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 شهر نویسندگانی چون:سر والتر اسکات، رابرت لوئیس استیونسن و. . .
 .ردگیمعرفی کنیم، ادینبورگ در باالی فهرست قرار میآماده واگر بخواهیم فهرستی از برترین شهرهای ادبی جهان را 

 آتن»به  که شااهری. اساات اسااکاتلند اسااینشاا-فرهنگی مرکز و پایتخت ،ادینبورگ اساات کهسااال  511بیش از 
ست«شمال ست؛ بخش قدیمی ترکیبی"ادینبورگ" واقع. درمعروف ا شهر ا شامل قلعه، از دو  های باریک و ها، کوچهکه 

و  ومساایرهای وساایع  های وساایعباغ ها و خانه آن که شاااملهای تاریخی اساات و بخش دیگرپر پیچ و خم و عمارت

در  شهری که. می باشدمیالدی  08سده یاز  این شهر  نمایانگر تغییرات برنامه شهرسازیو  معماری گرجستانی است
 ترین مکان برای زندگی انتخاب شد. از سوی یونسکو به عنوان مناسب 1119سال 
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اشاره کوتاه:
 هنوز، و  ساکن بوده اند آناز هزاران سال پیش مردم در   .حجائی کهباستانی با تاریخی گهن استادینبورگ شهری                     

ومین د و فرهنگیسیاسی/ مرکز  "ادینبورگ"دیده می شود. اما پیش از معرفی کوتاه  شهر نایاز تمدن اولیه آنها در  بی شماری آثار

یکی  به عنوان واحدی سیاسی، و به سرزمین  پادشاهی اسکاتلند وگذرا کوتاه چند هر ه یی به نظر می رسد اشار شهر بزرگ اسکاتلند،

 خالی از فایده نباشد.  که ادینبورگ پایتخت آن استپادشاهی متحده  ار گشورِهاز چ

بر  را در ربریتانیای کبی سوم شمالکه یک   اروپا یواحدی سیاسی است در شمال غرببنابراین یادآور می شود که پادشاهی اسکاتلند 

  گیرد.می

شاهی شور بزرگ  این پاد شاهی متحدهدومین ک ش پاد شمالی می با ستان کوچکتر به بیانی که  ،دبریتانیا وایرلند لحاظ ما از ااز انگل

  است. بزرگ تر و پرجمعیت ترلز و ایرلند شمالی یوسعت و جمعیت از مجموع وِ

شرق  ، ازاقیانوس اطلس که از شمال و غرب به بود پانزدهم میالدی، شامل سرزمین اصلی اسکاتلند سده اسکاتلند در اواخر یقلمرو

 جزیره 791جدا از سرزمین اصلی، دارای بیش از اسکاتلند رسید. می شمال کانال  و دریای ایرلند  غربی به و از جنوب دریای شمال به

ست شمالی از اضرححال  در .اندشمالی و هبریدز از آن جمله  ه هایکه جزیر ا ستثنای جزیره های  کل  از  ،این تعداد جزیره ها به ا

جزیرهِ  مسکون  آن زندگی می  91کل آن در  درصد 1بود   نفر میلیون 0٫0میالدی،  0710سالدر  که پادشاهی اسکاتلندجمعیت 

 کنند. 

ه میالدی تأسیس شد 811 سال درکه  اسکاتلند  افسانه های سنتی آمده است  بود. در یکشور مستقلسده های میانی   در اسکاتلند

 بر 0717ماه مه  اول  در تاریخ ، امامستقل بودندو کشورهایی پادشاهی میالدی  0717 اسکاتلند و انگلستان تا سالاست. دو کشور 

هزار نفر  111میلیون و  5اسااکاتلند . را به وجود آوردند «بریتانیای کبیر پادشاااهی متحدِ» ند وای با هم متحد شاادتوافقنامه اساااس

   .انگلیسی است  اسکاتلند کنند. زبان رسمیتلند زندگی میاسکا در بریتانیا جمعیت از درصد 8٫1جمعیت دارد. یعنی حدود 

)زمینه سفید، صلیب سرخ( به  پرچم انگلستان  )زمینه آبی، ضربدر سفید( و پرچم اسکاتلند  بریتانیای کبیر از ترکیب پرچم کنونی

 .وجود دارد گاز ونفت  ذخایر مهمی از در دریای شمال، های اسکاتلنددر آب .است وجود آمده

 ، وای سرسبز و پوشیده از چمنزار استناحیهاست، که  اسکاتلند واقع شده متر ارتفاع در 0111های بریتانیا با بخش بزرگی از بلندی 

توان به رودهای دی، از آن جمله میکه  زیادی در آن جریان دارد رودهای و اساات گرفته بر های کشااور را درقساامت عمده جنگل

 .است بن نویس د. بلندترین نقطه آن قلهکراشاره  توئید و کلیاد

 

 
  اسکاتلند سبزسر و عهای مرتف نسرزمی
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
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 ادینبورگ یا ادینبارو:
شاهی                                  شهری تاریخی، پایتخت پاد شاره  سکاتلندادینبورگ یا ادینبارو  بنا به ا و یکی از چهار  ا

سی سیا شد. واحد  شاهی متحده، می با ساس پاد سم برآورد شهری که برا سال آن در تیجمع ی،ر سط   برابربا 1106اوا

 اعالم شده است.نفر  508511 نبورگ،یمنطقه اد جمعیت 1109اواسط سالرد  وبراساس برآ ه است ودبونفر 188151

و  شود، مقر دولت اسکاتلند، پارلمان اسکاتلند یاسکاتلند شناخته م تختیپانزدهم به عنوان پا سدهاز  دست کم گنبوریاد

 یمحل اقامت رساام واقع دراین شااهر"هُلی رود هاوس "Holyrood house" اسااکاتلند اساات. کاخ یدادگاه ها نیباالتر

م و فلسفه، علو ات،یحقوق ، ادب ،یپزشک یها نهیدر زم ژهیمرکز آموزش، به و ربازیشهر از د نیپادشاه در اسکاتلند است. ا

س ست. یمهند ست ایتانیدر بر یمرکز بزرگ مال نیدوم هم اکنون  بوده ا را  شهر نیا یو فرهنگ یخیتار یهاجاذبهفورو  .ا

 1108در ساااال . کننده دیبازد ونیلیم 1.1، از جمله دکنندهیبازد ونیلیم 1.9با  ایتانیبر یمقصاااد گردشاااگر نیبه دوم

 .کرده است  لیتبدخارج  زا میالدی

تلند، اسکا یمانند موزه مل یمل یموسسات فرهنگ یدارا ولند کاتاس یسایکل یساالنه مجمع عموم یشهر محل برگزار نیا

از  یکیشد و اکنون  تاسیس 0581که در سال  است. نبورگیدانشگاه ادو اسکاتلند  یمل یاسکاتلند و گالر یکتابخانه مل

 گرفته است .در رتبه شانزدهم قرار  1111در سال  QS یجهان یدانشگاه ها یشهر است، در رتبه بند نیسه دانشگاه در ا

 ینرهاه یالملل نیجشنواره ب نیمعروف است، که دوم نجیو فر نبورگیاد یالملل نیبه خاطر جشنواره ب نیشهر همچن نیا

 لز،یسنت گ یساهایکل رودهاوس،یکاخ هول نبورگ،یقلعه اد :عبارتند از نبورگیدر اد یخیتار یهاساالنه جهان است. مکان

 دیو شهر جد نبورگیاد یمیساخته شده است. شهر قد 09/08 سدهگرجستان که در دیو شهر جد ت،یو کانانگ رزیفریگر

 شود. یم تیریمد نبورگیاد یجهان راثیتوسط م 0999ثبت شده اند، که از سال  ونسکوی یجهان راثیبا هم به عنوان م

وپای نکی ارادینبورگ  با توجه به آمار و ارقام موجود،  به جرئت اولین شااهر ادبی و یکی ازبزرگترین مراکز اقتصااادی و با 

 مرکزی می باشد. شهری که در پادشاهی متحده از نظر جذب توریست بعد از لندن در مقام دوم قرار دارد.

سال  ست که ادینبورگ در  شد،  1119الزم به یادآوری سب ترین مکان برای زندگی انتخاب  سکو به عنوان منا سوی یون از 

ست، به  شده ا صاد خود متحمل  صدمات زیادی را بر اقت سیِ جدایی طلبی  سیا سال های اخیر بر اثر بحران های  اما در ِ

ستخدام درآورده بود،  شترین تعداد کارمند را به ا شهر که بی صادی این  سه های اقت س نحوی که  یکی از بزرگ ترین مو

سکاتل" ،ROYAL BANK OF SCOTLAND""یعنی  سلطنتی ا شمار می  "ندبانک  که پنجمین بانک بزرگ جهان به 

سکو  سوی یون شد.ادینبورگ از  ساخت، هر چند با کمک دولت بریتانیا از این رویداد جلوگیری  شی رو در رو  آمد با فروپا

 را کسب کرده است هم اکنون یکی از بزرگ ترین هدف های توریسم ادبی جهان است.« اولین شهر ادبی جهان»عنوان 

تاریخی، فرهنگی، ادبی و هنری و همچنین شااارح و معرف های  بب برخوردار بودن از انواع ویژگی  به سااا ی ادینبورگ 

سب  صتی منا ستلزم فر ستی، م صادی/اجتماعی  و جاذبه های گونه گون توری برخورداربودن از  رویدادهای گو نه گون اقت

 واهد شد.است؛ از این رو در پی تنها به برخی ویژگی ها و دیدنی های آن بسنده خ

 ، سیاسی و فرهنگی:ویژگی های جغرافیای  تاریخی، طبیعی
عت مربع لومتریک 161با  نبورگیاد                                                                                     متر 17و  وسااا

 دیشاهر جدیک و  ییقرون وساطا یمیشاهر قد یک از متشاکلاسات که  اساکاتلند یجمع و جور و تپه ا تختیپا ارتفاع

 است.  کینئوکالس یهاها و ساختمانبا باغ بایز یگرجستان
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 هدش یحاکمان اسکاتلند استفاده م یتاجگذار اسمکه جواهرات تاج اسکاتلند را که در مر نبورگیقلعه اد ،شهراین بر فراز 

ست قرار داردداده  یدر خود جا سیت"یا  آرتور مقر. ا شکوه در پارک هال یقله ا "آرتور  سترودیبا س ا و تپه  عیبا مناظر و

  .ادبودیو  یخیتار یکالتون مملو از بناها

ادینبورگ  ،Edinburgh shir  به صورت مترادف 0910از سال  شیپکه  است انیدلوتیاز شهرستان م یبخشادینبورگ    

  می باشد. ایانتیبر تیشهر پرجمع نیو هفتم بعد از گالسگو اسکاتلند تیپرجمعر شه نیدوم .ه استنامیده  می شد نیز شایر

 وآتن  سیآکروپولازشده است. گردشگران بزرگ بازگشته  دهینوزدهم عموماً آتن شمال نام سده لیاز اوا نبورگیاد   

 یها نیزم ی. هر دو شهر داراکندیم یادآوریرا  دیشهر جد دمانیو چ کینئوکالس یاز معمار ییهاجنبه نیهمچن

ند. از نظر دار بود بی( شرئوسیو پ ثیل بیدورتر )به ترت لیدر چند ما یبودند که به بندر زیمسطح تر و حاصلخ یکشاورز

 وی، ه0811ل باستان بود. در سا ونانیفلسفه  ریخود تحت تأث انهیو خردگرا انهیاسکاتلند با نگاه انسان گرا یروشنگر ،یفکر

 یوازم دهیو ا داد،ینشان م نبورگیاز اد یاو از آتن را در کنار مناظر یهایداد که نقاش بیترت یشگاهینماهنرمند  امزِیلیو

 توسعه یبرا یینوزدهم طرح هاسده  لیکه در اوا یهنگام .را جلب کرد یعموم لیهر دو شهر به سرعت تخ نیب میمستق

  کرد. یبردار یاز پارتنون آتن کپ ماًیمستقرا یمل ادبودی یبنا یشد، طراح یطراح لیکالتون ه یمعمار

 :هیاول خیتار

س انیبه لوت الدیپس از مسده اول  انیها در پا نکه روم یهنگام                افتندی را یتونیبر کیسلت لهیقب کی دند،یر

شد  لیتبد Gododdin یبه پادشاه سده های میانی  لیدر اوا .این قبیله  ه است.ثبت شد Votadini که نام آنها به عنوان

 . بوده است یاز مناطق پادشاه یکیبه عنوان   Eidynو

سده سال  11و  09 در سون در  شنگتن ویل سط جورج وا ست:  0865قلعه ادینبورگ از بازار گراس، که تو شده ا سی  عکا

 ( اثر رابرت لوئیس استیونسون عکس هوایی از ادینبورگ با هواپیما قابل مشاهده است 0901ادینبورگ )

 هوا: آب و

به  نسبت اما اقیانوسی می باشد .خنک، معتدل و  یآب وهوا یاسکاتلند، دارابیشتر منطقه های  مانندادینبورگ            

شابه از لحاظ مناطق ست. نزد میمانند مسکو، مال ییایعرض جغراف طول و ه های م  راتییهر گونه تغ ایشهر به در یکیتر ا

که  یالرسااد در ح یصاافر م ریروز در زمسااتان به ندرت به ز یدهد. دما یرا کاهش م دیشااد یواآب و ه ایدر دما  ادیز

 10.6ثبت شاده در شاهر  یدما نیباالتر .کند یتجاوز م گرادیدرجه ساانت 11تابساتان معتدل اسات و به ندرت از  یدما

در فرودگاه  0975اوت  1در  گرادیدرجه سانت 10 یبود که رکورد قبل Goga bank در 1109 هیژوئ 15در  گرادیدرجه سانت

در  1101در دسااامبر  ،گراد یدرجه سااانت -01.6 ر،یاخ یثبت شااده در سااال ها یدما نیرا شااکساات. کمتر نبورگیاد

 .گوگاربانک بود

ست ساحل و تپه ها نیب نبورگیاد اینکهتوجه به  با  .شود یشناخته م "زیبادخ یشهر"، به عنوان ی متعدد قرار گرفته ا

 تواند یم و همراه اساات یاطلس شاامال انوسیاق انیاز جر داریگرم و ناپا یبا هوا بیشااتر د،یآ یم یکه از جنوب غربی باد

درطول سال به  یبارندگ. غرب مانند گالسکو است یازشهرهاترکم یتوجهدرخوربه طور  هرچند -شود  یمنجر به بارندگ

سبتاً مساو سردتر و ممکن است  یاطور قابل مالحظهاما به ند، تر معموالً خشک یشرق یشود.] بادها  یم عیتوز یطور ن

شااناخته  ییباد اروپا یهاطوفاناطلس، که به عنوان  انوسیاق دیشااد یهایهمراه باشااند. فرورفتگ یساااحل داریپا با مه

 شود.اکتبر و مه بر نیب توانندیم شوند،یم



       

9 

 

 د:ااقتص

 11ترین اقتصاد و باالترین درصد متخصصان در بریتانیا را دارد . از لندن قوی بعدادینبورگ بین شهرهای بریتانیا            

ای هستند طبق گزارش مرکز رقابت بین المللی، این شهر رقابتی درصد از جمعیت این شهردارای مدرک تحصیلی یا حرفه

ا ی هر کارمند در بین شهرهای بریتانیترین شهر بزرگ در بریتانیا است. همچنین دارای باالترین ارزش افزوده ناخالص به ازا

 پوند بوده است  57591بالغ بر 1101از لندن است که در سال  بعد

بهترین شهر بزرگ اروپا در آینده برای سرمایه گذاری مستقیم  2012/13،مورخ   Financial Timesاین شهر درجوایزمجله 

 یم خارجی نام گرفت.خارجی و بهترین شهر بزرگ برای استراتژی سرمایه گذاری مستق

درسده نوزدهم، ادینبورگ درزمینه بانکداری و بیمه، انتشارات ،چاپ، ، آبجوسازی و تقطیر شهره بود. امروزه اقتصاد آن 

 عمدتاً مبتنی بر خدمات مالی، تحقیقات علمی، آموزش عالی و گردشگری است.

. است ٪1.5 اسکاتلند میانگین از کمتر مداوم طور به و بود ٪1.6، بیکاری در ادینبورگ نسبتاً پایین و 1101در مارس 

 .است بریتانیا در خارجی بازدیدکنندگان پربازدید شهر دومین لندن از پس ادینبورگ

با  0695سال است که پایه اصلی اقتصاد ادینبورگ است. مرکز بانک سلطنتی اسکاتلند که در سال  111بانکداری بیش از 

 ظرنتأسیس شد در این شهر که دومین مرکز مالی بریتانیا پس از لندن و چهارمین مرکزدر اروپا ازمصوبه پارلمان اسکاتلند 

 دانند.هامیدارایی

توریسم نیزازعوامل مهم در اقتصاداین  شهر است. به عنوان یک سایت میراث جهانی، گردشگران از مکان های تاریخی 

قدیمی و جدید بازدید می کنند. تعداد آنها در ماه اوت هر سال در مانند قلعه ادینبورگ، کاخ هالیرودهاوس و شهرهای 

میلیون پوند  011میلیون بازدید کننده را جذب می کند، و بیش از  1.1طول جشنواره های ادینبورگ افزایش می یابد، که 

 برای اقتصاد محلی ایجاد می کند.

اصلی را در اقتصاد ایفا می کند. بسیاری از بخش های ادینبورگ به عنوان مرکز دولت و سیستم حقوقی اسکاتلند، نقش 

اسکاتلند و اداره دولتی محلی[ زمانی  NHSدولت اسکاتلند در این شهرمستقر می باشند. دیگر کارفرمایان اصلی عبارتند از 

ارزش افزوده امضا شد، سهم  1108میلیارد پوندی منطقه شهر ادینبورگ و جنوب شرق اسکاتلند در سال  0.1که قرارداد 

 Dealدرصد از تولید کشور ذکر شد. اما شرکای  11میلیارد پوند یا  11( منطقه به اقتصاد اسکاتلند GVAناخالص )

درصد  11.1خاطرنشان کردند که رفاه به طور مساوی در سراسر منطقه شهر پخش نشده است و به این اشاره کردند که 

 زندگی می کنند.   از کودکان در فقر و کمبود مسکن ارزان قیمت

ادینبورگ  با توجه به آمار و ارقام موجود،  به جرئت اولین شهر ادبی و یکی ازبزرگترین مراکز اقتصادی و بانکی اروپای 

 مرکزی می باشد. شهری که در پادشاهی متحده از نظر جذب توریست بعد از لندن در مقام دوم قرار دارد.

از سوی یونسکو به عنوان مناسب ترین مکان برای زندگی انتخاب شد، اما  1119ال الزم به یادآوریست که ادینبورگ در س

در ِسال های اخیر بر اثر بحران های سیاسیِ جدایی طلبی صدمات زیادی را بر اقتصاد خود متحمل شده است، به نحوی 

تخدام درآورده بود، یعنی که  یکی از بزرگ ترین موسسه های اقتصادی این شهر که بیشترین تعداد کارمند را به اس

"ROYAL BANK OF SCOTLAND"،"را که پنجمین بانک بزرگ جهان به شمار می آمد با  "بانک سلطنتی اسکاتلند
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فروپاشی رو در رو ساخت، هر چند با کمک دولت بریتانیا از این رویداد جلوگیری شد.ادینبورگ که از سوی یونسکو عنوان 

 رده است هم اکنون یکی از بزرگ ترین هدف های توریسم ادبی جهان است.را کسب ک« اولین شهر ادبی جهان»

شرح و معرفی ادینبورگ به سبب برخوردار بودن از انواع ویژگی های تاریخی، فرهنگی، ادبی و هنری و همچنین 

 تی مناسببرخورداربودن از  رویدادهای گو نه گون اقتصادی/اجتماعی  و جاذبه های گونه گون توریستی، مستلزم فرص

 است؛ از این رو در پی تنها به برخی ویژگی ها و دیدنی های آن بسنده خواهد شد.

شرح و معرفی ادینبورگ به سبب برخوردار بودن از انواع ویژگی های تاریخی، فرهنگی، ادبی و هنری و همچنین  

توریستی، مستلزم فرصتی مناسب  برخورداربودن از  رویدادهای گو نه گون اقتصادی/اجتماعی  و جاذبه های گونه گون

 است؛ از این رو در پی تنها به برخی ویژگی ها و دیدنی های آن بسنده خواهد شد

 :University of Edinburgh-نبورگیاد دانشگاه

در سال  آن را یمنشور سلطنتکه است.  یعمومدانشگاه ادینبورگ دانشگاهی پژوهشی و    

از  یکی .افتتاح شد یبه طور رسم 0581در سال و کرد ششم اعطا  مزیپادشاه ج 0581

 یسیلانگ یایاست که در دن یمیدانشگاه قد نیاسکاتلند و ششم یچهار دانشگاه باستان

  است. تیزبان در حال فعال

 یخود را به رو یبا نام کالج تونس )کالج شهر(، درها0581اکتبر  01دانشگاه در  نیا

را پوشش  هیو ال برالیل یکالج عمدتاً هنرها باز کرد. در آن زمان، ودانشج 91تا  81

 .داد یم

سئول ص تیآموزش تحت م سنت اندروز، اله لیفارغ التح شگاه  س بیروالک، که ابتدا به عنوان نا برترا دانی از دان لطنه ال

سال  شد ریبه عنوان مد 0586خدمت کرد، از  سال اول بود و از او انتظار دانش یابتدا روالک تنها مرب .کالج آغاز  آموزان 

در هر  0581 یلیکه در هر چهار ساال مدرک تحصا رفتیم

 الخود را در ساا التیگروه تحصاا نیکند. اول سیرشااته تدر

فارغ  M.A دانشااجو با مدرک 17رساااندند و  انیبه پا 0587

ششم از  مزیج بازدید هنگام 0607در سال  .شدند لیالتحص

سکاتلند  ش و ا ساس ه مناق ستادان برا  پس نآاز  ویحکم با ا

هفدهم به  سدهدانشگاه  نیا ند.دینام "مزیشاه ج کالج"آن را 

شگاه اد جیتدر  ینقش مهم، و را به خود گرفت نبورگینام دان

 یدر دوران روشنگر یاصل یبه مرکز فکر نبورگیاد لیدر تبد

به  "آتن شااامال"در کساااب عنوان  . کرد فایاساااکاتلند ا

 در خور کرد.کمک  ادینبورگ 

روه اروپا، گ یقاتیتحق یدانشگاه ها گیل مبرا،یاز جمله گروه کو یپژوهش یانجمن دانشگاه ها نیدانشگاه عضو چند نیا

 .  می باشد اروپا، ونایراسل، 

پوند آن از  ونیلیم 196.0که  ه استپوند درآمد داشت ونیلیم 0001.5، مجموعاً 1111 هیژوئ 10به  یمنته یدر سال مال

می  ایانتیموقوفه  در بر نیو آکسفورد سوم جیکمبر .این دانشگاه بعداز ه استبود یقاتیتحق یو قراردادها یمال یهاکمک 

 .باشد
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 یخیارت تیبا اهم یهااز ساختمان یاریاست که شامل بس نبورگیدر شهر اد یاصل سیپنج پرد یداراادینبورگ  دانشگاه 

 .شودیشهر م یمیقد یهامانند ساختمان یو معمار

دانشااگاه محبوب  نیبه دوم ازاین روکند  یم افتیدر یدر مقطع کارشااناساا ثبت نام درخواساات 61111از  شیساااالنه ب

 . شده است لیتبدثبت نام از نظر حجم درخواست  ایتانیبر

شگاه سال  نبورگیاد دان شگاه ها نیدر ب UCAS ازیامت نیانگین میهفتم یدارا 1109در   یها یورود یبرا ایتانیبر یدان

 بود.  دیجد

 نبورگیدوک اد پ،یلیشاهزاده ف 1101تا  0951و از سال  مرتبط است  ایتانیبر یدانشگاه همچنان با خانواده سلطنت نیا

 ریاست عالیه آن را عهده دار بوده اندپرنسس آن،  1100ز مارس او 

 دیوید لسوفیف یندارو شناس چارلز عتیمخترع الکساندر گراهام بل، طب ازجمله: ،معاصر خیتار یاصل یاز چهره ها یبرخ

سول و نو مزیج کدانیزیو ف وم،یه سر ج یسندگانیکلرک ماک سکات ل،یسر آرتور کانن دو ،یام بار یمانند  و  سر والتر ا

س سیرابرت لوئ سونیتا ص فارغنیز از  ون شگا اد النیالتح شند نبورگیدان  دولت و دولت  سیرئ نیچندین افزون برا  .می با

 یالمدال ط نیچند.همچنیت  اخذ  می توان نام برد ایتانیبر یدادگاه عال ی. سه قاضایتانیبر ری، از جمله سه نخست وزمرد

برنده  کیو  تزر،یپول زهیدو برنده جا نگ،یتور زهینوبل، ساااه برنده جا زهیابرنده ج 09تعداد1110ساااال از اکتبر  .کیالمپ

 بوده اند نبورگیبه اد ی یا وابسته علم اتیه ،لیفارغ التحص  لدزیآبل و برنده مدال ف زهیجا

 بوده است.( 0599-0586السلطنه ) بیرابرت روالک، نا این دانشگاه  سیرئ نیاول الزم به یادآوریست  که

سقف رابرت ر0557سال  در سنت مگنوس در اورکن یسایاز کل دی، ا ص یجامع  مرکس  8111شامل وقف  ینامه ا تیو

بود، شااامل آموزش بالغت و  رمعمولیزمان خود غ یکه برا دیر دگاهیکرد. د میتنظ نبورگیکالج در اد کیساااختن  یبرا

سااال منجر به 0561که در  یانقالب مذهب لیحال، به دل نیتر مانند فلساافه بود. با ا یشااعر، در کنار موضااوعات ساانت

 یبا تالش ها 0571طرح ها در اواخر دهه  نیافتاد ا قیساال به تعو 15از  شیب تیوصا اجرای پارلمان  شاد،  اصاالحات

ست و مزیج نبورگیاول اد ریوز نبورگ،یشهر اد یشورا سون و لرد پرو  دیر زندانکه فر یشد. هنگام ایاح تلیل امیلیالو

شورا ضر به پرداخت مبلغ نبودند،  شاه ج یحا شورا مزیشهر از پاد شم و  ص یش صو سوی  یخ شاه درخوا  کیت کرد. پاد

صالحه پول سلطنت یگر یانجیرا م یم شور  شوراواعطا کرد،  0581 لیآور 01را در  یکرد و من  کیشهر اجازه داد تا  یبه 

بود،  سابقهیب یترسبیشده بود در اسکاتلند پر سیکه توسط مقامات سکوالر تأس یشگاهکند. دان جادیا یکالج آموزش عال

شگاه رایز سکاتلند یقبل یهاتمام دان ساس ا س)فرمان های پاپ ( پاپ  یگاوهابرا ست که  سیتأ شده بودند. قابل توجه ا

 .تتر تنها دو دانشگاه داش تیبود که انگلستان ثروتمندتر و پرجمع یدر دوره ا یدانشگاه اسکاتلند نیچهارم نبورگیاد

سلطنت،  دوم و هفتم  مزیج یاز برکنار پس، 0688 سال در طول انقالب سکاتلند قانونپارلمااز  صو ین ا ه کرد ک بیرا ت

ت در دول دیپس از بازد نبورگ،یشده بود. در اد یکارکنان دانشگاه طراح انیدر م تیعقوبیکن کردن هواداران  شهیر یبرا

ساندر مونرو و چند سیمنجر به اخراج رئامر  نیا 0691سال  ستاد و نا نیالک شد.  بیا سلطنه  شگاه  اداره درپیًال  ه بدان

 سپرده شد. د،یبازد تهیاز بازرسان کم یکیرول،  لبرتیگ

و  هاچالش یساار کیشااهر، پس از  یدانشااگاه و شااورا نیهجدهم با جنگ قدرت ب سااده لیهفدهم و اواسااده  اواخر

 .درآمدتوسط شورا به تصرف  0711در سال دانشگاه   هایریدرگ

شگاه س دان شکده سیبا تأ شک های دان سال های ،  یحقوق ، هنر و پز سترش  0716 تا 0717در  سال  .افتیگ ، 0761در 

شد  یموضوع رسم کیبه عنوان  اتیادب ،دکربالغت منصوب  وسیاستاد رژ نیبه عنوان اول را بلر ویه شیجورج سوم کش

 .کرد لیتبد ایتانیدر بر یمرکز آموزش ادب نیتر یمیرا به قد نبورگیو اد شد یسیانگل اتیو اساس دپارتمان ادب هیاو پ
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 دیدنی های تاریخی ادینبورگ: 

خی                                                  یهااامکااان بر

دیدنی شاااهر ادینبورگ باتوجه به ساااابقه تاریخی  یخیتار

کاااخ  نبورگ،یقلعااه اد :عبااارتنااد ازطوالنی این شاااهر

 ت،یو کانانگ رزیفریگر لز،یسنت گ یساهایکل رودهاوس،یهول

شهر جد ستان که در دیو  شده  09/08 سدهگرج ساخته 

ست سکوی یجهان راثیبه عنوان م ، ودرحال توامانا ثبت  ون

 د.نشو یم تیریمد نبورگیاد یجهان راثیتوسط م 0999از سال  وشده اند

  "ارواح  تاریخی قلعه "

های ای که داسااتاناز پربازدیدترین نقاط دیدنی بریتانیاساات. قلعه ادینبورگ تارخی ارواح یا  قلعه                          

سر زبان ضور ارواح در آن بر  ستمختلفی از ح شاهان جواهرات و افتخاراتقلعه یی که مرکز نگاهداری  .ها و موزه ملی  پاد

ست. سکاتلند ا سان جنگ ا شنا ستان  صر آهن تا این باورند بر با سان که از ع شتنهایی در این کنون ان د و منطقه سکنی دا

 سلطنتی بودههای متعلق به خانواده  07سده در این محدوده ساخته شده است و تا  01سدهاولین قلعه سلطنتی در اوایل 

 .اختیار ارتش اسکاتلند بوده است در کنون این قلعه تاپس اما از آن  است،

باوجود اند، خبر دادهآن ها و راهروهای تاریکهچالبساایاری از بازدیدکنندگان این قلعه از حضااور ارواح ساارگردان در ساایا

 رو شدن با ارواح را دارد! ه ب بازدید از این اثر تاریخی ارزش رورواج این افسانه 

 :Holyrood house castle– کاخ ملکه
ه                                                          کهاکاخ هولی رود  مت رسااامی مل قا حل ا و مرکز ادینبورگ  وس م

بسااایاری از  رویدادهای تاریخی اساااکاتلند اسااات.

ه پادشاااهان این ساارزمین در این کاخ تاجگذاری کرد

ند و مراساام ازدواج رساامی آنها هم در همین مکان ا

 برگزار شده است. 

های تاریخی خیره کننده و عمارت از ساختمان ازدیدب

 و های اصایلمبلمان، گچ کاری و پرده دولت که برای

ستشگفت شهور ا زمانی که ملکه در کاخ ، انگیزش م

            کاخ ملکه                                                                                  .آزاد استعموم مردم  برای حضور ندارد

سکاتلند  National Gallery:-گالری ملی ا

of Scotland 
ها و ای از نقاشاایمجموعه در این گالری                  

سکاتلند از  کنون  تا 06سده آثار هنری حیرت انگیز ا

 .نگاهداری می شود
های ترین شاااخصااایتهزار اثر از معروف 65بیش از  

شون  سکات،  سر والتر ا سکاتلند از جمله رابی برنز،  ا

کانری، رابرت لوئیس اسااتیونسااون، ماری اسااتوارت و 
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شود.بانی پرنس چارلی  شی و  در این مجموعه نگهداری می  شامل آثار هنری اعم از نقا دومین مجموعه بزرگ این گالری 

 مجسمه از هنرمندان رنسانس و پست امپرسیونیست است.

 St Giles' Cathedral :جایلز سنت جامع کلیسای
متعلق  ایکلیسااای منطقه یک جایلز ساانت جامع کلیسااای                                                                          

ند به کاتل قدیمی شاااهر بخش  در کلیساااای اسااا

سا در سده  دوازدهم میالدی  ادینبورگ ست. این کلی ا

)قاادیس  ساااناات جااایلز تااأسااایس شااااده و بااه

دیوید  شوداست. گفته می ( اهدا شدههایجذام محافظ

ند کاتل نا را در ساااال  یکم اسااا میالدی  0011این ب

تیار اسااات. در ابتدا این کلیساااا در اختأسااایس کرده

چهاردهم  بود. در ساااده فرقه سااانت لوزارس راهبان

 بااااین بنااا بااا بنااایی  معماااری رمااانسااااک بنااای

بک  یکم سااا ماری گوت یل  تعویض شاااد، و ع تکم

 به درازا انجامید.0187 تا سال آن شبستان

سا را به رتبه پل دوم  0167 سالدر  سای کالج این کلی ضور0559 سال ارتقاء داد. در تثلیثی کلی سا با ح جان  ، این کلی

  منصوب شد.و تعیین اصلی آن  کشیش، اصالحات پروتستانی اسکاتلند ، مهمترین شخصیتناکس

جیمز دوم اساکاتلند  همسارش به یاد0161ساال  در "مری گیلدرز"آن را پناهگاه فقرای مجاور شافاخانه و کلیساا و این

 .ساخت

آن از  منار تاج ارتقا داد. بنای این کلیسااا و نشاایناسااقف کلیسااای جامع و این کلیسااا را به رتبه چارلز یکم انگلسااتان 

 .می باشند شهر های ایننترین یادماشاخص

 دید.توان نمای زیبایی از شهر را از باالی برج کلیسا که هشت ضلع دارد، می

 رهبر اصااالح "جان ناکس"ای از کند؛ مجساامهزنده می در ذهنتان کلیسااا روزهای تاریخی جنگ جهانی اول را  درون

  های رنگارنگ دوست داشتنی.پنجرهو پروتستان  طلبان

شه سا مجموعهای در گو سکاتلند نگهداری میاز کلی سلطنتی ا سال ای از مهرهای  سای کوچکی که در   0900شود. کلی

 .عالی از سبک گوتیک مدرن است ییدر این مجموعه ساخته شده نمونه "سر رابرت لوریمر" توسط

 :جشنواره بین المللی کتاب ادینبورگ
 ،ی ادبی جهان استالمللی کتاب ادینبورگ بزرگترین جشنوارهبینجشنواره                                                         

هزار  811از بیش  به درازا می کشد، و حدود دو و نیم هفته می شود و در این شهر برگزار در گوستآماه  سال در هرکه 

  .آینددینبورگ میا به آن  جهان برای حضور در سراسر از نفر

به آمار و ارقام موجود،  به جرئت اولین شااهر ادبی و یکی ازبزرگترین مراکز اقتصااادی و بانکی اروپای ادینبورگ  با توجه 

 مرکزی می باشد. شهری که در پادشاهی متحده از نظر جذب توریست بعد از لندن در مقام دوم قرار دارد.

ترین مکان برای زندگی انتخاب شد، اما  از سوی یونسکو به عنوان مناسب 1119الزم به یادآوریست که ادینبورگ در سال 

در ِسال های اخیر بر اثر بحران های سیاسیِ جدایی طلبی صدمات زیادی را بر اقتصاد خود متحمل شده است، به نحوی 

که  یکی از بزرگ ترین موسسه های اقتصادی این شهر که بیشترین تعداد کارمند را به استخدام درآورده بود، یعنی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87_%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87_%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%DB%8C%DA%A9%D9%85_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%DB%8C%DA%A9%D9%85_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%82%D9%81%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%AC
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"ROYAL BANK OF SCOTLAND"،"که پنجمین بانک بزرگ جهان به شمار می آمد با "بانک سلطنتی اسکاتلند

فروپاشی رو در رو ساخت، هر چند با کمک دولت بریتانیا از این رویداد جلوگیری شد.ادینبورگ از سوی یونسکو عنوان 

 وریسم ادبی جهان است.را کسب کرده است هم اکنون یکی از بزرگ ترین هدف های ت« اولین شهر ادبی جهان»

 
 جشنواره بین المللی کتاب ادینبورگ

 

شود  سیاری از بازدیدکنندگان ادینبورگگفته می  شهر در رابطه با سفر شان از هدف ،ب ست. ت "هری پاتر" به این  عداد ا

شهر ادعا زیادی از کافه شتن هری "جی کی رولینگ" زمانی کهدارند های این  شغول نو سنگ جادو بود، کافه پاتر م  یو 

وده درست ب رسید که ادعایشان واقعاًپای این نویسنده را دنبال کنید، به دو کافه میی ها پناهگاه وی بود. اگر شما جاآن

  است:

 "جی کی رولینگ"در اینجا بود که 

نشست و همزمان با خوردن بیسکوئیت به می

   «Greyfriar’s Kirkyard»قبرستان

را « توماس ریدل»کرد که قبر نگاه می  

 . درآن یافتتوان می

جا که این بر این باورندبرخی از طرفداران پاتر 

تام » همان جایی است که رولینگ اسم

را از « لرد ولدمورت» شخصیت واقعی ،«ریدل

ی فیل هم مشرف ی خانهآن گرفته است. کافه

است که  «جورج هریوت» ی باشکوهبه مدرسه

بخش برخی عقیده دارند این مدرسه الهام

    خانه فیل و قاشق                       . در داستان هری پاتر است« هاگوارتز»ی جادوگری مدرسه

 :بورگ نادی ادبی هایستاره
معروفیت  اینکه از بعد اما اندآمده دنیا به بزرگی هایانسااان شااهر این بنا به مشااهور در                                       

  .کرده اند ترک را شهر این جهانی یافتند،
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سه شهورترین چهره از نفر در پی به  شودندم سکاتلند دیده به جهان گ شهر که در پایتخت ا شاره خواهد  های ادبی این  ا

 شد:

 Sir Walter Scot - سر والتر اسکات

ده پدیدآو.رن به عنوانهای تاریخی ها، اشعار و رمانبه دلیل نوشتن نمایشنامهالتر اسکات را درجهان وسر                          

رت شه نیز شناسند؛ کسی که در زمان خودو پدر رمان تاریخی می

آمد و از همان  به دنیا  میالدی 0770در سال  وی بسیار داشت. 

اری و بیم. کردکودکی با بیماری فلج اطفال دست و پنجه نرم می

   تا پایان عمر او را رها نکرد.که  مشکالت مالی

مشهورش را « ویورلی»های که او سری رمان 0801تا سال وی 

برای بیان داستان  های واقعیشخصیتنوشت هیچ کس از 

 جنب و جوش مردم استفاده نکرده بود. او تالش کرد تا زندگی پر

های تانبکشد. در داس واقع بینانه به تصویر اسکاتلند را به شکلی

به شکل مستندی روایت شده  کاخ های آناناو زندگی پادشاهان و 

                                                                                                                                                                                  سر والتر اسکات                                                                                                   .است

 Robert Lui Stevenson-- رابرت لویی استیونسن

 میالدی می باشد که09سده ی  اسکاتلندیدیگر ویسنده مشهور ن  ن،استونسو لوئیبرت را                           

 هایسال همان با توجه به اینکه از اما آمد، دنیا به ادینبورگ در

ر را د بیشتر عمرشت عزم سفر کرد و داش ناآرامی شخصیت جوانی

همیشه نام او در بین  ،با وجود این کرد. خارج از اسکاتلند سپری

و برای های بلند اداستان ،درخشیدهبرترین نویسندگان اسکاتلند می

بین آثار او  کودکان مخاطبان زیادی را به خود جلب کرد. از

. هاید های جزیره گنج، پیکان سیاه و دکتر جکیل و آقایداستان

شخصیت  "آرتور کانن دویل سر"وی  بیش از همه مشهور است.

به  انگیزرا با ماجراهای هیجان "واتسو" و "رلوک هلمزش محبوب

 رابرت لویی استیونسن                                                          .معرفی کرد خوانندگان و تماشاگران

 Robert Burns-رابرت برنز
به عنوان شاعر ملی شاعری که ب -رابرت برنز                  

وده اسکاتلند نب سرزمین  محدود به ش شهرت شهرت دارد، اسکاتلند

 نیست.و

 بشپیشگامان جنبرجسته ترین  وان یکی ازبه عن رابرت برنز نام  

 پسرابرت برنز است ذکر شده تاریخ ادبیات جهان رمانتیک در

 و سوسیالیسم لیبرالیسم، شاعران و نویسندگان بخشازمرگش الهام 

                                                                                                                             .بود
 رابرت برنز                                                                                                          
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 :رودولی مایل و هُرویال پارک 
که در پایین ولی رود په قرار دارد، به سمت کاخ هُی ادینبورگ که در باالی تاگر از قلعه                                          

 فرش امتداد یافته است.، مانند جویی از سنگ«شهر قدیمی»آن قرار گرفته است بروید، رویال مایل در عرض 

دان صاداقت "آدام اسمیت" اسکاتلند، و بنام  ی یکی از فرزندان بانفوذمجسمه "سنت جایلز" جامع در سراشیبی کلیسای

سال که قرار داردبزرگ  صاد مدرن بازار آزاد را بنیان نهاد "للثروت م" معروف اثر 0776 در  شر کرد و اقت از آن و  را منت

 Canongate» دورتر از رویال مایل، در قبرسااتانصااد متر  او هدایتگر جهان شااد. اساامیت چند "دساات نامرئی" زمان

Kirkyard»   .دفن است 

ید مجسااامهی آن هم میدر دروازه نام توان به  که جلب توجه می "رابرت فرگوسااان"ی شااااعری  ید   در. کندرا ببین

ستبن» ست دایرة های که یکی از کوچه « «Anchor ب ة ترین نوع دایرکه قدیمی« بریتانیکا» المعارفباریک رویال مایل ا

ست که  ستفاده میالمعارف ا سال هنوز هم از آن ا شر  0768شود در  شد. در دنیایی که هنوز گوگل برای اولین بار منت

که نداشااات، این دایرة وجود عارف نیروی محر الم

 ،رویال مایل تر از پایین .ها بودبسااایاری از موفقیت

ست قراررود پارک ولی هُ سلطه گرفته ا  یکه تحت 

تورز سیت )صندلی آرتور( قرار دارد. این آتشفشان آر

ست شده احاطه زاربوته  چند هکتاربا خاموش  که ا

  .است ادینبورگ شهر مرکز در ایکوهپایه

 اساات بوده زیادی نویسااندگان بخشالهام محل این

اشاره کرد که  "ژول ورن"هب توانمی میان این از که

 افتد. اتفاق میاینجا  در داستان« شهر زیرزمینی» در بخشی از داستان

شهر ادینبورگ قرار دارد؛ قبالًدر لبه "Newhavenن وِینیوهِ" شمالی  شهر  ی  ستای ماهیگیری جدا از  این منطقه یک رو

 از شهر ادینبورگ است.  بخشیبود اما امروزه 

دانشگاه ادینبورگ از ماهیگیران محلی ی پزشکی ی رشتهساله 06یک دانشجوی  0816ون بود که در سال یدر بندر نیوهِ

 ببرند.  (Firth of Forth)خوری در دهانه رود فورث در شرق اسکاتلند:  خواهش کرد که او را به خور فورث

شکی  ازوی  شته ی پز صیل در ر ستهتح ست و می، شده بود خ صدف برود و روی حیوانات مطالعاتی انجام  بهخوا شکار 

شجوادهد. نام  ستگاه گونه ها" که نام آنگماشت و به نوشتن کتابی همت  بود« چارلز داروین»  ین دان  On) "در باب خا

the Origin of Species) است. 

 :گویی اسکاتلندیمرکز داستان
اینجا همان جایی است که                                             

ا به رمشتاقان شنیدن داستان های اسکاتلندی شگفت انگیز 

خود جذب می کند، مرکزی که مشابه آن را در جای دیگری 

مقصدی عالی  اسکاتلندی گوییداستان مرکز نمی توان یافت.

 گویی سنتی است. داران داستانبرای دوست

به اجراهای زنده و  در این مرکز گفتن داستان براینافزون 

های پردازند. برخی از قسمتهای تعاملی نیز مینمایش

مجموعه شامل خانه تاریخی جان ناکس، کتابخانه جورج ماکای 

https://www.kojaro.com/2016/12/11/123833/edinburgh-literary-tourism-pt2/
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های گویی و کتابهای داستاندیتوان سیمجموعه می شود. همچنین در فروشگاه ایننفر می 99براون و تئاتری با ظرفیت 

 کردمرتبط با آن را تهیه 

  :ادینبورک مرکزی بخانه کتا
افتتاح  درادینبورگکه  یکتابخانه ا نیاول .وجود دارد یکتابخانه عموم 18 نبورگیدر اد                                

 یتلگراف ،هیدر مراسم افتتاح. شد تاسیس "یاندرو کارنگ" به نامکوکارین یپوند انسان 51111با  بود که  یشد، کتابخانه مرکز

از  یکیشود و  یم دتریکتابخانه سال به سال مف نیکه ا میدار نانیما اطم"بود:  دهقرائت شد که در آن آم یاز کارنگ

 "خواهد بود ندهیآ یو صالح مردم در همه زمان ها ریخ یآژانس ها برا نیرومندترین
 نیمدافع پادشاه چارلز اول بود ا گال،یکر دیبارون ام نیکتابخانه خانه سابق سر توماس هوپ، اول یانتخاب شده برا محل

خانه هوپ، درب از  یلنگه ا،کتابخانه باز کند یشد تا راه را برا بیتخر 0887ساخته شد، در مارس  0606سازه که در سال 

کتابخانه  یدرگاه داخل یاست، در باال وسیاز طنز چهارم پرس TECUM HABITA 1616 شده یحکاک بهیکت یکه دارا

 شود یم ینگهدار

پوند در سال  15111ابتدا  یکارنگ یشنهادیپ بودجه

 سیبا تأس یقبل یبا غلبه بر مخالفت ها .بود  0886

که در اسکاتلند  یمورد نیآخر -شهر  ،یکتابخانه عموم

                                                                                .بود یعموم یکتابخانه ها قانون   بیتصو -انجام داد 

 جمعمار جورطرح  ی. سنگ بنای، کارنگ0887 هیژوئ 9در 

 رنسانس را گذاشت یسبک فرانسو اواشنگتن براون ب

ابخانه کت یبرا یواشنگتن براون برنده مسابقه معمار طرح.

ساختمان  انتخاب شد یمورد ارسال 17 نیبود و از ب دیجد

پل جورج چهارم قرار دارد و  یبزرگ او در سه سطح باال

 ختهیاز هم گس یها ابانیرسد و خ یم تیگاو گ نییبه پا

 یدر اصل یباال.ردیگ یرا در بر م نبورگیاد یمیشهر قد

ت اصرار داش یوجود دارد که کارنگ "بگذار نور باشد"شعار 

 یگذار هیکه او سرما یهر کتابخانه ا یدر ورود یباال

 کتابخانه مرکزی ادینبورگ                                                                           .گذاره شود کرده است

 یلطنتس ینشان اسکاتلند و بازوها نبورگ،یشهر اد یهاشده است که نشان نیتزئ یسنگ یهایبا حکاک زین یمرکز نمای

 دیسا یاثر الکساندر هند ایمجسمه بزرگ از کالدون کی. نه نقش برجسته مربع کوچک مربوط به چاپگرها و دهدیرا نشان م

امانت  111111از  شیدهد که ب یکه کتابخانه باز شد، نشان م یسال نی، اول0891مربوط به سال  سوابق.وجود دارد یچیر

سال پس از افتتاح  کیتنها ،  است افتهیدر طول سالها بارها اقتباس و گسترش  یمرکز کتابخانه.شده استکتاب صادر 

، کتابخانه دوباره با 0918به آن اضافه شد. در سال  0911در سال  یکتابفروش کیداشت و ن یخال یفضا گریکتابخانه د

، 0911سال  در.نصب شد یآسانسور عموم کیو  داستفاده بهتر از فضا ارائه ش یبرا ییشنهادهایکمبود فضا مواجه شد. پ

، 0911در دهه ابدیبه دست آمد و به کتابخانه اجازه داد تا دوباره گسترش  1شماره  1ساختمان مجاور در پل جورج 

  .شد جادیامه سابق ااتاق روزن یطبقه در باال میسطح ن کی، 0960شد و در سال  یداریخر یگریمجاور د یهاساختمان

اختمان س کیقبالً در  نهایکتابخانه افتتاح شد. ا یدر ساختمان اصل یقیکودکان و موس دیجد ی، کتابخانه ها1101 یم در
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کتاب  گرریتصو نر،یر نیتوسط کاتر یوارید کیگراف کی یجداگانه در پل جورج چهارم قرار داشتند. کتابخانه کودکان دارا

 .است زهیکودکان برنده جا

زنان اسکاتلند، در  یهامارستانیموسس ب س،ینگلیا یدکتر الس ادبودیسالگرد مرگ او،  نی، در صدم1107نوامبر  در

یار زیبا از کتاب در سراسر های اسرارآمیز و بسمجسمه مجموعه یی از 1100در سال  شد. ییرونما یکتابخانه مرکز

اثر  11های نوشته شده به وجود آمدند. تا به امروز حدود از کلمه اژدها های تئاتر و تخمرگ ظاهر شد. اجراهای بوادین

 و منتظرند روزی کشف شوند.  ست ا ها قرار گرفتهفروشیها و کتابای خلوت در کتابخانهدر گوشه و ساخته شده

ها هویت هنرمندی که این...« ها و ا، کلمات، ایدههها، کتاببرای حمایت از کتابخانه»ای به همراه دارند: ها نوشتهتمامی آن

شماری از  ها در سراسر شهر پخش شده بود و تعداد انگشترا ساخته هنوز هم مانند یک راز باقی مانده است. این مجسمه

 .ستا ی مرکزی در معرض دید عموم گذاشته شدهها هم در کتابخانهآن

 :کتابخانه ملی اسکاتلند
ست  این کتابخانه از قدیمی ترین                                  های مطالعه  سالن با0681که درسال  کتابخانه های جهان ا

در  کهاست. « جان موری»آرشیو  ،جذابیت آناما دلیل اصلی  عنوان کتابخانه وکالتاسیس شد با،زیبا ومجلل  بزرگ نسبتاً

 چارلز" و "نبایرِ ردلُ"، "نسااتِاُ جین". سااپساه اندازی کرد.خود را اینجا  خانهچاپ 0768ادینبورگ زاده شااد و در سااال 

سخه و هانامه. کرد معرفی جهانیان به را "داروین صلی هاین سندهای تمامی ا سندگان و چند نوی جا اینی دیگر را در ن نوی

  .ردنمایشگاهی در معرض دید عموم قرار دا  توانید پیدا کنید که درمی

 کتابخانه ملی اسکاتلند
 

ها و کتابفردی را از های منحصااربهمواد اساات و مجموعه قانون واسااپاری تاکنون این کتابخانه مساائول 0719از سااال 

 های خطی اسکاتلند دربرداردنسخه

 کتابخانه ها را در قالبآن های خود را به مردم اهدا کرد و مجلسکانون وکال، مجموعه هیئت علمی اعضای 0915در سال 

سترس همگان قرار داد ملی هیأت امنای کتابخانه که شود اثر چاپی به کتابخانه وارد می 111٬011ساالنه بیش از  .در د

 .کندهدایت میآن را 

     :تورهای ادبی ادینبورگ
 . این تورهاکرد ها شاارکتتوان در آنشااود که میدر ادینبورگ انواع تورهای ادبی برگزار می                                   

 Edinburghادینبورگ، شاهر ادبی ) توان از طریق وبساایتشاوند و حتی میبرای سارگرمی، هیجان و تفریح طراحی می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C
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City of Literature)  شاهد آخرین رویدادها و تورهای ادبی

ترین تورهااای آموزنااده و . یکی از محبوببودادینبورگ 

سط بازیگران حرفهکنندهسرگرم زار ای برگی ادینبورگ تو

 .شودمی

شرکت در تورهای اما  از توانمی «Inspector Rebus»   با 

ی شاادهکننده و کمتر شااناختهدیدن مناظر و مناطق خیره

ستداران کتاب ادینبورگ»ادینبورگ لذت برد. تور  م ه« دو

های باستانی و باریک، ساله دارد که در خیابان 511قدمتی 

 ،شود. این تورهاهای پایتخت اجرامیها و گورستانبستبن

مندان هعالق همهِو مدرن،  و دوستداران نویسندگان تاریخی

پارلمان راضااای می ه هاقیسااال با همهِرا  کند. تور ادبی 

 کند تا ارتباط میاناساااکاتلند بازدیدکنندگان را دعوت می

به امروز،  تا  یات را از زمان نویساااندگان قدیمی  آن و ادب

 خیابان پرنسس                                                                                          .  کشف کنند

                                                     . سازد میمسحور  انسان را، شبا حومه خوش منظره، خط ساحلی بی نظیر و تاریخ شگفت انگیز ادینبورگ واقعا

 ها و حیات وحشها و بناهای قدیمی، باغموزه خرید، مراکز مانند گوناگون توریستی های جاذبه از ترکیبی شهر ادینبورگ

های شود؛ انعکاس نور بر تپهمیتبدیل به یک منظره بدیع ها  خیابان یی از هر گوشهدر شهر،با فدم زدن . استالعاده فوق

 شب ،ندارد خواب ادینبورگ .ارایه  می دهدهای قرمز و آبی دریای دور، ترکیبی رویایی از یک کوچه ساده سرسبز، صخره

 .بازند خورشید برآمدن نزدیکی تا هاکافه و هارستوران و رسدمی گوش به شهر هایخانه از موسیقی صدای صبح تا

سانی شهر ماه که مرداد ک شهر دیده را این  ساالنه این  شنواره  ضور در ج اند باور دارند که نیمی از جمعیت جهان برای ح

برپاسات و هنرهای کالسایک مردم را به رخ  0917از ساال شاهر تابساتانی  اند. جشانوارهراهی پایتخت اساکاتلند شاده

 کشد.می توریست های وارد به این شهر

 جاذبه های این شهر است.ماری از دیگرمینی پادشاه زیرز مسیر و اسکاتلند پارلمان 

 Royal Mile-ل یرویال ما

های ( با خانهHolyrood house« )وساهولی رود ه»کاخ  قلعه ادینبورگ و   به جاده ارتباطی برای اتصااال                  

ها برای شاااروع های تاریخی یکی از بهترین نقطهجذاب و نشاااانه

مملواست این شاهراه پر زرق و برق  .های شهر استاکتشاف جاذبه

غازهاز  نهم خا تاریخی، مسااااافر فههای  کا عدد و  ها و های مت

 .های هیجان انگیز رستوران

ا بباریک ی ها کوچهدرهای این منطقه مرتفع، بسیاری از ساختمان

د. کلیساای سانت جان در نها قرار دارهای پنهان داخل خانهحیاط

 .انتهای این مسیر قرار دارد

با قلعه و قصر و مایل سلطنتی از خیابان ها ه یی عمال مجمورویال 

شد که گذرگاه "بین آن شهر قدیمی  می با صلی  سدینبورگ اا . تا
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صطالح  این سده  نوزدهم  برای اولین بار ا سط در صیفی تو صورت تو شد، و  WM Gilbertبه  ستفاده  سال ا به  0911در 

 منتشر شد.  RT Skinnerعنوان کتاب راهنما توسط 

  کیلومتر( اساات، از این رو 0.80یک مایل اسااکاتلندی )حدود تً هولی رود هاوس بین قلعه و کاخ  های طول کل خیابان

این نام نامیده می شاااود. خیابان هایی که رویال مایل را تشاااکیل می دهند عبارتند از )غرب به شااارق( این منطقه به 

Castlehill ،Lawn market ،High Street ،Canongate  وAbbey Strand رویال مایل شلوغ ترین خیابان توریستی شهر .

  .استرقابت  در  قدیمی است که تنها با خیابان پرنسس در شهر جدید

 National Museum of-موزه ملی اساااکاتلند

Scotland- 
 که این موزه بازگشایی 1100از سال                              

 هدش بازدید ترین نقاطیکی از محبوب همواره کنون تاشد

 بازدیدکننده داشته است. بیش از دو میلیون بوده و ساالنه

های این موزه از سراسر اسکاتلند گردآوری شده و مجموعه

 شامل تاریخ طبیعی، زمین شناسی، هنر، علم و فناوری است. 

گالری و بیش ازهشت هزار اثر تاریخی  06این موزه شامل 

فند دالی اولین پستاندار شبیه سازی شده در است که گوس

                                                                                                                      .از ارزشمندترین آنهاستنیز جهان و فرم اولیه گیوتین 

                         موزه ملی اسکاتلند                                                                                                                                         

  - The Royal Botanic Garden of Edinburgh :کروباغ گیاه شناسی سلطنتی ادینب

سی ادینبورگ                                                      شنا شهر قرار گرفته باغ گیاه  شمالی  ست در بخش  . این باغ، ا

باغ از یکی یاهبزرگترین  ها در های گ نه تن ناسااای  شااا

های اسااکاتلند، بلکه در کل بریتانیا اساات؛ جایی که باغ

 و بساایاریکنند های ساانگی با هم تالقی میچینی و باغ

ای با گیاهانی از سراسر جهان در های شیشهدیگر از سازه

در این باغ وسااایع انواع گیاهان از . اندقرارگرفته همکنار

سااراساار خاک بریتانیا و جهان گردآوری شااده اساات. 

ا ب نه گرمسااایری  خا  ترین خانه نخل بریتانیا، یکبزرگ

ستانی و گونهارکیده نادری از  های های عجیب، خانه کوه

شمال آمریکا و چین را در این مجموعه  درختان هیمالیا، 

 چشمنواز است.های نادر هم نمایشگاهی از گل ید. در این باغستانداز نزدیک  می توان 

 Princess Street: خیابان پرنسس

 کنار خیابان در این شااهر ادینبورگ اساات. اصاالی بخش مدرنترین خیابان خیابان پرنسااس شاالوغ                            

 فروشگاه ترینقدیمی که به شهروجه یی فراموش نشدنی می دهد.  .و جذاب است زیبا هاییمغازه رنگارنگ دارای هایباغ

 در این خیابان قرار دارد. (Jenners of Edinburghجنرز او ادینبورگ ) جهان مستقل
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 چشم انداز خیابان پرنسس

 

مکان مناساابی برای درک  شهای هیجان انگیزها وکافهبامغازهخیابان یکی از جاذبه های دیدنی ادینبورگ اساات که این 

 شهر است.  ساکنین این روزمره  زندگی

سکاتلندمرکز " شهر نامهکنون شجره تا سده سیزدهم که از  "آرشیو ملی ا شودادرآن نگاهدهای مردم  در همین  ری می 

 د.خیابان قرار دار

تانی  باسااا  Holyrood–هولی رود  پارک 

Park 
 ترین نقاطپارک هولی رود یکی از دیدنی               

که همه ساله مورد بازدید گروه  شهر است تارخی 

 توریست های وارد به این شهرقرارمی گیرد. از  زیادی

های برخی از بهترین نمونه توانر این پارک مید

ک از نزدی  را باستانی اسکاتلندهای کشاورزی فعالیت

سده میانی سنت های کلیسای خرابه از ومشاهده کرد 

                                                           هولی رود پارک باستانی                                                                       آنتونی نیز دیدن کرد.

   Ferinch Festival of Edinburgh:-گ روفستیوال فرینج ادینب

ر ها در کل دنیا است. هاز بزرگترین جشنواره یکی اگر نگوییم بزرگترین، این جشنواره قطعاً                                             

ماه آگوست، این پایتخت اسکاتلندی از  در سال

به یک مرکز فرهنگی     یک شهر زیبا و آرام 

شود. در طول این متمایز و شلوغ تبدیل می

های ادینبرو،ک استیج بزرگ جشنواره، خیابان

برای بیش ازسه هزار اجرا، توسط حدود پنجاه 

هزار هنرمند هستند این جشنواره یکی از 

باید حداقل یک بار  رویدادهایی است که هرکس

ی دیدن آن را داشته در طول زندگیش تجربه

باشد. پس چند روزی را در ماه آگوست برای 

 .فرهنگ و هنر و حضور در شهر ادینبرو خالی کنید
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   Calton Hill Edinburgh-ادینبورگ هیل لتونکا

رنس پ ابانیخ یشرق یاسکاتلند است که فراتر از انتها نبورگ،یدر مرکز اد یاتپه کارلتن هیل                                     

. دشو یشهر استفاده م یها یتپه در عکس ها و نقاش ی نما زااغلب  اثبت شده است. ونسکوی یجهان راثیقرار دارد و در م

 . مقر دولت اسکاتلند است لیه کالتون

تپه قرار  یتند جنوب بیخانه سنت اندرو، در ش

 ریدارد. ساختمان پارلمان اسکاتلند و سا

در  رودیهول  کاخ مانند برجسته یهاساختمان

 نیهمچن لیدامنه تپه قرار دارند. کالتون ه یکینزد

 یو ساختمان است: بنا یخیتار یبنا نیمحل چند

دوگالد  ادبودی یبنا نلسون ادبودی یبنا،،یمل ادبودی

 ادبودی یبنا ،یمیقد یسلطنت  رستانیدب ،استوارت

  و رصدخانه شهر یاسیس یشهدا ادبودیرابرت برنز، 

 یاب و دیسا نیگر نبورگیمناطق اد نیب منطقه نای

  آن یخیتار یبناها زا یاز تپه کالتون با برخ یا منظره                                                   گرفته است.قرار لیه

  :نبورگیباغ وحش اد

 یجانورشناس پارک کسابق است که ی اسکاتلند یمل یپارک جانورشناس همان  ،نبورگیباغ وحش اد     

 11) یهکتار 81 یرانتفاعیغ

 نیهکتار( در منطقه کورستورف

رو به جنوب  نیتپه کورستورف دامنهدر  نبورگیاد

 .قرار دارد

ساخته شده و متعلق به  0901سال  این پارک در  

ه اسکاتلند است، ساالن یسلطنت یجانورشناس انجمن

قلعه  از بعد ودارد  دکنندهیبازد 611111از  شیب

 . ستااسکاتلند پ یجاذبه گردشگر نیدوم نبورگیاد

 ریدرگ ،یگردشگران و افراد محل یباغ وحش برا نیا

 است.در معرض خطر انقراض  واناتی، مانند پرورش حیاریبس یعلم یها تیفعال

 نیا نی. همچنه می شوندو پرورش داد یکه پنگوئن ها در آن نگهداراست باغ وحش در جهان  نیاول نبورگیوحش اد باغ

ضو باغ وحش ع نیداده است. ا یرا در خود جا کریغول پ یو پانداها نزلندیکوئ یاست که کواالها ایتانیتنها باغ وحش در بر

 ییاروپا یها ومیوحش و آکوار یانجمن باغ ها، (BIAZA) رلندیو ا ایتانیبر یها ومیوحش و آکوارهای  انجمن باغ 

(EAZA)ها ومیوحش و آکوار یباغ ها ی، انجمن جهان (WAZA) اسکاتلند است.  ازکننده  دیبازد یو انجمن جاذبه ها

 یدرخت یهامجموعه نیتروحش از متنوعبا یهااسکاتلند اعطا شده است. باغ یگردشگر ئتیچهار ستاره توسط ه نیهمچن

 .است انیدر لوت
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 Jupiter Art Land :ژوپیتر آرتلند

 در است. این پارک شده واقعادینبورگ  ی شهردر حومه (Jupiter Art land) لند ژوپیتر آرت پارک                        

مکانی  استرا در خود جای داده  این پارک که تعداد بسیاری مجسمه دوستان است .، یک بهشت واقعی برای هنر واقع

 آید. برای تالقی هنر مدرن و طبیعت به حساب می

 
 

 یهنر یمعاصر و گالر یپارک مجسمه ساز کیژوپیتر آرتلند انتخابی مناسب برای الهام گرفتن و خالقیت فرد یا داشتن 

  ت.عموم باز اس دیبازد یماه مه و سپتامبر برا نیب که.است نبورگیازشهراد در خارج

ها،  کالس برگزاری  قیثبت شده است که از طر هیریموسسه خ کی« پارک مجسمه سازی ژوپیتر دبنیا» این پارک دارای 

 06در  یقرن نوزدهم ییروستا ی، خانه ایک در محوطه این پارک .اداره می شود یمال یو کمک ها دادها،یکارگاه ها، رو

 دارد.قرار  نبورگیغرب شهر اد یلومتریک

شد و بر پرورش  سیتأس لسونیو یکیرابرت و ن یداران هنرتوسط مجموعه 0999سال در سازی مجموعه مجسمه  این

 د.جنگل و چمنزار تمرکز دار بیجرده  درخاص  یآثار هنرمندان معاصر و سفارش کارها

 -Hotel and other accommodations-اقامتیواحدهای  هتل و 

 ت اقامتی درساسایر تاسی کیف انواع هتل و رسمی ارائه شده درباره کم ورین آمار خبراساس آ                                   

این شهر در دست  در یفیت های متفاوت از نقطه نظر درجه بندی کبا  اتاق در انواع هتل01111، درحال حاظر ادینبورگ

اتاق در درجه های متفاوت از  0111 آپارتمانی  مجموعه های مسکونیف نظر از ربهره برداری می باشد. افزون براین ص

 ستاره در دست احداث است.  لحاظ تعداد

پادشاهی متحده  به طور متوسط در قیاس با سایر شهرهای ستاره  5و1لحاظ هتل های  ازاست که ادینبورگ  الزم به ذکر

 دست یافت.قامتی مناسب یا تاسیس ا هتل  می توان به بودجه یی برای هر این  با وجود ح قراردارد.طباالترین س در

 ورگ:های ادینب رستوران

با قیمت های متفاوت در هر  ،غذاانواع های متعدد و با رسااتوران ،، شااهری مدرنگروادینب                                    

شد.  سطحی سنک ز امی با سپانیایی در رستوران ا صیل ا غذای خوب ژاپنی  گرفته تا ، (El Quixote) «ال کیخوته»های ا
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میروس کانتینا »رستوران Ting Thai Caravan) کاراوان »در را غذای تایلندی و  (Sushiya) ،«سوشی»رستوران های در 

 . دردسترس استتینگ تای شهر هم درمرکز  Miro’s Cantina Mexicana« مکزیکانا

 Porto Belo Beech-ساحل پرتوبلو

ست که نامش با دریا و آفتابورگ ادینب با وجود اینکه                        س جایی نی شد، اماو شده با  دارا ی  احل معروف 

شنی زیبا در کنار اقیانوس ساحل   می یک 

شد شهر جذابیت ویژه یی می دهد با  که به 

صر به  . ساحل هیج ویژگی منح هرچند این 

جذابیت شهر بنابه اشاره به فردی ندارد، اما 

 (Portobello) ساحل پُرتوبِلوکمک می کند 

   باارای آلایاادهتااا اناادازه یاای مااکااان 

اگر آب و هوا  .غروب خورشید استمشاهده

به آب تواناجازه دهد، می  با و زد تنی هم 

شااهر را کمی اسااتشاامام بوی رییایی دریا 

                                                   ساحل پورنوبلو                                                                                                              .دید متفاوت

 Edinburgh Airport -نبورگیفرودگاه اد

 کیباند و  کی یدارا. نبورگیاد ستونیدر منطقه انگل واقعاست  یفرودگاهفرودگاه ادینبورگ                                

 .نفر در آن مشغول به کار هستند 1511است و حدود یمسافربر نالیترم

 نیشلوغ تر 1109فرودگاه در سال  نیا

 01.7از  شیب واسکاتلند بود  فرودگاه

افزون براین  جابجا کرد. مسافر را  ونیلیم

فرودگاه شلوغ  نیششم 1109در سال 

 نیا ه است.نظر تعداد مسافر بود زا ایتانیبر

در غرب مرکز شهر، درست خارج  فرودگاه

واقع شده است.  M9و  M8از بزرگراه 

 Globalو اداره آن توسط  تیمالک

Infrastructure Partnersباشد.  یهستند، م زین کیفرودگاه گاتو تی، که سهامدار اقل 

 :خواهرخوانده یدوقلو و شهرها یشهرها

ی خواهرخواندگ یالملل نیقرارداد ب 01وارد  0951از سال  نبورگیاد شهر                                                           

  : پی شده استدربه شرح 

-0977،ونکوور،  کانادا  -،0971 وزلندی، ندیوندین-،0961 ایتالیفلورانس، ا -0958،فرانسه  س،ین -،0951،آلمان  خ،یمون -0

 -،0990آلبورگ، دانمارک  -،0989 نیاوکرا ف،یک -،0985 ایاسپان ا،یسگو -،0985 نیچ ، شنژ -0977، ا،یفرنیکالگو،یسن د

 .هیسن پترزبورگ، روس-01 -،0995کراکوف، لهستان -0991،کاتماندو، نپال  -0991،ژاپن، ژاپن  وتویک
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