
 

 

 

 

مروزه خیلی ها سعی می کنند پیش از گذشته به ظاهر و سر و ا

وضع خود توجه داشته باشند و به همین دلیل ممکن است 

د گاهی از روش های مختلف و غیرموجهی برای زیباترشدن خو

استفاده کنند.مدتی است که برخی از خانم های جوان برای 

های  کاشت مژه زیباتر به نظر رسیدن چشم هایشان به

مصنوعی رو آورده اند، در حالی که پزشکان هشدار می دهند که 

این کار عواقب بسیار خطرناکی در پی دارد.یک متخصص پوست 

توضیح می و مو در مورد عوارض و نکات مهم درباره کاشت مژه 

 .دهد

 

 

 

از چسب های خاصی استفاده  مژه مصنوعی گذاشتنرای ب

می شود. آیا این چسب ها خطرهایی برای چشم و مژه 

 دنبال دارد یا نه؟

خطرهایی دارد. چسب مژه مصنوعی می تواند باعث بله، قطعا 

التهاب پوست پلک و زمینه ساز اگزما و حساسیت شود. البته 

ممکن است این عوارض در اولین نوبت بروز نکند ولی فرد بعد از 

چند بار استفاده از مژه مصنوعی معموال دار مشکل می شود. 

 .ندضمن اینکه این چسب ها حاوی ماده سرطان زا نیز هست

پس امکان اینکه فرد پس از کاشت مژه مصنوعی دچار 

 حساسیت هم شود، وجود دارد؟

مژه های مصنوعی حاوی فلزات سمی و مواد نگهدارنده بله، 

 شیمیایی هستند که خود دلیلی محکم برای دوری از آن است. 

 توصیه ها و نکات مهم قبل و بعدازکاشت مژه

ه های قبلی چرا پس از گذاشتن مژه های مصنوعی مژ

 شروع به ریزش می کنند؟

مژه وارد می شود و ممکن است فرد  پیاز چون فشار زیادی به

مژه های خود را برای همیشه از دست بدهد. به همین دلیل 

گز برای زیبایی مژه های خود دنبال روش توصیه می کنیم هر

های خطرناک نروید و فقط از ریمل که به مراتب ارزان تر، ساده 

 .تر و در عین حال موثر هم است، استفاده کنید

بسیاری از خانم ها فکر می کنند کاشت مژه، روش موثری 

برای اصالح کم پشتی مژه های آنها یا زیباتر به نظر 

ین دلیل به آرایشگاه ها مراجعه رسیدنشان است. به هم

 می کند. آیا این کار درست است؟

کارد. فقط مژه نه به هیچ وجه، آرایشگر هرگز برای شما مژه نمی

کند. این روش هم همان مصنوعی را با چسبی مقاوم تر نصب می

خطرهای استفاده از مژه مصنوعی را دارد. همچنین به دلیل 

ام بیشتر چسب، فشار بیشتری تعداد باالی تک مژه ها و استحک

به پلک وارد می کند. کاشت مژه روشی بسیار دشوار است و فقط 

به وسیله متخصص پوست و برای افرادی که دچار سانحه و 

 .سوختگی شده اند، انجام می شود

افرادی که از مژه مصنوعی استفاده می کنند باید با بروز 

 چه مواردی به پزشک مراجعه کنند؟

استفاده از مژه های مصنوعی با مواردی مانند پرخونی  اگر در اثر

در چشم، خارش در پلک، ترشح از لبه پلک، درد در چشم و 

قرمزی در لبه پلک مواجه شدند، باید هرچه سریع تر مژه 

 .مصنوعی خود را بردارند

را افزایش می  گل مژه استفاده از مژه مصنوعی احتمال

 دهد

معموال کاشت مژه یا چسباندن مژه مصنوعی به وسیله چسب 

های مخصوصی که بسیار قوی هستند، انجام می شود که به 

عوارض جانبی ای هم راحتی هم قابل کندن نیستند اما این کار 

دارد که از آن جمله می توان به تغییر رنگ پلک در ناحیه و 

اطراف چشم به خصوص تیره رنگ شدن پوست در حاشیه پلک 

اشاره کرد. همچنین تحریک چشم که عالئمی از جمله قرمزی، 

خارش، ورم، سوزش، خشکی و در بعضی موارد پوسته ریزی پلک 

 .چشم را نیز شامل می شود

توانند فقط برای بعضی از افراد مفید باشند. های مصنوعی میمژه

اش را در اثر سوختگی یا بیماری، از برای مثال اگر فردی مژه

دست بدهد و امکان کاشت مژه فراهم نباشد، پزشک استفاده از 

مژه های مصنوعی را توصیه می کند. قطعا تشخیص اینکه فرد 

ده پزشکان است، نه شرایط کاشت مژه را دارد یا نه، بر عه

 آرایشگران! 

 از نظر مراجعحکم اکستنشن مژه)کاشت مژه مصنوعی( 

هرچند این عمل به خودی خود اشکالی ندارد، اما چنانچه مانع 

شود، و برداشتن  -هر چند به نحو جزئی-ها  رسیدن آب به مژه
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آن در هنگام وضو یا غسل ممکن نبوده و یا همراه با حرج و 

 نیست. مشقت باشد، جایز

 .پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است

  ای خامنه العظمی اهلل آیت حضرت

اگر درآوردنش هنگام وضو و غسل برای او ممکن بوده و حرج و 

مشقت نداشته باشد، وضو و غسل با وجود چنین مانعى باطل 

است و اگر درآوردنش ممکن نباشد و یا همراه با حرج و مشقت 

ایجاد چنین مانعى که موجب تبدّل وظیفه وضو و غسل به باشد، 

شود، چنانچه در غیر وقت نماز باشد،  اى مى وضو و غسل جبیره

مانع ندارد ولى در وقت نماز باید وضو یا غسل را انجام دهد 

سپس مبادرت به ایجاد مانع نماید، و چنانچه نتواند در وقت وضو 

طرف کردن مانع حرج و  یا غسل آن مانع را برطرف کند و یا بر

اى عمل  مشقت داشته باشد، باید به وظیفه غسل و وضوى جبیره

 .کند؛ یعنى با دست مرطوب مانع را مسح نماید

 شیرازی مکارم العظمی اهلل آیت حضرت

در صورتی که مانع رسیدن آب به بدن نباشد اشکالی ندارد و اگر 

ن صورت مانع باشد تنها در صورت ضرورت جایز است، و در ای

 .حکم جبیره دارد

 :سیستانی العظمی اهلل آیت حضرت

ها هر چند به نحو جزئی شود جایز  اگر مانع رسیدن آب به مژه

 .نیست

 :همدانی نوری العظمی اهلل آیت حضرت

چنانچه مانع وصول آب به پوست و مواضع غسل یا وضو باشد 

 .اشکال دارد و برای غسل یا وضو باید ازاله شود

 : گلپایگانی صافی العظمی هللا آیت حضرت

چنانچه توسط نامحرم بوده و یا مانع از رسیدن آب در وضو و 

غسل به بدن باشد حرام است ولی در صورت ارتکاب، باید عالوه 

ای احتیاطاً تیمم بدل از غسل یا وضو نیز  بر وضو و غسل جبیره

 .بنماید

 : تهرانی هادوی اهلل آیت حضرت

ه را نگیرد و روی پوست نریزد مانع اگر چسب قسمت انتهای مژ

وضو و غسل نیست که البته فرض نادر یا غیر واقعی است. در 

غیر این صورت باید برای وضو و غسل مانع را برطرف کند و اگر 

یا موجب عسر وحرج  امکان برطرف کردن آن وجود ندارد و

 .شود باید به وظیفه جبیره عمل کند می

 ورت )ریش، مژه و ابرو( دیه از بین بردن موی سر و ص

ج. ابرو؛ از بین بردن دائمی هر یک از ابروها موجب ثبوت یک 

چهارم دیه شده و در صورتی که این امر دائمی نباشد، موجب 

 .شود ثبوت ارش و پرداخت خسارت می

، موجب ثبوت ارش و پرداخت خسارت  د. مژه؛ از بین بردن مژه

دن دائمی هر چهار است و اگر به نحوی باشد که موجب نرویی

 مژه شود، 
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 خطر کاشت مژه

 

 


