسن تقققق که نظری و بنقادی است میتوانرد در تبقرقن ابعراد و احکرا دسباسرادی
سروصورت مؤثر ودمقنه اگاهی متقاضقان اسن مسرئله و خرانواده هرا و همچنرقن کرادر پزشرکی و
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مسئوالن فرهنهی و مجامع علمی حرودوی و دانشرهاهی را فرراه ،اورد و اد برخری اسرقبهرای
فرهنهی و اجتماعی و اقتصادی پقشهقری و جلوگقری نماسد.
بررسی فقهی احکا دسباسی سرو صورت ،به صورت تفصقلی در منابع فقهی انجا نهرفتره تنهرا
برخی اد موارد همچون خالکوبی و وصل نمودن مو به سرر و تردلق

ماشرطه (اراسشرهر) مطرر

گردسده ،در دوره معاصر نقز در اسن خصوص تقققق و پرووهش مسرتقلی بره صرورت تفصرقلی و
گسترده انجا نهرفته؛ امتقاد اسن تقققق و پووهش عالوه برجدسد و بدسع بودن ان در اسن است کره
همه اشکال گوناگون دسباسی در ان موضوع سابی و ادله و قواعد فقهی به صورت گسترده ترر مرورد
بررسی قرارگرفته و ابعاد مسئله اد جهت فقهی با لقرا جوانرب پزشرکی ،فرهنهری ،اجتمراعی و
اقتصادی مطر گردسده است.
پرسش اصلي
احکا فقهی دسباسادی سروصورت چقست؟
فرضیه
بر اساس برخی ادلره اجتهرادی و فقراهتی و قواعرد فقهری مریتروان حکر ،بره جرواد دسباسرادی
سروصورت داد .براساس برخی ادله و قواعد فقهی نظقر حرمت غش و تدلق

دسهران ،سرا قاعرده

"الضرر" میتوان به عد جواد دسباسادی سروصورت در مواردی ،نظر داد.
مفهوم زیبایي
تعریف لغوی زیبایي

در فرهنگ لغت دهلدا به نقل اد اقرب الموارد و منتهی االرب و مهذّب االسماء« ،جمال» به معنای
خوبی صورت و سقرت امده است و ه ،چنقن به نقرل اد "بقرر الجرواهر" جمرال را بره دو نروع
ظاهری و حقققی معرفی مینماسد .جمال به دو معنا اطالق میشود؛ سکری اد ان معنراسی اسرت کره
همه مرد با ان اشنا میباشند مثل صفای رنگ بدن و صورت و نرمی پوسرت و غقرر ان ،اد انچره
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ممکن است حاصل اسد و ان بر دو نوع است ذاتی و ممکن االکتساب .معنای دسهر جمال ،جمرال
حقققی است و ان عبارت است اد اسنکه هر عضوی اد اعضای ادمری چنانچره باسرد افرسرده شرود،
افرسده شده باشد اد ماهقت و ترکقب و مزاج.
تعریف اصطالحي زیبایي

دسدگاه ها در خصوص تعرس
عده ای ان را تعرس

جمال و دسباسی ملتل

است .برخی به تعرس

ان پرداختره انرد و

ناپذسر میدانند .شهقد مطهری بر اسن باور است که دسباسی را نمیتوان تعرس

کرد « :کنه و ماهقت دسباسی برای انسان ناشناخته اسرت ولری وجرود دارد ،چنانکره نقرروی بررق را
نمیتوان تعرس

کرد ولی هست ».وی در جای دسهر به صراحت مینوسسرد« :اساسرا دسبراسی در

کردنی است نه وص

کردنی» .او اسن نظر را به افالطرون نسربت مریدهرد و اضرافه مریکنرد کره

افالطون ،پا سه اخالق را بر عدالت قرار داده است سعنی اخالق را مسراوی برا عردالت و عردالت را
مساوی با دسباسی میداند .افالطون اذعران مری کنرد برا اسنکره بشرر عردالت ،دسبراسی و حقققرت را
میشناسد ولی هقچ کدا قابل تعرس

نقست.

ادلهی جواز زیباسازی سر و صورت
آیات قرآن

اَّلل الَّتِی َْیر لِبِد ِ
ال ) اسه «قُل من حَّرم ِزینة َِّ
یهِ ِو ا البَّتد ِ
یهِ ِمین ال ِیرْزِْ قُ ْیل ِلی لِآَّ ِینین ِمنُیَا ةِی ا ْ تیه ِ الی ْنیْته ْهلِةیة
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
یی َْم الْ ِقتهم ِة کینلَِ ییَُة ُیل ْاایِِ لق ْیَم یی ْبآ ُنیَ » (سوره اعراف )22 ،؛ بهو :چه کسی دسنتهای الهری را کره
برای بندگان خود افرسده ،و رودسهای پاکقزه را حرا کرده است؟! بهو :اسنها در دندگی دنقرا ،بررای
کسانی است که اسمان اوردهاند؛ (اگر چه دسهران نقرر برا انهرا مشرارکت دارنرد؛ ولری) در ققامرت،
خالص (برای مؤمنان) خواهد بود ».اسن گونه اسات (خرود) را بررای کسرانی کره اگاهنرد ،توضرق
میدهق.»،
در اسن اسه خداوند با اسلوب استفها انکاری ،به صراحت بهره مندی اد دسنت هاسی را که برای
انسان خلق نموده حالل شمرده وکسانی را که اسن نعمتها را بر خود ودسهران حرا مینماسند ،مورد
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سردنش قرار میدهد و میفرماسد :هر چند غقرمؤمنان در اسن دسنت ها ،در دندگی دنقوی با مؤمنران
مشارکت میجوسند ولی اسن دسنت ها در رود ققامت ملتصّ انسانهای مؤمن اسرت و دسهرران بره
سبب اعتقادات باطل واعمال خالف ،شاسستهی بهره مندی اد انها را ندارند.
دلقل ما برای اسنکه کلمه دسنت در اسة شرسفه «زینیة اَّلل  »...فقط شامل لباس نقست و ساسر دسنرت
ها اد جمله تجمقل و دسبا سادی جس ،و به طور اخص دسبا سادی پزشکی را ه ،شرامل مریشرود،
تعمق ،هاسی است که در برخی رواسات در مورد دسنت داده شده است اد جمله سلن امرا صرادق
(علقه السال ) که میفرماسد ...« :دمانی که امقر المؤمنقن علی علقه السال عبداللّه بن عباس را بررای
گفتهو با خوارج فرستاد ،او بهترسن لباسش را پوشقده و با بهترسن عطرهاسش خود را معطر کررده و
بهترسن مرکبش را سوار و با انها روبرو شد؛ خوارج به او گفتند تو بهترسن مرد هستی ،چهونره برا
لباس و مرکب فاخر بسان پادشاهان ستمهر حاضر شده ای؟! ابن عباس در پاسخ ،اسره شررسفة «قُیل
مین حیرم زینیة ه »...را تالوت نمود؛ سپ

اما صادق (علقه السال ) در ادامه فرمود« :بپوش و خود را

بقارای ،همانا خداوند دسباست و دسباسی را دوست دارد و لرقکن اد حرالل باشرد»( .کلقنری،1231 ،
فروع الکافی ،ج  ،3ص )1123
در اسن رواست اد بقان اما صادق (علقه السال ) تزسن به لباس فاخر و عطر و مرکب تعمق ،داده
شده است .البته نمونه های دسهری اد اسن نوع رواسات وجود دارد که در انجا امرا بره اسره مرذکور
استناد میفرماسد .راوی میگوسد :سفقان ثوری در مسجد القرا اما صادق (علقه السال ) را با لباس
گران ققمت و خوب مشاهده نمود ،پ
توبقخ و سردنش می کن ،پ

گفت :به خدا قس ،بر او وارد میشو و او را به اسن خاطر

به اما نزدسو شد و گفت :ای پسر رسول خدا ،رسول خردا (ص) و

علی (علقه السال ) و هقچکدا اد پدرانت اسن چنقن لباسی را نپوشقدند؛ سپ

اما فرمرود :رسرول

خدا در دمانه فقر و تنگ دستی بود و او به انداده همان قلّت و تنهنای خوسش اسرتفاده مریکررد و
دنقا بعد اد ان ،نعمت هاسش را گشوده است؛ سزاوارترسن به انها ،نقکان ان هستند و سپ

اسن اسره

را تالوت نمود «قیل مین حیرم »...و فرمود :ما سزاوارترسن کسرانی هسرتق ،کره اد ان نعمرتهرای کره
خداوند عطا فرموده است بهره گقرد ،اال اسنکه ای ثوری! انچه اد لباس ظاهری که بر تن ،مریبقنری،
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همانا من ان را برای مرد می پوش ،پ

دست او را گرفت وبه سوی خود کشرقد و لبراس روسرقن

خود را کنار دد ولباس دسرسن را که دبر بود ،بقرون اورد؛ پ
میپوش ،و ان را که دسدی برای مرد !؛ سپ

فرمرود :اسرن لبراس را بررای خرود

لباس "سفقان" را کنار دد که روسرش دبرر وخشرن و

دسرش نر وراحت بود وفرمود :لباس روسقن خشن را برای مرد پوشقدی و اسن لباس نر را برای
راحتی و مسرت خودت( .کلقنی " ،1231 ،فروع الکافی" ج  3ص )1123
البته ممکن است تصور شود در اسة شرسفه مذکور ،دسنت با بقران معصرو  ،انصرراف بره لبراس
داشته و سراست ان به جس ،وساسر چقزها نقاد به دلقل دارد ،ولی اسن سلن صقق نقست دسرا بقان
اسه در مورد دسنت ،عا است و اسنکه در بعضی اد اخبار امده که اما صادق (علقه السال ) اسرة «قیل
مین حیرم زینیة اَّلل »...را تالوت نمود وسپ

فرمود :بپوشقد و خود را بقاراسقرد کره خداونرد دسبراسی را

دوست دارد ولقکن اد حالل باشد» ،در واقع بقان برخی اد مصادسق دسنت است ودر مقا تلصرقص
نقست دسرا در برخی دسهر اد رواسات ،موارد بقشتری اد مصادسق دسنت ذکر شرده اسرت؛ اد جملره
تزسقن خانه ،فرش ،مرکب ،لباس ،موی سر ،صورت و دندان ،بقنی ،ناخن...
اما صادق (علقه السال ) میفرماسد :چقدن موی بقنی چهره را دسبا میکند( .کلقنی؛« ،1231فروع
الکافی» ج  ،3ص )1123

رسول اکر صلّی اهلل علقه واله فرمرود« :لتأْین َحی ُنکم ِمین بیه ِوش ابیبر َیَیش ا لِتتبهلین یَ یش ةی َّ لیَ
ین يف َجهلِش»؛ سعنی احاد شما باسد شارب و موی بقنی اش را کوتاه نماسرد واد خرود مراقبرت نماسرد
یز ُ
(مواظب ظاهر خودش باشد) که اسن امور بر دسباسی و جمالش مریافزاسرد؛ (کلقنری« ،1231 ،فرروع
الکافی» ج ص  )1132پ
پ

اگر تلصقصی در کار نباشد ،ظهور عا به حال خود باقی خواهد مانرد؛

انچه مسل ،است اسن نوع اد احادسث در پی حصر برای دسنت در مورد خاص نقستند ،بلکره اد

باب ذکر بعض موارد و مصادسق عا اند ودلقلری بررای اخرراج تجمقرل و دسباسرادی برا مرداخالت
پزشکی اد شمول عمو انها وجود ندارد ،مهر مواردی که با برخی مقارنرات حررا مرثالً (غرش و
تدلق ) همراه گردد.

ب) اسرره «ِ وییآ ِِم ُْییناا زینییت ُدم لنیین دی ِیل م ییان اُدآ یَا ااب ی ِروَا اال ُيُ ی ِرةَا ِیَّییش ال ُِ ی ْ ا ی ِرة » (سرروره
ُ
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اعراف)21 ،؛ ای فردندان اد ! دسنت خود را به هنهرا رفرتن بره مسرجد ،برا خرود بردارسرد و (اد
نعمتهای الهی) بلورسد و بقاشامقد ،ولی اسراف نکنقد که خداوند مسرفان را دوست نمیدارد.
وجه داللت اسه بر جواد دسنت و خوداراسی برای انسان بدسن شرر اسرت کره کلمره «دسنرت»
ظهور در چقزهاسی دارد که انسان با ان خود را دسبا مینماسد ودر رواسات ه ،به صراحت مصرادسق
ینه (لآتیش ال َّ یمم) قیه  :سیألتش لین قیَِ ِ
دسنت در اسره ،امرده اسرت اد جملره« :لین َوی لد ِ
ه ُيبیهل « ُْیناا
ُ
ط لنن ِ
کل صم ةریضة اانةآیة»؛ اد اما صادق علقه السال در رابطه برا اسره شررسفه
زینت ُکم »...قه ُ :لَ ا ش ُ

«ْیناا زینیتکم »...سؤال پرسقده شد ،فرمود :مراد اد دسنت در اسن اسه ،شانه ددن هنها نماد واجرب و
مستقب است( .کلقنی « ،1231 ،فروع الکافی» ،ج  ،3کتاب الرزی والتجمرل والمرروءه ،ج  ،3براب
التمشط ،ص )1132
اما حسن (علقه السال ) هر گاه به نماد میاسستاد بهتررسن لباسرش را مریپوشرقد؛ بره او گفتره
میشد ای فردند رسول خدا :چرا نقکوترسن لباست را میپوشی؟ فرمود :خداوند تعرالی دسباسرت و
دسباسی را دوست دارد؛ پ

من برای پروردگار خود را میاراس ،و او میفرماسد( :دسنرت خرود را

هنها رفتن به هر مسجدی بردارسد)؛ پ

مرن دوسرت دار نقکروترسن لباسر ،را بپوشر( .،نروری،

« ،1231مستدر الوسائل و مستنبط المسائل» ،ج  ،2ص)2321 223
البته در اسه شرسفه ،خود اراسی و دسنت نمودن ظاهرا وسوۀ ورود به مسجد و نماد است با توجه
به رواسات فراوانی که در مقا بقان استقباب دسنت و خود اراسی بدون ذکر مسرجد و نمراد امرده ر
در مبقث ادلة رواسی به انها تفصقال خواهق ،پرداخت ر میتوان جواد انرواع متنروع دسنرت و خرود
اراسی را بدست اورد.
ج) مجموعه ای اد اسات قران که اد دسنتهای الهی که خداوند تبار و تعرالی بررای اسرتفاده
انسان در خصوص دسنت و خود اراسی و غقر دسنت قرار داده است:
«َيُْر ُ ِمْنی ُهنه الآْ ْؤلُُؤ االْن ْرجه ُ »؛ اد ان دو ،لؤلؤ ومرجان خارج میشود( .الرحمن)22 :
ِ َِّ
«ِ وی ِیآ ِِم ق ی ْن َیْیزلْنییه لآییت ُدم لِدهسییه ی ییَا ِم سییَُِيِ ُدم اِیشییه ا لِدییهِ التَّی ْقییَ لِی ْت ییر لِی ِمیین ِِ ِ
اَّلل لبآَّ ُهی ْیم
ْ
ْ
ُ
ْ ْ
ْ ْ
ُ
ی َّین َّد ُرا »؛ (سوره اعراف )23 ،ای فردندان اد ! لباسی برای شما فرستادس ،که اندا شما را میپوشراند
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وماسه دسنت شماست؛ اما لباس پرهقزگاری بهتر است! اسنهرا (همره) اد اسرات خداسرت ،ترا مترذکر
(نعمتهای او) شوند!
الَ الَّ ِنم س َّخر الْدحر لِتأْ ُدآَُا ِمْنش نه ط ِراِ اُي تخ ِرجَا ِمْنش ِح ْآتة ُيی ْآد َییهه اُيییر الْ َُ ْآی میَ ِ
اْر ةِت ِیش الِتیْدیتیغُیَا ِم ْین
ُ
ُ ْ
ْ
ْ ْ ُ ُ
ُ
ضآِ ِش البآَّ ُد ْیم ُي ْشی ُد ُرا » (سوره نقل )13 ،؛ او کسی است که درسا را مسلر (شرما) سراخت ترا اد ان،
ةْ
گوشت تاده بلورسد؛ ودسوری برای پوشقدن (مانند مروارسد) اد ان استلراج کنقرد؛ و کشرتی هرا را
میبقنی که سقنه درسا را میشکافند تا شما (به تجارت پردادسدو) اد فضل خدا بهرره گقرسرد؛ شراسد
شکر نعمتهای او را بجا اورسد!
اْلْتل االْدِغه اا ْ ِنري لِتی ْرددَُله اِزینة اَيْآُ ُق مه ال ُيی ْبآ ُنَ »؛( سوره نقل )1 ،همچنرقن اسربها واسرترها و
«ا ْ
االغها را افرسد؛ تا بر انها سوار شوسد و دسنت شما باشد ،وچقز هاسی میافرسند که نمیدانقد.
وجه داللت آیات فوق بر جواز زینت و خود آرایي

خداوند موارد مذکور را به عنوان دسنت در اختقار انسان قررار داده اسرت وهقچهونره منعری بررای
استفاده مشروع اد انها قرار نداده پ اگر دسنت و خود اراسی برای انسران ممنروع برود باسرد ذکرر
ِ ِ ِ
ض ی ِروْن
ضیین ِمی ْین َوْةییه ِِل َّن ا َْوْیین ةُی ُیراج ُه َّن اال ییُْدی ِینین ِزین یتی ُه َّن َِّال مییه هییر ِمْنیهییه الْت ْ
ضْ
مرریشررد« .اقُییل ل ْآ ُن ْؤمنییهِ یی ْغ ُ
ِِبُ ُنی ی ِرِل َّن لآ ییه ُجتُ ییَِِ َّن اال ییُْد ی ِینین ِزین ی یتی ُه َّن َِّال لِدُیبُی یَلتِ ِه َّن َ ْا ِ ِ ِه ی َّین َ ْا ِ ء ویُبُی یَلتِ ِه َّن َ ْا َوْین ییه ِ ِه َّن َ ْا َوْین ییهء ویُبُی یَلتِ ِه َّن َ ْا
ِ ْْییَاِِِ َّن َ ْا وی ِیآ ِ ْْییَاِِِ َّن َ ْا وی ِیآ َْییَا ِِ َّن َ ْا یِ ییه ِ ِه َّن َ ْا مییه مآدی ْ َ ْ ییهییُ ُه َّن َ ِا التَّییهوِبِ ْيی ِْیري َ ُْاِْل ِْ
اْ ْوی ِیة ِمیین الی ِیر جییه ِ َ ِا
ِ
ضی ِرون ِل جآِ ِهی َّین لِیتیبآم مییه َيُْ َِی ِمیین ِزینییتِ ِه َّن اُيَُویَا َِّل َِّ
ِ ِ
ِ
اَّلل ِ
َجتبییه َییْهییه
ُْ
الب َْی ِیل الَّیینین يْ یوْهی ُیراا لآییه لی ْیَ اِ الن ییهء اال ی ْ ْ ْ ُ
ُ
الْ ُن ْؤِمنُیَ لبآَّ ُد ْیم ُيیُ َْآِ ُحیَ » (سوره نور)21 ،؛ و به دنان با اسمان بهو چشرمهای خرود را (ادنهراه هروس
الود) فرو گقرند ،و دامان خوسش را حفظ کنند و دسنت خود را ر جز ان مقدار که نماسران اسرت ر
اشکار ننماسند و (اطراف) روسریهای خود را برسقنه خود افکنند (تاگردن و سقنه برا ان پوشرانده
شود) ،ودسنت خود را اشکار نسادند مهر برای شوهرانشان ،سا پدرانشان ،سرا پردر شوهرانشران ،سرا
پسرانشان ،سا پسران همسرانشان ،سا برادرانشان ،سا پقسران برادرانشان ،سرا پسرران خواهرانشران ،سرا
دنان ه ،کقششان ،سا بردگانشان ،سا افراد سفقه که تماسلی بره دن ندارنرد ،سرا کودکرانی کره اد امرور
جنسی مربوط به دنان اگاه نقستند ،و هنها راه رفرتن پاهرای خرود را بره دمرقن نزنقرد ترا دسنرت
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پنهانشان دانسته شود (وصدای خللال که بر پا دارند به گوش رسد) .وهمهی بره سروی خردا براد
گردسد ای مؤمنان ،تا رستهار شوسد!
روایات

در رابطه با تجمقل و دسبا سادی رواسات فراوانی وجود دارد که معصومقن مرد را به خود اراسری و
تجمقل در جس ،و متعلقاتشان دعوت میکنند و سا رواسراتی کره ترر ان را مرورد نکروهش قررار
میدهد که در مجموع می توان مبا بودن و حتی استقباب حک ،تجمقل و دسبرا سرادی را بدسرت
اورد؛ با توجه به اسنکه رواسات غالباً در حقطه مباحات و مستقباتِ عملقات تجمقرل و دسبرا سرادی
مری تروان اد مفراد قاعردۀ

است و مقصود اد اسراد رواسات در اسنجا حداکثر ،اثبات جواد است؛ پ
همح يف اِل ِة ال ْ ن ِن» بهره جست و اد مباحث سندی رواسات اغماض نمود.
«الت ُ
روایت اول :رسول اکر (صلّی اللّه علقه واله) به مردی فرمرود« :سررت را بترراش کره برر دسبراسی ترو
میافزاسد».
در اسن حدسث شرس  ،حضرت عالوه بر دعوت به تراشقدن سر ،وجره حسرن دعروت بره ان،
سعنی دسباسی و جمال را ذکر میفرماسد (.صدوق« ،1233،من ال سقضره الفققه» ،ج  ،1ص )123
اشکال و پاسخ :البته ممکن است اشکاالتی بر اسن داللت گرفته شود؛ اد جملره اسنکره رواسرت
برای عمو نقست بلکه سو قضقه ی شلصی و سو دستور خصوصی به فرد خاص است ،به عالوه
رواست فقط اصال کردن و تراشقدن موی سر را شرامل مریشرود و سراسر مروارد ترزسقن را در برر
نمیگقرد.
در پاسخ می توان گفت :تعلقلی که در ذسل رواست (سزسد فی جمالو) ذکر شده ،تعمرق ،دارد و
رافع هر دو اشکال است دسرا ه ،بر حسن جمال و تزسقن داللت دارد و ه ،،داللرت و ظهرور دارد
که اصال و تراشقدن مو سکی اد افراد تجمقل است و اد اسن جهت نقکوست و اصوال اصال مو به
جهت دسنت ،توسط مرد صورت میگقرد.
روایت دوم :اما حسن (علقه السال ) فرمود« :خداوند دسباسرت ،دسبراسی را دوسرت دارد ،مرن
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خود را میاراس ،برای پرودرگار و او میفرماسد :خود را در هنها رفتن به هر مسرجدی بقاراسقرد».
(نوری« ،1233 ،مستدر الوسائل» ،ج  ،2ص ،223
در اسن رواست شرس

)2321

اوالً خداوند به صفت دسباسی توصق

شرده اسرت کره خرود دسبراسی را

دوست دارد و اما می فرماسد من به همقن جهت خرود را مری اراسر ،،اسرن تجمقرل و دسبرا سرادی
اختصاص به نماد و مسجد ندارد و دسنت ه ،به لباس اختصاص ندارد ،بلکه شامل دسنت بره سراسر
امور مثل اصال و شانه کردن و عطر ددن و خضاب نمودن ...ه ،میشود و نمریتروان گفرت کره
اختصاص به لباس دارد دسرا به طور مسلّ ،،امرا (علقره السرال ) اد سراسر دسنرت هرا هر ،اسرتفاده
مینمود.
اجماع

ِ
ُ ِمیه ییُیرِْ ویش النِکیه ]  ...لنینان َّ َ :الیصُ میه
شرس مرتضی مینوسسد :ا یألةُ الّهمنیةُ ااْلن یَ اا ه یة [االدییر ُ
یییرِ وییش النکییه ِ ...لتآُنییه لآی صییح ِش مییه لدنییه ِلتی ِیش وبیین اَْجییه ِ ا قیینمِ( .»...شرررس مرتضرری« ،1231 ،المسررائل
الناصرسات» ،ص  )223اسشان بر اساس فقه شقعی و اجماع سکی اد عقوبی را که موجب میشود که
همسر حق داشته باشد اددواج را ردّ نماسد بقماری برص میدانرد در حرالی کره تظراهرات جلردی
(جلوه و نشانه پوستی) اسن بقماری موجب دشتی ظاهری بقمار میگردد و اسن نشران مریدهرد کره
دسباسی و توجه به ظاهر ،اد نظر اسال مطلوب و مجاد و مه ،است.
اجماع فقها در مورد دسهی موی سر و صورت و ابرو ر که عموماً جنبره دسبراسی بررای انسران دارد و
فقدان انها موجب دشتی است ر دلقل بر اهمقت دسباسی و جواد تزسقن است کره عالمره حلّری (ره) نقرل
نموده است.
درباره دسة جناست بر لبها و تفاوت مقزان دسة لب باال و پاسقن ،ادعای اجماع بر تفضقل و برتری
دسة لب پاسقن نسبت به لب باال شده است و حتی به جهات اسن تفضقل ه ،اشراره شرده؛ اد جملره
اسنکه لب پاسقنی در دسباسی انسان نقش بقشتری دارد و اسقب ان اد نظر ظاهری بقشتر اد اسقب لب
باالسی است .اسن مسئله در کتاب "ملتل " به نقل اد شقخ مفقد امده است:
الشی ِ
الش یران ا بییتنُهه اقییدح میین ب ی ِ
َ البَّبییهم ا َّ
«قییه ا َتی ُین :يف َّ
یّ النیی ِیة ايف ال ْ ییَآ آّییه النیی ِیة َِّ یه سم ی ُ
یَة البُآتییه آی ُ
ُ

ِ
البُآته اال َّ
ُيَضتل ال ْ َآ » (عالمه حلی« ،1233 ،تقرسر االحکا » ،ج  ،2ص)232
بَ َ َّ االَجه منبقن لآ
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شهرت فتوائي

مقصود اد شهرت در فتوا در اسن جا به اسن معناست که فتاوای دسادی اد فقها در مورد جواد و عد
حرمت دسنت و خوداراسی وجود دارد که موجب میشود به مطابقرت اسرن حکر ،برا واقرع اعتمراد
نماسق ،،هر چند اسن شهرت اد اسباب قطع به حک ،نقست ،ولی مققققن پقوسته تا حرد ممکرن برر
موافقت با قول مشهور تأکقد دارند مهر در صورتی که دلقل واض و روشنی برر خرالف ان سافرت
شود.
بسقاری اد فقهای معاصر شقعی بر خالف علماء اهل سنت ،عملقات پزشکی صرفاً دسباسی را برا
شرط وجه ونفع عقالسی و عد همراهی با مقارنات حرا  ،مجاد میدانند و مهمترسن استناد انران در
اسن فتاوی ،ادلّه اجتهادی (عموماًت اسات قران و رواسات فراوان) و اصرول لفظری و عملری وعقرل
وقول مشهور ...میباشد که در البالی فتواها مشهود است.
ِ
ِ
ِ
نع ته ُ ِلی ِلتیل» (شقخ طوسی،
صل ةتش اال حةُ اا ُ
شقخ طوسی میگوسد...« :ةهستبنه ُ الزینة االبت ا ُ
« ،1233النهاسة» :ص  233ر «اللالف» ،1231 ،ج  ،3ص )32؛ بکار بردن دسنت و عطر ،بنا بر اصرل
مبا است و ممنوعقت نقاد به دلقل دارد.

یَز ِجیه ُ ا آی ِ ا تی ِ
یهن الزین ِیة االتا ْنیل» (عالمرره حلرری« 1233 ،تقرسررر
عالمره حلرری مررینوسسررد« :جی ُ
االحکا » :ج  ،1ص )232؛ جاسز است اجاره کردن دسنت االت و لباس دسنت و خود اراسری .او در

فرادی دسهر معتقد است:

یبة ْ َّ ةتی ِیش ُي یزی لآن یرَ ِ ا نتنییه زییه ِل ی ِ
«ا ال لِ لجییرِو ا هبی ِ
زاجهییه» (عالمرره حلرری« 1231 ،منتهرری

المطالب» :ج  ،2ص)1121؛ اشکالی در حلقّت دستمزد دن اراسشهر نقست ،دسرا کرار او اراسرتن و
مقبوب نمودن دن در نظر شوهر است.
فلر المققققن میگوسد« :نظافت کردن ،و حما رفتن و شانه ددن مو و مسوا

و کوتاه کرردن

ناخن ها و دندگی در بهترسن خانهها ،پهن نمودن بهترسن فرش ها و اراستن فردندان و خدمتکاران،
هقچکدا برای دنی که در دمان عرده وفرات شروهر قررار دارد ،حررا نقسرت( ».فلرر المقققرقن،
«1232اسضا الفوائد» :ج  ،2ص )292؛

مققق اردبقلی مریگوسرد« :اِسیتحدهن التَّیزی ِ يف ی ِ
یَم اعنب ِیة االتَّبتْی ا لیده اطهی ِر الّت ِ
یهن یهلر مشیهَ »
ُ
ُ
ُ
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(مققق اردبقلی« 1233،مجمع الفائده» :ج  ،2ص )292؛ مستقب بودن خوداراسی در رود جمعره و
خوشبو کردن و پوشقدن بهترسن لباس ها قولی ظاهر و مشهور است.

شقخ حرّ عاملی باب مستقلی در استقباب خوداراسی برا عنروان « ن اس ِ
یتحدهن ُيیزیْ ِن ا یآِِم لِآن یآِم ا لِآغریی ِ
ُ
ُ
ا ا ل ِیل ا ا ص ِ
یحهن» باد نموده و احادسث فراوانی را در ان ذکر مرینماسرد( .حرر عراملی« 1232 ،وسرائل
الشقعه» :ج  ،13ص.)11
مققق بقرانی مینوسسد « :دسنت با طال برای دنان مبا است ،نه استفاده اد ظروف طرال ،دسررا
نقاد فقط مربوط به خود اراسی است و مجاد بودن استفاده اد طال ،اختصراص بره ان دارد » (مققرق
بقرانی« ،1231 ،القدائق الناضرۀ» :ج  ،3ص .)313
صاحب حدائق در فرادی دسهر مینوسسد« :شلص به رسش خود نهاه میکند ،پ

اگرر دسنرت

در دسادی ان است و اسنکه چقزی اد ان را ک ،نکند ،ان را به حال خود وا میگرذارد و گگرر دسنرت
در اسن است که کمی کوتاه کند تا مناسب با صورت و موجب دسباسی اش شرود ،بره همران انرداده
کوتاه کند( ».بقرانی« ،1231 ،القدائق الناضرۀ» :ج  ،3ص )331؛
در اسن فتوا نه تنها اصل تجمقل و خود اراسی مورد پذسرش قرار گرفته ،بلکه تجمقل متناسب با
دمان ه ،مورد تأسقد است که می تواند برای اثبات جواد دسبا سادی با مداخالت پزشکی که امرروده

مرسو شده ،مورد استفاده قرار گقرد ،اسشان در عبارتی دسهر ساداور میشرود« :یبیم مّیل التَّبتْی ِ ال ِ
یده
ُ
ینة الوهلر َیش ِمن ا یتحد ِ
تهن اِ هه ِ الز ِ
َح ِن الّ ِ
هِ ا ؤکین ُ لآتهیه»؛ (بقرانی« 1231 ،القردائق الناضررۀ» :ج
ُ
 ،22ص  .)121ظاهر اسن است که عطر ددن و بهترسن لباس را پوشقدن و اشکار نمرودن دسنرت اد
مستقبات تأکقد شده است.
کاش

الغطا معتقد است« :مستقب است مردان برای دنانشران ،خرود را ترزسقن کننرد ،چره در

اددواج دائ ،و چه در موقت و چه بسا کنقزها ه ،ملقق به اسن حک ،شوند و مستقب اسرت دنران
برای همسرانشان خود را به انواع دسنت بقاراسند؛ برخی اد اسن دسنت ها ،القاق موهای دسهرری بره
انسان ،وصاف و برّاق کردن دندان ها (تمققز کردن و جر گقری و سفقد کردن دندانها) و خالکوبی

است و رواسات ر لبین هُ النهمةیة اا نتنةیة االَابیر اا تَبیر االَاصیآة اا تَصیآة االَاُیة اا یتَُة رر کره
ُ
ُ
ُ
ُ
منافات با اسن حک ،دارد ،مطرو است (قابل اعتنا نقست) و سا حمل بر کراهت میشود سا اد جهت
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تماس با نامقر و سا اد جهت تدلق

است ،دسرا امثال اسن رواسات ،قابلقت مقابله با اصرل اباحرهی

تزسقن و اذنی که برای تزسقن داده شده را ندارد ،مضافاً به اسنکه تزسقن عقالً و شرعاً مستقب است».
(بقرانی« ،1231 ،القدائق الناضرۀ» :ج  ،1ص )323 -1
صاحب جواهر در چندسن مورد در باب خم

و دکات ،سلنانی میگوسد که نشان میدهرد اد

نظر اسشان نه تنها تجمقل جاسز است ،بلکه هزسنه هاسی که در اسن مورد مریشرود اد مئونره دنردگی
مقسوب شده و جزء مستثنقات خم است .او همچنقن معتقد است جاسز است دکات چهار پاسان
را به کسانی که اهل تجمّلاند پرداخت نمود .اسشان در اسرن رابطره مرینوسسرد ...« :ویل قین یُنین ُ ةت ِیش
یه) حآی ی ییه ِش ا ت ِ
یهن ِنآ ِهییم مییه یآتی ُیق ِ هلِییش( »...نجفرری،1231 ،جررواهر الکررال  ،ج  ،13ص
(م
ُ
یتّنتهِ مُُی ِ ُ
)31؛ بلکه در مستثنقات خم  ،دسور االت دن او و لباس تجملشان که درشأن انران باشرد ،داخرل
میشود و همچنقن مینوسسد «:سعنی سزاوار است دکات چهار پاسان را به فقرای متجمرل و کسرانی
که عادت به سؤال ندارند پرداخت نمود و دکات غقرر اسنهرا را بره فقراسری کره فقرر شردسد دارنرد
بپردادسد ،پ

اما دکات طال و نقره و انچه که با قفقز سنجقده و عقار میشروند و انچره کره دمرقن

میروساند (گند  )...برای فققران شدسد الفقر است .روای سؤال مری کنرد چهونره اسرت؟ حضررت
میفرماسد« :دسرا اسنها اهل تجمّلاند و اد مرد خجالت میکشند پ

به اسنهرا ،دسبرا تررسن ان دو در

نزد مرد داده میشود» (نجفی ،1231،جواهر الکال  ،ج  ،13ص  1ر )323
اسن فتوا نشان مقدهد که تجمل و خود اراسی اد نظر صاحب جواهر نه تنها ممنوع نقست ،بلکره
تجمل کسی را که وضعقت مالی خوبی ندارد و فققر است ،امری ناپسند نمیشمارد ،بلکه انرا قابرل
قبول شمرده و تأسقد مینماسد.
یَِ الْرْة ِیة ِمین اای ِیة س ِ
شقخ اعظ ،مرینوسسرد« :لِّد ِ
یبن يف ُمبآ ِیق الزین ِیة» (شرقخ انصراری «،1231 ،کنراب
المکاسب» :ج  ،1ص )139؛ در اسن جا شقخ انصاری اد رواست سرعد جرواد و مبرا برودن مطلرق
دسنت را برداشت مینماسد.

الةیم ِ
صاحب عروه مینوسسرد« :اییش ی یتح ْ زیه الزینیةُ حیه َّ
الوثقی» :ج  ،1ص  )312سعنی مستقب است که برای دن ،دسنرت نمرودن برا دسرور االت در نمراد و

رنگ نمودن موی سر.

آی ِ ااْلض ِ
یهن»؛ (سرزدی «،1233 ،العرروه
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اسشان در جای دسهرر مرینوسسرد« :اصیریح ِيف اعیَا ِز مضیهةه ِلی اطمق ِ
یهِ جیَا ِز الزین ِیة» (سرزدی،1233،
ُ
«حاشقه المکاسب» :ج  ،1ص .)13
مرحو "خوسی" در پاسخ اسن سؤال که اسا تزسقن کردن دست دن با حنا و خروج اد منزل جاسز
است سا نه؟ مینوسسد »...هرگاه دن دو دستش را اد نامقر بپوشراند اشرکالی در جرواد خرروج اد
منزل نقست و اسن بدسن خاطر است که مطلقا جاسز است که دوجه خود را برای همسررش ترزسقن
نماسد ...و بر اساس سقره قطعی جاسز است خود اراسی دن برای شوهرش ،بلکه اسرن امرر مسرتقب
است و مقتضای انچه که داللت دارد بر حرا بودن القاق موی دسهری برر سرر و پاکسرادی مروی
صورت و خالکوبی ،عد جواد خوداراسی با اسن امور چه برای دوج با غقر دوج است که دو دسرته
دلقل در تزسقن با امور مذکور تعارض کرده و پ

اد تعارض و تسراقط ،بره اصرل عملری مراجعره

میشود ولی در اسن جا اشکال می شود به اسنکه اگر داللت بر حرمت امور مذکور تما باشرد ،پر
نسبت بقن ان و انچه که داللت بر جواد تزسن دارد عمو و خصوص مطلق است ،پر

بره جرواد

تزسن به استثنای امور مذکور حک ،میشود ،با اسن توضق که مذکور در رواسات اگر چه فقط جرواد
خود اراسی دن برای شوهر است ولی ما قطع دارس ،که دوجقت هقچ مدخلقتی در حکر ،جرواد ،بره
گونه ای که حک ،دائر مدار ان باشد ندارد ،بلکه برای همه دنان مشرروع اسرت ،همچنانکره سرقره
قطعی (مؤمنان) بر ان است؛ بنابراسن باسد حک ،حرمت را اختصاص بره مروارد مرذکور در رواسرت
نبوی داده و غقر اد اسن مورد را مجاد بردانق( .،همردانی ،1231 ،مصربا الفقاهره  ،ج  ،1ص ،212
 213ر )213
مرحو اما خمقنی در پاسخ به حک ،جراحی پالسرتقو مریفرماسرد« :اگرر جررا دن باشرد و
موجب ضرر ه ،نشود مانع ندارد»( .اما خمقنی ،1232،استفتائات :ج  ،2ص  ،232و ص  ،321س
)112
است اهلل صافی گلپاسهانی در پاسخ اسن سؤال که اسا کارهای دسبا سرادی ر بره صررف دسبراسی ر
بدون ضرورت پزشکی ( مثرل تغققرر انرداده بقنری و شرک ،و فرر صرورت )...چره حکمری دارد
مینوسسد« :اگر در ان غرض عقالسی باشد اشکالی ندارد»( ربانی،1211 ،مسرائل جدسرد اد دسردگاه
علما و مراجع :ج  ،2ص .)133
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است اهلل مکار در پاسخ به اسن سؤال که حک ،عمل جراحری کره صررفا بررای دسبراسی باشرد،
مینوسسد« :در صورتی که عمل جراحی دسباسی امقلته به حرا نباشد در هقچ صورتی (چه برای اد
بقن بردن دشتی مادردادی و عارضی و چه صررفا بررای دسبراسی) اشرکال نردارد و درصرورتی کره
مستلز حرامی باشد (مانند نظر و لم

نامقر ) ،تنها در صورت ضرورت جاسز است .و همچنرقن

دربارۀ عمل "لقزسو" بر روی صورت مینوسسد« :درمورد عمل جراحی ،در صورتی که امقلتره برا
حرا سا ضرر مه ،دسهری نباشد ،ذاتاً اشکالی ندارد» (مقمودی ،سقد مقسن ،1211 ،مسائل جدسرد
اد دسدگاه علما و مراجع ،ج  ،2ص .)132
است اهلل سقستانی در پاسخ به اسن سؤال که اسا میتوان با عمل جراحری دسبراسی ،صرورت و سرا
قسمتهای دسهر بدن را دسبا ساخت؟ مینوسسد« :با پرهقرز اد لمر

و نظرر حررا  ،جراسز اسرت»

(مقمودی ،سقد مقسن  ،1211 ،مسائل جدسد اد دسدگاه علما و مراجع ،ج  ،2ص .)132
است اهلل سقد مقمد حسقنی شاهرودی در پاسخ پرسش اد عمل جراحی پالستقو مرینوسسرد:
«فی نفسه جاسز است لکن باسد اد تماس با نامقر و نهاه اجنبری و مقرمرات دسهرری کره ممکرن
است همراه ان صورت گقرد اجتناب نمود» (مقمودی ،سقد مقسن ،1211،مسائل جدسد اد دسدگاه
علما و مراجع :ج  ،2ص .)132

لنل ُيزی ِ الن ِ
یهء يف یَ ِ یش اال يف َْ ِین االجیرِ
رهبر معظ ،انقالب ه ،در اسن راستا مینوسسد« :ال مهیع ِمن ِ

لآتش مه ي یکن التانتل لغ ِ
یرِ ا هیه ِو َمیهم ا جهیی ِ » (مقمرودی ،سرقد مقسرن ،1211،مسرائل جدسرد اد
ُ
دسدگاه علما و مراجع :ج  ،2ص .)132
صاحب کتاب "الفقه و مسائل طبّقّه" مینوسسد :؛ سوراخ نمودن گوش و انرداختن حلقره در ان
جاسز است دسرا دلقلی بر منع حتی در کود ندارس ،دسرا درد ان در دمان ما بسقار ک ،است و انچه
را که غزالی و غقر او در وجه منع و عد جواد گفتهاند ضعق

و غقر قابل اعتناسرت .تغققرر شرکل

ظاهری اعضا ،به ک ،و دساد نمودن با جراحی ،مثل جراحی بقنی ،گوش ،لب ،فو ،چانه و پستان به
جهت مقل ر شلصی ر به دسباسی سا به خواست شوهر جاسز است دسرا دلقلی برمنع وجود ندارد ،اما
اگر اسن تغ ققرات برای نهاه و توجه اجانب در سقنما و تلوسزسون و مقافل گناه باشد ،جاسز نقسرت.
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نباسد گفته شود که فرض اول ه ،مستلز تدلق

در صرورتی حررا اسرت کره

است دسرا تردلق

موجب ضرر برای غقر شود نه به طور مطلق؛ به عالوه در صدق تدلق

در اسن مرورد ر چره دن و

چه مرد ر جای بقث است دسرا در اسن موارد واقع را تغققر داده نه اسنکه واقرع را برا چقرز دسبراسی
پوشانده باشد.
البته باسد اذعان نمود در برابر فتاوای فراوان فقها بر جواد فی نفسهی جراحی دسباسی ،برخری اد
فققهان معاصر شقعه ان را مجاد نمیدانند.
دلیل عقل

عقل سلق ،مستقالً حک ،به حسن دسباسی و قب دشتی دارد و به مالدمره ،انچره را کره موجبرات و
اسباب دسباسی انسان را فراه ،می کند ،تقسقن و انچه را که موجبات دشتی را فراه ،سرادد ،تقبرق
مینماسد و البته اسن حک ،استقاللی عقل بر اسن اساس است که عقل نوعی مصرلقت و منفعرت در
جمال و دسباسی و متعاقب ان تجمل و دسباسادی ،مالحظه مینماسد که با طبقعت و تماسالت انسانی
سادگار است و در مقابل ،مفسده و مضرّاتی را مشاهده میکند که برا رو و طبقعرت انسران سرلق،
ناسادگار است .دسباسی خالق هستی در قالب دسباسی افرسنش ،جمال و جذابقت سقمای انبقای الهری
و توصقه به تجمقل مؤمنان در مساجد و کانونهای عبادی وسفارش به اراستهی و تزسقن دن و مرد
برای همدسهر در اسن راستاست و معقول نقست اد طرفی دسباسی و جمرال ،مرورد تمجقرد و تأسقرد
عقل قرار گقرد واد طرف دسهر حک ،به جواد تجمقل بر اساس عقل صرادر نشرود ،همچنانکره برر
اساس مکتب اهل بقت در حسن و قب عقلی ،وقتی عدل اد مقسنات عقلی است اجررای عردالت
ه ،اد همان منظر نقکوست پ

همچنان که دسباسی و تجمل خرواهی سرو نقراد واقعری در انسران

است ،عقل با توجه به اسن نقاد و مقل واقعی ،حک ،بره مطلوبقرت ان و جرواد و استقسران ترزسقن
مینماسند که تجمقل و دسبا سادی با مداخالت پزشکی را ه ،در بر میگقرد.
الد به ذکر است دلقل عقل در خصوص جواد و استقباب تجمقل اد دسر باد مورد توجه علمرا
قرار گرفته؛ اد جمله ،مرحو کاش

الغطا که معتقد است انواع تزسقن دن و مرد ر حتی تزسقن هاسی

همچون جر گقری و براق نمودن دندان و خالکوبی را که امروده با مداخالت پزشکی بری ارتبراط
نقست ر عقال وشرعا مستقب است( .کاش

الغطاء ،1231 ،کش

الغطاء :ج  ،2ص )321
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در اسن جا مناسب است اد سلن سقد مرتضی کمو بهقرس ،که در اثبات جواد نکا متعه (عقد
موقت) مینوسسد :با دالسل صقق ثابت شده ،هر منفعتی که ضرر دنقوی و اخروی نداشته باشد ،به
ضرورت عقل مبا است» اسن سلن برای تجمقل و خوداراسی ه ،جا دارد کره بهروسق ،چرون بره
حک ،عقل دارای منفعت است و ضرر دنقوی و اخرروی هر ،نردارد ر اگرر امقلتره بره جوانرب و
مقرّمات الهی نهردد ر پ

به حک ،همان عقل ،جاسز و بالمرانع و پسرندسده اسرت؛ امرا اسنکره برر

اساس قاعدهی مالدمه بر شرع ه ،چنقن حکمی الد است ان شاء اهلل درمباحث بعدی سعنی قواعد
فقهی به تفصقل اد ان سلن خواهق ،گفت.
اصل فقاهتي

در مباحث مفاهق ،و کلقات ،ضمن مشلص شدن مفهو جمال و دسباسی و تجمقل ،به تفصقل و برا
ذکر ادلّه ،تأسقد شارع و عقل در اسن موارد بقان شد؛ پ

در حک ،جواد اصل تجمقل ،شکّی نقست؛

خصوصا در مواردی که شارع مقدس به صراحت به امثال لبراس دسبرا و شرانه ددن و عطرر ددن و
سرمه کشقدن و خضاب و رنگ و جر گقری و تمققز نمودن دندان و ...توصقه نمروده اسرت؛ پر
اگر در حک ،بسقاری اد مصادسق امرودی تجمقرل ،خصوصرا تجمقرل و دسباسرادی پزشرکی سرر و
صورت ( همچون جراحی بقنی و لب و چانه و گوش وغقره) ،شو نمودس ،،با توجه بره اسنکره در
خصوص حرمت اسن موارد نص و دلقلی وجود ندارد و مواردی اد نص که برر حرمرت تجمقرل و
تزسقن داللت دارد ،در خصوص مقارنات حرا  ،اد جمله خلوت با اجنبی و اجنبقره واضررار (ضررر
رساندن) به نف
شو در تکلق

و غقره است ،پ

میتوان بر اساس اصل برائت (عقلی و شررعی) کره در مرورد

جاری است به اثبات عد حرمت اسن موارد مشکو استناد نمود.

قواعد فقهي
فقها در ابواب ملتل

فقهی برای اثبات حک ،شرعی ،عالوه بر ادلرة خراص در هرر موضروع ،بره

قواعدی استناد میکنند که حداقل در اسنجا به عنوان شبه دلقل میتوان اد برخی اد انها بررای حکر،
جواد و حلقت تجمقل و دسباسادی با مداخالت پزشکی استفاده نمرود .مقصرود اد شربه دلقرل اسرن
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است که وجوهی را که بر اساس انها به اسن قواعد تمسو و استناد میشود ،ظاهرا استقسان عقلی
و اد باب حکمت است و استقسان اد نظر فقه شقعه به عنوان دلقل مسرتقل بره حسراب نمریاسرد؛
معذلو با توجه به دلقل اجتهادی واصل عقلی وعملی وشهرت فتواسی ر در دمان حاضرر در مرورد
جواد دسبا سادی پزشکی ر استناد و استفاده اد اسرن قواعرد ،حرداقل بررای تأسقرد و تقوسرت دالسرل
مذکور ،امری ناپسند و غقر متعارف دربقن فقها در ساسر موضوعات فقهی نقست.
قاعدۀ فقهي نفي عُسر و حَرج

سعنی هرحک ،شرعی که موجب عسر وحرج برای ملک

شود ،در اسال جعل نشده است.

قاعده نفی عسر وحرج ،اد قواعد معروف فقهی است که در بسقاری اد ابواب فقه قابرل جرسران
و در قوانقن مدنی جمهوری اسالمی ،در موارد دسرادی مرورد اسرتفاده قررار گرفتره اسرت( .عمقرد
دنجانی« 1231 ،قواعد فقه» :ج  ،1ص  91ر )13
«عُسر» ضد معنای «سُسر» و به معنای ضقق ،تنهی ،تنهنا و مشکل است .حَرج نقز به معنای تنهنا
و سلتی است؛ البته برخی اد مققققن معتقدند عسر اد لقا معنا ،خفقر

ترراد حررج اسرت .بره

عبارت دسهر ،حرج ،تنهنا و مشکل بسقار شدسد را گوسند .مرحو نراقی معتقد است رابطه عسرر و
حرج عمو و خصوص مطلق است؛ سعنی حرج عالوه بر مشرقت موجرود در عسرر ،دارای نروعی
دسهر اد مشقت ه ،می باشد مثل اسنکه به کسی که توان حمل سو ودنه صد کقلوسی را دارد بهوسق،
اسن ودنه نود کقلوسی را سو فرسنگ حمل کن ،اسن موجب عسر است اما اگرر بره او بهروسق ،اسرن
ودنه را هر رود در اسن مسافت حمل کن در واقع او را دچار حرج و تنهنا کردهاس (.،نراقی،1233 ،
«عوائد االسا » :ص )32
اسنکه حرج ،مجرد صعوبت نباشد ،بلکه سو امر دائدی را ه ،به همراه داشته باشد ،برر خرالف
فه ،فقها است؛ به عالوه اد رواسات باب عسر و حرج در کال معصومقن ،همچنقن ققرد داسردی را
ه ،نمیتوان برداشت نمود (.مکار شقرادی«،1213 ،القواعد الفقهقره» :ج  ،1ص  )111در اسرن جرا
الد است مجرا و مقل بقث قاعده عسر وحرج معلو شود و ان مربوط به جاسی است که افعرال
حرجی به حدّ ماالسطاق (خارج اد توان انسان) نرسد و سا انجا ان موجب اختالل در نظا نهردد و
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سا انجا ان موجبات تضرّر در اموال و انف

واعراض را فراه ،نسادد که همه اسن موارد اد مجرای

قاعده عسر وحرج خارج است؛ (مکار شرقرادی« ،1213 ،القواعرد الفقهقره» :ج  ،1ص )131-131
بلکه صرفا مواردی را شامل میشود که پاسقن تر اد موارد مذکور ،موجبات مشقت و ضقق را بررای
انسان فراه ،اورد که به نظر میرسرد موضروع پرووهش مرا را در برخری اد مروارد جراحریهرای
تجمقلی ،در بر بهقرد.
در مورد مدار قاعده ،برخی برای قاعده «الحرج» اد دالسل اربعه سلن گفتهاند ولری بره نظرر
مقرسد سلن برخی اد بزرگان که برای قاعده فقط به دالسل قرانی و رواسی استناد میکنند ،صرقق
باشد دسرا که اوال عقل تکالق

دارای مشقت را به طور کلی نفی نمیکند دسرا بسقاری اد احکا  ،به

گونه ای مشقت در اجرای انها برای مؤمنقن وجود دارد؛ مثل لزو پوشش برای خانمها در فصرول
گر و جهاد برای اقاسان و ...و در ثانی اجماعِ ادعا شده برای قاعرده ،مسرتند بره اسرات و رواسرات
است (،مکار شقرادی « ،1213 ،القواعد الفقهقه» ،ج  ،1ص  )191در حالی کره حجقرت اجمراع اد
نظر فقها در مواردی است که دلقل و مدر

ان ،خود قران و رواسات نباشد؛ پ

انچره بره عنروان

مدر قابل استناد برای قاعده میماند ،قران و رواسات است.
برخي مستندات قرآني و روایي «قاعده ال حرج»

هل ُناا ِيف الآَّ ِیش ح َّق ِجه ِهِ ِو لَ اجتیده ُدم امه جبل لآت ُدم ِيف ِ
«اج ِ
النی ِن ِم ْن حر ٍ»؛ (سورۀ حج ،22 :اسرة  )31و در
ْ ْ
ُ ْ ْ
راه خدا جهاد کنقد ،وحق جهادش را ادا نماسقد! او شما را برگزسد ،و در دسن (اسال ) کار سنهقن و
سلتی بر شما قرار نداد»؛ اسه بدسن معناست که هقچ عذری برای شما در تر مجاهرده و کوشرش
در راه خدا و امتثال اوامر و نواهی خداوند پذسرفته نقست در حالی کره شررسعت ،سَرمقه و اسران
است و در احکا دسن ،امر حرجی نقست که امتثالش مشکل باشد .البته در مدر الحرج به اسرات
دسهری اد قران ه ،استناد شده است اد جمله اسات  113و  213سوره بقره.
مستند رواسی قاعده الحرج ،فراوان است که برخی صراحتا و برخری برا ظهرور ،برر ان داللرت
دارند و در اسنجا به رواستی که به صراحت داللت دارد اکتفا مینماسق.،
راوی به اما صادق (علقه السال ) میگوسد :به دمقن خورد و ناخن ،جردا شرد؛ انهشرت را برا
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پارچه ای بست .،حال چهونه وضو بهقر ؟ اما (علقه السال ) فرمود :حک ،اسرن قضرقه و نظراسر ان
ادکتاب خدا روشن میشود ،ر دسرا ر خداوند فرموده است در دسن بر شما حرجی قررار داده نشرده
است؛ پ

بر ان مس کن( .حر عاملی « ،1231 ،وسائل الشقعة» :ج  ،1باب ،29

)3

استناد به قاعد فقهی "الحرج" در موضوع بقث بدسن گونه است که با اذعان به اسنکره امرروده
تجمل و خوداراسی عمومقت دارد و فقدان ان حداقل موجب تقققر بررای بعضری اد افرراد جامعره
می شود و همچنقن ممکن است خانواده ها را در معرض خطرقرار دهد ،بدسن صورت که با توجره
به رواج و فراوانی تجمل و خود اراسی در مقان مردان و دنان ،اسن خطرر وجرود دارد کره مرردان و
دنانی که فاقد تجمل و خود اراسی هستند ،اد جانب همسر مورد بی مهری قرار گقرند و توجره هرا
به جاذبه ها و دسباسی هاسی بقرون اد حرس ،خانواده معطوف گردد و موجبات عسر وحررج را بررای
مردان ودنان مؤمن فراه ،اورد و با لقا اسنکه احکا داری عسر و حرج در اسال وجرود نردارد،
پ

باسد تجمقل و خوداراسی فی نفسه برای دن و مرد مسرلمان کره اد اسرن ناحقره دچرار مشرقت

می شوند ،مجاد و بال مانع باشد ،مهر در مواردی خاص که با مقرمات الهی همراه گردد و اد انجرا
که نفی احکا حرجی به مقتضای امتنان و لط

الهی است ،هر گراه شلصری دشرواری و مشرقت

حک ،اولقه حرجی را متقمل گردد ،عملش صقق و اد نظر اثار با عمل به همران حکر ،کره فاقرد
مشقت و حرج است برابر خواهد بود؛ به عبارت دسهر قاعده نفی حررج ،اثبرات حکر ،الزامری در
مورد حرجی نمیکند و تنها رافع حک ،حرجی است.
ممکن است گفت ه شود اسن مشقت برای همه نقست بلکه ما افرادی را سررا دارسر ،کره بردون
تجمقل ،هقچهونه مشقّتی اد جهت تقققر و سا احساس خطر بررای همسرر ،در مرورد انهرا وجرود
ندارد .در پاسخ باسد گفت که عسر و حرجی که فقها ان را رافع و برطرف کننده برخی اد تکرالق
اولقه میدانند ،شلصی است نه نوعی؛ و اسرن سرلن درسرتی اسرت؛ پر

کراربرد اسرن قاعرده در

خصوص مواجه افراد با مشقت است نه اسنکه ان مشقت لزوما باسد برای دسهرران هر ،مشرقت اور
باشد؛ دسرا ممکن است انجا واجبی برای شلصی همراه با حرج و برای دسهری همراه با مشقت و
حرج نباشد.
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قاعدۀ فقهي الضرر

قاعده ال ضرر ،اد مهمترسن و شاسع ترسن و عا ترسن قواعد فقهی است که کلقرات ان مرورد اتفراق
همه فققهان اسال بوده و کتب فقهی همه مرذاهب در گذشرته و حرال ،مشرقون اد اسرتناد بره ان
میباشد؛ به طوری که کمتر بابی اد فقه را میتوان سافت که اد تمسو به ال ضرر و مصادسق و فروع
مربوط به اسن قاعده ،خالی باشد.
درباره دسدگاه فقها در خصوص اسن قاعده گفته شده« :برخی اد فقها اسرن قاعرده را بره خروبی
پذسرفته اند و برخی دسهر ان را اد بنقاد تلرسب نموده و غقر قابرل اعتمراد مریداننرد وبرخری ان را
حک ،قضاسی میدانند که فقط در حوده قضاوت کاربرد دارد (»...مکار شرقرادی « ،1213 ،القواعرد
الفقهقه» :ج  ،1ص .)22
معنای ضَرر و ضِرار :ضرر در کتب لغت به معنای ضد نفع ،نقص در حق ،سوء حال در بردن و
نف  ...امده است ولی به نظر میرسد معای ارتکادی و عرفی ضرر ،معلو است و نقاد به مراجعره
به کتب لغت نباشد؛ ضرر سعنی عد مواهب حقات در مورد نف  ،مال ،عِرض و غقره ،اما در مرورد
معنای "ضِرار" که مصدر باب مفاعله است اقوالی وجود دارد و قول ملتار اسن است کره "ضِررار"
مصدر باب مفاعله در مواردی بکار میرود که تعمّد وجود داشته باشد ولی "ضرر" مروارد عمرد و
غقر عمد ،هر دو را شامل میشود که برای تأسقد اسن قول مری تروان بره برخری اد مروارد اسرتعمال
"ضِرار" در قران استناد نمود ،به طور مثال در اسات  221و  222سورۀ بقره ،ضِرار ،بره ترتقرب ،بره
معنای تعمد در ضرر به قصد ست ،به دن و نهی اد اضرار عمدی مادر به فردند به غقظ شوهر امرده
است.
در مورد مدر قاعده الضرر باسد گفت که فققهان برای اثبات قاعده اد کتاب و سرنت و عمرل
اصقاب و عقل استفاده مینماسند؛ هر چند برخی اد بزرگان اد جمله شقخ طوسی در «المبسروط» و
ابن دهره در « الغنقه» و عالمه حلی در «تذکره» مفراد "الضررر وال ضررار" را مرورد اتفراق فقهرای
شقعی و اجماعی میدانند ولی با توجه به اسنکه اسن اجماع مردرکی و مسرتند بره اسرات و رواسرات
است ،به عنوان دلقل مستقل قابل استناد نقست.
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سکی اد مدار قرانی قاعده عبارتند اد اسن اسة شررسفه قررانِ « :مین وی ْب ِین ا ِصیتَّة یَُصیه ِ یه َ ْا ِیْین ْيْتییر

ُمضیه »؛ (سورۀ نساء )12 ،پ
و اقرار به دسن) به انها ضرر نزند .سعنی وصقت نباسد به گونه ای باشرد کره موجرب ضررر و دسران
اد انجا وصقتی که شده ،وادای دسن؛ به شرط انکه ( ادطرسق وصقت

وارث بشود.
برخی اد فقهای معاصر معتقدند ،عمده دلقل برای اثبات قاعده بر وجره عرا  ،رواسرات فراوانری
هستند که ادعای تواتر براسشان شده و اد طرسق فرسققن (شقعه و سنی] نقل رواست شدهانرد (مکرار
شقرادی« ،1213 ،قواعد الفقهقه» :ج  ،1ص  23ر  )23کره در اسنجرا بره ذکرر سرو رواسرت ،بسرنده
میشود:
به عالوه ،مفاد قاعده "الضرر" اد مستقالت عقلی است که عقل مستقال ،جدا اد دالسل قرانری و
فراه ،مریاورد

رواسی ،حک ،به ممنوعقت احکامی مینماسد که موجبات ضرر ودسان را برای مکل
و در اسن رابطه امرده اسرت« :ال یی يف َ َّ یَی الضیرِ ا ِ
الضیرا ِ يف اعنآ ِیة مین االُمیَِ التی ی یتق ُل یه البق ُیل».
(مکار شقرادی « ،1211 ،القواعد الفقهقه» :ج  ،1ص )23
در رابطه با کاربرد اسن قاعده در موضوع اسن تقققق ،سعنی حکر ،تجمقرل ودسبرا سرادی سرر و
صورت ،مقتوان به سلنانی که در رابطره برا قاعرده عسرر وحررج طرر گردسرد اسرتناد نمرود؛ در
خصوص اسن قاعده باسد بهوسق ،اد طرفی فقدان دسباسی عرفرا نقرص مقسروب مریشرود واد اسرن
جهت ،اسن نقص میتواند خصوصا موجبات ضرر روحی را به واسطه احساس نا مطلوب دشرتی و
ناتوانی در اددواج مناسب ،برای بلشی اد افراد فراه ،اورد و اد طرفی دسهر حفظ حرس ،خانواده و
طهارت جامعه اد فساد جنسی ،اد نظر اسال فروق العراده مهر ،اسرت و حکر ،ممنوعقرت تجمقرل
پزشکی برای همه ،در شراسط کنونی ،ممکن است به رابطه برخی اد خانواده ها اسقب وارد سادد.
الد به ساداوری است که اسن قاعده ،همچون قاعده قبلی ،به عنوان شبه دلقل و تأسقد برای ادلرة
جواد ،در اسن جا مورد استفاده قرار میگقرد و به عنوان دلقل مستقل مورد ادعا نقست.
نتیجه
با توجه به ادلّه متعدد فقاهتی و اجتهادی و برخی مؤسدات اد قواعد فقهری ،کره در اسرن جرا اسرراد
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گردسد تجمقل ودسبا سادی ظاهر جس ،خصوصاً سر وصورت با دخالت و بدون دخالرت پزشرکی،
فی نفسه و بدون مالحظه مقارناتی چون تدلق

و لم

حرا و غقرره ،مبرا مریباشرد و برر اسرن

اساس اغلب فقهای شقعه نقز فتوا دادهاند.
در اسن مقاله برای اثبات جواد تجمقل و دسباسادی پزشکی به ادلة اجتهادی و فقراهتی و قواعرد
فقهی استناد گردسد.
در ادلة اجتهادی  3مورد و مجموعه ای اد اسات قران و  3مورد ،اد رواسات ،مورد استفاده قررار
گرفت.
اجماع به عنوان دلقل سو ذکر شد؛ هر چند به دلقل مدرکی بودن ان در اسن جا ،قابلقرت طرر
به عنوان سو دلقل مستقل را ندارد.
شهرت فتواسی بر جواد تجمقل در بقن فقهای گذشته و معاصر ،به عنروان دلقرل چهرار  ،اورده
شده؛ هر چند شهرت فتواسی اد اسباب قطع به حک ،نقست ،ولی به اعتبار اسنکه دگب مققققن ،عد
ملالفت با مشهور ر در صورت فقدان دلقل واض بر خالف ان ر اسرت ،در اسنجرا شرهرت ،مرورد
استناد قرار گرفت.
دلقل پنج ،جواد ،دلقل عقلی است ،سعنی عقل سلق ،که مستقالً حک ،به حُسرن دسبراسی دارد بره
مالدمه ،اسباب و موجبات تجمقل ،اد جمله تجمقل پزشکی را تقسقن مینماسد.
دلقل شش ،برای جواد ،اصل فقاهتی برائت بود با اسن بقان کره در اصرل جرواد تجمقرل ،شرکی
وجود ندارد؛ پ

اگر در حرمت برخی مصادسق امرودی تجمقل ،اد جمله تجمقرل پزشرکی ،شرو

نمودس ،،چون در اسن خصوص ،نصی وجود ندارد ،به اصل برائت عقلی وشرعی در مورد شرو در
تکلق  ،تمسو گردسد.
در مؤسد هفت ِ،جواد ،برخی قواعد فقهی مورد استناد قرار گرفرت؛ اد جملره قاعردۀ نفری عسرر
وحرج و قاعدۀ ال ضرر .عمده دلقل استفاده اد اسن دو قاعده ،با توجه به عمومقت سرافتن تجمقرل و
خود اراسی ،به خطر افتادن کانون خانواده و احساس نامطلوب نقص و اسقبهای روحری و روانری
ناشی اد ان میباشد که البته اد مورد هفت ،به عنوان شبه دلقل ساد نمودس.،
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