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الھند التي وصفت بانھا من المدن العجیبة الحتوائھا 
على العدید من االنماط والثقافات ، فھي بلد یعج 

 بااللوان وانماط الحیاة الرائعة .
 
 

والیوم نسلط الضوء على اھم مدن الھند وھي العاصمة نیولھي وھي ثاني اكبر مدینة في الھند بعد مومباي ، یعود  
 تاریخ مدینة دلھي إلى أیام ماھابھاراتا،عندما كانت تعرف باسم إندرابراستھاو . 

 و تقع مدینة دلھي في الجزء الشمالي من الھند .
 
 

یقال  بانھ اطلق على دلھي ھذا االسم نسبة للملك موریان راجا دیلو، وان كان االغلبیة ال یؤیدون ذلك ویرجعون 
 اصل التسمیة دلھي مشتق من  الكلمة الفارسیة دھلیز .

 
 

 Delhiدلھي                 
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و تتحلى نیودلھي بجاذبیة فریدة أساسھا تنوع  
سماتھا الثقافیة و تباین مالمحھا الحضاریة؛ فھي 

 تجمع بین الحداثة و التاریخ.
 
 

وتعتبر دلھي من المدن التي اثبت بانھا منذ اكثر من 
سنة كانت ماھولة بالسكان . وقد تعرضت  3000

دلھي عدة مرات للخراب والدمار ویتم اعمارھا في كل 
مرة ، وقد تعرضت اكثر من ثمانیة مدن للدمار الشامل 

 حیث اسست مرة اخرى .
 
 

 وال زالت بعض االثار الباقیة شاھد على احداث الدمار  التي عصفت بدلھي .
 
 

وكان لالمبراطور المغولي شاه جھان في القرن السابع عشر اثر واضح في ھذه المدینة ، حیث قام بإضافة وإعمار 
العدید من المباني  التاریخیة  العریق والتي تعتبر رمزا لمدینة دلھي ، ونعود للشاه جھان حیث غیر اسم دلھي 

واسمھا شاه جھان اباد والتي تعرف حالیا ( بدلھي القدیمة ) ومن اھم انجازات شاه جھان ھو بناء مسجد جامع 
والذي یعد اكبر مسجد في الھند باالضافة لبناء القلعة الحمراء والتي تعد رمز من رموز مدینة دلھي والھند 

 باسرھا .

 

 

Safdarjung 
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 وقد اتخذ عاصمة للمغول كل من دلھي وآغرا . 
شھدت دلھي طوفان اخر ، حیث جاء  1911اما في عام 

االستعمار البریطاني وقام البریطانیون ببعض االنجازات التي ال 
زالت تذكر مثل بناء نیودلھي ( اي دلھي الجدیدة ) وفي عام 

تم تغیر العاصمة بواسطة االستعمار البریطاني من كالكاتا  1931
 إلى نیولھي .

 
ولم یستمر بقاء البریطانیین في نیولھي سواء ستة عشر سنة 

ومن ثم استطاعت الھند كسب االستقالل من االستعمار 
 البریطاني .

 
وتعتبر دلھي مدینة النقیض حیث یمكنك مشاھدة النقیضین معا 

تحت سماء ھذه المدینة ، فیمكنك مشاھدة الغني والفقیر كما 
یمكنك مشاھدة العدید من الطوائف الدینیة والعرقیة معا تعیش في 

 سالم في دلھي .
 

وتقع اغلب الفنادق ومراكز التسوق في نیولھي ( دلھي 
 الجدیدة ) .

 
  Connaught Placeوتقع اغلب مراكز التسوق والمطاعم والدوائر والھیئات المھمة في دلھي في میدان 

 . CPالذي یطلق علیھ العامة 
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ویمكنك مشاھدة المعالم التاریخیة 

بسھولة في دلھي عن طریق المترو او 
 الجوالت السیاحیة المحلیة .

 
یتجلى تراث الھند الثري و روعة 

معمارھا القدیم بآثار نیودلھي الشامخة 
التي تضم العدید من المعابد و القالع 

والنصب الكبیرة التي تعكس نبوغ الھند 
الفني و بھائھا التراثي على رأس أبرز 

 معالم المدینة كل 
 من بوابة الھند و القلعة الحمراء . 

 ابن بطوطة 
 
 

إلى عام  1341من االشیاء المثیرة عند ذكر دلھي ھو من عام 
، كان للرحالھ العربي ابن بطوطة اثر واضح في دلھي ،  1334

 فقد استقر  بھ المقام في دلھي لمدة ستة  سنوات ، 
 
 
 
 

كان یعمل قاضیا لدي السلطان محمد بن طلقوق ، ثم بعد ذلك اتجھ 
إلى جزر المالدیف وقد تم ذكر ذلك  في صفحة جزر المالدیف من 

 الدلیل السیاحي شوف الدنیا . 
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الدلیل السیاحي شوف الدنیا یوصیكم ، اذا كان لدیك  

،،  حیث  Imperialالوقت الكافي بالذھاب إلى فندق 
 یحملك ھذا الفندق إلى الحیاة القدیمة والجمیلة في دلھي

 
 
 
وربما كانت القھوة التي ننصح باحتسائھا في ھذا    

الفندق غالیة ، ولكن ھناك اشیاء ال تفوت وفرص ال 
تعود الیك مرة اخرى ، فاقتنص الفرصة وجرب اوقات 
احتساء القھوة في مقھى  ھذا الفندق ، وتاكد بانھ لن 

 یطرق  الندم بابك ابدا . 
 
 
 
 
 
 
 
  . 

 
 
 
 
 

Chandni Chowk 
 شاندي شوك تشوك 

 دلھي القدیمة 
 
 

دائما تھف النفس للقدیم بكل 
تفاصیلة المملھ ، فھي تجد فیھ 

متنفس لمستقبل مجھول ، ولیس 
بالضرورة الماضي والقدیم رائع ما 
یصبح علیھ كونھ معلوم ومدرج في 

 الذاكرة .
 
 

ان دلھي القدیمة ھي صفحات من 
تاریخ ملئ باالحداث المثیرة 

 لالھتمام .

 

 

 Old Delhiدلھي القدیمة                                   
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   Chandni Chowkففي دلھي القدیمة تعتبر منطقة  
( شاندي تشوك ) ھي القلب النابض وسط ھذه المدینة 

 العتیقة . 
 

ّة بالمحال ، وتعلى  في ھذه المنطقة التي تعج  بطرق مكتظ
رایة االزدحام بشتى انواعة من سیارات ودراجات ھوائیة 

وتوتوك باالضافة لالبقار الھائم بكل ثقة ووقر ،وتتألف دلھي 
القدیمة من متاھة من الشوارع الضیقة الملتویة، تتخللھا 

بعض الشوارع العریضة، ویسود المدینة زحام شدید وظروف 
 معیشیة صعبة

اذا اردت معرفة التسوق في اوقات االزدحام فان ھذه المكان  
خیر دلیل على ذلك ، وبالرغم من توفر اشیاء شتى  في دلھي 

القدیمة من السلع التسوقیة اال انھا تحتاج لوقت ومجھود 
 لالستمتاع بالتسوق فیھا .

 
ومن مزایا دلھي القدیمة ھو انك باستطاعتك مشاھدة مسجد 

فاتح بورى  والذي یرجع تاریخة للقرن السابع عشر ، 
 باالضافة لبعض المساجد االخرى .

 
 وقد بنیت ھذه المنطقة في عھد شاه جھان .

 
اما لعشاق التصویر الفوتوغرافي فان ھذا المكان ھو اكثر من 

 استثنائي لذلك ، فكانھ عثر على ظالتھ المرجوة .
 

وتعتبر الھند من اكثر البلدان روعة واكثرھا مجاال لتقاط 
 الصور الفوتوغرافیة المعبرة .

 
 
 

ونذكر بعض االماكن التي تعتبر من ابراز المعالم السیاحیة في 
دلھي لتساعدك في قضاء اجازة ذات ھدف واوقات مثمرة 

 وسعیدة .
 
1 – National Rail Museum  

 المتحف التاریخي للقطارات في الھند 
www.nationalrailmuseum.org  

 
 
2– Shankar’s International Dolls Museum  
 متحف لعشاق مراسم الزفاف  الھندي   

www.childrensbooktrust.com 
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 3– National Zoological Garden  
 اكبر حدیقة حیوان في الھند 

 للذھاب الیھ عن طریق المترو من 
  Pragati Maidanمحطة : 

 یوم الجمعة مغلق .
 
4– National Gallery Of Modern Art  
 متحف الفن الحدیث  

www.ngmaindia.gov.in  
 یوم االثنین مغلق .

 
 
5– Indira Gandhi Memorial Museum  
 
محل اقامة رئیسة الوزراء السابقة اندیرا غاندي ،  

اصبح متحف یشمل العدید من مستلزماتھا الشخصیة 
باالضافة لوجود الساري الذي تم اغتیالھا وھي 

 . 1984ترتدیھ  ملطخ بالدماء وھذه الحادثة في عام 
وكانت اندیرا غاندي ھي اول امرأة ھندیة تتولي 

 منصب رئیس الوزراء .
 

 یوم االثنین مغلق
 للذھاب الیھ عن طریق المترو من 

  Racecourseمحطة : 
 
 
 
6 – Lodi Gardens 

اجمل حدائق دلھي اذا اردت االستمتاع باوقاتك فھي مقصدك 
 دون منافس .

 
 تقع بالقرب من خان ماركت .

 
 للذھاب الیھا عن طریق المترو من 

 .   Khan Marketمحطة : 
 

تمتع باوقاتك في احضان مدینة تعد من روائع المدن واكثرھا 
 اثارة لالھتمام . 

 
 
 انظر الخریطة  

 

 

 


