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؟

فرهنگ لغت مصور معماری سنتی ایران
معماری چیست؟

بـه فراینـد و خروجـی نهایـی سـه عمـل برنامهریـزی ،طراحـی و بنـای سـاختمان و هر
سـازه فیزیکـی دیگـر معماری گفته میشـود .علاوه بر ایـن ،امـروزه معماری یـک بنا در
اصـل نوعی سـمبل فرهنگـی تلقی میشـود .از ایـنرو تمامـی تمدنهای کهن ،بر اسـاس
دستاوردهادشـان در زمینـه معماری و سـاخت بناهای باشـکوه ،شـناخته میشـوند .با این
حـال لغـت “معمـاری” معانـی متعـددی دارد کـه تمامی آنها به شـرح زیر هسـتند.
فعـل طراحـی یک معمـار از پایینترین سـطح (مبلمان ،عناصـر و جزئیات) تـا باالترین
سـطح (طراحی شـهری و معماری منظر)
یک واژه متداول برای ساختمان و سایر سازههای فیزیکی
دانش علم ،هنر ،تکــنولـوژی و انسانشناسی
سبک طراحی و متد بنای ساختمان
علـم و هنـر طراحی سـاختمان و برخی
سـازههای غیر سـاختمانی
معمـار (به پارسـی :دیسـا ،مهـراز و واالدگر)
در سـادهترین تعریـف خود به شـخصی اطالق
میشـود کـه سـازه یـک بنـا را برنامهریـزی،
طراحـی و بررسـی میکنـد.
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معمار کیست؟
تمامـی تصمیمـات یک معمـار ،تاثیر شـگرفی بر امنیـت عمومی میگـذارد و بنابرین
یـک معمـار عالوه بر دریافـت مدرک معمـاری ،نیازمند مطالعه و کسـب تجربه بسـیار
بـه منظور جلوگیـری از ارتـکاب هرگونه خطای احتمالی اسـت.
معمـاری سـنتی یـا معمـاری ایرانـی ،بـه معمـاری ایـران و بخـش بزرگی از آسـیای
غربـی ،قفقـاز و آسـیای مرکـزی اطلاق میشـود که
پیشـینهای  ۵۰۰۰سـاله دارد و وجـود آثـار تاریخی
بسـیاری در عراق ،ترکیه ،ازبکسـتان ،تاجیکستان،
ققفـاز و جزیـره زنگبـار تانزانیـا ،گواهـی بـر ایـن
مدعاسـت .سـاختمانهای ایرانی انـواع متفاوتی دارد
و از کلبههـای دهقانـی ،چایخانـه ،بـاغ و
کوشـک گرفته تا برخی از باشـکوهترین
سـازههای تاریخ را شـامل میشـود .در
حالـی که به سـبب توسـعه جهشـی
و بـدون برنامهریـزی ایـران در
سـالهای اخیـر ،بسـیاری از این آثار
تاریخـی ارزشـمند تخریب شـدهاند.
نشریه شماره 1399 - 31
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بـه گفته کارشناسـان ،آنچـه که امـروزه به عنـوان معماری
اسلامی شـناخته میشـود ،مفهومـی باطـل اسـت؛ چراکه
معمـاری اسلامی را میتـوان ادامـه راه تکامـل معمـاری
ایرانـی پـس از حمله اعراب دانسـت .وجود طـاق و گنبد که
بارزتریـن مشـخصههای معمـاری اسلامی تلقی میشـوند،
در بسـیاری از آثار برجـای مانده از دوران ساسـانی و اواخر
دوران اشـکانی نیـز گواهی بر این مدعاسـت .بنابرین توصیه
میگـردد کـه از این به بعـد از اصطالح معمـاری ایرانی دوره
اسلامی بـه عنـوان جایگزینی بـرای لفظ نامانـوس معماری
اسالمی اسـتفاده شود.
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نمونهای از واژگان فرهنگ
لغت مصور معماری
سنتی ایران:

کاربندی:حـد فاصـل
بیـن طـرح چهـار ضلعـی تـا
جـایی کـه سـاقه گنبـد از
آنجـا شـروع یمشـود
پاخـوره :سـکوهای
کنـار درب ورودی
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نمونهای از واژگان فرهنگ
لغت مصور معماری
سنتی ایران:

ببر :مقرنس ساده
کلنبـو :از انـواع طـاق
کـه بـه دو روش سـتون
باربـر و دیـوار باربـر اجـرا
یمشـو د
پتــکانه :از انــــواع
گو شهسـا ز ی
بینـه :فضـایی بـرای
نشسـتن افـراد برهنـه
پیش از ورود به گرمخانه،
بـه منظـور عـادت کـردن
بـه هـوای گـرم و مرطـوب
گرمابـه
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واژگانمعماریسنیتایران

اتاق گوشـوار :اتاقـی کـه در طبقـه باال،
کنـار تـاالر قـرار یمگیرد و بـه آن ارتبـاط دارد.
ارسـی :پنجـره بـزرگ چـویب کـه یـک
جبهـه اتـاق را بهطورکامل یمپوشـاند و دارای
بازشـوهای کشـویی باالرونـده و شیشـههای
رنگیـن اسـت.
ایـوان :فضـای نیمبـاز مسـقفی کـه از
سـه طـرف محـدود و از یـک طـرف بـاز اسـت

اندرونی :بخشی از خانـه کـه مخصوص
زن ،فرزنـدان ،خدمتگـزاران و سـایر اهـل خانـه
بوده اسـت.
ایوانچه :ایوان کوچک و کم عمق.
ایـوان -سـتوندار :فضـای نیمبـاز
سـتونداری کـه معمـوال مقابـل فضاهـای
بسـته قـرار یمگیـرد.
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پنجدری :اتاق بزریگ که پنج پنجره بزرگ در کنار یکدیگر و به سمت حیاط دارد
تاالر سرداب :فضای تاالرمانندی که در زیرزمین خانه قرار یمگیرد.
چهارصفه :فضای صلییبشـکیل کـه از یک فضای گنبـددار در مرکز و چهاربخش با پوشـش
طاق و تویزه در چهارطرف آن تشـکیل شـده است.
حیـاط باالخانه :حیـاط کوچکی در طبقـه دوم خانه که بـه همـراه فضاهـای پیرامـون خود
بخـش نسـبتا مسـتقیل را در خانـه پدید یمآورد.
خورشیدی :بخش نیمدایرهای باالی درها با تقسیمات داخیل.
دودری :اتاقی که دو پنجره بزرگ در کنار یکدیگر به سمت حیاط دارد.
نشریه شماره 1399 - 31
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بادگیـر :عنصـر مرتفعـی کـه روی بـام قـرار
یمگیـرد و جریـان هـوا را بـه درون سـاختمان
هدایـت یمکنـد.

شاه نشـین :فضـایی در صـدر تـاالر و رو به
سـوی پنجـره کـه مخصـوص نشسـتن بـزرگان
است.

رواق :فضـای نیمباز سـتونداری اسـت که
از تکـرار چهـار طاقیهـای مشـابه در یـک راسـتا
پدیـد یمآیـد و در طـول ضلـع یـک یـا چنـد
جبهـه حیـاط قـرار یمگیـرد.

مهتابـی :فضـای بـدون سـقفی اسـت کـه
باالتـر از سـطح حیـاط قـرار یمگیـرد .دیوارهـای
ایـن فضـا نماسـازی یمشـود و بـه ایـن ترتیـب
بـه ایـواین شـباهت پیـدا یمکنـد کـه سـقف آن
را برداشـتهاند ،ایـن فضـا معمـوال از سـه طـرف
بسـته و از جهت چهارم به فضای باز مشـرف
است.

سـیم گل :گیل اسـت مرکـب کـه نمـای
سـاختمان را بـا آن یمپوشـانند.
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مقرنس :نوعی سقف سازی که مرکب از طاسههای هماندازه و هماهنگ است.
صفه :سـکوی بـدون سـقفی کـه سـطح آن سقفســازیهای داخــی تزییــی یمگوینــد
باالتـر از سـطح حیـاط اسـت و معمـوال در جلـوی (اعم از رسیم ،یزدی ،کاسهسازی و مقرنس).
فضاهـای بسـته قـرار یمگیرد.
کفشکـن :فضـای واسـطهای کـه ورود
قطـار بنـدی :مقرنسی کـه در یـک خـط بـه فضاهـای بسـته از آن میسـر یمشـود.

مسـتقیم کار شـده باشـد ماننـد مقرنـس بیـن معقلـی :نوعـی تزییـن کـه از ترکیـب آجـر و
طـاق و دیوارهـای یـک اتـاق.
کایش بـه وجـود یمآیـد.
کاربنــدی :بهطــورکیل بــه مجموعــه
نشریه شماره 1399 - 31

طاق و تویزه :نوعی روش سقف سازی.
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دبراره استیرت فود شیراز شنیده اید؟

خیابان استـیرت فود شیــراز
بخشی از خیابان مشکین فـام

طــرح خیابــان غــذا در شــیراز
در ضلــع جنوبــی پــارک شــهر
درحــال اجــرا بــوده و قــرار
اســت بعنــوان نخســتین معبــر
مخصــوص غــذای شــیراز مــورد
بهــره بــرداری قــرار گیــرد

نشریه شماره 1399 - 31
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مشابه خیابان غذای شیراز
خیابان سی تیر تهران

نام خیابان سـی تیر که به واقعه قیام باشـکوه  30ام تیر ماه سال 1331
باز مـی گردد ،بعنوان خیابان غذا برای همه تهرانی ها و توریسـت های
پایتخت آشناست.
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خیابــان غذای تهران
خیابان سـی تیر که یکی از خیابان های قدیمی شـهر تهران اسـت با سـنگ
فـرش های زیبـا و نوسـتالژی پاتوق بسـیاری از جوانـان و حتی خانـواده ها
بـرای یـک تفریح جالـب و جدید و هیجـان انگیز می باشـد .وقتـی وارد این
خیابـان می شـوید ،شـاید تصـور کنید که یـک تجمـع همگانی و یـا محلی
بـرای نـذری دادن اسـت ،اما ایـن طور نیسـت ،این جـا محلی بـرای دورهم
بـودن و گـذران اوقات زندگی می باشـد.
اسـتریت فـود یا خیابان غـذای تهران در واقع محلی اسـت بـرای پیاده روی
بر روی سـنگ فرش های قدیمی و لحظاتی را به تماشـای رفت و آمد و شـور
و هیجان مردم نشسـتن .دور شـدن از حال و هوای سـنگین فضای شـهری و
بازگشـتن بـه دوران خوش روز هـای کودکی در حیاط خانه مادربزرگ ،شـاید
یکـی از احواالت افرادی باشـد که همـه روزه در این خیابـان پاتوق می کنند.
نشریه شماره 1399 - 31
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جوانـان خلاق تهرانـی که با روش هـای مختلف اقـدام به فـروش غذا های
متفـاوت و خوشـمزه نموده اند ،شـاید یکـی دیگر از
دالیلـی باشـد که شـما را بـه ایـن خیابـان جذاب
فرا مـی خواند.
از چـای و دمنوش و انواع شـربت ها و نوشـیدنی های
سـرد و گرم و انواع بسـتنی گرفته تـا فالفل و جگر و
دیگر غـذا های سـنتی محلی و حتی فسـت
فـودی را مـی توانیـد در تنهـا اسـتریت
فود تهـران پیـدا کنیـد .گشـتن در میان
غذا هـای مختلـف و انتخاب غـذای مورد
عالقه ای که درسـت جلوی چشـمان تان
تهیه و آماده سرو می شود از ویژگی های
جذاب این خیابان می باشد.
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تلفیـق سـنت و مدرنیته توسـط جوانـان خالق و بـا انگیزه ،در کنار شـنیدن
موسـیقی دل نشـین خیابانـی و سـرو غـذا هـا و خوراکـی هـای خوشـمزه
سـبب شـده تـا ایـن روز هـا نـام ایـن خیابـان بـه عنـوان یکـی از مـکان
هـای تفریحـی گردشـگری تهـران بـه شـمار آمـده و مـردم و توریسـت ها
را از سراسـر تهران بـه این مکان فرا بخوانـد .طرحی که در شـیراز پایه ریزی
شـده امـروزه در اغلب شـهرهای دنیا وجود دارد و محلی اسـت بـرای تفریح
و گـردش که مـورد توجه گردشـگران خارجی بطـور ویژه قرار گرفته اسـت.
نشریه شماره 1399 - 31
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طیبب

دکتر فرهاد عمادی
متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات

میگرن

احتمـاال درباره میگرن شـنیده اید ،میگرن بسـیار شـایع
اسـت و اغلـب خانـم هـا را درگیـر مـی کنـد ،بـه نحوی
کـه حـدود یک سـوم بانـوان حملات میگـرن را در طول
عمرشـان تجربه می کنند .پس ممکن اسـت در دوسـتان،
همـکاران یا اعضای خانواده خو د کسـی را داشـته باشـید
که بـه میگرن مبتال باشـد .اما ممکن اسـت خود شـما هم
بـدون اینکه سـردرد داشـته باشـید دچار میگرن باشـید!
اما چطور چنین چیزی ممکن است؟

برای درک بهتر سه اصل زیر را به ذهن بسپارید:
 .۱مغـز فرمانـده بـدن اسـت و تمام اعضای بـدن ما از قلـب و ریه و معـده و روده
د که اعمـال آنها را
گرفتـه تـا دسـت و پا ،یکسـری مراکـز فرماندهـی در مغز دارنـ 
کنترل مـی کند.
 .۲کارکر د مغز الکتریکی است.
 .۳بعضـی اوقات یک اختالل الکتریکی در مغز حادث می شـود(مثل تشـنج و میگرن)
نشریه شماره 1399 - 31

18

د آشنا می شوید:
حاال با یکی از جالب ترین اتفاقاتی که در مغز رخ می ده 

«اورا»
د و بسته به اینکه کدام بخش
«اورا» در نتیجه تحریک الکتریکی نابجای مغز رخ می ده 
د عالئـم مربوط به عضو زیردسـتی آن قسـمت در مغز ایجاد
مغز تحریک شـده باشـ 
 می شـود ،مثال ممکن اسـت قسـمت های پشـت مغـز که مربـوط به بینایـی ما می
د تاری دید ،نورهای جرقه
د مانن 
د و فر د عالئم بینایی را تجربه کن 
د تحریک شـون 
باشن 
زن ،بـه هم ریختگـی ابعا د اجسـام و در مواردی هـم توهم های
بینایـی .ممکـن اسـت قسـمت هـای مربـوط بـه
دسـتگاه گـوارش در مغز تحریک شـو د و فرد
دچـار دل آشـوب و شـکم در د شـود ...به
همیـن ترتیب ممکن اسـت فـر د عالئم
د گز گز شـدن دسـت ها،
گوناگونی مانن 
بـی حسـی دسـت و صـورت ،وز وز
گـوش ،سـرگیجه ،اختلال در
تکلـم و حتـی بـی قـوت
شـدن اندام هـا و در مواردی
کاهش سـطح هوشـیاری را
هـم تجربـه کند.
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از آنجـا کـه عالئـم فـوق ممکـن اسـت دراثـر
د سـکته مغزی
مشـکالت خیلـی جدی تـری مانن 
د الزم اسـت کـه حتم ًا
یـا ام.اس هـم ایجا د بشـون 
فـر د در اولین حمله « اورا» توسـط پزشـک معاینه
شو د.
د از اینکه تشـخیص های خطرناک ر د شـدند ،فرد
بعـ 
د که مشـکل جـدی در کار نیسـت و اوراهای
د آسـوده خاطر باشـ 
مـی توان 
د از اینکـه امواج مغزی نابجـا عالمتهای
د کرد.بع 
بعـدی ،وی را نگـران نخواهـ 
د ممکن اسـت بـه نواحـی ایجاد
خـاص خـو د یعنـی «اوراهـا» را ایجـا د کردنـ 
د و ایجا د سـردر د کننـد .در افرادی هـم که این
کننـده سـردر د در مغـز برسـن 
د یا بـه نواحی
جریـان الکتریکـی اشـتباه ،انتشـار وسـیعی در مغز پیـدا کن 
د ممکن اسـت فر د تشـنج کند.
خاصـی در مغز برسـن 
امـا نکتـه ظریف اینجاسـت که امـواج نابجای مغـز ممکن اسـت در نهایت
د و خیلی وقت ها فر د صرفـ ًا «اوراها» را تجربه
ایجا د سـردر د یا تشـنج نکنن 
د و به خاطر شـکم
کند .مثال فر د ممکن اسـت صرف ًا «اورای گوارشـی» را تجربه کن 
دردهـای مکرر به متخصصیـن گوارش مراجعه کند .در این موار د پزشـکان معاینات و
د و درصورت نرمال بودن با شک به «اورای گوارشی
بررسـی های الزم را انجام می دهن 
میگـرن» ،بیمـار را به متخصص مغـز و اعصاب ارجاع مـی دهند .اما گاهـی اوقات در
د مثبت شـدن تسـت
بررسـی هـای فـر د اختلاالت جزئـی دیـده مـی شـو د مانن 
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میکروبـی معده یـا وجو د التهـاب در معـده .در چنین شـرایطی ممکن اسـت عالئم
گوارشـی بیمـار کـه در واقـع «اورای میگرن» بـوده و ناشـی از تحریـک الکتریکی
فرماندهـی سیسـتم گـوارش در مغـز اسـت به اشـتباه به مشـکالت معده نسـبت
داده شـو د و بـرای فـر د درمـان هـای دیگری تجویز شـود.
د فر د پـس از مدتـی خوب
از آنجـا کـه حملات میگـرن اغلـب ماهیت گـذرا دارنـ 
مـی شـو د و بهبـودش را بـه اشـتباه به حسـاب درمـان های گوارشـی می گـذارد.
خیلـی وقت ها بیماران سـرخو د و در حملات بعدی «اورای گوارشـی میگرن» همان
د و ایـن روال تا سـال ها ادامه مـی یابد.
داروهـای معـده قبلی را اسـتفاده مـی کنن 
رویه ای که دو نتیجه مشخص دارد:

 .۲مصرف داروهای غیر ضروری
 .۱درمان نشدن فر د
از انجـا کـه درمان هـای گوارشـی در چنیـن مـواردی خیلی وقـت ها شـامل آنتی
د بـه عنوان
بیوتیکهـا هـم می شـوند ،احتمـال ایجا د مقاومـت میکروبـی را هم بای 
عارضـه اجتماعی مـور د فوق در نظـر گرفت.همین اتفـاق در مور د « اوراهای» سـایر
د که سـال ها با مشـکالت حسـی
د و بیمارانی هسـتن 
سیسـتم هـا هـم رخ می دهـ 
د غافـل از اینکه به میگـرن مبتال
دسـت ،سـرگیجه و...دسـت و پنجه نـرم کرده انـ 
بـوده انـد .پـس فرامـوش نکنیم کـه مغـز فرمانده بـدن اسـت و اگربا یک مشـکل
جسـمی مواجـه شـدیم که بـه درمـان های خـاص عضـو مربوطه پاسـخ نـدا د و یا
د عو د آن مشـکل جسـمی بودیم ممکن اسـت ایـرا د مربوطه یک
اینکه مرتب شـاه 
«اورای میگرن» باشـد.
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با آمدن کرونا ،سبک زندگی مردم در نحوه معاشرت های
خانوادگی و رفت و آمده ایاجتماعی به طور کامل
تغییر کرده و هرچه ماندگاری این ویروس طوالنی تر
میشود سبک زندگی پا به مرحله جدیدتری
می گذارد.
تکنولوژی های نوین ارتباطی در  ۲دهه
اخیر مورد توجه قرار گرفته بود اما کرونا
به چرخه حرکت در مسیر توسعه شبکه های
ارتباطی شتاب بخشید.کرونا شرایط فعالیت بخش های
مختلف را سخت و بسیاری از تجمع ها و گردهمایی ها و آیین های حضوری
را تعطیل کرد اما در این میان تکنولوژی های نوین ارتباطی مانع قطع ارتباطات افراد در یک
جامعه یا قشر شد و مردم با بهره گیری بیشتر از این تکنولوژی امورات خود را می گذرانند.
در سطح کالن کشور مشاهده می کنیم که رهبر معظم انقالب ،رییس جمهوری و
برخی از وزیران و مدیران دستگاه های اجرایی ملی از طریق ارتباط ویدیو کنفرانس
با بخش های مختلف جامعه در ارتباط هستند و تحوالت را رصد و رهنمودها و نکات
الزم را ارایه می کنند.
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حتی افتتاح پروژه های عمرانی که در گذشته هزینه های سنگینی برای آن صورت می گرفت
اکنون از طریق یک ارتباط ویدیو کنفرانسی به بهره برداری می رسد که با این شیوه هم در
زمان و هم در اعتبارات صرفه جویی میشود و همچنین مردم از بستر فضای مجازی به شکل
کاملتری از جزئیات این طرحها قرار میگیرند.
هرچند در درون برخی از دستگاه های اجرایی استان از ظرفیت ویدیو کنفرانس در برقراری
ارتباط با مدیران شهرستانی زیر مجموعه همان دستگاه استفاده شده است اما هنوز در حوزه
ارتباط بین دستگاهی از دنیای جدید ارتباطی بهره ای گرفته نشده است و همچنان مثل
سابق جلسات حضوری برگزار می شود..
در برگزاری جلسات ،همایش ها و گردهمایی را در دستور کار قرار دهند.حتی اگر کرونا
هم نباشد با بهره گیری از ظرفیت برگزاری جلسات آنالین در بسیاری امور از جمله زمان
و هزینههای حمل و نقل پذیرایی ،سوخت و غیره صرفهجویی می شود و از این رو ،فرصت
کرونا برای دگردیسی و تغییر در سبک کار و روش برگزاری جلسات را باید غنیمت شمرد.
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اثـرات ویـروس کرونـا بـر نظـام آموزشـی و تربیتـی
خانوادههـا را میتـوان بـه دو دسـته مثبـت و منفـی
تقسـیم بنـدی کرد و در خصـوص اثرات منفـی میتوان
بـه :توقـف در یادگیـری دانـش آمـوزان به ویـژه برای
دانشآموزانـی کـه عملکـرد ضعیفتـری در مدرسـه
داشـتند و با تالش و فشـار معلـم به آموزش واداشـته
میشـدند ،اشـاره کرد.
از ویژگـی هـای مثبـت ایـن اتفـاق میشـود بـه خودآمـوزی بیشـتر دانـش
آمـوزان اشـاره کرد.این ویژگـی باید در دانش آموزان متناسـب بـا دوره های
تحولـی و بـه شـکل دقیق بـاز تعریف شـود .اینکه
دانشآمـوز بایـد چگونـه یـاد گرفتـن را یاد
بگیرد بسـیار مهم اسـت؛ یادگیرندهای
کـه میتوانـد از منابـع مختلـف
یادگیـری بـه راحتـی اسـتفاده کننـد.
در ایـن صـورت معلـم فقـط یکـی از
منابـع یادگیـری خواهد بـود نه همه
آن .اگـر ایـن بازتعریف عملیاتی شـود،
در صـورت وقـوع تعطیلات پیـش بینـی
نشـده ،آمـوزش و یادگیـری تعطیـل نمیشـود.

آثار مثبت و
منفی کرونا
بر آموزش
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دبراره کشور عمان یبشتر بدانیم

 -۱پادشاه عمان (سلطان قابوس بن سعید) طوالنی ترین حاکمیت در خاورمیانه را
داشت .وی در  ۱۸نوامبر سال  ۱۹۴۰چشم به جهان گشوده است و در سال ۲۰۲۰
چشم از جهان بست،جایگزین او به وصیت سلطان پسر عموی وی هیثم بن طارق
آل سعید است .سلطان قابوس شخصی بود که مدرنیزه شدن عمان به دست او
صورت گرفت .سلطان قابوس در  23جوالی سال  1970به سلطنت رسیده است.
-۲تجارتماهی،خرماوبرخیمحصوالتکشاورزیوهمچنینصنعتتوریست،بخش
قابل توجهی از اقتصاد عمان را تشکیل می دهد .این در حالی است که همسایگان این
کشور (امارات متحده عربی ،عربستان سعودی و یمن) اقتصادی وابسته به نفت دارند.
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-۳عمان یکی از قدیمی ترین مناطق سکونت انسان در کره زمین می باشد.
به نظر می رسد بر اساس تخمین ،از حداقل  ۱۰۶هزار سال پیش انسان ها در
عمان زندگی می کرده اند.
 -۴عمان همچنین قدیمی ترین دولت مستقل در جهان عرب می باشد.
 -۵هفتاد و پنج درصد از افرادی که در عمان زندگی می کنند مسلمان هستند.
 -۶اولین دانشگاه عمان ،دانشگاه سلطان قابوس ،در سال  ۱۹۸۶تاسیس شده است.
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 -۷حدودا چهل و چهار درصد از کل جمعیت عمان را مهاجران تشکیل می دهند.
 -۸نرخ سواد در عمان  %۱/۹۱می باشد.
-۹شهری به نام ( )Bahlaدر عمان مرکز کوزه گری شناخته شده است.
 -۱۰پرندگان سه قاره آسیا ،آفریقا و اروپا را می توان در عمان دید.
 -۱۱برج ساعت مسقط قدیمی ترین اثر تاریخی در عمان مدرن محسوب می شود.
 -۱۲بر طبق قانون اساسی سال  ،۱۹۹۶عمان یک سلطنت مطلقه است.
 -۱۳نماد ملی عمان یک جفت خنجر می باشد .این نماد به عنوان پرچم ملی
و لوگوهای دولتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .خنجر نمادی از مردانگی و
شجاعت است.
 -۱۴عمان همچنین عضو سازمان ملل متحد و لیگ عرب می باشد.

نشریه شماره 1399 - 31

28

 -۱۵در عمان تمامی عالیم و نوشته ها به زبان عربی و انگلیسی است.
 -۱۶نفت و گاز فاکتورهای اصلی صادراتی از عمان می باشند ،مس نیز در مقادیر
محدود صادر می گردد.
 -۱۷جالب توجه است که عمان به معنای واقعی کلمه یک کشور بدون تروریسم
است .کشور دیگری که تروریسم در آن وجود ندارد قطر می باشد.
-۱۸عمان کشوری است که درصد جرم و جنایت در آن بسیار پایین است.
 -۱۹عمان نهصد هزار بشکه نفت در طول یک روز تولید می نماید.
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 -۲۰عمانی ها به عنوان یکی از بزرگترین سازندگان کشتی در دنیا شناخته می شوند.
-۲۱جدا از مردم محلی که در عمان زندگی می کنند ،از دیگر کشورها نظیر هند،
پاکستان،بنگالدش ،فیلیپین و … نیز در عمان زندگی می کنند
 -۲۲عمانی ها همچنین یکی از برترین پرورش دهندگان اسب عرب در نظر گرفته
می شوند .اسب های آن ها با قیمت های سنگین در سراسر دنیا به فروش می رسد.
 -۲۳تا سال  ۱۹۷۰هیچ هتلی در کشور عمان وجود نداشت ،اما امروزه صد ها هتل
در این کشور یافت می شود .توریست یک صنعت اصلی در عمان محسوب می شود.
-۲۴در زمان های گذشته ،عمان درآمد فراوانی از تجارت عود کسب کرده است.
-۲۵قبل از اینکه عمانی ها مسلمان شوند ،عبادی بودند .مردم متعلق به این فرقه
ریاضت و بردباری را تمرین کرده اند.
 -۲۶پذیرایی از توریست ها و میهمانان با کاسه ای خرماو قهوه عربی ،یک سنت
عمانی محسوب می شود.
-۲۷مسقط پایتخت عمان ،به مدت  ۱۴۰سال توسط پرتغالی ها اشغال شد .بعد از پرتغالی ها،
عثمانی ها کنترل عمان را به دست گرفتند .اما سرانجام عمان موفق به آزادی شد.
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 -۲۸در اکثر هتل های عمانی ،خرما با قهوه عربی سرو می شود.
 -۲۹در فرهنگ عمانی ،ماه رمضان و دیگر عید های مسلمانان بسیار با اهمیت است.
 -۳۰زنان در عمان حجاب دارند .اما حجاب در عمان اجباری نیست و در زمان
عید ها و جشن ها لباس روشن و رنگی به تن می کنند.
-۳۱مردان عمانی دشداشه عمانی می پوشند.
 -۳۲افراد محلی قلیان سنتی می کشند که نام محلی آن شیشه است.
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 -۳۳در گذشته هفته عمانی ها در روز جمعه به پایان می رسید اما اکنون روز جمعه
و شنبه تعطیالت پایان هفته محسوب می شوند.
 -۳۴بزرگترین مسجد عمان (مسجد سلطان قابوس) از سیصد هزار تن ماسه سنگ
هندی ساخته شده است .ساخت مسجد شش سال و چهار ماه به طول انجامید.
 -۳5غذای اصلی در روز و در هنگام ظهر میل می شود.
 -۳6درب های آراسته و تزیین شده در عمان بسیار رایج هستند و توجه توریست ها
را به خود جلب می کنند.
 -۳7بهترین زمان برای بازدید از کشور عمان فصل زمستان است.
-۳8خوک در عمان مصرف نمی شود ،چرا که اسالم آن را منع کرده است.
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 -۳9این موضوع برای زنان
عمانی عادی است که زنان دیگر
فامیل را در مناسبت هایی مانند
تولد مالقات کنند .در حالی که در
زمان مرگ ،مردان فرد متوفی را
دفن می کنند.
 -۴۰مردان کاله خاص عمانی می
پوشند و در مراسم رسمی عمامه ای
عمانی و لباس هایی می پوشند
که معموال تزیین شده است.
 -۴۱یکی از قدیمی ترین بازار های
جهان را دارد (بازار ،)Mutrah
این بازار فروشگاه های کوچک
رنگارنک دارد که شما می توانید
انواع عود ،کندر ،بوخور ،عطر ها،
نقره جات ،خنجر ،جواهرات و
اشیای ناب را خریداری نمایید.
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 -۴۲بیش از  100مقبره که به شکل النه زنبور عسل می باشند ،روی تپه های شمالی
عمان قرار دارند .قدمت این مقبره ها دو تا سه هزار سال قبل از میالد برآورد شده است.
 -۴۳در سال  ،۱۹۸۸این مقبره ها به عنوان میراث جهانی اعالم شده است ،این
مقبره ها یکی از بزرگترین قبرستان های ما قبل تاریخ محسوب می شوند.
 -۴۴اکثر آثار تاریخی در عمان با سنگ هایی که برش منظم خورده اند ،ساخته شده است.
 -۴۵عنصر با ارزش ترین عطر های جهان ( ،)Amouageدر عمان تولید و تجارت
می شود.
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درخت واوونا در پارک ملی یوسمیتیت کالیفرنیا
در سال  ،۱۸۸۱یک تونل از درخت سلولی واوونا در ماریپوسا گرو واقع در پارک
ملی یوسمیتیت ساخته شد .درخت واوونای پارک ملی یوسمیتیت در اواخر دهه
 ۱۹۱۰در بین گردشگران محبوب بود؛ حتی تئودور روزولت نیز در سال  ۱۹۰۳از
این درخت بازدید کرد.درخت واوونای پارک ملی یوسمیتیت در طول زمستان
سخت سال  ۱۹۶۹به دلیل بارش سنگین برف به زمین سقوط کرد .احتماال تضعیف
این درخت به دلیل وجود تونل نیز ،عامل مهمی در سقوط آن بوده است.
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بودای بامیان در بامیان افغانستان
دو مجسمه بودا که جزو بلندترین مجسمههای بودای جهان بودند ،زمانی از میان
یکی از صخرههای ماسهسنگی بامیان به گردشگران نگاه میکردند .آنها در
قرن ششم حک شده بودند و بلندترینشان  ۱۸۰پا معادل  ۵۵متر ارتفاع داشت.
این مجسمهها در سال  ۲۰۰۱توسط طالبان از بین رفتند.امروزه جای مجسمههای
بودای بامیان در دل صخره خالی مانده است و درهای که مجسمهها در آن قرار
گرفته بودند ،در سال  ۲۰۰۳به عنوان میراث جهانی یونسکو نشانهگذاری شد.
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