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 ؟ است باال ایراى در آرایشی لَازم هصرف چرا -1

تَیػُ وكَضّای تَؾؼِ  وكَضهٌتكطُ ًكاى هی زّس زض ّوِ ٍآهاض هصطف لَاظم آضایكی تا آًدا وِ اعالػات

ذَاّس تَز هفطٍض  فؾٌدًَػی اتعاض ٍ هؼیاض. الثتِ ظیازی ٍ ووی هصطف تاتغ تاال اؾتیافتِ ٍ زض حال تَؾؼِ 

وِ لاػستا تسٍى آى ًوی تَاى زض ایي ذصَل زاٍضی وطز. تِ تیاى زیگط، تا حس هصطف هتؼازل ٍ هتَاظى لَاظم 

یي ًیؿت. تطآٍضزّای هَخَز تیكتط اؾتحؿاًی ٍشٍلی یا اضخاع تِ آضایكی  تؼییي ًكَز ظیازت ٍ ون آى لاتل تؼی

 ؛یه ؾغح اًتظاض عثیؼی ٍ ػطفی اؾت.  هصطف ظیازی تاتغ قطایظ ٍ اهىاًات خاهؼِ هسضى  اظ یه ؾَ 

تِ خلَُ  اّتوامهَضَع آضایف ٍ ظیثایی ٍ  اّویت یاتیٍ  اظ ؾَی زیگط؛خاهؼِ  ایيظى زض اختواػی هَلؼیت

؛ اظ تَیػُ هَضَع هسگطایی ٍ هصطف گطایی تی ضٍیِ وِ تِ ػازت هؼوَل اًؿاى هسضى تثسیل قسُ ّای فیعیىی

ظیٌت ٍهتماتال زٍضی خؿتي اظ غٍلیسگی ٍ پلكتی یىی اظ  آضایف ٍتَضیحا ػطض وٌن وِ اؾت.  ؾَی ؾَم

زض ّوِ خَاهغ تمطیثا عَل تاضید ٍهغلَتات ضٍاًی ٍ ًیاظّای فغطی اًؿاى اػن اظ ظى ٍ هطز اؾت. ًیاظی وِ 



اًؿاًی تِ گًَِ ّای هرتلف تطؾویت قٌاذتِ قسُ ٍ اظ اضظـ فطٌّگی اختواػی هتٌاؾة تطذَضزاضاؾت. 

فؼالیت ّایی ّوچَى ذالىَتی، ؾطهِ وكیسى، ؾطذاب ٍ ؾفیسآب وطزى، ذضاب وطزى هَ، ضٍغي هالی، 

، قاًِ ظزى، اؾتفازُ اظ ظیَض اؾتفازُ اظ ػغطیات ٍ هَاز ذَـ تَ وٌٌسُ، تلٌس گصاقتي هَ تا آضایف ّای ذال

الت ّوچَى اًگكتط ، زؾتٌثس ٍ ذلرال؛ هؿَان ظزى ٍ ؾایط زذل ٍ تصطفات تسًی اظ ضایح تطیي الساهاتی آ

ًیاظ تِ ظیٌت ٍ  تسیْی اؾت وِ  ظیثاقٌاذتی هَضز تَخِ لطاض گطفتِ اؾت.عثیؼی ٍتَزُ وِ تطای اضضای ایي ًیاظ 

 اضضاء هی قَز. یفطٌّگتا زذالت ٍ تطًاهِ ضیعی ی فغطی آضایف ًیع ّوچَى ؾایط ًیاظّا

زض اؾالم ًیع ایي ًیاظ تِ ضؾویت قٌاذتِ قسُ ٍ زض چاضچَب حسٍز ٍ لَاػسی تِ اضضای آى تَصیِ ٍ تطغیة  -

عثك ایي آیِ ػوَم «. ؾَضُ اػطاف هی فطهایس:  یا تٌی آزم ذصٍا ظیٌتىن ػٌسول هؿدس 31قسُ اؾت؛ زض آیِ 

هی زض ضٍایات ّن  تَصیِ قسُ اًس.  زض هحیظ ػام ٍ اختواعظیٌت ٍ آضایف هتٌاؾة  تِ تْطُ گیطی اظ آزهْا

الثتِ اؾالم تؿیاض تیكتط ٍ یؼٌی ذساًٍس ظیثاؾت ٍ ظیثایی ضا زٍؾت زاضز.  «: اى اهلل خویل یحة الدوالفطهایس

 هؼٌَی تَصیِ ٍ تطغیة وطزُ اؾت. هَوس تط اظ آضاؾتگی ٍ ظیٌت ظاّطی ؛ تِ آضاؾتگی تاعٌی، فىطی، اذاللی ٍ 

هیاى ظى ٍ هطز  فطلْای ٍخَز زاضز وِ زض هٌاتغ فمْی تساى  هَضَع ظیٌت ٍ آضایف زض ًیاظی تِ شوط ًیؿت وِ 

تَخِ زازُ قسُ اؾت. تطای هثال، تطذی ظیٌت ّا تطای ظًاى هداظ ٍ تطای هطزاى هوٌَع اؾت؛ اؾتفازُ اظ تطذی 

قوطزُ هداظ ٍ آقىاض وطزى آى تطای زیگطاى هوٌَع ٍحطام تطای ظًاى ًَازُ تٌْا زض چاضچَب ذاًیع ظیٌت ّا 

 زض حیغِ هداظ ًیع ضػایت حس تؼازل العاهی اؾت. قسُ اؾت.

 ؟ است آرایش ها کشَر در  زیبایی هعیار آیا -2

ذیط ظیثایی ّن هؼیاض عثیؼی زاضز ٍ ّن هؼیاض هصٌَػی ٍ تسلی. آضایف ّن هی تَاًس زض صَضت ضػایت تطذی  

اصَل، ظیثایی ّای عثیؼی ضا افعایف زّس. الثتِ  تطای وؿاًی وِ اظ ظیثایی عثیؼی ؾْن زض ذَضی ًساضًس یا ذَز 

ٍ تطهین ضؼف ّای عثیؼی صَضت هی  ضایف تیكتط تا ّسف ایداز ظیثاییآچٌیي احؿاؼ هی وٌٌس؛ تَخِ تِ 

ًیعهی تَاًس اظ خولِ  یا ایداز تَاظى هیاى ظیثایی هَخَز ّای عثیؼی افعایف  ٍ تٌَع  تركی تِ ظیثاییگیطز. 

هاى ٍ افَل تسضیدی ظیثایی ّای عثیؼی تَخِ تِ آضایف تطای ظگصض اًگیعُ ّای ؾَق یاتی تِ آضایف تاقس.

 اظزٍضُ خَاًی ػازت هفطط تِ اؾتفازُ  ضهؿي تكسیس هی وٌس. وؿاًی وِ ز زض هیاى افطاز احصَل ظیثایی تسلی ض



تِ  طیًیاظ تیكتاظ ایي هصطف افطاعی  هیاًؿالی تطای تطهین ػَاضض تِ خا هاًسُ زضلَاظم آضایكی زاضًس، هؼوَال 

سزی ًاقی ازاهِ ایي ٍضؼیت زاضًس.  تَخِ ٍ اّتوام خسی ظًاى زض خاهؼِ هسضى تِ ظیٌت ٍآضایف اظ ػَاهل هتؼ

. الظم تِ شوط اؾت هیل تِ ظیثایی)تِ ػٌَاى یه آضهاى قسُ وِ زض ازاهِ تِ اخوال تِ تطذی اظ آًْا اقاضُ هی قَز:

تِ  اٍ ٍ ذَز حمیمیوطزُ زض  تسى ٍ خؿن فیعیىی ذالصِ ذَز ضا اًؿاى تِ زلیل ایٌىِ  ض خاهؼِ هسضى وِ ز

اضضاء هی  تا ّسف افعایف ظیثایی ظاّطی ی تسًی؛ ایي هیل اظ عطیك زذل ٍ تصطفْا فطاهَقی ؾپطزُ قسُ

؛ هیل تِ وؿة ظیثایی اضافی) تِ ػٌَاى یه ووال؛ ایي هَضَع زض ذاًن ّایی وِ تْطُ تاالیی اظ ظیثایی (قَز

عثیؼی ًساضًس ٍضَح تیكتطی زاضز(؛  هیل تِ خَاى هاًسى ٍ عطاٍت هؿتوط؛  هیل تِ ذَزًوایی ٍ خلة تَخِ یا 

اظ زیسى ٍ زیسُ قسى لصت هی  -لغغ ًظط اظ خٌثِ ّای تطتیتی ٍ اذاللی – تِ عَض عثیؼیتاییس زیگطاى)اًؿاى 

قوطزُ لة تَخِ زیگطاى یا تطاًگیرتي حؽ وٌدىاٍی زیگطاى ًواز ًَػی لسضت ضٍاًی خ اظ ؾَی زیگط،؛ تطز

پَقیسى  ،ظیَض آالتضویوِ وطزى اظ عطیك  ذَز تطخ وكیسى ثطٍت ٍ هَلؼیت عثماتیفطز (؛ گاُ ّسف هی قَز

؛ غلثِ احؿاؾات تطػمل؛  ضلاتت خٌؿی ٍ چكن ٍ ّن صَضت هی پصیطز لثاؼ ّای فاذطٍ اؾتفازُ اظ هسّای ًَ

ًیع اظ خولِ ػَاهلی اؾت وِ زض ایي اضتثاط حائع شوط اؾت. تطذی ػَاهل  چكوی؛ تاال تطزى قاًؽ اظزٍاج

یك تثلیغ ضغین ّای هتؼسز تسى ضٍاج هسگطایی  ٍ هصطف ظزگی اظ عطاختواػی  ٍ توسًی هَثط ًیع ّوچَى 

توایالت ظیثاقٌاذتی؛ اّتوام تِ اضضای لدام گؿیرتِ ؾاظی ٍ پسیسُ صٌؼت فطٌّگ ٍ ؾَزخَئیْای التصازی؛ 

ًیاظ آفطیٌی  یاافعایف لسضت ٍ اًگیعُ تصطف ٍ زؾت واضی زض تسى؛  اضظـ یاتی ٍ اػتثاض تركی اختواػی)

ٍ... ًیع اظ خولِ  افؿاضگؿیرتِ اهیال اًؿاًی هحَضیت یاتی  واشب ٍاػوال  فكاض اختواػی تطای ّوٌَایی(؛

 ػَاهلی اؾت وِ تكسیس هصطف ٍ افطاط زض ایي هَضَع ضا توْیس وطزُ اؾت.

 باشد؟ آرایش بِ باًَاى گرایش برای عاهلی تَاًد هی حجاب بَدى اجباری آیا -3

فىط ًوی وٌن. توایل تِ ظیٌت ٍ آضایف اهطی عثیؼی اؾت وِ لاػستا تحت تاثیط العاهات فطٌّگی  

آقىاض ؾاظی ؾاهاى هی یاتس. ذاًن زض خاهؼِ تٌا تِ هالحظاتی وِ فؼال خای تحث آى ًیؿت اظ اختواػی 

ٍ  تا خایی وِ تِ حطج -ظیثایی ّای عثیؼی ٍ ظاّطی ذَز ٍ تْطُ گیطی اظ آضایف ّای هصٌَػی

ذَاّس قس وِ اظ آقىاض ؾاظی  ضػایتًیع تٌْا زض صَضتی واهل حداب  هٌغ قسُ اًس. –ظحوت ًیفتٌس 

 اختٌاب قَز. زض هحیظ ّای تیطًٍی صَضی ّای ظیٌت ّای عثیؼی ٍ آضایف



 دارد؟  دًبال بِ اقتصادی ٍ اجتواعی آسیبْای چِ جاهعِ زًاى آرایش -4

آًاى ضا زض هؼطض ًگاّْای قَْت آلَز تلَْؾاى لطاض هی زّس، ضطیة تعّسیسُ گی تِ عَض عثیؼی، 

التْاتات خٌؿی ضا آًْا تَؾظ ػَاهل ؾطوف ضا افعایف هی زّس؛ ػعت ًفؽ آًْا ضا هرسٍـ هی ؾاظز؛ 

اذاللی خاهؼِ ضا تیطُ ٍ تاض هی ؾاظز؛ ّعیٌِ ّای اهٌیتی ٍ ضٍاًی  فضای زض خاهؼِ افعایف هی زّس؛ 

ا تطخاهؼِ تحویل هی وٌس؛ ّعیٌِ ّای التصازی ذاًَازُ ٍ زض ًْایت وكَض ضا افعایف هی زّس؛ ظیازی ض

 ظهیٌِ اقاػِ تطذی تیواضیْای خلسی ضا فطاّن ؾاظز.

 کٌٌد؟ هی استفادُ آرایش لَازم از سٌی چِ از بیشتر ٍ قشر کدام -5

هغالؼِ هكرصی زض ایي ذصَل، زض ایطاى صَضت ًگطفتِ ٍلی حسؼ هٌغمی ٍ اًتظاض عثیؼی ایي  

اؾت وِ تِ لحاػ ؾٌی لكط خَاى ٍ تِ لحاػ عثمِ اختواػی، عثمات هتوىي ٍ هطفِ تِ ایي هَضَع 

اّتوام ًؿثتا تیكتطی زاقتِ تاقٌس. اگط چِ ّواًگًَِ وِ زض لثل گصقت، ازػای هصطف تاالی هَاز 

كی ٍ تعییٌی زض وكَض ذَز ًكاًِ ضٍقٌی اظ ػوَهیت هصطف ایي هَاز زض الكاض هرتلف خاهؼِ ّط آضای

  چٌس تا ًؿثت ّای هتفاٍت اؾت .

  چیست؟ جاهعِ در هعضل باایي هقابلِ راّکارّای -6

فطٌّگ ؾاظی ٍتمَیت تٌیازّای فطٌّگ زیٌی؛ خاهؼِ پصیطی هٌاؾة ٍ اّتوام تِ تطٍیح  الگَّای 

ی؛ اصالح ؾثه ظًسگی ٍ هؼیاضّای ظیؿتی؛ تمَیت حؽ تاظًگطی ٍخَز قٌاذتی؛ تطتیتی ٍ اذالل

تط  ٍ هؼٌَی تطخیح ضٍح ٍ هغالثات ضٍحاًی احیای َّیت اًؿاًی فطاهَـ قسُ؛ تطٍیح فطٌّگ 

 اّتوام تِ ؛تطٍیح حمیمت گطایی تِ خای ظاّط گطایی ؛تِ تسى هؼغَفغطیعی توایالت ٍ وكف ّای 

تطزیس  ؛فطٌّگی؛ تؼسیل هصطف گطایی ٍ تدول گطایی؛ تاظتؼطیف ظیثایی قرصیتی ٍ تطهین ذالء ّای

؛ اعالع ضؾاًی ػوَهی زض ذصَل تثؼات افىٌی زض هكطٍػیت اضظـ ّا ٍاؾتاًساضّای فطٌّگی تیگاًِ

 ٍ ػَاضض هٌفی هَضَع؛ تْطُ گیطی اظ ًظاضت ٍ وٌتطل فطٌّگی ًطم.

  دارد؟ تاثیری چِ سازی فرٌّگ -7

زض خاهؼِ اًؿاًی ٍ زض ؾغَح ضفتاضی ٍ ذلك ٍ ذَی  تغییطیایداز ّط ًَع  تؿیاض هَثط اؾت. اؾاؾا

اختواػی تسٍى تْطُ گیطی اظ ؾاظٍواضّای خاهؼِ پصیطی،  الٌاع ؾاظی، تغییط ًگطـ، اضائِ ؾثه ٍ 



تطزیس افىٌی زض ضٍیِ ّای هتؼاضف،  قیَُ خایگعیي، تغییط ًظام تطخیحات،  ایداز حؿاؾیت هتٌاؾة،

فطٌّگ »هوىي ٍ ػمین ذَاّس تَز. ًام ولی ّوِ ایي ؾیاؾت ّا ٌتطل ػوَهی غیط اػوال ًظاضت ٍ و

 اؾت.« ؾاظی

زض پاؾد تِ ؾَال یه تِ  اؾت؟ قسُ ِتَخی چگًَِ  اؾالم هثیي زیي زض آى هیعاى ٍ وطزى آضایف حطین -8

 اخوالی اظ آى اقاضُ قس، پاؾد تفصیلی  هدال زیگطی هی علثس. 

 

 


