
01 Step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

05 Step  
Click on “Track 
Grievances Status” link 
to View latest status  
and processing done  
on your grievance.

02 Step  
Click on “Activation” 
link sent in email (or 
OTP sent in SMS to 
Indian Mobile Holders) 
to activate the account.

03 Step  
Log in to the 
Consular Grievances 
Monitoring System 
(MADAD). 04 Step  

Click on “Register 
Grievances” link to fill 
details of your grievances.

Consular GrievanCes  
MonitorinG systeM

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us
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هند تاثیر
بر انگیز 

با این حقایق 
جالب، کشور خود 

بشناسید بهتر  را 

پیشروان گرایش های نوین
اعتبار نشر اولین کتاب رقص و موسیقی، به هند بر می 

گردد. ناتیا شاسترا نوشته شده توسط ساگه بهاراتا مانی در 
بین سال های 200 پیش از میالد و 200 پس از میالد، 

شامل 5569 شلوکا در 73 فصل است که بر طبق باورها، 
پایه های بنیادین رقص و موسیقی کالسیک هندی به 

شمار می رود. به عالوه، شانتینیکتان احداث شده توسط 
رابیندرانات تاگوره در سال 1901 در بنگال غربی، یکی 
از اولین مدارس هندی بوده که رقص را در برنامه های 

درسی خود گنجانده بوده است. یکی دیگر از واقعیت های 
جالب توجه مربوط به کشور این است که در مقایسه با 
میانگین جهانی %5 ، به راستی %13 از خلبانان هند، 

زن هستند. این بدان معنی است که از هر هشت پرواز در 
هند، یک پرواز توسط یک زن انجام می شود.

درد سر اضافه!
روستای کودهینی در ایالت ساحلی کراال به خاطر دو قلوهای اش شهرت 
دارد! بله، گوش هایتان درست شنیده اند، در مقایسه با میانین جهانی نه 
جفت از هر 1000 نوزاد متولد شده، کودهینی یک رقم حیرت انگیز 
شامل 45 جفت دوقلو در میان هر 1000 تولد را در بر می گیرد. در 
حال حاضر، حدود 400 جفت دو قلو در این روستا حضور دارند و به 
همین خاطر، حاال این روستا در میان مردم محل به عنوان “شهر دوقلو 
ها” شناخته می شود. به عالوه، چندین برنامه ویژه برای دوقلوها همراه 
با یک انجمن اختصاصی دوقلو به عنوان کودهینی نیز معرفی شده است. 

کنج رسانه ها
اولین روزنامه انتشار یافته در هند، در 29 ژوئن 

سال 1780 آغاز به کار کرده و به عنوان روزنامه 
بنگال هیکی نامیده می شده است. این نشریه توسط 
جیمز آگوستوس هیکز تاسیس شده و گفته می شود 

یکی از اولین روزنامه هایی است که در آسیا به 
چاپ رسیده است. 

در هر گوشه و کنار کشور پهناور 
ما، یک یگانگی منحصر به فرد 

آرمیده است. به عنوان مثال 
روزنامه “مسلمان” را می توان 

نام برد که هر روز عصر به چاپ 
می رسید- قبل از چاپ و نشر 

انبوه، این روزنامه توسط چهار 
خوشنویس یا كتیب نوشته می شد. 

این روزنامه که از سال 1927 
در چنای منتشر شده، 25000 

مشترک دارد و نشر آن هرگز حتی 
یک روز هم به تعویق نیفتاده است

ایستگاه رادیویی “له” متعلق به “آل 
ایندیا رادیو” در جامو و کشمیر، که 

در ارتفاع 11800 فوت باالتر از 
سطح دریا واقع شده، مرتفع ترین 
ایستگاه رادیویی جهان می باشد. 

برنامه های این ایستگاه رادیویی، 
به چندین زبان از جمله تبتی، بالتی، 
هندی، اردو و الداکی پخش می شوند
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 ،1970 و   1960 های  دهه  در  است.  تغییر 
مانند ساتیاجیت رای و ریتویک  فیلم سازانی 
بنگالی،  به زبان  فیلم هایی  گاتاک در ساخت 
به شهرت جهانی دست یافتند. پس از آن، در 
ملی  شرکت  پشتیبانی  با   ،1970 دهه  اواخر 
آوانگارد  فیلم  چندین   ،)NFDC( فیلم  توسعه 
در جشنواره های معتبر بین المللی فیلم ساخته 
و شناخته شدند. این موفقیت ها موجب رهایی 
انرژی نوآورانه ی جدیدی در سینمای هند شد. 
حاال می شد یک کار سینمایی هنرمندانه را با 
فیلم  از  برخی  کرد.  تولید  نیز  محدود  بودجه 
تسلط  موازی  سینمای  صحنه  بر  که  سازانی 
داشتند شامل مرینال سن، مانی کائول، آوتار 
آدور گوپاال کریشنا،  کائول، کومار شاهانی، 
بی وی کارانت، شیام بنگال و گیریش کارناد 
می شدند. گیریش در چندین فیلم بازی و فیلم 
های زیادی را نیز کارگردانی کرده، که نقاط 

عطفی در جنبش سینمای موازی هند بوده و 
هنوز هم هستند. برخی از اسامی این فهرست 
کادو،  مانتان،  از سامسکارا،  اند  بلند عبارت 
آنکور، نیشانت، سوامی و گادهولی. مجموعه 
ی سینمایی گیریش با فیلم اوتساو )1984( بر 
اساس نمایش کالسیک سانسکریت شودراکا با 
بود  آغاز شد. زمانی  عنوان مریچ چهاکاتیکا 
تئاتر  به  متعلق  کارگردانان  و  بازیگران  که 
محلی، راه خود را به سینمای هند می گشودند، 
تئاترهای  با  را  خود  ارتباط  حال  عین  در  و 
گیریش  کردند.  می  حفظ  مربوطه  ای  منطقه 
که در سطحی فعال در زمینه های مختلف در 
های  ایده  با  همیشه  بود،  سهیم  مهم  اقدام  این 
خالقانه ی خود در جلوی جبهه قرار داشت. 
او باور داشت كه باید سهم خود را با رهبری 
جبهه ی پیش رو ایفا کند؛ خواه در کارگردان، 

بازیگری یا نویسندگی.

شاه  که  حالی  در  که  بود  این  جالب  نکته 
می  طغیان  دیگری  از  پس  یکی  او  کارهای 
دنیای خاکی و زندگی روزمره  با  او  کردند، 
جنبش  در  او  مشارکت  ماند.  باقی  ارتباط  در 
های دموکراتیک و سکوالر تا روزهای پایانی 
دنیای  نخبگان،  با  او  یافتند.  ادامه  او  زندگی 
زندگی  ب��رای  که  هایی  ت��وده  و  فکر  روش��ن 
همکاری  هستند،  مبارزه  به  مجبور  روزمره 
نه  پذیری  نا  او ضرر جبران  کرد. درگذشت 
برای  بلکه  هند،  سینمای  و  تئاتر  برای  تنها 
جامعه نیز به همراه دارد. او یکی از روشن 
دلتنگ  همیشه  هند  که  بود  عمومی  فکران 
با مرگ وی، هند یک سفیر  اش خواهد شد. 

فرهنگی را از دست داد.

ماهاراج کریشنا راینا، فارغ التحصیل مدرسه 
ملی نمایش هند )NSD( بوده و هم به عنوان 

بازیگر و هم به عنوان کارگردان با هنر تئاتر 
همکاری داشته است. او با تعدادی از گروه های نمایش فعال در 
سراسر جهان همکاری کرده، و در بیش از 100 نمایش نامه به 

ایفای نقش پرداخته است.

در سال های بعدی فعالیت، و با ارائه ی نمایش های 
تاریخی اش، کارناد به تدریج خود را به یک فعال 
اجتماعی تبدیل کرده، و در مبارزات ملی شرکت کرد

)از سمت چپ به راست(: رییس جمهور سابق هند، پراتیبا 
پاتیل در حال اعطای جایزه ی گانگا شاران سینگ به گیریش 
کارناد؛ یک تصویر عالی از این بازیگر و کارگردان در طی 

سال های ابتدایی هنرش در تئاتر هند
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 پادما شری	 
 جایزه جینانپیت 	 
 پادما بوشان	 
 جایزه ملی فیلم )NFA( برای 	 

بهترین فیلم بلند
 جایزه ملی فیلم )NFA( برای 	 

بهترین کارگردانی
 جایزه ملی فیلم )NFA( برای 	 

بهترین فیلم نامه
 جایزه ملی فیلم )NFA( برای 	 

بهترین فیلم غیر داستانی

افتخار نبوغ

در  تماشا  مانند  ای  آوران��ه  نو  محلی  نمایش 
مهاراشترا و نائوتانکی در شمال هند به اجرا 
سالن  در  ها  نمایش  این  اجرای  با  آمدند.  در 
های تئاتر محلی بومی، امکانات جدیدی فراهم 
شد. این امر مشوق کارگردانان نمایش برای 
استفاده از فضاها و ایده های پیچیده در نمایش 
های خود شد. اینجا بود که، آمیختن ایده های 
به نظر  نمایش سنتی  معاصر در سبک های 
تحقق  امکان  و  آگاهی  این  رسید.  می  ممکن 
و  آزادی  احساس  هند  تئاتر  جامعه  به  ای��ده، 
اعتماد به نفس برای پیگیری ایده های مدرن 
را بخشید. در طی این دوران بود که، چهار 
نمایش نامه نویس برجسته – ویجی تندولکار، 

موهان راکش، بادال سیرکار و گیریش کارناد 
هند ظاهر  ملی  نمایش  بر روی صحنه ی   –
شدند. این آغاز تجلیل مردم سراسر هند با همه 
گروه های قومی و مذهبی، و بدون در نظر 
گرفتن مرز های زبانی، از آثار این هنرمندان 
برای  کاوش  در  نویسندگان  این  ی  همه  بود. 
درک شخصی خود از جهان بودند، که آن ها 
را در دوران پس از استقالل هند، با واقعیت 
هند پیوند داد. گیریش از اولین نمایش خود با 
از طریق حماسه  بالی، زمان حال را  عنوان 
مانند  کرد.  بررسی  تاریخ  و  ها  اسطوره  ها، 
نمایش نامه نویسان سانسکریت، او از حماسه 
ها و کتاب مقدس برای مطالب نمایش نامه ها 
استاد صنعت  یک  مانند  و سپس  گرفت  الهام 
گر، روایت نمایشنامه های خود را از طریق 
استعاره ها و نمادها ساخت. گیریش که خود 
همیشه  بود،  کارگردان  هم  و  بازیگر  هم  نیز 
طور  به  را  هایش  شخصیت  داشت  اص��رار 
واقعی درک کند، شخصیت هایی که پیچیده، 
بودند.  خود  با  تناقض  در  حتی  گاه  و  لطیف 
شد  باعث  پ��ردازی  شخصیت  از  کیفیت  این 
و  جسمی  های  انرژی  تمام  از  بازیگران  تا 
ها  غیرممکن  به  رسیدن  ب��رای  خود  فکری 
استفاده کنند. از توگالک و هایاوادانا گرفته تا 
راکتا کالیان و بیکره بیمب، همیشه در نمایش 
های گیریش، تعامل بین فرم و محتوا در حال 

باال: نویسنده ی استرالیاییف 
ریچارد فالناگان و گیریش 

کارناد در یک گفت و گو در 
جشنواره ی ادبی جیپور

پایین: صحنه هایی از نمایش 
توگالک بر ساس نمایش نامه 

نوشته شده توسط کارناد
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آخرین نوای نفس بازیگر و نمایشنامه نویس تحسین شده، گیریش کارناد، 
در 10 ژوئن به گوش رسید. از آنجا که این هنرمند بخشی جدایی 

ناپذیری از جنبش موازی سینما در اواخر دهه 1970، تا یک روشن 
فکر فعال عمومی بود، سهم کارناد در جامعه هند بسیار زیاد بوده است

جمعیت عموم روشن فکران هند، 
دل شان برایت تنگ خواهد شد

نوشته: ام کی راینا

گیریش کارناد

 ،)NSD( نمایش در سال 1966، مدرسه ملی 
ترجمه ی اردوی “ توگالک، بازی های کانادایی 
گیریش  نوشته ی  است”  نشده  شنیده  که هرگز 
کارناد را به اجرا در آورد. این اولین تولید از 
آن  به  حتی  که  بود  زبانی  به  نامه،  نمایش  این 
نگارش نشده بود، و بر روی صحنه ی نمایش 
فیروز شاه کوتال واقع در دهلی نو اکران شد. 
این نمایش به کارگردانی اوم شیوپوری، که یک 
نقش افتخاری نیز در توگالک بر عهده داشت، 
 ،)NSD( و با طراحی مدیر مدرسه ملی نمایش
نمایش  به یک محصول  تبدیل  الکاذی،  ابراهیم 
خبرهای  شد.  هند  معاصر  تئاتر  در  نوآورانه 
حاکی از موفقیت این نمایش به دور دست ها و 
اقصی نقاط کشور سفر کردند. همه می خواستند 
این  گیریش  وقتی  بشناسند.  را  گیریش  بیشتر 
نمایش نامه را نوشت، هنوز حتی 30 سال هم 
نداشت. او به تازگی پس از اتمام دوران بورسیه 
ی دورز از انگلیس، به کشور برگشته بود. این 
مادری  زبان  ادبیات  محافل  در  حتی  هنرمند 

خود، کانادا، نیز به سختی شناخته می شد، اما 
تغییر دهد. حاال  توانست همه چیز را  توگالک 
او از طریق سالن های نمایش زبان های محلی 
مراتی،  بود؛  گرفته  قرار  تجلیل  مورد  متعددی 
بنگالی، هندی و انگلیسی. به دنبال این موفقیت، 
مدرسه ملی نمایش )NSD( به تولید یکی دیگر 
“بالی”  با عنوان  گیریش،  نامه های  نمایش  از 
دست زد. این نمایش، پروژه ی اخذ دیپلم تولید 
شده توسط پررنا کارانت بود. خیلی زود گیریش 
تبدیل به نامی پر آوازه در صحنه ی نمایش نامه 
اواخر دهه 1960 و 1970،  نویسی هند شد.  
پر شور ترین سال های جامعه خالق هند بود. 
و  آزاد  تفکر  برای  مناسب  محیط  یک  کل،  در 
پرسش وجود داشت. پس از قرن های حکومت 
در  را  هایی  پرسش  هندی  نمایش  استعماری، 
و  کرده،  مطرح  کشور  فرهنگی  هویت  مورد 
نمایش  با  فرهنگ  این  جاهایی  چه  در  که  این 
این تضاد،  غربی متفاوت است. برای بررسی 
محصوالت  شدند.  انجام  بسیاری  آزمایشات 
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گیریش راگونات کارناد، 
یک نمایش نامه نویس، 

بازیگر و کارگردان 
معاصر بود
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است. خانا که فیلم او با بازی نینا گوپتا حول روابط 
مهمی می چرخد، می گوید “فیلم من درباره نمادها، 
تابوهای اجتماعی، و مهم تر از همه، اشخاصی است 
که از دید جامعه مطرود )خارج از کاست( شناخته 
می شوند. من همیشه به نقل این داستان تمایل داشته 
و برای نقل آن به مخاطبان مناسب نیاز داشته ام. این 
جشنواره، صحنه کاملی را برای ام فراهم کرد.” فیلم 
دیگری که در این جشنواره بسیار مورد بحث قرار 
گرفت، سیندهوستان، مستند اکران شده در جشنواره 
فیلم هندی نیویورک )NYIFF( ساخته ی پیرایش گر 
نامدار، ساپنا بهاونانی بود که از فرهنگ سیندی می 
گوید. بهاونانی با صحبت از فیلم خود و نیز جشنواره 
فیلم هندی نیویورک )NYIFF( گفت “ جشنواره فیلم 
برای  عالی  ای  زمینه   )NYIFF( نیویورک  هندی 
جهان  های  برترین  میان  در  من  فیلم  اولین  حضور 

بود. مخاطبین هیجان زده و حمایت گر بوده، و نمایش نیز 
فوق العاده بود.”

به هر حال، این جشنواره تنها بر فیلم های جایگزین 
تمرکز نکرد. مادهومیتا که فیلم تامیل اش با عنوان کی 
دی )KD( بخشی از فیلم های اکران شده در این جشنواره 
بود، اظهار می دارد “به طور معمول، یک سوء تفاهم در 
میان مخاطبین هندی وجود دارد؛ این که، اگر فیلمی حول 
جشنواره های ویژه فیلم به نمایش در آید، تنها مختص به 
مخاطبین خاصی می باشد. بر خالف این تصور، معموال 
جشنواره های فیلم ترکیبی از هر دو مجموعه فیلم را در 

بر می گیرند.” 
در حالی که بالیوود، صنعت فیلم سازی غول پیکر هند، 
هر ساله صدها نسخه فیلم با بودجه های کالن را توسعه 
می دهد، فیلم سازان سراسر کشور در شرایطی محدود 
به  ناپذیری برای زندگی بخشیدن  به شکل خستگی  تر، 
داستان های بی نظیر و منحصر به فرد تالش می کنند. 
نیویورک  هندی  فیلم  جشنواره  مانند  هایی  جشنواره  و 
بین  نمایش  اذهان خالق، سکوی  این  برای   )NYIFF(
کارگردان  که  طور  همان  دقیقا  کند،  می  فراهم  المللی 
جشنواره، آسیم چهابرا به طور خالصه بیان می کند “این 
جشنواره با هدف ترویج فیلم هایی که شانس دیگری برای 
رسیدن به نیویورک و یا مخاطبان جهانی ندارند، فعالیت 
می کند. ما در تالش هستیم که هر داستانی که گفته می 

شود، شنیده نیز شود!” 

کاران کائوشیک یک روزنامه نگار ساکن دهلی است. 
کائوشیک، فارغ التحصیل از موسسه ارتباطات جمعی هند 

)Commucation Mass of Institute Indian( به سفر به اماکن مختلف 
کشور و مستند کردن تجربه های خود عالقه مند است. 

در جهت عقربه های ساعت از باال: 
کارگردان گوریندر چادها با آمر چادها 
– پاتل بازیگر که در فیلم نابینای نور 

او بازی کرده است؛ ریتش باترای فیلم 
ساز برنده جایزه بهترین کارگردان 

در جشنواره فیلم هندی نیویورک 
)NYIFF( برای کارگردانی فیلم 

“عکس”؛ باترا )آخرین تصویر سمت 
راست( به همراه نوازالدین صدیقی و 

سانیا مالهوترا، بازیگران اصلی فیلم او 
با عنوان عکس
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هدف ما برجسته کردن 
فیلم هایی است که کمتر 

شناخته شده و توسط 
کارگردانان مستقل و 
تجربی ساکن در نقاط 
مختلف کشور ساخته 
شده اند. ایده اصلی، 

حمایت، تشویق و ترغیب 
فیلم سازانی است که با 
نقل داستان های متقاعد 
کننده آثار بزرگ و تاثیر 

برانگیزی در مناطق خود 
خلق می کنند. 

آسیم چهابرا 
)NYIFF( کارگردان جشنواره فیلم هندی نیویورک

می خواهد. اولین فیلم سرآشپز مشهور، ویکاس 
اساس  بر   – رنگ”  “آخرین  عنوان  با  خانا  
به  حکم دیوان عالی کشور که در ورینداوان 
زنان بیوه اجازه بازی در مراسم هولی را می 
داد – با برانگیختن تحسین فراوان،  پایان بخش 
جشنواره بود. همچنین نوزده )91( فیلم بومی 
تامیل  مراتی،  آسامی،  بنگالی،  های  زبان  به 
و زبان های دیگر مورد تماشا و توجه عموم 

قرار گرفتند. 
طبق نظر آسیم چهابرا، مدیر جشنواره، این 
رویداد شاهد نمایش قوی از سینمای بومی هند 
کشمیری   – الداک��ی  کودکان  های  فیلم  شامل 
بود. او اظهار می دارد “ما برای به اشتراک 
گذاشتن مجموعه شگفت انگیزی از فیلم های 
انتخاب  کنیم.  می  افتخار  هند  سینمای  نوین 
قدرت  زیبایی،  نمایش  استثنایی  عناوین  این 
و شکوه داستان پردازی فیلم در بهترین نوع 
شورای  معاون  کائول،  راکش  اس��ت.”  خود 
از  یکی   ،)IAAC( امریکا   – هند  هنری 
اعضای اصلی جشنواره فیلم هندی نیویورک 
)NYIFF( ضمن موافقت با این سخنان ادامه 
می دهد “سینمای بومی، ماهیت واقعی هند را 
آشکار کرده، و مخاطبان حاضر در نیویورک 
توانسته اند شکوه و عظمت هند را از طریق 

این جشنواره ببینند.”

بنیان گذاران
ساکن  شیوداسانی  آرون  توسط  جشنواره  این 
در نیویورک بنیان گذاشته شده که در طی 02 
را  آن  موفقیت  با  بازنشستگی،  زمان  تا  سال 
برگزار کرده است. در حال حاضر، جانشینان 
او با حضور مشارکت کنندگان جدید، جشنواره 
را به سطح بعدی ارتقا می دهند. استاد سارود 
شده  معرفی  عضو  آخرین  خان  علی  امجد 
امریکا   – هند  هنری  مدیره شورای  هیات  به 
مشهور،  سرآشپز  همچنین  و  بوده   )IAAC(
شورای  وی��ژه  سفیر  عنوان  به  خانا  ویکاس 
شده  انتخاب   )IAAC( امریکا   – هند  هنری 

باال: فیلم آخرین رنگ ساخته سر آشپز مشهور، ویکاس خانا بر 
اساس حکم دیوان عالی کشور در سال 2012 است که در ورینداوان 

به زنان بیوه اجازه بازی در مراسم هولی را می داد، پایین: روهنا 
گرا )چپ(، کارگردان ِسر، با حضور تیلوتوما شومه، بازیگر نقش 

اصلی زن فیلم
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“جشنواره فیلم هندی نیویورک”، در نوزدهمین )19( دوره خود، به تجلیل 
فیلم های جایگزین، خانه هنر و مستقل شبه قاره هند پرداخته است

سینمای هند
تابستان آمریکایی

نوشته: کاران کائوشیک 

که  روز!  شش  تنها  طی  در  فیلم  دو  و  سی  نمایش 
فیلم  پنج  شامل  دنیا،  برتر  فیلم  هفت  ها،  آن  میان  در 
برتر  فیلم  دو  و  امریکا  متحده  ایالت  به  متعلق  برتر 
نیویورکی به نمایش در آمده، و نیز فیلم هایی به زبان 
های آسامی، بنگالی، تامیل، ماالیایی، مراتی، کانادا، 
الداکی، پنجانی و هاریانوی اکران شدند! اما مخاطبان 
از   )NYIFF( نیویورک  هندی  فیلم  جشنواره  ثابت 
که،  چرا  نشدند.  متعجب  ها  واقعیت  این  دادن  روی 
قدیمی   ،)NYIFF( نیویورک  هندی  فیلم  جشنواره 
امریکا،  در  هندی  فیلم  جشنواره  معتبرترین  و  ترین 
به تجلیل از فیلم های تفکر برانگیز ساخته شده توسط 
شهروندان متعلق به شبه قاره هند در اقصی نقاط دنیا 
های  داستان  توجهی،  جالب  طور  به  دارد.  شهرت 
و  هند  به  مربوط  همیشه  ها  فیلم  این  در  شده  بازگو 
یا هندی ها نمی شوند، بلکه، با آن کشور مرتبط می 
شوند! این جشنواره، در نوزدهمین )19( دوره خود، 
که  سینمایی  های  فیلم  از  سیلی  با  را  نیویورک  شهر 
مرزهای جغرافیایی و سیاسی را به چالش می کشیدند، 
مسحور خود کرده، و همه را وادار به تمرکز بر افکار 
شده  برگزار  جشنواره،  این  کرد.  نو  های  دیالوگ  و 
منهتن  ایست در  ویلیج  بین 7تا 12 مه در سینماهای 
نیویورک، به راستی که قدرت هندی های مهاجری را 
در بر گرفته، که با وجود این که در سراسر دنیا ساکن 
شده اند، روح سرزمین مادری خود را در قلب های 

شان حفظ کرده اند. 

داستان های بازگو نشده
غیر از تنوع، چهار چیز بسیار موثر دیگری که سر 
لوحه جشنواره فیلم هندی نیویورک )NYIFF( سال 
در  نمایش  به  نیز  هند  در  حتی  داشتند،  قرار  جاری 
نیامده بودند: نابینای نور ساخته گوریندر چادها؛ ِسر 
آخرین  و  باترا  ریتش  ساخته  عکس  گرا؛  روهنا  اثر 
توسط  که  فیلمی  اولین  خانا.  ویکاس  ساخته  رنگ 
درباره  شده،  ساخته  تبار  هندی  انگلیسی  ساز  فیلم 
یک نوجوان آسیایی – انگلیسی متعلق به دهه 1980 
بروس  موسیقی  در  که  کند  می  صحبت  میالدی 
اسپرینگستین به تسلی خاطر دست می یابد. گفته می 
سرفراز  زندگی  واقعی  داستان  از  فیلم،  این  که  شود 

منظور روزنامه نگار الهام گرفته است. 
ِسر متعلق به گرا، که در سال گذشته در جشنواره فیلم 
کن به نمایش در آمده و دو جایزه نیز – برای بهترین فیلم 
و بهترین بازیگر زن )تیلوتاما شومه( -  در جشنواره فیلم 
هندی نیویورک )NYIFF( برنده شده، داستان راتنا، 
یک کارگر خانگی بیوه را به تصویر می کشد. عاشقانه 
ظرف  فیلم  )کارگردان  بالیوود  ساز  فیلم  جدید  عصر 
غذا(، ریتش باترا با عنوان “عکس”، نوازالدین صدیقی 
و سانیا مالهوترا را به بازی گرفته که موجب برنده شدن 
جایزه بهترین کارگردان در این جشنواره شد. این فیلم، 
داستان یک عکاس خیابانی در بمبئی را به تصویر می 
کشد که، به دنبال فشار مادربزرگ اش برای ازدواج، 
از یکی از همکالسی های دختر در دانشکده اش کمک 



2019  |      | | دور نماي هند       |  

سینما

82

پوستر فیلم روهنا 
گرا، با عنوان ِسر با 
بازی تیلوتوما شومه 

و ویوک گومبر 
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زره ها با مقاومت 
گاندی طنین انداز 

هستند. زره های من 
در برابر ظلم بر علیه 

بدن زنانه مقاومت 
کرده و اثر من هیچ 

ملیتی ندارد
شاکونتاال کولکارنی

جورجینا مادوکس یک نویسنده هنری با تجربه و 
مدیر هنری است که در پروژه های هنر بصری 
بسیاری مشارکت داشته است. در حال حاضر، 

او به عنوان دستیار ارشد ویرایش گر با نشریه ایندین اکسپرس 
همکاری می کند. 

یک  ها،  دمپایی  از  یک  هر  روی  بر  دهند. 
شی ء کوچک مثال قیچی وصل شده که نشان 
دهنده یک حرفه و یا مذهب خاص می باشند. 
نمایان گر  دارد “این قضیه  ایرانا اظهار می 
فردیت هر شخصی است و نشان می دهد در 
حالی که با یک دیگر هستیم، همچنان هویت 
ذرات  کنیم.”  می  حفظ  را  خویش  همتای  بی 
می  نشان  پادوکاها  روی  بر  گرفته  قرار  شن 
دهند که این دمپایی ها توسط اشخاصی پوشیده 
شده اند که در نزدیکی ساحل راه رفته اند و 
این امر به راهپیمایی گاندیجی در داندی برای 
اعتراض به قوانین حقوقی سخت و بی رحمانه 

بریتانیایی ها در هند اشاره می کند. 
مرحوم رومانا حسین با یکی از مهم ترین 
آثار وی به معرفی شده است: قطعات متالشی. 
ویژه  “ظرف  یا  و  گلدان  یک  شامل  اثر  این 
خاکستر مردگان” شکسته است که درباره از 
دست دادن، و سکوت سخن می گوید؛ و بدون 
است.  گرفته  قرار  ها  آینه  روی  بر  پوشش 
فیدا  مقبول  توسط  دیگر  حسین  یک  نمایش 
حسین از طریق نقاشی او با عنوان “زمین” 

اثر  یک  اس��ت.  توجه  جالب  نیز  شده  ارائ��ه 
تاریخی که اندیشه هایی را درمورد ماهیت هم 
گرا و تلفیق کننده عقاید مختلف هند در گذشته 

این کشور ایجاد می کند. 
با توجه به این که در سال گذشته هند صد 
ماهاتما  تولد  روز  سال   )150( پنجاهمین  و 
فلسفه های  اهمیت  و  گاندی را جشن گرفت، 
نیز صدق  امروز  آمیز  دنیای خشونت  در  او 
کرده، این غرفه نمایشگاهی حتی بیشتر نیز با 
موضوع خود ارتباط یافت. کاروده می گوید 
“این نمایشگاه با هدف ارزیابی ارتباط ارزش 
های گاندی در دنیای معاصر تالش می کند.” 
او در ادامه می افزاید “باعث ناراحتی است 
اما متاسفانه، حتی امروز هم ما برای هدایت 

به تجربیات او درباره حقیقت نیاز داریم!”

یک بازدید کننده در حال عکاسی از غرفه شاکونتاال کولکارنی هنرمند در رویداد دوساالنه ونیز. اثر بدون عنوان شامل دو مجسمه از ساقه نیشکر ، هفت عکس و لوازم تزیینی 
از پروژه “از بدن ها، قفس ها و زره ها”.  این اثر سکوهای بامبوی صحنه سخن رانی گاندیجی ارتباط یافته که از طریق آن، با مردم کشور سخن می گفت
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هنر

نباید تنها تعداد 
معدودی از روشن 

فکران این امتیاز را 
داشته باشند که بتوانند 

درباره ارتباط اصول 
گاندی به بحث و تبادل 

نظر بپردازند 
آشیم پورکایاستا

گاندیجی  که  ای  شیوه  “در  کند.  نظر  تجدید 
منظور خود را بیان می کند، حسی از حیرت 
اصلی صلح  عنوان طرفدار  به  دارد؛  وجود 
شگفت  در  ک��االک  تاریخی”  لحظه  یک  از 
بسیاری  دهد “همانند  او شرح می  ماند.  می 
از اشارات و تجربیات زندگی گاندیجی، این 
ای  سرگشاده  نامه  نظیر  ای  مکاتبه  قطعه 
است که به فراتر از تاریخ ارسال خود و نیز 
گیرنده مورد نظر سفر می کند – نامه ای که 
برای همه، در هر زمان، و هر مکانی نوشته 

شده است.”
های  “شاخه  او  سرپرستی  تیم  و  ک��اروده 
که  چرا  برگزیدند  را  دودی��ا  آتول  شکسته” 
و  و  نواخته  را  جهانی”  “نوای  یک  اثر  این 
حول گفت و گوی خشونت می چرخد. دودیا 
اظهارمی دارد “آن چه احتماال ناراحت کننده 
من  اثر  این  که  است  این  رسد  می  نظر  به 
و  است،  مرتبط  ام��روز  دنیای  به  هم  هنوز 
خشونت همچنان ادامه دارد.” تاسیسات غرفه 

شامل نه کابینت چوبی با عکس هایی با قاب 
های نقاشی شده با دست، اندام های پروتزی، 
یادگاری  دیگر  و  شده  یافت  اشیای  ابزارها، 

ها می شود. 
ایرانای  آر  جی  مشابه،  حرکت  یک  در 
با  خود   2010 سال  به  متعلق  اثر  هنرمند 
را  مقدس  های  دمپایی  یا  و  پادوکا  عنوان 
بازنگری می کند. ایرانا می گوید “عنوان این 
مجموعه، ناوو است، یک واژه کانادایی که به 
معنای “هوم” و یا “با یک دیگر” می باشد. 
با  این مجموعه نماد زمانی است که همه ما 
یک دیگر متحد بوده و برای یک هدف محکم 
در کنار هم می ایستیم.” این مجموعه شامل 
نمایش  پشته  یک  در  که  است  پادوکا  صدها 
اند،  چسبیده  دیوار  به  همچنین  و  شده،  داده 
گویی، همه مردم با هم دیگر بر روی دیوارها 
در  پادوکاها  هند،  در  اند.  رفته  راه  سقف  و 
و  ش��ده،  دی��ده  مقدسین  دیگر  و  راهبان  پای 
می  بازتاب  را  خشونت  عدم  و  صلح  مبانی 

در مجموعه “گاندی / 
مرد بدون عینک”، آشیم 

پورکایاستا هنرمند به خلق 
مجدد تمبرهای کاربردی با 
تصویر ماهاتما گاندی اما 
بدون عینک پرداخته است
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عنوان این 
مجموعه، ناوو 
است، یک واژه 
کانادایی که به 

معنای “هوم” و یا 
“با یک دیگر” می 
باشد. این مجموعه 
نماد زمانی است که 
همه ما با یک دیگر 
متحد بوده و برای 

یک هدف محکم در 
کنار هم می ایستیم

جی آر ایرانا

در سال جاری، هند به نمایش هفت اثر 
هنری، شامل هاری پورا پانل اثر نانداالل 

بوسه )1938( پرداخته که توسط خود 
گاندیجی سفارش داده شده و جمعیت 

روستایی هند را به نمایش در می آورد. 
یک اثر بدون عنوان توسط شاکونتاال 

کولکارنی )12-2010( دو مجسمه ساخته 
شده از نیشکر، هفت عکس و نیز لوازم 
تزیینی متعلق به مجموعه “از بدن ها، 
قفس ها و زره ها” را در بر می گیرد. 

این اثر با سکوهای بامبوی صحنه سخن 
رانی گاندیجی ارتباط یافته که از طریق 

آن، با مردم کشور سخن می گفت. 
کولکارنی شاخه های بامبو را به عنوان 

زره ای برای چندین زن هندی نیز به 
کار برده که مخارج زندگی خود را از 

طریق ساخت صنایع دستی تهیه شده از 
بامبو کسب می کردند. اثری بدون عنوان 

)2019( توسط آشیم پورکایاستا، آکریلیک 
بر روی بوم با مجسمه ای سنگی، درباره 
سنگ به عنوان ابزار خشونت و حفاظت 
و نیز مسیر صلح گاندی سخن می گوید. 

هنرمندان هندی در 
این رویداد دوساالنه 

بر عهده داشته، طبق مشاهدات خود می گوید 
“این زمان هیجان انگیزی برای هند است که 
آثار خود را در موزه های بین المللی بزرگی 
 )MET( بروئر متروپولیتن  هنر  موزه  مانند 
در  یا  و  درآورده،  نمایش  به  نیویورک  در 
معاصری  هنرهای  نمایشگاه  که  داکومنتا، 
کاسل  در  ب��ار  یک  س��ال  پنج  هر  که  اس��ت 
داده،  ارائه  می شود،  برگزار  آلمان  در  واقع 
ونیز  دوساالنه  روی��داد  در  نیز  اکنون  هم  و 
نام  ترویج  به  ج��اوری  اس��ت.”  کرده  شرکت 
موزه  و  پرداخته  هندی  هنرمندان  معرفی  و 
هنر متروپولیتن )MET( میزبان آثار خاطره 
انگیز هنرمند فقید نسرین محمدی بوده و در 
حال حاضر نیز، میزبانی نمایشگاه تک نفره 
را  موکرجی  مرینالینی  بزرگ،  ساز  مجسمه 

بر عهده گرفته است.
غرفه  برگزاری  این  از  پیش  که  آنجا  از 
داده  روی  دیگر  بار  یک  تنها  هند  نمایشگاه 
قابل  نمایش  به  نمایندگان  سرپرستی  تیم  بود، 
یک  در  هندی  هنرمند  هشت  آثار  از  توجهی 
کوراده  پرداختند.  مربعی  متر   530 فضای 
روان  ای  گونه  به  را  فضا  “ما  کند  می  بیان 

در  آمده  در  نمایش  به  آثار  که  کردیم  انتخاب 
و  شده  ان��داز  طنین  تماشایی  ای  گونه  به  آن 
طبیعت غرفه را همانند مراقبه ای برای مکث 
و تامل حفظ کند. من با تمایل ایجاد گوشه های 
کمی عجیب و نا متعارف و نیز برخورد های 
غیر معمول، طراحی متقارنی را برای فضا 

انتخاب نکردم.”  
خود  اثر  پشت  داستان  از  ک��االت  جیتیش 
می  ب��رداری  پرده  نامه”  “پوشش  عنوان  با 
ای  کننده  دید  باز  “هر  گوید  می  کاالت  کند. 
اجتماعی  و  تاریخی  تجربیات  شخصیت،  با 
طریقی  به  و  کرده،  برخورد  اثر  با  متفاوتی 
معنی آن را تغییر می دهد.” پوشش نامه، خیلی 
شبیه به سه اثر “اعالمیه عمومی” او، بر گفته 
هایی از تاریخ تمرکز کرده که می توانند برای 
شده  بازنگری  زمان  در  مجدد  تامل  تحریک 
باشند. او به ما می گوید که این اثر، قطعه ای 
از  پرده ای  بر  تاریخی است که  از مکاتبات 
مه خشک قابل عبور است؛ خالصه یک نامه 
آدولف هیتلر در سال  به  به نگارش گاندیجی 
1939 که طی آن، از این رهبر آلمانی تقاضا 
بار خود  تا در مورد اعمال خشونت  می کند 

جی آر ایرانا در کنار اثر هنری خود که نمایش دهنده صد ها پادوکا و یا دمپایی های مقدس است. پادوکاها توسط راهبان و مقدسین 
دیگر پوشیده شده و اصول صلح و عدم خشونت را بازتاب می دهند
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هنر

من احساس می کنم 
این یک موضوع 

مناسب برای هند است 
که آن را به دنیا و 

تماشاگران خود ارائه 
کند – گاندی و فلسفه 
عشق و عدم خشونت 

او هنوز هم دغدغه 
هنرمندان هندی در 

جهان خشن و متعصب 
امروزی است

آتول دودیا

تاریخ است که هنرمند جیتیش کاالت در خلق 
پوشش نامه جامع خود، یکی از آثار به نمایش 
درآمده اصلی غرفه نمایش هند هند در رویداد 
دوساالنه ونیز به آن زندگی بخشیده است. این 
سرگشوده  دودی  نمایش  یک صفحه  در  نامه 
و به نمایش در آمده و در آن، نقش واژه ها و 
امضای گاندیجی بر روی صفحه ظاهر شده و 
تماشاچیان را تبدیل به شاهدان تاریخ می کند. 
غرفه نمایش هند نتیجه تالش های مشترک 
مامور  عنوان  به  که  مدرن  هنر  ملی  گالری 
نیز وزارت  و  عالی رتبه کشور عمل کرده، 
کنفدراسیون  همراه  به  هند،  دولت  فرهنگ 
این  متصدی  باشد.  می   )CII( هند  صنایع 
موزه  اصلی  متصدی  کاروده،  روبینا  غرفه، 
است.  ب��وده   )KNMA( ن��ادار  کیران  هنر 
نمایشگاه  این  “من  دارد  می  اظهار  ک��اروده 
قالب  در  گاندیجی  ادبی  ارائ��ه  عنوان  به  را 
اسناد  طریق  از  او  احیای  یا  و  مانند،  مستند 
بایگانی شده تصور نکردم.” او در ادامه می 

در زمان  گاندیجی  / حضور  افزاید “تصویر 
و یا مکان خاصی محدود نشده است. او دائما 
به وجدان  امیدی  نا  یا  بحرانی  در دوره های 
عمومی باز می گردد. او موضوعی نیست که 
فقط در احساسات یا نوستالژی ها آرمیده باشد. 
بلکه او موضوعی است که در دوران معاصر 
بازتاب یافته است. من تمایل بیشتری داشتم که 
به جنبه های عملی او نگاه کنم. و همچنین ایده 
و  کشان  زحمت  کار،  عزت  و صنعت،  هنر 

تأکید بر اعتماد به نفس.”
دوس��االن��ه  روی���دا  ای��ن  در  هند  مشارکت 
پلی  عنوان  به  جاری،  سال  در  شده  برگزار 
به  و  گرفته  قرار  استقبال  مورد  آغاز،  برای 
هند  هنر  ب��رادری  ب��رای  ای  انگیزه  عنوان 
عمل خواهد کرد که مدت ها است با حضور 
جهانی  هنری  روی��داده��ای  در  هند  پراکنده 
تاسف برانگیز بوده است. شانای جاوری، که 
را  جنوبی  آسیای  هنر  بخش  تصدی  معاونت 
 )MET( در موزه هنر متروپولیتن نیویورک

غرفه آتول دودیاس با 
عنوان شاخه های شکسته 
الهام گرفته از کابینت های 
شکسته خانه ماهاتما گاندی 
در پورباندار
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هنر این موضوع

یک بازدید کننده در حال تجربه غرفه 
جیتیش کاالت در یک اتاق سیاه در 

رویداد دوساالنه ونیز. با عنوان پوشش 
نامه، این غرفه یک نامه نگاشته شده 
به آدولف هیتلر توسط ماهاتما گاندی 

در ژوئیه 1939 هفته ها پیش از حمله 
آلمان به لهستان که موجب آغاز جنگ 

جهانی دوم شد  را به نمایش در می 
آورد. در این نامه، گاندیجی از هیتلر 

تقاضای صلح می کند و از او می 
خواهد در برابر “کاهش انسانیت به 

سطح دولت وحشی” مقاومت کند. 
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در پنجاه و هشتمین )58( رویداد دوساالنه ونیز، 
غرفه نمایش هند در میان 10 مورد برتر قرار 

گرفت، امری که موجب قدرتمند تر شدن کشور به 
عنوان یک نیروی بین المللی شده که می توان در 

زمینه خالقیت معاصر بر روی آن حساب کرد
نوشته: جورجینا مادوکس

ماهاتما گاندی هرگز به ونیز مسافرت نکرد. 
هنرمندان  که  زمانی   ،2019 سال  تا  نه  البته 
هندی با آثار الهام گرفته از فلسفه گاندی مبنی 
بر صلح و عدم خشونت، به این شهر رومانتیک 
جاودانه ایتالیایی سفر کردند. در سال جاری، 
هند  نماینده  ساله،  هشت  وقفه  یک  از  پس 
و  ترین  بزرگ  ونیز،  دوساالنه  روی��داد  در 
و  زرق  پر  هنرهای  در  رویداد  مشهورترین 
برق، نه فقط به خاطر اندیشه های نوآورانه، 
گاندی  فلسفه  در  آن  مضامین  خاطر  به  بلکه 
مورد ستایش قرار می گیرد. این واقعیت که 
این بنا در میان 90 غرفه نمایش هند منتخب 
.artsy فایننشیال تایمز و نیز وب سایت معتبر
net در کنار ایاالت متحده ، سوئیس ، لهستان 
غرفه   10 فهرست  در   ، غنا  کشور  اولین  و 
درباره  گرفته،  قرار  کشور  برتر  هند  نمایش 
خالقیت ما که توسط افکار گاندیجی پشتیبانی 

می شود ، صحبت های زیادی دارد. 
مانداالل  از جمله  آثار هشت هنرمند هندی 
آتول  و  ام اف حسین، جیتیش کاالت  بوسه،  
روی��داد   )58( هشتمین  و  پنجاه  در  دودی��ا 
جاری(  سال  نوامبر   24 )تا  ونیز  دوساالنه 
در  نمایش  به  هند  رسمی  نمایش  غرفه  در 
هنرمندان  هنرمندان،  این  جز  به  آیند.  می 
و  گوپتا  شیلپا  گیل،  گائوری  نظیر  معاصری 
عنوان  به  آثارشان  ارائه  با  نیز  گوپتا  سوهام 
بخشی از نمایشگاه اصلی این رویداد دوساالنه 
امریکایی  متصدی  رالف روگف،  مدیریت  با 
و بانی دوره 2019 این رویداد، برنده جایزه 
تحسین منتقدان جهانی بوده اند. هند، با ارائه 
 2011 سال  در  هند،  ملی  نمایش  غرفه  ی 
این  فعالیت  آغاز  از  از 116 سال  تقریبا پس 
نخستین  دوساالنه  رویداد  این  در  نمایشگاه، 
سال 1931،  در  ک��رد!  آغ��از  را  خود  ب��ازی 
گاندی از رم دیدن کرد و در نامه ای خطاب 
وزیر  )نخست  موسولینی  دوس��ت،  یک  به 
یک  عنوان  به  را  موسولینی(  بنیتو  ایتالیایی، 
آدولف  درب��اره  گاندیجی  ک��رد.  عنوان  معما 
از  ای  قطعه  این  نوشت.  ای  نامه  نیز  هیتلر 
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پرومیتا موکرجی، یک روزنامه نگار با تجربه 
است که ویرایش گر متون شیوه زندگی برای 

بسیاری از روزنامه ها بوده و برای نشریات ملی 
بسیاری شامل مجالت سفر، شیوه زندگی، و مد، درباره موضوعات 

متنوعی از غذا گرفته تا مد و سفر می نویسد. 

این  از  نیز  نفره  دو  سالسای  رقصندگان 
افتخارات دور نمانده اند. در سال 2018، آن 
جهانی  جام  همایی  گرد  در  شرکت  برای  ها 
سالسا، تمام مسیر را از حواشی بمبئی تا میامی 
امریکا سفر کردند. این سفر برای شان تقریبا 
800000 روپیه هزینه داشت اما، برای جمع 
کردن تمام پول ها و پس اندازشان برای تهیه 
این مبلغ، هیچ شکی به دل راه ندادند. در واقع، 
تهیه کننده  به عنوان  نامراتا که شغل خود را 
تلویزیون ترک کرد تا اشتیاق اش به رقص را 
را شکست  ثابت خود  های  کند، سپرده  دنبال 
اندازهای  پس  به  آنجا،  به  رسیدن  ب��رای  و 
هم،  الویس  انداخت.  چنگ  نیز  خود  دیگر 
آخرین سپرده های خود را برای تهیه بلیط به 
نیویورک خرج کرد. و باالخره، سخت کوشی 
که  حالی  در  داد.  ثمر  شان  های  فداکاری  و 
الویس یک مدال طال در رده سالسای مردان با 
عنوان رایزینگ استار به دست آورد، نامراتا 
نیز در سبک آزاد در مقام دوم درخشید. الویس 
پرابهو  از  بیشتر  تمام رقصندگان  میان  از  که 

دوا، مایکل جکسون و تایت آیز الهام گرفته، 
می گوید “مشکالت مالی یکی از بزرگ ترین 
عنوان  به  سفر  ب��ود.  مان  روی  پیش  موانع 
اصال  شخصی،  سرمایه  با  کشور  نمایندگان 
کار آسانی نیست. رقص به عنوان یک حرفه، 
تمرین و  برای  باید  ما  نیست.  با هند  سازگار 
مالی  حمایت  قالب  در  و  کنیم  هزینه  آموزش 
به  اما سفر  ندارد.  نیز پشتیبانی زیادی وجود 
روی  صرفاً  المللی،  بین  اجرای  صحنه  یک 
بال های رقص، کاری است که هر رقصنده 
ای آرزوی انجام آن را دارد. این که من را در 
سطح جهانی شناخته اند و سبک رقص ام را 
بسیار فروتنانه  اند،  داده  قدردانی قرار  مورد 

بود.” 
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سمت راست: اعضای 
 B.E.A.ST گروه رقص

صفحه رو به رو: کینگز 
یونایتد در حال اجرا در 

مسابقات دنیای رقص 
برگزار شده در لوس 

آنجلس، کالیفرنیا 
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ها و خیلی چیزهای دیگر مقابله کردیم.”
با   “ گویند،  می  ها  آن  که  طور  همان  اما 
اشتیاق بی پروا رویاهای تان را دنبال کنید و 
به شما ارتفاعاتی می بخشد که هرگز تصور 
نمی کردید بتوانید به آنجا برسید” – این گروه 
نه تنها توانستند نام خود را در مدار رقص ملی 
و نیز جهانی حک کنند، بلکه قادر به ثبت نام 
خود در زمینه رقص برک در کتاب رکورد 
تثبیت  موجب  که  چیزی  اما  شدند!  نیز  لیمکا 
استعدادها و تجربه و تخصص اعضای گروه 
شد، بردشان در رویدادی با عنوان جام جهانی 
رقص خیابانی کیپ آن دنسینگ )KOD( در 
جهانی  جام  مبتدیان،  برای  بود.   2017 سال 

رقص  زمینه  در   )KOD( دنسینگ  آن  کیپ 
جام  با  برابر  ارزشی  هاپ،  هیچ  و  خیابانی 
نه  مود   B.E.A.ST دارد.  کریکت  جهانی 
تنها برنده ی مسابقات مقدماتی هند برای این 
سال  در  که  بود  جهانی  معتبر  های  رقابت 
2004 در پکن آغاز شد، بلکه راه خود را تا 
حضور به عنوان نمایندگان کشور در رقابت 
فینال برگزار شده در کره جنوبی و در نهایت 
در  واق��ع،  در  داد!  ادام��ه  فینال،  مسابقه  برد 
سال 2020، اعضای گروه به عنوان مدافعین 
خواهند  شرکت  مسابقات  در  قهرمانی  عنوان 

کرد.  
ویتکه  نامراتا  و  ماسکارنهاس  الویس 

سمت راست: الویس 
ماسکارنهاس و نامراتا 

ویتیکه، که در مسابقات 
سالسای جهانی در سال 

2018، نمایندگان هند بودند

صفحه رو به رو: سورش 
موکوند از گروه رقص 

کینگز یونایتد
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است.  نزدیک  ها  آن  به  بسیار  مود  استریتز( 
داگی، و  تا رقص هیپ هاپ  از رقص برک 
و  فیت،  خیابانی الیف  های  تا رقص  پاپ  از 
نیستند  غیره – “رقص های خیابانی” زیادی 
تخصص  ها  آن  در  استعداد  با  گروه  این  که 
نداشته باشد. عواملی که به شکل گیری گروه 
شد،  منجر   2013 سال  در  مود   B.E.A.ST
سفر  به  شبیه  خیلی  که  دارد  شنیدنی  داستان 
از  یکی  سونیک،  است.  ام��روز  به  تا  ها  آن 
نینجا،  اعضای گروه می گوید “ما )رقاصان 
میک 62 و سونیک( از بنگلور به بمبئی بر 
می گشتیم در حالی که همه وسایل مان دزدیده 
شده بودند. ما به لطف همراهی با یک دیگر 
بود  هرشکلی  به  و  آمدیم  کنار  مشکل  این  با 
خود را به خانه رساندیم. بعد فهمیدیم که اگر 
این  عهده  از  دیگر  هم  کنار  در  ایم  توانسته 
شرایط بر آییم، می توانیم بر هر مشکل دیگری 
نیز غلبه کنیم. و این ایده، به شکل گیری این 
گروه رقص منجر شد که نه تنها برای رقص 
برک پسران، بلکه برای برک دختران، هیپ 
می  خود  به  نیز  خیابانی  های  رقص  و  هاپ 
بالد.” به هر حال، راه پیش رو دراز و پر از 
دست انداز های نا مطمئن بود، اما هیچ چیز 
نتوانست مانع تیم برای رسیدن به سطحی فوق 
هیچ  “ما  دهد  می  ادامه  سونیک  شود.  العاده 
استودیویی نداشتیم، بنابراین در محوطه خارج 
محله  در  ناگارداس  خیابان  در  فروشگاه  یک 
این  کردیم.  می  رقص  تمرین  شرقی  آن��دری 
فروشگاه در ساعت 8 شب تعطیل می شد، و 
ما می توانستیم ساعت 8:30 دور هم جمع شده 
و تمرین را آغاز کنیم. ما با چالش های زیادی 
مانند باران های سنگین، شکایت های همسایه 

برای بسیاری از اعضای گروه که از خانواده های از لحاظ مالی 
نه چندان مرفهی می آمدند، رقص تنها خاست گاه فرار بود. ما 

برای تامین مایهتاج خانواده های مان، می رقصیدیم
سورش موکوند
شریک بنیان گذار، کینگز یونایتد، برنده دنیای رقص 2019
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در نشست جهانی سالسا در میامی در سال 2018، در 
حالی که الویس موفق به کسب یک مدال طال در رده 

اجرای تک نفره مردان شد، نامراتا در رده سبک آزاد 
مقام دوم را کسب کرد

کینگز یونایتد در حال 
اجرا در مسابقات دنیای 
رقص در لوس آنجلس، 

کالیفرنیا

رویا  شهر  مایاناگری،  عنوان  با  شده  نامیده 
هند  سرگرمی  پایتخت  جذابیت   – بمبئی  یا  و 
از  تن  ها  صد  روز،  هر  نمیفتد.  رون��ق  از 
هنرمندان مشتاق با امید بزرگِ مشهور شدن 
دنبال کردن  به کانون توجه، برای  و رسیدن 
شوند.  می  وارد  شهر  این  به  خود  رویاهای 
در حالی که این شهر جاه طلبی های هزاران 
نفر را در خود جای داده، خانه افتخار تعداد 
معدودی از گروه های رقص نیز به شمار می 
رود – کوچک و بزرگ – که نه تنها تعریف 
و تمجیدها، عناوین و ستایش های بین المللی 
در  اند  توانسته  بلکه  اند،  آورده  دست  به  را 
برای  ای  ویژه  صحنه رقص جهانی، جایگاه 
هند تعریف کنند. به عنوان مثال، گروه کینگز 
رقص  گروه  این  بگیرید.  نظر  در  را  یونایتد 
هیپ هاپ که در میان طرف دارانش با عنوان 
“کینگز” نامیده شده و توسط بنیان گذار خود، 
سورش موکوند رهبری می شود، طعم اولین 
موفقیت خود را وقتی چشید که در سال 2009 
با  هندی  رقص  )یک  ووگی”  “بوگی  جایزه 
نمایش واقعیت( را با خود به خانه برد.  وقتی 
های  گ��روه  بهترین  از  بعضی  روی  ها  آن 
رقص معاصر جهان را کم کرده و در نمایش 
 2019 سال  در  آمریکا  رقص  دنیای  واقعی 
برنده شدند، به راستی آخرین میخ خود را نیز 

کوبیدند. 
که  رقص  گ��روه  این  موفقیت  داستان  اما 
موکوند و پارت ویاس به همکاری یک دیگر 
آن را بنیان گذاشتند، به این آسانی ها هم نبوده 
است. اعضای این گروه نه تنها با شک و تردید 

و بدبینی ها در برابر جاه طلبی شان رو به رو 
شدند، بلکه می بایست با محدودیت های مالی 
خود نیز کنار بیایند. موکوند می گوید “برای 
بسیاری از اعضای گروه که از خانواده های 
آمدند،  می  مرفهی  چندان  نه  مالی  لحاظ  از 
رقص تنها خاست گاه فرار بود. ما نمایش خود 
را اجرا کرده و با در آمد مان، مخارج خانواده 
گروه  برای  کردیم.”  می  تامین  را  مان  های 
موفقیت  کسب  از  پس  زندگی  یونایتد،  کینگز 
سفر  که  موکوند  کرد.  فرق  کامال  المللی  بین 
رقصنده  سوزا،  دی  رمو  فیلم  بخش  الهام  او 
و طراح رقص بالیوود، با عنوان “هر کسی 
بیان  بود،  برقصد” در سال 2015  تواند  می 
بی  های  فرصت  ما  برای  برد  “این  کند  می 
شماری را رقم زد، و حاال ما برای حضور 
مختلف  کشورهای  در  متعدد  رویدادهای  در 
به طور مداوم در حال سفر هستیم. به تازگی 
اولین کارگاه آموزشی بین المللی خود را در 
امریکا برگزار کرده و برنامه ریزی کرده ایم 
که به زودی به کانادا و اروپا نیز سفر کنیم.
المللی  بین  فیلم  اولین  ساخت  اخیرا  همچنین، 
خود را در کشور فیلیپین آغاز کرده ایم. این 
تازه شروع کار است؛ ما راه درازی در پیش 
کاله  روی  بر  افتخار  پَر  آخرین  و  داری��م.” 
در رده “طراحی  امی  نامزدی یک  موکوند؟ 

رقص برای برنامه تنوع یا واقعیت”! 
تنها  او  شور  پر  رقص  گ��روه  و  موکوند 
اشخاصی نیستند که تمام سختی ها را بر جان 
خریده و توانسته اند موفقیت را در بر بگیرند. 
آن  ابیلیتیز  اتیکال  )بورن   B.E.A.ST گروه
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این گروه های رقص از حواشی شهر بمبئی، با شهامت با شک و تردید های اجتماعی 
رو به رو شده و از محدودیت های مالی گذر کرده اند و هم اکنون، به سرعت طوفان 

صحنه های نمایش سر تا سر جهان را در می نوردند

صحنه نمایش است
همه جهان یک

نوشته: پرومیتا موکرجی
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شامل هند، بذرها و دانه ها معموال به صورت خام، 
کمی تفت داده شده، و یا در بهترین حالت، در یک 
سس سبک به کار می روند. سر آشپز جودها بیان 
می دارد که بذرها باید در آخر پخت به غذا افزوده 
حرارت  بنابراین  بجوشند،  کافی  اندازه  به  و  شده 
قادر به درآوردن عطر و طعم آن ها بوده و مواد 
مغذی آن ها را فعال می کند. یک مثال عالی برای 
این موضوع، دستور پخت سافد مس، یک خوراک 
تهیه شده از گوشت بز است که این سر آشپز در 
و  افزوده  مغز  پوره چهار  آن، کمی  پخت  انتهای 
طعمی غنی به غذا می دهد. این سر آشپز می گوید 
که برای تهیه این پوره، ابتدا چهار مغز را در آب 
خیسانده و سپس آن را به صورت خمیری درشت 
از  متمایزی  و طعم  ایجاد عطر  برای  کنید.  خرد 
کنجد به سوجی کا حلوا )پودینگ سمولینا(  تکنیکی 
سر  یا  و  رود،  می  کار  به  چادها  توسط  مشابه 
تنبل  بذر کدو  تهیه رایتای  نیز هنگام  آشپز شادها 
)خوراکی با کشک( محبوب خود برای حلیم کدو 
تنبل )خوراکی با گوشت بز( از همین شیوه بهره 

می برد. 
غذایی  میراث  از  بخشی  بذرها  که  حقیقت  این 

را  ها  آن  پذیرش  ان��د،  ب��وده  هندی 
آسان  معاصر  آَش��پ��زان  سر  ب��رای 
کوهلی  مگا  آشپز  سر  کند.  می  تر 
بای سابی می  از رستوران الواش 
پز  و  پخت  بودم،  بچه  “وقتی  گوید 
با دانه ها و بذرها به من معرفی شد 
و بدون این که بدانم چگونه باید آن 
ها را به غذا بیفزایم، عاشق اضافه کردن شان به 
عنوان تزیین غذا بودم. آشنایی با دانه ها وبذرها 
بود که من را قادر به استفاده از آن ها برای خلق 
بازی جالب با طعم ها کرد. در رستوران، ما نه 
تنها برای غنی تر کردن غذاها به آن ها بذر اضافه 
ظاهر  کردن  تر  برجسته  برای  بلکه،  کنیم،  می 
غذاهایی مانند نان ماتناکاش کلی پات )نانی نرم با 
با دانه چیرونجی )بادام( تهیه  طعم روستایی( که 

می شود،  نیز آن ها را به کار می بریم. 
مزایای  و  خواص  آشپزان  سر  که  طور  همان 
تعمق عمیق تر در ریشه غذاهای هندی را کشف 
مواد  نظیر  بی  سالمتی  خواص  کشف  کنند،  می 
غذایی، دانه های بومی هندی به عنوان قهرمانان 

جدید تندرستی و طعم های طبیعی دیده می شوند!

مادهولیکا داش، یک نویسنده مشهور غذا و 
اصول میهمان نوازی، و روزنامه نگار ستون 

های ویژه غذا است. او با نشریات بسیاری شامل 
یاهو، سیفی، سواراج یا، هتلیر ایندیا، وی تو هتل، ایندین اکسپرس و 

فوربز الیف همکاری کرده است. 

بذرها منابعی از چربی های اصلی و نیز مجموعه 
کاملی از پروتئین های مورد نیاز بدن هستند که بسیار 

مؤثر تر از هر مکمل پردازش شده ای عمل می کنند

باال )چپ به راست(: تاکوی 
راگی با لوبیای سرخ شده 
و کدو تنبل کوچک کباب 

شده با آمرانت؛ برنج خرد و 
ادویه زده شده سرو شده با 

دانه های کدو تنبل
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)دانه کتان( است که می تواند هم به عنوان طعم دهنده ای تلخ و 
شیرین و هم ترد کننده مواد غذایی به کار برده شود. 

العاده را  فوق  بذرهای  از چگونگی عملکرد  دیگری  نمونه 
می توان در تاکوی چغندر سر آشپز ویکاس ست ساکن بنگلور 
مشاهده کرد که همراه با دانه های آمارانت سرو می شود. ست 
می گوید “معرفی بذرها به یک ظرف غذا، تنها درباره ایجاد 
یک تضاد در ظاهر و طعم نیست، بلکه شامل افزودن طعم نیز 

می شود.” 

ارائه مواد مغذی
جودها توضیح می دهد که سنت افزودن بذرها به خوراک، تنها 
به منظور غنی تر کردن آن نبوده است. جودها می گوید “این که 
چهار مغز جایگزین پوره بادام هندی برای مردم فقیر بوده، یک 
مغلطه بیش نیست. این دانه ها، غنی از مواد معدنی و ویتامین 
ها بوده و منبع خوبی از چربی های سالم به شمار می روند.” 
سر آشپز شانتانو مهروترا از رستوران ایندین اکسنت، طرفدار 
استفاده از دانه ها در پخت و پز روزمره است. مهروترا می 
گوید “زنیان را در نظر بگیرید. از آن جا که این دانه دستگاه 
گوارش را هدف قرار داده و طعم بی نظیری به غذا می افزاید، 

هنوز هم  در غذاهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.” 

استفاده صحیح
واقع  اپریشن  کولینری  مدیر  بالپریت سینگ چادها،  آشپز  سر 
در آنامایا در دهلی، می گوید که در بیشتر فرهنگ های آشپزی 

هندوانه: با کالری کم و مواد مغذی غنی، 
اسیدهای چرب، پروتئین های ضروری و میزان 
زیادی مواد معدنی، این دانه ها منبع فوق العاده 
ای از ویتامینB  نیز به شمار می روند. آن ها 
سرشار از منیزیم، آهن و فوالت بوده و برای 

قلب و سیستم ایمنی بدن مفید هستند. این دانه ها 
می توانند موجب تقویت استخوان ها شده، دیابت 
را کنترل کرده، متابولیسم را افزایش داده، و نیز 

باعث درخشندگی مو و پوست شوند. می توان 
آن ها را خشک و برشته کرده و به عنوان میان 
وعده میل، و یا برای افزودن به خورشت کاری 

آسیاب کرد. 

خیار: سرشار از فیبر و مواد معدنی، دانه های 
خیار را می توان برای کنترل مشکالت مرتبط 

با دستگاه گوارش مصرف نمود و یا برای دست 
یابی به پوست و مویی سالم آن ها را به فهرست 

مواد غذایی افزود. 

کدو تنبل: بذرهای کدو تنبل سرشار از تنوع 
وسیعی از مواد مغذی از منیزیم و منگنز گرفته 
تا مس، پروتئین و زینک بوده و همانند نیروگاه 

تغذیه عمل می کنند. همچنین، آن ها شامل 
ترکیبات گیاهی شناخته شده به عنوان فیتواسترول 

ها و آنتی اکسیدان های حاوی رادیکال آزاد 
هستند که می توانند موجب بهبود و تقویت 

سالمت بدن شما شوند. 

خشخاش: این دانه ها که کامال مغذی بوده و 
دارای طعم مغز مانندی هستند، می توانند از 
بیماری های رایجی نظیر سرفه خشک و بی 

خوابی پیش گیری کنند. اما این دانه ها نیز مانند 
هر نوع ماده غذایی دیگری باید تنها پس از 

مشورت با پزشک و یا درمان گر به رژیم غذایی 
افزوده شوند. می توان این دانه ها را در خورشت 

کاری سبزیجات، سوپ و یا پاستا اضافه کرد. 
دانه های خرد شده خشخاش را می توان برای 
غلظت بخشیدن به غذا مورد استفاده قرار داد. 

بذرهای ریحان شیرین و یا سابجا: این بذرها 
به رنگ سیاه و اشکی شکل بوده و معموال با 

دانه های تخم شربی اشتباه گرفته می شوند. این 
بذرهای سرشار از آنتی اکسیدان، فیبر، انواع 
پروتئین ها، کربو هیدارت و چربی های مفید 
برای کاهش وزن بسیار موثر عمل می کنند. 

متخصص تغذیه، دکتر شفالی گورونگ می گوید 
“سابجا می تواند در کنترل دیابت موثر باشد و با 
مصرف منظم این بذرها، می توانید مو و پوست 

خود را تقویت کنید.” جویدن این بذرها سخت 
است و بنابراین بهترین شیوه مصرف آن ها، 

خیساندن در آب می باشد.

خواص مغذی

میتا آچار، گوشت دنده 
با انبه خشک شده در 

آفتاب و دانه های پیاز 
سرخ شده از رستوران 

ایندین اکسنت
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این حقیقت که بذرها بخشی از میراث غذایی هندی 
بوده اند، پذیرش آن ها را برای سر آَشپزان معاصر 

آسان تر می کند

کاری.  یک  در  تنبل  کدو  بذر  پوره  قاشق  یک 
پاشیدن کمی بذر ریحان بر روی لیوان لیموناد. 
دانه  کمی  پاستا.  در  خشخاش  دانه  پودر  اندکی 
می  فهرست  این  نان...  در  )نیگال(  کاالئونجی 
تواند پایان ناپذیر باشد. از زمان های بسیار قدیم، 
یا  و  شده  آسیاب  شده،  داده  تفت  بومی  بذرهای 
خیسانده شده در آب همیشه بخش جدایی ناپذیری 
از غذاهای هندی بوده اند. هم اکنون سر آشپزان 
روی  بر  بیشتری  تعمق  تغذیه  متخصصین  و 
استفاده از مواد غذایی و خواص آن ها بر روی 
سابیاساچی  مشهور،  آشپز  سر  دارند.  سالمتی 
گورای )مدیر آشپزی، گرید( که به مدت بیش از 
چندین دهه بر روی بذرها کار می کرده، آن ها 
را “ استاد طعم دهنده ها” می نامد. متخصص 
تقویت  با عنوان  را  ها  آن  ِدوگان  کاویتا  تغذیه، 
کننده های مغذی نام گذاری کرده است. دوگان 
در  شده  یافت  رایج  “بذرهای  دهد  می  توضیح 
و  فیبر  شامل  مغذی،  مواد  از  غنی  منابع  هند، 
مواد معدنی هستند. آن ها همچنین حاوی چربی 
های اشباع نشده و انواع ویتامین ها می باشند. 
به عنوان  و  بوده،  آسان  ها  آن  تهیه و مصرف 
طعم دهنده ای عالی به رژیم غذایی افزوده می 

شوند.” 

تنوع و تطبیق پذیری
در  واقع  پارک  هتل  از  دیوان  شاراد  آشپز  سر 
معرض  در  را  بذرها  ک��رده  تالش  که  کلکته، 
غذاهای تجربی هند قرار دهد، می گوید “زیبایی 
بذرها در تنوع بافت و طعم آن ها نهفته است. 
که با انتخاب این واژه ها، منظور من تنها بافت 
و طعم نیست که آن ها را مبدل به بخش جدایی 
در  بلکه  کرده،  ما  آشپزی  های  کارگاه  ناپذیر 
با مواد مغذی نیز حائز اهمیت هستند.”  رابطه 

او توضیح می دهد الزم نیست بذرها را تنها به 
عنوان تزیین و یا پوره مورد استفاده قرار داد، 
بلکه می توان آن ها را به عنوان یک جایگزین 
هیجان انگیز در هر دو نوع دستورهای غذایی 

قدیمی و جدید به کار برد. 
درمان گر متخصص تغذیه، اسوتا باسین می 
گوید که بذرها در واقع، منابعی از چربی های 
های  پروتئین  از  کاملی  مجموعه  نیز  و  اصلی 
مورد نیاز بدن هستند که بسیار مؤثر تر از هر 
مکمل پردازش شده ای عمل می کنند. با توجه به 
این، جای تعجب نیست که بیشتر دستور غذاهای 
باستانی هند حاوی میزان مناسبی از بذرها هستند 
که در مراحل مختلف به غذا افزوده می شوند. 
تیل که الدو )توپک های شیرین تهیه شده از بذر 
می  شمار  به  امر  این  برای  خوبی  مثال  کنجد( 
داشتن  نگه  گرم  برای  باستانی  دسر  این  روند. 
بدن در زمستان و نیز تقویت روده برای مبارزه 
با بیماری های فصلی خورده می شده است. به 
نیگال  بذرهای  و  )زنیان(  اج��وان  سنتی،  طور 
برای حفظ سالمت روده و ترد تر کردن روتی 
شده  می  افزوده  آن  به  هندی(  نازک  های  )نان 
است. عمل افزودن چهار مغز )ترکیبی از بذر 
کدو تنبل، دانه خربزه، دانه هندوانه و دانه خیار( 

به کاری نیز به این شیوه تفکر بر می گردد. 
آکشراج جودها، سر آشپز اجرایی در آی تی 
می  را  “بذرها  گوید  می  بنگلور  ویندسور  سی 
توان با طعم های مختلف تطبیق داد. برای مثال، 
نیگال طعم تلخی دارد، رازیانه کمی شیرین تر 
است، کنجد غنی از چربی است، و خردل طعم 
عنوان  به  هم  توان  می  را  گشنیز  دارد.  تندی 
طعمی شیرین و هم مطبوع به کار برد و همچنین 
به شکل زیبایی با نان های تک الیه مانند تفتان 
جور در می آید.” مورد مشابه، آلسی و یا تیسی 

کاری مرغ تزیین شده با 
دانه های کنف به همراه 

برنج گوبیند بوگ از 
رستوران الواش بای سابی 
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از زمان های بسیار قدیم، این بسته های کوچک مغذی و خوشمزه در غذاهای هندی 
استفاده می شده اند. امروز باری دیگر این دانه ها به عنوان یک ماده غذایی عالی کشف 

می شوند. سرآشپزهای اهل افزودن چاشنی ها، بینش خود را به اشتراک می گذارند

دانه های سالمتی
نوشته: مادهولیکا داش
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سارا تود، پیش از ظاهر شدن به عنوان سر آشپز 
استرالیا، حرفه ی خود را به عنوان یک مدل در 

انگلیس آغاز کرد. سفر آشپزی او با چندین نمایش 
تلوزیونی سفر – همراه با – آشپزی در سراسر هند 

آغاز شد. نویسنده ی “کتاب آشپزی با الگوی سالم”، در حال حاضر 
یک رستوران دار موفق با سه رستوران پر رونق در بمبئی، گوا و 

دهلی نو است. 
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داند چگونه حس چشایی کسانی که هوس غذای 
گوجراتی کرده اند – مانند من -  را ارضا کند. 
در واقع، من آن قدر عاشق این غذاها شدم که، 
نسخه خودم از کاکرای وگان )یک میان وعده 
سنتی کراکر مانند که با آرد گندم و روغن شده 
با استفاده از هویج پخته شده، ترشی  است( را 
و  تند  فلفل  در  شده  خوابانده  توفوی  و  کلم  گل 

مایونز با چاشنی سیر، خلق کردم.
هر کسی که با کار من آشنا است می داند که 
من عاشق خلق غذاهای گیاهی هستم که فراتر 
روند  می  پنیر  و  قارچ  مانند  ای  اولیه  مواد  از 
)پنیر بز(. من دوست دارم که به غذاهای محلی 
پیچ و تابی داده و آن ها را تبدیل به دستور پخت 
ویژه ی خودم کنم. به هر حال، من از امضای 
میان  از  که  گوجراتی  خوشمزه  غذاهای  چنین 
همه می توانم دوکال، هاندوو، باتر میلک، فافدا، 
سویوسال، دهبرا، تپال، موهان تال را نام ببرم، 
لذت می برم و بار دیگر تاکید می کنم که، غذای 
های  طعم  از  متعادل  کامالً  ترکیبی  گوجراتی 

شیرین، شور و ادویه است. 

برای  گردش  کمی  بدون  آباد  احمد  به  سفر 
خرید کامل نمی شود، و من نتوانستم در مقابل 
هانی  باند  كننده  خیره  ی  پارچه  چند  برداشتن 
مقاومت کنم كه با استفاده از گره های قدیمی و 
فنون رنگ آمیزی باستانی خلق می شوند. نیازی 
به گفتن نیست که این پارچه محصول بومی این 
ایالت است و در صنعت غنی نساجی هند جای 
گاه ویژه ای دارد. اگر چه خیلی دوست دارم در 
سطح شهر قدم بزنم، و چشم انداز ها، صداها و 
بوی آن را از نظر بگذرانم، اما ماجراجویی ام 
به خاطر کار کوتاه می شود. اما پیش از یک یاد 
داشت ذهنی در مورد بازگشتم به این شهر، آن 

جا را ترک نمی کنم.

معبد زیبای خورشید 
در نزدیکی مهسانا که 

به شکل زیبایی در شب 
چراغانی شده است
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ای صحیح مزه کنم. به عنوان مثال، کاسه ی 
به عنوان  نه  با غذای اصلی، و  باید  حلوا را 
دسر میل کرد! این تضاد بافت ها و طعم ها، 

موجب شیفتگی من در سطوح بسیاری شد.
از  بازدید  به  گرسنگی،  حس  ارض��ای  با 
آداالج واو می روم. این واو ) پلکان( باشکوه 
هشت ضلعی در پنج طبقه متعلق به قرن 15، 
شهر،  مرکز  کیلومتری   18 تقریبا  در  واقع 
گفته  شود.  حبس  سینه  در  ام  نفس  شد  باعث 
نه  واو  ای��ن  که  ش��ود  می 
تنها به عنوان یک فضای 
ک��ارب��ردی  و  ف��ره��ن��گ��ی 
به  بلکه  ش���ده،  س��اخ��ت��ه 
عنوان یک پناه گاه معنوی 
که  شده،  می  شناخته  نیز 
روستائیان هر روز از آن 
بازدید کرده و برای چهره 
ه��ای خ��دای��ان ح��ک شده 
در دیوارهای بنا دعا می کردند. و درون بنا 
بینم،  واقعا خنک است. من هیچ مریدی نمی 
اما بازدید کنندگان بسیاری در این جا حضور 

دارند؛ برخی افراد بومی، و برخی گردش گر 
هستند. من در معماری پیچیده ی بنا مسحور 
شدم که دارای ترکیبی از قدرت نفوذ معماری 
هندی – اسالمی بوده، و با چشمان گرد شده از 
پیچیده  الگوهای  هماهنگ  های  بازی  تعجب، 
طور  به  که  بینم  می  را  اسالمی  های  گل  ی 
یکپارچه در نماد گرایی هندو و جین قرار می 
و  مکان،  ترک  و  خداحافظی  از  پیش  گیرند. 
رفتن به شهر، به اندازه  تمام توان خود از این 
تمایل  عصرها  کنم.  می  استفاده  جذاب  مکان 
بیدار می شود،  تان برای چای و میان وعده 
و خیابان های احمدآباد با عطر دل پذیر بخار 
با شیر( شما را  تهیه شده  چای )چای شیرین 
به خود دعوت می کنند، دست فروشان خیابان 
)کوفته  دال  ی  پکوره  کردن  سرخ  حال  در 
تهیه  و  لپه(  پوره  از  شده  تهیه  کوچک  های 
چندین میان وعده خوشمزه و لذیذ دیگر هستند. 
انتخاب  را  شهر  ی  ویژه  های  خوراکی  من، 
پف  تست  )نان  ماسکا  کلوچه  چای،  کنم؛  می 
کرده همراه را توده ای کره( و دالوادا )کوفته 
هایی از پوره عدس(. احمد اباد به خوبی می 

من واقعا با استفاده از هویج پخته شده، 
ترشی گل کلم و توفوی خوابانیده شده در 
فلفل تند و مایونز با چاشنی سیر، نسخه 

خودم از کاکرای وگان را خلق کردم

یک بشقاب کامال 
گجراتی با کامان، 
کانداوی، داهی – 

باال، جالبی و بسان 
پاپری
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سفر به احمد آباد بدون کمی گردش برای خرید کامل 
نمی شود پارچه های خیره كننده باند هانی که با 

استفاده فنون باستانی تولید می شوند را از دست ندهید

در جهت عقربه های 
ساعت از سمت چپ: 
ویژگی های معماری 

پلکانی آداالج، واقع در 
احمدآباد؛ ویرانه های 

مسجد کامانی در پارک 
باستان شناسی چمپانر- 

پاواگاد؛ معماری بناهای 
تاریخی اطراف احمدآباد.
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در دهان آب می شوند و کادهی وسوسه انگیز 
قدرت  زده؛  شربت  های  جالبی  تا  گوجراتی، 

انتخاب ام را از دست داده ام.  
من منتظر تالی )گسترده( پیچیده گوجراتی 
به شیوه سنتی، در ظروف پیتال )برنجی( می 
پیاله  شود،  سرو  غذا  که  این  از  پیش  نشینم. 
می  دریافت  هایم  دست  شستن  برای  کوچکی 
کنم، پیاله ای پر شده از آِب داخل یک گلدان 
قدیمی  شود رسمی  می  گفته  من  به  که  فلزی 
است. به آرامی، بشقاب ام با میزان اندکی از 
خوراکی های لذیذ محلی پر می شود، مجموعه 
ای که با  ترشی ها و چاشنی هایی مانند دانیا 
)گشنز( و پودینه )نعنا( و سپس، گاجار میرچ 
آچار )ترشی هویج و فلفل تند( آغاز می شود. 
قرار  بشقاب  که روی  برگی  را روی  ها  این 
پیش خدمت توضیح  کنند.  داده شده سرو می 
می دهد: “این برگ برای اطمینان از این است 
که کاتا )ترش( ترشی با ظرف برنجی واکنش 

می  وارد  اصلی  غذاهای  سپس  ندهد.”  نشان 
پخته  )بادمجان  شاک  نو  باتاتا  رینگانا  شوند؛ 
)یک  شاک  نو  چورا  زمینی(،  سیب  با  شده 
کاتی  سیاه(،  چشم  لوبیای  با  معطر  خورشت 
و  ترش  عدس  )س��وپ  گوجراتی  دال  میتی 
شده  تهیه  مخلوط  )سبزی  اوندیو  شیرین(، 
)کاری  سامبهاریا  بهیندی  اسفناج(،  پوره  با 
کادی گوجراتی )یک خورشت رقیق  بامیه(، 
شیرین تهیه شده با ماست و آرد لپه(، برنج و 
برنج  از  کیچدی )یک غذای هندی که عمدتا 
همراه  است(  شده  تشکیل  شده  له  حبوبات  و 
نان های بی نظیری مانند  از  با مجموعه ای 
باجری و ماکای نو روتلو )روتی یا نان تخت 
پخته شده با آرد ارزن باجرا و ذرت( و پوران 
پولی )یک نان شیرین(. من از هر لقمه ای که 
به دهان می گذارم، نهایت لذت را می برم، و 
هر لحظه، توصیه هایی از سر آشپز دریافت 
می کنم که چگونه  تالی گوجراتی را به شیوه 
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چیزهایی که نباید
 از دست داد
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بون ماسکا و چای ماساال،
یک عصرانه ی عالی بون ماسکا 
)نان تست شیرین با کره( و چای 

ماساال یک میان وعده اصلی 
است که می توانید آن را در جای 
بیابید.  جای خیابان های احمدآباد 

داندیا
راس یا دعاندیا راس، یک سبک 

رقص بومی سنتی متعلق به 
گوجرات است. این رقص، شکل 

نمادین جشن در فستیوال های 
مختلف ناواتری و هولی می باشد. 

این سبک رقص با عصاهایی به 
رنگ روشن اجرا می شود. 

خرید صنایع دستی
این شهر برای الگوهای جور 
واجور و متنوع به رنگ های 
روشن شهرت دارد که مزین 

کننده بسیاری از بازار های پر 
جنب و جوش در اطراف شهر 

آباد هستند. احمد 
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احمد آباد به عنوان اولین میراث جهانی یونسکو در هند، و بزرگ ترین 
میراث فرهنگی گوجرات، بهشت گردشگران به شمار می رود. این شهر با 
بناهای زیبای خود، بازارهای پر جنب و جوش و یک صحنه نمایش آشپزی 

گلچین شده، تجربیات فراموش نشدنی را به مسافران ارائه می دهد

آمداواد
مزه های

نوشته: سارا تود
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من می توانم صدای جوش و خروش آب های 
رودخانه ی سابار ماتی را بشنوم که در دور 
دست ها در جریان است. در باالی سرم، بر 
باد  ناگهانی  دنبال وزش  به  روی یک شاخه، 
پرنده  دو  دهد،  می  نوید  را  باران  بارش  که 
آواز سر می دهند. بر روی زمین های آرام و 
بی سر و صدای سر سبز آشرام سابار ماتی 
واقع در احمد آباد ایستاده، و فکر می کنم پیش 
از این هرگز این قدر احساس آرامش نکرده 
اینجا، سر و صدای هیاهوی شهر را  ام. در 
نمی شونم، همچنین در ابری از فعالیت های 
آشفته ای که که در آشپزخانه خودم به آن ها 
عوض،  در  ام.  نشده  غرق  ام،  کرده  عادت 
که  زنم  می  قدم  ای  موزه  های  نمایشگاه  در 
زندگی، زمان و فلسفه های ماهاتما گاندی را 
مستند می کنند. زندگی مسکونی فروتنانه او، 
حفظ  انکاری  غیرقابل  طرز  به  اینجا  در  که 
شده است، برای ام نگاهی اجمالی از ایده آل 

هایی که او به آن ها اعتقاد داشته، فراهم می 
در  واقع  آشرام  در  چند ساعت  گذراندن  کند. 

ساحل غربی رودخانه آسان است.
از سال 1917 تا 1930، در طول مبارزات 
هند برای کسب استقالل، این آشرام به عنوان 
دفتر مرکزی گاندیجی فعالیت می کرد. آشرام 
سابار ماتی یکی از اولین نقاط دیدنی احمد آباد 
یا به گویش محلی، آمداواد است که من از آن 
این  بازدید کردم، و زمانی که آماده ی ترک 
مکان شدم، تقریبا زمان ناهار فرا رسیده بود. 
روی  از  توان  می  را  هند  های  شهر  هویت 
غذاهای آن ها تعیین کرد. جنوب هند با ایدلی، 
دوسا و آپام، و شمال هند با پاراتا های پر شده، 
ماتار پنیر و چوله کولچی. هر چند می توانید 
بهترین نوع پخته شده از همه ی این غذاها را 
در سراسر کشور مزه کنید، احمد آباد شهری 
است که در آن جا همه ی این غذاها به بهترین 
شکل خود سرو می شوند. از دوکالهایی که 

تالی گوجراتی، با تضاد بافت ها و طعم هایش، شما 
را شیفته در خود رها کرده و موجب می شود هر چه 

بیشتر هوس این غذا را بکنید
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 گاگان نارانگ، برنده ی مدال برنز المپیک )تپانچه 
هوایی 10 متری مردان( در مسابقات المپیک 2012 
لندن است. همچنین، او اولین ورزش کار هندی بود 

که قابلیت ورود به این رویداد را داشت. او بنیان گذار 
آکادمی “گانز فور گلوری”، یک آکادمی تیر اندازی 

در سطح جهانی است که با هدف کمک به تیر اندازان 
جوان در سراسر کشور، تاسیس شده است. 

ایجاد یک برنامه ی جامع توسعه برای جوانان و 
کند.  می  تالش  هند  در  ساکن  مشتاق  اندازان  تیر 
کند،  کمک  جوانان  به  تواند  می  که  دیگری  چیز 
عنوان  به  به ورزش  جامعه چگونه  که  است  این 
یک شغل و حرفه نگاه می کند. پیش از این، تنها 
کریکت چنین چشم اندازی داشت، اما اکنون بعد از 
اینکه تیراندازان، قهرمانان دوی سرعت، بازیکنان 
از جمله  المللی  بین  تنیس و دیگران در مسابقات 
المپیک موفق به کسب مدال طال شدند، توجهات بر 
روی سایر ورزش ها نیز جلب شده است. والدین 
فرزندان  که  این  پذیرش  برای  را  های خود  ذهن 
شان به عنوان یک موقعیت شغلی، ورزش کنند، 
اند. برای تشویق ورزش در بین جوانان،  گشوده 
اتحادیه  عمل  ابتکار  جانب  از  ای  نهادینه  تقویت 
دولت خلو هندوستان، ارائه شده است. تحت پوشش 

زمینه  تمام  در  کار  ورزش   1000 برنامه،  این 
های ورزشی شناسایی شده، و به هر یک به مدت 
هشت سال، مبلغ 500 هزار روپیه کمک هزینه ی 

تحصیلی تعلق می گیرد. 

چشم انداز های دیدنی جوایز
رویای  آموزش،  زمینه  در  آوری  فن  پیشرفت  با 
چندین تیرانداز تازه شکوفا شده، اکنون به واقعیت 
تبدیل شده است. اکنون استعداد موجود در سراسر 
یابی به اوج قله ها در سطح  ابزار دست  کشور، 
جهانی را داراست. در حالی که من آکادمی خود را 
در سر تا سر هند گسترش می دهم، آکادمی های 
دیگری نیز در حال گشایش هستند. مقامات محلی 
اقشار  ترین  پایین  به  حتی  را  خود  اند  بوده  قادر 
و  پرداخته،  ها  استعداد  به شکار  برسانند،  جامعه 
به استعداد های فرا زمینی واقعی کمک کنند. تیر 
به  رو  های  ورزش  ترین  سریع  از  یکی  اندازی 
رشد در هند است، این ورزش در هند سریع تر از 
هر کشور دیگری در حال توسعه است و موفقیت 
اخیر در مرحله جهانی، گواهی بر تالش های همه 

مقامات ذیربط در سراسر کشور می باشد.

سمت چپ: ستارگان تیم 
جوانان در آکادمی تیر 

اندازی گانز فور گلوری 
در شهر پونا

سمت راست: تماشاگران 
در حال تشویق در طی 

مسابقات فینال تپانچه 
هوایی 10 متری مردان در 

جام جهانی فدراسیون بین 
 )ISSF( المللی تیراندازی

2019
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)ISSF( در دهلی نو خواهد بود. جام جهانی 
و  تپانچه  تفنگ،  با  مسابقاتی  شامل  ترکیبی 

اسلحه می باشد. 

در میان ستارگان
بین  فدراسیون  جهانی  جام   ،1986 سال  در 
المللی تیراندازی )ISSF(، جهت احداث یک 
صالحیت  زدن  محک  ب��رای  قطعی  سیستم 
مسابقات تیراندازی المپیک معرفی شد. در این 
تیراندازی  گروه  چهار  برای  ساالنه،  رویداد 
چهار مسابقه برگزار می شود. سپس، نفرات 
برتر این گروه ها برای دریافت جای گاه خود 
در مسابقات المپیک، در مسابقه فینال رقابت 
می کنند. تعداد سرسام آور 919 ورزش کار 
شان  رویای  بر  عالوه  جهان،  کشور   98 از 
برای دست یابی به مدال جام جهانی فدراسیون 
کسب  برای   ،)ISSF( تیراندازی  المللی  بین 

17 جای گاه موجود در مسبقات المپیک 2020 
توکیو، در مونیخ گرد هم می آیند. منتخابی که 
دادند  قرار  مسابقات  ریسک  در  را  خود  برد 
مهولی  چائودهاری،  سواراب  از  اند  عبارت 
ورما،  آبهیشوک  والریوان،  االونیل  گوش، 
شازار ریضوی، مانو باکر و راهی سارنوبات 
سیدهو،  هینا  جمله  از  فصلی  مبارزان  نیز  و 
انجوم مودگیل و آپوروی چاندال. نامی که در 
قرار  صدر  در  قهرمانی  مسابقات  این  طی 
پانوار بود که، تنها  گرفت، دیویانش سینگگ 
یک روز پس از برد مدال مسابقات بین المللی 
در  گروهی  مختلط  روی��داد  در  کسوتان  پیش 
تفنگ بادی 10 متری مردان، موفق به رزرو 
جای گاه خود در مسابقات المپیک 2020 توکیو 
نیز شد. ستارگان نوجوان، باکر و چائودهاری 
روی��داد  ص��در  در  گرفتن  ق��رار  از  پس  نیز 
دهلی نو، دومین مدال های متوالی خود را در 
مسابقات گروهی مختلط در تپانچه هوایی 10 
متری کسب کردند. هر تیر انداز امکان کسب 
جایزه بزرگ در ژاپن را دارد؛ در حالی که 
برخی نایل به کسب این سهمیه بوده اند، برخی 

دیگر نیز در تالش هستند.

در جوانی آن ها را در یابید
یکی از عواملی که عمل کرد هند را در مرحله 
داده است،  تغییر  جهانی به طرز چشم گیری 
نوجوانان  سطح  در  گسترده  گذاری  سرمایه 
کار  پشت  از  پیشرفت  این  باشد.  می  کشور 
اندازی  تیر  گیر کردن  فرا  در راستای  مداوم 
در کشور، به دست آمده است. تا دو دهه پیش، 
دسترسی به سالح و به کار گیری شیوه های 
علمی برای تمرین این ورزش کار آسانی نبود. 
تنها اگر یک نفر واقعا تبدیل به تیر انداز خوبی 
می شد، امکان دست یابی به تجهیزات کالس 
کودکان  خواهیم  می  ما  داشت.  وجود  جهانی 
تکنولوژی  به  مجهز  ابتدا  همان  از  را  مان 
تیر  آکادمی  من  که  است  دلیل  همین  به  کنیم، 
در  را   )GFG( گلوری”  فور  “گانز  اندازی 
راستای  در  که  کردم،  اندازی  راه  پونا  شهر 

تیر اندازی یکی از سریع ترین ورزش های رو به رشد در هند است، این 
ورزش در هند سریع تر از هر کشور دیگری در حال توسعه است

باال: تیراندازان هندی، مانو باکر )سمت راست( و ساوراب چائودهای )سمت چپ( در فینال مختلط هوایی 10 
متری تفنگ بادی در جام جهانی فدراسیون بین المللی تیراندازی )ISSF( مدال طال کسب کردند؛

پایین: گاگان نارانگ همراه با اجرا کنندگان جوان در جام جهانی فدراسیون بین المللی تیراندازی )ISSF( در چین
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تیراندازان جوان هندی در مسابقات 
معتبر بین المللی جام جهانی 

فدراسیون ورزشی تیراندازی 
درخشیدند، و ثابت کردند که زمان 

رسیدن اسلحه های جوان این کشور 
برای رسیدن به آسمان و ماورای آن 

فرا رسیده است
پر اشتها

بازی های

نوشته: گاگان نارنگ 

با  افراد  ورزش،  عرصه  در  اخیر  های  پیشرفت 
استعدادی را به هند ارائه می دهد که برای موفقیت 
هیچ  اهدافشان  به  رسیدن  برای  و  کنند  می  تالش 
مانعی نمی تواند جلوی شان را بگیرد. جام جهانی 
فدراسیون بین المللی تیراندازی )ISSF( که اخیراً 
جاری  سال  اوای��ل  در  )که  است  رسیده  پایان  به 
بارز  نمونه  عنوان  به  توان  می  را  شد(  برگزار 
استقرار هند در موقعیت افتخار آمیز نوین خود به 
اول  مقام  حفظ  برای  هند،  قاره  شبه  آورد.  شمار 
برای دومین سال مسابقات، در مجموع چهار مدال 
کسب کرد: سه طال و یک نقره، با پنج امتیاز در 
تیراندازی برای بازی های المپیک 2020 توکیو. 
تیم هندی بیشتر ورزش کارانی را تشکیل می داد 
تیم اول پیوسته بودند )پیش کسوتان(.  که تازه به 
اما باال تر از این ها، خون تازه اشتهای تازه ای 
به سوابق  اعتنایی  بی  اوردها،  دست  برای کسب 
قبلی و استقامت حیرت انگیزی برای ارائه ی تمام 
تالش و مایه گذاشتن از همه ی وجود شان برای 
دوباره  مساله  این  آورد.  می  ارمغان  به  موفقیت، 
المللی  بین  در مسابقات جهانی جوانان فدراسیون 
سال  ژوئیه  در  که  شد  اثبات   )ISSF( تیراندازی 
که  جایی  شد،  برگزار  آلمان  سوحی  در   2019
پراتاب سینگ تومار در راه خود برای  آیشواریا 
کسب مدال طال، اجرای ستاره ای از خود به جای 
گذاشت. تیم تیراندازی هند با کسب 10 مدال طال 
مسابقات را به پایان رساند! جالب است که هند از 
تاریخ 15 تا 26 مارس سال آینده، میزبان مسابقات 
جام جهانی ترکیبی فدراسیون بین المللی تیراندازی 

تیراندازان هندی، انجوم 
مودگیل )سمت چپ( 

و راوی کومار )سمت 
راست( در مسابقات 

مقدماتی تفنگ بادی 10 
متری در مسابقات جام 

جهانی فدراسیون بین 
)ISSF( المللی تیراندازی
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مراسم  رو:  ب��ه  رو  صفحه 
یوگا  جهانی  روز  به  متعلق 

برگزار شده در برزیل

باال: مراسم پنجمین )5( روز 
  2019 سال  در  یوگا  جهانی 

در هانوی، ویتنام

پایین:جشن پنجمین )5( روز 
جهانی یوگا در تیمفو 
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یوگا  کمپ  ی��ک  راس���ت:  سمت 
جشن  پایی  بر  جهت  شده  برگزار 

روز جهانی یوگا در سنگاپور

های  جشن  به  نفر  ها  پایین: صد 
روز  مناسبت  ب��ه  ش��ده  ب��رگ��زار 
جهانی یوگا، در مرکز شهر الهه، 

هلند می پیوندند
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شش شکل یوگا که به طور گسترده پذیرفته شده اند وجود دارد، که 
بسته به نیاز می توان آنها را تمرین کرد. آن ها عبارت اند از: یوگا 
هاتا، یوگا راجا، یوگا کارما، یوگا بکاتی، یوگا ج نانا و یوگای تانترا

از  اجمالی  نگاهی  ب��اال: 
شهر  در  ک��ه  یوگا  کمپ 
زیبای صوفیا در بلغارستان 

برگزار شد
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صفحه رو به رو: شرکت کنندگان 
در  یوگا  جهانی  روز  مراسم  در 

دمشق، سوریه

پایگاه  اردوگ��اه  کوهنوردان  باال: 
با  را  خ��ود  ن��پ��ال،  در  اورس���ت 

تمرینات یوگا گرم می کنند

های  جشن  در  شهروندان  پایین: 
 )IDY ( متعلق به روز جهانی یوگا

در پکن، چین شرکت می کنند
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“یوگا سوترا” ، یک رساله 2000 ساله درباره فلسفه 
یوگا است که توسط حکیم هندی پاتانجالی تهیه شده، 
و یک کتاب راهنما در مورد چگونگی تسلط بر ذهن، 

کنترل احساسات و رشد معنوی به شمار می رود.

در  حاضر  مندان  عالقه  پایین: 
برگزار  یوگا  ی  روزه  یک  کمپ 
متحده  ام��ارات  اوظبی،  در  شده 

عربی

باال: شرکت  و  رو  به  رو  صفحه 
آساناهای  تمرین  حال  در  کنندگان 

گوناگون در داکا، بنگالدش

عابران  پایین:  و  رو  به  رو  فحه 
پیاده در حال تماشای عالقه مندانی 
که روز جهانی یوگا )IDY( را در 

کیف، اوکراین جشن می گیرند
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نفر  رو: صدها  به  رو  صفحه 
نمادین  در حال اجرای آسانای 
نزدیکی  در  ناماسکار  سوریا 

برج ایفل در پاریس

خلق  شنی  مجسمه  یک  ب��اال: 
شده توسط سودارشان پاتنایک 
هنرمند در روز جهانی یوگا در 

پوری، اودیشا



2019  |      | | دور نماي هند       |  

تصویر لحظه ها

46

برخی آن را احیاگر دنیای مدرن دانسته، در حالی که برخی دیگر می گویند 
ممکن است یک بیداری آگاهانه باشد؛ اما، به نظر می رسد که یوگا تبدیل به 

یک ممارست نهایی برای کسب وجود سالم تر و آگاه تر شده باشد. ما به سراسر 
جهان سفر می کنیم تا به مناسبت پنجمین روز جهانی یوگا )IDY(، برگزار شده 

در 21 ژوئن 2019، مزایای این ممارست ودیک باستانی را تجربه کنیم

آساناهای پنج گانه



2019  |      | | دور نماي هند       |  45

راشمی بانسال، یک نویسنده ی هندی غیر 
داستانی، کار آفرین و نیز متخصص جوانان 

است. او فارغ التحصیل موسسه مدیریت هند در 
احمد آباد بوده، و در ابتدا به عنوان یک مدیر نام دار در نشریه تایمز 

آف ایندیا فعالیت می کرد. 

کانت وظیفه خود را در سال 2001 به عنوان 
کرد،  آغاز  گری  گردش  وزارت  مشترک  دبیر 
از حمله تروریستی 11 سپتامبر در  پیش  درست 
امریکا. صنعت گردش گری در تمام جهان تحت 
تاثیر قرار گرفت. پس از آن، حمله به پارلمان هند 
در دسامبر 2001 گردش گران هند را نیز گریزان 
کرد. بازهم، همچنان در همین زمان بود که کمپین 
پایان سال اول،  تا  تاسیس شد.  باور نکردنی  هند 
گران  گردش  پای  رد  در  افزایش  درصد   16 با 
به کشور، تاثیر کمپین قابل مشاهده بود. در حال 
حاضر، کانت سرپرستی ان آی تی آی آیوگ، اتاق 
فکر دولت را بر عهده دارد که مسیر و سرعت 
تغییر برای هند را ترسیم می کند. کانت مانترای 
با مخالفت  آنجا که  کند: “از  تعریف می  خود را 
های بسیاری رو به رو خواهید شد... باید به نفع 
تغییرات قادر به احداث سیستم ضد فشار باشید. که 

این تنها راهی است که می توانید موفق شوید.”

با قلب
استراتژی مشابهی توسط نیتین پارانج په به کار 
گرفت، شخصی که در سال 2008 مدیریت عامل 
بر عهده گرفت.  یونیلور )HUL( را  هیندوستان 
او که با یک بحران اقتصادی جهانی مواجه شده 
بود، فقط توانست دستان اش را باال گرفته و بگوید 
این،  جای  به  هستند.”  ما  کنترل  ورای  “پیامدها 
آینده،  رشد  گذاری  پایه  برای  بحران  این  از  او 
زمان،  آن  در  برد.  بهره  فرصت  یک  عنوان  به 
 1 ح��دود  دارای   )HUL( یونیلور  هیندوستان 
میلیون امتیاز فروش در سراسر کشور بود، یعنی 
افزودن 15000-10 فروش در یک سال. در سال 
2009، پارانج په هدف افزودن 500000 فروش 
ابتدا،  در  کرد.  تعیین  آینده  سال  برای  را  خرده 
مردم تعجب کرده بودند اما پس از آن، موجی از 
هیجان مشاهده شد. و به دنبال آن، تفکری خارج 

از محدودیت ها و نوآوری به ارمغان آمد. 
پارانج په می گوید “اغلب ما تنها به خاطر یک 
دلیل درباره اهداف کوچک تر صحبت می کنیم: 
آن  بر  بتوان  نوعی،  به  اگر  شکست.”  از  ترس 
ترس غلبه کرد، قدرت نیرو های بالقوه ی انسان 
از بند رها می شود. در طی دو سال پس از آن، 
اف��زودن  به  ق��ادر   )HUL( یونیلور  هیندوستان 
اقتصاد،  با رونق  و  شده  بیشتر  فروش  میلیون   1
از  من  “آنچه  گوید  می  او  یافت.  افزایش  فروش 
ذهنیت  داشتن  نگه  دور  خواهم،  می  )تیم(  ها  آن 
منطقی و در آغوش گرفتن هدف با قلب است. چرا 
که ذهن از منطق و دلیل استفاده می کند که شما را 

عقب نگه دارد.”
نکته ی پایانی این است که نه تنها هر کسی می 
تواند یک کار آفرین باشد، بلکه هر یک از ما می 
تواند به عنوان یک فرد مجزا فکر و عمل کند. و 
تبدیل به واسطه ی تغییر، در میان دامنه ی کار 
قبال  نیاز زمان است. وظیفه ی ما در  این  باشد. 

کشور و جهان. 

نیتین پارانج په، مدیر 
عامل و مدیر ارشد اجرایی 
شرکت با مسوولیت محدود 
هیندوستان یونیلور، شرکت 

تابعه هندی لندن – و 
شرکت مستقر در روتردام.
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کارخانه جدید بسیار پیشرفته در نزدیکی 
شهر پونا. برای پاسخ به تقاضایی که تا 
بازار خواهد  به  آتی  10، 20، 30 سال 
و  داد  پاسخ  خوبی  به  ریسک  این  آمد. 
چرا  که  این  برای  است  خوبی  توضیح 
در  اس��ت  ممکن  انچه  از  نظر  ص��رف 

به  ماهیندرا  رود،  پیش  آهستگی  به  کنونی  لحظه 
دهد  می  شرح  گوئنکا  داد.  ادامه  گذاری  سرمایه 
ستاره  نه  و  ستارگان،  خلق  نه  عامل  مدیر  “کار 
شدن است بلکه، به کار گرفتن یک تیم معمولی و 
دست یابی به نتایج خارق العاده می باشد. و این 
به  تنها زمانی روی می دهد که مدیر عامل  امر 
شکلی عمل نکند که گویی همه چیز را می داند.” 

اتاق فکر
نیز  دولتی  بخش  در  توان  می  را  آفرینان  کار 
کنند،  می  تغییر  جدید  هند  در  اداری  امور  یافت. 
توانایی  پویایی،  باید  دولت  کارمندان  که  جایی 
پیش بینی و نیز توانایی حل مسئله را نشان دهند. 
آمیتاب کانت نمونه بارز کارمندی است که به دالیل 
ارزشمندی که ذکر شد، حرفه او کامال تاثیر گذار 

واقع شده است. در اواخر دهه 80، به عنوان گرد 
سرمایه  برای  کانت  کالیکوت،  ی  منطقه  آورنده 
گذاری جهت احداث فرودگاه بین المللی کالیکوت، 
تالشی را با محوریت جامعه آغاز کرد. کالیکوت 
جمع  به  قادر  که  شد  فرودگاهی  اولین  به  تبدیل 
آوری هزینه توسعه کاربر )UDF( بوده، الگویی 
که پس از آن در سر تا سر کشور اجرا شد. همان 
دبیر سازمان گردش گری کراال  کانت،  طور که 
در دوران تصدی خود از طریق مشارکت دولتی 
به  قادر  قادر مالحظه ای  به شکل  و خصوصی، 
توسعه گردش گری ایالت شد. او با کمپین هند باور 
نکردنی )Incredible India campaign( همان 
طرز تفکر نو آورانه را در سطح ملی گسترش داد 
بالقوه کشور به  که قادر به نشان دادن نیرو های 

شکلی شد که پیش از آن هرگز دیده نشده بود. 

یک کار آفرین دارای یک دیدگاه است؛ یک 
کار آفرین شخصی است که چشم انداز کار 

آفرینی را به واقعیت ترجمه می کند

آمیتاب کانت، مدیر عامل 
موسسه ملی تحول هند 

)NITI( آیوگ و نویسنده 
ی برند سازی هند – یک 

داستان باور نکردنی
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دهد” روزانه یک تجارت برجسته در ماه مه سال 
جاری گزارش شده است. بسیاری این را به عنوان 
یک قطعه خبری معمولی تلقی می کنند، اما، این 
خبر به دلیلی چشم من را به خود گرفت. در مه 
2019، درست پس از انتخابات عمومی، کاغذهای 
صورتی، سرشار از گزارش هایی مبنی بر کاهش 
فروش خودرو بودند. و “شرایط ناگوار” اقتصاد 
برای  را  راه  ماهیندرا  اتومبیل  چطور  پس  هند. 
این  گسترش ظرفیت خود طی کرد؟ برای درک 
موضوع، باید به سال 1993 بازگشت، وقتی دکتر 
پاوان گوئنکا، فارغ التحصیل از موسسه فن آوری 
کارخانه  کرنل،  دانشگاه  و   )IIT( هند  کانپور 
به  پیوستن  برای  را  دیترویت  در  موتور  جنرال 
بخش متوسط تحقیق و توسعه ماهیندرا و ماهیندرا، 
یک شرکت خانوادگی با قدمت پنج دهه ترک کرد. 
این مسوولیت را برعهده گرفت و  آناند ماهیندرا 
هاروارد  دانشگاه  از  جوان  التحصیل  فارغ  این 
در  قدم  جسورانه  که  بود  انداز  چشم  این  دارای 

جایی بگذارد که تا آن لحظه تنها چند شرکت هندی 
به آن جا رسیده بودند. 

که  داد  تشکیل  را  گروهی  گوئنکا  پاوان  دکتر 
راه خود را برای دست یابی به امری غیر ممکن، 
وسایل  تولید  مجموعه  یک  گستردن  دادند؛  ادامه 
عنوان  با  هند  ساخت   )SUV( اسپورت  نقلیه 
اسکورپیو، در یک بازه زمانی چهار ساله و بودجه 
ی 5500میلیون روپیه )مبلغی کامال متوسط برای 
چنین پروژه عظیمی(. این خودرو، با ویژگی های 
موتوری  )اولین  قدرتمند  موتور  خود،  نیرومند 
که در هند 100 اسب بخار را رد کرد( و قیمت 
گوئنکا می  بزرگی کسب کرد.  آورد  عالی دست 
گوید “من فکر می کنم یک فاکتور دیگر نیز در 
موفقیت اسکورپیو موثر واقع شد. که غروری در 
میان هندی ها بود، که یک شرکت هندی قادر به 
انجام این کار بوده...” در سال 2009، ماهیندرا 
یک وسیله نقلیه اسپورت )SUV( با عنوان زیلو 
خود  فروش  اهداف  به  نتوانست  که  کرد  تاسیس 
این  آن سال،  )4( فصل  در چهارمین  یابد.  دست 
با یک شکست مالی مواجه شد.  شرکت 
به هر حال، در این هنگام بود که دکتر 
هیات  به  جسورانه  پیشنهاد  یک  گوئنکا 
مدیره شرکت ارائه داد؛ سرمایه گذاری 
یک  اح��داث  ب��رای  روپیه  میلیارد   50

پاوان گوئنگا رییس 
بخش های خودرو و 
تجهیزات کشاورزی 
ماهیندرا اند ماهیندرا 

کار آفرینی یک گروه مهم برای هر کسی است که 
آرزومند است در روایت رشد هند سرمایه گذاری 

کرده و به سوی نتایج مثمر ثمر گام بردارد
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کار آفرینان مشغول خلق فرصت های جدید و تقویت روند رشد و توسعه اقتصادی 
هند هستند. ما روایات موفقیت سه تن از این اشخاص برجسته را دنبال می کنیم: 

پاوان گوئنکا، نیتین پارانج په و آمیتاب کانت

بله، همه ما می توانیم
نوشته: راشمی بانسال

هند سرزمین متفکران جسور است. من از جاه طلبی 
و آرزویی که حتی در کوچک ترین دهکده های کشور 
هم قابل مشاهده اند، متحیر هستم. می توان علی رغم 
تمام سختی ها، امید و خوش بینی قابل مالحظه ای را 
مشاهده کرد. بخش بزرگی از این امید با چشم اندازی 
که سیاست ها و برنامه های دولتی گشوده اند، تقویت 
الهامات،  منبع  ترین  عظیم  حال،  هر  به  شوند.  می 
درک  به  قادر  که  هایی  نماد  هستند،  تجاری  رهبران 
قلب و ذهن هندی ها می باشند. من این رهبران را، 

کار آفرینان می نامم: مردان و زنان مدبر و کاردانی 
که موجب دگرگونی سازمانی می شوند که در آن کار 
می کنند. یک کار آفرین دارای دیدگاه ویژه ای است؛ 
یک کار آفرین شخصی است که چشم انداز کار آفرینی 

را به واقعیت ترجمه می کند.

مرد اتومبیل
“ماهیندرا هدایت سرمایه گذاری را برای چرخه 3 
می  افزایش  روپیه  میلیون   30000 توسط  آینده  سال 
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مرمر جال یافته، المپ های شیشه ای بلژیکی 
را  راه  تمام  که  الکنویی  زینتب  منسوجات  و 
مشاهده  بودند،  کرده  طی  نواب  خود  توسط 
کرد. روبه روی ورودی اصلی، آغوش آواد و 
باالی آن، یک کف دست باز با عنوان “دست 
مقدس  از  تن  پنج  نماد  که  دارد  قرار  همسا” 
با  دیوارها  این  هستند.  اسالم  در  افراد  ترین 
ابیاتی از اشعار نواب و تصاویری از افسانه 
ها و روایات اسالمی تزئین شده اند. یک قاب 
یاد گاری از جمله قرآنی  انواع  نمایش شامل 
است که گفته می شود توسط خود نواب کپی 

شده است.

امام باره بیگم اومدا محل
از  یکی  ب��رای  اوم��دا محل،  بیگم  ب��اره  ام��ام 
همسران نواب از بنگال ساخته شده بود. نمای 
باره  امام  بنا که در ضلع غربی  این  خارجی 
دارد.  تعمیر  به  نیاز  شده،  واقع  آباد  سیبتاین 
نمای داخلی، اگرچه رو به زوال است، اما به 
رسد.  می  نظر  به  زیبا  انگیزی  حیرت  طرز 

نواب  الکنوی  از  چیز  هیچ  تقریباً   ، هرچند 
باقی نمانده، و بیشتر قطعات سلطنتی یا نابود 
شده، به سرقت رفته اند و یا در برخی موزه 
ها به نمایش گذاشته شده اند. میرزا می گوید 
نواب  معروف  امالک  وی،  مرگ  از  پس   “
برچیده شده، و همه چیز شکل دیگری به خود 
گرفت.” به هر حال، امید همیشه باقی است. 
او ادامه می دهد “ کلکته مسیری طوالنی را 
در  زیادی  مرمت  کارهای  است.  کرده  طی 
حال  در  شهر  سطح  در  میراثی  بناهای  اکثر 
نیز  نواب  جالل  و  شکوه  شاید  و  است  انجام 

باری دیگر زنده شود.” 

یک سرگردان مشتاق، سخن گوی حرفه ای، 
یک سرآشپز خانگی با انتخاب خود - با 

کاوش در زمینه های جدید، کتاب ها، چای و 
افزودنی های دیگر، تقریباً به شکل بسیار دقیقی آیاندرالی را به طور 

خالصه توصیف می کنند. کنجکاوی او برای مسایل مختلف، همان 
چیزی است که او را وادار به ادامه راه و کاوش می کند.

باال )چپ به راست(: یک مسجد 
زیبا در منطقه ی گاردن ریچ؛ 
تزیینات داخلی آراسته ی امام باره 
سیبتاین آباد؛ آغوش باز نواب 
واجد علی شاه. پایین: یک صندلی 
زینتی که هنگام زندگی در کلکته، 
به عنوان تاج و تخت وی به کار 
می رفت
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وی گفت: “در طول سال های 
رشد من، این شهر را دیدم که به 

خاطر حضور چینی ها، ارمنی 
آنگل-هندی ها،  ها، یهودیان، 

افغانی ها، ایرانیان و زرتشتیان 
بر خود می بالد. این شهر همیشه 

نمونه کاملی از یک هم جوشی چند 
فرهنگی بوده است. ما با مسافرت 

در تراموا بزرگ شدیم، که با 
سرعت مالیم حرکت می کند، و 

ریکشاهایی که با دست کشیده می 
شوند، که ناگهان در زمان باران 

های موسمی بسیار مهم می شدند. 
شهر اتومبیل های سفیر، فیات و 
چند جیپ که حضور بی نظیری 

تاکسی عمدتا  رانندگان  داشتند. 
سیک های قابل اعتماد بودند. 
روزهای ما مملو از تماشای 

کریکت در باغ های ادن بود، 
ما لذت بخش ترین طعم ها را 

در ساندویچ های هندی در نظام 
)یک رستوران( و تماشای فیلم در 
تئاترهای الیت هاوس، االیت، نیو 

امپایر و گلوب می چشیدیم.” 

میرزا شاهنشاه 

آه کلکته!

منظره پانوراما از منطقه گاردن 
ریچ با مجموعه ویدیا ساگار و پل 
هوراح بر فراز رودخانه هوگلی 
در پس زمینه. گاردن ریچ جایی 
است که نواب، الکنوی کوچک 

خود را در آن بنا کرده بود

فضای داخلی زیبا 
و مطبوع امام باره 
سیبتاین آباد نمادین
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مکان  این  احتماال  است.  شده  بنا   1856-57
استفاده  برای  نواب  که  بود  ساختاری  اولین 
این  از  ماجرا  است.  کرده  بنا  خود  شخصی 
قرار است كه وی از كسانی كه حتی یكی از 
از دست  نیز  نماز روزانه شان را  پنج وعده 
نداده بودند، دعوت كرد تا جلو آمده و سنگ 
بنای سازه را بر جای نهند. وقتی هیچ کس جلو 
نیامد، خودش این کار را بر عهده گرفت. این 
سازه فاقد گنبد یا مناره است و فواره ای دارد 
وضو  عنوان  به  اکنون  هم  کند.  نمی  کار  که 

خانه )تطهیر پیش از نماز( به کار می رود. 

امام باره بیت – اون – نجات
امام باره بیت – اون – نجات )خانه ی ایمان( 
کامال  نزدیکی  در  ریچ  گ��اردن  ی  جاده  در 
تالکیز قرار گرفته است. این مکان با عناوین 

حسینیه، عاشور خانه و یا امام باره نیز نامیده 
شده، و یک سالن اجتماعات برای برگزاری 
برای  نواب  واق��ع،  در  است.  مذهبی  مراسم 
همراه  به  محرم  م��اه  مراسم  داش��ت  ب��زرگ 
خانواده اش، این ساختمان را در سال 1863 
بنا کرد. این ساختمان یک طبقه با قوس های 
برجسته، درب های سبز پر رنگ و نرده های 

چدنی تزیین شده است. 

امام باره سیبتاین آباد 
می  را  گرایی  تجمل  به  نواب  عشق  پای  رد 
کرد  مشاهده  آباد  سیبتاین  باره  امام  در  توان 
که مقبره او را در خود جای داده است. تجدید 
مقیاسی  در  الکنو،  در  بادا  ی  باره  امام  بنای 
بسیار کوچک تر، در سال 1864 روی داد. 
های  در کف  توان  می  را  بنا  و جالل  شکوه 

 )BNR( باال: خانه بی ان آر
، اولین محل اقامت نواب 
واجد علی شاه. اینک به 

عنوان محل اقامت مدیر کل 
راه آهن جنوب شرقی شناخته 

می شود.
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اجازه  کسب  با  ت��وان  می  اما  اس��ت،  ممنوع 
دهی  سازمان  به  شرقی،  جنوب  آهن  راه  از 

تورهای گردش گری پرداخت. 

الکنوی کوچک
در طی دوران نواب، اعضای منزل و دیوان 
او که با اشرافیان و مالزمان آن ها معاشرت 
کار  به  بودند،  ساکن  بروز  متیا  در  و  کرده 
گیری پرهیزکاری اردو، و گروه هایی مانند 
شروانی ها، چوریدار، شلوار کامبیز، شارارا 
– گارارا، ورزش هایی مانند جنگ طاووس، 
های  مشاعره  و  کشتی،  ب���ازی،  ب��ادب��ادک 
سازمان یافته )سمپوزیوم های شعر( رادرست 
آنچه در زادگاهشان برگزار می کردند،  مثل 
متخصصین  از  آواد  حاکمان  دادند.  گسترش 
بزرگ غذا بوده و همان اشتیاق در متیا بروز 
میرزا  شاهنشاه  ب��ود.  شده  داده  بازتاب  نیز 
می گوید “سنت سلطنتی کبوتر بازی )جنگ 
آمد  وجود  به  دوران  این  طی  در  ها(  کبوتر 
داشت.  کبوتر   24000 حدود  نواب،  خود  و 
در آشپزخانه ی سلطنتی، غذاهای فوق العاده 
مانند  انداختند  می  راه  را  ده��ان  آب  که  ای 
کوفته  )کبک(،  باتر  بریانی،  موساالم،  مرغ 
نرگسی، موتانجان، شیر مال و زرده، توسط 

سر آشپزان آوادی که نواب را تا بنگال دنبال 
کرده بودند، فراهم می شدند. مهمانان ویژه از 
قرار  ای  سخاوتمندانه  پذیرایی  مورد  کلکته، 
به  نواب  مرگ  با  حال،  هر  به  گرفتند.”  می 
تدریج این دوران شکوهمند کم رنگ شد. در 
شامل  شاه  علی  واجد  ایالت  او،  مرگ  زمان 
257 بیگا )یکی از شیوه های باستانی اندازه 
در  بود.  ساختمان   20 حدود  با  زمین(  گیری 

حال حاضر، تنها مسجد باقی مانده است. 

مسجد شاه – جاده ی دروازه آهن
دهد،  می  نشان  مکان  این  نام  که  همان طور 
دروازه ی واقع در جاده ی دروازه آهن، از 
ایالت  ورودی  جا  این  است.  شده  ساخته  آهن 
شاه بود. در این مسیر، مسجد شاه و یا مسجد 
قرار گرفته، که در حدود سال های  سلطنتی 

برای مرمت بازیابی 
میراث کلکته، هزینه و 

تالش زیادی صرف شده، 
اما احساس خوبی دارد.  

من از هر گونه پروژه 
ای مانند جشنواره متیا 
بروز پشتیبانی می کنم 

که از غذاهایی تجلیل می 
کند که نواب به این شهر 

آورده است 
شاهنشاه میرزا

باال: شاهنشاه میرزا؛ سمت چپ: مسجد شاه یا مسجد سلطنتی
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در ورودی امام باره 
سیبتاین آباد
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وقتی مجید علی شاه، آخرین نواب آواد، توسط انگلیسی ها به بنگال تبعید 
شد، یک الکنوی کوچک در شهر جوی احداث کرد. ندیده ی او، شاهنشاه 

میرزا، شکوه روزهای گذشته را به یاد می آورد

کلکته ی نواب
نوشته: آیان درالی دوتا; عکس ها: سانتانو چاکرابورتی

ی  برنده  کارگردان  که  هنگامی  قبل،  دهه  چهار 
فیلم  منظور  به  ساتیاجیت رای  اسکار،  جایزه ی 
برداری وسیع برای فیلم نمادین خود، شطرنج که 
خیالدی )که در سال 1977 بر روی پرده سینما 
رفت(، به امام باره واقع در متیا بروزدر حاشیه 
انتخاب  یک  تنها  احتماال  رسید،  کلکته  شهر  ی 
باره در متیا بروز  امام  این  تصادفی نکرده بود. 
در جنوب غربی شهر کلکته، جایی بود که واجد 
آواد،  ن��واب  آخرین  و   )10( دهمین  ش��اه،  علی 
تبعید زندگی  انگلیسی ها، در  زندانی شده توسط 
می کرد. این مکان، موقعیت مکانی مناسب برای 
این  به طرز ظریفی سقوط حاکمیت  که  بود  فیلم 
کشید.  می  تصویر  به  را  وی  پادشاهی  و  نواب 
امروز، تمام آنچه برای نشان دادن 31 سالی که 
واجد علی شاه در سال 1856 در اینجا گذرانده، 
باقی مانده است، امام باره ی وسیع، مسجد شاه، 
همان مسجد باشکوهی که وی تقریباً یک دهه پس 
از آغاز تبعید خود ساخته، و نیز خاطرات ندیده 
میرزا را شامل می شوند. هنگام  او شاهنشاه  ی 
تبعید نواب از الکنو، بریتانیایی ها نه تنها آسایش 
او را از بین بردند، بلکه زمین و دارایی هایش را 
نیز مصادره کردند. اما این پادشاه قدرتمند کسی 

شهر  از  ماکت  یک  او  بخورد.  شکست  که  نبود 
او  کرد؛  بنا  بروز  متیا  در  را  خود  عالقه  مورد 
الکنو را به کلکته ی سابق آورد. او اقدام به ساخت 
یک باغ وحش کرده، و نیز بادبادک بازی، غذای 
الکنویی، موسیقی و رقص غارانای الکنویی، و 
را  کاری  چیکان  نام  به  الکنویی  دوزی  سوزن 
معرفی کرد. شهروندان خاص بنگالی تحت تأثیر 
شکوه و جالل فرهنگی شاه قرار گرفته، و بدین 
ترتیب انجمن بنگال را با میراث سلطنتی الکنو، 

آغاز کردند.

خانه ییالقی
در الکنو، او خانه ییالقی 11 را در محل اقامت 
خود، متیا بروز بنا کرد. این مکان، زمانی اقامت 
گاه رئیس دیوان عالی وقت کشور، آقای الورنس 
پیل بود. هنگامی که نواب به آن خانه نقل مکان 
تغییر  سلطان  خانه ی  نام  به  را  آن  عنوان  کرد، 
دنیابی”  “جنت  یک  به سوی  محل  تحول  و  داده 
یا بهشت بر روی زمین، آغاز شد. امروزه، این 
 )BNR( آر  ان  بی  خانه  عنوان  با  ییالقی  خانه 
آهن  راه  کل  مدیر  سکونت  محل  و  شده  شناخته 
جنوب شرقی کشور می باشد. ورود به ساختمان 
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امتیاز گرفت: راحتی در پوشش، ساده سازی 
طرح های شلوغ و سیالیت زرق و برق دار. 

گارگ در صحبت درباره آینده مشروع می 
گوید “آینده ی مشروع به نفع جامعه بافندگان 
است، و در طی چند دهه گذشته رو به رشد 
لباس های  تمام مجموعه  میان  از  بوده است. 
 )DNA( من، مشروع از همه به دی ان ای
من نزدیک تر است، به ویژه آبها کورتا که هر 
از چند گاهی دوباره برای الهام گرفتن از آن 

بازدید می کنم.” 
گارگ، قویا الگو ها و آهنگ آثارش را از 
میراث این بافندگی برگرفته است در حالی که 
با برش ها و ساختار معاصری که به آن ها 
داده، قطعات مشروع را نادر و جذاب تر کرده 
است. با ریشه در شهر گوجرات، یک سکوی 
تزیینات  به صورت  بی نظیر که مشروع را 
هنرمند  این  کرده،  خلق  منسوجات  و  داخلی 
سفر خود در این پارچه را در سال 2001 آغاز 
کرده است. “ساری ها، لوازم تزیینی منزل و 

پوشاک مردانه ما در سر تا سر هند و حتی در 
کشورهای خارجی فروخته می شوند.” راجو 
بیان می کند  به عنوان یک سخن گو  تاکور، 
بسیار غنی است. هفت  پارچه  “مشروع یک 
گام کامال پیچیده برای تولید یک قطعه کامال 
نیاز است، و حتی اگر یکی از این  درخشان 
تولید  به  قادر  نشود،  انجام  به درستی  مراحل 
کیفیت خوب نخواهید بود. تولید مشروع همان 
نهایی  محصول  که  است  کننده  مسحور  قدر 
اهمیت دارد.” از آنجا که قطعات مشروع از 
قفسه های فروشگاه ها پرواز می کنند، به نظر 
می رسد باری دیگر این بافت میراث در حال 

اوج گرفتن است. 

ایشیتا گوئل، یک روزنامه نگار اهل دهلی نو 
است. پس از مدت کوتالی قلم زدن برای نشریه 

ایندین اکسپرس، او به شکل فعالی مشغول 
نگارش برای رشته های مختلف در زمینه میراث 

هند و امور جاری است

نمای نزدیکی از 
پارچه مشروع
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پرتوی امید
به هر جهت، به ویژه در شهر های هند، همه 
مردم  تدریج  به  و  نرفته  بین  از  ها  مشتری 
از  تن  چند  برند.  می  پی  مشروع  جادوی  به 
طراحان مد بومی، تجربه با طرح ها و رنگ 
ها را آغاز کرده و همچنین با افزودن گره ها 
و رنگ ها و طرح های چاپ بلوک که بیشتر 
مورد توجه بازار محلی قرار دارند، به تکمیل 

پارچه پایه پرداخته اند.  
یکی از طراحان محبوب تری که مشغول به 
پارچه مشروع است، سانجی  با  تجربه  کسب 
گارگ از نشان تجاری رائو منگو است. کار 
برتن  که  جهان  ی  پارچه  ترین  “مجلل  با  او 
مورد  شده”  می  دیده  سلطنتی  های  خانواده 
این  و  گرفته  قرار  بسیاری  خریداران  عالقه 
گوهر میراث را در کانون توجه ها می آورد. 
با  وقتی گ��ارگ ک��ورت��اه��ای دوخ��ت��ه ش��ده 
مشروع، لهنگاها و حتی شلوارهای امروزی 
را در دوره بهار و تابستان هفته مد آمازون هند 
)AIFW( 2016 برگزار شده در دهلی نمایش 
داد، خبرگان مد برخاسته و تمام توجه شان را 
نمونه  تهیه  با  کردند.  او  کارهای  به  معطوف 
ای از آنچه زن مدرن هندی می خواهد، مدل 
های او پوشیده در لباس های پر زرق و برقی 
که شکوه سنت را در خود حفظ کرده اما در 
عین حال به شکلی هوشمندانه ساده شده بودند 
که خیلی شلوغ به نظر نرسند، از باند باریک 
سالن مد عبور می کردند. این حقیقت که الیاف 
پنبه پوشیدن پارچه را راحت تر می کنند، از 
نماند. مشروع در  پنهان  دید مخاطبان مشتاق 
سه مورد قابل توجه از جانب خریداران هندی 

در حالی که الگو ها و آهنگ پارچه 
مشروع قویا از میراث بافندگی 

برگرفته شده، برش ها و ساختار 
به صورت مدرن طراحی شده اند

یک مدل پوشیده در 
ساری مشروع از 

مجموعه رائو منگو 
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موقع طلوع آفتاب شروع می شود. سه پسرش به 
او کمک می کنند، که همه آن ها با هدف بافت 
حد اقل 3 متر پارچه در روز کار می کنند. محمد 
نوع  “چند  دهد  می  توضیح  کاال  پسر  زوبین، 
بافت مشروع وجود دارد. در حالی که مشروع 
کاتاریا دارای نوارهای رنگی است که با استفاده 
از نخ های مختلف پیچیده به دست می آید، دانه 
دار یک الگوی خال خال است که در آن چهار 

میله اضافه به دستگاه افزوده می شود.” 
و  ماه  یک  “تقریبا  گوید  می  ساله   72 حسن 
تمام  را  پارچه  قواره  تا یک  نیم طول می کشد 
کنیم.” در ادامه می افزاید بافت پارچه برای یک 
ساری می تواند تا سه ماه به طول انجامد! او در 
این  پسرانش  ندارد  تمایلی  چرا  که  این  توضیح 

صنایع دستی را دنبال کنند، می گوید 
است  کننده  کسل  و  سخت  کار  “این 
و پولی که عاید مان می شود بسیار 
ناچیز است.” در مقایسه با سناریوی 
امروزی که ندرتا تنها 30-25 بافنده 
در پاتان باقی مانده اند، تصور این که 
چند دهه پیش حدود 400 بافنده برای 
در  رنگارنگ  های  پارچه  این  تولید 

ریتمی هم نوا در کنار هم در صحرای بایر کار 
می کردند واقعا سخت است. یونس بهای، مالک 
دقیقا  رنگین  کوچک  فروشگاه  یک  تیواال،  گام 
مقابل رانی – نو – هاجیرو، یک ناحیه توریستی 
پدر  زندگی  “زم��ان  اس��ت.  پاتان  در  مشهور 
بزرگ ام، خانواده ی من از طریق فروش پارچه 
های مشروع کسب درآمد می کردند. آن زمان 
به لطف تقاضای بسیار برای این پارچه، حرفه 
به سه فروشگاه  دکان کوچک،  از یک  مان را 
با شکوه توسعه دادیم. به هر حال، امروز هیچ 
کس خواهان این پارچه نیست. اما من از این می 
تا  بهتر نوشته نشود،  این سناریو  اگر  ترسم که 
چند سال آتی، مشروع را می توان فقط در موزه 

ها پیدا کرد.”

مشروع با درخشش نخ های ابریشم از بیرون، 
از داخل از پنبه تهیه شده که موجب می شود 
شخصی که لباسی از این پارچه بر تن دارد، 

احساس راحتی کند

سمت چپ: یک بافنده در حال افزودن تار جدید به قبلی ها؛ 
باال: یک بافنده در حال اتصال نخ های گسسته
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کرده  تن  بر  ابریشم  لباس  که  حال  عین  در 
به عقاید خود احترام گذاشته، و احساس  اند، 

راحتی نیز داشته باشند. 
مشروع، در تارهای خود )نخ های عمودی( 
الیاف ابریشم داشته، و در پود هایش )نخ های 
افقی( الیاف نخ جای می دهد. عنوان مشروع، 
از واژه پارسی به معنی روا یا مجاز بر گرفته 
شده است. برخی نیز می گویند، این عنوان از 
واژه میشرو در سانسکریت گرفته شده که به 
معنی “ترکیب شده” می باشد. مشروع، بافته 
شده در طیف وسیعی از رنگ های درخشان 
نهایت  در  نیلی،  و  زرد  قرمز،  سبز،  مانند 

تبدیل به نمادی از شکوه و تجمالت شد.
آن  شکوهمند  های  سلسله  که  طور  همان 
و  هنر  ریختند،  می  ف��رو  خ��اک  در  دوران 
صنایع دستی آن ها نیز در گرد و غبار تاریخ 
بین،  این  در  شد.  می  سپرده  فراموشی  به 
را  ساده  مشروع  های  پارچه  بافت  بافندگان 
کردند  آغاز  بومی  قبایل  زنان  برای مصرف 
 – چانیا  شکل  به  را  پارچه  داشتند  عادت  که 
چولیس )بلوز و دامن( بدوزند. اما با ورود و 
تر،  ارزان  بافت  دست  های  پارچه  محبوبیت 
مشروع  بافت  ام��روز،  شد.  منسوخ  نیز  این 
توسط  دار،  چال  دستی  بافت  های  دستگاه  با 
در  که  شود  می  انجام  هایی  خانواده  معدود 
پاتان واقع در گوجرات زندگی می کنند. حسن 
کاال، یکی از معدود هنرمندانی است که هنوز 
بافندگی  دستگاه  روی  مشروع  بافت  به  هم 

دستی مشغول است. 

رشته های رنگ
روز  هر  کار  کاال،  نور حسن  کم  کارگاه  در 

از چند دهه قبل، عالقه نسبت به پارچه های مشروع بیشتر شده است. رابطه 
نشان تجاری رائو منگو با مشروع بسیار عمیق بوده، و تفسیر مجدد ما، توسعه 

نوینی از این منسوجات را، شامل ابراز عالقه مجدد در میان جامعه و همچنین 
صنایع بافندگان در بنارس معرفی کرده است. 

سانجی گارگ; طراح

صفحه رو به رو )باال 
و پایین(: یک بافنده 
ی مشروع در حال 
کار در پاتان؛ نمای 

نزدیک از پارچه بر 
روی دستگاه بافندگی
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یک مدل پوشیده در ساری 
مشروع در حال راه رفتن 

در سالن مد برای اولین 
نمایش آثار سانجی گارگ 
طراح در هفته مد آمازون 

هند در سال 2016
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در آستانه تیغه منسوخ شدن، پارچه مجلل مشروع تقریبا از خاطر رفته بود تا 
این که، باری دیگر توسط نشان های مد پیش رو، کشف شد

بافت احیا شده
نوشته: ایشیتا گوئل

سنتی که 500 سال از عمر آن می گذرد، روایت 
پارچه ی  را می سراید. یک  یور  بافندگان  نبوغ 
مجلل که در هر پیچ و تاب و تار و پودش داستان 
نبردهای  ش��ان،  مردمان  و  پادشاهان  از  هایی 
جنگیده شده و پادشاهی های از دست رفته را بافته 
و پنهان کرده است. این میراث مشروع است، یک 
پارچه سنتی دست بافت پر جنب و جوش که باری 
در گوجرات شکوفا شد. مشروع که یک ترکیب 
زمانی  است،  ابریشم  و  نخ  الیاف  از  هنرمندانه 
پارچه ی مورد عالقه اشراف زادگان و خواص 

منطقه به شمار می رفت. 
مشروع با درخشش نخ های ابریشم از بیرون، 
شود  می  موجب  که  شده  تهیه  پنبه  از  داخل  از 
دارد،  تن  بر  پارچه  این  از  لباسی  که  شخصی 
مشهور  مشروع  همچنین،  کند.  راحتی  احساس 
جسورانه،  نوارهای  و  جواهری  های  رنگ  به 
پارچه ای محبوب برای  در روزهای اوج خود، 

دوخت لباس محسوب می شد. 
ایالت  در  مستحکم  سنگر  یک  پ��ارچ��ه،  ای��ن 

گوجرات دارد، جایی که، به وفور 
در نواحی اطراف پاتان و مانداوی 
بافته می شده است. پارچه مشروع 
کورتا،  دوخ��ت  ب��رای  عمدتا  که 
رفته،  می  کار  به  لهنگا  و  ساری 
دارای تاریخ درخشانی است که در 

طی زمان رنگ باخته است. به هر حال، امروزه 
این پارچه ساده و در عین حال با شکوه، با تالش 
در  هم  باز  و  شده،  احیا  مد  طراحان  از  تعدادی 

کانون توجه قرار گرفته است. 

گذشته ای شکوهمند
در طی قرن 16، امپراتوری قدرتمند عثمانی که 
در سر تا سر خاورمیانه گسترده شده بود، عمدتا 
عالوه  ک��رد.  می  ستد  و  داد  گوجراتی  تجار  با 
با  چنینی،  این  کاالهای  و  ادویه جات، غالت  بر 
ابریشم  شد،  می  تجارت  که  کاالیی  ترین  ارزش 
بود. درخشندگی مسحور کننده آن باعث محبوبیت 
امپراتوری  میان اشراف زادگان مسلمان  اش در 
داشتند  باور  ها  آن  از  بسیاری  حال،  هر  به  شد. 
که ابریشم نباید با پوست شان تماس داشته باشد. 
همچنین، ابریشم برای پوشش در گرمای مناطق 
خشک آن ها، پارچه ناراحتی بود. بافندگان نابغه 
به دنبال راهی برای حل این چالش، مشروع را 
تولید کرند؛ پارچه ای که مردم را قادر می سازد 

مشروع، بافته شده در طیف وسیعی از رنگ های 
درخشان مانند سبز، قرمز، زرد و نیلی، در نهایت 

تبدیل به نمادی از شکوه و تجمالت شد
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دکتر پرابو راج گوپال، پروفسور مرکز ارزیابی 
غیر مخرب گروه مهندسی مکانیک در موسسه 

فن آوری هند )IIT( - مدرس می باشد. او 
متخصص سیستم بازرسی های ساختاری از راه دور بوده، و 
همچنین، برنده ی جایزه ی طراحی ملی )2016( بوده است. 

زیبایی شناسی هندی
تفاوت  یک  هندی،  شناسی  زیبایی  تئوری 
تئوری  دارد:  غربی  شناسی  زیبایی  با  عمده 
“زیبایی  که  دارد  بر  در  را  نکته  این  هندی 
نه  یا  رازاز،  ناوا  و  است”  نهفته  ذهن  در 
ذهن  در  شده  شناخته  احساسی  )9( وضعیت 
وجود دارند. رویکرد هندی، همه چیز را در 
قالب یک آگاهی واحد می بیند )یا توسط نفی، 
هیچی(؛ و بنابراین، همه چیز باید با وضعیت 
به  باید  ها  خالقیت  و  شود،  همگام  ما  ذهن 
صورت یکپارچه از درون به بیرون جریان 
پیدا کنند. این دلیل استفاده زیاد از رنگ در 
هندی  مدرن  محصوالت  احتماال  است؛  هند 
جایی  در  اما  اند،  افتاده  دور  دیدگاه  این  از 
معابد  هنر  و  دستی  صنایع  منسوجات،  مانند 
دارند،  را  خود  گاه  جای  ها  سنت  هنوز  که 
ها  رنگ  از  درخشان  ی  استفاده  توانیم  می 
کردن  ساز  هم  به  قادر  که،  کنیم  مشاهده  را 
بنابراین برای هر  هر موقعیت ذهنی بوده و 

شخصی جذاب به نظر می رسند. 

عصر جدید
ایده آل های سواداشی، رازا و جاگاد، بذرهای 
انقالب طراحی هند را بر زمین نشانده اند که 
قرار است روزی در جهان طوفان به پا کنند. 
نیز  فلسفی گاندیانیسم و سوادشی  زمینه های 
پیا مدهای گسترده تری در جان فشانی برای 
کاهش ضایعات و پیشبرد بازیافت مواد زائد، 
آوری  فن  مواد،  از  پشتیبانی  حال،  عین  در 
زیست  محیط  با  سازگار  فرآیندهای  و  ها 
کننده  مصرف  که  است  مشاهده  قابل  دارند. 
ی هندی، غالبا برای سهولت استفاده و دوام 
قائل شده، و در عین  ارزش  در محصوالت 
حال حداکثر بازده را نیز برای یک سرمایه 

گذاری معین، فراهم می کند.

)از سمت چپ به راست(: 
متخصصین طراحی، نبلش 

والکه، آرویند ساهو و 
وینی وی در حال نمایش 
“پوراک”، پروتز اندام 

فوقانی پوشیدنی طراحی 
شده و توسعه یافته توسط 

این تیم در طی “ریپلز 
2018” در انستیتوی علوم 

هند در بنگلور
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دهنده ی  بازتاب  که  گیرد،  می  قرار  ستایش 
تئوری طراحی هندی مینیمالیسم، بیان ما از 
عملکرد  حتی  فروگالیسم،  یا  جویی  صرفه 
بروتالیسم  یا  کاری  زبره  معماری  حداکثری 
ساده  این  است.  هزینه(  برای  منطقی  )سود 
گرایی خود را در همه چیز بازتاب می دهد؛ 
از پنکه های کایتان گرفته تا خودروهای تاتا 
نانو، تا نمونه های جدید تری از جمله موتور 
آبی  زیر  روی  خود  و   S450 برقی  سیکلت 
کنترل از راه دور )ROV( بلوگا ساخته شده 
آپ  استارت  موسسین  پالنیس،  و  آتر  توسط 
هند  آوری  فن  انستیتوی  از  التحصیل  فارغ 
توان  می  را  گرایی  ساده  مدرس.   –  )IIT(
نیز  هند  ای  و هسته  فضایی  های  برنامه  در 
غربی  مفسران  از  بسیاری  ک��رد.  مشاهده 
شگفت زده شده بودند که چطور مانگاالیان، 
از  کمتری  هزینه  مریخ،  در  هند  مأموریت 
در  ش��ده  ساخته  معمولی  فیلم  یک  بودجه 
هالیوود را در بر داشته، و همچنان حتی در 
ظاهر  موفق  نیز،  پرتاب  برای  تالش  اولین 

شده است. 

ایده آل های سواداشی، رازا و 
جاگاد، بذرهای انقالب طراحی هند 

را بر زمین نشانده اند که قرار است 
روزی در جهان طوفان به پا کنند

چپ و باال: خودروی زیر آبی کنترل از راه دور بلوگا )ROV( توسط پالنیس، استارت آپ 
موسسه فن آوری هند )IIT( – مدرس
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سواداشی، ما را به سمت متکی بودن به منابع 
های  آوری  فن  دنبال  به  دهد،  می  محلی سوق 
برای  همه،  از  تر  مهم  و همچنین  بوده،  بومی 
می  تالش  ملی  اهمیت  با  حیاتی  مشکالت  حل 
کند. برای مثال، سازمان تحقیقات علوم فضایی 
هند، از معدود سازمان های موجود در جهان 
است که تمرکز اصلی آن به واقع، استفاده از 
معیشت  بهبود وضعیت  برای  فضایی  تحقیقات 
بینی وضعیت آب و هوا  پیش  از طریق  مردم 

و  دور  راه  از  ارتباط  همچنین  و 
مدیریت بحران است.

مینیمالیسم تئوری 
ت��ئ��وری ط��راح��ی ه��ن��د، ط��رف��دار 
مینیمالیسم )ساده گرایی( و سودمند 

صورت  به  که  است  چیزی  آن  یا  و  گرایی، 
محاوره ای با عنوان “جاگاد” شناخته شده، و 
فرهنگ لغت آکسفورد به طور صحیح آن را به 
عنوان “رویکرد انعطاف پذیر برای حل مساله 
ابتکاری”  با استفاده از منابع محدود به روش 
تعریف می کند. که به بیان ساده تر، به این معنی 
مزایای  یافته،  کاهش  های  هزینه  با  که  است 
تولید یک محصول به حداکثر می رسند. جاگاد 
غالباً به عنوان غریزه بقای نهایی هندی مورد 

“ساخت هند” را می توان به عنوان بیان این 
تمایل هند برای یافتن اتکا به نفس خود در 

عصر جهانی شدن، وصف کرد

 مدل های مقیاس موشک های در حال پرتاب هندی، توسط سازمان فضایی و تحقیقات هند )ISRO( در یک جشنواره تکنولوژی برگزار شده در  موسسه فن آوری هند )IIT( – بمبئی، نمایش داده می شوند
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مکانیکی  آالت  ماشین  مورد  در  فصل  یک 
است که، به مکانیزم هایی اشاره دارد که می 
تقلید  را  انسانی  های  فعالیت  عملکرد  توانند 
کنند، و به عنوان پیشروی ربات های مدرن 
به  حال،  هر  به  شوند.  می  شناخته  امروزی 
نظر می رسد اختراع موتور بخار و متعاقب 
و  مهندسی  اروپ��ا،  در  صنعتی  انقالب  آن 
صنایع دستی سنتی هند را تحت الشعاع خود 
قرار داده است، و از آن زمان به بعد،  کاالها 
بازارها سلطنت  بر  اروپایی  و طراحی های 
طور  به  اکنون  که  ط��ور  همان  ان��د.  ک��رده 
گسترده ای اشاره می شود، سهم هند در تولید 
نا خالص داخلی جهان، از 24 درصد در قرن 
18 به 3 درصد در سال 1947 کاهش یافت 
تنها در چند دهه گذشته، اقتصاد دوباره زنده 
شده ی هند، به آرامی شروع به کشف مجدد 
تمایل خود در رونق مهندسی، هنر و صنایع 
دستی، و همچنین تالش های جدید در زمینه 
های مختلف دیگر کرد. امروزه اتوبوس ها، 
تراکتورها، موتور سیکلت ها و حتی اتومبیل 
های ساخته شده توسط بزرگان هندی راه خود 
را در بازارهای عمده ی کشورهای نوظهور 

در سراسر جهان، به ویژه در افریقا و آسیای 
پیدا می کنند. مخازن توپخانه، اسلحه  شرقی 
و حتی متصدیان راه آهن “ساخت هند” برای 
کار  به  شروع  جهان  سراسر  در  بار  اولین 
تئوری طراحی هند را  پذیرش  بنای  کرده و 

بر پا می کنند.

سوادشی، یا جهان بینی هندی
بینی هندی  قدیم، جهان  بسیار  از زمان های 
یک  یا  واح��د  آگاهی  یک  ه��ای  آرم��ان  در 
پدیده ها  بنیادین جمع شده، که همه  وضعیت 
را در بر می گیرد. و حتی امروزه، فلسفه ی 
طراحی هند، به فن آوری بسته، وارد شده و 
ندارد.  باور  دیگر،  جای  از  خورده  پیوند  یا 
ما به دنبال آزادی ایده ها هستیم و به جست 
و جوی پاسخ های خود در مورد چالش های 
جهانی می پردازیم و سواداشی، )ساخت هند( 
همچنان به پیشرفت و حتی رونق بسیاری از 
می  ادامه  هند  در  بعدی  نسل  های  ن��وآوری 
دهد. بنابراین، “ساخت هند” را می توان به 
عنوان بیان این تمایل هند برای یافتن اتکا به 
نفس خود در عصر جهانی شدن، وصف کرد. 

)از باال به پایین(: 
متخصصین در حال مونتاژ 
یک خودروی برقی ساخته 

شده توسط آتر، استارت 
آپ موسسه فن آوری هند 
)IIT( – مدرس؛ بخشی 
از رانش گر )دستگاهی 

که نیروی چرخشی موتور 
را به چرخ ها انتقال می 
دهد( یک خودروی برقی
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های  تمدن  ترین  باستانی  از  یکی  عنوان  به  هند 
جهان، دارای سابقه ای طوالنی در زمینه دست 
همچنین  و  هنر  در  تعالی  و  فرهنگی  آورده��ای 
نقاشی  نفیس،  های  مجسمه  است.  دانش  و  علم 
باستانی موجود در مجتمع های معابد  آثار  و  ها 
و  ریزی  برنامه  تخیل،  های  شگفتی  باستانی، 

اجرای عملی انسانی هستند.
ادبیات هند نیز در مورد پیشرفت هایی که در 
زمان های قدیم در زمینه هایی مانند ریاضیات، 
زبان شناسی، نظریه های موسیقی و نجوم انجام 
پانینی،  سهم  مثال،  برای  کند.  می  صحبت  شد، 
زبان شناس بزرگ هندی، که در قرن ششم )6( 
تا پنجم )5( قبل از میالد رساله ای درباره گرامر 
سانسکریت نوشت، به زبانی که بر زبان شناسی 
مدرن در سراسر جهان تأثیر داشته است، و نیز 
استال  فریتس  یا  استال  فردریک  یوهان  توسط 
یکی از اسطوره های مدرن زبان ها و فرهنگ 
فیلسوف  و  شناس  زبان  همچنین  و  آسیایی،  های 
قرار  تجلیل  مورد  چامسکی  نوام  امریکایی،  
گرفته، را نمی توان در ادبیات نا دیده انگاشت. 

هند  آورده��ای  دست  از  دیگر  نمونه  چندین 
علم  های  زمینه  در  هایی  پیشرفت  مانند  باستان 
سامارنگانا  مانند  اسنادی  در  نیز،  مهندسی  و 
مورد  در  المعارف  دائره  اثر  یک   ، سوترادارا 
پادشاه  توسط  که  هندوستان  کالسیک  معماری 
میالد  از  پس   1000 تاریخ  در  بوجا  پارامارا، 
شامل  اثر  این  اند.  رسیده  ثبت  به  شده،  نوشته 

رویکرد هندی، همه چیز را در 
قالب یک آگاهی واحد می بیند 

سمت چپ: گرافیکی که 
مأموریت مدار مریخ هند 

را نشان می دهد

پایین: تاتا نانو نمایشی از 
مینیمالیسم هند است



علوم پایه
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مطالعات متعددی نشان داده اند که چگونه قابلیت شخصی سازی یک نیاز 
قوی برای مصرف کننده هندی است، و حتی بازیکنان بین المللی نیاز به یک 

روش طراحی که شامل “همه چیزهای هندی” است را درک کرده اند

 با طراحی
هویت هندی

نوشته: پرابو راجاگوپال



پنج سال اعالم کرد، افراد بد بین ابرو باال بردند. 
اما همان طور که او توضیح داد، با عزم و اراده 

و سخت کوشی، این امر غیر ممکن نیست. 
نیازمند  دول��ت  ان��داز  چشم  این  شک،  ب��دون 
اصالحات قابل توجهی است چرا که باید شجاع 
بوده و بر فشار های پیش رو در آینده اقتصادی 
قابل پیش بینی غلبه کند. برنامه های دولت برای 
طی گام های ثابت قدم جهت خطاب قرار دادن 
دارایی های غیر اجرایی در حال رشد در بخش 
بانک داری، افزایش صادرات، مقابله با هر نوع 
بحران کشاورزی و افزایش سرمایه عمومی در 
انداختن  خطر  به  بدون  ها  ساخت  زیر  توسعه 
مالحظات مالی، سازمان دهی می شوند. این امر 
نیازمند ساده سازی ساختار سیستم مالیات جهت 
بهبود تسهیل تجارت و کسب اطمینان از ایجاد 
یک شبکه مالیاتی گسترده تر است؛ برنامه هایی 
که پیشاپیش با تصویب الیحه جی اس تی )مالیات 

کاال و خدمات( تایید شده اند. 
با یک میلیون مراکز رای گیری، 2.33میلیون 
کنترل،  واحد  میلیون   1.63 گیری،  رای  ورقه 
مورد  کاغذی  ممیزی  های  میلیون مسیر   1.74

تایید رای دهندگان )VVPAT(، و 11 میلیون 
رای  میلیون   729 تقریبا  و  گیری  رای  مامور 
دهندگان زن، انتخابات عمومی سال 2019 هند 
انتخابات  ترین  بزرگ  بدون شک  توان  می  را 
شمار  به  جهان  تاریخ  کل  در  گرفته  ص��ورت 
نخست  به  که  تکلیف  تعیین  دوران  یک  آورد. 
وزیر نارندرا مودی اعطا شده است. اما سیاست 
با موضع  همراه  اخیراً  که  مالی و رفاهی  های 
مثبت دیپلماتیک بین المللی هند در نشست اوزاکا 
جی 20 اعالم شده، آشکار می کنند که پیشاپیش 
دولت در مسیر درستی قرار گرفته چرا که، با 
نزدیک شدن به آستانه هفتاد و پنجمین )75( سال 
روز استقالل، این کشور در جست و جوی خلق 

یک هند نوین می باشد. 

پاتانجالی پاندیت فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا و 
مدرسه اقتصاد لندن است. او در حال حاضر، در 

صنایع دفاع و زیر ساخت ها به فعالیت مشغول 
است، و به طور منظم با نشریات مختلفی نیز 

همکاری می کند.  
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)از سمت چپ به راست(: نخست 
وزیر بوتان، لوتای شرینگ، رییس 

جمهور سریالنکا، مایتریپاال سیریسنا، 
رییس جمهور قرقیزستان، سورونبای 
جینبکوف، رییس جمهور بنگالدش، 
عبدوالحمید، رییس جمهور هند، رام 

ناث کوویند، نخست وزیر نارندرا 
مودی، رییس جمهور میانمار، وین 

میینت، نخست وزیر موریس، پراویند 
جونوت، نخست وزیر نپال، کی پی 
شارما اولی و نماینده ویژه از تایلند، 

گریسادا بونراچ در مراسم سوگند 



اظهار  اروپ��ا  اتحادیه  هم  و  استرالیا  هم  است. 
بیشتر،  محصوالت  پوشش  جهت  که  اند  داشته 

چنین برنامه هایی باید در هند گسترش یابند. 
در سناریوی شهری، اغلب نخست وزیر مودی 
اذعان دارد که ابتکار عمل هایی مانند پرادهان 
مانتری آواز یوجانا )PM Awas Yojana( و 
شهر های هوشمند قادر به دگرگونی چشم انداز 
هند بوده اند. نخست وزیر تایید کرد که سیاست 
های شکل گرفته به رهبری حزب بهاراتیا جاناتا 
منجر  گام خود،  اولین  در  دولت مودی   )BJP(
تغییر مثال زدنی در توسعه شهری در  به یک 
هند شده که، در نهایت موجب بهبود و دگرگونی 
زندگی میلیون ها نفر شده است. او در توضیحات 
شاهد شکستن  اقدامات  این  که،  افزاید  می  خود 
رکورد در سرمایه گذاری، سرعت، استفاده از 
تکنولوژی و مشارکت عمومی بوده اند. نخست 
وزیر مودی بیان داشت “ما برای دست یابی به 
پیشرفت های بعدی زیر ساخت های شهری متعهد 
ساختن  فراهم  رویای  به  رسیدن  برای  ایم.  شده 
خانه برای همه، که به میلیون ها آرزو بال خواهد 
بخشید، هیچ سنگی بر روی زمین دست نخورده 
باقی نخواهد ماند.” وقتی در سال 2014، سواچ 
بهبود  روی  بر  تمرکز  و  پاکیزه(  )هند  بهارات 
وضعیت زندگی روستایی در هند نقطه کانونی 
این  نیز   2019 سال  در  بوده،  ها  برنامه  توجه 
هدف بدون وقفه ادامه خواهد یافت. بودجه بندی 

یک  شامل  جدید  رفاهی  برنامه  چندین  دول��ت 
تبادل بورس اجتماعی را هدف قرار می دهد که 
جمع  بستر  یک  آن،  از طریق  رود  می  انتظار 
به شرکت  الکترونیکی  مالی  های  کمک  آوری 
های اجتماعی و سازمان های داوطلبانه، و نیز 
)روستا،  کیسان”  آئور  گاریب  “گائون،  برنامه 
فقر زدایی و کشاورز( کمک کند. در این راستا، 
تمرکز این بودجه، فراهم سازی اصاالت گاز و 
منابع برق به ترتیب تحت برنامه های اوجواال و 
یوجانا   گار  هار  بیجلی  مانتری ساهاج  پرادهان 
برای همه خانه ها تا سال 2022 می باشد. همان 
سال به عنوان هدف دولت جهت احداث و تحویل 
19.5 خانه در مناطق روستایی هند نیز تعریف 
شده است. به هر روی، برنامه ای که بیش از همه 
مورد بحث قرار گرفته، جال شاکتی آبهیان است 
که روی برنامه “هر گار جال” )آب برای همه 
این راستا، دولت  خانه ها( تمرکز کرده، و در 
در حال حاضر 5921  بلوک را در 256بخش 
در سراسر هند شناسایی کرده که دارای بحران 

آب هستند.

راه پیش رو
با  اخیراً  م��ودی  وزی��ر  نخست  که  هنگامی 
افزایش درآمد سرانه، افزایش مصرف و افزایش 
دو  انداز خود را برای تقریباً  بهره وری، چشم 
برابر کردن اقتصاد هند به 5 تریلیون دالر در 
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مجسمه ای ماسه ای 
تحمیل نخست وزیر 
نارندرا مودی ایجاد 

شده توسط هنرمند شن 
و ماسه هندی ،   ماناس 

ساهو در ساحل پوری 
در ادیشا

هر یک اعضای 
مجلس معتبر لوک 

سابها، به طور 
نماینده  میانگین 

051 هزار نفر در 
کشور است. اگر 
قادر به لذت از 

شکوه حوزه انتخابی 
نباشیم که به عنوان 
نماینده آنان انتخاب 
شده ایم، هرگز قادر 
نخواهیم بود تبدیل 

به نمایندگانی خوب، 
الیق و موثر شویم.

آمیت شاه
وزیر امور داخلی



ظهور قدرت زنان
همچنین دولت جدید نماینده چشم انداز نخست وزیر 
نارندا مودی از ایجاد یک جامعه بی طرف از لحاظ 
جنسیتی، با تمرکز بر خلق شرایطی برابر برای همه 
است. با حضور 78 نماینده زن در پارلمان از 716 
نامزد زن – باالترین آمار در طول تاریخ مجلس لوک 
سابها – قدرتمند سازی زنان، بدون شک، در کانون 
اصلی توجه دولت تازه انتخاب شده خواهد بود. شخص 
نخست وزیر نیز در سخنرانی پیروزی خود در تاالر 
مرکزی پارلمان این موضوع را تأیید كرده و اظهار 
داشت “زنان، در این انتخابات، اگر نگوییم عملکردی 
ارائه  خوبی  عملکرد  برابر،  شکلی  به  اقل  حد  بهتر، 
دادند.” پس از آن، نخست وزیر هند قدرت زنان را به 
عنوان یک “راکشا کاواچ” )زره محافظ( ارتقا داد. در 
نارندرا مودی، بخش های متعدد  دولت نخست وزیر 
حائز اهمیتی تحت رهبری بانوان قرار دارند: نیرماال 
ایرانی  اسمریتی  اقتصاد،  وزیر  عنوان  به  سیتارامان 
به عنوان وزیر منسوجات و رشد زنان و کودکان، و 

هارسیمرات کائور در وزارت فرآوری مواد غذایی. 

تقویت باورها
سال  در  م��ودی  وزی��ر  نخست  قبلی  دوره  طی  در 

2014، برنامه های طراحی و اجرا شده توسط دولت 
او، نقش حیاتی در انتخاب مجدد او به عنوان نخست 
وزیر در سال 2019 بازی کردند. برنامه های توسعه 
بهارات  سواچ  ماموریت  مانند  توجهی  قابل  اجتماعی 
یک  تحریک  راستای  در  پادهائو  بتی  باچائو  بتی  و 
تغییر رفتاری در شیوه تفکر عموم، از گوشه و کنار 
از  گرفتند.  قرار  حمایت  مورد  هند  پهناور  سرزمین 
تا  سالمتی(  و  بهداشت  برنامه  )یک  بهارات  آیوشمن 
یک   ،PM-AWAS( یوجانا  آواز  مانتری  پرادهان 
برنامه خانه سازی گسترده( و پرادهان مانتری کیسان 
با  کشاورزان  برای  مالی  حمایت   ،PM-KISAN(
زمین های کوچک(،  این برنامه ها همه اقشار جامعه 
را مد نظر قرار داده و ایجاد دیدگاهی مثبت و مستحکم 
نسبت به دولت را مدیریت می کنند. برنامه های بیمه 
برای بخش های اقتصادی ضعیف جامعه که تقریبا هیچ 
)توسعه  ویکاس”  “سابکا  ندارند، شعار  ای  بیمه  حق 

برای همه( دولت را قابل لمس کردند. 
در واقع، گل سر سبد برنامه های دولت، پرادهان 
 Kisan  PM( یوجانا  نیدهی  سامان  کیسان  مانتری 
Yojana Nidhi Samman( است که اخیرا با جذب 
تجارت  سازمان  در  اروپا  اتحادیه  و  استرالیا  ستایش 
داده  را  برای کشاورزان  درآمد  قول تضمین  جهانی، 
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سمت چپ: اس جایشانکار، یکی از وزرای امور خارجه سابق که در کنفرانس پنجمین سال 
روز بین المللی یوگا، به عنوان وزیر جدید امور خارجه هند سوگند یاد می کند.

باال: نیرماال سیتارامان، وزیر اقتصاد و وزیر امور شرکت ها به همراه اسمریتی ایرانی، 
وزیر رشد زنان و کودکان و نیز وزیر منسوجات در کابینه ی جدید 



دولت پایدار، اقتصادی با رشد سریع و جمعیتی 
در  که  دهندگانی  رای  از  میلیون   15( جوان 
انتخابات عمومی تشکیل هفدهمین )17( مجمع 
سال   19-18 بین  کردند،  شرکت  سابها  لوک 
بودند(، “هند نوین” در آستانه حرکت رو به 

جلو است.

پایداری و اقتصاد
نظر  مسیر  در  هند  که  موقع  همان  حتی 
سنجی برای انتخابات عمومی که اخیراً نتیجه 
بود، قرار داشت، متخصصین سیاست  گرفته 
های مالی برای داشتن یک دولت تک حزبی 
قدرتمند دعا می کردند. همان طور که پیش از 
روند  حزبی،  تک  دولت  یک  شده،  ثابت  این 
سیاست گذاری کشور را بسیار سریع تر می 
کند. از تغییرات اداری گرفته، تا پروژه های 
زیر بنایی و از دفاع تا امور مالی، یک رهبری 
در  را  گیری  تصمیم  روند  تواند  می  قدرتمند 

تمامی بخش ها ساده تر کند. 
وزیر  نخست  دیدنی  برد  شاید  که  حالی  در 
نارندرا مودی یک نوش داروی یک شبه برای 
درمان چالش های پیش رو برای اقتصاد هند 
نباشد، اما متخصصین بر این باور هستند که 
این دولت به طور قطع قادر به پر کردن حفره 
اقتصاد  رشد  جلوی  کنون  تا  که  است  هایی 
پیشاپیش  نتایج  واقع  در  اند.  گرفته  را  کشور 
در حال خود نمایی هستند. در طی یک ماه از 
زمانی که دولت جدید سوگند یاد کرده، چندین 
افسار  که  المللی  بین  شرکت  و  گذار  سرمایه 
پیشرفت شان را در دست دارند، روند سرمایه 
گذاری در کشور را آغاز نموده اند. با انرژی 
پایداری که مطرح شده، فعالیت  سیاست های 
ایجاد  بنابراین  و  تر،  گسترده  اقتصادی  های 
روز  هر  روپیه  بیشتر،  شغلی  های  فرصت 
قدرتمند تر می شود. همانطور که در بودجه 
اتحادیه که توسط وزیر اتحادیه دارایی، نیرماال 

سیتارامان ارائه شده، مشاهده کردیم، سیاست 
شده  مطرح  که  تری  قدرتمند  اقتصادی  های 
اجرای  و  ایجاد  برای  را  اند، محیطی مساعد 

اصالحات یکپارچه در ذهن دارند.
برای  را  دولت  هدف  گ��ذاری،  بودجه  این 
پای بندی به اصول انضباط مالی، پاک سازی 
سیستم فساد مالی و در عین حال، اخذ تصمیماتی 
در  و  پوپولیستی،  ذهنیت  از  جلوگیری  جهت 
نهایت ادامه برنامه رشد پایدار و فراگیر خود 

روشن می سازد. 
حائز  و  حیاتی  ه��ای  زمینه  بر  تمرکز  با 
اهمیتی مانند زیر ساخت ها – جاده ها، برق و 
الکتریسیته، تامین منابع آب و ... – این بودجه 
بخش  برای  نیز  را  توجهی  قابل  مبالغ  بندی، 
های کلیدی تخصیص داده که از جمله می توان 
آموزش و پرورش، کار آفرینی، زیر ساخت 
های  پرداخت  آنالین،  های  آوری  فن  و  ها 

دیجیتال، و تسهیل تجارت را نام برد. 
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هند با هدایت رهبری قدرتمندی که تحت حمایت اکثریت 
اعضای دولت قرار دارد، آماده است تا با حضور یک 

دولت با ثبات، سفر جدیدی را آغاز کند

باال: نصرت جهان و میمی چاکرابورتی، اعضای تازه انتخاب شده ی پارلمان از بنگال 
غربی، که برای حضور در اولین جلسه وارد پارلمان می شود، نماینده نسل بعدی هند است؛

پایین:گائوتام گامبهیت، بازی کن سابق کریکت از دهلی نو )شرقی( که برای اولین بار 
عضو پارلمان شده، برای حضور در اولین جلسه، وارد پارلمان می شود.



ای  به عنوان لحظه  ماه مه 2019  بدون شک، 
برجسته و مرحله ای مهم در تاریخ سیاست هند 
انتخابات  تاریخ  آورده خواهد شد. در  به خاطر 
هند، این فقط برای سومین بار بود که یک حزب 
سیاسی موفق به کسب رای در دو دوره متوالی با 
اکثریت آرا شد. این رویدا نخست وزیر نارندرا 
مودی را نیز تبدیل به اولین و تنها نخست وزیر 
به دنیا آمده پس از استقالل هند می کند که در دو 
یافته  این موفقیت رسمی دست  به  دوره متوالی 
نخست  انتخاباتی،  های  رقابت  طی  در  است. 
وزیر با رهبری جبهه خود، درباره دیدگاه دولت، 
دست آورد ها و سیاست های این حزب صحبت 
بر  تهاجمی  بر موضع سیاست  این حزب  کرد. 
سخت  و  شفاف  تصویر  یک  تروریسم،  علیه 

کوشانه، و نیز یک چشم انداز روایی برای هند 
تمرکز می کند که به عنوان یک ابر قدرت رو به 
رشد و نیرومند در جمعیت جوانان و مشتاقان در 
جست و جوی کار طنین انداز شده، که با مفاهیم 
مذهب  و  جنسیت  اجتماعی(،  )طبقات  کاست 

تقسیم شده اند.
اما همه این ها حقایق بی روحی هستند که تنها 
بر روی کاغذ نوشته شده اند. آن چه برای مردی 
که در خیابان زندگی می کند اهمیت دارد، یک 
دولت بهتر، اقتصاد گسترده و در جریان، و در 

نهایت آینده ای بهتر است. 
که  قدرتمند  رهبر  یک  مدیریت  با  ام��روزه، 
مورد حمایت اکثریت اعضای دولت قرار دارد، 
هند آماده برای آغاز سفری جدید است. با یک 

19

نخست وزیر نارندرا 
مودی و اعضای کابینه 
تازه تشکیل شده او در 

طی مراسم سوگند خود، 
در راشتراپاتی بهاوان
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با 900 میلیون رای دهنده ثبت شده، روند انتخابات سراسری هندوستان قطعا یک 
وظیفه بسیار دشوار است. یک پیروزی قاطع به ارمغان آورده ی اعتماد به نفسی که 

توسط هیات انتخابات در چشم انداز دولت برای هند جدید نمایش داده می شود

فرمان
نوشته: پاتانجالی پاندیت
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علم  دف��اع،  اس��ت.  ش��ده  تصور  ب���رداری 
و  مردمی  رواب��ط  آوری،  فن  و  دان��ش  و 
و  گذاری، همه  تجارت و سرمایه  همچنین 
همه تبدیل به ستون های اساسی این رابطه 

شده اند. 
در عرصه چند جانبه، هند برای عضویت 
دائمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد 
اساس سهم خود  بر  تالش خواهد کرد، که 
از  پشتیبانی  رک��ورد  صلح،  عملیات  در 
المللی، و نیز به خاطر  امنیت و صلح بین 
دارد.  را  آن  شایستگی  اش،  جمعیت عظیم 
هند به عنوان سلحشور تغییرات آب و هوا، 
انرژی پاک و نیز پیشران اتحاد بین المللی 
توسعه  جهت  است.  شده  ظاهر  خورشیدی 
با  کشور  این  منطقه،  در  آبی  اقتصاد  ی 
سازمان های منطقه ای مانند انجمن حاشیه 
و  کرده،  همکاری   )IORA( هند اقیانوس 
به  تروریسم،  با  مبارزه  زمینه  در  همیشه 
دفاع از یک کنوانسیون جامع در سطح بین 
رهبری  کشور  این  است.  پرداخته  المللی 

عهده  به  را  جهانی  مدیریت  در  اصالحات 
متحد،  ملل  سازمان  در  خواه  است؛  گرفته 
 ،20 جی  یا  و  المللی،  بین  مالی  موسسات 
 20 جی  برگزاری  برای  وجود  تمام  با  و 
سال 2022 آماده است. در تجزیه و تحلیل 
اساس  بر  هند  خارجی  سیاست  نهایی، 
آن،  داخلی  انتخابی  های  حوزه  الزامات 
برنامه هایش برای توسعه و تمایلش برای 
پیشرفت  برای  سرمایه  و  اوری  فن  ایجاد 

اقتصادی وعلمی، شکل گرفته است. 

سفیر آنیل وادوا به عنوان دبیر وزارت امور 
خارجه )شرق( خدمت کرده و نیز سفیر هند 
در کشورهای لهستان، عمان، تایلند و ایتالیا 
بوده است. او همچنین برای انجام ماموریت 
هایی به هنگ کنگ، چین و سوییس فرستاده شده، و در سازمان 
های فعال در زمینه منع سالح های شیمیایی )OPCW( در الهه 

فعالیت کرده است.

در چند سال گذشته، شاهد تجدید روابط با آسه 
آن )انجمن ملل جنوب شرقی آسیا( با تمرکز 
ویژه بر پروژه های اتصال؛ شامل پروژه های  
فیزیکی، دیجیتالی و فرهنگی بوده ایم

باال )سمت راست به چپ(: 
وزیر امور خارجه، اس 
جایشانکار با وزیر امور 
خارجه و همکاری های بین 
المللی امارات متحده عربی، 
شیخ عبدهللا بن زاید آل نهیان 
در دهلی نو مالقات می کند؛ 
دیدار رییس جمهور رام ناث 
کوویند با پاتریک تالون، 
رییس جمهور بنین

17
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شرکت کننده ای فعال بوده، و در حال تالش 
با جامعه  برای دستیابی به توافق اقتصادی 
روابط  آن،  طی  که  است  اروپ��ا  اوراسیا؛ 
نزدیکی با کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، 
اسپانیا، ایتالیا، انگلیس و غیره ایجاد کرده؛ 
موجب  که  التین  امریکای  با  ارتباط  نیز  و 
شکوفا شدن تجارت و سرمایه گذاری بوده، 
ی  حوزه  به  تبدیل  نیز  را  طبیعی  منابع  و 
جدید همکاری کرده است. روسیه همچنان 
دیرینه  و  اعتماد  قابل  دفاعی  شریک  یک 
سال  که  سرانی  اجالس  دنبال  به  اما  است 
برگزار  رهبری  دو  بین  سوچی  در  گذشته 
برای  ک��اوش  حال  در  طرف  دو  هر  شد، 
تقویت همکاری  یافتن راه های جدید جهت 
اسرائیل،  با  روابط  هستند.  اقتصادی  های 
توسعه  نیز شاهد  استرالیا  کره ی جنوبی و 
چشم گیر بوده است. رابطه ی هند با ایاالت 
چند  های  ویژگی  قالب  در  امریکا،  متحده 

باال: معاون رییس جمهور 
وینکایاش نایدو و دانگ 
تی ان گوک تین، معاون 
ریاست جمهوری ویتنام در 
حال برگزاری مذاکرات 
سطح دولت در کاخ ریاست 
جمهوری هانوی، ویتام. سم 
چپ: نخست وزیر نارندرا 
مودی در دیدار دو روزه 
خود از جمهوری قرقیزستان 
برای حضور در اجالس 
سازمان همکاری شانگهای 
)SCO( در سال 2019، 
وارد بیشکک می شود

16
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پیوند مجموعه ای از ترتیبات را در زمینه 
هند  کند.  مدیریت  دریایی  حوزه  از  آگاهی 
به همراه آسه آن، چین، استرالیا، نیوزیلند، 
ژاپن و کره ی جنوبی نیز در حال حاضر 
ی  نامه  تفاهم  درب���اره  م��ذاک��ره  مشغول 
اقتصادی جامع  مشارکت درهمکاری های 
منطقه ای )RCEP( هستند که در صورتی 
که با موفقیت به نتیجه برسد، زمینه ی یک 
گسترده،  کلمه،  واقعی  مفهوم  به  ی  توسعه 

در منطقه خواهد بود. 
دست  جهت  افریقا  و  هند  بین  مشارکت 
یابی به قله های باالتر بر مبنای 10 اصول 
نارندرا  وزیر  نخست  توسط  که  راهنمایی 
مودی ترسیم شده اند، در مسیر خود قرار 
با  خود  گسترده  همسایگی  در  هند،  دارد. 

غرب، دارای سهام زیادی از منابع انرژی، 
هفت میلیون مهاجر که در آن جا زندگی و 
کار می کنند، و پیوند های تجاری، سرمایه 
گذاری و امنیتی با منطقه است که همه اوج 
سهم  هند  اند.  گذرانده  نظر  از  را  طغیان 
منطقه   ثبات  حفظ  و  برقراری  در  حیاتی 
تشدید درگیری  به  بنابراین، نسبت  داشته و 
محتاط  ایران  و  امریکا  متحده  ایاالت  بین 
امنیت  تواند به طور مستقیم،  است، که می 
های  ملت  با  کشور  ات��ص��االت  و  ان��رژی 
آسیای میانه را تحت تاثیر قرار دهد. عالوه 
این کشور همچنین حلقه  هند،  بر حاشیه ی 
های ارتباط خود را با آغار ارتباط با آسیای 
اکنون  هم  که  جایی  داده،  گسترش  میانه، 
 )SCO( شانگهای  همکاری  سازمان  در 

پایین: نخست وزیر 
مودی در حال ترک 

کلمبو پس از اتمام 
موفقیت آمیز سفر یک 
روزه وی به سریالنکا 

در ژوئن سال 2019

15
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ایستادگی دوکالم با چین کنار گذاشته شده، 
یافتن  رون��د  زی��اد،  احتمال  به  بنابراین  و 
خواهد  ادامه  چین  با  همکاری  سازگاری 

یافت. 
روابط  تجدید  شاهد  گذشته،  سال  چند  در 
با آسه آن )انجمن ملل جنوب شرقی آسیا( با 
تمرکز ویژه بر پروژه های اتصال؛ شامل 
پروژه های  فیزیکی، دیجیتالی و فرهنگی 
سنگاپور،  با  هند  دفاعی  روابط  ایم.  بوده 
شاهد  فیلیپین  و  اندونزی  مالزی،  ویتنام، 
بوده  ای  مالحظه  قابل  پیشرفت  و  توسعه 
قادر  آرام  اقیانوس   – هند  مفهوم  اس��ت. 
یک  عنوان  به  کواد  و  شده  ارز  کسب  به 
ای��االت  شامل  رسمی  غیر  بندی  گ��روه 

متحده، ژاپن، استرالیا و هند به وجود آمد؛ 
دموکراسی های هم اندیشی که مایل به حفظ 
حاکمیت قانون، آزادی ناوبری و عبور امن 
هواپیماها بر فراز مناطق، و صلح و ثبات 
ترکیب  از  هند  تعریف  هستند.  منطقه  در 
 ASEAN مفهوم  با  آرام،  اقیانوس   - هند 
مصادف است؛ این که هند - اقیانوس آرام 
عقب  دنبال  به  است،  مشمول  مفهوم  یک 
نبوده،  دیگری  نفع  به  کشوری  هیچ  راندن 
باقی  مفهوم  این  مرکز  در  آن  آسه  که  این 
مانده، و این که به دنبال ترتیبات همکاری 
منطقه  م��ردم  همه  رون��ق  و  توسعه  ب��رای 
طور  به  آن،  آسه  با  هند  روابط  باشد.  می 
بوده  ق��ادر  هند  و  ک��رده  پیشرفت  پیوسته 

هند همیشه بر همسایگان و حاشیه های نزدیک خود 
متمرکز شده تا بتواند محیطی پایدار برای رشد و 

توسعه ی جامع خود ایجاد کند

باال: حضار در بیست 
و یکمین )12( نشست 

رسمی مقامات ارشد هند 
و آسه آن )SOM(، که 
در ماه آوریل 2019 در 

دهلی نو برگزار شد

14



 |      |  13

توزیع جدید قدرت در سیستم بین المللی به 
یک  عنوان  به  چین  و  شده،  کشیده  چالش 
پا  بر  متحده،  ای��االت  تسلط  ب��رای  رقیب 
مبتنی  مناطق جدید در گیری  خاسته است. 
توسعه  امکان  و  آوری  فن  بر  تسلط  بر 
مصنوعی،  هوش  های  قدرت  بر  تشریحی 
اینترنت اشیاء، یادگیری ماشین و روباتیک 
حتی با موضوع تغییرات آب و هوایی ، نا 
ایجاد  برای  تروریسم  تهدید  و  غذایی  امنی 

بشریت  پیشرفت  در  اختالل 
می باشند. 

همسایگان  بر  همیشه  هند 
خود  نزدیک  ه��ای  حاشیه  و 
بتواند محیطی  تا  متمرکز شده 
پایدار برای رشد و توسعه ی 

که  جنوبی  آسیای  ویژه  به  کند.  ایجاد  خود 
خارجی  سیاست  در  ای  ویژه  جایگاه  از 
است  تالش  در  هند  است.  برخوردار  هند 
سریالنکا،  ب��ا  ت��ری  قدرتمند  رواب��ط  ت��ا 
مالدیو  میانمار،  نپال،  بوتان،  بنگالدش، 
در  همچنین  هند  کند.  برقرار  پاکستان  و 
با  تعادل را در روابط خود  تا  تالش است 
چین حفظ کند. در جبهه دو جانبه، پس از 
نشست اجالس دو رهبری در سال گذشته، 

هند، چین، ژاپن، نیوزیلند و کره جنوبی به همراه 
کشورهای آسه آن، در مشارکت همکاری اقتصادی 

جامعه منطقه ای فعالیت می کنند

نخست وزیر نارندرا مودی 
)ردیف جلو، سومین نفر از 
سمت چپ( به همراه دیگر 
رهبران کشور در نشست 

سازمان همکاری شانگهای 
در بیشکک، در ژوئن سال 

2019
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به گفته ی سفیر سابق، آنیل وادوا، همان طور که 
نظم جهانی در حال تحول است، این کشور نیز 

در حال ترسیم یک دوره جدید فرا گیر در روابط 
دیپلماتیک خود می باشد

هند در 
قرن 21

سیاست خارجی

سیاست خارجی هند در قرن 21، در تالش 
همسایگی  در  توانمند  محیطی  ایجاد  برای 
و جهان حاکم بوده است که این امر اجازه 
جامعه  کند،  رشد  کشور  اقتصاد  دهد  می 
یابد، و قدرت نرم آن شکوفا  ی آن توسعه 
میلیارد   1.3 با  کشور  این  زی��را   – شود 
گاه  جای  جوی  و  جست  در  جمعیت،  نفر 
است.  ها  ملت  تجارت  در  خود  ی  شایسته 
پس از گذشت تقریبا سه دهه از اصالحات 
انجام گرفته و گشایش در ها به سوی دنیای 
بیرون، هند با چالش های جدیدی در برابر 
امنیت خود رو به رو شده و نیاز مند یک 
ایده  آوری،  فن  سرمایه،  جریان  افزایش 
های نوین و نوآوری برای شتاب تحول می 
باشد. افزایش سطح تجارت، گردش کار و 

فزاینده  طور  به  جهان  یک  در  آوری،  فن 
ای به هم پیوسته، این اطمینان را می دهد 
منابع  برای  امنیت  افزایش  نیازمند  هند  که 
حیاتی  طبیعی  منابع  کسب  خود،  ان��رِژی 
خطوط  نگهداری  و  حفظ  توسعه،  ب��رای 
جوی  و  جست  آزاد،  دری���ای  ارت��ب��اط��ی 
فرصت های تجارت و سرمایه گذاری در 
از کشور، و در عین حال، گشودن  خارج 
و  بوده،  خارج  دنیای  برای  خود  های  در 
برای  جانبه  چند  مؤسسات  طریق  از  باید 
سازی  آزاد  و  قوانین  بر  مبتنی  نظم  تأمین 
رژیم تجارت و سرمایه گذاری تالش کند.

حال  در  جهان  که  بود  شاهد  گذشته  دهه 
تسلط   – باشد  می  خود  های  ویژگی  تغییر 
تنها ابر قدرت -  ایاالت متحده امریکا، با 
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بر ممنوعیت برنامه هوآوی برای گسترش 5 
جی در این کشور، هیچ تعهدی را متقبل نشد. 
هند اظهار داشت که تصمیمات اخذ شده توسط 
این کشور، با توجه به منافع تجاری و امنیتی 
ی  توصیه  با  هندی  هیئت  بود.  خواهد  کشور 
دور کردن فساد مالی از جامعه بیان کردند “ 
مبارزه با فساد مالی باید در همه سطوح توسط 
کسب  و  مبارزه  با   20 جی  کشورهای  همه 
اطمینان از اینکه هر کشور جی 20 سیستمی 
انجام  دارد،  فساد  ضد  قوانین  اج��رای  برای 
نگرانی  اوزاکا،  ی  بیانیه  براین،  بنا   “ شود. 
های هند در مورد همه مسائل حائز اهمیت را 
در بر می گیرد. این بیانیه اذعان می دارد که، 
ایجاد  به  منجر  هند،  انرژی  پر  جدید  سیاست 
این  برای  تر  بزرگ  چه  هر  جهانی  پای  رد 

کشور خواهد شد. این تحول آشکار 
شده در اوزاکا، فقط بیان اعتماد به 
نشان  بلکه  نیست،  هند  بیشتر  نفس 
برای  کشور  طلبی  جاه  وج��ود  از 
مبدل شدن به یک قانون گذار و نه 
دارد. در  قانون  یک مجری  صرفاً 
حالی که اعتماد به نفس جدید هند در موضع 
گیری در امور بین الملل برای اولین بار در 
اجالس جی 20 برگزار شده در بوینس آیرس، 
آرژانتین در سال 2018 مشاهده شد، در سال 
می  نظر  به  تر  قدرتمند  موقعیت  این  جاری، 
رسید. اجالس جی 20 سال 2020 به میزبانی 
هند برگزار خواهد شد، و این تحول را کامل 
قدرت  یک  عنوان  به  را  هند  ظهور  و  کرده 

حائز اهمیت جهانی نشان خواهد داد.

بهاسواتی موکرجی، از سال 2010 تا 2013 
سفیر هند در کشور هلند بوده است. او همچنین، 

در سال های 2004 تا 2010، نماینده دائمی 
هند در یونسکو بود. او در موسسه ی خدمات 

خارجی و همچنین در دانشگاه های مختلف در 
زمینه موضوعات مختلف از سیاست خارجی گرفته تا خلع سالح و 

امور استراتژیک به تدریس مشغول است.

هند به موضوع تغییرات آب و هوا )کاهش و 
سازگاری( و نیز مهاجرت به عنوان چالشی 
برای بشریت اشاره کرد

نخست وزیر نارندرا مودی 
در دیدار خود از ژاپن 
برای حضور در اجالس 
سران جی 20 برگزار 
شده در سال 2019، مورد 
استقبال ساکنین هندی در 
اوزاکا قرار می گیرد
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نشان كرد: “ما حمایت خود را از ضرورت 
تجارت  سازمان  در  الزم  اصالحات  اجرای 
جهانی )WTO( برای بهبود عملکرد آن تأیید 

می كنیم.”

چالش 5 جی
موضوع مورد توجه دیگر، مربوط به فناوری 
5 جی )G5(، در پس زمینه تقاضای ایاالت 
متحده از کشورها، مبنی بر ممنوعیت شبکه 
اصلی مخابرات 5 جی هوآوی چین بود. در 
گزارشات رسمی خبری اظهار شد که هند و 
آمریکا از “ظرفیت هند در توسعه فن آوری 
در راه اندازی و طراحی و سیلیکون ولی، و 
نقش آن در توسعه فن اوری 5 جی برای منافع 
برگزاری  از  پس  کنند.  می  استفاده  متقابل” 

مذاکرات دو جانبه بین روسای جمهوری، ترامپ 
و شی جین پینگ، به نظر می رسد که زمینه ی 
دست یابی به موفقیت ایجاد وقفه در رابطه با یک 
و  متحده  ایاالت  بین  الوقوع  قریب  تجاری  جنگ 
متحده  ایاالت  ممنوعیت  کاهش  همچنین  و  چین 
این  آیا  اینکه  است.  شده  آغاز  هواوی  مورد  در 
مذاکرات منجر به توافق نهایی بین ایاالت متحده 
و چین خواهند شد یا خیر، در نشست بعدی جی 
20 مشخص خواهد شد. در عین حال، در حاشیه 
دونالد  بین  کوتاه  نشست  یک  اج��الس،  ای��ن  ی 
وزیر  نخست  و  آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ 
دیدار  از  پس  توجیهی  جلسه  شد.  برگزار  مودی 
وزیر امور خارجه هند، ویجی گوخاله این تصور 
را ایجاد کرد که نخست وزیر هند در جای خود 
ایستاده است. هند به در خواست دولت ترامپ مبنی 

پایین: )از سمت چپ( شی 
جین پینگ رئیس جمهور چین، 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور 

روسیه، جیر بولسونارو رئیس 
جمهور برزیل، نخست وزیر هند 
نارندرا مودی و سیریل رامافوسا 

رئیس جمهور آفریقای جنوبی 
ضمن آماده شدن برای عکاسی 

در طی اجالس بریکس در میانه 
نشست جی 20 در اوزاکا، دست 

می دهند
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تعلیق تجارت دیجیتال
مساله بحث بر انگیز دیگر، ابتکار عمل ژاپن 
برای انتشار متن “کاری را انجام دهید یا آن 
برای  دیجیتال  تجارت  کنید” درباره  را ترک 
همه ی کشور های عضو جی 20 بود که برای 
ترویج مذاکرات چند جانبه بین 50 کشور در 
زمینه تجارت دیجیتال، به دنبال تصویب مسیر 
اوزاکا هستند. هدف این بود که قوانین گسترده 
حذف  تسهیل  جمله  از  موضوعاتی  برای  ای 
بومی  در  ممنوعیت  حذف  ها،  داده  جریان 
سازی داده ها و محاسبات ابری اعمال شود. 
این مذاکرات در زمینه تجارت دیجیتال هرگز 
 )WTO( تایید سازمان تجارت جهانی مورد 
افریقای  همراه  به  هند،  ب��ود.  نگرفته  ق��رار 
را  اوزاک��ا  مسیر  ای��ن  ان��دون��زی،  و  جنوبی 
تحریم کردند. این اقتصاد های در حال ظهور 
احساس کردند که مسیر اوزاکا اساساً اصول 
اصلی سازمان جهانی تجارت را برای رسیدن 
توافق عام،  تضعیف  به تصمیمات مبتنی بر 
می کند. در عوض، یک متن مصالحه توسط 

هند و آفریقای جنوبی مطرح شد. رهبران جی 
دیجیتالیزه  “نوآوری:  ی  بیانیه  مورد  در   20
کردن، جریان آزاد داده ها با اعتماد” موافقت 
کردند. این تضمین می کند که جی 20 خواسته 
“دست  برای  را  جنوبی  آفریقای  و  هند  های 
یابی به یک جامعه فرا گیر، پایدار، ایمن، قابل 
اعتماد و نو آورانه از طریق دیجیتالی کردن 
و ترویج استفاده از فن اوری های نوظهور” 
درج کند. هند و اکثریت بسیاری از کشورهای 
در حال توسعه اصرار داشتند که زبان مبتنی 
به  داده ها،  از  استفاده مؤثر  بر “نقش حیاتی 
رفاه  و  توسعه  اقتصادی،  رشد  عامل  عنوان 
ابداع کنند. کشورهای در حال  اجتماعی” را 
توسعه ابراز نگرانی کردند که از طریق توافق 
تجارت  مورد  در  جانبه  چند  پیشنهادی  نامه 
صنعتی  ب��رای  سیاسی”  “فضای  دیجیتال، 
شدن دیجیتال از آنها سلب شود. موضع قاطع 
برگزیده شده توسط هند و سایر كشورهای در 
حال توسعه این اطمینان را ایجاد کرد كه در 
خاطر  مصوب  زبان  اج��الس،  آخر  اعالمیه 

پایین )چپ به راست(: رئیس جمهور 
آمریكا دونالد ترامپ همراه با نخست 

وزیر ژاپن، شینزو آبه و نخست وزیر 
هند، نارندرا مودی، در یك نشست سه 

جانبه؛ رئیس جمهور ترکیه، رجب 
طیب اردوغان همراه با نخست وزیر 

هند، نارندرا مودی پیش از دیدارشان.  

با پایان نشست جی 20 در اوزاکا، 
نخست وزیر نارندرا مودی بیش 

از 20 تعامل برگزار شده در 
کارنامه ی سفر خود داشت. این 

تعامالت شامل نه نشست دو جانبه 
اندونزی،  آلمان،  )استرالیا، برزیل، 

ژاپن، کره جنوبی، عربستان 
سعودی، ترکیه و ایاالت متحده(، 
دو نشست سه جانبه )ژاپن، هند، 
آمریکا و همچنین روسیه، هن ، 

چین( و نیز یک نشست غیررسمی 
میان رهبران کشورهای عضو 

بریکس )BRICS( می شدند

افزایش دسترسی
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وزیر  نخست  نیز  و  ترامپ  دونالد  امریکا، 
ژاپن، شینزو ابه پرداخت. 

تمرکز هند
چشم انداز هند توسط “شرپا” )سیاست مدار( 
هند، وزیر اتحادیه تجارت، سورش پرابو، در 
تعامل رسانه ای خود پس از نشست اجالس 
شخصی  نماینده  به  “شرپا”  شد.  تعیین   20
یک رئیس دولت گفته می شود که در جلسات 
بین المللی، زمینه را برای او فراهم می کند. 
نگرانی های هند حاکی از اهمیت زیرساخت 
های با کیفیت و در امور مالی جهانی، تعهد 
شده  اخیرا اصالح  معیارهای  از  استفاده  در 
اقدام مالی )FATF( برای دارایی  کارگروه 
های مجازی است. اقدامات بر ضد فساد مالی 
نیز در سطح جهانی مورد تأکید قرار گرفت. 
در زمینه تغییرات آب و هوایی، هند به مسائل 

کاهش و نیز سازگاری اشاره کرد. مهاجرت که 
یکی از چالش های پیش رو برای بشریت است 
نیز به طور گسترده ای مورد بحث قرار گرفت.  
حائز  نقش  بر  م��ودی  وزی��ر  نخست  باالخره، 
اهمیت نو آوری جدید هند )سابکا سات، سابکا 
ویکاس( در ایجاد تحول به شیوه ای که منافع فرا 
گیر را در بر داشته باشد، تاکید ورزید. بیانیه ی 
اوزاکا تا حد زیادی این نگرانی های اساسی را 
مد نظر قرار می دهد که مساله فریبنده تغییرات 
همچنین،  شود.  می  شامل  نیز  را  هوایی  و  آب 
پاراگراف جدا گانه ای در اعالمیه اوزاکا درج 
فهرست  به  نیز  را  آمریکا  متحده  ایاالت  تا  شد 
موضوعات اضافه کند. می توان به بخشی از آن 
اشاره کرد “ ایاالت متحده تصمیم خود را مبنی 
بر عقب نشینی از توافق نامه پاریس تکرار می 
کند زیرا این کار به ضرر کارگران و مالیات 

دهندگان آمریکایی است. “

ماحصل مهم برای هند، تصویب توصیه ی هند توسط جی 20  
مبنی بر این موضوع بود که “مبارزه بر علیه فساد مالی باید در 
تمام سطوح و توسط همه کشور های عضو جی 20 انجام شود”

باال )چپ به راست(: نخست وزیر 
نارندرا مودی در حاشیه نشست 
جی 20 با محمد بن سلمان آل 
سعود، ولیعهد عربستان سعودی 
دیدار کرد؛ رئیس جمهور روسیه، 
والدیمیر پوتین، نخست وزیر هند 
نارندرا مودی و رئیس جمهور 
چین شی جین پینگ برای یک 
عکس گروهی آماده می شوند
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ژوئن سال 2019 در اوزاکا واقع در کشور 
ژاپن، اولین اجالس در نوع خود بود که  در 
زمان نخست وزیری شینزو آبه توسط ژاپن 
میزبانی شد. در این اجالس، هشت موضوع 
حائز اهمیت برای مذاکره انتخاب شدند که این 
موارد را شامل می شوند “اقتصاد جهانی”، 
آوری”،  “نو  گذاری”،  سرمایه  و  “تجارت 
“اشتغال”،  ان���رژی”،  و  زیست  “محیط 
“توانمند سازی زنان”، “رشد و توسعه”، و 
“بهداشت و سالمت”. در حالی که این اجالس 
تحت تأثیر جنگ تجاری ایاالت متحده و چین 
های  موفقیت  هند،  برای  بود،  گرفته  قرار 
سیاسی قدرتمندی را به ارمغان آورد. نخست 

وزیر مودی، از ایستادگی در 
آمده  وارد  های  فشار  برابر 
از سوی آمریكا، مقاومت در 
برابر تغییرات ایجاد شده در 
شده  حمایت  دیجیتال  تجارت 

توسط بیش از 50 كشور و برجسته كردن 
در  ق��وی  صدایی  عنوان  به  فساد،  مساله 
دیگر،  توجه  قابل  نکته  شد.  ظاهر  اجالس 
مذاکره  هنگام  او  نقص  بی  متعادل  عمل 
های  ابرقدرت  با  جانبه  دو  روابط  درب��اره 
اجالس،  این  حاشیه  در  بود.  جهان  بزرگ 
نخست وزیر مودی، مجموعه نشست هایی 
با  و گروهی،  های خصوصی  قالب  در  را 
وزیر  نخست  کرد.  برگزار  جهان  رهبران 
روسای  با  جلساتی  برگزاری  به  م��ودی، 
جمهور  رییس  روسیه،  و  چین  جمهوری 

اجالس جی 20 که در سال 2020 به میزبانی هند 
برگزار خواهد شد، ظهور هند به عنوان یک قدرت 

حائز اهمیت جهانی را نشان خواهد داد

رهبر کشور در 
اجالس سران کشور 
های عضو جی 20 

در اوزاکا، ژاپن
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از تجارت دیجیتالی و مقررات مبارزه با فساد مالی، و سیاست 
های زیست محیطی تا پیشرفت های اقتصادی، هند در اجالس 

سران جی G20( 20( در اوزاکا، موضع جدی به خود گرفت. 
سفیر سابق، بهاسواتی موکرجی، چند نکته ی کلیدی مرتبط با 

این اجالس را بررسی می کند

قوی و متعادل
جی 20 که به عنوان یک مکانیسم بین المللی هند در اوزاکا: 

و  ش��ده،  درک  جهانی  اقتصاد  اداره  ب��رای 
همه اقتصاد های عمده را شامل می شود، با 
گذشت زمان، به یکی از قدرتمند ترین گروه 
های اقتصادی و مالی جهان تبدیل شده است. 
جی 20 که به شکل رسمی با عنوان “اجالس 
بازارهای مالی و اقتصاد جهانی” نامیده شده 
و بیش از 80 درصد از تولید ناخالص داخلی 
در  را  کند، تالش خود  ارائه می  را  جهانی 
راستای دست یابی به رشد اقتصادی جهانی 
قوی ادامه می دهد. در نشست اخیر، تمرکز 
سران برای در بر گرفتن طیف گسترده ای 
از موضوعات جهانی شامل تغییرات آب و 
هوا و انرژی، بهداشت و سالمت، مبارزه با 

تروریسم و مهاجرت تغییر یافته است. 

تعادل کامل
برگزار شده در 28 و 29  اجالس جی 20 
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روز یوگا
سالمتی در سراسر جهان جشن گرفته شده است

گیریش کارناد

جمعیت عموم روشن فکران هند، دل 

شان برایت تنگ خواهد شد

عطر و طعم آمداواد

مسیر غذای گوجراتی

هویت هندی با طراحی

تجزیه و تحلیل مصرف کننده هندی

وقتی میلیون ها هندی به عنوان یک ملت واحد برای رای دادن به آن چه که به درستی، یکی از بزرگ ترین جشنواره 
های دموکراسی جهان نامیده می شود، به خیابان ها آمدند، ما در این مقاله بررسی می کنیم که نتایج تعیین کننده این 
وظیفه ی عظیم، چه معنایی برای یک حکومت پایدار و شفاف دارد. سپس برای درک نگرش قاطع و رویکرد نو 
آورانه ای که چهره جدید و توسعه یافته هند را به جامعه دیپلماتیک جهانی ارائه می دهد، به اوزاکای ژاپن، محل 
برگزاری اجالس جی 20 در سال 2019 سفر می کنیم. همچنین به تجزیه و تحلیل سیاست های خارجی کشور پرداخته 
و بررسی می کنیم که چطور این سیاست ها توانسته اند با این سناریوی دیپلماتیک چند جانبه به سرعت در حال تغییر 

در قرن بیست و یکم سازگار شوند.

ارتباط هند با هنر در میراث هنری ریشه دارد که به قرن ها پیش بر می گردد، میراثی که تقریباً به طور کامل مورد 
پاس داری قرار گرفته، همان گونه که با دقت از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. میراثی که توانسته توجه جهانی 
را به خود جلب کند، زیرا به شکل تخصصی در غرفه ی هند در نمایشگاه دوساالنه ونیز 2019 به نمایش گذاشته 
شده است. و بعد از آن، برای تجربه ی اصل و نسب فرهنگی زیبای کلکته، به سوی خانه رهسپار می شویم؛ میراث 
الکنویی پایتخت بنگالی، شاهد حضور واجد علی شاه، نواب آواد است، و ما به ندیده ی نواب، شاهنشاه میرزا رخصت 

می دهیم که ما را در الکنوی کوچک بنا شده در کلکته، راهنمایی کند. 

ما مجدداً در اجراهای مختلف تئاتر و سینمایی که باعث شده تا مرحوم گیریش کارناد بازیگر، نویسنده و نمایشنامه 
نویس، تبدیل به یک قهرمان مردمی شود، سرک کشیده، و سپس برای حضور در جشنواره ساالنه فیلم هندوستان که 

نمایان گر درخشش سینمای هند در جهان بود، به نیویورک سفر کردیم.

برای بخش عکس ما، به مناسبت روز جهانی یوگا سفری کوتاه در سراسر جهان انجام داده، و رنگ های مختلف 
بازتاب جهانی آن را تجربه می کنیم. سپس سرآشپز مشهور سارا تاد را همراهی می کنیم چرا که او اجازه می دهد تا 
غذاهای لذیذ و خوشمزه، او را با یک تور دل پذیر در شهر زیبا و پر جنب و جوش احمدآباد واقع در گوجرات هدایت 
کنند. با تبدیل شدن پیاده روی به عنوان یکی از پرتحرک ترین شیوه های سفر ماجراجویی، با سازمان هایی صحبت 
می کنیم که در حال پیش برد جنگی برای پاک، سر سبز، بدون زباله و تمیز نگه داشتن هیمالیای زیبا و باشکوه مان، 

برای نسل های آینده هستند.

همچنین، سفر پارچه سنتی به نام مشروع را دنبال می کنیم، که با گذشت سال ها باری دیگر به عنوان یک پارچه دل 
پذیر کشف شده است که راحتی پنبه و ظرافت ابریشم را شامل می شود. و در ادامه، همراه با برنده ی مدال برنز، 
گاگان نارانگ، دست آوردها و موفقیت های کسب شده توسط جوانان هندی در عرصه مسابقات تیر اندازی جهانی 

را تماشا می کنیم. 

و باالخره، با برخی از بزرگ ترین کار آفرینان گفت و گو می کنیم که رشد اقتصادی هند را با 
آرمان های رویایی و جاه طلبی های وصف نا پذیر شان، تقویت کرده اند. ما همچنین، به درک 
این نکته می پردازیم که چطور ذهنیت طراحی هر هندی، متفاوت، و همچنان در زمینه هایی 
مشابه است. به عنوان یکی از قدیمی ترین تمدن ها، ما سعی می کنیم درک کنیم که چگونه 

قرن ها ارزش پیشرفت های فکری “طرحهای هندی” را تعریف کرده اند.

راویش کومار

پیشگفتار
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فرانسوی، آلمانی، هندی، ایتالیایی، پشتو، فارسی، پرتغالی، روسی، 

سیناال، اسپانیایی، تامیل، چینی و ژاپنی منتشر می شود. 
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ما را دنبال کنید:

فهرست

گوشه ماموریت
91  محتوای این بخش توسط ماموریت 

های هند ایجاد شده است
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اونام
جشنواره اونام که در اصل به 

عنوان جشنواره ی برداشت 
محصول آغاز شده، یکی از بزرگ 

ترین رویداد های برگزار شده در 
جنوب هند به شمار می رود. نکات 
برجسته قابل ذکر شامل واالم کالی 

)مسابقات قایق رانی(، پولیکالی 
)رقص ببر( و پوکاالم )گل آرایی( 

می شوند. 

مکان: سراسر کراال

روز استقالل
این روز که با شور و شوق در سراسر 
کشور جشن گرفته می شود، نمایان گر 

استقالل هند از حکومت بریتانیا به دنبال 
تصویب الیحه استقالل هند از جانب پارلمان 

انگلیس در سال 1947 می باشد. 

مکان: سراسر هند

گانش چاتورتی
این جشنواره، جهت یادبود تولد خدای گانش برگزار می 

شود. در سراسر کشور، بت هایی از این خدا در منازل نگه 
داشته شده و روز آخر این جشنواره 10 روزه، با غوطه ور 

کردن این بت ها در بستر آب جاری به پایان می رسد. 

مکان: ماهاراشترا، گوجرات و کارناتاکا

15آگوست،  2019

1تا 13 سپتامبر، 2019

راکشا بندان
جشنواره ی محبوب راکشا بندان، در سراسر بسیاری 
از ایالت های هند جشن گرفته شده و شامل خواهرانی 
می شود که به طور نمادین پیوند مراقبت، محافظت و 

مسئولیت با برادران خود را تقویت می کنند.

مکان: سراسرشمال هند

آگوست، 2019



در هم و بر هم از همه جا
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رویدادهای پیش رو 

در سر تا سر هند

در هم و بر 
هم از همه جا

تیج
این جشنواره که به الهه پارواتی تقدیم شده، در ماه های 

باران های موسمی برگزار می شود و فصل بارندگی را 
به همراه ازدواج لرد شیوا و الهه  پرواتی جشن می گیرد.

مکان: در سراسر هند و نپال

آگوست، 2019

جشنواره ی ال دارچا
این جشنواره، از سال 1980 به عنوان نمایش فرهنگ 
بی نظیر و پر و جنب و جوش نواحی هیمالیا برگزار 

می شود. این جشنواره که با هدف تقویت روابط تجاری 
بین شهرهای مرزی این منطقه آغاز شده، در حال 

حاضر به دلیلی برای ترویج دوستی و درک اجتماعی 
در میان افرادی که در منطقه هیمالیا زندگی می کنند، 

تبدیل می شود. 

مکان: کازا، هیماچال پرادش

15 آگوست،  2019

11
/12 آگوست، 

2019

عید قربان
یکی از بزرگ ترین جشن های برگزار شده در تقویم مسلمانان، 

عید قربان است که روحیه ی ایثار، از خود گذشتگی و خیر 
خواهی را مورد تجلیل قرار می دهد. این جشنواره، شامل پخش 

کردن غذا و شیرینی در میان دوستان و اقوام نیز می شود. 

مکان: در سر تا سر جهان
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روز یوگا
سالمتی در سراسر جهان جشن گرفته شده است

گیریش کارناد
هند،  فکران  روش��ن  عموم  جمعیت 

دل شان برایت تنگ خواهد شد

عطر و طعم آمداواد
مسیر غذای گوجراتی

هویت هندی با طراحی
تجزیه و تحلیل مصرف کننده هندی


