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۱ - اطالعات عمومی هلند

نگاهی به هلند

اقتصاد

سیاست

آب و هوا

فرهنگ و آداب و معاشرت

جغرافیا

غذا ها و نوشیدنی ها

۲ - شهر آمستردام

نگاهی به آمستردام

تاریخچه

جمعیت

جغرافیا

گردشگری

هنر

اقتصاد

دانشگاه ها

حمل و نقل

خرید

گردشگری جاذبه های تفریحی و 

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

گشــت.  خواهیــد 
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نگاهی به هلند
ـــا  ـــا ب ـــی اروپ ـــمال غرب ـــد در ش ـــاهی هلن ـــای پادش ـــک از قلمروه کوچ ـــت  ـــوری اس کش ـــد  ُهلن
کـــه بیشترشـــان مســـیحی پروتســـتان هســـتند. جمعیـــت  شـــانزده و نیـــم میلیـــون جمعیـــت 
ـــه یـــک میلیـــون نفـــر اســـت. پایتخـــت هلنـــد شـــهر آمســـتردام  مســـلمانان هلنـــد نزدیـــک ب
اســـت، امـــا بـــه منظـــور تمرکززدایـــی بســـیاری از وزارتخانه هـــا و ســـفارتخانه ها در شـــهر 
ـــا پیرامـــون آن مســـتقر شـــده اند. هلنـــد بخـــش اصلـــی و اروپایـــی پادشـــاهی هلنـــد  الهـــه ی
ـــکای مرکـــزی نیـــز شـــامل می شـــود. هلنـــد از شـــرق  کـــه جزایـــری را در آمری بشـــمار مـــی رود 
ـــا.  ـــا بریتانی ـــا ب ـــز از طریـــق دری ـــک و از غـــرب نی ـــا بلژی ـــوب ب ـــان همسایه اســـت و از جن ـــا آلم ب
بنـــدر روتـــردام دومیـــن شـــهر بـــزرگ هلنـــد اســـت و از نظـــر مســـاحت و تعـــداد اســـکله هایی 

ـــی رود. ـــمار م ـــه ش ـــز ب ـــا نی ـــدر اروپ ـــن بن ـــه دارد، بزرگ تری ک
کشـــور یـــک  تقریبـــا 20 درصـــد از مســـاحت هلنـــد را آب تشـــکیل می دهـــد. در واقـــع ایـــن 
کـــه رودخانه هایـــی چـــون رایـــن از میـــان آن می گـــذرد. هلنـــد  دلتـــای سرســـبز اســـت 
ک  کشـــور ۳۲۲ متـــر اســـت. خـــا کـــوه نـــدارد و ارتفـــاع بلندتریـــن تپـــه در جنـــوب ایـــن 
کشـــتزارها و  هلنـــد بیشـــتر ماســـه ای ســـت. بخش هـــای وســـیعی از ســـرزمین هلنـــد را 
گاه هـــای سرســـبز تشـــکیل می دهنـــد و دریاچـــه هـــاو نهرهـــا و جنگلهـــای طبیعـــی و  چرا

مصنوعـــی در آن بـــه وفـــور یافـــت می شـــود.
لـــه مشـــهور اســـت.  گل ال کشـــور آســـیاب های بـــادی، دوچرخـــه، پنیـــر و  کشـــور بـــه  ایـــن 
کشـــور هنرمنـــدان هـــم هســـت. بســـیاری از هنرمنـــدان مشـــهور جهـــان از رامبرانـــد  هلنـــد 

کردنـــد. کشـــور زندگـــی مـــی  گرفتـــه تـــا ون گـــوگ، نقاشـــان معـــروف، در ایـــن 
کشـــور هلنـــد پایین تـــر از ســـطح دریـــای آزاد قـــرار دارد و ۲۱  ۲۵ درصـــد از زمین هـــای 
درصـــد از جمعیـــت آن در ایـــن مناطـــق زندگـــی می کننـــد. حـــدود ۵۰ درصـــد از زمین هـــای 
ـــام  ـــه ن ک ـــه ایـــن خاطـــر اســـت  ـــا دارد. ب ـــر از ســـطح دری ـــر از یـــک مت کمت ـــی  ـــز ارتفاع ـــد نی هلن
ـــت  ـــوم( اس ـــت« )فروب ـــرزمین پس ـــی »س ـــه معن ـــدی Nederland ب ـــان هلن ـــور در زب کش ـــن  ای
کشـــور بـــه کار می برنـــد هـــم همیـــن  کـــه بســـیاری زبان هـــای دیگـــر بـــرای ایـــن  و نامـــی 
 ،the Netherlands در انگلیســـی ،Niederlande معنـــی را می دهـــد. هلنـــد را در آلمانـــی
کرواتـــی Nizozemska، در فرانســـوی Les Pays-Bas، در ایتالیایـــی Paesi Bassi، در  در 
کـــه همگـــی در ایـــن  فنالنـــدی Alankomaat و در اســـپانیایی Países Bajos می نامنـــد 

زبان هـــا بـــه معنـــی »ســـرزمین پســـت« اســـت.
کـــه در زبـــان فارســـی و هم چنیـــن انگلیســـی و عربـــی و بســـیاری زبان هـــای  واژه هلنـــد 
کـــه - کشـــور بـــوده  کشـــور بـــه کار مـــی رود در اصـــل نـــام منطقـــه ای از ایـــن  دیگـــر بـــرای ایـــن 

کشـــور بـــه کار رفتـــه اســـت. واژه هلنـــد Holland در زبـــان هلنـــدی میانـــه  بـــرای اشـــاره همـــه 
بـــه شـــکل holtland بـــود و معنـــی آن »ســـرزمین چـــوب« اســـت.

زبـــان رســـمی هلنـــد، هلنـــدی اســـت ایـــن زبـــان شـــاخه ای از زبـــان هـــای ژرمـــن محســـوب 
ـــباهتهایی دارد. ـــی ش ـــه آلمان ـــود و ب می ش

هلنـــد از شـــرق بـــا آلمـــان همسایه اســـت و از جنـــوب بـــا بلژیـــک و از غـــرب نیـــز از طریـــق 
دریـــا بـــا بریتانیـــا. بنـــدر روتـــردام دومیـــن شـــهر بـــزرگ هلنـــد اســـت و از نظـــر مســـاحت و 

ــی رود. ــمار مـ ــه شـ ــز بـ ــا نیـ ــدر اروپـ ــن بنـ ــه دارد، بزرگ تریـ کـ ــکله هایی  ــداد اسـ تعـ

اقتصاد
ـــارد  ـــه تولیـــد ملـــی( در ســـال ۲۰۰۶ بیـــش از پانصـــد میلی تولیـــد ناخالـــص داخلـــی هلنـــد )ن
درصـــد   ۳ بـــه  نزدیـــک  ســـال  همیـــن  در  اقتصـــادی  رشـــد  خ  نـــر و  بوده اســـت  یـــورو 
بوده اســـت. رشـــد تـــورم در هلنـــد از ســـال ۲۰۰۵ تـــا ۲۰۰۷ بطـــور میانگیـــن حـــدود دو 
ـــت  ـــد بوده اس ـــدود دو درص ـــابه ح ـــکاری در دوره مش خ بی ـــر ـــت. ن ـــزارش شده اس گ ـــد  درص

ــر(. کمتـ ــر و  ــزار نفـ )۴۰۰ هـ
کشـــاورزی  ـــرورش و تجـــارِت ُگل مقـــام اول را در جهـــان داراســـت. دامـــداری و  هلنـــد در پ
کوچکـــی  از پایه هـــای اقتصـــاد هلنـــد محســـوب می شـــود. هلندی هـــا علی رغـــم  نیـــز 
ـــکا  ـــده آمری ـــاالت متح ـــد. ای ـــی دارن ـــداری جهان ـــارت و بانک ـــی در تج ـــهم بزرگ ـــان س کشورش
ــرکای  ــن شـ ــا مهم تریـ ــه اروپـ ــورهای اتحادیـ کشـ ــد اســـت و  ــی هلنـ ــای اصلـ ــی از بازارهـ یکـ
تجـــاری آن هســـتند. بیـــش از نیمـــی از ســـهام شـــرکت نفتـــی- گازی شـــل را هلنـــد در 
ــال داچ  ــه رویـ ــدی آن بـ ـــش هلنـ ــه بخ کـ ــرکت  ــن شـ ــا. ایـ ــی را بریتانیـ ــار دارد و مابقـ اختیـ
گاز در سراســـر جهـــان از جملـــه  شـــل معـــروف اســـت در زمینـــه اســـتخراج و تجـــارت نفـــت و 
گاز طبیعـــی اســـت و بخـــش از آن  ـــر  ایـــران فعالیـــت می کنـــد. هلنـــد خـــود نیـــز دارای ذخای
ــد  ــادر در هلنـ ــع مـ ــر صنایـ ــیمیایی از دیگـ ــع شـ ــازی و صنایـ ــتی سـ ــد. کشـ ــادر می کنـ را صـ

هســـتند.
از شـــرکتهای بـــزرگ هلنـــدی می تـــوان بـــه فیلیپـــس )صنایـــع الکترونیـــک( و هاینکـــن 
کـــرد. واحـــد پـــول هلنـــد  کننـــدگان آبجـــو در جهـــان( اشـــاره  )یکـــی از عمده تریـــن تولیـــد 

گیلـــدر هلنـــدی بـــود. پیـــش از تبدیـــل بـــه یـــورو، فلـــورن یـــا 

گل هلند، سر زمین 
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سیاست
کــه در آن شــاه یــا ملکــه نقــش چنــدان تعییــن  حکومــت هلنــد پادشــاهی مشروطه اســت 
کننــده ای در سیاســت نــدارد و بیشــتر نمــاد وحــدت ملــی اســت. در ۳۰ آوریــل ۲۰۱۳ 
ــرد و پســرش ویلــم الکســاندر  ک گیــری  کنــاره  میــالدی، ملکــه بئاتریکــس از ســمت خــود 
کشــور شــد. پیــش از ویلــم الکســاندر بــه مــدت ۱۲۰ ســال زنــان )ملکه هــا(  راســما پادشــاه 

ــد. کرده ان ــر هلنــد حکومــت  ب
رأی  بیشــترین  دارای  حــزب  و  دارد  وجــود  کشــور  ایــن  در  نماینــدگان  مجلــس  دو 
او  می دهــد.  تشــکیل  را  دولــت  و  برمیگزینــد  را  وزیــر  نخســت  پارلمانــی  انتخابــات  در 
مســیحی،  دموکــرات  احــزاب  می شــود.  شــناخته  کشــور  سیاســی  مقــام  مهم تریــن 
سوســیال دموکــرات )کار(، سوسیالیســت، حــزب ســبزها و لیبــرال از احــزاب عمــده در ایــن 
کشــور هســتند. طــی چنــد ســال اخیــر و بخصــوص در انتخابــات پارلمانــی ۲۰۱۰ حــزب 
آزادی )راســت افراطــی بــه رهبــری خیــرت ویلــدرس( صندلی هــای بیشــتری در مجلــس 
هلنــد بدســت آورده و ممکــن اســت در دولــِت آتــی بــه رهبــری لیبرالهــا VVD حضــور 
ــل توجهــی از نماینــدگان مجلــس هلنــد را شــهروندان مهاجــر  داشــته باشــد. تعــداد قاب
کریمــی«  ح  کشــی تبــار تشــکیل می دهنــد. از ایرانیــان مقیــم هلنــد نیــز »فــر تــرک تبــار و مرا

بــه نمایندگــی از حــزب ســبزها در مجلــس هلنــد حضــور داشته اســت.
گــرای افراطــی در هلنــد از جملــه بــه خاطــر رشــد تعــداد مهاجــران در ایــن  جریــاِن راســت 
کــه نتیجــهٔ آن ورود احزابــی چــون ال پــی اف  گرفــت  کشــور، در دهــهٔ حاضــر قــدرت 
کشــته شــدن پیــم ُفرتایــن بدســت  )فهرســت پیــم فورتایــن( بــه پارلمــان و دولــت بــود. بــا 
یــک هلنــدی، او و بعــد حــزب اش از صحنــهٔ سیاســت حــذف شــدند و خیــرت ویلــدرس 
کــرد و وارد پارلمــان شــد. ویلــدرز  بــا »حــزب آزادی« طرفــداران او را بــه ســوی خــود جلــب 
گســترش  کــه اســالم را یــک تهدیــِد رو بــه  مخالــِف حضــور مســلمانان در هلنــد اســت چــرا 
گــوگ(  گرفــت. قتــل فیلمســاز هلنــدی تئــو فــان ُخــخ )ون  کــه بایــد جلــوی آن را  می دانــد 
کــرد تــا وارد  کمــک  کشــی در ســال ۲۰۰۴ بــه حــزِب ضداســالمِی ویلــدرس  توســط یــک مرا

پارلمــان بشــوند.
کوتاهــی از خیــرت ویلــدرس بنــام فتنــه مخالفت هــای  در فروردیــن ۱۳۸۷ نمایــش فیلــم 
کشــور برانگیخــت. او در ایــن فیلــم قــرآن و مســلمانان  ج از ایــن  ــادی در هلنــد و خــار زی
نــده  را مــروج خشــونت می دانــد. نخســت وزیر پیشــین دولــت هلنــد، یــان پیتــر بالکِنِ
ــر خــالف نگرانی هــا،  کــرد. ب کــه از حــزب دموکــرات مســیحی اســت ایــن فیلــم را محکــوم 
مســلمانان هلنــد خشــونتی علیــه ایــن فیلــم نشــان ندادنــد و از روش هــای قانونــی بــرای 
بــه مســلمانان  گاهانــه  آ رســانه های دولتــی هلنــد  کردنــد.  اســتفاده  آن  بــه  اعتــراض 

کننــد. ــراز  ــا مخالفــت هایشــان را اب ــد ت میــدان دادن
اســت.  ناتــو  نظامــی  پیمــان  عضــو  همچنیــن  و  اروپــا  اتحادیــه  قدیمــی  عضــو  هلنــد 
کنــون در  ــرد و هــم ا ک ــه افغانســتان و عــراق پشــتیبانی  ــکا ب ــت هلنــد از حملــهٔ آمری دول
کــرد )در  افغانســتان نیــرو دارد. امــا ایــن نیروهــا در ســال ۲۰۱۰ افغانســتان را تــرک خواهنــد 
کابینــه در هلنــد انجامید.( کــه حتــی بــه انحــالل  نتیجــه اختــالف نظرهــای احــزاب اصلــی 
هلنــد همــراه بــا بلژیــک و لوکزامبــورگ، بِنلوکــس را تشــکیل می دهنــد. ایــن نــام یــک 
ــروف  ــتین ح ــب نخس ــت و از ترکی ــور اس کش ــه  ــن س ــن ای ــه ای بی ــکاری منطق ــان هم پیم
کشــورها ســاخته شده اســت و ایــن پیمــان مــادر پیمــان اروپــای یکپارچه اســت. نــام ایــن 

 آب و هوا
آب و هــوای هلنــد معتــدل و بســیار شــبیه بــه انگلســتان اســت. دمــا در تابســتان هــا 
گوســت و همچنیــن  ــراد و در مــاه هــای جــوالی و آ گ ــا 24 درجــه ســانتی  در حــدود 17 ت
گــراد متغیــر  زمســتان هــا در مــاه هــای دســامبر و ژانویــه دمــا از صفــر تــا 10 درجــه ســانتی 

اســت.
کــرده  کشــورها تبدیــل  بــارش مــداوم در طــول ســال هلنــد را بــه یکــی از پــر بــارش تریــن 

اســت. مــاه هــای آپریــل و مــی جــزء کــم بــارش تریــن مــاه هــا محســوب مــی شــوند.
ــرم و  گ ــای  ــاس ه ــا لب ــا ب ــتان ه ــی و در زمس ــا باران ــا ب ــتان ه ــوال درتابس ــد معم ــردم هلن م
کــت و چتــر از جملــه لبــاس هــای ضــروری  ج از خانــه ظاهــر مــی شــوند. ژا ضــدآب در خــار

در تمــام طــول ســال مــی باشــد.
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فرهنگ و آداب و معاشرت
کشــور هلنــد از قومیــت هــای مختلفــی تشــکیل شــده اســت و بــه دلیــل همجــواری بــا 
کشــورهای آلمــان، بلژیــک، فرانســه و انگلیــس، محــل تالقــی فرهنــگ هــای ایــن دســته 

کشــورها نیــز مــی باشــد. از 
- در هــر مالقاتــی دســت دادن در ابتــدا و انتهــای دیدارهــا امــری پســندیده و الزم اســت. 
گرفتــه انــد و از دســت دادن بــا  کــه بــا فرهنــگ اســالمی خــو  بــه همیــن دلیــل دوســتانی 
جنــس مخالــف معذوریــت دارنــد بهتــر اســت جهــت رفــع ســوء تفاهــم توضیحــات الزمــه 

را مبــذول دارنــد.
گونــه هــا بهــم و بوســیدن هــوا  کــردن  - دوســتان صمیمــی در برخــی از مواقــع بــا نزدیــک 

کننــد. گویــی و احوالپرســی مــی  بــه یکدیگــر خــوش آمــد 
ــور  ــی صب کم ــد  ــده ای ــنا ش ــا آش ــا آن ه ــازه ب ــه ت ک ــرادی  ــک اف کوچ ــام  ــردن ن کار ب ــه  - در ب
کوچــک وی را  کــه نــام  کثــر مواقــع فــرد مقابــل خــود از شــما مــی خواهــد  باشــید زیــرا در ا

خطــاب قــرار دهیــد.
کــه هنــوز صمیمــی نشــده ایــد, از پرســیدن ســواالت  - در اولیــن آشــنایی هــا و بــا افــرادی 
شــخصی بــه خصــوص در مــورد ســن, وضعیــت تاهــل و میــزان درآمــد بــه شــدت پرهیــز 
کــه  کــه امــکان دارد فــرد مقابــل بســیار ناراحــت شــود. ایــن بــه دلیــل آن اســت  کنیــد چرا

ایــن مــردم ســواالت ایــن چنینــی را بــه مثابــه تعــرض بــه حقــوق خــود مــی پندارنــد.
کارهــا از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت. ایــن مهــم  ــرای انجــام  - تعییــن قــرار قبلــی ب
ــه  ــه ب ــال، مراجع ــور مث ــه ط ــد, ب ــی ده ــان م ــتر نش ــای اداری بیش کاره ــام  ــود را در انج خ
کــز خدماتــی درمانــی همــواره بــا تعییــن وقــت قبلــی انجــام مــی شــود.  شــهرداری و یــا مرا
گونــه  در روابــط دوســتانه و فامیلــی نیــز ایــن مهــم اجــرا مــی شــود. از دیــدگاه مــا ایــن 
ــم در  ــوب نظ ــور وج ــن ط ــت و همی ــان اس ــن مردم ــودن ای ــد ب ــون من ــل قان ــه دلی آداب ب
کــم تــر اجــرا  کــه ایــن تمایــالت  کــه از فرهنگــی دیگــر  کارهایشــان مــی باشــد. بــرای فــردی 
مــی شــود در وادی امــر بســیار ثقیــل پنداشــته مــی شــود امــا بــه مــرور زمــان و ورود ایــن 
گیــرد. بــه ایــن نکتــه  کوربینــی در موضــع ضعــف قــرار مــی  آداب بــه زندگــی فــرد مذکــور ایــن 
گفتــه هــا و قــول هــای شــما بســیار بهــا  کــه مردمــان هلنــد بــه  هــم توجــه داشــته باشــید 
گیرنــد.  کوتاهــی در ایــن امــور مجــازات هایــی برایتــان در نظــر مــی  مــی دهنــد و در صــورت 
ــا پزشــکی قــرار مالقــات بگذاریــد و در ســاعات پایانــی آن قــرار را لغــو  ــر ب گ بــه طــور مثــال ا

کنیــد. کنیــد حتمــا بایــد جریمــه ای از حــق ویزیــت خــود پرداخــت 
کــه بــرای اولیــن بــار بــه خانــه ی فــرد هلنــدی دعــوت مــی شــوید بهتــر اســت  - در صورتــی 

کتــاب ببریــد. گل, گلــدان, شــکالت مرغــوب و یــا  هدایایــی همچــون 
ــرد  ــا ف ــاخه ه ــداد ش ــد تع ــی دهی ــه م گل هدی ــر  گ ــت ا ــر اس ــه بهت ک ــید  ــته باش ــه داش توج
کنیــد. هرچنــد ایــن فرهنــگ در میــان نســل  باشــد امــا از دادن 13 شــاخه جــدا خــودداری 
ــه  ک ــت  ــوم اس ــد. مرس کنی ــت  ــت رعای ــر اس ــا بهت ــود ام ــی ش ــده م ــر دی ــم ت ک ــد  ــد هلن جدی
کــه  مــردم هلنــد در ایــن مواقــع بــه یکدیگــر Wine مرغــوب هدیــه دهنــد امــا در صورتــی 

کنیــد. ــه ای خــودداری  ــد از دادن چنیــن هدی ــرای شــام دعــوت شــده ای ب
کنید. کادوپیچ  هدایا را حتما 

کنیــد. هرگــز بــر ســر  گــر بــرای وعــده ای غذایــی دعــوت شــده ایــد بایــد نکاتــی را رعایــت  - ا
گــر شــما آقــا  میــز خودســر ننشــینید تــا میزبــان صندلــی مخصــوص شــما را نشــان دهــد. ا

کــه تمــام خانــم هــا ننشســته انــد بــر روی صندلــی خــود ننشــینید. هســتید تــا زمانــی 
کمــی اســتراحت داریــد تــا مجــددا بعــد از چنــد ثانیــه  کــه نیــاز بــه  در زمــان خــوردن و وقتــی 
کنیــد بایســتی چنــگال و قاشــق )کارد( خــود را بــه حالــت ضربــدر  ای شــروع بــه خــوردن 
ــان متوجــه  ــا میزب ــرار دهیــد ت ــا قاشــق باشــد( روی بشــقاب خــود ق کارد ی )چنــگال روی 

شــود شــما همچنــان میــل بــه خــوردن داریــد.
کنیــد همیشــه بــه انــدازه  اصــراف غــذا امــری ناپســند در میــان مــردم هلنــد اســت. ســعی 

غــذا برداریــد.
کنــد و مهمــان هرگــز تعــارف  در هلنــد همیشــه مهمــان ابتــدا خــوردن غــذا را شــروع مــی 

کنــد. نمــی 
کارد خــود را یــه صــورت مــوازی  بــرای اعــالم ســیر شــدن و عــدم خــوردن بایســتی چنــگال و 

در بشــقاب قــرار دهید.
کــم تــر اهــل تعــارف هســتند و نظرشــان را واضــح و صریــح بیــان  - مردمــان هلنــد بســیار 
کــه چنیــن رفتــاری داشــته باشــد. هلنــدی  کننــد و از طــرف مقابــل هــم انتظــار دارنــد  مــی 
هــا افــرادی بســیار رک هســتند امــا در ارتبــاط هــای اجتماعــی خــود بســته بــه میــزان 
رســمی بــودن روابــط مالحظاتــی انجــام مــی دهنــد. بــه طــور مثــال در ارتبــاط بــا خارجــی 
کننــد و همــواره ســعی دارنــد خــود را مهمــان  هــا بســیار صبورتــر و متیــن تــر برخــورد مــی 

نــواز جلــوه دهنــد.
7 / 

جغرافیا
  - دنیاســت  کشــورهای  پرجمعیت تریــن  از  یکــی  کــه   - هلنــد  چهــارم  یــک  از  بیــش 
کانالیــزه  کانــال هــا و رودهــای  کمتــر از ســطح دریــا قــرار دارد. شــبکه ای از  در ارتفاعــی 
کــه تلماســه ها و ســدهای مصنوعــی مناطــق  کشــور جریــان دارد، جایــی  شــده در غــرب 
پســت و » پولــدر « هــا )زمیــن هــای احیــا شــده از دریــا ( را حفاظــت می کنــد. ســاحل بــه 
کــه از ناحیــه زه لنــد در شــمال  واســطه ســدهای دریایــی صــاف شــده اســت، ســدهایی 
غــرب حفاظــت می کنــد و در شــمال، دریاچــه آب شــیرینی بــه نــام ایســلمیر را احاطــه 
کشــور متشــکل از جلگه هــای پســت ماســه ای اســت. رودهــای مهــم :  کــرده اســت. شــرق 
رایــن )رییــن(، کــه بــه چنــد شــاخه از جملــه ِلــک، وال و اوده رییــن، مــاس )مــوز( تقســیم 
کشــور بــا تابســتان هــای  می شــود. بلندتریــن نقطــه : قلــه والســربرگ، 321 متــر. ایــن 

خنــک و زمســتان هــای معتــدل، آب و هــوای معتــدل دریایــی دارد.
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غذا ها و نوشیدنی ها
کشــورهایی همچــون فرانســه، ایتالیــا و اســپانیا غذاهــای  کشــور هلنــد بــر خــالف 
ــه هلنــد از ســنت آشــپزی و  ک ــدان معنــی نیســت  ــدارد. امــا ایــن ب ــادی ن معروفــی زی
طبــخ بــی بهــره اســت. هلنــدی هــا عالقــه عجیبــی بــه خــوردن ســیب زمینــی دارنــد. 
گوشــتی ســنتی همــراه بــا ســیب زمینــی، ســبزیجات بخارپــز  آن هــا از بشــقاب هــای 
غذاهــای  تریــن  معــروف  جملــه  از  کننــد.  مــی  اســتفاده  آبگوشــت  نوعــی  و  شــده 
زمســتانی هلنــد ســوپ نخــود فرنگــی بــه همــراه ســوس مخصــوص و یــا ژامبــون اســت 

کــه بــا نــان تــرد خــورده مــی شــود.
کیــک )Oliebollen( از هــر خانــه ای بــه مشــام  در شــب ســال نــو بــوی خــوش نوعــی 
کلوچــه در زبــان انگلیســی بــه دونــات هلنــدی معــروف  کیــک یــا  مــی رســد. ایــن 
غ، آرد و شــکر اســتفاده  کیــک خوشــمزه از ســیب، کشــمش، تخــم مــر اســت. در ایــن 

مــی شــود. 
کــه مــردم هلنــد بــا  هلنــد بــه دو دلیــل شــراب هــای خوبــی نــدارد: نخســت ایــن 
کــه شــرایط آب و هــوای  خــوردن ایــن نوشــیدنی میانــه ی خوبــی ندارنــد و دوم ایــن 

هلنــد مناســب تولیــد آن نیســت.
در عــوض مــردم هلنــد بــه نوشــیدن انــواع آب میــوه هــا عالقــه زیــادی دارنــد. آن هــا از 
کــم الکل هســتند.  کننــده هــای معــروف آبجوهــای  کننــده هــا و مصــرف  جملــه تولیــد 

از جملــه تولیــدات معــروف آن هــا Amstel و Heineken مــی باشــد.
در هلند قهوه به همراه شیر )Koffie Verkeerd( نیز طرفداران بسیاری دارد.

پنیرهــای هلنــد نیــز دارای شــهرت جهانــی مــی باشــند. از جملــه انــواع معــروف پنیــر 
کــرد. هلنــدی مــی تــوان بــه Gouda ،Edam ،Leyden و Leerdammer اشــاره 

 
 وعده های غذایی

- صبحانه
ــم  ــل، تخ ــا عس ــا ی ــره، مرب ــر، ک ــان، پنی ــون ن ــواردی همچ ــوال از م ــد معم ــه در هلن صبحان
غ و سوســیس تشــکیل مــی شــود. بــه عنــوان نوشــیدنی از آب میــوه، قهــوه، چــای و  مــر

شــکالت داغ اســتفاده مــی شــود.
ــقاب از  ــن بش ــت. ای ــه اس ــرای صبحان ــد ب ــنتی هلن ــای س ــقاب ه ــر بش Uitsmijter از دیگ

ــا بیکــن )Bacon( تشــکیل شــده اســت. ــان، پنیــر و ژامبــون ی غ، ن تخــم مــر

- ناهار
کاری هلنــد وعــده ناهــار بســیار ســبک میــل مــی شــود. خــوردن  بــه دلیــل جامعــه ی 
کارونــی، املــت و ســاالد  کالبــاس، ما کتلــت بــه همــراه انــواع ســویس و  ســاندویچ، انــواع 

مرســوم اســت.
تریــن  معــروف  از  نمــک  بــه همــراه  بــه صــورت خــام   Green Herring خــوردن ماهــی

اســت. هلنــد  غذاهــای 

- شام
کننــد. بــه دلیــل  در ایــن وعــده هلنــدی هــا از انــواع مختلفــی از غــذا هــا اســتفاده مــی 

ــد. ــژه ای دارن ــگاه وی ــام ن ــده ش ــه وع ــد ب ــی آین ــه نم ــه خان ــب ب ــار اغل ــگام ناه ــه هن اینک
برخی از بشقاب های معروف عبارتند از:

و   Erwtensoep, Groentensoep, Stamppot, Patat, Kroket ,Frikandel, Haring
Seafood

برخی از انواع دسرها:
 Pannekoeken, Wafels met slagroom, Offertje, Spekkoek, Poffertjes,

Drop و Stroopwafel, Vla, Hopjes-vla ,bitterkoekjes-vla, Vlaai
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Amsterdam شهر آمستردام
کــه امــروزه بــا رتــردام و الهــه، یکــی از  کشــور ســلطنتی هلنــد در شــمال اروپــا  پایتخــت 
کــه »راندســتاد هلنــد« را تشــکیل  ســه انباشــتگی هــای اصلــی ای بــه شــمار مــی آیــد 
ــوده و ایــن امــر، متضمــن  ــاروداری ب ج و ب ــر ــان قــرن پانزدهــم، شــهر ب مــی دهنــد. در پای
کیفیــت  کــه نســبت بــه وحــدت و نســبت بــه  وود ســاخت هــای شــهر ســازانه ای اســت 
کــه معمــواٌل خــاص شــهرهای قدیمــی بــه شــمار مــی آینــد، غریبــه نیســتند. الغــای  هایــی 
مقــررات قدیمــی مربــوط بــه همســانی ارتفــاع و ســبک بناهــا در قــرن نــوزدم، ســبب 
کننــد.  کــه شــهر قدیمــی را احاطــه مــی  کمــی شــد  ســاختن محلــه هــای زشــت و پرترا
کــه  ح بــر الخــه)1917( بــرای جنــوب شــهر بــود  قانــون 1901 در مــورد خانــه مســکونی و طــر
کــه  کیفیــت واالیــی را  توانســت نظمــی را بــار دیگــر در ســاختمان ســازی بــه وجــود آورد و 

ــد.  ــه آن بازگردان ــت ب ــازی داش ــنت س ــتردام در س آمس
ــاری  ــز تج ک ــای مرا ــکان ه ــود، از م ــی ش ــت م ــوئدی برداش ــوم س ــه مفه ــه ب ک ــرو  ــط مت خ
گــذرد و ارتفــاع بناهــای مســکونی از ایســتگاه بــه ســوی حومــه  نزدیــک ایســتگاه مــی 
کاهــش مــی یابــد و فاصلــه میــان خانــه هــای مســکونی و ایســتگاه متــرو بایــد  هــر محلــه 
تنهــا در مــوارد اســتثنایی فراتــر از 500 متــر رود)تــا 800 متــر بــرای خانــه هــای شــخصی و 

کــرد.  ــرا طــی  ــا پــای پیــاده هــم بتــوان آن کــه ب انفــرادی( بــه طــوری 
گرفتــه ورود اتومبیــل بــه آن هــا ممنــوع  فضاهــای ســبز میــان واحدهــای مســکونی قــرار 
کثــر  کــه حدا گانــه ســاخته شــده  اســت، در امتــداد مســیر، پارکینــگ هایــی بــه طــور جدا
فاصلــه آن هــا از خانــه هــای مســکونی 250 متــر اســت. در محلــه هــا تنهــا بــا پــای پیــاده یــا 

کــرد. بــا دوچرخــه مــی تــوان رفــت و آمــد 
کــه بــه رقمــی  قســمت هــای خانــه هــای مســکونی جمعــی بــا ارتفــاع 10 طبقــه یــا بیشــتر 
ایــن رقــم در  کــه  %10 در اســلوترمیر و دودوارت مــی رســیدند. در صورتــی  در حــدود 
»اوســدورپ« و »ئوورتومســه ولــد« و در »بــی تــن ولــدرت« )جنــوب( و »نیــو وانــدام نــورد« 
از 10 تــا %15 اســت و احتمــااٌل نوســان دارد ایــن تناســب در آمســتردام بســیار بیــش از 

ایــن هــا اســت. 
ترکیــب محلــه هــای جدیــد نیــز تکامــل یافتــه اســت از 1945 تــا بــه امــروز محلــه هایــی 
مــی ســاختند بــا ظرفیــت دههــا هــزار ســکنه مجــزا از خطــوط شــبکه هــای اولیــه ترافیــک 
کنــده مــی شــدند.  کــه توســط شــبکه هــای فرعــی تفریبــٌا مربعــی شــکل در واحدهــای پرا
هــای  مجموعــه  بلنــد،  جمعــی  مســکونی  هــای  خانــه  مختلــف،  ارتفــاع  بــا  بناهایــی 
ــبتٌا - ــواده ای، بــه نظـــــم و بــی شـــــکلی نســـ کــم ارتفــاع خانــه هــای تــک خانــ مســکونی 

گرفتنــد، مثــاٌل دریاچــه مرکــزی محلــه هــای غــرب  مغشــوش بــه دنبــال هــم قــار مــی 
تقویــت  را  آن  مرکزیــت  حالــت  کــه  اســت  بلنــدی  بناهــای  مجــاور  »اســلوترپالس«  در 
کوچــک دارای شــیرخوارگاه، مهدکــودک، و  کننــد و حتــی هــر واحــد، در مقیــاس  مــی 
کــز خدمــات اجتماعــی  مدرســه ابتدایــی اســت. مدرســه متوســطه، مدرســه حرفــه ای مرا
اســتخرهای سرپوشــیده،  دفترهــای اداری و شــهرداری و غیــره در ســطح هــر محلــه 

دارد.  وجــود 
که هیچ خانه مسکونی بیش از 800 متر دور نباشد.  باغ های محله، ب شکلی 

باغ عمومی مرکزی با ظرفیت زیاد، با زمین های ورزشی دریاچه ها و غیره. 
کالبــدی شــهر حاصــل عبــارت اســت از ترکیــب هــای مختلــف و ممکــن خانــه  ح  طــر
هــای جمعــی بلنــد)10 تــا 16 طبقــه( و خانــه هــای تــک خانــواده ای بــا تناســبی پاییــن، 
گســترده در  بــا فضاهــای ســبز  ) ســه طبقــه(  ارتفــاع  کــم  هــای مســکونی  از مجتمــع 
ــا  ــا و زیب ــاختمان ه ــن س ــای بی ــردن فضهاه ک ــزرگ  ــژه اش ب ــه وی ــه وظیف ک ــه  ــه محل هم
از  پیــروی  انــدازه  از  بیــش  هــا  آن  ســاختمان  کــه  اســت  بناهایــی  آن  خطــوط  کــردن 

استانداردهاســت. 
شــهر آمســتردام بهتریــن نمونــه فــرم خــاص شــهرهای هلنــد اســت. در ایــن جــا پلــی روی 
کانــال هایــی بــه دریــا متصــل شــده اســت. بخــش  رودخانــه زده شــده و جریــان رود از راه 
ســفالی رودخانــه بــه صــورت یــک لنگــرگاه داخلــی، و بخــش علیــای رود در حــد فاصــل 

کنــد.  کانــال هــای ارتباطــی، بــه صــورت بنــدری خارجــی عمــل مــی  میــان ســد و 
ک و رادیــن را بــه صــورت لنگــرگاه  کــه دو منطقــه دامــرا در 1240 ســدی ســاخته شــد 
ک هــای حفــاری  کــه بــه وســیله خــا کریزهــای شــرق و غــرب ایــن ســد  هایــی در آورد. خا
شــده ســد از ســطح ســیالبگیر باالتــر آمــده بودنــد. دو خیابــان اصلــی دهکــده ماهیگیــری 
موجــد یعنــی خیابــان هــای وارموتــرات در شــرق و نئوندیــک در غــرب را بــه وجــود آوردند.
رشــد آمســتردام بــه عنــوان یــک مرکــز تجــری طــی قــرون چهــارده و پانــزده در میــزان 
کــر بــه مســاحت  توســعه شــهر در ســال هــای 1367 و 1380 و 1450 کــه در مجمــوع 350 آ
کــری نخســتین شــهر افــزود، متجلــی اســت. توســعه شــهر در ایــن دوره فرمــی خاص  100 آ
کــه اســاس توســعه شــهر در طــی قــرن هفدهــم را  پدیــد آورد. کانــال هــای  گرفــت  بــه خــود 
جدیــد قبــل از توســعه شــهر در دو ســوی شــهر و بــه فاصلــه ثابــت از محــدوده موجــود 
کانــال در غــرب و جنــوب هســته نخســتین  شــهر احــداث شــد. ســرانجام حلقــه هــای 
گردیدنــد. امـــــا در جهـــــت شــرق، کانــال هــای خــود را بــه اســـــکله هــا و - شــــهر تکمـــــیل 
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کانــال هــا بــرای دسترســی مســتقیم قایــق و   باراندازهــای بزرگتــر و مجهزتــری دادنــد. از 
کــه معمــواٌل هــر دو در یــک ســاختمان خالصــه مــی  کرجــی هــا بــه خانــه و انبارهــای تجــار 

شــدند اســتفاده 
کانــال هــا پیــش از احــداث ســاختمان هــا بــر روی آن هــا بــه عنــوان حصــار  مــی شــد ایــن 
 1482 ســال  در  شــهر  دفاعــی  رســمی  سیســتم  نخســتین  کردنــد.  مــی  عمــل  دفاعــی 

گردیــد.  احــداث شــد و بدیــن ترتیــب محــدوده شــهر تــا قــرن هفدهــم تثبیــت 
ریــج آمســتردام مــوزه ســلطنتی هلنــد بــا نزدیــک بــه یــک میلیــون شــیء، ایــن مــوزه 
بزرگتریــن مــوزه هنــر و تاریــخ در هلنــد اســت. شــاید ایــن مــوزه شــناخته تریــن مــوزه بــه 
ــد،  کارهــای رامبران ــه شــامل  ک ــرن 17 نقاشــی هــای هلنــدی باشــد  واســطه مجموعــه ق

ورمــر و ژان اســتین اســت. 
ــد از  ــدود 50 درص ــد. ح ــا نامی ــهر دنی ــن ش ــت تری ــه دوس ــوان دوچرخ ــی ت ــتردام را م آمس
گیــرد. همچنیــن تعــداد  حمــل و نقــل شــهری در آمســتردام بــا دوچرخــه صــورت مــی 
ــن  ــی تری ــت. اصل ــتر اس ــا بیش ــداد خودروه ــی از تع ــت اروپای ــن پایتخ ــا در ای ــه ه دوچرخ
کــه 10 هــزار دوچرخــه را دو خــود  گاه شــهر آمســتردام، ســازه ای ســه طبقــه اســت  توقــف 

جــای مــی دهــد.
مســیرهای  از  بیشــتر  مراتــب  بــه  آمســتردام  در  ســواری  دوچرخــه  ویــژه  مســیرهای 
دوچرخــه ســواری اســت و بــه همیــن دلیــل آمــد و شــد خودرویــی چندانــی در ایــن شــهر 
کــه حتــی یــک روز مشــخص )دومیــن شــنبه  مشــاهده نمــی شــود. جالــب اینجــا اســت 
گــذاری شــده اســت. مــاه مــه( در تقویــم ملــی هلنــد بــه نــام »روز دوچرخــه ســواری« نــام 

تاریخچه
هســته اصلــی ایــن شــهر تاریخــی در قــرون وســطا بوجــود آمــد و در قــرن شــانزدهم توســعه 

یافــت و تبدیــل بــه مهم تریــن بنــدر تجــاری اروپــا شــد.
بــود،  کــه دوران شــکوفایی اقتصــاد اســتعماری هلنــد  در قــرون هفدهــم و هجدهــم 
ــه  ک ــی ســاخته شــدند  ــال هــای بیرون کان خانه هــای اعیــان نشــین بســیاری در حاشــیه 

بســیاری از آنهــا هنــوز هــم پابرجــا هســتند.

جمعیت
ایــن شــهر نزدیــک بــه یــک میلیــون نفــر جمعیــت دارد و نیمــی از ایــن تعــداد را مهاجــران 
ــه بیــش از صــد و پنجــاه  ــه تنــوع آنهــا ب ک ــا خارجــی تبارهــا تشــکیل می دهنــد  خارجــی ی
کــم نیســت. بیشــتر مــردم ایــن  ملیــت می رســد، و جمعیــت فارســی زبانــان نیــز در آن 

شــهر را خــود هلندی هــا و بعــد ترک هــا تشــکیل می دهنــد.

جغرافیا
بنــدر آمســتردام از شــرق بــه دریاچــه َایســل ِمیــر وصــل می شــود و از غــرب از طریــق یــک 
کشــتیرانی بــه دریــای شــمال و آبهــای آزاد راه دارد. ورود آب بــه ایــن مجراهــا  کانــال 
ــا  ــطح دری ــر س ــد زی ــیعی از هلن ــق وس ــد مناط ــز مانن ــتردام نی ــون آمس ــود چ ــرل می ش کنت

گرفته اســت. قــرار 
کانالهــا و نهرهــا  رودخانــه آمســِتل از وســط آمســتردام می گــذرد و شــبکهٔ گســترده ای از 
کانالهــا بــه تدریــج طــی  بخش هــای مختلــف شــهر قدیمــی را بــه هــم وصــل می کنند.ایــن 
چهــار پنــج قــرِن گذشــته بــه شــکل نیــم دایره هایــی دوِر هســته اولیــه شــهر حفــر شــده و 
کشــتی ها  ــار و محصــوالِت وارداتــی از  گســترش یافته انــد. کاربــرد اصلــی آنهــا جابجایــی ب

بــه انبارهــا و تجارتخانه هــا و بالعکــس از آنجــا بــه بنــدرگاه بوده اســت.
کــه بیــش از ۶۵۰٬۰۰۰  کثــر مــردم بــا دوچرخــه در شــهر رفــت و آمــد می کننــد بطــوری  ا
)ششــصد و پنجــاه هــزار( دوچرخــه در آمســتردام وجــود دارد و فقــط ۲۰۰۰۰ تــای آنهــا در 

افتاده انــد! آب 
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گردشگری
بــه خوبــی حفــظ  را  بافــت فشــرده و زیبــای قدیمــی خــود  بخــش مرکــزی آمســتردام 
کرده اســت و بــه یــک مــوزه روبــاز و دیدنــی می مانــد. بــه همیــن خاطــر یکــی از جاذبه هــای 
ــل  ــه از مقاب ک کانال هــای داخــل شــهر اســت  گردشــگری در آمســتردام، قایق ســواری در 

بســیاری از ســاختمان های زیبــای شــهر می گــذرد.

هنر
آمســتردام بــرای هنردوســتان نیــز مکانــی رؤیایی ســت. گذشــته از معمــاری زیبــا، ایــن 
از  گنجینه هــای هنــری بســیاری را داراســت و پــر اســت  بــه مســاحتش  شــهر نســبت 
گالــری هــای جورواجــور. از نقاشــی های خیره کننــده رمبرانــد، ورمیــر )فرمیــر( و  موزه هــا و 
گذاشــته شــده اند  گــوگ Van Gogh )فــان خــوخ( کــه در موزه هــای اصلــی بــه نمایــش  ون 
کوچکــی ماننــد مــوزه شــکنجه. ســه مــوزه اصلــی آمســتردام در  گرفتــه، تــا موزه هــای 
میــدان مــوزه ]Museumplein[ واقــع انــد. آمســتردام یکــی از اوپــن تریــن شــهرهای دنیــا 
گرفته انــد  شــناخته شــده. موســیقیدانان زیــادی نیــز برخــی آثارشــان را از ایــن شــهر الهــام 
گــروه انگلیســی Coldplay  کــه یکــی از شــعرهایش Amsterdam نــام دارد )البتــه  از جملــه 

متــن شــعر هیــچ ارتباطــی بــا شــهر نــدارد!(

اقتصاد
از نظــر تجــاری ایــن شــهر اهمیــت زیــادی در هلنــد دارد و دفاتــر بســیاری از شــرکت های 
بــزرگ در آن واقــع شده اســت. برخــی شــرکت های جهانــی نیــز بدلیــل تســهیالت مالیاتــی 
کشــورهای مجــاور، دفاتــر منطقــه ای خــود را در ایــن شــهر و بخصــوص  هلنــد نســبت بــه 
کــه از  در اطــراف فــرودگاه اســخیپل )ســکیپل( در نزدیکــی آمســتردام مســتقر ســاخته اند 

کــرد. آن میــان می تــوان بــه ســونی اشــاره 

دانشگاه ها
دانشــگاه آمســتردام UvA و دانشــگاه آزاد یــا VU )بــا دانشــگاه آزاد ایــران اشــتباه نشــود( 
گــون دانشــجو  گونا رشــته های  کــه در  ایــن شــهر هســتند  آموزشــی  کــز  مرا بزرگ تریــن 
 Amsterdamse Hogeschool voor( می پذیرنــد. در زمینــه هنــر، مدرســه عالــی هنرهــا
کــه در رشــته هایی چــون رقــص، موســیقی،  Kunsten( مهتمریــن مرکــز آموزشــی ســت 

نمایــش و ســینما دانشــجو می پذیــرد.

حمل و نقل
کــه مــی خواهیــد برویــد. تعــداد ایســتگاه  خیلــی راحــت مــی تــوان بــا قطــار برقــی بــه جایــی 
کانالبــوس هــم  کــه  هــای متــرو محــدود اســت، امــا اتوبــوس و قایــق هــای مســافربری 
ــد  ــی توانن ــا م ــت ه ــد. توریس کنن ــی  ــل م کام ــی را  ــار برق ــوط قط ــوند، خط ــی ش ــده م نامی
کارت هــای ۲۴ ســاعته، ۴۸ ســاعته و ۷۲ ســاعته بخرنــد، در ضمــن مــی تواننــد نقشــه ی 

تمــام ایســتگاه هــا را نیــز بخرنــد.
کــه توریســت هــا هــم  همــه ی اهالــی آمســتردام دوچرخــه ســوار مــی شــوند و مــی خواهنــد 

کار را انجــام دهنــد. ایــن 
ــرد، آن  ک ــز شــهر آمســتردام رانندگــی  ــه در مرک ک کــه خیلــی مشــکل اســت  ــه دلیــل ایــن  ب
کــه  کســی نیســت. در ضمــن خیلــی ســخت اســت  وقــت بهتریــن راه مســافرت در شــهر تا
کــه از پرســنل هتــل یــا رســتوران  کار ایــن اســت  کــرد. بهتریــن  کســی خالــی پیــدا  در شــهر تا
کســی رانــی زیــادی  کســی ســفارش بدهنــد. شــرکت هــای تا کــه بــرای مــا تا کنیــم  تقاضــا 

وجــود دارد و قیمــت هــا هــم مختلــف اســت.
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خرید در آمستردام
کوچــک مــی باشــد، در ایــن شــهر هــر روز بوتیــک هــای  آمســتردام شــهر بوتیــک هــای 
کــه اجنــاس مختلفــی را مــی فروشــند. در ضمــن همــه  جدیــد و خوبــی بــاز مــی شــود 

جــا را مــی شــود پیــاده رفــت، بــرای همیــن خریــد خیلــی آســان مــی شــود.

Kalverstraat -
در امتــداد Kalverstraat بیــن Muntplein و Dam فروشــگاه هــای بــزرگ زنجیــره ای 
ــر مغــازه هــا حتــی یــک شــنبه هــا نیــز  ــرار دارد. بیــش ت کیــف ق مــد، لبــاس، کفــش و 

بــاز مــی باشــند.
در مرکــز Kalverstraat فروشــگاه مرکــزی مــارک معــروف هلنــدی Mexx قــرار دارد. در 

طبقــه ی بــاالی آن بــزرگ تریــن عرضــه از لبــاس هــای مــدرن Mexx وجــود دارد.
کــه اجنــاس و لــوازم آرایشــی و زیبایــی بــرای خانــه و  در نزدیکــی آن Rituals قــرار دارد 
بــدن را بــه فــروش مــی رســاند. در ایــن جــا همــه چیــز از شــامپو و پــودر لبــاس شــویی 
کننــده در بســته بنــدی هــای زیبــا بــه فــروش مــی  گرفتــه تــا اســپری هــای خــوش بــو 

رســد.
یــک فروشــگاه محبــوب دیگــر در Kalverstraat، American Bookcenter مــی باشــد 
کتــاب هــای زیــادی دربــاره ی موســیقی و طراحــی بــه فــروش مــی رســد. کــه در آن جــا 

در قســمت پاییــن Kalverstraat نزدیــک Muntplein، گالــری Kalvertoren وجــود 
ــود دارد. ــت وج ــران قیم گ ــاس  ــای اجن ــک ه ــه در آن بوتی ک دارد 

Leidsestraat -
بیــن Kalverstraat و Leidsestraat و در امتــداد Leidsestraat بوتیــک هــای فراوانــی 

وجــود دارد.
نمــی  گــر  ا حتــی  دارد.  قــرار   Singel-kanalen گل  بــازار   Koningsplein کنــار  در 
ــازار  ــه را بخریــد، مدتــی در ایــن ب ل گل ال گل هــای ارزان  خواهیــد در ایــن جــا دســته 

قــدم زده تــا شــاد شــوید و از ایــن همــه رنــگ زیبــا لــذت ببریــد.
کــه انــواع و اقســام  در امتــداد Leidsestraat کفــش فروشــی هــای زیــادی وجــود دارد 
ایــن جــا هــم چنیــن بوتیــک معــروف  فــروش مــی رســد. در  بــه  کفــش در آن هــا 
آمســتردام Spoiled قــرار دارد. در ایــن بوتیــک شــلوارهای جیــن مــدرن، لبــاس هــای 

ــه فــروش مــی رســد. کتــاب هــای قدیمــی ب ورزشــی، وســایل و 

Pc Hoofstraat -
 Armani، Chanel، شــیک تریــن خیابــان خریــد بــا بوتیــک هــای مــارک دار هــم چــون

Gucci و Mulberry در ایــن خیابــان قــرار دارنــد.
کنیــد. ایــن بهتریــن  کفــش Shoebaloo دیــدن  از بهتریــن فروشــگاه هــای زنجیــره ای 
ــران قیمــت و  گ کفــش هــای  ــه دنبــال  ــه ب ک کســانی  ــرای  کفــش فروشــی آمســتردام ب
مــارک دار هــم چــون Miu Miu، Marc Jacobs، Dolce & Gabbana و Dior هســتند، 
Didato قــرار دارد، یــک بوتیــک، مخصــوص  مــی باشــد. در ایــن جــا هــم چنیــن 

کــه بــه مــد عالقــه دارنــد. مردانــی 

 
The Nine Small Streets -

منطقــه ی بیــن Prinsengracht Westerkerk Koningsplein و Herengracht بــا نــام" نــه 
کوچــك" مشــهور اســت. خیابــان 

کوچــک قدیمــی آن جــا قشــنگ هســتند و هــم ایــن  کانــال هــا و هــم خانــه هــای  هــم 
گالــری هــای هنــری مــی باشــند.  کوچــک، کافــه هــا و  کــه خیابــان هــا پــر از بوتیــک هــای 
ــا دکمــه هــای دســت  گرفتــه ت در ایــن جــا مــی شــود همــه چیــز از پنیرهــای خــوش مــزه 
دوم را خریــد. ایــن منطقــه هــم چنیــن بــه خاطــر بوتیــک هــای دســت دوم فروشــی خــود 

معــروف اســت.
فروشــگاه Margriet Nannings در خیابــان Prinsenstraat بهتریــن و بیشــترین اجنــاس 

را دارد.

De Bijenkorf فروشگاه -
فروشــگاه De Bijenkorf در قلــب مرکــز خریــد، بــزرگ تریــن فروشــگاه آمســتردام مــی باشــد 
ــد  ــی توانی ــا م ــن ج ــد. در ای ــی باش ــد Harrods در London و KDW در Berlin م ــه مانن ک
ــوازم  کیفیــت، ل کنیــد، غــذا، لبــاس هــای بــا  کــه احتیــاج داریــد، خریــداری  هــر چیــزی را 
آرایــش، مبــل، اســباب بــازی و لــوازم خانگــی. ایــن فروشــگاه در قلــب آمســتردام نزدیــک 

میــدان Dam قــرار دارد.

Magna Plaza -
گرفتــن در  ــرار  ــه مناســب ق ک ــد  ــا طراحــي جدی ــه ی قدیمــی بازســازی شــده ب پســت خان
کــه بیــش تــر آن  یــک داســتان قدیمــی مــی باشــد. در ایــن جــا بیــش از ۴٠ بوتیــک شــیک 
هــا لبــاس مــی فروشــند قــرار دارد. هــم چنیــن بعضــی از آن هــا ســی دی موســیقي نیــز مــی 
کــه در طبقــه همکــف وجــود دارد و پنیــر و  کوچکــی  کنیــد از مغــازه ی  فروشــند. ســعی 

کنیــد. مــواد غذایــی خــوش مــزه مــی فروشــد هــم بازدیــد 

Maison De Bonneterie -
گالــری هــای چوبــی و یــک آسانســور مهیــج. در ایــن  یــک فروشــگاه قدیمــی و لوکــس بــا 
کــه لبــاس هــا و  کــرد. کســی  جــا بیــش تــر لبــاس و لــوازم ورزشــی بــرای خریــد پیــدا خواهیــد 
مــد انگلیســی و معمــاری انگلیســی را دوســت دارد، از Maison De Bonneterie خوشــش 
گلــف،  مــی آیــد. بــا آسانســور بــه بــاال تریــن طبقــه رفتــه و در آن جــا در فروشــگاه مخصــوص 

کنیــد. گلــف را تماشــا  تــوپ هــای 
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گردشگری آمستردام جاذبه های تفریحی و 
کــه تقریبــا بــه انــدازه ی  کوچــک بــه نقشــه شــهر  آمســتردام نشــان مــی دهــد  یــک نــگاه 
کــه اغلــب خیابــان هــا بیــش تــر شــبیه  کانــال وجــود دارد. در حالــی  خیابــان هــای شــهر 
کوتــاه و باریــک هســتند، کانــال هــا خیلــی پهــن تــر مــی باشــند. بــه همیــن  کوچــه هــای 
ــد.  ــز شــهر مــی رون ــه مرک ــا ب کار خــود ی ــه ســر  ــا ماشــین ب ــر ب کــم ت ــی آمســتردام  دلیــل اهال
کار یــا خریــد رفتــن، خیلــی راحــت تــر اســت. در غیــر ایــن  بــا قایــق یــا قطــار برقــی بــه ســر 
صــورت دوچرخــه محبــوب تریــن وســیله ی نقلیــه در آمســتردام مــی باشــد، هــم چنیــن 
کــه مــی خواهنــد پیــاده روی  در آمســتردام پیــاده روهــای زیــادی مخصــوص افــرادی 

ــود دارد. ــد، وج کنن
کــرده  بخــش مرکــزی آمســتردام بافــت فشــرده و زیبــای قدیمــی خــود را بــه خوبــی حفــظ 
ــای  ــی از جاذبه ه ــر یک ــن خاط ــه همی ــد. ب ــی می مان ــاز و دیدن ــوزه رو ب ــک م ــه ی ــت و ب اس
ــل  ــه از مقاب ک کانال هــای داخــل شــهر اســت  گردشــگری در آمســتردام، قایق ســواری در 

بســیاری از ســاختمان های زیبــای شــهر می گــذرد.
هلنــد بــرای هنــر دوســتان نیــز مکانــی رویایــی اســت. گذشــته از معمــاری زیبــا، ایــن شــهر 
ــا  ــت از موزه ه ــر اس ــت و پ ــیاری را داراس ــری بس ــای هن گنجینه ه ــاحتش  ــه مس ــبت ب نس
گالــری هــای جورواجــور. از نقاشــی های خیره کننــده رمبرانــد، ورمیــر )فرمیــر( و ون  و 
گرفتــه، تــا  گذاشــته شــده اند  گــوگ )Van Gogh( کــه در موزه هــای اصلــی بــه نمایــش 
کوچکــی ماننــد مــوزه شــکنجه. ســه مــوزه اصلــی آمســتردام در میــدان مــوزه  موزه هــای 

)Museumplein( واقــع انــد.
ــم  گ ــال  ــد، احتم ــورده ان ــچ خ ــم پی ــه در ه ک ــی  ــدد و طوالن ــای متع ــان ه ــل خیاب ــه دلی ب
گــم شــدن  ــر از  گــم شــدن در هیــچ جایــی جالــب ت ــاد اســت؛ امــا  شــدن در آمســتردام زی
در ایــن شــهر نیســت، بــا تمــام نماهــای قشــنگ خانــه هــای خــود، فروشــندگان زیــاد 
کــز  کــه در خیابــان هــا، مرا لــه اش، نوازنــدگان خیابانــی و جمعیــت زیــادی  گل هــای ال

کــز خریــد وجــود دارنــد. تفریحــی و مرا

ــذت خواهنــد  ــه توریســت هــا از اقامــت در آن ل ک آمســتردام امــروز شــهری اســت مــدرن 
کننــد و اقامــت خوبــی داشــته  بــرد. ایــن جــا همــه مــی تواننــد احســاس آرامــش و لــذت 

باشــند.
کــه قدیمــی تریــن بنــای آمســتردام نیــز مــی باشــد و در  کلیســای قدیمــی شــهر آمســتردام 

ســال ۱۳٠۲ ســاخته شــده اســت، در Warmoesstraat قــرار دارد.
مــوزه ی ملــی آمســتردام یکــی از بهتریــن مجموعــه هــای هنــری جهــان در ایــن مــوزه 
تابلویــی  دارد،  وجــود  مــوزه  ایــن  در  کــه  هنــری  اشــیای   ۵٠٠٠ بیــن  در  دارد.  وجــود 
اســت. شــده  بازســازی  تازگــی  بــه  مــوزه  ایــن  اســت.  هــا  آن  بهتریــن   Rambrandt از 
گران تریــن  مــوزه ریجکــس )Rijks( بــا مجموعه هــای تاریخــی هنــری بــا ارزش یکــی از 

اســت. جهــان  گالری هــای 
بنــای ســاختمان مــوزه ی مــدرن آمســتردام )Stedelijk Museum( بــه تازگــی تعمیــر و 
ــرار دارد  کافــه ای ق ــرار اســت. در طبقــه ی ۱۱ ایــن ســاختمان  بازســازی شــده اســت و ق
کنیــد.  کــه در آن جــا شــما مــی توانیــد قهــوه بنوشــید و منظــره ی زیبــای شــهر را نــگاه 
کار هــر روز بیــن ســاعت ۱٠ تــا ۱۸ اســت امــا بعضــی از تعطیــالت بــزرگ ســاعت ۱۷  ســاعت 
مــی بندنــد. ایــن مــوزه نزدیــک ایســتگاه مرکــزی شــهر قــرار دارد و بیــش تــر قطارهــای متــرو 

ایــن جــا توقــف دارنــد.
یکــی دیگــر از مــوزه هــای دیدنــی آمســتردام اســت. در ایــن خانــه، خانــواده ی یهــودی 
کــرده  Frank در طــی جنــگ جهانــی دوم خــود را از دســت نــازی هــای آلمــان پنهــان 
ــازی هــا  کار اجبــاری ن ــو رفتنــد و دختــر آن هــا Anne در اردوگاه  ــد. امــا ســر انجــام ل بودن
کنــون شــهرت جهانــی  کــه ا کردنــد  کتــاب خاطــرات او را پیــدا  کشــته شــد. بعــد از مــرگ او 
دارد. اغلــب صــف طوالنــی بــرای ورود بــه ایــن مــوزه وجــود دارد، بــه خصــوص ۱ یــا ۲ 

ســاعت قبــل از بســتن مــوزه.
کــه  کســانی  کــس، حتــی بــرای  دیــدن یــک مســابقه ی فوتبــال تیــم شــهر آمســتردام، آژا
بــه فوتبــال عالقــه ای ندارنــد هــم جالــب و مهیــج اســت. بلیــط هــا را مــی توانیــد از ســایت 
کــه هــر روز  کــس وجــود دارد  کــس بخریــد. در ایــن اســتادیوم حتــی یــک مــوزه ی تیــم آژا آژا

از ســاعت ۱٠ تــا ۱۷ بــاز مــی باشــد.
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گــوگ در آمســتردام آثــار بــزرگ ایــن نقــاش نامــی را بــه نمایــش می گــذارد. بیــش  مــوزه ون 
ــد در  ــوگ بوده ان گ ــتان ون  ــه از دوس ک ــر  ــزرگ دیگ ــاش ب ــد نق ــوگ و چن گ ــر از ون  از 200 اث

ایــن مــوزه قــرار دارد.
گل جهــان اســت و چیــره دســتی طبیعــت بــا هنــر  کنهــف آمســتردام بزرگتریــن بــاغ  کا بــاغ 
ــه خــود  کننــده را تنهــا در دو مــاه از ســال ب ــد  گلــکاران هلنــدی هــر ســال 800 هــزار بازدی

جــذب می کنــد.
پــارک ملــی هــوگ ولــوه )HogeVeluwe( در آمســتردام بــا دارا بــودن تپه هــا و مرداب هــای 
زیبــا یکــی دیگــر از محل هــای دیدنــی آمســتردام اســت.  ایــن بــاغ در ســال 1914 توســط 
یــک زوج ثروتمنــد آلمانــی هلنــدی خریــداری شــد. یکــی از آن هــا قصــد داشــت آن را بــه 
ــه شــکارگاه  ــارک هــم ب ــی ســرانجام ایــن پ کنــد ودیگــری یــک مــوزه. ول شــکارگاه تبدیــل 

تبدیــل شــد و هــم بــه مــوزه!
ــیاری دارد،  ــی بس ــای تاریخ ــه ه ــا و محوط ــه ه ــتردام صحن ــه آمس ــر چ گ ــگالس: ا ــرک ان ک
ایــن  دارد.  قدیمــی  شــهر  ایــن  مرکــز  در  اســت،   Begijnhof در  کــه  آنهــا  از  یکــی  تنهــا 
کــه هنــوز بعــد  کاتولیکــی اســت  ســاختمان بیشــتر شــبیه دیــرو صومــه اســت و تنهــا مرکــز 
کلیســا بــه انگلیســی هــای  از اصالحــات ســال 1578 باقــی مانــده اســت. از ســال 1607 کــه 
ــای  ــال ه ــد و در س ــل ش ــی تبدی ــای انگلیس کلیس ــه  ــکان ب ــن م ــد ای ــبیتری داده ش پرس
ــر آتــش ســوزی متحمــل خســارت هــای زیــادی شــد و در ســال هــای  ــر اث 1421 و 1452 ب

کلیســا و محــل عبــادت آن مرمــت شــد. 1912 تــا 1967 دوبــاره 
کردید دیدنی های این شهر را از دست ندهید: گر به آمستردام سفر  ا

)Amsterdam's Canals( کانال های آمستردام -
کثــراً مربــوط بــه قــرن  کــه ا کانــال هــای زیــاد آمســتردام، خانــه هــای زیبایــی  در حاشــیه 
کانــال هــا در اصــل بــه  ــا وجــود اینکــه ایــن  هفدهــم مــی باشــند بــه چشــم مــی خــورد. ب
دالیــل اقتصــادی ســاخته شــده بودنــد، ولــی در حــال حاضــر تبدیــل بــه بــزرگ تریــن 

گردشــگری آمســتردام شــده انــد. جاذبــه 

)Rijksmuseum( موزه ملی -
هــای  جاذبــه  محبوب تریــن  از  یکــی  و  هلنــد  در  هنــر  مــوزه  بزرگ تریــن  ملــی،  مــوزه 
آمســتردام اســت. شــهرت اصلــی ایــن مــوزه بــه دلیــل آثــار نقاشــی قــرن هفدهــم نقاشــان 

هلنــدی از جملــه ورمیــر و رامبرانــد اســت.

)Rembrandt Square( میدان رامبراند -
کــره  بــازار  بــه عنــوان   1668 ایــن میــدان محبــوب و اغلــب شــلوغ، در اصــل در ســال 
ســاخته شــد. مجســمه ای از نقــاش معــروف هلنــدی رامبرانــد، زینــت بخــش مرکــز ایــن 

میــدان اســت.

)Dam Square( میدان دام -
کــه یکــی از قدیمــی تریــن میــدان هــای آمســتردام اســت، بــا ســاختمان هــای  میــدان دام 
کاخ ســلطنتی احاطــه شــده اســت. یــک بنــای یادبــود بلنــد در ایــن  تاریخــی از جملــه 

میــدان، بــه افتخــار قربانیــان جنــگ جهانــی دوم  ســاخته شــده اســت.

)De Gooyer Windmill( آسیاب بادی ِد خووایا -
کــه زمانــی در همــه جــای هلنــد بــه چشــم مــی خوردنــد، در حــال  ــادی  آســیاب هــای ب
حاضــر تبدیــل بــه منظــره ای نــادر در آمســتردام شــده انــد. آســیاب بــادی ِد خووایــا، کــه 
در ســمت شــرقی مرکــز تاریخــی واقــع شــده اســت ، یکــی از تنهــا شــش آســیاب بــادی باقــی 

مانــده در شــهر اســت.

)Skinny Bridge( پل الغر -
کــه بــر روی رودخانــه آمســتل  پــل الغــر )Magere Brug(، یــک پــل عابــر پیــاده اســت 
ــا طراحــی زیبــای خــود، احتمــااًل محبــوب تریــن پــل در بیــن بیــش از  کشــیده شــده و ب

1200 پــل در آمســتردام مــی باشــد. 

)Flower Market( گل - بازار 
کانــال هــای متعــدد شــهر اســت واقــع شــده  کــه یکــی از  گل آمســتردام در ســینگل  بــازار 
کثیــری از  گل شــناور آمســتردام بــوده و همیشــه جمــع  گل، آخریــن بــازار  اســت. ایــن بــازار 

کنــد. گردشــگران را بــه خــود جــذب مــی 

)Central Station( ایستگاه مرکزی -
ایــن مرکــز حمــل و نقــل زیبــا در پایــان قــرن 19 بــه ســبک نئــو رنســانس ســاخته شــد. 
کنــار یــک رودخانــه ســاخته شــد، از 8600 ســتون  کــه در  بــرای حفــظ ثبــات ایــن ایســتگاه 

اســتفاده بــه عمــل آمــد.
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)Anne Frank House( خانه آن فرانک -
کردنــد از دســت نــازی هــا فــرار  کــه ســعی  خانــه آن فرانــک محــل اختفــای خانــواده فرانــک 
کننــد در حــال حاضــر تبدیــل بــه یــک مــوزه شــده اســت. یــک رونوشــت از دفتــر خاطــرات 
معــروف آن فرانــک بــه همــراه برخــی  اشــیاء دیگــر، بــرای بازدیــد در ایــن مــوزه وجــود دارد.

)Royal Palace( کاخ سلطنتی -
کاخ ســابق، در اصــل بــه عنــوان یــک ســالن شــهر در قــرن 17 میــالدی ســاخته شــده  ایــن 

کــرد.  کاخ  بــود. لوئیــس، بــرادر ناپلئــون ، در آغــاز قــرن نوزدهــم آن را تبدیــل بــه یــک 

)Leidse Square( میدان ِلیدز -
کــه معمــواًل غــروب  میــدان لیــدز آمســتردام، یــک میــدان شــلوغ اســت و بیــن جوانانــی 
کنــار  گذراننــد از محبوبیــت زیــادی برخــوردار اســت. در  روزهــای تعطیــل را در آنجــا مــی 

گرفتــه اســت. ــر زیبــای شــهر )Stadsschouwburg( قــرار  ایــن میــدان، تئات

)Van Gogh Museum( موزه ونگوگ -
ــزرگ مــدرن واقــع شــده اســت، یکــی از محبــوب  کــه در یــک ســاختمان ب مــوزه ونگــوگ 
ــدی را  ــروف هلن ــاش مع ــن نق ــر از ای ــش از 200 اث ــوده و بی ــتردام ب ــای آمس ــوزه ه ــن م تری

در خــود دارد. 
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)Jordaan( یوردان -
کــه زمانــی یــک منطقــه منفــور در آمســتردام بــود، در حــال حاضــر تبدیــل بــه  یــوردان 
یکــی از شــادترین و بــه روز تریــن محلــه هــای آمســتردام شــده اســت. هماننــد بســیاری 
کــرده انــد.  ــال هــای زیبــا از داخــل ایــن محلــه نیــز عبــور  از محلــه هــای آمســتردام ، کان

)Oude Kerk( کلیسای قدیمی -
ــن  ــاز ای ــاخت و س ــتردام اســت. س ــاختمان در آمس ــن س ــی تری ــی ، قدیم ــای قدیم کلیس
کلیســا، در نتیجــه غــارت و  کلیســا در اوایــل قــرن 14 آغــاز شــد. فضــای خالــی داخلــی 

چپــاول دوره اصالحــات حاصــل شــده اســت.

)Beguinage( بگینج -
خانــه هــای تاریخــی ، از جملــه قدیمــی تریــن ســاختمان آمســتردام ، در اطــراف ایــن 
گرفتــه انــد. ایــن منطقــه در قــرن 14 میــالدی، بــرای منــزل دادن بگینــا  حیــاط آرام  قــرار 

ــان مومــن بودنــد ســاخته شــد. گروهــی از زن کــه  )Beguine( هــا 

)Magna Plaza( ماخنا پالزا -
ــه  کــه در حــال حاضــر ب ــا شــکوه ســابق اداره پســت اســت  ــالزا یــک ســاختمان ب ماخنــا پ
کــه توســط  گوتیــک  یــک مرکــز خریــد تبدیــل شــده اســت . ایــن ســازه بــا طراحــی نئــو 

گرفتــه شــد ســاخته شــده اســت. گوتیــک" بــه مســخره  منتقــدان بــه عنــوان " پــس از 

)Waag( واخ -
ایــن ســاختمان قــرن پانزدهمــی، در ابتــدا بــه عنــوان یکــی از ســه دروازه ورودی اصلــی 
کــرد. ولــی بعدهــا ایــن ســاختمان تبدیــل بــه یــک خانــه ســنجش  آمســتردام عمــل مــی 

گرفتــه شــده اســت. کــه بــه معنــی تــرازو اســت از آن  کنونــی آن  وزن شــد و نــام 

)Montelbaanstoren( ج مونتل بانز - بر
کــه در ســال 1512 بــه عنــوان بخشــی از دیــوار  ج تاریخــی اســت  ج مونتــل بانــز یــک بــر بــر
ج در  ــر دفاعــی اطــراف آمســتردام ســاخته شــد. منــار مخروطــی تزئینــی و ســاعت ایــن ب

گردیــد.  ســال 1606 بــه آن اضافــه 

)Scheepvaartmuseum( موزه دریایی -
مــوزه دریایــی آمســتردام تاریــخ طوالنــی نیــروی دریایــی هلنــد را نمایــش مــی دهــد. 
کامــل بــرای  کشــتی هــای در مقیــاس  کشــتی هــای مــدل، و  تعــداد بســیار زیــادی از 

نمایــش در ایــن مــوزه وجــود دارد.

)Vondelpark( پارک فوندل -
پــارک فونــدل، بزرگتریــن پــارک آمســتردام بــوده و پناهگاهــی محبــوب بــرای دوری از قیــل 
و قــال و شــلوغی شــهر اســت. در طــول فصــل تابســتان، کارهــای موســیقی و تئاتــر، در 

تئاتــر فضــای بــاز پــارک اجــرا مــی شــوند.

غذا در آمستردام
هلنــدی هــا بــرای نهــار اغلــب ســوپ و ســاندویچ مــی خورنــد، ترجیحــا بــا یــک لیــوان 
کــرده و هــم چــون  خ  شــیر. آن هــا هــم چنیــن ماننــد انگلیســی هــا ســیب زمینــی ســر

بلژیکــی هــا نــان پنجــره ای مــی خورنــد.
کوچــک در  کوفتــه ی  ــه صــورت  ــه ی ک ــوع پنیــر اســت  ــه یــک ن ک ــوع غــذای محلــی  یــک ن

ــد. ــی خورن ــیدنی م ــا نوش ــه هــا ی کاف کننــد و در  ــی  خ م آورده و در روغــن ســر
کــه در اروپــا بهتریــن هســتند  در آمســتردام چنــد تــا از رســتوران هــای ترکــی و اندونزیایــی 

نیــز وجــود دارد.
هــم چنیــن رســتوران هــای جدیــدی بــا دیزایــن خــوب در محیطــی آرامــش بخــش، 

کیفیــت خــوب وجــود دارنــد. غــذای ســاده امــا خــوب و مــواد اولیــه بــا 
در آمســتردام هــم چنیــن رســتوران هــای خوبــی در محیــط هــای تاریخــی و قدیمــی 

کلــوب هــای شــبانه نیــز مــی باشــد. کــه در بعضــی از آن رســتوران هــا  وجــود دارد 
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