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 آن انجام کیفیت و تاتو تعریف

 چیست؟( خالکوبی) تتو - تاتو 

 که است پوست زیر به مخصوصی ایهسوزن وسیله به رنگی مواد دادن قرار تاتو 

 .است قدیم خالکوبی همان تائو حقیقت در و شود می پوست رنگ تغییر باعث

 خاطر به یا و مذهبی و ایفرقه رفتار یک دلیل به تواندمی الکوبیخ یا تائو انجام

 .باشد خیابانی و خاص عقیده یک جهت به و زیبایی

 

 هاشور و تاتو انواع

 ابروها دادن نشان ترپشت پر ابرو هاشور و تاتو - 0

  مژه و چشم تاتو -4 

 (لب خط و رژلب تانوی) لب وتات -1 

 ( آن بدون یا گینن ست با همراه) بدن تاتو -8 

 شود می انجام موقت صورت به یا و دائم صورت به یا آنها از کدام هر

 

 تاتو انجام کیفیت

 وجود به پوست داخل هارنگدانه کاشتن با که است دائمی طرحی با نشانه تائو 

 سوزن یک. شود می پوست داخل متری میلی یک سوزن که صورت این به. آیدمی

 زیاد سرعت با و شودمی متصل کند،می کار برق با که دستی ابزار یک سر به

 مثل تقریبا. کند می تزریق پوست داخل را رنگ و دنکمی سوراخ سوراخ را پوست

 .دهدمی انجام خیاطی چرخ سوزن که کاری
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-می تزریق پوست دوم الیه هایسلول داخل به را جوهر کوچک قطرات ابزار این

 باقی پوست روی دائمی صورت به تاتو بنابراین دهپایدارن الیه این هایسلول. کند

 .شود پوست پوست و متورم است ممکن تاتو محل ابتدا در. ماندمی

 و کند می تراوش پوست از خون مقداری اتوت از پس اول ساعت 48 در همچنین

 .است طبیعی روز چند تا زردرنگی و شفاف مایع تراوش

 

 تاتو کاربردهای و انواع

 برای روشی تنها را اتاتو توان می دارد، متنوعی کاربردهای و تلفمخ انواع تاتو

 آرایش طلبی، تنوع خاص، ایعقیده یا گروه به صخش وابستگی دادن نشان تزیین،

 بین از و پوشاندن برای راهی را آن توانمی دیگر منظری از اما: دانست و دائمی

 .آورد شمار به اکتسابی یا دیمادرزا نقایص مانند مختلف نقایص بردن

 : که است این توجه قابل نکته

 نشده انجام پزشکان توسط هم باز درمانی نگاه از حتی کردن، تاتو ایران در چه اگر

 کارشناسان توسط امر این است الزم اما شود،می انجام ندرت به بسیار یا و

 المقدور حتی آن خطرناک بسیار پیامدهای از تا شود انجام آرایشی و بهداشتی

 .گردد جلوگیری
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 غیر کار این و شود می استفاده مخصوص های سوزن از گردن( خالکوبی) تاتو برای

 معرض در را شخص تواند می و دارد همراه به هم زیادی خونریزی فراوان، درد از

 جمله از دهد قرار خطرناکی های بیماری به ابتال

 خونی: های آلودگی

 بیماری شخص خون به میشود، استفاده تتو()تاتو ایجاد برای که تجهیزاتی اگر 

 بود خواهند خونی خطرناک های بیماری از برخی معرض در افراد باشد، آلوده

 .میشود ایدز باعث که ویروسی و سل، ی،ہ هپاتیت سی، هپاتیت مانند

 پوستی: اختالالت

 و باشد قرمز آن رنگ اگر بخصوص تتو)  تاتو جوهر اطراف در تورم ایجاد احتمال 

 .بود خواهد زیاد باشند، آن مستعد اگر شدید التهابات و ها زخم ایجاد

 پوستی: عفونت

 معمول هاینشانه. بشود نیز موضعی باکتریایی هایعفونت باعث میتواند( تتو)تاتو 

 .است خشکی و تورم و حرارت قرمزی، عفونت

 سیفلیس، ،Bهیاتی مانند عفونی بیماری قالانت برای راهی عنوان به تاتو باالخره

 .است شده شناخته رفتاری تغییرات یا حتی و پوست سرطان سل، جذام،
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 پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو «پوست متخصص»ابراهیمی علی دکتر

 اعمال این انجام متقاضیان به حال عین در «تاتو» عوارض به اشاره ضمن کرمانشاه

 دهند. انجام بهداشتی نظر از مطمئن های مکان در را رکا این که کرد توصیه

 عمومی هایمکان در بیشتر تاتو که این بیان با ادامه در مو و پوست متخصص این

 کنند تاتو را خود ابروهای خواهندمی که افرادی به شود،می انجام هاآرایشگاه نظیر

 این از و دهند انجام یبهداشت نظر از مطمئن هایمکان در را کارها این کرد توصیه

 کنند. پیشگیری مشکل بروز از طریق

  

 کرد؟ پاک را تاتو توان می چگونه

 :  تاتو کردن پاک

 گیرد می تصمیم فرد که آید می پیش شرایطی خالکوبی تاتو انجام از پس گاهی

 هد، شدن عوض از است عبارت آن دالیل ترین مهم که کند پاک را( خالکوبی) تاتو

 است...  و خرابکاری گاهی و آمده دست به شکل زا رضایت عدم

 جراحی، شامل که دارد وجود( خالکوبی)تاتو کردن پاک برای مختلفی هایروش

 بوده ارزان ها روش این که عمیقی برداری الیه و پوست تراشیدن کردن، منجمد

 جای به اسکار و زخم جای معموال و نیست صد در صد و کامل آنها نتیجه ولی

 .رندگذا می

 وجود راه چند بدن از ها رنگ زدودن برای شده، انجام دائم تاتوی اگر حال هر به

 دارد:

 :پوست سایش 
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 ابزارهای توسط سپس. شود حس بی تا کنندمی سرد انجماد حد تا را پوست ابتدا

 روش این. سایند می است تاتو های رنگ حاوی که را پوست سطحی الیه ایویژه

 .گذاردمی جا به( زخم جای) اسکار و دارد خونریزی و درد

 :جراحی

 را پوست مجددا و دارند می بر را تو تا و شکافندمی را پوست جراحی، چاقوی با 

 .بماند باقی است ممکن زخم جای هم روش این در. کنند می بخیه

 :لیزر

 است، دائمی تاتوی ساختن برطرف برای روش ترین کاربردی و ترین آسان راه این 

 بسیار نتایج با گاهی و کمتر عارضه با و تر ساده شیوه این. است زیاد آن ینههز اما

 نمی جا به هم اسکار و زخم جای اکثرا بودن موثر صورت در البته باشد می عالی

 .گذارد

 بینی پیش قابل غیر دوم بودن، گران یکی که دارد هم هایی محدودیت لیزر اما

 خالکوبی از بعضی روی آن بودن اثر بی محدودیتش سومین و است آن نتایج بودن

 .باشد می ها

 تاتو اقسام

 مختلفی های قسمت در بلکه شود نمی انجام لب و چشم و ابرو ناحیه در فقط تاتو 

 کودکان حتی و زنان و مردان متاسفانه امروز بطوریکه گیرد می صورت هم بدن از

 .گرفتند قرار دشمن فرهنگی تهاجم این قربانی هم بسیاری

 

 

 



 

 

6 

 موقت تاتوی 

 شود: می انجام موقت صورت به یا و دائم صورت به یا تاتو شد بیان که همچنان 

 و شودمی عوض فرد فکر طرز گذشت، تاتوی انجام از که مدتی از پس اوقات گاهی

 مشکل این از پیشگیری برای. باشد پوستش روی تاتو هاینقش نداره دوست دیگر

 باقی روز چندین که کرد استفاده پوست روی حتا یا موقت تاتوی از توانمی

 .داره هم زیبایی ظاهر و ماند می

  موقت تاتوی مزایای

 را آن خواستند زمان هر توانندمی افراد که است این موقت تاتوی مزیت ترینمهم

 خطرات حال عین در کنند؛ آن جایگزین دلخواه به را دیگری آرایش و کنند پاک

 این بردن بین از برای. ندارد وجود هاآن برای هم غیره و بیماری انتقال و عفونت

 کردن محو برای را دائم تاتوی سختی و کند می کفایت صابون و آب تنها تاتو

 .داشت نخواهد

 

  موقت تاتوی انجام کیفیت

 با آن روش ترینساده. کرد استفاده توانمی مختلفی وسایل از موفت تاتوی در

 نانو مایع آن به که مخصوص رنگ و نقاشی موی لمق یک بعنی امکانات حداقل

 ،کامپکت هایسایه از منظور این برای همینطور. گرددمی انجام شود،می گفته

 .کرد استفاده توانمی هم متنوع های برچسب و شده فشرده

 

 ابرو هاشور

 تریطبیعی هایتکنیک خواهان متقاضیان اکثر امروزه 
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 .هستند لب خط جای به رژلب تاتوی با و ابرو یتاتو جای به ابرو هاشور مانند

 به ابروها هاشور تکنیک با که صورت این به است متفاوت ابرو هاشور با ابرو تاتوی 

 .شود می داده نشان پر و طبیعی شکل

 رویش جهت در و مو های-دانه مانند رنگ که است صورت این به ابرو هاشور

 دیگر که است این قدیمی ناتوهای با آن تفاوت و نشیندمی پوست روی ابرو موهای

 داخل نازکی سوزن با مو مانند تارهایی فقط ندارد، وجود ناجور و پررنگ کادر یک

 طبیعی رنگی بلکه نیستند مشخص و پررنگ هم خیلی که شوندمی کشیده ابرو

 دارند.

 ایمن تاتوی یا میکروپیگمنتیشن

 سنتی تاتوی جایگزین این تویتا یا میکروپیگمنتیشن نام به دیگری روش امروزه

 .است شده

 منظور به پوست زیر در شیمیایی جای به معدنی هایرنگدانه ایحرفه کاشت

 .است بیشتر زیبایی به دستیابی یا و نازیبایی پوشش

 دارد: کاربرد زیبایی و پزشکی حوزه دو در( ایمن تاتو)میکروپیگمنتیشن

 هاشور برای وانتمی روپیگمنتیشنمیک از: زیبایی حوزه در میکروپیگمنتیشن -0

 لبها رنگ تغییر با تقویت لب، خط چشم، خط ،(ابروها دادن ترنشان پرپشت)ابروها

 که قدیمی قانوهای رنگ تغییر قبلی، تاتوهای کردن پاک لبها، سازی برجسته و

 .استفاده نمود( اندشده خاکستری یا نارنجی و قرمز های رنگ

 توانمی پزشکی حوزه در روش این از: پزشکی حوزه در میکروپیگمنتیشن -4 

 بیماران در مو بی هایقسمت کردن مخفی گرفتگی، ماه هایلک بردن بین از برای

 .نمود استفاده...  و سینه هاله بازسازی



 

 

8 

 میکروپیگمنتیشن با تاتو تفاوت

 و هادستگاه از استفاده با که است ایمن غیر و سنتی روش یک تاتو حقیقت در

 از که هاییرنگ با و یافته انتقال پوست زیر به ها رنگدانه بهداشتی غیر ایهسوزن

 و گیردمی صورت ،اندشده تهیه استریل غیر محیط در و استاندارد غیر مواد

 عوارض از امور این لذا نیست، کنترل قابل کاربر توسط رنگ نفوذ عمق همچنین

 گردد.می محسوب تائو ناپذیر جبران

 استانداردهای واجد هایدستگاه از استفاده با میکروپیگمنتیشن، روش در اما 

 از استفاده با و سازگاری زیست اصول اساس بر شده تولید های رنگدانه پزشکی،

 نفوذ عمق دقیق تنظیم و کارتریج صورت به استریل مصرف یکبار هایسوزن

 .شودمی انجام کار سوزن،

 

 چشم تاتوی 

 شود: می بخش دو شامل چشم تاتوی 

 توجه با خط این. است پایین و باال پلک چشم سایه همان واقع در که چشم؛ خط -0

 قسمت در فقط گاهی: است اجرا قابل مختلف هایمدل در افراد نیاز و سلیقه به

 عموم اصطالح در که شودمی انجام پایین و باال پلک قسمت در گاهی و باال پلک

 شود. می گفته هم چشم خط هاشور هاآن به

 و برتر ها هژم شود می باعث و شده واقع پایین پلک و باال پلک درون که: مژه خط -4

 .شود داده نشان تر پررنگ
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 تاتو ترین خطرناک

 تصمیم کنند، راحت چشم آرایش از را خودشان که این برای هاخانم از بسیاری 

 میمتص این که این از غافل کنند، تاتو شان های چشم روی را چشم خط گیرندمی

 از یکی. کند ایجاد آنها چهره در است ممکن که ظاهری زیبایی کنار در

 . است تاتو هایشیوه ترین پردردسر حال عین در و ترین خطرناک

 دهد،می انجام را کار این که آرایشگری که شودمی ناشی آنجا از هم اصلی مشکل

 همین و ندارد آگاهی گونههیچ آن حساس هایبافت و چشم ساختمان از

 فراوانی هایآسیب پلک، پشت به سوزن کردن وارد هنگام شودمی باعث اطالعی بی

 .شود وارد چشم هایبافت به

 و کارشناسان نظرات ،ها دیدگاه باید دیگر امور همچون امر این شدن روشن برای

 .کرد بررسی را حرفه این نظران صاحب

 پزشکی علوم دانشگاه شکیپز دانشکده پزشکی چشم یار استاد طه، آل مریم دکتر

 مجاورت به توجه با: »گویدمی چشم تاتوی احتمالی عوارض درباره بهشتی، شهید

 توانممی جرات به باالست بسیار آن به رساندن آسیب احتمال چشم، با تاتو محل

 شده گزارش عوارض یافت، افزایش چشم اطراف در تاتو کاربرد که زمانی از بگویم

 متفاوت رنگی ماده 56 از بیش زیرا رفت باال هم پزشکی مچش هایمقاله در آن

 زیرجلدی بافت به سوراخ ایجاد با رنگی مواد این و شودمی استفاده تاتو برای

 .«شوندمی منتقل

 یا ناحیه لنفاوی غدد به بخشی و مانندمی تزریقی ناحیه همین در مواد از بخشی 

 چشم به فراوانی هایآسیب سبب نتیجه در شوند،می منتقل مجاور هایبافت

 در مکرر هایزدن سوزن است، حساسی بسیار عضو چشم که جا آن از و شوند می
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 خطرناکی و شدید بسیار عوارض تواند می رنگی مواد تزریق و هامژه رویش ناحیه

 .«باشد داشته چشم برای

 

 

 لب تاتوی

 

 لب رژ -4لب  خط -0: شود می تقسیم بخش دو به هم لب تاتوی

 رژ که کرد اجرا را دایی لب رژ و دایم لب خط روش دو توان می لب روی بر کار رد

 یا و دارند کوچک های لب که گیرد می قرار کسانی استقبال مورد بیشتر لب

 کسانی به معموالً لب خط اما ؛دهند تغییر را لب رنگ یا و شکل ،فرم خواهند می

 رنگ کمی لبها خواهندمی طفق و دارند فرمی خوش لبهای که شودمی پیشنهاد

 .شود دار خط و بگیرد

 

 

 مژه کاشت

 :شود می انجام صورت دو به مژه کاشت 

  مصنوعی -4 طبیعی-0 

 طبیعی مژه کاشت

 فولیکول و گرفته سر پوست از را هایی میکروگرافت موضعی بیحسی تحت پزشک 

 زند. می پیوند ها مژه به را طبیعی موهای یعنی شده برداشت های
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 مژه کاشت نحوه 

 پایین و باال در کوچک هایبرش از ایمجموعه شامل طبیعی مژه کاشت فرآیند 

 و برداشته سر پوست از مو های فولیکول. است مزه موهای جاسازی با همراه پلک

 را پیوندی موهای هابخیه. شوندمی زده پیوند بلک از مخصوصی نواحی در سپس

 دارند.می نگه خود سرجای محکم

 فرد جراحی از پس هفته یک تا و کشدمی طول ساعت دو از کمتر فرآیند این کل 

 در آمده بوجود درد از زیادی بخش کند،می احساس را ورم و کبودی درد، کمی

 استراحت و مسکن داروهای مصرف با توانمی و رودمی بین از روز 06 تا 7 عرض

 .کرد کنترل را آن

 رشد طبیعی صورت به شده زده پیوند هایمژه ماهه، 04 تا 0 دوره یک از پس 

 پیوندی هایمژه از نگهداری کند، پیدا مناسبی اندازه تا شوند کوتاه باید و کنندمی

 ترطبیعی مژه، کاشت ظاهر تا است آنها به زدن سایه و زدن فر کردن، کوتاه شامل

 حداقل و کنندمی رشد دائمی صورت به پیوندی های مژه که شودمی گفته باشد،

 اما است، متغیر فرد هر برای مژه موی رشد میزان شوند، کوتاه باید بار یک ماهی

 نظر به طبیعی نسبتاً پیوندی هایمژه ها،پلک کردن پیدا بهبود با موارد، اغلب در

 .رسندمی

 (ها مژه اکستنشن)  مصنوعی مژه کاشت

 تا شودمی دهچسبان شما طبیعی هایمژه به تک تک که است مصنوعی هایی مژه

 واقع در مژه اکستنشن پس. بخشد بهبود را هایتانمژه رنگ و طول ضخامت،
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 به که است قوی بسیار مخصوص هایچسب وسیله به مصنوعی مژه چسباندن

 :مانند دارد هم جانبی عوارض کار این اما. نباشد کندن قابل راحتی

 حاشیه در پوست شدن رنگ تیره خصوصاً چشم اطراف ناحیه در پلک رنگ تغییر -0

 پلک

 در و خشکی سوزش، ورم، خارش، فرمژی، جمله از عالئمی که چشم تحریک -4 

 پلک ریزی پوسته موارد بعضی

 مژه ریزشـ 1

 آلرژی زمینه و شده پلک پوست تحریک باعث چسباندمی را هامژه که چسبیـ 8

 است هاباکتری تجمع برای محلی مصنوعی مژه طرفی از و کندمی فراهم را چشم

 .باشد عفونت انتشار برای کانونی تواندمی خود و

 موی حتی یا و ابریشم سمور، موی همچون مصنوعی مواد از هااکستنشن این

 تفاوت اما نیست، جدیدی چیز مصنوعی هایمژه از استفاده. شوندمی ساخته انسان

 جای به مصنوعی هایمژه امروزه، که است این جدید و قدیمی هایتکنیک بین

 ایجاد زیباتری ظاهر بنابراین شوند،می چسبانده شما هایمژه به پلک، پوست

 مضر های چسب از دیگر سنتی، مصنوعی هایمژه خالف بر همچنین ؛کرد خواهند

 کنند. نمی استفاده

 عوارض و آسیب های کاشت مژه
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 ناخن کاشت

 حاال اما. بود الک زا استفاده فقط ها ناخن کردن زیباتر راه تنها پیش سال چند

 دارد وجود با حتی و دست های ناخن شدن دیده زیباتر برای مختلفی های روش

 بر عالوه ناخن کاشت. آنهاست جمله از ناخن پدیکور و مانیکور ناخن کاشت که

. روشهاست بقیه نسبت زیبایی نوع ترین ثبات با دهدمی ناخن به که خاصی زیبایی

 کرد. زیباتر و تر ضخیم ، تر بلند را اه ناخن توانمی کار این با

 برقی سوهان وسیله به را هاناخن سطح که است صورت این به ناخن کاشت فرآیند

 برای کار این. بماند باقی ناخن از نازکی خیلی خیلی الیه که جایی تا تراشندمی

 را فرد اصلی ناخن جای است قرار ناخن کاشت در استفاده مورد مواد که است این

 کاشته ناخن چه هر. برسد نظر به تر طبیعی تا باشد برجسته آن زیر نباید و گیردب

 در باشد داشته بیشتری شباهت طبیعی ناخن به و داشته کمتری برجستگی شده

 است. شده کاشته خوب اصطالح

 خطرات کاشت ناخن
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 احکام و فقهی رویکرد

 : داشت توجه باید شرعی حکم چند به اینجا در

 غسل یا وضو اعضای بر کردن مانع ایجاد حکم(  الف

 مشقت یا ، مانع برداشتن امکان عدم صورت در) جبیره غسل یا وضو حکم(  ب

 ( داشتن شدیده

 آنها بودن زینت حکم( ج

 آنها پوشش و نگاه حکم( د

 ولب چشم و ابرو هاشور و تاتو

 (تکلیفی حکم) عمدی مانع ایجاد حکم(  الف

 شودنمی ایجاد غسل یا وضو محل در مانعی و ابرو تاتو در دانید می که همانطور

 آن از بعد روز دو یکی یا و ساعتی چند تا است ممکن که جهت این از ولیکن

 در داندمی شخص طرف آن از و باشد داشته ضرر مواضع آن برای آب استعمال

 حالت سه از آن حکم لذا ؛باشدمی آن مقدمات و نماز به مکلف نزدیکی ساعات

 نیست: خارج

 وضوی نماز وقت دخول هنگام اگر صورت این در که شده عمل وارد وضو با یا -0 

 .باشد باقی او

 به باشد شده باطل او وضوی اگر ،نیست اشکالی و خوانده طهارت با را خود نماز

 بر حکمی صورت این در کند، عمل باید(  جبیره غسل یا وضو) خود فعلی تکلیف

 (است نکرده معصیتی یعنی. شود بار نمی او عمل این
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 او اعضاء بر آب رساندن برای ضرری نماز وقت در اینکه به اطمینان با فرد یا -4 

 حرفه این کارشناسان نظر طبق دائم تاتوی در زیرا دهدمی انجام کاررا ندارد وجود

 دخول از بعد اگر هم صورت این در و دارد ضرر آن برای آب اول ساعت 8 یا 1 تا

 او برای آب استفاده اگر و نیست مشکلی که باشد نداشته ضرر برایش آپ وقت

 جبیره صورت به و کرده عمل خود فعلی وظیفه به است موظف او باشد داشته ضرر

 بار حکمی او عمل این بر هم صورت این در و دهد انجام را خویش وضوی یا عسل

 .(است نکرده معصیتی یعنی.)شود نمی

 آن مقدمات و نماز به توجهی و شده عمل این وارد طهارت نبدو فرد اینکه یا -1

 نتواند اگر شودمی آن مقدمات و نماز به مکلف او کهزمانی صورت این در ندارد

 جبیره صورت به است موظف دهد انجام معمول طور به را خویش وضوی یا غسل

 به را دخو وضوی و غسل که جهت این از ولیکن نشود فوت او نماز تا داده انجام

 .است کار معصیت نموده تبدیل جبیره

  جبیره غسل یا وضو حکم( ب

 ضرر مواضع آن برای آب و باشد داده انجام و چشم با ابرو تاتوی فرد که صورتی در

 دستور به است موظف باشد واجب او بر وضو یا غسل انجام طرفی از و باشد داشته

 پاسخ و پرسش قالب در عظام عمراج دیدگاه از را آن احکام که کند عمل جبیره

 .کنیم می بررسی

 ؟ چه یعنی کردن عمل جبیره دستور به
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 جبیره روی و شسته را نظر مورد اطراف غسل یا وضو هنگام به مکلف یعنی:  پاسخ

 0مشهور. بکشد دست را

 دارد ضرر آن برای آب و شده ایجاد صورت ناحیه در زخم چون فیه نحن ما در

 ؟ چیست وظیفه

 بشوید را آن اطراف که همین صورت این در:  است پاک زخم محل یا( الف: پاسخ 

 تر دست که آنست بهتر -0 ؛ ندارد ضرر آن بر کشیدن تر دست اگر و است کافی

 .بکشد آن بر

 4تیریزی ، ،خویی سیستانی اراکی، امام،: عظام آیات

 .بکشد آن بر تر دست واجب احتیاط بر بنا - 4 

 1زنجانی شبیری ، گلپایگانی صافی ، لنکرانی اضلف.  بهجت:  عظام آیات

 .بکشد آن بر تر دست باید -1 

 8گلپایگانی ، شیرازی مکارم: عظام آیات

 زخم روی که شود می اشاره فرضی به اینجا در که است نجس زخم محل یا(  ب

  است باز

 5مشهور .است کافی بشوید را آن اطراف که (همین0

                                                           
0
 اطرافه غسل وجب مجبورا کان وان 0 م از قبل الحیاتر احکام فی فصل ، الطهاره ،0ج: الوثقی ـ عروه 

 -151 م رساله:  شیرازی مکارم اهلل آیه - طاهرش کانت ان الجییره على المسح الشرائط مراعاه مع
4
 - 145 م 041، ص0 ج. مراجع رسالهـ  

1
 145 م ذیل ۔همان. مراجع ـ رساله 

8
 ـ همان 
 110 م رساله، خراسانی، وحید اهلل ایت -145 م 041 ص ،0 ج مراجع، رساله ـ 5



 

 

17 

 و گذاشته آن روی پاکی پارچه واجب احتیاط بر ناب و بشوید را آن اطراف( 4 

 (0تبهج اهلل آیه).بکشد آن روی بر تر دست

 و گذاشته آن روی پاکی پارچه واجب احتیاط بر بنا و بشوید را آن اطراف(  1 

 " لنکرانی فاضل: عظام آیات).بنماید هم تیمم و بکشد آن روی بر تر دست

 4(کیوارا

 و گذاشته آن روی پاکی پارچه واجب ابراحتیاطبن و بشوید را آن اطراف( 8 

 .بنماید هم تیمم نیست ممکن پارجه گذاشتن اگر و بکشد آن روی بر تر دست

 1یزنجان شبیری اهلل آیه

 چه دارد ضرر زخم برای آب اگر: فرمایندمی سیستانی اهلل آیه: توجه قابل نکته

 تیمم یا جبیره غسل کهاین بین است مخیر مکلف ما در یابسته، باشد باز آن روی

 8نیسیستا اهلل آیه.دهد انجام جبیره

 آنها پوشش و بودن زینت حکم( ج

 شود؟ پوشانده نامحرم از باید و است زینت شده تاتو ابروی آیا

 .شود پوشانده نامحرم از باید و است زینت صورت و ابرو تاتوی -0 پاسخ 

 خمینی امام ،4گلپایگانی صافی ،0(ره)لنکرانی فاضل ، 5(ره) بهجت: عظام آیات

 1ره()

                                                           
0
 141 م ـ رساله، 

4
 147 م ـ رساله، 

1
 145 م ذیل مراجع ـ رساله 

8
 110 م ،0 ج ـ رساله، 

5
 5111 س 460 م.  ج. ـ استفتائات 
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 .شود پوشانده نامحرم از باید است زینت عرف نظر از اگر -4 

 5یسیستان و 8(عزه دام) رهبری معظم مقام: عظام آیات

 پوشانده باید صورت این غیر در ندارد، اشکال نباشد غلیظ آرایش چنانچه -1 

 0یشیراز مکارم اهلل آیت.شود

  ومژه ناخن کاشت 

 : شود دقت مهم نکات این به است الزم مراجع نظر بررسی از قبل 

 تکلیفی حکم مقصود و بوده خود خودی به» معنای ،«نفسه فی» عبارت از منظور -0

 .ندارد شرعی ممنوعیت ناخن کاشت اصل این بنابر ، است مسئله

 به آب رساندن غسل، و وضو هنگام تقلید، عظام مراجع همه نظر طبق که جا آن از -4

. است نشده مستثنی( ناخن حتی) عضوی هیچ و است الزم بدن، های قسمت همه

 وضو و غسل از قبل باید شود، بدن اعضای به آب رسیدن از مانع که چیزی هر لذا

 .است باطل غسل و وضو صورت این غیر در شود برطرف

 چسب، الک، مانند) باشد برداشتن قابل که باشد، داشته وجود بدن در مانعی اگر -1

 .شود برطرف غسل و وضو از قبل باید |.( .. و قیر

                                                                                                                           
0
 0764 ص ،850 ،0ج المسائل، ـ جامع 

4
 0011 س ،001 ص ،4 ج االحکام، ـ جامع 

1
 .14 س حجاب، احکام 450 ص 1 ج ـ استفتائات، 

8
 880 س -47 ص 0140 فروردین( 0) جدید ـ استفتائات 

5
 .54 ص ،(السالم علیها الزهراء جامعه استفتانات. زینت و نگاه پوشش، ـ جزوه 

0
 078 س ،451 ص 1 ج جدید، ائاتـ استفت 
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 که باشد داشته زیادی سختی و مشقت یا و باشد ممکن غیر مانع برداشتن اگر -8

 جبیره بصورت وضو و غسل مراجع، اکثر نظر با مطابق نیست، تحمل قابل معموال

 .کند ایجاد جبیرهای چنین خودش برای عمدا نباید شخم ولی شود، می انجام

 راحتی به ناخن برداشتن حاضر، حال در اینکه به توجه با ناخن کاشت موضوع در -5

 کرده کار این به اقدام که افرادی لذا است؛ منتفی جبیره مسئله. است پذیر امکان

 غسل و وضو معمول صورت به و برداشته ای، هزینه صرف با ولو را ناخنها باید اند،

 .آورند جا به را

 به غسل و وضو کند، می ناخن برداشت به اقدام شخص که زمانی فاصله در - 0

 .شود می انجام( تیمم با همراه مواردی در و) جبیره صورت

 است اهمیت دارای جهت آن از غسل، و وضو برای فوق شده بیان احکام تمامی -7

 نمازش نباشد صحیح غسلش یا و وضو کسی اگر و است نماز واجب مقدمه که

 .شود می باطل

 (مصنوعی مژه و ناخن کاشت)  مانع ایجاد حکم(  لفا

 اعضاء در که است این غسل و وضو صحت شرایط از یکی دانیم می که طور همان

 0مراجع همه.نباشد آب رسیدن از مانعی آنها

 عمل این آیا نباشد ممکن...  و مصنوعی مژه یا مصنوعی ناخن برداشتن چنانچه

 است؟ جایز

 . نیست جایز مصنوعی مژه با ناخن کاشت -:پاسخ

                                                           
0
 - 177 م6 کردن غسل احکام غسل مبحث در ضو و شرایط از سیزدهم شرط ،0،ج مراجع ـ رساله 

 کیفیة ، الطهاره ،0ج الوثقی، عروة ، تغسل مبحث در التالت، الوضوء شرایط الطهاره، ،0،ج الوثقی عروه

 0وم احکامه و الغسل
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 همدانی، نوری لنکرانی، فاضل گلپایگانی، صافی سیستانی، بهجت،: عظام آیات

  0خراسانی وحید

 4ای خامنه اهلل آیت .ندارد مانع نفسه حد فی عمل این -4

 ( ضرورت حال در مگر نیست جایز باشد غسل یا وضو مزاحم اگر عمل این -1

 1شیرازی مکارم اهلل آیت

 جبیره غسل یا وضو حکم( ب 

 : ناخن کاشت مورد در -0

 ؟ چیست او وضوی و سلغ حکم بکارد ناخن کسی چنانچه: س

 : پاسخ

 وضوی و غسل و کرده برطرف را مانع این باید باشد ممکن آن برداشتن اگر: الف

 8مراجع همه.دهد انجام معمول طور به را خود

 د:کر تحمل شود نمی که دارد مشقت بقدری یا نباشد ممکن آن برداشتن اگر: ب 

 .(نباشد یا باشد تیمم اعضاء در جبیره چه. )  نماید عمل جبیره دستور به باید -0

 همدانی نوری ، شیرازی مکارم ، بهجت.  رهبری معظم مقام ،(ره) امام: عظام آیات

 0مظاهری ، لنکرانی فاضل ،

                                                           
0
 44و40 الزهرام امعهج.00 احکام مجموع فقهی ـ موسوعه 

4
 مجموع فقهی موسوعه نباشد جایز باید غسل و وضو اعضاء در کردن ایجاد اخالل به توجه با ظاهرا. ـ  

 44 و0 ص الزهراد، ،جامعه00 احکام
1
 44 و40 ص الزهرا، جامعه00 احکام مجموع فقهی ـ موسوعه 

8
 - 177 م6 کردن غسل احکام.  تعمل مبحث در وضو شرایط از سیزدهم شوط ،0ج:  مراجع ـ رساله 

 0وم احکامه و الغسل کیفیه ، الطهاره ،0ج الوثقی، عروه



 

 

21 

 چه. )نماید جمع تیمم و ای جبیره غسل یا وضو بین واجب احتیاط بر بنا -4 

 4خراسانی وحید اهلل آیت.( نباشد یا باشد تیمم اعضاء در جبیره

 زیرا. ) بنماید هم تیمم واجب احتیاط بر بنا و کند عمل جبیره دستور به باید -1 

 1گلپایگانی ، گلپایگانی صافی:  عظام آیات.(است تیمم محل در شده کاشته ناخن

 تیمم اعضای در موجود مانع زیرا.  نماید جمع جبیره وضوی و تیمم بین باید -8

 8همدانی نوری خویی، سیستانی،:  عظام آیات. (باشد می

 . است جبیره وضوی مکلف وظیفه است تیمم اعضای در مانع اینکه به توجه با -5 

 5تبریزی اهلل آیت

 0زنجانی شبیری اهلل آیت.است تیمم او وظیفه -0

 : مژه کاشت مورد در -2

                                                                                                                           
0
 40 می( تیمم و غسل وضو، الحکام مجموع فقهی، موسوعه ، رهبری - 114 م 0ج مراجع، ـ رساله 

 ، 151 م رساله مکارم -( است ای جبیره وضوی و تیمم بین جمع در احتیاط 1846 م. رساله و بهجت

 - مظاهری - 186 م رساله - فاضل(  است متفاوت عروه در ایشان نظر البته)  111 م رساله نوری،

 447 م.  رساله
4
 .068 م بر تعلیقه ،17 ص ،4الصالحین،ج منهاج -188 م ، ـ رساله 

1
 گلپایگانی، - بنماید محمد تیم باشد مانع بدون تیم محل از بعضی یا تمام اگر:  صافی و ـ گلپایگانی 

 .188م رساله ، صافی - 188 م رساله
8
 اعضای در جبیره اگر اما) 104 م جامع، رساله ؛068 م ،84 ص ،0ج:  الصالحین منهاج ، ـ سیستانی 

 ص ،068 م الجبیره، الطهاره کتاب ،4ج الصالحین، منهاج خویی،( است تیمم مکلف وظیفه نباشد تیمم

 .08 م بر تعلیقه الجبائر، احکام ،الطهاره ،0ج الوثقی، عروه اساس بر همدانی، نوری ؛17
5
 .188 م ـ رساله 

0
 اهلل سالم الزهراء جامعه أحکام مجموع ، فقهی موسوعه در که است ذکر به الزم - 188 م ـ رساله 

 زنجانی، شبیری. است مذکورصحیح ناخن با غسل و وضو اینکه از عبارتست ایشان نظر - 44 ص علیها،

 .44 ص
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  چیست؟ او ضویو و نسل حکم بکارد مصنوعی مژه کسی چنانچه 

 می صورت انعم و چسب وبا پلک خارجی قسمت در مژه کاشت که آنجا از:  پاسخ

 برطرف مانع وضو و غسل برای باید است ممکن آن برداشتن چنانچه: الف گیرد

 0مراجع همه. شود

 نیست تحمل قابل که دارد مشقت قدری به یا و نباشد ممکن آن برداشتن اگر: ب

 . نماید عمل جبیره دستور به باید -0

 فاضل همدانی، نوری ،(ره) بهجت رهبری، معظم مقام ،(ره) امام :عظام آیات

  4.مظاهری ،(ره) لنکرانی

 جبیره چه.)  نماید جمع تیمم و ای جبیره غسل یا وضو بین واجب بنابراحتیاط -4

 گلپایگانی، صافی خراسانی، وحید: عظام آیات.(نباشد یا باشد تیمم اعضاء در

 1گلپایگانی

 زیرا. دهد انجام وضو و غسل از بدل تیمم خود وضوی و غسل جای به باید -1 

 ، همدانی نوری خوبی، ، سیستانی: عظام آیات(باشدنمی تیمم اعضای در مانع

 8زنجانی شبیری تبریزی،

                                                           
0
 ،0ج الوثقی عروه - عسل مباحث از 177 م و وضو شرایط از سیزدهم شرط ،0 ج مراجع، ـ رساله 

 0 م, احکامه و الغسل کیفیه
4
 – غسل - وضو) -( 4) احکام مجموع فقهی موسوعه ، رهبری 114 م ،0 ج ، مراجع رساله ـ امام، 

 نظر البته) 111 م رساله نوری، ؛184 م رساله، بهجت، - علیها اهلل سالم الزهرا جامعه ؛40ص( تیمم

 .447 م رساله ، مظاهری - 186 م رساله (.است متفاوت الوثقی عروه در ایشان
1
 و گلپایگانی صافی - 068 م بر تعلیقه 17ص ،4 ج ، الصالحین منهاج 188 م ، رساله ـ وحید، 

 .188 م یک هر رساله گلپایگانی
8
 کتاب 0ج: الوثقی عروه ، نوری - 068 م0ج الصالحین، منهاج ،104 م جامع رساله ، ـ سیستانی 

 188 م ، رساله زنجانی، شبیری ،50 ص م بر تعلیقه ، الجبائر احکام ، الطهارة
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 فهرست منابع و مآخذ

 ، قم، نشر فردا، بی تا.مراجع رسالهبنی هاشمی خمینی، حسن، .0

 ،قم، بی نا، بی تا.لصالحینا منهاجحکیم، محسن،  .4

 تا.نا، بی جا، بی، بیاالحکام جامعکرمانی، محمدکریم خان،  .1

 .0140،قم، نشر امیرالعلم، المسائل جامعلنکرانی، محمدفاضل،  .8

  احکام مجموع فقهی موسوعه .5

 هییت علمی پاسخگویی حرم مطهر .0

 .0114،قم، نشر دینا،الوثقی عروهیزدی، محمدکاظم، .7

 السالم علیها الزهراء جامعه استفتانات. زینت و نگاه وشش،پ جزوه.........  .4
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13. http://namnak.com 

14. http://www.imam-khomeini.ir 

15. http://www.maarefquran.com 
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http://www.imam-khomeini.ir/fa/c12_14097/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA/%D8%A8%D9%87_%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86_%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%DB%8C%D8%A7_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%9F_%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7_%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%BA%D8%B3%D9%84_%D9%88_%D9%88%D8%B6%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D8%A2%D9%86_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F_%D9%88_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86_%D8%A2%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85_%DA%86%D9%87_%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20.../
http://www.maarefquran.com/

