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فهرست مطالب
گزینــه هــای زیــر  کلیــک بــر روی هــر یــک از  گــر بــه دنبــال موضــوع خاصــی هســتید، مــی توانیــد بــا  کنیــد. امــا ا کتــاب را بــه ترتیــب مطالعــه  کنیــم صفحــات  پیشــنهاد مــی 
کلیــک بــر روی آن بــه ایــن صفحــه بــاز  وارد صفحــه مربــوط بــه آن شــوید. در بخــش انتهایــی همــه صفحــات بخــش بازگشــت بــه فهرســت مطالــب وجــود دارد، کــه بــا 

گشــت.  خواهیــد 



بازگشت به فهرست مطالب

نگاهی به هند
کشـــوری در جنـــوب آســـیا  هنـــد یـــا هندوســـتان بـــا نـــام رســـمی جمهـــوری هندوســـتان 
کســـتان؛ از شـــمال  کـــه پایتخـــت آن دهلـــی نـــو اســـت. هنـــد از شـــمال باختـــری بـــا پا اســـت 
بـــا چیـــن، بوتـــان، نپـــال و تبـــت؛ و از شـــمال خـــاوری بـــا برمـــه و بنـــگالدش همسایه اســـت. 
ـــا  ـــز ب ـــوب نی ـــگال، و از جن ـــج بن ـــا خلی ـــاور ب ـــای عـــرب، از خ ـــا دری ـــر ب ـــد از باخت همچنیـــن هن

اقیانـــوس هنـــد مـــرز آبـــی دارد.
ــران( اســـت.  ــر ایـ ــان، ۲ برابـ ــر مربـــع )هفتـــم در جهـ ــاوری هنـــد ۳٬۴۰۲٬۸۷۳ کیلومتـ پهنـ
کشـــور  کـــه در شـــمال  بیشـــتر ســـرزمین هنـــد پســـت و همـــوار اســـت و رشـــته کوه هیمالیـــا 
ـــه شـــمال آســـیا نفـــوذ نکنـــد  ـــاران زا ب ـــت و ابرهـــای ب ـــه رطوب ک ـــرار دارد باعـــث شده اســـت  ق
ک بســـیار حاصلخیـــز اســـت.  کشـــوری پربـــاران و مرطـــوب و دارای خـــا و در نتیجـــه هنـــد 
کشـــور بتوانـــد جمعّیـــت بســـیاری را در خـــود  کـــه ایـــن  ایـــن موضـــوع باعـــث شده اســـت 

جـــای دهـــد.
ـــا پـــس از  ـــر جمعیـــت دنی ـــور پ کش ـــه دومیـــن  ک ـــد ۱٬۲۱۰٬۱۹۳٬۴۲۲ نفـــر اســـت  جمعیـــت هن
ـــون  ـــه ۱۴ میلی ـــک ب ـــی نزدی ـــا جمعیت ـــی( ب ـــی )مومبائ ـــدر بمبئ ـــد. بن ـــمار می آی ـــه ش ـــن ب چی
تـــن، پرجمعیت تریـــن شـــهر هنـــد اســـت. هنـــد بیـــش از ســـی و پنـــج شـــهر بـــزرگ بـــا 
جمعیـــت بـــاالی یـــک میلیـــون تـــن دارد. بمبئـــی )مومبائـــی(، دهلـــی، کلکتـــه، مـــدرس، 
ــورات،  ــدروم، سـ ــال، تریوانـ ــا، بوپـ ــوا، پونـ ــور، گـ ــور، جی پـ ــرا، میسـ گـ ــاد، ا ــور، حیدرآبـ بنگلـ

کشـــور پهنـــاور هســـتند. کانپـــور و احمدآبـــاد از شـــهرهای مهـــم ایـــن 
کـــه بـــه ۳۰۰۰ ســـال پیـــش از  کهـــن و پربـــاری اســـت  هنـــد دارای تاریـــخ و فرهنـــگ بســـیار 
میـــالد می رســـد. هنـــد ســـرزمین نژادهـــا، زبان هـــا، آیین هـــا، و فرهنگ هـــای فـــراوان و 
گویـــش و لهجـــه وجـــود دارد. عـــالوه  ـــان و هـــزاران  ـــون می باشـــد. در هنـــد صدهـــا زب گ گونا
کشـــور زبـــان رســـمی اعـــالم  کـــه در قانـــون اساســـی ایـــن  بـــر دو زبـــان هنـــدی و انگلیســـی 

شده اســـت. ۲۲ زبـــان دیگـــر در یـــک یـــا چنـــد ایالـــت موقعیـــت زبـــان رســـمی را دارنـــد.
کشـــور از فرهنـــگ ایـــران  ـــر هنـــد، ایـــن  ـــا ایرانیـــان ب طـــی ۸۰۰ ســـال تســـلط فارســـی زبانان ی
و زبـــان فارســـی تاثیـــر بســـیاری پذیرفته اســـت. زبـــان فارســـی در دوره غزنویـــان بـــه هنـــد 
گورکانیـــان هنـــد زبـــان رســـمی شـــد. زبـــان فارســـی  راه یافـــت و بـــا فرمانروایـــی دودمـــان 
هنـــد شـــاعران بزرگـــی همچـــون بیـــدل دهلـــوی، و امیـــر خســـرو دهلـــوی و دســـتگاه 
ــر زبان هـــای  ــر فراوانـــی بـ شـــعری ســـبک هنـــدی را در خـــود پرورانـــد. زبـــان فارســـی تاثیـ
گذاشته اســـت. زبـــان فارســـی پیـــش از آنکـــه هنـــد مســـتعمره  ــد به ویـــژه زبـــان اردو  هنـ
کشـــور و زبـــان فرهنگـــی  انگلســـتان شـــود )ســـده ۱۹ میـــالدی(، دومیـــن زبـــان رســـمی ایـــن 

و علمـــی به شـــمار می رفـــت.

تاریخچه
پیشــینه حضــور انســان در شــبه قــاره هنــد بــه دویســت تــا چهارصــد هــزار ســال می رســد. 
امــا اولیــن تمــدن بــه معنــای واقعــی در ایــن ســرزمین، تمــدن حــوزه رود ســند بــا قدمــت 
کــه بــا تمــدن شــهر ســوخته در ایــران همزمــان بــوده و بــا  نزدیــک بــه ســه هــزار ســال اســت 
آن مــراودات نزدیــک داشته اســت و تقریبــًا پــس از ورود آریائی هــا بیــن ســال های ۲۰۰۰ 

تــا ۱۸۰۰ پیــش از میــالد، هــر دو از بیــن رفته انــد.
ورود آریائی هــا بــه هنــد در فرهنــگ، دیــن و ادبیــات و نظــام اجتماعــی ایــن ســرزمین 
سانســکریت،  زبــان  شــکل گیری  بــه  می تــوان  جملــه  از  بوده اســت.  تأثیرگــذار  بســیار 
تدویــن متــون مقــدس هنــدو و پیدایــش سیســتم طبقاتــی جامعــه هنــد اشــاره نمــود.
اولیــن امپراتــوری در هنــد بــا حکومــت دودمــان موریــا بیــن ســالهای ۳۲۶ تــا ۲۰۰ پیــش 
گورکانیــان، آشــوکای  کــم تاریــخ هنــد تــا قبــل از  گرفــت. قدرتمندتریــن حا از میــالد شــکل 
کــه ســومین شــاه ایــن سلسله اســت. وی در تمــام جنبه هــای هنــری  بــزرگ نــام دارد 
ــم  ــیار مه ــار بس ــت. آث ــام می گرف ــران اله ــیان ای ــتم اداری از هخامنش ــی و سیس و اجتماع
تاثیــر  تحــت  بســیار  هنــد(  ملــی  )نمــاد  شــیر  چهــار  پیکــره  ماننــد  دوره  ایــن  حجــاری 

ــت. ــید اس ــت جمش ــاری تخ حج
ــد  ــمال هن ــالدی در ش ــا ۵۵۰ می ــال ۳۲۰ ت ــا از س گوپت ــام  ــه ن ــد ب ــله قدرتمن ــن سلس دومی
ــادی در  ــای زی ــالدی حکومت ه ــیزده می ــرن س ــا ق ــا ت گوپتاه ــس از  ــته و پ ــت داش کمی حا
کار آمدنــد.  شــمال هنــد بــا درگیــری، شکســت و پیــروزی یکــی پــس از دیگــری بــرروی 
باتوجــه بــه عــدم قدرتمنــدی ایــن حکومت هــا، جنــوب هنــد امنیــت وآرامــش بیشــتری 
نســبت بــه شــمال داشــت و ســرگرم تعامــل و تجــارت بــا اعــراب مســلمان و منطقــه جنــوب 

آســیا بــود و نقــش مهمــی در روابــط خــاور میانــه بــا خــاور دور ایفــا می کــرد.
کــه  اولیــن تمــاس اســالم بــا آســیای جنوبــی، ســال هفتصــد و یــازده میــالدی اســت 
کســتان اســت پیــش آمدنــد. در قــرن  کنــون در پا کــه هــم ا کنــاره رود ســند  مســلمانان تــا 
کــرد و بارهــا بــه شــمال  دهــم میــالدی ســلطان محمــود غزنــوی منطقــه پنجــاب را تصــرف 
ــران و آســیای  ــادی از ســوی ای ــرن ســیزدهم تاخــت و تازهــای زی ــا ق ــرد. ت ک ــه  هنــد حمل
مرکــزی بــه هنــد صــورت می گرفــت، امــا چنــدان مانــدگار نبودنــد، تــا اینکــه در ایــن زمــان 
کردنــد و اولیــن حکومــت مســلمانان، بــه نــام دوران  مســلمانان، شــهر دهلــی را تصــرف 

کــم شــد. گذاشــتند واســالم رســمًا بــر هنــد حا ســلطنت یــا غالمــان مســلمان را بنیــان 
گورکانیــان یــا  در ســال ۱۵۲۶ »باُبــر« از نــوادگان تیمــور بــر هنــد تســلط یافــت و سلســله 
گذاشــت. ایــن سلســله از ۱۵۲۶ میــالدی تــا ۱۸۵۷ - امپراتــوری مغولــی هنــد را بنیــان 

به هندوستان   خوش آمدید
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کــرد. حکمرانــان ایــن سلســله بــه  میــالدی در بخــش بزرگــی از شــبه قــاره هنــد فرمانروایــی 
کبرشــاه امپراتــور بــزرگ ایــن سلســله  گرفتنــد. ا تدریــج تمامــی شــبه قــاره را تحــت فرمــان 
گرفــت را بزرگتریــن و مقتدرتریــن  کــه سیاســت مــدارا بــا غیرمســلمانان هنــدی را درپیــش 
ــان  ــار آن ــی بخش هایــی از جنــوب هنــد از اختی ــا پــس از مدت پادشــاه هنــد می داننــد. ام
ج شــد. ایــن دودمــان آخریــن دوران طالیــی امپراتوری هــای اســالمی بــه شــمار  خــار
مــی رود و در نیمــه ســده ۱۷ میــالدی و در زمــان شــاه جهــان بزرگ تریــن و ثروتمندتریــن 
بــه هنــد  افشــار  نادرشــاه  بــا حملــه  بــود. در ســال ۱۷۳۹ میــالدی  امپراتــوری جهــان 
مقدمــات انقــراض ایــن امپراتــوری فراهــم شــد و در ســال ۱۸۵۷ پــس از ســال ها نبــرد 
کــرده و ســرزمین های  کمپانــی هنــد شــرقی توانســت ایــن امپراتــوری را منقــرض  ســرانجام 

کنــد. آنــرا تصــرف 
ــوا مســتقر  گ ــه عنــوان اولیــن مهاجمــان اروپایــی در  در ســال ۱۵۱۰ میــالدی پرتغالی هــا ب
گورکانــی  کــه طوایــف »مراتــی« و »ســیک« علیــه حکومــت پادشــاهان  شــدند. هنگامــی 
کردنــد، بریتانیایی هــا و فرانســوی ها در قــرن ۱۸ مناطقــی بــرای خــود از هنــد جــدا  قیــام 

گردیــد. کبیــر در هنــد اســتوار  کردنــد و بنیــاد حکومــت بریتانیــای 
ــر شــورش های ســال ۱۸۵۷ میــالدی در هنــد، کمپانــی هنــد شــرقی  ــر اث دولــت بریتانیــا ب
کــرد و بــه ایــن ســرزمین خودمختــاری داده  گرداننــدهٔ هنــد بــود منحــل  کــه  بریتانیــا را 
کــه اداره بعضــی از امــور  شــد. و در ســالهای ۱۹۰۶ تــا ۱۹۱۵، دولــت بریتانیــا ناچــار شــد 
گــذار نمایــد. در ایــن هنــگام رهبــر بــزرگ جنبــش اســتقالل هنــد،  کشــور را بــه مــردم هنــد وا

کــرد و علیــه اســتبداد بریتانیــا بــه مبــارزه پرداخــت. گانــدی قیــام  ماهاتمــا 
ــا  ــر آنه ــه رهب ک ــد  ــالف شــدیدی در بیــن ســران هنــد و ســران مســلمانان هن ــپس اخت س
ــب از  ــوری مرک کش ــه  ک ــود  ــن ب ــلمانان ای ــد مس ــد. قص ــود آم ــود بوج ــاح ب ــی جن محمدعل
کــه  مناطــق مســلمان هنــد تشــکیل دهنــد. در آن هنــگام بریتانیــا قوانینــی وضــع نمــود 
ــاه اوت ۱۹۴۷م.  ــد. در م ــتقالل داده ش ــتان اس کس ــیالن و پا ــد و س ــه هن ــب آن ب به موج
ژانویــه  ۱۹۵۰ هنــد  تاریــخ  گفــت، و در  تــرک  را  ک هنــد  بریتانیایــی خــا آخریــن ســرباز 
کشــورهای  حکومــت جمهــوری مســتقل خــود را اعــالم نمــود و بــه عضویــت اتحادیــه 

درآمــد.  بریتانیــا  مشــترک المنافع 

پول و اقتصاد
کــه اجــزاء آن پیســه )یــک صــدم روپیــه(  کشــور روپیــه هنــد اســت  واحــد پــول رســمی ایــن 
می باشــد. برابــری یــک دالر آمریــکا بــا پــول هنــد بیــن ۴۳ تــا ۴۷ روپیــه در نوســان اســت. 
اقتصــادی  رکــود  به رغــم  اســت. هنــد  بــزرگ جهــان  اقتصــاد  اقتصــاد هنــد چهارمیــن 
گذشــته بــه یــک  جهانــی بــا رشــد اقتصــادی متوســط باالتــر از ۸ درصــد طــی چنــد ســال 
قــدرت اقتصــادی تبدیــل شده اســت. ایــن میــزان رشــد نزدیــک بــه رشــد اقتصــادی 
کــه طبــق برابــری قــدرت خریــد صــورت  کشــور همســایه آن چیــن اســت. طبــق سنجشــی 
گرفتــه، اقتصــاد هنــد بــا داشــتن تولیــد ناخالــص داخلــی )GDP( ۶۱۱/۳ تریلیــون دالر، در 
مقــام چهــارم را دارد. بــا ایــن وجــود میلیون هــا نفــر هنــوز در فقــر شــدید زندگــی می کننــد 
و درآمــد ســرانه ۷۲۰ دالر آمریــکا برابــر بــا ۳۶۵ پونــد در ســال اســت. مشــکالت زیربنایــی 
کمتــر از یــک دالردر  گرچــه هنــوز بیــش از ٪۳۴ جمعیــت هنــد  نیــز در هنــد ادامــه دارد. ا
کمتــر از دو دالر در روز زندگــی  روز درآمــد دارنــد )رتبــه ۲۲ دنیــا( و حــدود ٪۸۰ مــردم بــا 
ــی می کننــد،  ــر خــط فقــر زندگ ــا( و بیــش از ۳۰۰میلیــون نفــر در زی می کننــد، )رتبــه ۱۶دنی
کشــور در چنــد ســال اخیــر رشــد اقتصــادی  امــا پیشــرفت های اقتصــادی عظیــم ایــن 
کارشناســان پیــش بینــی می کننــد، در ســال های آینــده  هنــد را بــه رقــم ٪۸ رســانده و 

هنــد بــه رشــد اقتصــادی ٪۱۰ در ســال نیــز نائــل شــود.
کنــون پیشــرفت های اقتصــادی  گــر روزی نــام هنــد فقــر و تنگدســتی را بــه یــاد مــی آورد، ا ا
کرده اســت. مدت هاســت  کشــور توجــه همــگان را بــه خــود جلــب  و رنســانس علمــی ایــن 
ــد و  کشــور امــری عــادی بــه شــمار می آی کــه ســرمایه گذاری های عظیــم خارجــی در ایــن 

کاالهــای هنــدی در بازارهــای جهــان بــه شــدت افزایــش یافته اســت. فــروش 
ایــن  را ســال ۱۹۹۱ می داننــد. در  اقتصــادی هنــد  کارشناســان ســرآغاز پیشــرفت های 
کشــور از  ســال مانموهــان ســینگ وزیــر دارایــی وقــت هنــد، برنامه هایــی را بــرای خــروج 
ــان  ــرا درآورد. از آن زم ــج به اج ــه تدری ــاند و ب ــب رس ــه تصوی ــده ب ــزی ش ــاد برنامه ری اقتص
گیــر لغــو شــدند، قوانیــن صــادرات و واردات  به بعــد به تدریــج قوانیــن مالیاتــِی دســت و پا
کشــور تعدیــل شــدند، امــکان ســرمایه گذاری خارجــی فراهــم آمــد و امنیــت ســرمایه های 
کنــون نخســت وزیــر هنــد اســت و توســعه  داخلــی تامیــن شــد. مانموهــان ســینگ ا
کــرده ادامــه می دهــد. تحلیل گــران اقتصــادی پیش بینــی  کــه خــود شــروع  ح هایــی را  طر
کشــور صنعتــی  می کننــد هنــد تــا ســال ۲۰۲۰ میــالدی پــس از آمریــکا و چیــن ســومین 

ــر میــزان فعلــی برســد. کشــور بــه ۵۰۰۰ دالر یعنــی دوبراب جهــان باشــد و درامــد ســرانه 

جغرافیا
هنــد، بخــش بــزرگ جنــوب آســیا و شــبه قــاره هنــد را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن 
ــان، چیــن و برمــه هم مــرز اســت. جغرافیــای  کســتان، بنــگالدش، نپــال، بوت ــا پا کشــور ب
گنــگ  کلــی بــه ســه بخــش تقســیم می شــود: فــالت بلنــد هیمالیــا، جلگــه  هنــد بــه طــور 
کوهســتانی، دره رود خانــه ای، کویــر،  کــه مناطــق مختلــف  و شــبه جزیــره جنــوب هنــد 
دشــت و جنــگل را در بــر می گیــرد. پائین تریــن ســطح هنــد، در اقیانــوس هنــد، بــا ارتفــاع 
کانچنجونــگا، بــا ارتفــاع ۸۵۶۸ متــر در هیمالیــا  کشــور، قلــه  صفــر و بلندتریــن نقطــه ایــن 

کــه ســومین قلــه مرتفــع جهــان اســت. قــرار دارد 
کــوه، بیابــان، دشــت، تپــه و فــالت را شــامل  جفرافیــای هنــد بســیار متنــوع اســت و 
کشــور از حــاره ای در جنــوب تــا آب و هــوای معتــدل در شــمال  می شــود. آب و هــوای ایــن 
کشــت هنــد ۱٫۲۶۹٫۲۱۹ کیلومتــر مربــع )۷۸/۵۶٪  متغیــر اســت. مســاحت ناحیــِه قابــل 
کــه بــه دلیــل رشــد ســوی جمعیــت ر و افزایــش شهرنشــینی  کشــور( اســت  کل مســاحت 

کاهــش اســت. رو بــه 
ســطح نواحــی پوشــیده از آب در هنــد معــادل ۳۱۴٫۴۰۰ کیلومتــر مربــع اســت و میانگیــن 
کشــور ۱٫۱۰۰ میلیمتــر در ســال اســت. بیــش از ۹۲ درصــد اســتفاده آب در هنــد  بــاران ایــن 
ــر  کــه در ســال ۱۹۷۴ حــدود ۳۸۰ کیلومتــر مربــع بــود و ب بــرای مصــارف آب رســانی اســت 
کــه برابــر  اســاس پیش بینی هــا تــا ســال ۲۰۲۵ بــه ســقف ۱٫۰۵۰ کیلومتــر مربــع می رســد 
بــا مصــارف صنعتــی و خانگــی اســت. منابــع آبــی هنــد شــامل رودخانه هــا، کانال هــا، 
آبگیرهــا، دریاچه هــا و ســواحل غربــی و شــرقی اقیانــوس هنــد و ســایر خلیج هــا و خلیــج 
کرده انــد.  کوچــک بــرای بیــش از ۶ میلیــون نفــر در بخــش ماهیگیــری اشــتغال ایجــاد 
کشــور تولیدکننــدِه ماهــی در ســطح جهــان و دومیــن تولیدکننــدِه ماهــی  هنــد ششــمین 

بومــی در ســطح جهــان اســت.
ــرا و اینــدوس ۲۹۰۰ کیلومتــر، گنــگ۲۵۰۰  رودخانه هــای طویــل هنــد، شــامل: براهماپوت
و  کیلومتــر   ۱۳۰۰ نارمــادا  کیلومتــر،   ۱۳۷۰ یامونــا  کیلومتــر،   ۱۴۷۰ گــوداواری  کیلومتــر، 
از  بهــره می بــرد،  از آب و هوایــی بســیار متنــوع  کیلومتــر هســتند. هنــد  کریشــنا ۱۲۹۰ 
از  کــه  متعــددی  رودخانه هــای  و  می شــود  ختــم  هیمالیــا  رشــته کوه های  بــه  شــمال 
کــی بــارآور را بــه نواحــی شــمالی  ایــن بلندی هــا سرچشــمه می گیرنــد هوایــی بارانــی و خا
گنــگ و براهماپوتــرا مهم تریــن ایــن رودخانه هــا هســتند  هنــد می بخشــند. رودهــای 
گنــگ را مقــدس  کــه هــر دو بــه خلیــج بنــگال ســرازیر می شــوند. هندوهــا همچنیــن رود 

می داننــد.
هنــد از زیســت جانــوری بســیار متنوعــی بهــره می بــرد، منطقــه حفاظــت شــده ای بــه 
گجــرات تنهــا پناهــگاه باقی مانــده حــدود ۳۰۰  وســعت ۱۴۱۲ کیلومتــر مربــع در اســتان 
شــیر آســیایی اســت. هنــد زیســتگاه بســیاری از پســتانداران بــزرگ ماننــد فیــل آســیایی، 
کرگــدن تــک شــاخ و ببــر می باشــد. بیــش از ۲۰۰۰ گونــه پرنــده و ســه نــوع تمســاح در ایــن 

کشــور زندگــی می کننــد.
منابــع اصلــی مــواد معدنــی هنــد شــامل زغال ســنگ )از لحــاظ میــزان ذخایــر در رده 
گاز  کرومیــت،  تیتانیــوم،  بوکســیت،  میــکا،  منگنــز،  آهــن،  دارد(  قــرار  جهــان  چهــارم 
طبیعــی، المــاس، نفــت خــام، ســنگ آهــک، توریــوم )بیشــترین در جهــان در ســواحل 
کــه در ســاحل بمبئــی درماهاراشــترا، گجــرات  کــراال( می باشــد. ذخایــر نفــت هنــد  ایالــت 
و در شــرق آســام وجــود دارنــد، بیــش از ٪۲۵ از نیازهــای داخــل را برطــرف می کننــد.
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بازگشت به فهرست مطالب

آب و هوا
ــازه، آب و هــوای  حــرف اول را در انتخــاب وقــت ســفر بــه هنــد، آب و هوایــش می زنــد. ت

کشــور هــم زمیــن تــا آســمان بــا آب و هــوای جنوبــش فــرق دارد.  شــمال 
گــرم، فصــل  کــرد: فصــل  آب و هــوای هنــد را تقریبــًا می شــود بــه ســه فصــل تقســیم 
کــدام از ایــن فصل هــا در مناطــق شــمالی و جنوبــی، زمــان و  مرطــوب و فصــل ســرد. هــر 
مــدت متفاوتــی دارنــد؛ امــا بهتریــن آب و هــوا را می شــود در فصــل ســرد، از مــاه نوامبــر تــا 

اواســط فوریــه و در تمــام هنــد انتظــار داشــت. 
در  را  نقــش مهمــی  هــم  رویدادهــا  و  برپایــی جشــنواره ها  زمــان  هــوا،  و  آب  بــر  عــالوه 

ایفــا می کنــد.  بــه هنــد،  زمــان ســفر  انتخــاب 
گــرم در هنــد از مــاه فوریــه شــروع می شــود و تــا آوریــل، دمــا باالتــر مــی رود. در  فصــل 
گاهــی غیــر قابــل تحمــل می شــود و در بســیاری از مناطــق  ماه هــای مــه و ژوئــن، گرمــا 
هنــد، دمــا تــا بــاالی چهــل درجــه ی ســانتی گراد هــم می رســد. اواخــر مــاه مــه، اولیــن 
نشــانه های فصــل مرطــوب و باران هــای سیل آســا ظاهــر می شــود: رطوبــت هــوا بــاال 
کــه می تواننــد روز روشــن  کوتاه مدتــی اتفــاق می افتنــد  مــی رود و توفان هــای شــدید و 
کوهســتان و دوری  کننــد. ایــن فصــل، بهتریــن وقــت رفتــن بــه  را بــه شــب تاریــک بــدل 
کــه ایــن فصــل، فصــل  کــم ارتفــاع اســت. البتــه در نظــر داشــته باشــید  کــردن از مناطــق 

ــم هســت.  ــتان ه کوهس شــلوغ 
کمــی زودتــر چندتــا  فصــل باران هــای موســمی یک دفعــه از راه نمی رســد، بلکــه آســمان 
هشــدار درســت و حســابی از ایــن بابــت می دهــد. باران هــا تقریبــًا از اوائــل ژوئــن شــروع 
گــرم،  می شــوند، امــا دمــای هــوا را پاییــن نمی آورنــد؛ فقــط باعــث می شــوند آب و هــوای 
ــاران تمــام  ــود. ب گل آل گــرم، مرطــوب و  ــه آب و هــوای  ــود تبدیــل شــود ب خشــک و غبارآل
روز نمی بــارد، امــا تقریبــًا هــر روز می بــارد و بعــدش هــم آفتــاب می زنــد و یــک حمــام 
کم کــم تمــام  کتبــر، باران هــای موســمی  ســونای تمــام عیــار راه می افتــد. حــول و حــوش ا

ــر شــدن هــوا، گردشــگران بــه ســمت هنــد ســرازیر می شــوند.  ــا خنک ت می شــوند و ب

فرهنگ مردم 
ــتند.  ــن هس که ــنت های  ــوم و س ــد آداب و رس ــن مه ــرق زمی ــع در مش ــرزمین های واق س
ــه فرهنــگ و ســنت های قدیمــی دارد هندوســتان اســت. در ایــن  ک کشــورهایی  یکــی از 
کشــور  مــردم  رســوم  و  آداب  از  برخــی  بــا  را  اختصــار شــما  بــه  مطلــب ســعی می شــود 
کنیــم. در واقــع ایــن مقالــه یــک پیــش زمینــه اســت بــرای شــما تــا  هندوســتان آشــنا 
کشــورهای دیگــر بــه خصــوص ســرزمین های مشــرق زمیــن اطالعــات  بیشــتر در مــورد 

داشــته باشــید.

Namaskar-
کــه در  کلمــه یــادآور متداول تریــن و مشــهورترین نــوع ســالم و علیــك در هنــد اســت  ایــن 
کــردن،  کار مــی رود. درایــن شــیوه ســالم  گویــی و یــا خداحافظــی بــه  هنــگام خوش آمــد 
کــف دو دســت را بــه هــم می چســبانند و در زیــر صــورت بــه ســمت بــاال نگــه می دارنــد و 

ــه ایــن روش ســالم می کننــد. ــد ب ــه دیده ان ک ــه شــخصی  کمی خــم می شــوند و ســپس ب
کــه چســباندن دو دســت بــه یکدیگــر نشــانه همفکــری  مــردم هندوســتان معتقدنــد 
و همرنگــی بــا شــخص مقابــل اســت و از طرفــی دســت راســت را مظهــر روح و طبیعــت 
معنــوی انســانی و دســت چــپ را نشــانگر جهــان مــادی و جســم انســانی می داننــد و بــا 
ایــن حرکــت می خواهنــد یکــی بــودن جســم و جــان خــود را بــه شــخص مقابــل بدهنــد.

Tilak-
کــه آن هــا بــر روی پیشــانی خــود می گذارنــد و معتقدنــد  ک نشــان مذهبــی ای اســت  تیــال
بــرای آن هــا ســعادت، خیــر و برکــت بــه ارمغــان مــی آورد. ایــن نشــان معمــواًل از خمیــر 
کافــور اســت تهیــه می شــود و  کــه ترکیبــی از زردچوبــه، زاج ســفید، یــد و  قرمــز رنگــی 
گذاشــته می شــود. بــه عقیــده مــردم  کوچــک در بیــن ابــروان  ســپس بــه صــورت لکــه ای 
هنــد، ایــن نقطــه از پیشــانی محــل خــرد نهفتــه، تمرکــز و عقــل انســانی اســت. در ضمــن 
کانــون مهمی بــه حســاب می آیــد و از طرفــی آن را چشــم  از نظــر مســائل عبــادی هــم 
ک و چنــد  گذاشــتن تیــال ــا  ســوم وجــود خــود می داننــد و تمــام مراســم مذهبــی آن هــا ب
ــود. در ضمــن ایــن  ــام می ش ــانه شســت روی ایــن نقطــه انج ــا انگشــت نش ــج ب ــه برن دان
گویــی یــا وداع بــا میهمــان هــم دیــده می شــود. رســم در بعضــی مواقــع بــرای خوش آمــد 

Arati -
انجــام ایــن ســنت نشــانی از عشــق و تکریــم اســت و در شــرایط و موقعیت هــای متفــاوت 
گویــی بــه مهمــان،  کــودکان، خوش آمــد  چــون ســتایش و درخواســت برکــت از خــدا، تولــد 
گویــی بــه عــروس و دامــاد جدیــد بــه  شــرکت در محافــل شــعری و ســرود و خوش آمــد 

فراخــور موضــوع اســتفاده می شــود.
کــره یــا روغــن پــر  کوچــك را بــا  کار هــم بســیار ســاده اســت؛ پنــج المــپ یــا چــراغ  روش 
کنــار آن نیــز صــدف حلزونــی  کوچکــی قــرار می دهنــد. در  می کننــد و در ســینی فلــزی 
کافــور هــم بــه  گل و بــرگ تزئیــن می کننــد. بخــور  بــا آب پــر می شــود و اطرافــش را بــا 
عنــوان عطــر ســینی اســتفاده می شــود و در نهایــت ســینی تهیــه شــده بــه حالــت چرخــان 
در محافــل ذکــر شــده حرکــت داده می شــود تــا ارواح شــیطانی و تأثیــرات چشــم های 

شــیطانی از آن مجلــس دور شــود.

گل - حلقه های 
گل در هنــد بســیار مرســوم اســت. در هنــگام نشــان دادن  کــردن حلقه هــای  درســت 
گل هــای جعفــری یــا همیشــه  ادب و احتــرام بیشــتر دســته گل هایی از یــاس ســفید بــا 
بهــار )نارنجــی رنــگ( تهیــه می کننــد. و بــه شــکل ریســمانی بــه هــم می بافنــد و تــه آن را 
ــرام  ــه او احت ــد ب ــه می خواهن ک ــی  کس ــردن  گ ــر  ــف ب ــم مختل ــد و آن را در مراس ــره می زنن گ

گل در مراســم ازدواج بســیار مرســوم اســت. بگذارنــد می اندازنــد. اســتفاده از حلقــه 

- سنجاق روی بینی
کــه یــك نگیــن بــراق اســت، مظهــر اخــالص و نشــان ازدواج و تأهــل  ســنجاق روی بینــی 
گذشــت زمــان ایــن زینــت مــورد اســتفاده دخترهــا هــم  ــا  گرچــه ب ــان هنــدی اســت. ا زن

گرفتــه اســت. قــرار 

Mangalsura -
کشــورها  گــردن زنــان متأهــل و معــادل حلقــه ازدواج در غــرب و ســایر  گردنبنــدی اســت بــر 
کوتــاه از مهره هــای ســیاه و آویــزان از طــال  اســت. گردنبنــد فــوق معمــواًل از دو رشــته 
گــردن عــروس آویختــه می شــود تــا  گردنبنــد توســط دامــاد بــر  اســت. در روز عروســی ایــن 

کنــد. دانه هــای ســیاه آن عــروس خانــم را در مقابــل شــیطان حفــظ 

Shakna-Paula -
ــه در مجلــس عروســی  ک ــه از مرجــان قرمــز و صــدف تهیــه می شــود  ک دســتبندی اســت 
بــه دســت عــروس خانــم بســته می شــود. مفهــوم ایــن دســتبند در میــان مــردم هنــد ایــن 
کنــد و او را  کــه بــا ایــن دســتبند دامــاد بــه عــروس قــول می دهــد تــا او را خوشــبخت  اســت 
همیشــه دوســت داشــته باشــد. هندی هــا بــه ایــن دســتبند، دســتبند عشــق می گوینــد.
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زبان
گویشــور  زبــان دارای  آمــار رســمی دولــت در ســال ۲۰۰۱، در ســرزمین هنــد ۲۹  طبــق 
گویشــورانی بیــش از ده هــزار نفــر  بــاالی یــک میلیــون نفــر اســت و ۱۲۲ زبــان دیگــر دارای 
کشــور مکالمــه  کــه روزانــه در ایــن  گویش هــا، لهجه هــا و زبان هایــی  هســتند. تعــداد 
کــه زبان هــای هنــدی و انگلیســی ارتباطــات  می شــود بســیار بیشــتر اســت. در حالــی 
رســمی و امــور دولتــی را برعهــده دارنــد، هــر ایالــت دارای زبان هــای رســمی و ملــی ویــژه 
خــود اســت بــرای نمونــه زبــان رســمی ایالــت دهلــی یــا ناحیــه ملــی پایتخــت بــه ترتیــب 

انگلیســی، اردو و هنــدی اســت.
یــا هنــدو  در قانــون اساســی هنــد، زبــان هنــدی )از شــاخه زبان هــای هنــد و ایرانــی 
بــرآن در ســال ۲۰۰۵  افــزون  اعــالم شده اســت.  کشــور  زبــان رســمی سراســر  اروپایــی( 
کــه به عنــوان زبان هــای رســمی در ایالت هــای هنــد شــناخته شــده اند بــه  زبان هایــی 
ــی،  ــودو، پنجاب ــی، ب ــا، بنگال ــه عبارتنــد از: هنــدی، اردو، آســامی، اوری ک ــان رســید  ۲۲ زب
تلوگــو، تامیلــی، دوگــری، ســانتالی، سانســکریت، ســندی، گجراتــی، کنکانــی، کشــمیری، 
ــده اند.  ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــز ب ــی نی ــی و نپال ــی، مرات ــی، مایتیل ــم، میت ــادا، ماالیال کان
ایــن زبان هــا بــه دو شــاخه اصلــی دراویــدی )٪۲۲( کــه بیشــتر در جنــوب هنــد تکلــم 
کــه  می شــوند و هنــدو اروپایــی)٪۷۰( تقســیم می شــوند در هنــد ۴۲۸ زبــان وجــود دارد 

کاربــرد دارنــد و ۱۳ زبــان امــروزه منســوخ شده اســت. ۴۱۵ زبــان زنــده هســتند و 
زبان هــای سانســکریت و تامیــل زبان هــای اصلــی و ســنتی هنــد شــناخته می شــوند و 
در طــول تاریــخ طوالنــی ایــن ســرزمین در تغییــر و تحــول زبان هــای رایــج در ایــن منطقــه 
زبان هــای فارســی و انگلیســی نقــش مهمــی بــر عهــده داشــته اند. ســالیان دراز حکومــت 
اســتعماری بریتانیــا بــر شــبه قــاره هنــد و انجــام بخــش عمــده ای از امــور اداری بــه زبــان 

انگلیســی موجــب شــده ایــن زبــان، زبــان دوم بســیاری از مــردم هنــد باشــد.

جمعیت
کشــور پرجمعیــت دنیــا اســت و نزدیــک بــه یــک ششــم جمعیــت جهــان را  هنــد دومیــن 
کشــور چشــم  در خــود جــای داده اســت، تنــوع نــژادی، فرهنگــی، زبانــی و مذهبــی بــه این 
گــون بخشیده اســت. گونا انــدازی شــگرف از همزیســتی مســالمت آمیــز میــان اعتقــادات 

کــه  ــژاد زرد اســت  ــژاد مــردم هنــد، شــامل: ۲۵ ٪ هندوآریائــی، ۷۵ ٪ دراویــدی و ۳ ٪ ن ن
ــاص  ــیمات خ ــز دارای تقس ــی نی ــی و دین ــی، فرهنگ ــرایط مکان ــاس ش ــر اس ــا ب ــن نژاده ای

خــود هســتند.
کــه ایــن آمــار در مــردان ٪۷۳٫۴ و در زنــان ۴۷٫۸٪  ٪۶۱ مــردم هنــد باســواد هســتند 

می باشــد.

ادیان
کــه اغلــب آنهــا از  گــون اســت  گونا هنــد معجونــی از ادیــان مختلــف و فرقه هــای مذهبــی 

گرفته انــد. گرایــی نشــات  هندوگرایــی، اســالم و بودا
حــدود ٪۸۰٫۵ مــردم هنــد پیــرو آئین هــای هنــدو و حــدود ٪۱۳٫۴ مســلمان هســتند. 
گرچــه زادگاه آئیــن  هنــد همچنیــن بیــش از ٪۲٫۳ مســیحی و ٪۱٫۹ ســیک دارد. هنــد ا
بــرآورد   ۰٫۸٪ حــدود  تنهــا  حاضــر  حــال  در  هنــد  بودائیــان  جمعیــت  امــا  بــوده،  بــودا 
می شــود. عالوه بــر آن پیــروان آییــن جینیســم٪۰٫۸ و مجمــوع پیــروان دیــن زرتشــتی، 
بزرگ تریــن  هنــد  وجــود  ایــن  بــا  می باشــد.   ۰٫۴٪ مذاهــب  بقیــه  و  بهایــی  یهــودی، 
اجتمــاع فرقــه احمدیــه و مذاهــب ایرانــی بهائــی و زرتشــتی در سراســر جهــان اســت. 
کشــور زندگــی می کننــد  مســلمانان بیشــتر در دهلــی، بنــگال غربــی و نواحــی شــمال غربــی 
کشــمیر بیشــتر جمعیــت را تشــکیل داده انــد. بــه ایــن ترتیــب هنــد پــس از اندونــزی  و در 

کســتان پرشــمارترین جمعیــت مســلمان جهــان را داراســت. و پا
کــه بــه پارســی معروفنــد و طــی  زرتشــتیان، ازمهمتریــن اقلیت هــای دینــی هنــد هســتند 
کرده انــد و  بیــش از پنــج ســده اولیــه حملــه اعــراب بــه ایــران، از ایــران بــه هنــد مهاجــرت 
گــر  گجــرات و مهاراشــترا بــه مرکزیــت بمبئــی اقامــت دارنــد. ا بیشــتر در مناطــق مختلــف 
کمتــر از ۲۰۰ هــزار نفــر اســت، امــا نزدیــک بــه ۱۷ ٪ اقتصــاد هنــد را  چــه جمعیــت آنــان 
در دســت دارنــد. شــرکت های بزرگــی ماننــد: »تاتــا« و »گودریــج«، متعلــق بــه زرتشــتیان 
کــه قــدرت اقتصــادی  کــم جمعیــت بهره هــا هســتند  اســت. گــروه دیگــری از اقلیت هــای 
ــراد  ــن اف ــزو ثروتمندتری ــه ج ــرو« ک ــروف »ویپ ــرکت مع ــب ش ــد. صاح ــد دارن ــی در هن مهم

جهــان می باشــد، از ایــن فرقه اســت.

جشن ها و تعطیالت رسمی 
در هنــد تنهــا ســه روز تعطیــل رســمی وجــود دارد: روز جمهــوری )اوایــل بهمــن(، روز 
کتبــر(. جــز ایــن ســه روز،  گانــدی )اوایــل ا گوســت( و روز تولــد  اســتقالل )اواســط مــاه آ
هــر یــک از ایالت هــا تعطیــالت رســمی مخصــوص خــود را هــم دارنــد و بــا توجــه بــه تنــوع 
کشــور تعطیــالت  زیــاد مذهبــی و دینــی، ایــام مهــم ادیــان و مذاهــب مختلــف در ایــن 
ــم دارد.  ــود را ه ــاص خ ــل خ ــت، روز تعطی ــواًل هــر ایال ــوند. معم ــوب می ش رســمی محس
در تعطیــالت رســمی، ادارات و مغــازه هــا تعطیل انــد، امــا سیســتم های حمــل و نقــل بــه 
گــر در زمــان جشــنواره ها و یــا تعطیــالت رســمی قصــد ســفر بــه  کار خــود ادامــه می دهنــد. ا

کنیــد. هنــد را داریــد، بهتــر اســت از قبــل، بلیــت و هتــل خــود را رزرو 
ــم میــالدی اســت و هــم برخــی مناســبت های قمــری  ــر اســاس تقوی ــم هنــد، هــم ب تقوی
کــه تعییــن زمــان دقیــق هیــچ یــک از فســتیوال ها و  را دارد، بــه همیــن خاطــر اســت 
ــه  ــدی ب ــم هن ــق تقوی ــبت ها، طب ــن مناس ــدارد. ای ــکان ن ــق ام ــور دقی ــه ط ــنواره ها ب جش

ــد: ــرار زیرن ق

- چائیترا
- مهاویــر جایانتــی: ایــن جشــن بــه مناســبت تولــد مهاویــرا، بنیان گــذار آییــن جیــن برگــزار 

می شــود.
- راماناوامی: هندوها تولد راما را با موسیقی، رژه و مراسم خاص جشن می گیرند.

کــه بــا تصاویــر مصلــوب شــدن حضــرت مســیح و اعتقــاد  ک: جشــنی مســیحی  - عیــد پــا
بــه روز رســتاخیز او همــراه اســت.

کــه بــه مناســبت والدت حضــرت محمــد )ص( برگــزار  - عیــد میــالد نبــی: جشــنی اســالمی 
می شــود.

- وا ای ساخا
گرفته می شود. - بودا جایانتی: در این فستیوال، روز تولد بودا جشن 

-جی آایستا
گرامی داشته می شود. - در این ایام، فقط مناسبت های مذهبی 

ِسراوانا
گ پانچامــی: ایــن جشــن هندوهــا، بــه خاطــر آنانتــا، برگــزار می شــود. آنانتــا، مــاری  - نــا

کــه بــه دور الهــه ویشــنو پیچیــده اســت. اســت 
کامــل اســت، دختــران طلســم هایی  کــه مــاه  - رخشــا باندهــام: در ایــن مراســم، هنگامــی 
درســت می کننــد و بــه نیــت محافظــت، آن را دور مــچ دســت بــرادر و یــا نامــزد خــود 

می بندنــد.

- بهادرا
ــه  ــت. ب ــال ١٩۴٧ اس ــد در س ــتقالل هن ــالگرد اس ــی، س ــی مل ــن تعطیل ــتقالل: ای - روز اس

کشــور جشــن های زیــادی برگــزار می شــود. ایــن مناســبت در تمــام 
گاو را جشــن می گیرنــد. در  گاِنــش، خدایــی بــا ســر  - گانــش چاتورتــی: هندوهــا، تولــد 
گانــش در همــه جــا بــه چشــم می خــورد و قبــل از شــروع  روز ایــن جشــن، مجســمه های 

جشــن، در رودخانه هــا، چشــمه ها و یــا دریــا انداختــه می شــود.
و در  برگــزار می شــود  کریشــنا  تولــد  بــه خاطــر ســالگرد  ایــن جشــن،  - جانماســتامی: 

دارد. بیشــتری  هیجــان  و  شــور  وی،  زادگاه  شــهر  بمبئــی، 
- رمضان: سی روز روزه داری، در نهمین ماه تقویم قمری اسالمی برگزار می شود.

- آسوینا
- ناوراتــری: ایــن فســتیوال طــی نــه شــب برگــزار می شــود و جشــنی مربــوط بــه هندوهــا و 

الهــه دورگا اســت. در ایــن جشــن، رقص هــای مخصوصــی اجــرا می شــود.
- دوِســهرا: ایــن جشــن، بــه خاطــر پیــروزی رامــا، خــدای هنــدو، بــر پادشــاه شــیطانی 

راوانــا و پیــروزی خیــر بــر شــر برگــزار می شــود.
- دورگا پوجــا: ایــن جشــن ســمبل پیــروزی خیــر بــر شــر اســت و بــه خاطــر پیــروزی الهــه 

لــت دارد. گاو دال کلــه  ــا  ــر ماهیشاســورای شــیطانی ب دورگا ب
گانــدی رهبــر فقیــد هنــد در دهــم  - گانــدی جایانتــی: ایــن جشــن، ســالگرد تولــد ماهاتمــا 

مهر اســت.
- عیــد فطــر: ایــن عیــد مســلمانان توســط هندوهــا هــم برگــزار مــی شــود و بعــد از ســی روز 

گرفتــه مــی شــود. روزه داری، جشــن 

http://safaridigar.com
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بازگشت به فهرست مطالب

کردن خرید 
کــه هــر روپــی معــادل ۱۰۰ پیــز مــی باشــد. بهتــر  واحــد پــول هنــد روپــی )INR( مــی باشــد 
کســی باقــی پــول شــما  اســت پــول خــورد همــراه خــود داشــته باشــید، زیــرا راننــده هــای تا
را نمــی دهنــد. هزینــه هــا در هنــد بســیار پاییــن اســت. بــرای اقامــت در یــک هتــل خــوب 
کــه خــط تلفــن، تهویــه هــوا دارد حداقــل ۲۰۰۰ روپــی بایــد داشــته باشــد. یــک وعــده 
ــای  ــیر ه ــرای مس ــوس ب ــا اتوب ــل ب ــل نق ــه حم ــد. هزین ــی باش ــی م ــوب ۱۵۰ روپ ــذای خ غ

کســی ۲۲ روپــی مــی باشــد. کوتــاه ۵ روپــی و ایــن هزینــه بــا تا
گــر زوج باشــید   هزینــه هتــل، غــذا و حمــل و نقــل در هــر روز حــدود ۷۰ دالر در روز و ا
ــا  ــا ۲۵ ت ــه راحتــی ب ــه پشــتی ب کول ــا  مجموعــًا ۸۰ دالر مــی شــود. گردشــگران صرفــه جــو ب
ــا  ۳۵ دالر در روز مــی تواننــد بــه فعالیــت هــا و تفریــح خــود بپردازنــد. شــما مــی توانیــد ب
کار  دستفروشــان خیابانــی چانــه بزنیــد امــا در فروشــگاه هــای سرپوشــیده بــزرگ ایــن 

متــداول نیســت.
کــه بــه  خ )الل قلعــه( دهلــی، ســاخته شــده بــه دســتور شــاه جهانگردشــگرانی  قلعــه ســر
ک، نقاشــی،  کاری، پوشــا کننــد مــی تواننــد ســوغاتی هــای نظیــر منبــت  هنــد ســفر مــی 
کاری روی مرمــر و ســنگ، جواهــر آالت را بــا خــود بــه خانــه ببرنــد. برنــد هــای  کنــده 
معــروف نظیــر لویــی ویتــون، پــرادا، گوچــی، زارا در فروشــگاه هــای بــزرگ، نمایندگــی 

ــد. دارن
کــه بــه دلیــل اســتفاده از فلفــل بســیار  غذاهــای هنــدی بســیار لذیــذ مــی باشــند، هرچنــد 
کثــر ایرانیــان مــی باشــند. شــما مــی توانیــد غــذای خــود را بــدون  تنــد و مغایــر بــا ذائقــه ا
گنــدم باالیــی دارد و در ایــن منطقــه نــان های  فلفــل ســفارش دهیــد. شــمال هنــد تولیــد 
معروفــی نظیــر چاپاتــی، پاراتهــا و پــوری پختــه مــی شــود. بیشــتر غذاهــای هنــدی بــا برنــج 
درســت مــی شــوند. هنــدی هــا غــذای خــود را بــا دســت و در بخــش هــای روســتایی فقــط 
کثیــف اســتفاده  بــا دســت راســت مــی خورنــد. از دســت چــپ فقــط بــرای لمــس چیزهــای 

مــی شــود. امــا در بیشــتر رســتوران هــا قاشــق چنــگال نیــز ارائــه مــی شــود.
کــه  یکــی از شــیرین تریــن و بهداشــتی تریــن نوشــدینی هــای هنــد آب نارگیــل مــی باشــد 
کنیــد. آب نیشــکر و آب انبــه  مــی توانیــد آن را در تمــام ســواحل و مقاصــد توریســتی تهیــه 

نیــز بســیار رایــج مــی باشــد. در هنــد همچنیــن چــای هــای متنوعــی وجــود دارد.

بازگشت به فهرست مطالب

روش های مختلف مسافرت به هند
کشــور هندوســتان بمبئــی، دهلــی، بنگلــور، حیــدر  مهمتریــن نقــاط ورود هوایــی بــه 
آبــاد و چنایــی مــی باشــند. فــرودگاه ایــن شــهرها جدیــد و در حــال توســعه هســتند. هنــد 
خــط هوایــی بیــن المللــی خــود را تحــت عنــوان ایــر ایندیــا )Air India( دارد. راه آهــن 
هندوســتان توســط بریتانیایــی هــا ایجــاد شــده و بزرگتریــن شــبکه راه آهــن در دنیاســت. 
ایــن راه حمــل و نقــل بســیار ارزان و امــن اســت و مناظــر بســیار زیــادی در مســیر ایــن 

ــرار دارد. خطــوط ق

گردشگری جاذبه های 
مهمتریــن شــهر هــای توریســتی هنــد دهلــی، بنگلــور، چنــای، جیپــور، کوچــی، کلکتــه، 
بمبئــی، شــیمال و وارناســی مــی باشــند. بازدیــد از جاذبــه هــای اصلــی هندوســتان نیــاز 
ــه ۲۳  ک ــی دارد  ــزای شــش ماهــه دارد. هندوســتان ۲۹ ســایت میــراث جهان ــه یــک وی ب
گردشــگری  ســایت آن فرهنگــی و ۶ ســایت آن طبیعــی مــی باشــد. مهتریــن جاذبــه هــای 
خ )رد فــورت یــا الل قلعــه(، آرامــگاه  هندوســتان شــامل مســجد جامــع دهلــی، قلعــه ســر
گــت(،  گانــدی )راج  همایــون، مشــرق االذکار نیلوفــر آبــی، قطــب منــار، مــزار مهاتمــا 
کشــاردام،  کیــال(، جنتــر منتــر، صفــدر جنــگ، معبــد آ کهنــه )پورنــا  دروازه هنــد، قلعــه 

کتــال مــی شــود. بــازار چنــدی چــوک و فیــروز شــاه 
گورکانیفوتبــال،  تــاج محــل، بنــای یادبــود همســر ایرانــی شــاه جهــان پنجمیــن امپراتــور 
کــه هــر  گــوآ  کریکــت، رایــج تریــن ورزش هــای هندوســتان مــی باشــند. کارنــاوال  کــی و  ها
کشــد و خیابــان هــا را پــر  ســاله در مــاه فوریــه برگــزار مــی شــود ۳ شــب و ســه روز طــول مــی 

کنــد. از رنــگ، رقــص و موســیقی مــی 

http://safaridigar.com
http://safaridigar.com
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نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت به هند
کــه قصــد ســفر بــه هنــد را دارنــد بهتــر اســت نــکات ایمنــی زیــر را در نظــر  گردشــگرانی 

بگیرنــد:

کامــاًل امــن مــی باشــد، غیــر از مناطــق جــرم خیــز و مالحظاتــی  گردشــگران  - هنــد بــرای 
کننــد )مثــاًل، زنــان هنــگام شــب تنهایــی بــه  گردشــگران در هــر نقطــه ای بایــد رعایــت  کــه 

کنیــد. خیابــان نرونــد(. در شــمال هنــد بیشــتر احتیــاط 
کیف قاپی در مکان های توریستی متدوال است. - دزدی هایی نظیر 

کنید. کنید را از قبل طی  که می خواهید دریافت  - قیمت خدماتی 
کمــک بــه شــما نزدیــک مــی  گرفتــن  کــه بــرای  - گداهــای بســیاری در هنــد وجــود دارنــد 
کنیــد و بــا صــدای  کننــد، بایــد بــه شــدت بــا آنهــا برخــورد  شــوند و حتــی شــما را لمــس مــی 
بلنــد بــه آنهــا نــه بگوییــد. پوشــیدن لبــاس هــای محلــی تــا حــدودی شــما را از شــر آنهــا 

کنــد. خــالص مــی 
کــه  کســانی  کنیــد از  کــه بــا وســایل نقلیــه عمومــی )قطــار و اتوبــوس( ســفر مــی  - هنگامــی 
گــر دوســتانه و مــؤدب باشــند.  کننــد چیــزی نپذیریــد، حتــی ا بــه شــما غــذا تعــارف مــی 

کننــده و خــواب آور باشــند. زیــرا ممکــن اســت بیهــوش 
کمــک بــه زنــان هنــدی نزدیــک  - در صــورت امــکان بــرای پرســیدن آدرس و درخواســت 

کار از لحــاظ فرهنــگ هنــدی چنــدان مقبــول و مناســب نمــی باشــد. نشــوید. زیــرا ایــن 
- راننــدگان هنــدی بســیار بــی دقــت مــی باشــند، و هنــد بیشــترین آمــار مــرگ و میــر 
از وســایل نقلیــه عمومــی نظیــر قطــار و  را دارد.  توســط تصادفــات ماشــینی در دنیــا 

کنیــد. اتوبــوس هــای دولتــی و مســیرهای امــن اســتفاده 
کــه شــما نیــز  - مــردم حتــی در ســواحل لبــاس هــای پوشــیده مــی پوشــند. بهتــر اســت 

کنیــد. ایــن موضــوع را رعایــت 
- مــی توانیــد بــرای فوریــت هــای پلیســی بــا شــماره ۱۰۰، بــرای آمبوالنــس بــا شــماره ۱۰۲ و 

بــرای آتــش نشــانی بــا ۱۰۱  تمــاس بگیریــد.
- بــه دلیــل آب و هــوا، حشــرات و غذاهــای متفــاوت در هنــد ممکــن اســت در طــول ســفر 

خــود مریــض شــوید.
ــا محیــط  ــه بدنتــان ب ک ــد  ــاد انجــام ندهیــد و بگذاری - در ابتــدای ســفر خــود فعالیــت زی

کنــد. جدیــد وقــف پیــدا 
ــری  ــاب بهت ــری انتخ ــی بط ــای معدن ــتند، آب ه ــامیدنی نیس ــرا آش کث ــای آب ا ــیر ه - ش

هســتند.

- بــه دالیــل مختلــف ممکــن اســت دچــار اســهال شــوید. بهتــر اســت دارو هــای ضــد 
اســهال همــراه داشــته باشــید.

کثرًا هار می باشند. کنید، زیرا ا گربه ها دوری  - بهتر است از سگ ها و 
ــای  ــتان ه ــی از بیمارس ــای دولت ــتان ه ــای بیمارس ــه ج ــت ب ــر اس ــاز، بهت ــورت نی - در ص

ــد. ــی دهن ــه م ــات بهتــری ارائ ــرا خدم ــد، زی کنی ــتفاده  ــی اس خصوص
کفــش هایتــان را در آوریــد. حتــی هنــگام ورود بــه  - در مســاجد، کلیســا هــا و معابــد بایــد 

کفشــتان را در آوریــد. بعضــی از خانــه هــا نیــز بایــد 
ــا پــا بــه چیــزی اشــاره نکنیــد. در آییــن هنــدو، کتــاب و نوشــته هــا بســیار  - بهتــر اســت ب

محتــرم هســتند، بهتــر اســت بــا پــا آنهــا را لمــس نکنیــد.
کسی دست نزنید و به آن اشاره نکنید. گوش های  - به 

کنیــد بــه  کســتان و هنــد از موضوعــات سیاســی حســاس در هنــد مــی باشــد. ســعی  - پا
هیــچ اعتقــاد مذهبــی توهیــن نکنیــد.

ایــن هــا همگــی نکتــه هــای احتیاطــی الزم جهــت ســفر بــه هنــد بودنــد، امــا بــه هیــچ وجــه 
ــوند.  ــی ش ــر نم ــی نظی ــد ب ــن مقص ــه ای ــان ب ــگر جه گردش ــا  ــون ه ــافرت میلی ــع از مس مان
ــزی  ــه ری ــد را برنام ــه هن ــافرت ب ــی مس کاف ــی  گاه ــا آ ــما ب ــی ش ــورها، وقت کش ــایر  ــد س مانن

کنیــد، قطعــا از آن لــذت خواهیــد بــرد.

گردشگران در هند اقامتگاه های 
کمتــر از  هتــل هــای ارزان قیمــت بــه راحتــی در هنــد پیــدا مــی شــوند. شــما مــی توانیــد بــا 
کنیــد.  ۴۵۰ روپــی یــک هتــل ارزان و بــا ۲۰۰ روپــی یــک خانــه دو خوابــه )بــا حمــام( پیــدا 
کــه بســیار ارزان، تمیــز و امــن مــی  بســیاری از ایســتگاه هــای قطــار خوابــگاه هایــی دارنــد 

باشــند.
گزینــه هــای متوســط نیــز در شــهر هــای بــزرگ تــر در دســترس مــی باشــند. زنجیــره هتــل 
کــه مهتریــن آنهــا Country Inns، Ginger و  کیفیتــی در هنــد فعالنــد  هــای محلــی بــا 
کــه قیمــت آنهــا از ۱۰۰۰ تــا ۴۰۰۰ روپــی بــه ازای هــر شــب مــی باشــد. Neemrana مــی باشــند 

ــهر  ــر Oberoi، Taj و ICT Welcomgroup در ش ــتاره نظی ــج س ــره ای پن ــای زنجی ــل ه هت
گردشــگران ارائــه مــی دهنــد هــای بــزرگ فعالنــد و خدمــات لوکســی را بــه 

در انتخــاب هتــل بهداشــت و امنیــت را در نظــر بگیریــد. ماالریــا در هنــد وجــود دارد و 
کــه اتاقتــان تهویــه هــوا بــا پنجــره هــای تــوری داشــته باشــد. بــرای اجــاره اتــاق  بهتــر اســت 

حتمــًا بایــد پاســپورت همــراه خــود داشــته باشــید.
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غذا و آداب و رسوم غذا خوردن در هند
هندى هـــا آداب خاصی در مصـــرف غذا دارند، آنـــان در غذا خوردن اســـراف نمی کنند، 
زیـــرا معتقدنـــد بـــا افـــراط در غـــذا دچـــار تنبلـــی شـــده و ایـــن امـــر مانـــع رشـــد فکـــرى و 

می شـــود. جسمانی شـــان 
از سـویی دیگـر سـعی می کننـد غـذاى مصرفی شـان بـه چرخـه طبیعـت بسـیار نزدیـک 
کـه بـرای به دسـت آوردن آن  گوشـت را  باشـد. بـه همیـن دلیـل غذاهایـی چـون ماهـی و 
کشـت و در نتیجـه باعـث برهـم زدن چرخـه طبیعـت می شـود را  بایـد موجـود زنـده ای را 

مانـع آرامـش روح و نیایـش بـا خـدا می داننـد.
کـه هیـچ طبقـه ی خاصـی را هـم  کـه دارنـد، بـا دسـت غـذا خـوردن اسـت  از آداب جالبـی 
شـامل نمی شـود، هندى هـا معتقدنـد بـراى غذا خـوردن نباید واسـطه اى وجود داشـته 

باشـد تـا انـرژى بیـن غـذا و انسـان در تعامل باشـد.
گسـتره جغرافیایـی ایـران، عـادات غذایـی در هـر منطقـه هنـد متفـاوت اسـت بـه  شـبیه 
طـور مثـال در جنـوب )شـهرهایی چـون حیـدر آبـاد، شـانل و...( غذاهـاى تنـد مصـرف 
کلکتـه( غـذاى شـیرین و در شـمال )مثـل دهلـی( غـذاى تنـد  می کننـد، در غـرب )مثـل 

و روغنـی.
کل برخی غذاهاى مشترک را در همه مناطق هند می توان دید. اّما در 

بـه طـور مثـال »دال« کـه از حبوبـات تشـکیل شـده اسـت و معمـواًل آن را بـر روى برنـج 
می ریزنـد و می خورنـد، در تمـام هندوسـتان بسـیار رایـج اسـت. »دال« )Dal( را بـا عدس 
گانه پخته می شـوند و  کـدام از ایـن حبوبـات به طـور جدا لوبیـا و نخـود می پزنـد؛ ولـی هـر 

همیـن باعـث تنـوع در غـذا می شـود.

اّمـا  اسـت،  هنـد  جنـوب  مخصـوص  غـذاى  اینکـه  بـا   )Dososambar( »دوساسـامبار« 
نـازك  و  بلنـد  نـان  یـك  از  غـذا  ایـن  اسـت.  رایـج  بسـیار  هنـد  در همـه جـاى  آن  مصـرف 
کـه وسـط آنـرا سـیب زمینـی، پیـاز و فلفـل می گذارنـد و می پیچنـد و بـرای  تشـکیل شـده 
بـا  نـام دارد و   )Chatni( »جاشـنی هـم از سـس خاصـی اسـتفاده می کننـد، کـه »چتنـی
نارگیـل و خـود سـس »سـامبار« )Sambar( کـه حـاوی سـبزیجات مختلـف اسـت، درسـت 

شـده اسـت.
باتـورا )Batura( هـم یکـی از نان هـاى معـروف در هنـد اسـت )البته بعد از نـان چاپاتی( که 
همـراه بـا غذایـی بـه نـام چـوال )Chala( خـورده می شـود. چـوال از نخـود، گوجـه فرنگـی، 
پیـاز و فلفـل و ادویـه تشـکیل شـده و هماننـد خورشـت درسـت می شـود و آن را بـا نـان 

کـه روغنـی و پفـی شـکل اسـت می خورنـد. باتـورا 
که بیشتر به صورت عصرانه مصرف می شود  سمبوسه نیز غذایی آشنا و پرطرفدار است 

که سمبوسه می فروشند. و در خیابان ها می توان شاهد دستفروش هایی بود 
پاییـن غذاهـاى تندتـرى مصـرف  کـه طبقـات محـروم و  اینگونـه معـروف اسـت  کل  در 

کمتـرى برخـوردار اسـت. از درجـه تنـدى  بـاال  می کننـد و غذاهـا در طبقـات 
گوشـت ایـن حیـوان مفیـد و مقـدس  کشـت و  گاو مـاده را نبایـد  کـه  هندوهـا معتقدنـد 
گوشـت حیواناتـی چـون بـز، گاو نـر و  کـه آنـان از  را نبایـد خـورد، ایـن یکـی از دالیلـی اسـت 
گوشـت در بیـن هندی هـا چنـدان پسـندیده  گوسـفند اسـتفاده می کننـد. البتـه مصـرف 
زندگی شـان هرگـز  کـه در طـول  دیـد  را  امـروزه هـم می تـوان هندو هایـی  نیسـت، حتـی 

گوشـت مصـرف نکردنـد.
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Delhi شهر دهلی
کوچــک نیــز نامیــده  کــه هندوســتان  این جــا پایتخــت ســرزمین شگفتی هاســت. دهلــی 
می شــود، یکــی از قدیمی تریــن شــهرهای جهــان بــه شــمار مــی رود. حتــی بــا وجــود ظاهــر 
کــه ایــن روزهــا از خــودش نمایــش می دهــد، امــا روح باســتانی شــهر  مــدرن و تــازه ای 
کــه از میــان  ســال ها تاریــخ و هنــر مشــرق  همه جــا بــه چشــم می آیــد. روحــی باســتانی 
بــار در طــول  یــازده  پــر ســر و صــدا برخاســته؛ دهلــی  زمیــن و خاطــره ی جنگ هــای 
تاریخــش ویــران و دوبــاره ســاخته شــد تــا بــه شــهر دوگانــه ی مدرن-ســنتی امــروزی 

رســیده اســت.
شــاید بهتریــن فصــل آب و هوایــی بــرای ســفر بــه دهلــی، بهــار باشــد امــا بــاز هــم شــرایط 
کولــر باشــید، گرمــای هــوا  گــر جایــی بــدون  گــرم و شــرجی اســت و ا مطبــوع نیســت. هــوا 
اذیــت  می کنــد. هــوای دهلــی در تابســتان ها، گــرم؛ پاییــز پــر از بارندگــی و زمســتان ها هــم 
تــا نزدیکــی صفــر درجــه ی ســانتی گراد ســر می شــود. شــاید شــلوغ ترین وقــت از لحــاظ 
و  اســت و چندتایــی جشــن  کــه تعطیــالت  باشــد  ژانویــه  توریســت ها، حوالــی  تعــداد 
ــر پاســت. بهتــر اســت بالفاصلــه بعــد از مشخص شــدن زمــان ســفرتان،  جشــنواره هــم ب
گــر  رزرو نهایــی هتــل را نیــز انجــام دهیــد تــا مجبــور نباشــید زیــر بــار هــر انتخابــی برویــد. ا
کــودکان ســفر می کنیــد، نســبت بــه امکانــات هتــل حســاس تر باشــید، گرمــای  همــراه بــا 

کنــد. ــان تلــخ  کودک ت ــرای شــما و  هــوا و حشــره های مزاحــم ممکــن اســت ســفر را ب
گانــدی، در غــرب شــهر واقــع شــده و بــا افتتــاح  فــرودگاه دهلــی، فــرودگاه بین المللــی 
پیشــرفته ترین  از  یکــی  بــه  تبدیل شــدن  حــال  در  آن،  بــه  جدیــد  ترمینال هــای 
گانــدی بــه طــور مرتــب بــا اتوبــوس،  فرودگاه هــای جهــان اســت. رفــت و آمــد بــه فــرودگاه 
ــر از  گ ــی ا ــد ول ــتفاده می کنن ــی متر اس کس ــی ها از تا کس ــرد. تا ــام می گی ــی انج کس ــرو و تا مت
گاهــی نداشــته باشــید، هیــچ بعیــد نیســت مبلــغ بیشــتری از  قبــل نســبت بــه مســیرتان آ
کار ســختی نیســت. متــروی دهلــی از پنــج صبــح  مســافر بخواهنــد. رفــت و آمــد بــا متــرو 
تــا یــازده شــب فعــال اســت و یــک خــط مســتقیم از فــرودگاه بــه مرکــز شــهر دارد و در ازای 
ــه ایســتگاه اصلــی متــروی  ــر از صــد روپیــه و در عــرض بیســت دقیقــه، مســافران را ب کم ت

دهلــی می رســاند.
کــدام  کــه هــر  اتوبوس هــای فــرودگاه را دو تــا شــرکت حمــل و نقــل ســازمان دهی می کنــد 
در مســیرهای بــه خصوصــی رفــت و آمــد دارنــد. اتوبوس هــا هــر نیــم ســاعت یــک بــار 
ــان  ــه زم ــاه دقیق ــه پنج ــک ب ــند نزدی ــهر برس ــز ش ــه مرک ــا ب ــد و ت ــت می کنن ــرودگاه حرک از ف

ــد. احتیــاج دارن

پایتخــت شــلوغ هنــد، ترافیــک زیــاد دارد. بــرای رفــت و آمــد در شــهر بهتــر اســت یــا نزدیک 
ــا  ــد و ی ــراف بگردی ــد در اط ــم بتوانی ــاده ه ــه پی ک ــد  ــل بگیری ــتی هت ــای توریس ــه مکان ه ب
کنیــد. متــروی دهلــی یکــی از بهتریــن  این کــه همــان اول ورود یــک نقشــه ی متــرو تهیــه 
کم تــر  گرمــای هــوا را  وســایل حمــل و نقــل بــرای خــود محلی هــا و مســافران اســت. هــم 

ــد. ــک نمانده ای ــم در ترافی ــد و ه ــری می پردازی کم ت ــول  ــم پ ــد، ه ــاس می کنی احس
قــرار دارد.  کــه در دهلــی  اســت  تماشــایی ترین جاهــای هنــد  از  یکــی  خ  قلعــه ی  ســر
ــور  ــه دســتور شــاه جهان، امپرات خ و ب ک ســر ــه از خــا ک ــزرگ  قلعــه ای اســرارآمیز و بســیار ب
کــه تاج محــل  کســی اســت  گورکانیــان هنــد ســاخته شــده. شــاه جهــان همــان  سلســله ی 
گــرا ســاخت و پــس از آن بــه خاطــر انتقــال قدرتــش بــه دهلــی، دســتور طراحــی  را نیــز در آ
خ چنــد دیــوان، دروازه، تــاالر و بــاغ  کــرد. قلعــه ی ســر ایــن قلعــه را در شــهر جدیــد صــادر 
ــا  ــردن اســت. ب ک ــد  ــل بازدی ــه تمــام بخش هــای آن در صــورت تهیــه ی بلیــت قاب ک دارد 
گــر راهنمــای مناســب  این کــه معمــاری ایــن بنــا بــه تنهایــی خیره کننــده اســت، ولــی ا
کــه ســاعت هفــت و نیــم هــر شــب اجــرا  داشــته باشــید یــا نمایــش نــور و صــدای قلعــه را 

ــز آشــنا خواهیــد شــد. ــا تکه هایــی از تاریــخ هنــد نی می شــود ببینیــد، ب
بــه  کــه  اســت  بناهایــی  از  دیگــر  یکــی  دهلــی  جامــع  مســجد  یــا  جهان نمــا  مســجد 
گرفتــه و اطــراف آن را بخــش  دســتور شــاه جهان ســاخته شــده؛ در دهلــی قدیــم قــرار 
کــه بیــش از  مسلمان نشــین دهلــی تشــکیل می دهــد. ایــن مســجد دو تــا منــاره دارد 
مســاجد  باشــکوه ترین  از  یکــی  و  مرمری انــد  گنبدهایــش  دارنــد،  ارتفــاع  متــر  چهــل 
جهــان اســالم اســت. در معمــاری مســجد جهان نمــا نشــانه های پررنگــی از معمــاری 
ایرانــی بــه چشــم می خــورد، ولــی هیــچ بنایــی در دهلــی بــه انــدازه ی آرامــگاه همایــون، 
گورکانیــان، تحــت تاثیــر معمــاری ایرانــی نیســت. بعــد  آرامــگاه دومیــن پادشــاه سلســله ی 
ــا الهــام از چهاربــاغ اصفهــان در  از مــرگ همایــون، بــه دســتور ملکــه، آرامــگاه همایــون ب
قلــب دهلــی ســاخته شــد. بــا الهــام از ایــن بنــا، آرامــگاه خان خانــان و همســرش را نیــز در 
نزدیکــی همیــن مقبــره و بــا الهــام از همیــن بنــا ســاخته اند. آرامــگاه خان خانــان هــم در 

کــه از میــان آن نهرهــای زیــادی می گــذرد.  گرفتــه  میــان باغــی بــزرگ قــرار 
بــزرگ هنــد، خواجه نظام الدیــن اولیــاء  بــه ایــن آرامگاه هــا، مقبــره ی صوفــی  نزدیــک 
گرفتــه. آرامــگاه خواجــه نظام الدیــن هــر ســال در روز خاصــی میزبــان مریــدان وی و  قــرار 
کــه  کــه بــرای توســل بــه او بــه آن جــا می آینــد؛ امیرخســرو دهلــوی نیــز  مســلمانانی اســت 
یکــی از مریــدان مشــهور خواجــه نظام الدیــن بــود، در همیــن آرامــگاه دفــن شــده اســت.-

شهر دهلی
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خ، بــازار بــزرگ چندی چــوک را فرامــوش نکنیــد. ایــن بــازار ســنتی   روبــه روی قلعــه ی ســر
کــه بــازار اصلــی شــهر دهلــی بــه حســاب می آیــد، بــه دســتور دختــر شــاه جهان و بــه دســت 
خ ســاخته شــد. چندی چــوک بــه معنــی میــدان  ســازندگان تاج محــل و قلعــه ی ســر
کــه اجنــاس هنــدی در آن هــا پیــدا می شــود.  نقــره، دارای ســراچه های بســیاری اســت 
ــا رنگ هــای تندشــان، ادویه هــا و عطرهــای جورواجــور،  پارچه هــا و لباس هــای ســاری ب
کــه  دیگــر  بــوی  و  رنــگ  خــوش  چیزهــای  خیلــی  و  چرمــی  صندل هــای  و  بدلیجــات 

ــد. ــم باش ــی ه ــوغات خوب ــد س می توان
صنعــت طــالی هنــد در جهــان معــروف اســت، ســرای طالفروشــی در چندی چــوک نیــز 
گوشــواره های طالیــی  یکــی از بزرگ تریــن بازارهــای طــال در هنــد اســت. دســتبندها و 
کــه بــا مینــا و صــدف تزئیــن شــده اند، یکــی از پرطرفدارتریــن اجنــاس ایــن بــازار بــرای 

هســتند.  توریســت ها 
بناهــای شــگفت انگیز ســاخته شــده بــه دســت مســلمانان در دهلــی خیلــی بیشــتر از آن 
کــرد؛ یکــی دیگــر از معــروف  کوتــاه بازدیــد  کــه بشــود در مــدت زمانــی  چیزهایــی اســت 
کــه بیشــتر از هفتــاد  ترین هــا، بلندتریــن بنــای آجــری جهــان، منــاره ی ُقُطــب اســت 
کنــار مســجد قطــب اســالم در جنــوب شــهر  متــر ارتفــاع و چهارصــد پلــه دارد. ایــن بنــا در 

دهلــی واقــع شــده.
بــه جــز مســلمانان، هندوهــا نیــز در تاریــخ ایــن ســرزمین خیلــی بــه چشــم می آینــد؛ معبــد 
کــه بزرگ تریــن معبــد هندوهــا در جهــان اســت، در دهلــی ســاخته شــده و  کشــاردام  آ
ســاختمان تماشــایی و پــر زرق و برقــی دارد. ورود بــه آن آداب عمومــی ماننــد مســجد را 

دارد و در بعضــی از قســمت ها اجــازه ی عکاســی بــه توریســت ها داده نمی شــود.
روزهــای  دهلــی  پــارک  نــدارد.  کــم  هــم  بــاغ  و  پــارک  وســعتش،  بــه  توجــه  بــا  دهلــی 
خانــواده  همــراه  می خواهنــد  را  تعطیــالت  کــه  اســت  هندی هایــی  پاتــوق  یک شــنبه 
کــودکان و چندیــن رســتوران دارد و بــرای  بگذراننــد. ایــن پــارک زمیــن بــازی مخصــوص 
بچه هــا جایــی دوست داشــتنی خواهــد بــود. در پــارک آهــو نیــز بــا تماشــا و غــذا دادن بــه 
کــه هــوا  آهوهــای مشــهور هنــدی بــه بچه هــا خیلــی خــوش می گــذرد؛ البتــه بــه شــرطی 

ــد! ــرم نباش گ ــی  خیل
غــذای  روز  هــر  آن  در  تمــام  ســال  یــک  می توانیــد  کــه  باشــد  دنیــا  در  شــهر  یــک  گــر  ا
ــا فرهنگ هــای  ــد، پایتخــت هنــد اســت. تنــوع ملیت هــای مختلــف ب غیرتکــراری بخوری
ــه  کشــور ب ــی نیــز در ایــن  و دین هــای متفــاوت، باعــث شــده ذائقه هــای غذایــی متفاوت
کباب هــای لذیــذ  ــا  گرفتــه ت ــا ادویه هــای مختلــف  وجــود بیایــد. از آجیل هایــی بــوداده ب
کــه هیچ وقــت از یــاد نمی بریــد. در هنــد حتــی بســتنی فلفلــی  دهلــی، از مزه هایــی اســت 
هــم پیــدا می کنیــد، شــاید بــرای همــه دوست داشــتنی نباشــد ولــی طرفدارهــای زیــادی 
کــه بســتنی چیلــی بخورنــد. بیشــتر غذاهــای هنــدی از همــه جــای دنیــا می آینــد این جــا 

کنــار غــذای اصلــی چنــد مــدل مــزه و چاشــنی مثــل  همــراه بــا برنــج ســرو می شــود و 
می چیننــد. مختلــف  ســبزیجات  ســس های  یــا  سمبوســه 

کــه باعــث می شــود تــا مدت هــا بعــد از  شــاید همیــن ضیافــت عطرهــا و طعم هاســت 
دیــدن دهلــی، مــزه ی ایــن دیــدار باقــی بمانــد.

تاریخچه
کــه شــهری مــرزی و در مســیر راه  دهلــی همیشــه پایتخنــد هنــد نبــوده، امــا از آن جــا 
ــی  ــی اساس ــه نقش ــور همیش کش ــن  ــخ ای ــت، در تاری ــزی اس ــرقی و مرک ــوب ش ــیای جن آس
ــتانی  ــهر باس ــل ش ــا، مح ــه این ج ک ــت  ــم هس ــادی ه ــک اعتق ــت. ی ــته اس ــده داش ــر عه ب
ــوده. از آن طــرف،  ــا ســه هــزار ســال پیــش حرفــش ب ــه در مهابهارات ک ــوده  ایندراپراســتا ب
کــه ایــن شــهر بیشــتر از دو هــزار و پانصــد ســال  شــواهد و مــدارک تاریخــی نشــان می دهنــد 
کــدام را نــه.  کنیــد و  کــدام حــرف را بــاور  کــه  قدمــت نــدارد. حــاال دیگــر خودتــان می دانیــد 
کــه در دوره هــای  کــم هشــت شــهر شــناخته شــده دور و بــر دهلــی پیــدا شــده  دســت 
انگلیســی ها  توســط  کــه  بــود  دهلی نویــی  هــم  آخری شــان  بودنــد.  ســاخته  مختلــف 
قــرار  قطــب  منــاره ی  نزدیــک  و  دهلــی  جنــوب  در  اول،  شــهر  چهارتــا  شــد.  ســاخته 
گرفته انــد. پنجمــی، اســمش فیروزآبــاد بــود و فیــروز شــاه نامــی دســتور ســاختش را داده 
کیــال ســاختند. شــاه جهــان، امپراتــور  بــود. زمــان پادشــاهی ِشــر شــاه، پنجمــی را در پورانــا 
گورکانــی در قــرن هفدهــم میــالدی، داد هفتمــی را بســازند و بعــدش هــم بــه ایــن نتیجــه 

کننــد.  ــه آن جــا منتقــل  ــرا ب گ ــه خــوب اســت پایتخــت را از آ ک رســید 
ــد  کردن ــل  ــی را تبدی ــد و دهل گرفتن ــت  ــه دس ــدرت را ب ــا ق ــم، چائوهان ه ــرن دوازده در ق
کــه در ســال  بــه تاثیرگذارتریــن مرکــز آییــن هنــدو در شــمال هنــد. امــا قطب الدیــن ایبــک 
کــه شــش قــرن  گذاشــت  کــرد، ســنت اســالمی را در ایــن شــهر پایــه  ١١٩٣ شــهر را تصــرف 
کــرد، حکومــت خــودش را در  کشــید. در ســال ١٨٠٣ کــه بریتانیــا دهلــی را تصــرف  طــول 
ــز  ــرای خــودش یــک مرک ــا ب ــی پایتخــت نبــود، ام ــع البتــه دهل ــرد. آن موق ک ــرار  آن جــا برق
کــه بریتانیایی هــا باالخــره پایتخــت را  تجــاری درســت و حســابی بــود. ســال ١٩١١ هــم 
گرفتنــد طــوری دهلــی  کردنــد بــه دهلــی و بــه قــول خودشــان، تصمیــم  کلکتــه منتقــل  از 
کــه خورشــید هیــچ وقــت در آن جــا غــروب نکنــد. ایــن بازســازی  کننــد  نــو را بازســازی 
کــه شــهری  کردنــد. حــاال ایــن  کــه شــهر را در ســال ١٩٣١ رســمًا افتتــاح  تمــام نشــده بــود 
کــرد، مــا نمی دانیــم. بــه هــر  بــا ایــن همــه قدمــت را چطــوری می شــود رســمًا افتتــاح 
ــاه شــد و دهلــی  کوت حــال شــانزده ســال بعــدش دســت بریتانیایی هــا از حکومــت هنــد 
ــه عنــوان پایتخــت  شــد پایتخــت هنــد آزاد و مســتقل. از زمــان اســتقالل هنــد، دهلــی ب
ــا موقعیــت  کــرده و تبدیــل شــده بــه شــهری شــلوغ ب کشــور مــدرن، کلــی پیشــرفت  ایــن 

ــاد.  اقتصــادی خــوب و البتــه ترافیــک زی
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حمل و نقل
رفــت و آمــد در دهلــی، خــودش بــه یــک ماجراجویــی می مانــد. ترافیــک بــرای خــودش 
کســی ها فکــر می کننــد وظیفــه دارنــد قیمــت را بــا  ماجرایــی دارد و خیلــی از راننــده تا

کننــد.  توریســت ها ده برابــر حســاب 

- مترو 
ــه  ک ــه ایــن  ــا توجــه ب ــه هــم دارد. ب سیســتم متــروی دهلــی، ســریع و ارزان اســت و تهوی
گســترش اســت، راه مناســبی بــرای رفــت و آمــد در شــهر بــه شــمار  متــرو همچنــان در حــال 
مــی رود. دارای ســرویس برجســته و قابــل قبولــی اســت. در قطارهــا نــام ایســتگاه ها را 
بــه زبان هــای هنــدی و انگلیســی اعــالم می  کننــد و خــوردن مــواد غذایــی هــم در آن هــا 

ممنــوع اســت. 

کسی  - تا
کــه بــرای رفتــن بــه خیلــی از مکان هــای دیدنــی و دور افتــاده ی دهلــی الزم اســت  بــا ایــن 

کســی شــوید، بــاز هــم متــرو ارزان تــر و بــه همــان انــدازه راحــت اســت.  کــه ســوار تا
گازســوز هــم شــده اند.  کســی های دهلــی قدیمی انــد، امــا اوضــاع خوبــی دارنــد و  بیشــتر تا
کســی  متر دارنــد، امــا بیشــتر راننده هــا یــک بهانــه ای بــرای روشــن  کســی ها تا تمــام تا
کرایــه قبــل از ســوار  کــردن  کــه بایــد بــه آن هــا تذکــر دهیــد. طــی  نکردنــش پیــدا می کننــد 

شــدن بــه ماشــین هــم بــد نیســت. 

- اتو ریکشا 
کــه بــه اســم ســه چرخه، توک تــوک و اتــو هــم معــروف اســت، یــک ماشــین  اتــو ریکشــا 
گازســوز اســت و ســه نفــر روی صندلــی  کــه در نــدارد و  کوچــک و جمــع و جــور اســت 
کوتــاه مناســب تر اســت و  عقبــش جــا می شــوند. ایــن وســیله ی نقلیــه بــرای مســیرهای 
بــا ترکیــب رنــگ ســبز و زردش، راحــت تــوی خیابان هــای شــلوغ دهلــی دیــده می شــود. 
ــه  کرای ــه ی ثابتــی دارد، امــا چــون مقــدار ایــن  کرای ــر اســت و  کســی ارزان ت ــو ریکشــا از تا ات

کرایــه ی باالتــر چانــه بزننــد.  گرفتــن  پاییــن اســت، راننده هــا بدشــان نمی آیــد بــرای 

آب و هوا
گرمســیری اســت.  آب و هــوای دهلــی یــک نســخه ی غیــر معمــول از آب و هــوای نیمــه 
ــی  گاه ــت و  ــرم اس گ ــی و  ــتان، طوالن ــای راجس ــوای بیابان ه ــر ه ــت تاثی ــتان ها، تح تابس
توفان هــای شــن و ماســه هــم بــه راه می افتــد. در عــوض زمســتان ها بــه خاطــر ســرمای 
هیمالیــا دمــای هــوا پاییــن می آیــد و -بــاور بکنیــد یــا نــه- اهالــی شــهر بخاری هایشــان را 

بیــرون می آورنــد.

کز خرید مرا
گرفتــه تــا  می گوینــد دهلــی بــا مغازه هــای متنــوع اش، از بازارهــای شــلوغ و پــر انــرژی اش 
گــر از چانــه  بوتیک هــای شــیک و ســطح باالیــش بهشــت طرفــداران خریــد اســت؛ البتــه ا
زدن و شــلوغی خوشــتان بیایــد. فروشــگاه های شــرقی و بازارهــای بــزرگ و شــلوغ، در 

گورگائــون و جنــوب دهلــی.  بیشــتر شــهر پیــدا می شــوند؛ بــه خصــوص در 
صنایــع دســتی پارچــه ای، چوبــی و ســنگی، لباس هــای ســنتی، جواهــرات، کارهــای 

چرمــی و فــرش از ســوغاتی های اصلــی دهلــی هســتند.

پیشنهاد سفر
- در دو روز

کنــار  کــم بــا شــلوغی دهلــی  کــم  بــد نیســت روز اول را در جاهــای خلــوت بگذرانیــد تــا 
گانــدی و مقبــره ی همایــون، روز آرام و  بیاییــد. بــا بازدیــد از مــوزه ی ملــی، بنــای یادبــود 

جالبــی را بــه شــب خواهیــد رســاند. 
آن  از  بعــد  کنیــد.  شــروع  جامــع  مســجد  و  قرمــز  قلعــه ی  در  زدن  قــدم  بــا  را  دوم  روز 
ــازار برویــد. ســوار  ــًا کمــی خریــد، بــه ب می توانیــد بــرای تماشــای مــردم و مغازه هــا و احیان
کــه هــم رســتوران زیــاد دارد و  کونــوت برویــد، جایــی  یــک اتــو ریکشــا شــوید و بــه میــدان 

هــم مغازه هــای متنــوع.

بازگشت به فهرست مطالب
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گردشگری دهلی جاذبه های تفریحی و 
کونــوت واقــع  ــر میــدان  گردشــگری دهلــی در دهلــی قدیــم و دور و ب بیشــتر جاذبه هــای 

شــده اند. 
جاذبه هــای  و  تاریخــی  بناهــای  از  بازدیــد  کمترشــان،  ترافیــک  و  یک شــنبه  روزهــای 
کــه اول وقــت و قبــل از ســرازیر شــدن  گردشــگری را راحت تــر می کننــد، بــه شــرط ایــن 

جمعیــت بــه آن جــا برویــد. خیلــی از ایــن بناهــا روزهــای دوشــنبه تعطیل انــد. 
کثر جاهای دیدنی را می شود هم به روپیه پرداخت و هم به دالر. بلیت ورودی ا

خ - قلعه ی سر
از ایــن قلعــه ی بــزرگ، امــروزه تنهــا بنایــی متروکــه و نیمه ویــران باقــی مانــده. قلعــه ی 
خ را شــاه جهــان از ماسه ســنگ ســاخته و می گوینــد وقتــی ســوار بــر فیــل، از دروازه ی  ســر
کــه نشــانه ی جــالل و  قلعــه وارد خیابان هــای دهلــی قدیــم می شــد، عظمتــی داشــت 
ــزرگ را در ســال ١٦٣٨ آغــاز  شــکوه و قدرتــش بــود. شــاه جهــان، ســاخت ایــن قلعــه ی ب
کار را بــه پایــان رســاند. البتــه هیــچ وقــت نتوانســت پایتختــش  کــرد و در ســال ١٦٤٨، ایــن 
کــه  کنــد، چــون پســر نمک نشناســی داشــت  گــرا بــه این جــا منتقــل  کامــل از ا را بــه طــور 

کــرد.  گــرا زندانــی اش  کننــد و در قلعــه ی آ داد او را برکنــار 
ایــن بنــا، از تاالرهــا، ایوان هــا و ســاختمان های مختلــف خصوصــی و عمومــی باشــکوه و 

زیبــا تشــکیل شــده اســت. 

- دروازه ی الهور
گرفتــه. ایــن  ــرار  کســتان ق ــه روی الهــور در پا دروازه ی اصلــی دروازه ی قلعــه اســت و روب
دروازه، نمــاد قــدرت دهلــی مــدرن اســت، زیــرا در خــالل جنگ هــای اســتقالل علیــه 
ــراز  ــر ف ــان را ب ــور خودش کش ــم  ــتن پرچ ــه افراش ک ــود  ــد ب ــردم هن ــا، آرزوی م ــش بریتانی ارت

کــه در ســال ١٩٤٧ تحقــق یافــت.  ایــن دروازه ببیننــد؛ آرزویــی 
کــه وارد قلعــه شــوید، بــه داالن سرپوشــیده ای هدایــت خواهیــد شــد  از ایــن دروازه 
کــه معنــی اش می شــود بــازار سرپوشــیده. در  گذاشــته اند چاتــا چــوک  کــه اســمش را 
کــه  مغازه هــای این جــا، زمانــی جواهــرات، ابریشــم و طــال می فروختنــد بــه امیــد ایــن 
هــم دســت فروش ها  امــروزه  بگیــرد؛  قــرار  اعضــای خانــواده ی ســلطنتی  پســند  مــورد 

گذاشــته اند.  نمایــش  بــه  را در آن جــا  ارزان  قیمــت دهلــی  ســوقاتی های 
عــام،  دیــوان  قلعه انــد.  ایــن  قســمت های  دیگــر  از  خــاص،  دیــوان  و  عــام  دیــوان 
کــه از نامــش پیداســت، تــاالری بــرای بارعــام پادشــاه بــوده و دیــوان خــاص،  همان طــور 

تــاالری اعیانــی بــرای برگــزاری جلســات مهــم و خصوصــی بــه شــمار می رفــت. 

- راج َپت
کــه توســط معمــار انگلیســی ادویــن لوتیــن  راج َپــت یــا راه همایونــی، مســیر عریضــی اســت 
ســاخته شــده و هــر ســال در روز بیســت و ششــم ژانویــه، میزبــان رژه هــای روز جمهــوری 

است. 

- مقبره ی همایون
کــه پــس از پانــزده ســال پناهندگــی  گورکانیــان بــود  همایــون دومیــن پادشــاه امپراتــوری 
کمــک شــاه طهماســب اول تــاج و تخــت خــود را پــس بگیــرد  در دربــار ایــران، توانســت بــه 
کشــید تــا بــه خاطــر  و بــه هنــد برگشــت. امــا عمــرش بــه دنیــا نبــود و تنهــا چنــد مــاه طــول 
کنــد. ایــن آرامــگاه باشــکوه بــه دســتور همســر  کتابخانــه اش فــوت  ســقوط از پله هــای 
کــه در ایــران بــا معمــاری ایرانــی آشــنا شــده بــود ســاخته  همایــون، حمیــده بانــو بیگــم 
گرفتــه و اولیــن بــاغ بــه ایــن ســبک در  شــد. بنــا از مقابــر ایرانــی و فضــای چهــار بــاغ الهــام 

هندوســتان بــه شــمار مــی رود.

- مناره ی قطب
معمــاری  بــارز  نمونه هــای  از  و  هنــد  عظیــم  بناهــای  اولیــن  از  عظیــم،  منــاره ی  ایــن 
ــوز  ــتون مرم ــک س ــت و ی ــر اس ــاره بی نظی ــن من ــات روی ای ــت. تزئین ــالمی اس ــدو- اس هن
ــی  ــن اصل ــه در صح ک ــتون  ــن س ــت. ای ــرده اس ک ــر  ــم آن را جذاب ت ــناخته ه ــزی ناش از فل
مســجد نصــب شــده و مربــوط بــه قــرن پنجــم میــالدی اســت، بــا آلیــاژ ناشــناخته ای 
کــه هرگــز زنــگ نمی زنــد، رنــگ عــوض نمی کنــد و فرســوده هــم نمی شــود.  ســاخته شــده 
کنیــد،  گــر از پشــت دســتتان را دور ایــن ســتون حلقــه  کــه ا هندی هــا عقیــده دارنــد 
کنــار مســجد قــوه ی االســالم و بقایــای چندیــن بنــای  خوش یمــن اســت. منــاره ی قطــب 
ــه همــراه هــم، مجموعــه ی قطــب را تشــکیل می دهــد.  ــه ب ک قدیمــی دیگــر واقــع شــده 

گاندی - بنای یادبود ماهاتما 
کــرد،  ــرور  گانــدی را ت کــه یــک هنــدو در ســی ام ژانویــه ی ســال ١٩٤٨ ماهاتمــا  در جایــی 

ــاد ایــن رهبــر فقیــد هنــد ســاخته اند. ــه ی بنــای یادبــودی ب

 - موزه ی ملی
ــای  ــان، عتیقه ه ــدن هاراپ ــه از تم ــیاء عتیق ــامل اش ــوزه، ش ــن م ــر ای ــه ی بی نظی مجموع
قبیله هــای  ماســک های  و  هنــدی  دست نوشــته های  مرکــزی،  آســیای  بــه  مربــوط 
مختلــف، مجســمه ها، ابــزارآالت موســیقی، ســکه ها و مینیاتورهــای قدیمــی و... اســت.

- مسجد جامع دهلی
ــا مســجد جهــان نمــا، از بزرگ تریــن مســجدهای هندوســتان و  مســجد جامــع دهلــی ی
کــه بــه دســتور شــاه جهــان  یکــی از باشــکوه ترین بناهــای جهــان اســالم اســت. ایــن بنــا 
خ در دهلــی قدیــم واقــع  در ســال ۱۶۵۶ میــالدی ســاخته شــده  و روبــه روی قلعــه ی ســر
ــی  ــجد، قرآن ــن مس ــی رود. در ای ــمار م ــه ش ــد ب ــلمانان هن ــم مس ــز مه ک ــی از مرا ــده، یک ش

کتابــت شــده اســت. ــر روی پوســت آهــو  کــه ب نگــه داری می شــود 

- باغ لودی
گــردش  و  روی  پیــاده  بــرای  کــه  اســت  معروفــی  بســیار  مــکان  زیبــا  بســیار  بــاغ  ایــن 
صبحگاهــی بســیار مناســب اســت. بهتــر اســت از بازدیــد ایــن بــاغ در روزهــای یکشــنبه 
کــه در ایــن روز ایــن مــکان بســیار شــلوغ اســت. ایــن بــاغ در  کنیــد، چــرا  خــودداری 

خیابــان لــودی قــرار دارد و ســاعات بازدیــد آن ٦ صبــح تــا ٨ بعــد از ظهــر اســت.

غذا
دهلــی بــا رســتوران های متنــوع و رنگارنگــش، نــه تنهــا مســافرانش را راضــی می کنــد، کــه 
کیفیــت پاییــن غــذا شــکایتی  ــا  کمبــود ی ــی دهلــی هــم از بابــت  ک تریــن اهال خوش خورا
کل هنــد در ایــن شــهر غــذا  ــد. خیلــی از بهتریــن رســتوران های غــذای هنــدی در  ندارن
ســرو می کننــد و بســیاری از غذاهــای بین المللــی هــم در آن جــا راحــت پیــدا می شــود. 

ــد هــم در آن جــا شــعبه دارد. حتــی مک دونال
کنیــد، مخصوصــًا در  بــرای رفتــن بــه رســتوران های شــیک، بهتــر اســت از قبــل میــز رزرو 

ــا. ــر هفته ه آخ
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Mumbai شهر بمبئی
کالم شهر بالیوود است. بمبئی، شهر تجارت و ثروت، شهر بی خانمان ها و در یک 

کــرد و امــروز آن را بــا نــام مومبــای  کــه در ســال ١٩٩٦ یــک تغییــر اساســی  شــهر بمبئــی 
ــز مهــم تجــاری و صنعتــی هنــد بــه حســاب می آیــد. بمبئــی،  ک می شناســند، یکــی از مرا
گذاشــتند  کــه اســتعمارگران پرتغالــی برای این شــهر  بــه معنــای ســاحل خــوب، نامــی بــود 

امــا مومبــای نــام یکــی از الهه هــای هنــدی اســت.
کــز مهــم تولیــد ثــروت در هندوســتان اســت، امــا بیشــترین  بمبئــی بــا این کــه یکــی از مرا
جمعیــت زاغه نشــین را دارد. ایــن شــهر در زمــان اســتعمار، مرکــز حکومــت بریتانیــا در 

شــبه قــاره ی هنــد بــه شــمار می رفــت و انگلیســی ها بــه آن دروازه ی هنــد می گفتنــد.
کــه از فروردیــن تــا اوایــل تیــر طــول می کشــد یــا باران هــای  گــرم  آب و هــوای شــرجی و 
کــه تــا پاییــز می بــارد، شــاید خیلــی مناســب ســفر بــه ایــن شــهر شــلوغ نباشــد؛ ولــی  زیــادی 
کم تــر. توریســت ها  هــر چــه بــه ســمت زمســتان برویــم، هــوا خنک تــر می شــود و رطوبــت 
هــم ایــن وقــت را بــرای ســفر بــه هنــد بیشــتر دوســت دارنــد، کــه البتــه مســافرهای  زیــاد 
کنیــد و بهتــر  ــه راحتــی پیــدا  ــان را نتوانیــد ب ممکــن اســت باعــث بشــود هتــل موردنظرت

اســت چنــد هفتــه ای قبــل از زمــان ســفر بــه فکــر رزرو هتــل خــود باشــید.
بــا پروازهــای متعــدد  فــرودگاه همیشــه شــلوغ بمبئــی، چاتراپاتــی شــیواجی، هــر روز 
داخلــی و خارجــی مهمان هــای زیــادی را بــرای ایــن شــهر جابه جــا می کنــد. فــرودگاه 
ــه ی  کرای ــر می خواهیــد یــک دفعــه  گ ــه دارد و ا ــز شــهر فاصل ــا مرک ــر ب کیلومت حــدودًا ســی 
کســی های  کســی شــوکه تان نکنــد، از قبــل بــا راننــده ســر قیمــت چانــه بزنیــد. راننــده  تا تا
کــدام بــه انــدازه ی  کســی متر اســتفاده می کننــد ولــی هــر  هنــد بــا این کــه از سیســتم تا
کرایــه را بــاال ببرنــد. خوشــبختانه چانــه زدن را بلدنــد و  زرنــگ بودن شــان می تواننــد 
گــر بــه نظــر  کافــی اســت از یــک راننــده قیمــت بگیریــد و ا کم تــر نگــران بــود. فقــط  می تــوان 
کســی بعــدی برویــد تــا قیمــت دســت تان  گــران آمــد، ســراغ ماشــین یــا باجــه ی تا خیلــی 

باشــد.
کســی های ســیاه رنــگ هنــدی، متــرو و  گــذار در شــهر هــم عــالوه بــر تا گشــت و  بــرای 
اتوبــوس را هــم در نظــر بگیریــد. متــروی بمبئــی یکــی از سیســتم های حمــل و نقــل مهــم 
کــه در ســطح شــهر دارنــد، گزینــه ی  ــا ایســتگاه های متعــددی  اســت و اتوبوس هــا هــم ب
گــر قــرار اســت مدتــی طوالنــی در بمبئــی اقامــت  خوبــی بــرای رفــت و آمــد هســتند؛ ا
پیشــنهاد  نمی کنــد،  ایجــاد  شــما  بــرای  شــکلی  ترافیــک  در  مانــدن  و  باشــید  داشــته 
ــزینه ی ــتل ها هــ ــید. ایــن هــ کنــ ــر را رزرو  ــرکز شــهــ ــای دور از مــ ــی از هتل هــ ــنیم یکــ می کــ

کــز توریســتی شــهر برســید، بایــد  کــه بخواهیــد بــه مرا پایین تــری دارنــد، ولــی هــر بــار 
محله هــای  هتل هــای  صــورت،  ایــن  غیــر  در  کنیــد.  طــی  را  زیــادی  نســبتًا  مســافت 
کوچــک هســتند ولــی خیلــی پرطرفدارنــد و ســرویس های خوبــی را  توریســتی بــا این کــه 

می کننــد. ارائــه  مهمان هایشــان  بــه 
کنیــد؛  گذرتــان بــه اطــراف شــهر افتــاد، شــاید بــد نباشــد ریکشــا ســواری را هــم تجربــه  گــر  ا
کســی های ســه چرخــه ی هنــدی اجــازه ی عبــور و مــرور در نواحــی  ریکشــاها یــا همــان تا

مرکــزی شــهر را ندارنــد و تنهــا در حومــه ی غربــی تــردد می کننــد.
بــا وجــود بیــش از یــک قــرن حکومــت بریتانیــا بــر هندوســتان، ســاختمان های زیــادی بــا 
گوتیــک در بمبئــی ســاخته شــده و دیــدن آن هــا مخصوصــًا در بخش هــای جنوبی  ســبک 
شــهر تعجبــی نــدارد. یکــی از مشــهورترین بناهــای بمبئــی، دروازه ی هنــد بــا تمام ســوابق 
ج  کــه در بنــدرگاه واقــع شــده، بــه مناســبت دیــدار شــاه جــر تاریخــی آن اســت. ایــن دروازه 
پنجــم و ملکــه از هنــد طــی ســال های ١٩١١ تــا ١٩٢٤ ســاخته شــد و بیســت و چهــار ســال 
ــد. دروازه ی  کردن ــرک  ــد را ت ک هن ــا ــن دروازه خ ــز از همی ــی نی ــتعمارگران انگلیس ــد اس بع
کــه یکــی  هنــد یکــی از پاتوق هــای توریست هاســت؛ نزدیــک دروازه، هتــل تــاج محــل 
گران قیمت تریــن هتل هــای بمبئــی اســت بــا نورپــردازی چشــم گیرش  از لوکس تریــن و 
خودنمایــی می کنــد و از طرفــی بــرای رفتــن بــه جزیــره ی فیل هــا نیــز قایق هــای رنگارنــگ 
ــره ی فیل هــا، منطقــه ای شــگفت انگیز  ــی از همیــن بنــدرگاه حرکــت می کننــد. جزی چوب
ــا حفاری هــا و  ــو ب ــو در ت کــه بــه جزیــره ی میمون هــا نیــز معــروف اســت، از چندیــن غــار ت
کاخ هــای ســالطین و پادشــاهان  گوشــه هایی از  کــه  نقش هــای برجســته تشــکیل شــده 
هنــد باســتان را نشــان می دهــد. بــا این کــه باورکردنــش ســخت اســت ولــی هــر چنــد وقــت 
گشــت  گــر مشــغول  یک بــار دوره هــای آمــوزش جادوگــری در ایــن مــکان برگــزار می شــود؛ ا
گــذار در میــان غارهــای الفانتــا بودیــد و صداهــای عجیبــی شــنیدید، تــرس را فرامــوش  و 
ــازی  ــغول ب ــره مش ــای جزی ــا جادوگره ــت ی ــوش اس ــای بازیگ ــدای میمون ه ــا ص ــد، ی کنی

هســتند.
ترمینــال  شــده اند.  ثبــت  نیــز  یونســکو  جهانــی  میــراث  فهرســت  در  الفانتــا  غارهــای 
کــه در فهرســت  چاتراپاتــی شــیواجی هــم یکــی دیگــر از بناهــای مشــهور بمبئــی اســت 
ــه یکــی دیگــر از یادگارهــای  ک میــراث جهانــی یونســکو ثبــت شــده؛ چاتراپاتــی شــیواجی 
ــا و در روز تاج گــذاری او افتتــاح  ــام ملکــه ی ویکتوری ــر هنــد اســت و بــه ن تســلط بریتانیــا ب
شــده، امــروز نــام بنیان گــزار امپراطــوری مراتــا را بــر خــودش دارد و هنــوز بخش هایــی از-

شهر بمبئی  
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ج شــهر مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.  آن بــه عنــوان ترمینــال قطارهــای داخــل و خــار
بــد نیســت تماشــای مــوزه ی چاپاتــری شــیواجی را نیــز در ایــن مــکان از دســت ندهیــد؛ 
گالــری هنــری آن، مجموعــه ی بی نظیــری از تاریــخ و هنــر هندوســتان را نمایــش  مــوزه و 

می دهــد.
ــا  ــرای بازدیــد از موزه هــا، بمبئــی بهتریــن شــهر در هندوســتان اســت. مــوزه ی ویکتوری ب
کوالبــا و در میــان بــاغ بســیار بــزرگ ویکتوریــا  در همــان جنــوب شــهر و محلــه ی توریســتی 
واقــع شــده اســت. عــالوه بــر اشــیاء و اســناد دیدنــی داخــل مــوزه، بــاغ ویکتوریــا نیــز از 

جاهــای تماشــایی بمبئــی بــه شــمار مــی رود.
کنیــم جذاب تریــن  کنــار بگذاریــم؛ بایــد اعتــراف  کــه  موزه هــا و بناهــای تاریخــی بمبئــی را 
کــز خریــد  کــدام از شــهرهای هنــد، غــذا و بــازار اســت. عــالوه بــر مرا بخــش ســفر بــه هــر 
کــه مجموعــه ای از برندهــای معتبــر جهانــی در آن هــا فروشــگاه دارنــد، بازارهــای  بــزرگ 
قدیمــی هنــدی جذابیــت دیگــری بــرای توریســت ها دارد. دوره گردهــا و دســت فروش ها 
ــازار در  ــه و بهیندی ب ُکالب ــازار  ــی ب کنیــد ول گردشــی می توانیــد پیــدا  را نزدیــک هــر مــکان 
غــرب شــهر را از دســت ندهیــد. عــود، چــای معطــر و شــال های رنگارنــگ را بــا قیمت هــای 
ــازار  کــرد. در میــان بازارهــا ســنتی بمبئــی، کرافت ب خوبــی می تــوان در ایــن بازارهــا پیــدا 
بــا این کــه از بقیــه قدیمی تــر اســت، ولــی بــازار پــر رونقــی اســت. بــد نیســت یــک دوربیــن 
عکاســی دم دســت تان داشــته باشــید؛ شــاید همــه چیــز را نتوانیــد بخریــد، ولــی تصویــر 

ایــن همــه رنــگ را حیــف اســت ثبــت نکنیــد.
کمپانــی فیلم ســازی هنــد، اســت. تعــداد فیلم هایــی  بمبئــی شــهر بالیــوود، بزرگ تریــن 
کــه صنعــت ســینمای  کمپانــی تولیــد می شــود بــه انــدازه ای اســت  کــه هــر ســال در ایــن 
هنــد را بــه همیــن نــام می شناســند. بــه همیــن خاطــر بمبئــی محــل رفــت و آمــد ســتارگان 
گران قیمت شــان بــه ایــن طــرف و آن طــرف  کــه بــا ماشــین های  مشــهور ســینمایی اســت 
می رونــد. شــاید بــرای مســافرها ناآشــنا باشــند، ولــی هــر جــا دیدیــد یــک یــا چنــد نفــر 
گهــان صدهــا نفــر بــه سمت شــان هجــوم  بــا لبــاس  یــا ماشــین برازنــده وارد شــدند و نا

کــه یکــی از قهرمانــان فیلم هــای هنــدی جلــوی رویتــان اســت. بردنــد، شــک نکنیــد 
عطــر و بــوی ادویه هــای هنــدی را بــه جــز بازارهــا در رســتوران ها هــم می تــوان احســاس 
تــا  گرفتــه  بــاال  ســطح  رســتوران های  از  دارد؛  بســیاری  رســتوران های  بمبئــی  کــرد. 
تقریبــًا  و  دارنــد  را  خودشــان  مشــتری های  کــدام  هــر  ساندویچ فروشــی،  دکه هــای 
کــه غــذا بفروشــد و بــی کار مانــده باشــد. عــالوه بــر  هیــچ جایــی در ایــن شــهر نیســت 
از  یافــت.  غــذا  می تــوان  شــهر  ایــن  در  ملیت هــا  همــه ی  از  هنــدی،  رســتوران های 
کــه طرفدارهــای  گرفتــه تــا قهوه خانه هــای ایرانــی  نودل هــای چینــی و دلمه هــای ترکــی 
زیــادی هــم دارد. در رســتوران های هنــدی، حتمــًا در مــورد میــزان تندبــودن غــذا از 
گــر بــه غذاهــای خیلــی تنــد عالقــه ای نداریــد، گاهــی مشــابه  پیشــخدمت بپرســید. ا

کم تــری ســفارش دهیــد. ادویه جــات  فلفــل و  بــا  را می توانیــد  غــذا  همــان 
و  محلــه  خودشــان  بــرای  کــه  هســتند  زیــاد  آن قــدری  بمبئــی  مقیــم  ایرانی هــای 
کســب وکار بــه هــم زده باشــند. در بــازار فــرش ایرانی هــای زیــادی را می توانیــد ببینیــد 
ــرای جاهــای  ــی ب کــه سال هاســت در ایــن شــهر زندگــی می کننــد و شــاید راهنمــای خوب
دیدنــی بمبئــی بــه نظــر برســند. بــه هــر حــال بــه امتحانــش مــی ارزد. بســیاری از مهاجرین 
ایرانــی بمبئــی بــه قصــد ادامــه تحصیــل بــه این جــا آمده انــد و مانــدگار شــده اند؛ چنــد تــا 
کــز علمــی معتبــر جهــان هســتند. دانشــگاه اصلــی بمبئــی  از دانشــگاه های بمبئــی از مرا
گرفتــه از نظــر معمــاری نیــز بنایــی ارزشــمند دارد.  کــه در نزدیکــی دادگاه عالــی شــهر قــرار 
ــوید؛  ــه رو می ش ــی روب ــد و جالب ــای جدی ــا چیزه ــد، ب ــر بچرخانی ــه س ک ــی  ــرف بمبئ ــر ط ه
کــه  تنــوع ادیــان و فرهنگ هــای مختلــف در میــان شــهری بــا تاریــخ پــر فــراز و نشــیب 
توریســتی  مقصــد  یــک  بمبئــی  از  بــوده،  کهــن  افســانه هایی  ســایه ی  زیــر  همیشــه 
کــه بیشــترین  همیشــه زنده و پــر از شــور و هیجــان ســاخته. بمبئــی تنهــا شــهر هنــد اســت 
کــه یک بــار دیدنــش  کرده انــد؛ فرامــوش نکنیــد  مســافرانش، قبــاًل هــم بــه آن جــا ســفر 

کافــی نیســت.

تاریخچه
کشــور اســت  بمبئــی مرکــز ایالــت مهاراشــترا، بزرگ تریــن بنــدر هنــد در ســاحل غربــی ایــن 
کشتی ســازی هنــد بــه شــمار  و مرکــز بانــک داری، تجــارت، مبــادالت ارزی، بازرگانــی و 
مــی رود. در زمــان اســتعمار بریتانیــا بــر هنــد، بمبئــی مرکــز بخش هــای اداری و حکومتــی 

بریتانیــا در شــبه قــاره بــوده و از نظــر آن هــا دروازه ی هنــد بــود.
کم نظیــر. صنعت فیلم ســازی  بمبئــی شــهری اســت بنــدری بــا بناهــای دیدنــی تاریخــی و 
هنــد هــم بیشــتر در بمبئــی متمرکــز اســت و ســهم عمــده ای از تولیــد ســاالنه ی فیلم هــای 

هنــدی در ایــن شــهر و در مرکــز ســینمایی بالیــوود انجــام می شــود.
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بازگشت به فهرست مطالب

حمل و نقل
کمبــود جــای پــارک، ترافیــک و وضعیــت نامناســب جاده هــا، بســیاری از اهالــی  بــه خاطــر 
کار، از وســایل نقلیــه ی عمومــی اســتفاده می کننــد.  بمبئــی بــرای رفــت و آمــد بــه محــل 
کســی شــدن در خیابان هــای پــر دســت انداز بمبئــی از تجربه هــای  بــه هــر حــال ســوار تا
گــر بــه خیابان هــا عــادت نکــرده باشــید،  کــه ا تکــرار نشــدنی ســفر بــه هنــد اســت. هــر چنــد 
ــه هــر حــال وســیله ای اســت  ــه شــما توصیــه نمی کنیــم. ب ــو ریکشــا را ب ــر ات ســوار شــدن ب
ــاالی ســی  ــا ســرعتی ب ــه ب ک ــل اطمینــان  ــا فیزیــک نامطمئــن، درب و داغــان و غیــر قاب ب

کیلومتــر در ســاعت راه مــی رود و راننــده اش خیــال می کنــد شــوماخر اســت!

کسی - تا
ــد و رنگشــان  ــر ندارن کول ــه  ک کوچکــی هســتند  کســی های بمبئــی ماشــین های  بیشــتر تا
ــردد می کننــد و  ــان ت کســی ها معمــواًل در خیاب ســیاه و سقفشــان هــم زرد اســت. ایــن تا

ــران نیســت.  گ قیمت هایشــان هــم چنــدان 

کسی های خصوصی - تا
کرایــه اش تنهــا بیســت و پنــج درصــد بیشــتر  کــه  کولــرداری  گــر دلتــان خواســت بــا ماشــین  ا
کســی های خصوصــی  کســی های معمولــی اســت، جابه جــا شــوید، می توانیــد از تا از تا
کــه متعلــق  کســی خصوصــی ای، بلکــه ترجیحــًا آن هایــی  کنیــد. البتــه نــه هــر تا اســتفاده 
این جــور  کننــد.  پیــروی  کرایه هــا  دولتــی  خ  نــر از  و  باشــند  معلــوم  شــرکت  یــک  بــه 
کار می کنــد،  کسی مترشــان همیشــه درســت  کســی ها هــم تــر و تمیــز و خنک انــد و تا تا
کســی ها امنیــت  کــه راننده هــای مــودب و آموزش دیــده ای هــم دارد. اســتفاده از ایــن تا
کنیــد.  ــا یــک ســاعت زودتــر آن هــا را خبــر  بیشــتری دارد، فقــط بایــد بیــن نیــم ســاعت ت

- اتوبوس
ــا اتوبوس هــای متعــددش، تمــام شــهر و حاشــیه هایش  ــی بمبئــی ب خطــوط اتوبوس ران
کــه باشــید، ایســتگاه اتوبــوس راحــت پیــدا  کــرده. در هــر نقطــه ی شــهر  را بــه هــم وصــل 
می شــود، البتــه برعکــس صندلــی خالــی. اتوبوس هــا همیشــه شــلوغ اند و بــرای ســوار 

شــدن هــم معمــواًل بایــد در صــف ایســتاد. 

آب و هوا
گرمســیری دارد، هفــت مــاه از ســال هوایــش خشــک اســت و اوج  بمبئــی آب و هــوای 
کــه  تــا فوریــه اســت  باران هایــش می افتــد بــه مــاه ژانویــه. فصــل ســردش از دســامبر 
دنبالــش تابســتان از راه می رســد و تــا ژوئــن هــم طــول می کشــد. از ژوئــن تــا انتهــای 
کــه دمــای هــوا پاییــن و  ســپتامبر هــم فصــل باران هــای موســمی اســت. فصــل ســرد 

کم تــر اســت، وقــت مناســبی بــرای ســفر بــه بمبئــی اســت.  رطوبــت هــم 

کز خرید مرا
گــر بــه خاطــر خریــد لباس هــای ســنتی، صنایــع دســتی ارزان قیمــت و حتــی اجنــاس  ا
گرانــی مثــل قالیچــه و جواهــر و این جورچیزهــا بــه هنــد رفتــه باشــید، بمبئــی بهتریــن 
انتخــاب اســت. بعضــی از بهتریــن فروشــگاه های هنــد در ایــن شــهر پیــدا می شــوند و 
کوچــک  گرفتــه تــا وســایل برقــی  کــه از عطــر و لبــاس  تماشــای بســاط دســت فروش هایی 

ــت.  ــف نیس ــی از لط ــم خال ــد ه کرده ان ــن  ــان په را جلویش
کــه نبایــد یادتــان بــرود، چانــه زدن اســت. اواًل  کــردن در بمبئــی، چیــزی  وقــت خریــد 
ــه ســر و وضــع توریســت ها را داشــته باشــد قیمت هــا  ک کســی  ــرای هــر  ــه فروشــنده ها ب ک
کــه برایشــان مشــتری بیاورنــد هــم  کســی هایی  گران تــر می گوینــد، دومــًا بــه راننده تا را 
کــه می گوینــد چانــه زدن را بــا پیشــنهاد  کمیســیون می دهنــد. بــرای همیــن چیزهاســت 

کنیــد.  قیمتــی معــادل یــک چهــارم قیمــت فــروش شــروع 
ســوغاتی های محبــوب بمبئــی عبارتنــد از: ســاری و لباس هــای ســنتی، انــواع صنایــع 
دســتی، لباس هــای پنبــه ای، عــود، کت هــای چرمــی، قالــی و قالیچــه، عتیقه جــات و 

ــای دیگــر.  ــیای دســت دوم و خیلــی چیزه اش

جشنواره ها و رویدادها
- جشنواره ی بنگانگا

کنــار حــوض بانگانــگا  کالســیک، هــر ســال اوایــل دی مــاه، در  جشــنواره ی موســیقی 
می شــود.  برگــزار 

- جشنواره ی بمبئی
از ســال ٢٠٠٤، هــر ســاله جشــنی بــرای معرفــی آداب و رســوم، غذاهــا و فرهنــگ بمبئــی در 

ایــن شــهر برگــزار می شــود. ایــن جشــنواره را در مــاه دی برگــزار می کننــد. 

- مسابقات اسب سواری هندوها
در   ١٩٤٢ ســال  از  کــه  اســت  جهــان  در  اسب ســواری  مســابقات  مشــهورترین  از  یکــی 

می شــود.  برگــزار  بمبئــی 

گاتوردی - گانش 
گانــش، خــدای ثــروت هندوهــا برگــزار می شــوند و ده روز  ایــن جشــن ها بــرای تشــکر از 
گانــش را بــه آب انداختــه  طــول می کشــند. طــی ایــن جشــن ها، مــردم مجســمه هایی از 
و غــرق شــدن آن را نشــانه ی خوش یمنــی می داننــد. بزرگ تریــن جشــنواره ی ســاالنه 

ــزار می شــود. بمبئــی، در مــاه شــهریور برگ
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گردشگری بمبئی  جاذبه های تفریحی و 
- دروازه ی هند 

ــفر  ــودی از س ــوان یادب ــه عن ــت، ب ــتعمار بریتانیاس ــده ای از دوران اس ــه بازمان ــا، ک ــن بن ای
ج چهــارم پادشــاه انگلســتان در ســال ١٩١١ و بــه ســبک ایرانــی ســاخته شــده اســت.  جــور
کشــید و تنهــا بیســت و چهــار ســال بعــد، ارتــش  ســاختمان ایــن بنــا تــا ســال ١٩٢٤ طــول 
کــرد و دوران اســتعمار هنــد بــه پایــان  ج شــدن از هنــد از آن اســتفاده  بریتانیــا بــرای خــار
ــی  ــی بمبئ ــدن های اهال ــع ش ــم جم ــرای دور ه ــبی ب ــل مناس ــا مح ــروزه این ج ــید. ام رس

اســت. 

- هتل تاج محل 
ســبک های  از  تلفیقــی  بــا  کــه  افسانه ایســت  ســاختمانی  محــل،  تــاج  مجلــل  هتــل 
بــه  معمــاری اســالمی و رنســانس ســاخته شــده و از ســاختمان های دیدنــی بمبئــی 

مــی رود.  شــمار 

- موزه ی پرنس ولز 
بهتریــن و بزرگتریــن مــوزه بمبئــی اســت و عــالوه بــر آثــاری دیدنــی از دوران هــای مختلــف 
کشــور را  تاریــخ و هنــر هنــد، نمونه هــای بســیار زیبایــی از حیــات وحــش و آب زیــان ایــن 
هــم دارد. ایــن مــوزه بیــن ســال های ١٩٠٤ و ١٩١٤ بنــا شــده و طــی جنــگ جهانــی اول 
بــه عنــوان بیمارســتان از آن اســتفاده می کردنــد. ســاختمان مــوزه در میــان بــاغ زیبایــی 
قــرار دارد و پــس از مســافرت پرنــس ولــز در ســال ١٩٠٥ بــه هنــد، بــه نــام او نام گــذاری 

شــده اســت.

- پایانه ی چاتراپاتی شیواجی )ایستگاه ملکه ویکتوریا( 
بزرگ تریــن ایســتگاه قطــار بمبئــی و یکــی از بناهــای دیدنی دوران اســتعمار بریتانیاســت. 
ــد  ــک در هن گوتی ــاری  ــبک معم ــی از س کامل ــه ی  ــوان نمون ــه  عن ــا، ب ــاختمان زیب ــن س ای
ــی یونســکو هــم  شــناخته می شــود و در ســال ۲۰۰۴ میــالدی، در فهرســت میــراث جهان

بــه ثبــت رســیده اســت. 

- گالری ملی هنر معاصر 
گالــری، نمایشــگاه هایی از آثــار هنــری هنرمندانــی از هنــد و سرتاســر جهــان برگــزار  در ایــن 

می شــود. 

- دانشگاه بمبئی 
ــی  ــک در بمبئ گوتی ــبک  ــاهکارهای س ــر ش ــی، از دیگ ــی بمبئ ــگاه قدیم ــاختمان دانش س
ــه و  کتابخان ــد از  ــد. بازدی ــوی می مان ــی فرانس ــرن پانزدهم ــاختمان های ق ــه س ــت و ب اس

ــرای عمــوم آزاد اســت.  ــاالر اجتماعــات آن ب ت

- باغ وحش بمبئی
گردشــگری بمبئــی، بــاغ وحــش بســیار زیبــای آن اســت. نــه فقــط  یکــی از جذابیــت هــای 
گــردش در تپه هــای سرســبز آن جــا، کــه بــرای تماشــای حیوانــات و پرنــدگاه  بــه خاطــر 
کــه شــده ســری بــه آن جــا بزنیــد. البتــه تنــوع حیوانــات ایــن بــاغ وحــش  بســیار زیبــا هــم 
گــردش  خیلــی زیــاد نیســت؛ امــا بــه خاطــر داشــتن زمین هــای بــازی اش، بــرای یــک 

خانوادگــی مناســب اســت.

غذا
غــذا خــوردن در یــک رســتوران ســطح بــاال در بمبئــی، بــه خوبی هــر جای دیگر دنیاســت. 
ــدا  ــهر پی ــن ش ــی در ای ــد، غذای ــرش را بکنی ــه فک ک ــا  ــای دنی ــر ج ــد، از ه ــوب بگردی ــر خ گ ا
ــا رســتوران های  ــد ب ــر دنبــال عطــر و طعــم غذاهــای بمبئــی باشــید، بای گ می شــود. امــا ا
کنیــد. در بمبئــی غذاهــای  کنــار خیابــان را هــم امتحــان  کنــار بیاییــد و غذاهــای  ارزان تــر 
کــه  ایرانــی هــم طرفــداران بســیاری دارنــد و رســتوران های زیــادی در ایــن شــهر هســت 
کــه بــه اروپایی هــا توصیــه شــده  این جــور غذاهــا را ســرو می کننــد. جالــب اســت بدانیــد 
کــردن غــذای ایرانــی از ایــن شــهر بیــرون نرونــد. امــا بــرای مــا ایرانی هــا،  بــدون امتحــان 
کــه نــدارد هیــچ، کلــی  کــردن ایــن غذاهــا ضــرری  گــر هــوای وطــن نکــرده باشــیم، امتحــان  ا

هــم منفعــت دارد: 
- غذای چینی

گوان - غذاهای دریایی 
کــه معــادل همــان مــزه ی خودمــان اســت و انــواع مختلفــی دارد؛ البتــه تــا جایــی  - چــات 

کــه جــا داشــته باشــید، نــه بیشــتر. 
که نوعی پلوی دم شده با سبزیجات و سس تمرهندی ست. - بهلپوری 

کولفی. - شیرینی های شیری و خوش مزه ی هندی، مخصوصًا فالوده ی 
گیاهی خوش مزه و معروف هند است. که نوعی همبرگر  - وادا پاو 
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Agra گرا شهر آ
گــره  خانــه ی یکــی از مشــهورترین بناهــای یادبــود  گــرا  یــا بــه قــول خــود هندی هــا، آ آ
کنــار روِد زیبــای َجُمنا  گــرا  کــه درخششــی ابــدی دارد. آ جهــان اســت: تــاج محلــی رؤیایــی 
گرفتــه اســت و اوِج شــکوِه امپراتــورِی مغول هــای هنــد را در ایــن شــهر خواهیــد  شــکل 
گــرای امــروزی را ســاخت و آن را در  کــه آ دیــد. می گوینــد ســلطان ســکندر لــودی بــود 
کــرد. بعــد از مــرگ او، پســرش ابراهیــم  اوایــل قــرن شــانزدهم میــالدی پایتخــت خــودش 
گــرا پایتخــِت  گورکانیــان هنــد، شکســت خــورد و آ لــودی از باِبرشــاه، مؤســس سلســله ی 
کشــیده بودنــد، ایــن  امپراتــورِی مغــول  شــد و مغول هــا هــم، کــه حــاال دســت از غارتگــری 

کردنــد از شــاهکارهای بی نظیــِر معمــاری مثــل تــاج محــل.  شــهر را پــر 
آرامگاهــی  ســاخته اند؛  عشــق  بــرای  کــه  اســت  یادبــودی  باشــکوه ترین  محــل  تــاج 
گــر دم دمه هــای طلــوع آفتــاب  گردشــگری هنــد. ا خیره کننــده و بزرگ تریــن جاذبــه ی 
بــه تــاج محــل برویــد، آرامشــی جادویــی را تجربــه می کنیــد، مخصوصــا بــه ایــن خاطــر 
کــه خیــِل گردشــگراِن پرهیاهــو حوالــی ظهــر بــه تــاج محــل ســرازیر می شــود. غــروب ِ تــاج 

محــل هــم دیدنــی اســت و حــال و هوایــی بی نظیــر دارد. 
کــه هیــچ مرکــز مشــخصی نــدارد و دیدنی هایــش بیــن چنــد  گــرا را طــوری ســاخته اند  آ
کنــده شــده اند. بیشــتر  بــازار بــزرگ و در زمین هایــی بــه مســاحِت ۲۰ کیلومتــر مربــع پرا
کــه  کنتنمنــت می رونــد  گــرا می افتــد بــه ایســتگاه راه آهــن  گذارشــان بــه آ کــه  قطارهایــی 
ایــداق  در جنــوب غربــِی شــهر اســت. پاتــوِق اتوبوس هــای بین شــهری هــم ایســتگاه 
گــرا یــک  گرفتــه اســت. البتــه آ کنتنمنــت قــرار  کــه در شــمال ایســتگاه راه آهــن  اســت 
ــه  ــه ب ک ــازار، دارد  ــاری ب ــرِق کین ــت در ش ــهر، درس ــمال ش ــم در ش ــر ه ــار دیگ ــتگاه قط ایس

گــرا معــروف اســت.  ایســتگاه قلعــه ی آ
مرطــوب  هــوای  و  آب  بــه  گاهــی  هرچنــد  اســت،  نیمه خشــک  گــرا  آ هــوای  و  آب 
ــم و تابســتان هایی  نیمه گرمســیری هــم شــبیه می شــود. ایــن شــهر زمســتان هایی مالی
گــرم دارد و طوفان هــای موســمی را هــم تجربــه می کنــد. البتــه طوفان هــای  خشــک و 
کــه هــر ســال از راه می رســند، امــا بــه ســختِی طوفان هــای موســمی  گــرا بــا ایــن  موســمِی آ
گــرا بــه جــای آب و هــوای  کــه آ بقیــه ی هنــد نیســتند. در واقــع، بــه همیــن دلیــل اســت 

مرطــوِب نیمه گرمســیری معمــوال آب و هوایــی نیمه خشــک دارد. 
ــه  ک ــاده تری  ــی س ــای محل ک ه ــی و خورا ــبک مغول ــای س ــر غذاه ــه خاط ــه ب ــرا همیش گ آ
ــد  ــوده اســت. تــوی ایــن شــهر حتمــا بای ــازار پیدایشــان می کنیــد معــروف ب کوچــه و ب در 
کــــدو حــــلوایی، گــــالب، نارگــــیل و - کــــه بــا  مــزه ی پیتــا را بچشــید؛ شــیرینی مربع شــکلی 

گرایی هــا نمکیــن یــا آجیــِل  زعفــران می پزنــد و خیلی هــا را عاشــق خــودش می کنــد. آ
کــه خودشــان بــه آن دالُمــت می گوینــد و خوردنــش احتمــاال  تنــد مخصوصــی هــم دارنــد 
گــرا ســفر می کنیــد، یادتــان باشــد  کتبــر تــا مــارس بــه آ گــر بیــن ماه هــای ا آتشــتان می زنــد. ا

کــه نوعــی بیســکویِت کنجــدی تنــد و تیــز اســت.  کنیــد  گاَجــک را هــم امتحــان  کــه 
کــه ظــروف و وســایل مرمــری یــا زیــورآالِت  گــرا، مغازه هــای زیــادی را می بینیــد  تــوی آ
گــرا هــم معــروف هســتند و  آ سنگ نشــان می فروشــند. کارهــای چــرم و قالیچه هــای 
ــان  ــازار، خیاب ــدر ب ــه س ــری ب ــت س ــد نیس ــد. ب ــان بروی ــوغاتی سراغش ــرای س ــد ب می توانی
ــاج محــل بزنیــد و غــذای خوشــمزه ای هــم بخوریــد. البتــه موقــع  ــر ت ــا دور و ب ــاد ی فاتح آب
کــه ســنگ های دیگــر را جــای مرمــر بــه شــما  خریــد وســایل مرمــری بایــد حواســتان باشــد 

ــند.  نفروش
گــرا و ۶ ایســتگاه راه آهــن  گــرا، ایســتگاه های اتوبــوس ایــداق و قلعــه ی آ عــالوه بــر فــرودگاه آ
شــهر هــم آن را بــه دیگــر نقــاط هنــد متصــل می کننــد. بــرای رفــت و آمــد شــهری هــم 
کســی، ریکشــاهای موتــوری و غیرموتــوری، دوچرخــه یــا اتوبوس هــای  می توانیــد از تا

کنیــد.  برقــی اســتفاده 
کشــور شــد و بــه همیــن خاطــر  گــرا، پــس از اســتقالل هنــد، مرکــز صنایــع شــیمیایی  آ
امــا در ســال های  ایــن شــهر مشــکل بزرگــی اســت.  آلودگــی ِ هــوا و محیــط زیســت در 
کــه بــرای دیــدِن تــاج محــل  گردشــگری و افزایــش تعــداد مســافرانی  اخیــر، رشــد صنعــت 
گرفته انــد  بــه  و فاتح پــور ســیکری  کــه هــر دو در فهرســت میــراث جهانــِی یونســکو قــرار 
ــرای حــل ایــن مشــکل  کــه دولــت هنــد بیشــتر ب ایــن شــهر می آینــد، باعــث شــده اســت 

ــد.  کن ــالش  ت

چند توصیه: 
گــر دنبــال رســتورانی ارزان می گردیــد، بــد نیســت ســری بــه محلــه ی تاج گنــج بزنیــد.  ۱. ا
رســتوران های ایــن محلــه شــاید ســاده باشــند، امــا در عــوض می توانیــد موقــع غــذا 
ــا یــک تیــر دو نشــان بزنیــد. البتــه تــوی ایــن  کنیــد و ب ــاج محــل را هــم تماشــا  خــوردن ت

ج دهیــد. ــه خــر ــاره ی بهداشــت وســواس ب کمــی درب ــد  ــه بای محل
معمــوال  فروشــنده های  و  شــلوغ  بــازاِر  کینــاری  جــای  بــه  کــه  می کنیــم  پیشــنهاد   .۲
کــه هــم خلوت تــر اســت و هــم  کوچک تــِر جنــوب تاج گنــج برویــد  بی انصافــش بــه بــازار 
کیلومتــر دورتــر  کتبــر تــا مــارس هــم، از ۱۰ صبــح تــا ۱۰ شــب، یــک  ارزان تــر. بیــن ماه هــای ا
ــواع- ــه ان ک ــد  ــدا می کنی ــیلپگرام را پی ــاز ش ــه ی روب ــل، بازارچ ــاج مح ــرقِی ت از دروازه ی ش

گرا شهر آ
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صنایع دستی و آثار هنری را در آن می فروشند.
گردشــگران  کــه  کاله بردارهایــی  گــرا شــهر ناامنــی نیســت، امــا حواســتان بایــد بــه  ۳. آ
حــق  صرافی هــا  و  سوغات فروشــی ها  هتل هــا،  از  بســیاری  باشــد.  می کننــد  نشــان  را 
کســی و ریکشــا می دهنــد تــا برایشــان مشــتری بیاورنــد.  کمیســیون خوبــی بــه راننــدگان تا
کرایــه ی خیلــی  کــه حاضــر اســت بــا  بــه همیــن دلیــل، ممکــن اســت راننــده ای را ببینیــد 
کمیســیون راننــده را  کــه البتــه حــق  کــم یــا حتــی مجانــی شــما را بــه این جــور جاهــا ببــرد 

کاالهــا و خدماتشــان از شــما می گیرنــد.  روی قیمــت 
حریــص  خرده فروش هــای  بعضــی  چــون  کنیــد  جمــع  را  حواســتان  خریــد،  موقــع   .۴
گران تــر بــه شــما بفروشــند، پــس بــد  کــه هــر دروغــی می گوینــد تــا جنــس را  هــم هســتند 

ــد.  کنی ــه  ــابه مقایس ــای مش کااله ــا  ــش را ب ــز، قیمت ــر چی ــد ه ــل از خری ــه قب ک ــت  نیس

دیدنی ها: 
- تاج محل 

گرا  - قلعه ی آ
کبر  - آرامگاه ا
- مهتاب باغ 

- مسجد جامع

تاریخچه
گــرا را بــا شــاهکارهای معمــارِی باقی مانــده  از دوره ی مغول هــا  کــه بیشــتِر مــردم آ بــا ایــن 
اســت.  بــوده  مســکونی  میــالد  از  پیــش  ســال   ۱۰۰۰ از  منطقــه  ایــن  امــا  می شناســند، 
گــرای امــروزی را ســاخت و آن را در اوایــل  کــه آ می گوینــد ســلطان ســکندر لــودی بــود 
ــم  ــرش ابراهی ــرگ او، پس ــس از م ــا پ ــرد. ام ک ــودش  ــت خ ــالدی پایتخ ــانزدهم می ــرن ش ق
گورکانیــان هنــد، شکســت خــورد و  لــودی در ســال ۱۵۲۶ از باِبرشــاه، مؤســس سلســله ی 

ــورِی مغــول  شــد.  ــرا پایتخــِت امپرات گ آ
می آمــد  کار  روی  کــه  کمــی  حا هــر  شــد.  شــروع  زمــان  همیــن  از  گــرا  آ طالیــِی  عصــر 
خ دیگــران بکشــد و  ســاختمان های جدیــد و باشــکوهی می ســاخت تــا توانگریــش را بــه ر
گــرا،  کــم بعــدی هــم ســعی می کــرد روی دســِت پیشــینیانش بلنــد شــود. بابــر، فاتــح آ حا
کبــر  کــه آرام بــاغ نــام داشــت در ســاحل رود َجُمنــا ســاخت و نــوه اش ا اولیــن بــاغ ایرانــی را 
کبرآبــاِد آن روزهــا، را بــه آســمان رســاند و ایــن  شــهر را  گــرا، یــا ا ج و بــاروِی قلعــه ی آ هــم بــر
کــرد. او شــهر جدیــدی  کانــوِن دانــش، هنــر، فرهنــگ، تجــارت و مذهــِب امپراتــوری مغــول 
کــه  گذاشــت؛ شــهری  کبرآبــاد ســاخت و اســمش را فاتح پــور ســیکری  هــم در حاشــیه ی ا

آن را بــه ســبِک اردوگاه هــای نظامــی مغولــی ســاخته بودنــد. 
کــرد.  بوســتان  و  بــاغ  از  پــر  را  شــهر  و  بــود  گیــاه  و  گل  عاشــق  کبــر،  ا پســر  جهانگیــر، 
کــرد و معروف تریــن  شــاه جهان، پســر جهانگیــر، هــم پــای معمــاران بــزرگ را بــه شــهر بــاز 
کبرآبــاد  بنــای یادبــود هنــد، یــا حتــی جهــان، را بــه یــاد همســرش، ممتــاز محــل، در ا

ســاخت: تــاج محــِل رؤیایــی. 
کبرشــاه، جهانگیرشــاه و شــاه جهان پایتخــت امپراتــوری مغــول باقــی  کبرآبــاد در دوره ی ا ا
کــه شــاه جهان در اواســط قــرن هفدهــم پایتختــش را بــه شــاه جهان آباد یــا  مانــد، تــا ایــن 
کــرد، او را در  کــرد. امــا پســرش، اورنگ زیــب، علیــه پــدرش توطئــه  همــان دهلــی منتقــل 
کبرآبــاد برگردانــد، هرچنــد او هــم چنــد   قلعــه بــه زنــدان انداخــت و دوبــاره پایتخــت را بــه ا

کــرد.  ســال بعــد اورنگ آبــاد را پایتخــت خــودش 
کمــاِن سلســله ی ماراتــا افتــاد و  کبرآبــاد بــه دســت حا بعــد از ســقوط امپراتــوری مغــول، ا
گــرا تغییــر دادنــد. امــا در اوایــل قــرن نوزدهــم میــالدی،  کمــان اســم شــهر را بــه آ ایــن حا
کم کــم روزگاِر ســختِی  گــرا هــم بــه ســرزمین های مســتعمره ی بریتانیــا پیوســت. حــاال  آ
گرایی هــا قحطــِی بزرگــی را از ســر  گــرا از راه می رســید. در ســال های ۱۸۳۷ و ۱۸۳۸، آ آ
کــه هنــوز هــم قصــه ی مصیبت هایــش ســر زبــان مــردم شــهر اســت. ایــن شــهر  گذراندنــد 
در اواســط قــرن نوزدهــم هــم مرکــز قیام هایــی علیــه اســتعمار بریتانیــا بــود، امــا ایــن 
گــرا هــم مثــل بقیــه ی هنــد تــا ۱۹۴۷ مســتعمره ی بریتانیــا  قیام هــا موفــق نبودنــد و آ

مانــد. 
کشــور شــد و بــه همیــن خاطــر  گــرا، پــس از اســتقالل هنــد، مرکــز صنایــع شــیمیایی  آ
امــا در ســال های  ایــن شــهر مشــکل بزرگــی اســت.  آلودگــی ِ هــوا و محیــط زیســت در 
کــه بــرای دیــدِن تــاج محــل  گردشــگری و افزایــش تعــداد مســافرانی  اخیــر، رشــد صنعــت 
گرفته انــد  بــه  و فاتح پــور ســیکری  کــه هــر دو در فهرســت میــراث جهانــِی یونســکو قــرار 
ــرای حــل ایــن مشــکل  کــه دولــت هنــد بیشــتر ب ایــن شــهر می آینــد، باعــث شــده اســت 

ــد. کن ــالش  ت

حمل و نقل
کســی ســه چرخه(  کســی یا ریکشــا )تا بــرای رفــت و آمــد بیــن شــهر و فــرودگاه می توانیــد از تا

ج  دارند.  کــه بــه ترتیــب حــدود ۲۰۰ و ۱۰۰ روپیه خــر کنیــد  ســه چرخــه اســتفاده 
گــر می خواهیــد بــا ریکشــاهای موتــوری یــا اتوریکشــاها در شــهر بگردیــد، بهتــر اســت بــه  ا
کنتنمنــت برویــد و بــا پرداخــت ۱۵  کیوســِک شــبانه روزِی اتوریکشــا در ایســتگاه راه آهــن 
روپیــه، ۳۰ روپیــه یــا ۵۰ روپیــه بــه ترتیــب یــک ســواری یک کیلومتــرِی کوتــاه، ســواری 
بــرای  می توانیــد  را  اتوریکشــاها  کنیــد.  تجربــه  را  تاج گنــج  تــا  ســواری  و  بــازار  ســدر  تــا 
گــرا یــا دیگــر دیدنی هــای شــهر هــم  گردش هــای چنــد ســاعته در تــاج محــل، قلعــه ی آ
گــرا ریکشــاهای  خ هــای متفاوتــی دارنــد. راه دیگــِر گــردش در آ کــه البتــه نر کنیــد  کرایــه 

کمتــر هــوا را آلــوده می کننــد.  کــه هــم ارزان ترنــد و هــم  غیرموتــوری هســتند 
گــر دوچرخه ســواری را ترجیــح می دهیــد، می توانیــد بــه فروشــگاه دوچرخــه ی راجــا  ا
کرایــه  کار: ۸ صبــح تــا ۸ شــب( برویــد و بــا پرداخــت روزی ۵۰ روپیــه دوچرخــه ای  )ســاعت 
ــرا را پیشــنهاد نمی کنیــم، چــون هــوای  گ ــا ایــن همــه، مــا دوچرخه ســواری در آ کنیــد. ب

گــرم و آلــوده ی شــهر آزارتــان خواهــد داد. 
کســی های  تا شــبانه روزِی  کیوســک  بــه  ســری  می توانیــد  کســی  تا کرایــه ی  بــرای 
هزینه  هایــی  پرداخــت  بــا  و  بزنیــد  کنتنمنــت  راه آهــن  ایســتگاه  در  پیش پرداختــی 

برویــد.  شــهر  مختلــف  نقــاط  بــه  مشــخص 
گــرا هــم از ۶ صبــح تــا ۷ عصــر هــر ۱۵ دقیقــه یــک بــار میــان دروازه ی  اتوبوس هــای برقــِی آ
ــه  ــط ۵ روپی ــم فق ــان ه کرایه ش ــد و  ــد می کنن ــت و آم ــرا رف گ ــه  ی آ ــل و قلع ــاج مح ــی ت غرب

اســت.

آب و هوا
مرطــوب  هــوای  و  آب  بــه  گاهــی  هرچنــد  اســت،  نیمه خشــک  گــرا  آ هــوای  و  آب 
ــم و تابســتان هایی  نیمه گرمســیری هــم شــبیه می شــود. ایــن شــهر زمســتان هایی مالی
گــرم دارد و طوفان هــای موســمی را هــم تجربــه می کنــد. البتــه طوفان هــای  خشــک و 
کــه هــر ســال از راه می رســند، امــا بــه ســختِی طوفان هــای موســمی  گــرا بــا ایــن  موســمِی آ
گــرا بــه جــای آب و هــوای  کــه آ بقیــه ی هنــد نیســتند. در واقــع، بــه همیــن دلیــل اســت 

مرطــوِب نیمه گرمســیری معمــوال آب و هوایــی نیمه خشــک دارد. 

کز خرید مرا
کــه ظــروف و وســایل مرمــری یــا زیــورآالِت  گــرا، مغازه هــای زیــادی را می بینیــد  تــوی آ
گــرا هــم معــروف هســتند و  آ سنگ نشــان می فروشــند. کارهــای چــرم و قالیچه هــای 
ــان  ــازار، خیاب ــدر ب ــه س ــری ب ــت س ــد نیس ــد. ب ــان بروی ــوغاتی سراغش ــرای س ــد ب می توانی
ــاج محــل بزنیــد و غــذای خوشــمزه ای هــم بخوریــد. البتــه موقــع  ــر ت ــا دور و ب ــاد ی فاتح آب
کــه ســنگ های دیگــر را جــای مرمــر بــه شــما  خریــد وســایل مرمــری بایــد حواســتان باشــد 

ــند.  نفروش
معمــوال  فروشــنده های  و  شــلوغ  بــازاِر  کینــاری  جــای  بــه  کــه  می کنیــم  پیشــنهاد 
کــه هــم خلوت تــر اســت و هــم  کوچک تــِر جنــوب تاج گنــج برویــد  بی انصافــش بــه بــازار 
کیلومتــر دورتــر  کتبــر تــا مــارس هــم، از ۱۰ صبــح تــا ۱۰ شــب، یــک  ارزان تــر. بیــن ماه هــای ا
کــه انــواع  از دروازه ی شــرقِی تــاج محــل، بازارچــه ی روبــاز شــیلپگرام را پیــدا می کنیــد 
صنایــع دســتی و آثــار هنــری را در آن می فروشــند. بــرای خریــد لبــاس می توانیــد بــه 
گــرا، برویــد و برندهــای مشــهور را هــم در  ســابهاش بــازار، نزدیــک ایســتگاه قطــار قلعــه ی آ

خیابــان ام جــی خواهیــد دیــد.
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گرا گردشگری آ جاذبه های تفریحی و 
- تاج محل  

آرامگاهــی  ســاخته اند؛  عشــق  بــرای  کــه  اســت  یادبــودی  باشــکوه ترین  محــل  تــاج 
گــر دم دمه هــای طلــوع آفتــاب  گردشــگری هنــد. ا خیره کننــده و بزرگ تریــن جاذبــه ی 
بــه تــاج محــل برویــد، آرامشــی جادویــی را تجربــه می کنیــد، مخصوصــا بــه ایــن خاطــر 
کــه خیــِل گردشــگراِن پرهیاهــو حوالــی ظهــر بــه تــاج محــل ســرازیر می شــود. غــروب ِ تــاج 
کــه قــرص مــاه  محــل هــم دیدنــی اســت و حــال و هوایــی بی نظیــر دارد. شــب هایی هــم 
ــبانه در  ــای ش ــا توره ــد ب ــب می توانی ــا ۱۲ ش ــاعت ۸ ت ــت، از س ــل اس کام ــا  ــا تقریب ــل ی کام
کــه بلیــت ایــن تورهــا را یــک روز قبــل بایــد  گشــتی بزنیــد. البتــه یادتــان باشــد  تــاج محــل 

ــد.  بخری
کــه در ۳۹  یــاد همســر دومــش، ممتــاز محــل، ســاخت  بــه  را شــاه جهان  تــاج محــل 
مــرِگ ممتــاز محــل چنــان دِل شــاه  زایمــان درگذشــت. می گوینــد  و هنــگام  ســالگی 
کــه موهایــش یک شــبه ســفید شــدند. ســاخِت تــاج محــل را در همــان  جهــان را شکســت 
کردنــد امــا ایــن آرامــگاه مجــدد تــا ســال ۱۶۵۳  ســاِل مــرگ ممتــاز محــل، یعنــی ۱۶۳۱، آغــاز 

کامــل نشــده بــود. 
شــما می توانیــد از دروازه هــای غربــی، جنوبــی و شــرقی وارد تــاج محــل شــوید. همــه ی 
کــه شــوقی جلوخانــه نــام دارد. یــک  ایــن دروازه هــا بــه حیــاط بیرونــی بــاز می شــوند 
بــه ضلــع جنوبــِی  دروازه ی ۳۰ متــرِی ماسه ســنگِی قرمــز شــما را از شــوقی جلوخانــه 
کرده انــد. در طراحــی فضــای  کــه آیه هــای قــرآن را روی دیــوارش حــک  ایوانــی می بــرد 
محبــوِب  الگــوی  کــه  کرده انــد  اســتفاده  چهاربــاغ  ایرانــِی  الگــوِی  از  محــل  تــاج  ســبز 
کوچکــی هســت )بلیــت:  فرمانروایــان مغــول بــوده اســت. در غــرب چهاربــاغ، مــوزه ی 
کار: شــنبه تــا پنج شــنبه ۹ صبــح تــا ۵ عصــر( کــه نســخه های اصــِل  ۵ روپیــه، ســاعت 

نقشــه های معمــارِی تــاج محــل و آثــار جالــب دیگــری را نمایــش می دهــد. 

خــود مقبــره را روی یــک ســکوی مرمریــن مرتفــع در انتهــای شــمالِی چهاربــاغ ســاخته اند 
گوشــه های ایــن ســکو بــه آســمان رفته انــد. در  و مناره  هــای ســفید و بلنــدی هــم در 
کــه هنــوز هــم از  گنبــد ماسه ســنگِی قرمــز می بینیــد  غــرِب مقبــره، مســجدی بــا یــک 
ــواب  ــاختماِن ج ــم س ــره ه ــرق مقب ــت. در ش گراس ــلماناِن آ ــع مس ــز تجم ک ــن مرا مهم تری
کــه آن را، بــرای حفــظ تقــارن، درســت شــبیه مســجد ســاخته اند و  را پیــدا می کنیــد 

احتمــاال اســتراحتگاهی بــرای مســافران بــوده اســت. 
روی  کنده کاری شــده  گل هــای  و  اســت  ســفید  مرمــر  ســنگ  از  مقبــره  ســاختمان 
کــه  دارد  کوچــک  گنبــد  چهــار  ســازه  ایــن  کِل  می کننــد.  خیــره  را  چشــم ها  ســنگ ها 
کــه یــک منــاره ی برنجــِی ۱۷  گرفته انــد؛ گنبــدی  گنبــد پیازی شــکِل مرکــزی را در میــان 
کــه این جــا  کــه دو مقبــره ی ممتــاز محــل و شــاه جهــان  متــری دارد. بــد نیســت بدانیــد 
در  واقــع  در  را  دل داده  شــوهِر  و  زن  ایــن  و  هســتند  دروغیــن  مقبره هایــی  می بینیــد 

کرده انــد.  دفــن  ســاختمان  زیرزمیــن 
کنیــد: همــراه داشــتِن  ــد رعایــت  ــاج محــل خیلــی چیزهــا را بای کــه تــوی ت ــان باشــد  یادت
ســه پایه ی  و  همــراه  تلفــن  کبریــت،  کــو،  تنبا نوشــت افزار،  نوشــیدنی،  و  غذایــی  مــواد 
گرفتــن و فیلم بــرداری هــم داخــل مقبــره  دوربیــن در این جــا قدغــن اســت و عکــس 

ممنــوع اســت. 
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گرا  - قلعه ی آ
کــرد و نــوه اش  کاِخ ماسه ســنگی را در ســال ۱۵۶۵ شــروع  کبــر شــاه ســاخِت ایــن قلعــه و  ا
ــاِی  ــر ج ــت س ــه درس ــه، ک ــن قلع ــت ای ــاه می خواس ــر ش کب ــرد. ا ک ــل  کام ــاه جهان آن را  ش
گرفتــه اســت، دژی نظامــی باشــد، امــا شــاه جهان  اســتحکاماِت قدیمی تــِر راجپــوت قــرار 
طالیــِی  قفــس  بــه  اورنگ زیــب  کودتــای  از  پــس  کــه  کاخــی  ســاخت؛  کاخ  یــک  آن  از 
ــاروی نهایــِی قلعــه را  ج و ب کــه بــر ــود  شــاه جهان تبدیــل شــد. همیــن اورنگ زیــب هــم ب

کــرد.  بــه مجموعــه اضافــه 
دیوارهــای قلعــه بیــش از ۲۰ متــر ارتفــاع و حــدود ٢.٥ کیلومتــر طــول دارنــد و تنهــا راه  
گذشــتن از دروازه هــای عظیــم قلعــه بــوده اســت. درون  رفتــِن بــه آن ســوی دیوارهــا 
فقــط  کــه  اســت  شــبیه  متعــدد  ســاختمان های  از  مارپیچــی  بــه  بیشــتر  مجموعــه 
کنیــد. البتــه بخش هــای بزرگــی از مجموعــه  می توانیــد از بعضــی قســمت هایش بازدیــد 

ویــران شــده اند.  هــم در جریــان جنگ هــای مختلــف 
کــه طراحــی  ــه مجموعــه دروازه ی آمــار ســینگ در جنــوب اســت  امــروزه تنهــا راه ورود ب
گیــج می کــرده اســت. از این جــا بــه دروازه ی دیگــری می رســید  پیچیــده اش مهاجمــان را 
کــه محــل بــار عــاِم شــاه جهان  کــه بــه حیــاِط دیــوان عــام بــاز می شــود؛ تــاالری ســتون دار 
ــه  ک ــد را می بینیــد  ــا مســجد مرواری ــوان عــام، مســجِد ُمتــی ی ــوده اســت. در شــماِل دی ب
گردشــگران بــاز نیســت، امــا در عــوض می توانیــد بــه مســجد نگینــه  معمــوال بــرای بازدیــد 
کــه بــه رود و تــاج محل مشــرف اســت  در طبقــه ی بــاالی قلعــه برویــد. در تــراس مجموعــه 
ــوده  ــر، ب کب ــر ا ــر، پس ــاهِی جهانگی ــت پادش ــه تخ ک ــد  ــدا می کنی ــر را پی ــت جهانگی ــم تخ ه
گــر رو بــه رود بایســتید، دیــوان خــاص را هــم در ســمت راســتتان می بینیــد.  اســت. حــاال ا
ج، خــاص محــل، کاخ جهانگیــر، حــوض جهانگیــر و  شــیش محــل )کاخ آینــه(، ُمَســمان بــر

گــرا هســتند.  مســجد مینــا هــم از دیگــر ســاختمان های دیدنــِی قلعــه ی آ

کبر  - آرامگاه ا
کبــر، بزرگ تریــن امپراتــور مغــول،  ایــن مقبــره ی خیره کننــده ی ماسه ســنگی و مرمریــن را ا
بــرای خــودش ســاخت. دروازه ی بی نظیــِر بلنــد دروازه شــما را بــه حیــاط وســیع مقبــره 
گوشــه ی مقبــره هــم منــاره ای زیبــا از ماسه ســنگ را بــا انگاره هــای  می رســاند و در هــر 
ــه هنــوز هــم  ک گرفتــه  ــرار  ــِز باغــی آرام ق هندســِی بی نظیــر می بینیــد. خــود مقبــره در مرک

آهوبره هــا در آن زندگــی می کننــد. 
گرفتــه اســت و  ــرار  ــرا، ق گ ــی قلعــه ی آ آرامــگاه در ســیکاندرا، در ۱۰ کیلومتــرِی شــمال غرب
کرایــه شــما را نیــم ســاعته  کــه از ایــن قلعــه بــه ماتــورا می رونــد بــا ۱۰ روپیــه  اتوبوس هایــی 
کســی هــم  ــا تا کســی ســه چرخه( ی ــا ریکشــا )تا بــه آرامــگاه می رســانند. البتــه می توانیــد ب

بــه آرامــگاه بیاییــد. 

- مهتاب باغ 
ایــن پــارک را بــه ســبک باغ هــای ســبک مغولــی ســاخته اند و درســت روبــه روی تــاج 
گرفتــه اســت. از ایــن پــارک می توانیــد نمــای  محــل و در ســاحل شــمالِی رود جمنــا قــرار 
گرفتــار هیاهــو و ازدحــاِم گردشــگران  کــه  کنیــد، بــی ایــن  پشــتِی تــاج محــل را هــم تماشــا 

شــوید. 

- مسجد جامع 
دختــر  افتخــار  بــه  و   ۱۶۴۸ ســال  در  شــاه جهان  را  ماسه ســنگی  زیبــای  مســجد  ایــن 
ــه ورودِی اصلــی قلعــه ی  ــزرگ ایــن مســجد را ب محبوبــش جهــان آرا ســاخت. حیاطــی ب
کشــیدند  کــه بریتانیایی هــا در اواســط قــرن نوزدهــم  گــرا متصــل می کــرد، امــا خــط آهنــی  آ
کــرد. کنــار مســجد  گذشــت و اتصــال دو مجموعــه را قطــع  درســت از وســط ایــن حیــاط 
غ تــا جــان آدمــی زاد را  کــه از شــیر مــر جامــع هــم بــازار رنگارنــِگ کینــاری را می بینیــد 

کنیــد.  می توانیــد در آن پیــدا 

غذا
ــه  ک ــاده تری  ــی س ــای محل ک ه ــی و خورا ــبک مغول ــای س ــر غذاه ــه خاط ــه ب ــرا همیش گ آ
ــد  ــوده اســت. تــوی ایــن شــهر حتمــا بای ــازار پیدایشــان می کنیــد معــروف ب کوچــه و ب در 
نارگیــل و  کــدو حلوایــی، گالب،  بــا  کــه  را بچشــید؛ شــیرینی مربع شــکلی  مــزه ی پیتــا 
گرایی هــا نمکیــن یــا آجیــِل  زعفــران می پزنــد و خیلی هــا را عاشــق خــودش می کنــد. آ
کــه خودشــان بــه آن دالُمــت می گوینــد و خوردنــش احتمــاال  تنــد مخصوصــی هــم دارنــد 
گــرا ســفر می کنیــد، یادتــان باشــد  کتبــر تــا مــارس بــه آ گــر بیــن ماه هــای ا آتشــتان می زنــد. ا

کــه نوعــی بیســکویِت کنجــدی تنــد و تیــز اســت.  کنیــد  گاَجــک را هــم امتحــان  کــه 
گــر دنبــال رســتورانی ارزان می گردیــد، بــد نیســت ســری بــه محلــه ی تاج گنــج بزنیــد.  ا
رســتوران های ایــن محلــه شــاید ســاده باشــند، امــا در عــوض می توانیــد موقــع غــذا 
ــا یــک تیــر دو نشــان بزنیــد. البتــه تــوی ایــن  کنیــد و ب ــاج محــل را هــم تماشــا  خــوردن ت

ج دهیــد.  کمــی دربــاره ی بهداشــت وســواس بــه خــر محلــه بایــد 

- استاف ِمیِکرز 
تـراس روی بـام ایـن رسـتوراِن محلـه ی تاج گنـج بـه تـاج محـل مشـرف اسـت و غذاهایش 

هـم مطمئن هسـتند. 

گیاهِی شانکارا  - رستوران 
کــه بــه تــاج محــل مشــرف نیســت، امــا در  این جــا از معــدود رســتوران های تاج گنــج اســت 

گیاهــِی خوشــمزه ، آشــپزخانه ای تمیز و محیطی دلنشــین دارد.  عــوض غذاهــای 

کافه  - یاش 
نمایــش  فیلــم  شــب ها  اســت:  تاج گنــج  همــه کاره ی  رســتوران های  آن  از  کافــه  یــاش 
می دهــد، مســافران می تواننــد وسایلشــان را این جــا امانــت بگذارنــد و از دوش هایــش 

کننــد و غذاهــای خوشــمزه ای هــم دارد.  اســتفاده 

- رستوران شانتی 
کم نظیــرش بــه تــاج  شــانتی رســتورانی ســاده اســت، امــا غذاهــای مناســب و چشــم انداز 
ــردش در  گ ــروع  ــش از ش ــه پی ــوردن صبحان ــرای خ ــی ب ــه ای عال گزین ــه  ــا را ب ــل این ج مح

کــرده اســت.    گــرا تبدیــل  آ

کشمی ویالز  - ال
گرفتــه اســت و غذاهــای معــروف جنــوب هنــد، مثــل  ــرار  ــازار ق ایــن رســتوران در ســدر ب

ایدلــی یــا اوتاپــام، را ســرو می کنــد. 

- پارک 
کــه غذاهــای هنــدی، اروپایــی و  رســتورانی چوبــی و محبــوب مســافران در ســدر بــازار 

ک هــای مغولــی را هــم در آن پیــدا می کنیــد.    چینــی دارد و بعضــی خورا

نلی 
ُ
- ا

کرده انــد و بیشــتر وقت هــا پــر از مســافر  ایــن رســتوراِن خودمانــی را بــا چــوب بامبــو تزئیــن 
و توریســت اســت. تابســتان ها، ُانلــی از ســاعت ۷ شــب برنامــه ی موســیقی زنــده دارد 

کنیــد.  ــی و تندوری هایــش را حتمــا امتحــان  کــه غذاهــای مغول و پیشــنهاد می کنیــم 

- اصفهان 
کمــی ســخت اســت و غذاهایــش هــم نســبتا  کــه رزرو میــز در ایــن رســتوران  بــا ایــن 
گــران، امــا این جــا طعــم بهتریــن غذاهــای شــمال هنــد را خواهیــد  چشــید. هنــگام رزرو، 

کنیــد.  می توانیــد شــام ســاعت ۷ یــا شــام ســاعت ٩:٣٠ شــب را انتخــاب 
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بازگشت به فهرست مطالب

Kolkata کلکته شهر 
کلکتــه، مرکــز ایالــت بنــگال غربــی و پایتخــت پیشــین هندوســتان اســت. بــا ایــن  کــه یــک 
وقتــی ایــن شــهر پــر جمعیت تریــن شــهر هنــد بــود، امــا ایــن عنــوان را هــم بــه همــراه 
کــرد و امــروزه، بــه عنــوان شــهر پــر جنب وجــوش  گــذار  عنــوان پایتخــت بــه دهلی نــو وا
ــی  ــتوران ها، زندگ ــو، رس ــو در ت ــای ت ــا خیابان ه ــزرگ ب ــهری ب ــود؛ ش ــناخته می ش ــد ش هن

کــه فرهنــگ هنــد را بــه خوبــی نشــان می دهــد. شــبانه و دیدنی هایــی فریبنــده 
نیــم  و  مــاه  یــک  زمســتان هایش معمــواًل  و مرطــوب دارد.  گــرم  هــوای  و  کلکتــه، آب 
کم تــر از ده درجــه ی ســانتی گراد نمی رســد.  بیشــتر طــول نمی کشــد و دمــای هوایــش بــه 
گرم تریــن مــاه ســال هــم، مــاه مــه بــا نزدیــک چهــل درجــه حــرارت اســت. تمــام فصل هــا 
بنــا بــه ســلیقه مســافران خــودش را دارد ولــی بــا وجــود دمــای هــوا، تعطیــالت تابســتان 
گــر عــادت  کلکتــه باشــد. بــه هــر حــال، ا یــا ژانویــه می توانــد فصــل شــلوغی بــرای ســفر بــه 
کــه در هنــد می خوریــد پــر از  گرمــای زیــاد نداریــد، بــا توجــه بــه این کــه غذاهایــی  بــه 
ــه ی  ــد. تجرب ــوش نکنی ــو را فرام ــالم و لیم ــیدن آب س ــود، نوش ــد ب ــل خواهن ــه و فلف ادوی
ــرد، ممکــن اســت  ک ــوان چشم پوشــی  ــه از عطــر و طعم شــان نمی ت ک غذاهــای متفــاوت 
کنــد؛ قبــل از  گرمــای هــوا نیــز آن را تشــدید  بــا عادت هــای غذایــی شــما ســازگار نباشــد و 

کنیــد.  انتخــاب زمــان ســفر بــه همــه ی این هــا خــوب فکــر 
کــرده باشــید، اولیــن میزبــان شــما فــرودگاه بین المللــی  گــر بــا هواپیمــا بــه ایــن شــهر ســفر  ا
ح  کــه ماننــد بقیــه ی فرودگاه هــای شــهرهای مطــر کلکتــه خواهــد بــود  نتاجــی ســوباش 
هنــد، مجهــز و مــدرن اســت. فــرودگاه حــدود بیســت کیلومتر بــا شــهر فاصلــه دارد و بــرای 
کنیــد. یــک خــط تــرن جدیــد هــم  کســی یــا اتوبــوس اســتفاده  رفــت و آمــد می توانیــد از تا
کســی های فــرودگاه یــا داخــل  گــر تا کــرده. ا کــه فــرودگاه را بــه مرکــز شــهر وصــل  هســت 
کســی متر اســتفاده نمی کردنــد بهتــر اســت قبــل از ســوار شــدن ســر قیمــت بــا  شــهر، از تا
گانــه حرکــت می کننــد و  کلکتــه در پنــج خــط جدا آن هــا بــه توافــق برســید. اتوبوس هــای 
کــه آدرس دقیقــی از مقصــد نداشــته باشــید، بهتــر اســت از راننــده راهنمایــی  در صورتــی 
ــه  ــایل نقلی ــن وس ــد و از مهم تری ــی دارن ــای راحت ــر و صندلی ه کول ــا  ــد. اتوبوس ه بخواهی
را  نقــل  و  راه هــای حمــل  متنوع تریــن  از  یکــی  کلکتــه  کلکتــه شــناخته می شــوند.  در 
کــه مســافران  کســی های زردرنــگ، قایق هایــی  تا اتوبــوس،  در جهــان دارد: خطــوط 
زیرزمینــی  اولیــن قطــار  کــه  کلکتــه  متــروی  را دو طــرف رودخانــه جابه جــا می کننــد، 
ــا  ــت، قطاره ــد اس ــود در هن ــوای موج ــا ترام ــه تنه ک ــه  کلکت ــوای  ــوده، ترام ــتان ب هندوس
کــه در حومــه ی شــهر هســتند و در آخــــر ریکــــشاها، موتورهــــای ســه چــــرخه ی هــــندی-

ــود.  ــن می ش ــره تزیی گل و مه ــا  ــان ب ــدون درش ــن ب کابی ــی  گاه ــد و  ــد و تیزن ــی تن ــه خیل ک
پیــدا می کنیــد.  بیشــتر  یعنــی شــمال شــهر،  کلکتــه،  قدیمــی  مناطــق  را در  ریکشــاها 
ــه  ــهر ب ــاری ش ــب تج ــه قل ک ــت  ــعه اس ــال توس ــد و در ح ــه ای جدی ــه، منطق کلکت ــوب  جن

می آیــد. شــمار 
ــا و  ــد، رنگ ه ــم می آی ــه چش ــتان ب ــهرهای هندوس ــام ش ــه در تم ک ــزی  ــن چی ــًا اولی تقریب
گرفتــه تــا ســاختمان ها و تزئینــات خیابــان.  نقش ونگارهــا هســتند؛ از لبــاس و جواهــرات 
کنیــد زمــان فســتیوال ها، کلکتــه چــه ظاهــری  ــر از رنــگ اســت. حــاال تصــور  همــه جــا پ
اول  بــار  یــک  کــه  اســت  آیینــی هنــدی  یــک جشــن  پوجــا  مثــاًل دورگا  پیــدا می کنــد. 
تابســتان و یــک بــار اول زمســتان برگــزار می شــود. بــه مناســبت ایــن جشــن در خیابان هــا 
چادرهــای رنگــی برپــا می کننــد، مراســم رقــص و پرســتش دارنــد و عــود و رنگ هــای 

کالم شــهر پــر از رنــگ می شــود. مقــدس بــه یکدیگــر می پاشــند و در یــک 
کــه بــه ســبک معمــاری  کلکتــه، کاخ تماشــایی ویکتوریاســت  یکــی از مهم تریــن بناهــای 
یــاد پرنســس زیبــای هنــدی، راجــا، ســاخته شــده. کاخ ویکتوریــا در  بــه  ایتالیایــی و 
گرفتــه و بــه غیــر از توریســت ها، مــردم  ج گیــت، میــان پارکــی زیبــا قــرار  امتــداد خیابــان جور

ــه این جــا می آینــد.  ــذار ب گ گشــت و  ــرای  محلــی نیــز ب
کاخ ویکتوریــا آمده ایــد، بــد نیســت پیــاده روی در خیابــان چورینگــی  کــه تــا نزدیکــی  حــاال 
کــه بــه قلعــه ی عظیم  کنیــد. خیابانــی سرســبز بــا نورپردازی هــای تماشــایی  را هــم تجربــه 
و تســخیرناپذیر انگلســتان ختــم می شــود. قلعــه هنــوز هــم تحــت حفاظت هــای شــدید 
کــرد. تقریبــًا بیشــتر  امنیتــی اســت و تنهــا بــا مجوزهــای خــاص می تــوان از آن بازدیــد 
کــه  کلکتــه در همیــن خیابــان چورینگــی جمــع شــده اند؛ مــوزه ی هندی هــا  دیدنی هــای 
در ســال ١٨٧٧ بــه ســبک معمــاری ایتالیایــی ســاخته شــده، مجموعــه ای از دیدنی هــای 
عجیــب و غریــب از هنــد و حتــی جاهــای دیگــر جهــان را در خــودش جــا داده. اطــراف 
منطقــه ی فورت ویلیلــم، در نزدیکــی همیــن خیابــان، رســتوران های بســیاری را مــی 
کســی در هنــد، هــوس غــذای چینــی  کم تــر پیــش می آیــد  کــرد. بــا این کــه  تــوان پیــدا 
کل  کــم نیســت. در  کــرده باشــد، ولــی تعــداد رســتوران های بین المللــی در ایــن شــهر 
بیشــتر توریســت ها ســعی می کننــد در همیــن دور و بــر خیابــان چورینگــی اقامــت داشــته 
ــه شــاید در زمــان تعطیــالت قیمــت  ک باشــند. ایــن منطقــه هتل هــای خوبــی هــم دارد 
باالتــری داشــته باشــند ولــی خیال تــان را از بابــت رفــت و آمــد و مســیرهای شــلوغ راحــت 
می کننــد؛ البتــه هتل هــای خیابــان ســادر هــم بــه خاطــر قیمت هــای مقــرون بــه صرفــه -

کلکته  شهر 
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و دسترسی آسان به وسایل نقلیه ی عمومی طرفدارهای خودشان را دارند.
خیلــی  هــم  هــا  توریســت  بــرای  کــه  کلکتــه  آمــد  و  رفــت  پــر  مناطــق  از  دیگــر  یکــی 
دوست داشــتنی اســت، باغ هــای بی بــی دی اســت؛ اطــراف ایــن بــاغ چنــد تایــی مرکــز 
گرفتــه. در قســمت جنوبــی ایــن  خریــد، ســینما و مســجد قدیمــی تیپــو ســلطان قــرار 
کلکتــه  بــه  زیــاد  دیگــر  چینی هــا  این کــه  بــا  شــده.  واقــع  چینی هــا  محلــه ی  منطقــه، 
مهاجــرت نمی کننــد، ولــی هنــوز بــازار و دو تــا معبــد رنگارنــگ چینــی در ایــن شــهر باقــی 
کــه  مانده انــد. در میــان بــازار شــلوغ چینی هــا، کلیســای ارامنــه بــا نمــای ســفید رنگــش 

اوایــل قــرن هجــده ســاخته شــده، آرام ایســتاده اســت. 
کلکتــه را تامیــن  کــه در قدیــم آب  اطــراف بــاغ بی بــی دی، چشــمه ی آبــی وجــود دارد 
می کــرده و بــه همیــن خاطــر مــردم شــهر آن ناحیــه را میــدان مخــزن می نامنــد. در ایــن 
ناحیــه ســاختمان های مســتعمراتی زیــادی بــا معماری هــای متفــاوت وجــود دارنــد. 
گاهــی از عمــر ســاختمان نزدیــک بــه ســیصد ســال می گــذرد، امــا هنــوز هــم مــردم یــا 

بخش هــای دولتــی در آن اقامــت دارنــد.
کــز تجــاری صنایــع دســتی هنــد اســت. مثــاًل لــوازم چرمــی و  کلکتــه یکــی از مهم تریــن مرا
گاهــی داســتانی از یــک  کــه  کنده کاری هــا یــا زری دوزی هــای منحصربه فــردی  چوبــی بــا 
شــعر را روایــت می کنــد. بــه خاطــر ارزش هنــری و یگانــه  بــودن ایــن آثــار در جهــان شــاید 
کــز خریــد بــزرگ مثــل متروپولیــس )نزدیــک هایلنــد پــارک( و متروپــالزا )نزدیــک  در مرا
کثــر آن هــا را در  ســفارت انگلســتان( قیمت هــای خیلــی باالیــی داشــته باشــند، ولــی ا
کیدرپــور بــا قیمت هــای پایین تــری می تــوان خریــد. معمــواًل  بازارهــای محلــی مثــل بــازار 
انتخــاب بیــن بدلیجــات، لباس هــا، عودهــا و ادویه هــای هنــدی ســخت اســت، ولــی بــه 
کوچکــی از ایــن همــه رنــگ و بــو را  هــر حــال همــه ی مســافران وسوســه می شــوند تکــه ی 

تــوی چمدان هایشــان جــا دهنــد.

کلکته وقت بیشتری داشتید: گر در  ا
گــر در زمــان فســتیوال پوجــا در  رودخانــه ی مقــدس هوگلــی را از یــاد نبریــد؛ مخصوصــًا ا
ــه  ــن رودخان ــل ای ــدی را داخ ــمه های هن ــا و مجس ــن، بت ه ــام جش ــد. در ای ــه بودی کلکت
باقــی  رودخانــه  ایــن  در  همیشــه  بــرای  آن هــا  مقــدس  روح  معتقدنــد  و  می اندازنــد 

می مانــد.

تاریخچه
کشــور هنــد اســت. تــا چنــد  کلکتــه پایتخــت ایالــت بنــگال غربــی و از شــهرهای مهــم 
کشــور بــه شــمار می رفــت، امــا در  ســال پیــش از ایــن هــم پرجمعیت تریــن شــهر ایــن 
کلکتــه  تــا ۱۹۱۱  از ســال ۱۷۷۲  از آن پرجمعیت ترنــد.  بمبئــی  و  حــال حاضــر دهلی نــو 
پایتخــت هندوســتان بــود و پــس از آن ایــن عنــوان بــه دهلــی نــو اختصــاص یافــت. کلکتــه 
فســتیوال روزانــه ی انسان هاســت و بیشــتر هنرمنــدان و نــام آوران هنــدی قــرن نوزدهــم 
کــه هنــوز هــم محله هــای قدیمــی و پرجمعیــت  و بیســتم، از ایــن شــهر بوده انــد. هرچنــد 
بــه تازگــی ســاخته  کــه  امــا بازارهــا و ســاختمان های مدرنــی  کلکتــه حفــظ شــده اند، 
کــه ســراغ برخــی از بهتریــن  شــده اند، چهــره ی دیگــری بــه شــهر داده انــد، بــه طــوری 
کــه از  گرفــت. کلکتــه، شــهری اســت  رســتوران ها و مرکزخریدهــای هنــد را بایــد در این جــا 

ــه آن پشــیمان نخواهیــد شــد. ســفر ب
کــه شــیوا، ایــزد آفریننــده و نگهدارنــده ی دنیــا، از دیــدن جنازه ی  در اســاطیر هنــدو آمــده 
کــه تصمیــم می گیــرد بــه تالفــی ایــن  ســاتی، تــازه عــروس خــود، آن قــدر ناراحــت می شــود 
کنــد. ویشــنو، ایــزد ایــزدان جلــوی شــیوا را می گیــرد، امــا باعــث  اتفــاق، دنیــا را ویــران 
می شــود بــدت ســاتی بــه ٥١ تکــه تقســیم شــود. ایــن تکه هــای خون آلــود در سراســر هنــد 
کلکتــه افتــاده و بــه جایــش  کــه یکــی از انگشــتانش در  پخــش می شــوند و حکایــت اســت 

معبــد مقدســی ســاخته اند.

حمل و نقل
- مترو

کلکتــه، اولیــن سیســتم متــروی زیرزمینــی هنــد اســت، امــا تــا بــه امــروز  کــه متــروی  بــا ایــن 
کــه شــمال شــهر را بــه جنــوب آن وصــل می کنــد. قطارهــا بــا ایــن  هــم تنهــا یــک خــط دارد 

کــه معمــواًل شــلوغ اند، امــا اغلــب تمیزنــد و ســر وقــت می آینــد و می رونــد. 

کسی - تا
کــه در خیابان هایــش می چرخنــد،  کســی های زرد رنگــی  کلکتــه را نمی شــود بــدون تا
گیــر می آیــد، هــم ارزان اســت و هــم راننده هــا  کلکتــه هــم راحــت  کســی در  کــرد! تا تصــور 
در  و  شــب ها  معمــواًل  می کننــد.  حســاب  را  کرایــه  کســی متر  تا روی  از  وقت هــا  بیشــتر 
هــم  ایــن  امــا  بیشــتر حســاب می کننــد،  کمــی  را  کرایه هــا  از شــهر،  ج  مســیرهای خــار

بســتگی بــه اســتعداد چانه زنــی شــما دارد. 

- تراموا
در  مانــده  باقــی  برقــی  ترامــوای  و قدیمی تریــن  ترامــوای هنــد  تنهــا  کلکتــه،  ترامــوای 
آسیاســت. بــا ایــن ترامــوا دیگــر در بخشــی از مناطــق شــهر رفــت و آمــد نــدارد، بــا ایــن 
حــال بــاز هــم در بعضــی مناطــق، یکــی از مهم تریــن وســیله های جابه جــا شــدن اهالــی 

کلکتــه اســت. 

- اتوبوس
کلکتــه، ارزان تریــن راه رفــت و آمــد در ایــن شــهر اســت، هــر  سیســتم بــزرگ اتوبوس هــای 
گهی هــای بنگالــی یــا انگلیســی  کــه آ کــه راحت تریــن آن هــا نیســت. اتوبوس هایــی  چنــد 
کرده انــد. راننده هــا،  کلکتــه را رنگارنــگ  روی تمامشــان نوشــته شــده، خیابان هــای 
کســی  کافــی اســت  معمــواًل مسیرشــان را بــرای تمــام عابــران پیــاده فریــاد می زننــد و 

کننــد.  ــا برایــش توقــف  کنــد ت اشــاره ای 

- اتو ریکشا
گنجایــش چهــار نفــر مســافر را  کــه  کوچــک ســه چرخه ای اســت  اتــو ریکشــا، اتوموبیــل 
کرایــه ی مســیرهایش مشــخص اســت. اتــو ریکشــاها در جاهــای مختلفــی از شــهر  دارد و 

ــد.  ایســتگاه دارن

- ریکشا
کــه انســان آن هــا را می کشــد،  کــه هنــوز هــم ریکشــاهایی  کالن شــهر دنیاســت  کلکتــه تنهــا 

یکــی از وســایل حمــل و نقــل معمــول اســت.

آب و هوا
گاهــی خشــک. تابســتان ها  گاهــی مرطــوب اســت و  گرمســیری دارد و  کلکتــه آب و هــوای 
گــرم و طــوب اســت و دمــا معمــواًل کمتــر از ٣٠ درجــه ی ســانتی گراد؛ امــا در فصــل  هــوا 
ــا ٤٠ درجــه هــم می رســد. زمســتان  گاهــی ت کــه می شــود مــاه مــه و ژوئــن، دمــا  خشــک 
کلکتــه، در نهایــت دو مــاه تــا دو مــاه و نیــم بیشــتر طــول نمی کشــد و دمــای هوایــش بیــن 

ــا ١١ درجــه ی ســانتی گراد اســت. ٩ ت

کز خرید مرا
کــز مهــم فــروش صنایــع دســتی در شــرق هنــد اســت. مجســمه های ســفالی  کلکتــه از مرا

اســب های بانکــورا، ســاری و مصنوعــات چرمــی، بهتریــن صنایــع دســتی ایــن شــهرند.

پیشنهاد سفر
- در دو روز

گشــتی بزنیــد. از اداره ی  کنیــد و در ناحیــه ی بی بــی دی بــاغ  از شــمال میــَدن شــروع 
کاخ مرمــر را بگیریــد و بــه ســمت چایناتــاون  توریســم وســت بنگال اجازه نامــه ی بازدیــد از 
ــفارش  ــوه س ــک قه ــا ی ــبک ب ــی س ــنت غذای ــارک س ــد. در پ کنی ــت  ــا( حرک ــهر چینی ه )ش
ــا تماشــای یکــی از تئاترهــای ســالن  ــا مــوزه ی هنــدی قدمــی بزنیــد. شــب را ب دهیــد و ت

ــا بگذرانیــد.  ویکتوری
کنیــد و بــه بلورمــات و  گل رنگارنــگ ملــک قــات شــروع  روز دوم را بــا تماشــای بــازار 
کاخ مرمــر برویــد.  کشی نســوار ســری بزنیــد. در راه برگشــت بــه شــهر هــم بــه بازدیــد از  دا
کمپلکــس اســت. بعدازظهــر، زمــان خوبــی بــرای تماشــای برنامــه ای فرهنگــی در نانــدان 
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جشنواره ها و رویدادها
- همایش موسیقی دوِور ِلین 

کــه اســتادانی از  کالســیک هنــد اســت  یکــی از باارزش تریــن جشــنواره های موســیقی 
سرتاســر جهــان در آن شــرکت می کننــد. در ســال های اخیــر، ایــن جشــنواره بیــن بیســت 
برگــزار  نــازرول مانچــا  رابینــدرا در  پــارک ســاروار  ژانویــه در  تــا بیســت و ششــم  و ســوم 

می شــود. 

کلکته  - بوآمال 
کــه از ســال ١٩٧٥ بــه این طــرف، هــر ســال در  کتــاب آسیاســت  بزرگ تریــن نمایشــگاه 
کار می کنــد و از مهم تریــن نمایشــگاه های  آخریــن چهارشــنبه ی مــاه ژانویــه شــروع بــه 
چــون  مهمــی  نویســندگان  نمایشــگاه  ایــن  در  ســاله  هــر  هســت.  هــم  جهــان  کتــاب 
ــن  ــد. ای ــرکت دارن ــان ش ــنده ی مهم ــوان نویس ــه عن ــم ب ــن ه ــارد داوس ــراس و ریچ گونترگ
ــو و دســت دوم را  کتــاب ن ــه بیــش از یــک میلیــون  ک ــه ایــن  نمایشــگاه، معــروف اســت ب

گذاشــته.  یــک جــا بــرای عالقمنــدان بــه فــروش 

- دورگا پوجا 
در  معمــواًل  اســت،  کلکتــه  جشــنواره های  مهم تریــن  از  کــه  پوجــا  دورگا  جشــنواره ی 
کتبــر برگــزار می شــود. ایــن جشــنواره، مربــوط بــه پیــروان مذهــب  هفتــه ی اول مــاه ا
هندوســت و بــه مناســبت پیــروزی دورگا، ایزدبانــوی اســاطیری بر ماهیشاســورا، ایزد شــر 
و بــدی بــه راه می افتــد. مــردم هنــد طــی ایــن جشــنواره، مجســمه ی ده الهــه ی تزییــن 
شــده از دورگا را بــه مــدت پنــج روز و بــرای احتــرام، در دســته های زیبــا نمایــش می دهنــد 

ــد.  ــازی، آن هــا را در رودخانــه ی هوگلــی می اندازن و بعــد، در میــان آوازهــا و آتــش ب

کشمی پوجا  - ال
ثــروت، صلــح و  کشــمی، الهــه ی  بــرای عبــادت ال کتبــر، جشــنواره ی مهمــی  در مــاه ا
موفقیــت برگــزار می شــود و مــردم می تواننــد طــی ایــن دوران، الهــه ی بخــت و اقبــال 
ــه  کلکت ــای  ــن، مغازه ه ــن جش ــزاری ای ــش از برگ ــد روز پی ــد. چن ــود ببرن ــه ی خ ــه خان را ب
کشــمی را بــه فــروش  کوچــک ال را بــه زیبایــی تزئیــن می کننــد و مجســمه های بــرزگ و 

می رســانند. 

کلکته  - فستیوال فیلم 
کلکتــه هــر ســال از دهــم تــا هفدهــم نوامبــر برگــزار می شــود و بزرگ تریــن  فســتیوال فیلــم 
و مهم تریــن واقعــه ی ســینمایی هنــد اســت. طــی مــدت ایــن فســتیوال، فیلم هــای 
گذاشــته می شــوند و جلســات نقــد و بررســی هــم بــرای  بین المللــی و هنــدی بــه نمایــش 

ــزار می شــود.  آن هــا برگ

کودکان  - جشنواره ی ملی تئاتر 
کــه بیــش از بیســت  گروهــی برگــزار می شــود  کــودکان، هــر ســاله توســط  جشــنواره ی تئاتــر 
کار بــرای بچه هــا را دارنــد. موضــوع تئاترهــای ایــن جشــنواره را از سرتاســر  ســال تجربــه ی 

هنــد انتخــاب می کننــد و هدفشــان، بــاال بــردن ســطح فرهنــگ جامعــه اســت. 

- جشنواره ی ملی تئاتر 
ــر هنــد، ایــن فســتیوال از بقیــه اهمیــت بیشــتری  در تقویــم رویدادهــای مربــوط بــه تئات
گــروه ناندیــکار برگــزار می کنــد  دارد. کلکتــه مرکــز تئاتــر هنــد اســت و ایــن فســتیوال را هــم 

ــتند.  ــته هس ــن رش ــتعدادترین های ای ــن و بااس ــش، از پرانرژی تری ــه اعضای ک

کلکته گردشگری  جاذبه های تفریحی و 
- بنای یادبود ویکتوریا

ایــن قصــر عظیــم و باشــکوه، یکــی از زیباتریــن بناهــای هنــد اســت. ســاختمان زیبــای آن 
گرفتــه و می گوینــد  گنبدهــای مرمــری اش، در پــارک زیبایــی قــرار  بــا معمــاری بی نظیــر و 
تــاج محلــی بــه ســبک اروپایی هاســت. ســاخت ایــن بنــای یادبــود در ســال ١٩٠١ شــروع 

کشــیده اســت.  شــده و بیســت ســال طــول 

- موزه ی هندی
کلکتــه، مکانــی پــر افتخــار از تاریــخ ایــن شــهر اســت. آثــار ایــن مــوزه، هــر  مــوزه ی اصلــی 
کــدام بــه تنهایــی جاذبــه ای دیدنــی محســوب می شــوند. از ابــراز برنــزی رفتــه تــا اســکلت 
کنــون بــه  کلکتــه را از زمــان باســتان تــا  فیــل و آثــار شیشــه و چــوب، تاریــخ مردمــان 

گذاشــته اند.  نمایــش 

- گورستان خیابان پارک
کلکتــه اســت، امــا در  خیابــان پــارک، امــروزه یکــی از مهم تریــن خیابان هــای تجــاری 
گورســتان تــازه  ســال ١٧٦٠ کــه ایــن ســاخته شــد، تنهــا راهــی بــود بــرای رســیدن بــه 
ــا  ــت ب کتی اس ــا ــا و س ــیار زیب ــکان بس ــتان، م ــن قبرس ــروزه ای ــارک. ام ــان پ ــیس خیاب تاس

قبرهــای مربــوط بــه دوران پادشــاهی هنــد. 

- آرامگاه مادر ترزا
مقبــره ی بــزرگ و زیبــای مــادر تــرزا در خانــه ی خیریــه ی مــادر واقــع شــده. در خانــه، 
گذاشــته  کــه برخــی لــوازم شــخصی مــادر تــرزا را بــه نمایــش  کوچکــی ســاخته اند  مــوزه ی 
بــوده،  کــه  بــه همــان صورتــی  را  تــرزا  اتــاق مــادر  ایــن خانــه،  بــاالی  اســت. طبقــه ی 

کرده انــد.  بازســازی 

- رودخانه ی هوگلی
توریســت ها جــذاب و دیدنــی  بــرای  اول  نــگاه  رودخانــه ی هوگلــی، ممکــن اســت در 
کلکتــه بســیار مقــدس اســت و هنــگام برگــزاری جشــنواره ی  نباشــد، امــا بــرای هندوهــای 
دورگا پوجــا، مســجمه ها و صورتک هــای تزییــن شــده را در ایــن رودخانــه می اندازنــد. 

ــی دارد. ــیار زیبای ــره ی بس ــا منظ ــا و عصره ــه، صبح ه ــن رودخان ــاحل ای س

- قصر مرمر
ایــن عمــارت شــگفت انگیز، مربــوط بــه ســال ١٨٥٣ اســت و داخلــش بــه مــوزه می مانــد. 
مجموعــه ی بی نظیــر مجســمه ها، تابلوهــای نقاشــی، لــوازم عتیقــه ی منــزل و خیلــی 
کــه داخــل ایــن عمــارت جمــع شــده اند، آن جــا را شــبیه صحنــه ی یــک  چیزهــای دیگــر 

ــد!  کرده ان ک  ــنا ــم ترس فیل

گور - خانه ی تا
کــه در ســال ١٧٨٤ ســاخته شــده، امــروز موزه ایســت  گــور  محــل زندگــی رابیندرانــات تا
گــر از تماشــای  گــور از بزرگ تریــن شــاعران هنــد اســت و حتــی ا کــه بــه معبــد می مانــد. تا
کوتاهــی از نوشــته های او، حتمــًا برایتــان  ــد، خوانــدن بخش هــای  ــذت نبری ــه اش ل خان
کــه  دارد  وجــود  مــوزه  ایــن  در  هــم  نقاشــی  گالــری  یــک  بــود.  خواهــد  ســرگرم کننده 

گذاشــته شــده.  گــور در آن بــه نمایــش  مجموعــه ای از آثــار وابســتگان تا
ــد در  ــک می توان ــدون ش ــه ب ک ــت  ــم هس ــتین ه ــا انیش ــور ب گ ــری از تا ــوزه تصوی ــن م در ای

مســابقه ی آشــفته ترین موهــای دنیــا، مقــام اول را بــه دســت بیــاورد. 

کالی کشینیسوار  - معبد دا
یــک  معبــد  ایــن  یادتــان می آیــد؟  را  پاریــس  در  مقــدس  قلــب  یــا  کلیســای ســکره کور 
کشینیســوار  کلیســای بی نظیــر اســت. می گوینــد معبــد دا نســخه ی هنــدی از همــان 
کریشــنا، ســفر روحانــی خــود  کــه راما کالــی در ســال ١٨٤٧ و در همان جایــی ســاخته شــده 
کریشــنا در ایــن مبعــد، امــروزه محلــی بــرای مراقبــه  کوچــک  کــرد. اتــاق  را از آنجــا آغــاز 

اســت.
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غذا
کــه بیــرون از خانــه  کــه اهالــی ســایر شــهرهای هنــد یــاد بگیرنــد  خیلــی قبــل از ایــن 
هــم می شــود غــذا خــورد، کلکتــه بــه خاطــر رســتوران هایش معــروف بــوده. خیلــی از 
ــه  ک ــد  ــر چن ــده؛ ه ــان خوابی ــابقه پشتش ــرن س ــک ق ــش از ی ــهر، بی ــن ش ــتوران  های ای رس
کــه  متاســفانه ایــن قدمــت را می توانیــد از روی قیافه شــان هــم متوجــه شــوید. هرچنــد 
ــذت  ــازه تاســیس هــم در ایــن شــهر پیــدا می شــوند، امــا ل رســتوران های بین المللــی و ت
کــردن غذاهــای هنــدی اســت. شــیرینی های بنگالــی  کلکتــه بــه امتحــان  غــذا خــوردن در 

ــد. ــد معروف ان ــام هن ــد، در تم ــت و فراوانن ــه ف کلکت ــه در  ک ــم  ه

بازگشت به فهرست مطالب

در مورد هند سوالى دارید ؟

در کنار شما هستیم 

ن  ارمغان آفاق ایرانیا

37237800
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http://safaridigar.com
http://safaridigar.com


بازگشت به فهرست مطالب

Goa شهر  گوا
از دیربــاز  و عنوانــش  باشــد  نامــش  کــه  هــر چــه  ملــت.  ســرزمین عجایــب. کشــور ۷۲ 
گذشــته  کــه از  کنــون مقصــدی پــر وسوســه بــرای مســافران بــوده اســت؛ مقصــدی  تا
کــه از هنــد بــه  محبــوب ایرانیــان هــم محســوب مــی شــده اســت، امــا همــواره چیــزی 
کثیــف، شــهرهای پــر ســر و صــدا و آلــوده و البتــه  یــاد مــی آوریــم، زاغــه هــای شــلوغ و 
کنــار آن بایــد از مــردم رویــا پــردازش هــم یــاد  معابــد رویایــی و پرشــکوهش بــوده اســت در 
کــه همچــون تمــام فیلــم هــای بالیــوود همــواره بــه بهبــود امیــد دارنــد و  کنیــم، مردمــی 
کــه مثــل پایــان تمــام فیلــم هــای هنــدی عاقبتــی خــوش در انتظــار آنهاســت،  مــی داننــد 
کــه همیشــه درســت نیســت امــا آنهــا بــه چیــزی غیــر از آن هــم دل نمــی بندنــد.  ذهنیتــی 
گردشــگری ایــن  کــه ویتریــن  کشــور »گــوا« ســت، شــهری  یکــی از شــهرهای مهــم ایــن 
کشــور  کیــزه تریــن شــهرهای ایــن  کشــور هــم محســوب مــی شــود زیــرا یکــی از زیباتریــن و پا
کشــتزارهای برنــج،  کنــار رودهــای فــراخ بــا  گــوا بــا تپــه هــای سرســبزش  اســت. طبیعــت 
گرمســیری جلــوه بســیار زیبایــی دارد. وســیع تریــن  نخــل هــای فــراوان و دیگــر درختــان 
گــوا قــرار دارد و ایــن شــهر ســاالنه از صدهــا  کــز تفریحــی ســاحلی هنــد هــم در  ســواحل و مرا

کنــد.  گردشــگر داخلــی و خارجــی پذیرایــی مــی  هــزار 
کــه تمــام شــهرها و حتــی  ایــن منطقــه باعــث شــده  بــر  ۴۵۰ ســال حکومــت پرتغــال 
گــوا فرهنگــی خــاص داشــته باشــد. از معمــاری خانــه هــا و معابــد ایــن شــهر  روســتاهای 
گرفتــه تــا خــرده فرهنــگ هــای مــردم ایــن منطقــه تاثیــر پذیرفتــه از فرهنــگ پرتغالــی 

کــرده انــد.  کــه بیــش از چهــار ســده در ایــن شــهر حکومــت مــی  هایــی اســت 
ــدت  ــه ش ــت ب ــت. طبیع ــهره اس ــدرش ش ــه بن ــم ب ــا ه ــگفت و زیب ــهر ش ــن ش ــود ای ــا خ ام
امکانــات  و  تفریحــی  کــز  مرا بــا  آرام  ســواحلی  زیبــا،  و  سربرافراشــته  هــای  نخــل  ســبز، 
گردشــکران را  کــه  کــم از مهــم تریــن عواملــی اســت  گردشــگری بــا هزینــه نســبتا  مطلــوب 

ــد.  کنن ــفر  ــه س ــن منطق ــه ای ــد ب کن ــی  ــویق م تش
کــه  گــوای قدیــم مشــهور اســت. منطقــه ای  کــه بــه نــام  ایــن شــهر بافتــی قدیمــی هــم دارد 
یکــی از جاذبــه هــای ثبــت جهانــی هندوســتان را هــم در خــود جــای داده اســت، یکــی از 

کــرده اســت. کــه یونســکو آن را ثبــت جهانــی  ۹ میراثــی 
گــوای قدیمــی )بــه همــراه تــاج محــل، میــدان ویکتوریــای بمبئــی، غارفیــل و معبدهــای 
کــه بــه عنــوان میــراث جهانــی یونســکو  کاماســوترا( یکــی از ۹ منطقــه ای در هنــد اســت 

ثبــت شــده اســت. 
گــوا با دیــگر مــناطق هــند - که  از هـمان نــگاه نست می تــوان بی درنــگ تشــیص داد 

بــوی اروپایــی دارد. نفــوذ فرهنــگ   متفــاوت اســت و بیــش از دیگــر مناطــق رنــگ و 
اروپایــی در شــبه قــاره از ایــن منطقــه شــروع شــد و ســاختمان هــا و لبــاس مــردم تشــابه 

زیــادی بــا شــهر و روســتاهای پرتغــال دارد. 
گــوا بســیار معــروف اســت و مخلوطــی اســت از غذاهــای پرتغالــی، جنــوب هنــد  غذاهــای 
گردشــگران، غذاهــای متنوعــی در همــه جــای  و عربــی امــا بــه ســبب حضــور همیشــگی 
کــه اغلــب رســتوران  شــهر در دســترس اســت. گــوا یکــی از معــدود مــکان هــای هنــد اســت 

کننــد.  گاو هــم ســرو مــی  گوشــت  هــای آن 
گــوای قدیمــی بــه یــک روز  کلیســاها ، مــوزه هــا و صومعــه هــای  بــرای بازدیــد از همــه 
کامــل وقــت احتیــاج هســت. در ایســتگاه اتوبــوس پانجیــم مرتــب اتوبــوس هایــی بــه 
کرایــه آنهــا بــه نســبت ناچیــز اســت و طــی  کــه  کنــد  گــوای قدیمــی حرکــت مــی  ســمت 
گــوای قدیمــی  کشــد. مســیر جــاده از پانجیــم بــه  کثــر نیــم ســاعت طــول مــی  مســیر حدا
صــاف اســت و مــی توانــد مســیر بســیار راحتــی بــرای دوچرخــه ســواری بــه حســاب آیــد. 
 Diva( گــوای قدیمــی ســوار قایــق بشــوید و بــه جزیــره دیــوا همچنیــن مــی توانیــد در 
گاتــور را از چاپــورا جــدا  کــه وا کــه در بلنــدی هــای ســنگی ای  گاتــور  Island( برویــد. وا
گرچــه شــاید  کــه  ــی از قــرن هفدهــم میــالدی قــرار دارد  ــا یــک قلعــه پرتغال کنــد بقای مــی 
دیــدن خــودش بــه بــاال رفتــن نیــرزد ولــی منظــره بســیار خوبــی از ســاحل و دریــا را پیــش 

ــد. ــرار مــی ده چشــمانتان ق

تاریخچه
کــه بــه عنــوان  گــوا را بــه قــرن ســوم پیــش از میــالد نســبت می دهنــد زمانــی  قدمــت شــهر 
گرفــت. و از آن پــس تحــت حکومت هــای محلــی یــا  بخشــی از امپراتــوری مایریــان شــکل 

خاندان هــای مهــم هنــد بــود.
گرفت. در سال ۱۳۱۲ گوا تحت حکومت دهلی یا سلطنت دهلی قرار 

گامــا دریانــورد پرتغالــی توانســت دماغــه امیــد نیــک قــاره آفریقــا  در ســال ۱۴۹۸ واســکو دو 
را دور بزنــد و بــه هندوســتان برســد. بــه ایــن ترتیــب دسترســی پرتغــال و ســایر اروپائیــان 

بــه هندوســتان و جزایــر و بنــادر اقیانــوس هنــد آســان شــد.
در روز ۲۵ نوامبــر ۱۵۱۰ میــالدی آلفونــس دوآلبوکــرک دریانــورد و ماجراجــوی پرتغالــی 
کــرد. او بــا یــک نــاوگان جنگــی بنــادر اســتراتژیک زیــادی در اقیانــوس  گــوا را تصــرف  بنــدر 

کــرد. کا را تصــرف  ــا مــاال هنــد از جزیــره هرمــز در خلیــج فــارس ت

گوا شهر 
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ــود.  ــه ب گســترش قلمــرو خــود و تجــارت ادوی ــه  ــه منــد ب ــوری پرتغــال شــدیدا عالق امپرات
گــوا بــرای تجــارت پرتغــال میــان شــبه جزیــره عربســتان و آســیای  فتــح شــهر و بنــدر 

جنــوب شــرقی امــری حیاتــی بــود.
گــوا پــس از مدتــی بــه مرکــز امپراتــوری اســتعماری پرتغــال در جزایــر هنــد شــرقی  بنــدر 
کــه پرتغالی هــا بــه ســایر نقــاط آســیا  گــوا بــود  و اقیانــوس هنــد تبدیــل شــد و از پایــگاه 
ــژه انگلســتان منافــع مــادی  ــه وی ــا ب ــد. اروپ کردن ــدازی  از جملــه خلیــج فــارس دســت ان
گــوا  کــه پرتغالیــان بــه هنــد راه یافتنــد و در منطقــه  خــود در هنــد را زمانــی دریافتنــد 

مســتقر شــدند.
هرچنــد پرتغالی هــا مســتعمرات و تصرفــات خــود را بــه تدریــج از دســت دادنــد امــا بنــدر 
ــا ســال ۱۹۶۱ در تصــرف آنــان باقــی مانــد و حتــی در آن زمــان نیــز ســاالزار دیکتاتــور  گــوا ت

کشــور مســتقل هنــد نبــود. گــوا بــه  پرتغــال حاضــر بــه تحویــل بنــدر 
گــوا  ســرانجام جواهــر لعــل نهــرو توانســت بــا توســل بــه زور امــا بــدون خــون ریــزی بنــدر 
را بــاز پــس بگیــرد. ارتــش هنــد روز ۱۷ دســامبر ســال ۱۹۶۱ باالخــره پــس از چهــار قــرن 
ج ســاخت و بــه  کشــور را از دســت پرتغالی هــا خــار و نیــم، گــوا و دو منطقــه دیگــر ایــن 
کوچــک اروپایــی بــه عنــوان آخریــن بازمانــده اســتعمار در شــبه قــاره  کشــور  اســتعمار ایــن 

ــان داد. هنــد پای

حمل و نقل
کــرد ، هــر چنــد ایــن دوچرخــه  کرایــه  کثــر شــهرک هــای بــزرگ مــی شــود دوچرخــه  در ا
ــر  گ ــد. ا ــه درد چرخیــدن در همــان شــهرک مــی خورن ــد و تنهــا ب ــده ندارن هــا معمــوال دن
کاالنگــوت مــی شــود  بــه فکــر رفتــن از شــهرکی بــه شــهرک دیگــر بــا دوچرخــه هســتید در 
کــه  کســی  کــرد. ون تا کیفیــت بهتــر هــم پیــدا  کوهســتان بــا  دوچرخــه هــای دنــده دار 
کثــر ســواحل بــه راحتــی یافــت مــی شــود. هزینه  کنــار ا گنجایــش چهــار نفــر بــا بــار را دارد در 
ــا  ــی حتمــان قبــل از وار شــدن هزینــه را ب مقصدهــای مشــخص معمــوال ثابــت اســت ول
کســی متــر هــم در ایــن شــهر رایــج نیســت و قیمتهــا  کنیــد . اســتفاده از تا راننــده طــی 
کرایــه موتورســیکلت یــا اســکوتر  کــه  توافقــي اســت. گــوا یکــی از معــدود نقــاط هنــد اســت 
کوتــاه از موتور اســتفاده  کثــر توریســت هــا بــرای طــی مســافت هــای  راحــت و ارزان اســت. ا
کرایــه موتــور بســته بــه شــهرک و فصــل فــرق دارد ولــی بــرای اســکوتر  کننــد. قیمــت  مــی 
کثــر بقالــی هــا بنزیــن را بــه قیمتــی اندکــی باالتــر از پمــپ بنزیــن هــا در  نســبتا ارزان اســت. ا
بطــری هــای یــک لیتــری آب مــی فروشــند. بــه همیــن دلیــل نگــران بنزیــن و پمــپ بنزیــن 
کاله  گــوای شــمالی لزومــی بــه اســتفاده از  نباشــید. بــرای حرکــت بیــن شــهرک هــای 
گــر مــی خواهیــد بــه ماپســا یــا پانجیــم برویــد حتمــا هــر دو سرنشــین  ایمنــی نیســت ولــی ا

گواهــی نامــه بیــن المللــی موتــور داشــته باشــند. کاله ایمنــی و  موتــور بایــد 

آب و هوا
گوســت ســفر بــه ایــن شــهر بســیار دشــوار  در برخــی از فصــول مــن جملــه مــاه هــای مــی تــا آ
کــه در جنــوب هنــد واقــع  کــه ایــن شــهر بــه جهــت موقعیــت جغرافیایــی خــود  اســت، چــرا 
گــرم و حتــی غیــر قابــل تحملــی مــی  مــی باشــد در ایــن مــاه هــا دارای آب و هــوای بســیار 
کــه در مــاه هــای ســال نــو هــم بــه علــت هجــوم  باشــد. ایــن نکتــه را در نظــر داشــته باشــید 
گــوا  گــوآ بســیار باالســت. بنــدر  کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی قیمــت هــا در  توریســت از 
گــرم و شــرجی دارد. کــه بــرای اســتفاده از دریــا مناســب اســت. در  در اغلــب ســال هوایــی 
گــراد مــی شــود. فصــل  کــه افــزون بــر 35 درجــه ســانتی  گرمتریــن هــوا را داراســت  مــاه مــی 
گیــرد امــا اوج  بــاران هــای موســمی یــا مانســون از مــاه جــون تــا ســپتامبر را در بــر مــی 
کوتــاه مــدت  گوســت مــی باشــد. گــوا یــک فصــل ســرما  بارندگــی هــا مربــوط بــه جــوالی و آ
کــه در شــب هــا درجــه حــرارت حــدود 20 درجــه  از اواســط دســامبر تــا اواخــر فوریــه دارد 

گــراد اســت . ســانتی 
گــوا از اواخــر مهــر تــا پایــان بهمــن اســت. بــا شــروع اســفند  بهتریــن زمــان بــرای رفتــن بــه 
کثــر هتــل  گــوا و مجهــز بــودن ا گــرم مــی شــود هــر چنــد بــا توجــه بــه زندگــی ســاحلی در  هــوا 
گیــر نیســت. فصــل بــاران هــای  گــوا چنــدان نفــس  کولــر اقامــت بهــاری در  هــا بــه تهویــه و 
کثــر  حــاره ای )مانســون( از اواســط خــرداد شــروع مــی شــود و تــا اواســط مهــر ادامــه دارد، ا

مــکان هــا در ایــن مــدت تعطیــل مــی شــوند.

کز خرید مرا
گـوا عبـارت اسـت از : فروشـگاه بیـگ جـی )Big G( در ایـن  کـز خریـد  فروشـگاه هـا و مرا
کنیـد. در این مجموعه  کـه بـه آن نیاز داریـد را می توانید پیدا  مجموعـه تمـام چیزهایـی 
ک مردانـه ،  در طبقـات مختلـف مـی توانیـد اجنـاس مختلفـی مثـل لـوزام آرایـش ، پوشـا
که مملـو از مغازه های مختلف  کنیـد. این مجموعه  گانـه را خریـداری  زنانـه و حتـی بچـه 
گیاه خـواران را نیز در خود جا داده اسـت. از دیگر  اسـت حتـی چنـد رسـتوران مخصـوص 
امکانـات آن محـدوده ی بـازی بـرای بچـه هاسـت. ایـن فروشـگاه یکـی از معـروف تریـن 
گـوا اسـت و بـه نوعـی محبـوب تریـن فروشـگاه ایـن شـهر هـم حسـاب مـی  فروشـگاه هـای 
کـه همیشـه بـه ایـن فروشـگاه سـر مـی زننـد جولیـا رابرتـرز سـتاره  کسـانی  شـود. از جملـه 
کـرون آرکیـد)Acron Arcade( در این فروشـگاه می  معـروف هالیـوودی اسـت. فروشـگاه آ
کنیـد. بازدیدکننـدگان  توانیـد بهتریـن برنـد هـا را بـا مناسـب تریـن قیمـت هـا خریـداری 
کیفیت اجناس اهمیت می دهند. در این  که به  کسـانی هسـتند  این فروشـگاه معموال 
کنید.  گـوا نتوانید پیـدا  کـه شـاید در هیـچ جـای دیگـر  کنیـد  فروشـگاه اجناسـی پیـدا مـی 
کـه در ایـن فروشـگاه  بـر خـالف بعضـی از فروشـگاه هـای هندوسـتان تمامـی اجناسـی 
گردشـگران هسـتند. از  بـه فـروش مـی رسـند دارای قیمـت ثابتـی بـرای مـردم محلـی و 
 ،)Goa Shopping Centre(گـوا شـاپینگ سـنتر دیگـر فروشـکاه هـاي ایـن شـهر مـي تـوان 
 Shehnaz( شـهناز شـاپینگ سـنتر ،)Orsans Shopping Centre( اوسـانز شـاپینگ سـنتر
کانکونـکار   ،)Popular Shopping Centre( پاپـوالر شـاپینگ سـنتر   ،)Shopping Centre

)Kankonkar Shopping Centre( را نـام بـرد.
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گوا گردشگری  جاذبه های تفریحی و 
کــه ســواحل شــنی وســیع ، زیبــا ، آرام و لذت  گــوا منطقــه فــوق العــاده زیبایــی اســت  بنــدر 
کــز تفریحــی  بخشــی دارد. طبیعــت بــه شــدت ســبز، نخــل هــای زیبــا ، ســواحلی آرام و مرا
کــم از مهمتریــن عوامــل جــذب  گردشــگری بــا هزینــه نســبتا  ســاحلی و امکانــات مطلــوب 

گردشــکران بــه ایــن منطقــه اســت.
ــر مقــدس در  ــا مومیایــی زاوی ــوم ژیــزوس همــراه ب کلیســای ب ــر محیــط طبیعــی  ــزون ب اف
کلیســا از ســال  کهنــه شــهرت و جذابیــت ویــژه ای دارد. کار ســاخت ایــن  گــوای  منطقــه 
ج احــداث  ۱۵۹۴ میــالدی آغــاز شــده ودر ســال ۱۶۰۵ بــه پایــان رســیده اســت. کل مخــار
کــرده اســت. پیکــر مومیایــی شــده زاویــر مقــدس در  کلیســا را یــک مــرد پرتغالــی اهــدا 
تابوتــی شیشــه ای و بــر روی یــک طــاق بلنــد و در پشــت حصــار شیشــه ای قابــل رویــت 
ــای  ــم ه ــا چش ــده، ب ــیده ش کش ــه  ــه روی جمجم ــه ب ک ــکیده  ــیاه خش ــت س ــت. پوس اس
کــه پیکــر  بســته از فاصلــه نچنــدان دور قابــل تشــخیص اســت. بیــش از ۴۵۵ ســال اســت 
کهنــه اســت. مــردم محلــی معتقدنــد  گــوای  کیــش مســیحیت در  ایــن مبلــغ اســپانیایی 
کــه جســد او مومیایــی نیســت و به طــور طبیعــی همیــن طــور حفــظ شــده اســت. هــر ده 
ــد او را از  ــا یتوانن کلیس ــدگان  ــا بازدیدکنن ــد ت ــاق بیــرون می آورن ــد را از ط ــار جس ــال یکب س

نزدیــک ببیننــد.
کــه ســال ۱۵۴۲ وارد  گــوا بــود  فرانســیس زاویــر مقــدس ، نخســتین مبلــغ مســیحیت در 
گــوا شــد و ۱۰ ســال در اینجــا مانــد و طــی ایــن ۱۰ ســال بــه ژاپــن، مالــزی، اندونــزی و ســری 
کــرد. در راه رســیدن بــه چیــن، بیمــار شــد و در روز ســوم دســامبر ۱۵۵۲  النــکا هــم ســفر 
در یــک جزیــره درگذشــت. او آن زمــان ۴۶ ســال داشــت. پــس از مــرگ جســدش را در 
کــه  کجــای دنیــا  کــرده بــود در هــر  ک ســپردند، ولــی او قبــل از مــرگ وصیــت  چیــن بــه خــا
گــوا بیاورنــد. گفتــه مــی شــود بــه خاطــر همیــن وصیــت چهــار  بمیــرد بایــد پیکــرش را بــه 
گشــودند و جســد را دســت نخــورده یافتنــد، یعنــی جســد  مــاه پــس از مــرگ زاویــر، گــور او را 
کنــون در ایــن  گــوا آوردنــد و ا بطــور معجــزه آســایی نگندیــده بــود. پیکــر او را از چیــن بــه 

کلیســا آرمیــده اســت
گــوا،  گــوا، کلیســای ســنت فرانســیس، کلیســای جامــع  گانــدی در   افــزون بــر آن تندیــس 
ــو، کلیســای ســنت آنــدرو، معبــد ماهاســیا،  ــو، کلیســای مارگ ــازار مارگ گوســتین ب ســنت آ
گــوا بــه شــمار مــی  کــز دیدنــی منطقــه  کلیســای پتناجیــم، بــازار ماپوســا و بــازار آنجونــا از مرا
کثــر مســافرین فقــط از پانجیــم رد مــی شــوند و ایــن  کــه ا رونــد. در پانجیــم مکانــی اســت 
اشــتباه بزرگــی اســت. پانجیــم بــا خیابــان هــای باریــک ســنگفرش شــده، کلیســاها و خانــه 
کل معمــاری پرتقالــی اش یکــی از دلچســب  هــای رنگــی، ســقف هــای شــیروانی و در 
ــه  ــه ایــن منطقــه در ن ک ــوای قدیمــی  ــه شــمار مــی رود. گ تریــن شــهرهای هندوســتان ب
ــوای  گ ــوان  ــه عن ــه ب ک ــرار دارد  ــا ق ــی ه ــابق پرتقال ــت س ــم، پایتخ ــرق پانجی ــری ش کیلومت
ــای  ــاج محــل ، میــدان ویکتوری ــه همــراه ت ــوای قدیمــی ب قدیمــی شــناخته مــی شــود. گ
ــه  ــه ب ک ــه منطقــه ای در هنــد اســت  کاماســوترا یکــی از ن بمبئــی ، غارفیــل و معبدهــای 
ــع  ــاهای جام کلیس ــی  ــوای قدیم گ ــد. در  ــده ان ــت ش ــکو ثب ــی یونس ــراث جهان ــوان می عن
گفتــه مــی شــود  کلیســاها در آســیا هســتند و  کــه در زمــره بزرگتریــن  بزرگــی وجــود دارد 
کــرد. بــه  ایــن شــهر زمانــی در شــکوه و عظمــت بــا لیســبون پایتخــت پرتقــال رقابــت مــی 
گوســتین نیــز بســیار جالــب  کلیســای ســنت آ کلیســاهای پــا برجــا بازدیــد از بقایــای  جــز 
گــوای قدیمــی بــه یــک روز  کلیســاها ، مــوزه هــا و صومعــه هــای  کل  اســت. بــرای بازدیــد از 

کامــل وقــت احتیــاج هســت.

گــوای قدیمــی حرکــت مــی  در ایســتگاه اتوبــوس پانجیــم مرتبــا اتوبــوس هایــی بــه ســمت 
کثــر نیــم ســاعت طــول مــی  کرایــه آن هــا نســبتا ناچیــز اســت و طــی مســیر حدا کــه  کننــد 
گــوای قدیمــی صــاف اســت و مــی توانــد مســیر بســیار  کشــد. مســیر جــاده از پانجیــم بــه 
گــوای قدیمــی  راحتــی بــرای دوچرخــه ســواری بــه حســاب آیــد. همچنیــن مــی توانیــد در 
کــه در بلنــدی هــای  گاتــور  ســوار قایــق بشــوید و بــه جزیــره دیــوا )Diva Island( برویــد. وا
کنــد بقایــا یــک قلعــه پرتقالــی از قــرن هفدهــم  گاتــور را از چاپــورا جــدا مــی  کــه وا ســنگی ای 
گرچــه شــاید دیــدن خــودش بــه بــاال رفتــن نیــرزد ولــی منظــره  کــه  میــالدی قــرار دارد 

بســیار خوبــی از ســاحل و دریــا را پیــش چشــمانتان قــرار مــی دهــد.

گوا قدیم -  پانجیم و 
گــوا واقــع اســت بــا خیابــان هــای باریــک ســنگفرش شــده، کلیســاها  پانجیــم مرکــز شــهر 
کل معمــاری پرتقالــی اش ایــن شــهر را  و خانــه هــای رنگــی، ســقف هــای شــیروانی و در 
کهنــه یــا قدیــم  در  یکــی از دلچســب تریــن شــهرهای هندوســتان بــه شــمار مــی رود. گــوا 
گــوا قدیــم  کــه در زمانــی رقیــب شــهر  کهنــه یــا  9 کیلومتــری شــرق پانجیــم واقــع اســت . گــوا 
ــع  ــای جام ــت. کلیس ــده اس ــت ش ــه ثب ــکو ب ــراث یونس ــی از  می ــروزه یک ــود ، ام ــبون ب لیس
ــا  کلیســاهاي آســیا بــه شــمار مــی رود. کلیســای اصلــی شــهر ب ــوا قدیــم از بزرگتریــن  گ در 
عنــوان Church of Our Lady of the Immaculate Conception در میــدان مرکــزی شــهر 
کلیســا، مســجد جامــع  کلیســا قــرار دارد. کمــی پاییــن تــر از میــدان  بــا عنــوان میــدان 
ــتگاه  ــی ایس ــوب غرب ــوا Goa State Musuem در جن گ ــی  ــوزه ایالت ــت. م ــع اس ــم واق پانجی
کادامبــا واقــع اســت. ایــن مــوزه از دوشــنبه تــا جمعــه از ســاعت نــه و نیــم صبــح  اتوبــوس 
تــا پنــج و نیــم بعــد از ظهــر از اســت و بازدیــد از آن رایــگان و شــامل آثــار هنــری مســیحی، 

هنــدو و نقاشــی هایــی از اقصــا نقــاط هندوســتان اســت.
یــک روز  بــه  گــوای قدیمــی  کلیســاها، مــوزه هــا و صومعــه هــای  کل  از  بــرای بازدیــد 
کامــل وقــت احتیــاج هســت. در ایســتگاه اتوبــوس پانجیــم مرتبــًا اتوبــوس هایــی بــه 
کثــر ده روپیــه اســت و طــی  کرایــه آن هــا حدا کــه  کننــد  گــوای قدیمــی حرکــت مــی  ســمت 
گــوای قدیمــی  کشــد. مســیر جــاده از پانجیــم بــه  کثــر نیــم ســاعت طــول مــی  مســیر حدا
صــاف اســت و مــی توانــد مســیر بســیار راحتــی بــرای دوچرخــه ســواری بــه حســاب آیــد. 
 Diva( گــوای قدیمــی ســوار قایــق بشــوید و بــه جزیــره دیــوار همچنیــن مــی توانیــد در 

برویــد.   )Island

گاتور - وا
کنــد بقایــای یــک قلعــه  گاتــور را از چاپــورا جــدا مــی  کــه وا در بلنــدی هــای ســنگی ای 
گرچــه دیــدن خــودش بــه بــاال رفتــن نمــی  کــه  پرتغالــی از قــرن هفدهــم میــالدی قــرار دارد 

ارزد ولــی منظــره بســیار خوبــی از ســاحل و دریــا را پیــش چشــمانتان قــرار مــی دهــد.

- معبد شانتادورگا
کــه در 33 کیلومتــری پانجیــم واقــع شــده اســت.  شــانتادورگا یــک معبــد بــزرگ و زیباســت 
ایــن معبــد در ســال 1564 میــالدی توســط پرتغالــی هــا تخریــب شــد امــا در ســال 1738 

گرفتــه اســت. کنــون چندیــن بــار مــورد بازســازی قــرار  دوبــاره ســاخته شــد و تــا 
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غذا
گــوا بســیار معــروف اســت و مخلوطــی اســت از غذاهــای پرتغالــی، جنــوب   غذاهــای 
گردشــگران غذاهــای متنوعــی در همــه  ــه ســبب حضــور همیشــگی  ــی. امــا ب هنــد و عرب
کــه اغلــب  جــای شــهر در دســترس اســت. گــوا یکــی از معــدود مکان هــای هنــد اســت 

گوشــت خــوک را ســرو می کننــد. گاو و هــم  گوشــت  رســتوران های آن هــم 
گواســت.  ایــن  گــوا )فنــی( : یکــی از نوشــیدنی هــای ســنتی و محلــی در  نوشــیدنی محلــی 

.Coconut Feni  و Vashew Feni:نوشــیدنی ســنتی دو نــوع دارد
نوشــیدنی   Voconut Feni و  گــوا  نوشــیدنی ســنتی مخصــوص شــمال   Cashew Feni
 Coconut مــی ســازند، و Cashew Apple از  Cashew Feni .گــوا اســت مخصــوص جنــوب 
کننــد.Cashew Feni توســط پرتغالــی هــا از  Feni از شــیره درخــت نارگیــل درســت مــی 
کلمــه Fen گرفتــه شــده اســت  گــوا آورده شــده اســت. نــام آن از  گرمســیر آمریــکا بــه  منطقــه 
گــوا وجــود دارد. فنــی  کننــدگان فنــی در  کــف مــی باشــد. حــدود 4.000  تولیــد  و بــه معنــی 
گرفــت. را مــی تــوان بــه عنــوان یکــی از نوشــیدنی هــای عجیــب و غریــب در آســیا در نظــر 

 Madam Rosa, Cajulana, Dona Maria and :برخــی از محبــوب تریــن مــارک هــای فنــی
Real

گوا: لیست برخی از رستوران های 

K.F.C -

McDonalds -

Oliver Readly Beach -

Pizza Hot -

BEAN ME UP -
غذاها: انواع فست فود ، ساالد و برگرها 

Near Petrol Pump, Vagato :آدرس

ROBERT'S PLACE -
گوا، غذاهای ایتالیایی و چینی  غذاها: غذاهای محلی 

Vagator, just off the main road  :آدرس

AFTER EIGHT RESTAURANT -
کانتیننتال ، مخصوصًا غذاهای داغ و استیک  غذاها: غذاهای 

B Gauravaddo, Calangute, Bardez, Goa 1/274 :آدرس

BERNANRD'S PLACE -
که محبوب اروپایی هاست کانتیننتال  غذاها: غذاهای تنوری ، چینی و غذاهای 

Cobra Vaddo, Baga Road : آدرس

THE BANYAN TREE -
غذاها: غذاهای تایلندی و چینی 

The Taj Holiday Village, Sinquerim, North Goa   : آدرس

FIESTA -
کانتیننتال . غذاها: غذاهای چند ملیتی ، مدیترانه ای ، ایتالیایی و 

Opposite Tito's nightclub at Bag : آدرس

BRITTOS -
کانتیننتال غذاها: غذاهای چند ملیتی ، هندی و 

Near Baga Beach : آدرس

LILA CAFE -
غذاها: غذاهای سبک ، قهوه و نوشیدنی ها و یک صبحانه ی جمع و جور .

Near the Baga River  : آدرس

 LITTLE ITALY -
کانتیننتال غذاها: غذاهای چند ملیتی، ایتالیایی و 

Near the Baga River : آدرس

O'PESCARDOS -
غذاها: غذاهای چینی و محلی

On Calangute-Baga Road : آدرس

PALMS N SANDS -
غذاها: غذاهای دریایی

Next to Marquis Beach Resort, Candolim Beach : آدرس

PLANTAIN LEAF -
کانتیننتال . غذاها: غذاهای هندی ، گیاهی ، چند ملیتی و 

In Calangute Market, very close to the Petrol pump : آدرس

SOUZA LOBO -
گوا  غذاها: غذاهای محلی 

On Calangute Beach : آدرس

SPARROWS NEST -
گوا غذاها: غذاهای محلی 

Next to Petrol pump in Calangute : آدرس

MIDAS TOUCH -
کانتیننتال  غذاها: غذاهای چند ملیتی ، محلی ، چینی و 

On Calangute-Candolim road : آدرس

TEAMA -
گوا به همراه میگو ، ماهی و برنج . غذاها: غذاهای محلی 

Murod Vaddo, near Candolim beach, opposite Holiday Beach Resort : آدرس

CHINA HIGHWAY -
غذاها: غذاهای چینی 

Located on Calangute/Panjim Highway in the fields : آدرس

FLORENTINE -
غذاها: غذاهای تنوری ، محلی و دریایی 

Just before Saligao Church, Saligao : آدرس

SHER-E-PUNJAB -
گوشتی  غذاها: غذاهای هندی و 

Hotel Aroma, 18th June Road, Panjim, Goa : آدرس

DELHI DARBAR  -
غذاها: غذاهای شمال هند

MG Road, opp. Magnum Centre, Panaji Goa, Goa  : آدرس

BARBEQUE -
کانتیننتال  غذاها: غذاهای هندی ، دریایی و 

Cidade De Goa hotel, Vainguinin Beach : آدرس

FIPLEE'S RESTAURANT -
کانتیننتال .  غذاها: غذاهای هندی ، چند ملیتی و 

Near Maria Hall, Benaulim Beach, Goa : آدرس

MARTINS CORNER -
گوا  غذاها: غذاهای محلی 

Betalbatim Beach, South Goa : آدرس

ZEEBOP RESTAURANT -
گوا  غذاها: غذاهای محلی 

Utorda Beach, Opposite Kenilworth Beach Resort :آدرس
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