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 فوردآکس

Oxford 

 

 نشان شهر آکسفور

Fortis est Veritas” “ 

 "حقیقت قوی است"

 

 نمایی از شهر آکسفورد

 کیلومتری 91کیلومتری شمال غربی لندن، و در  81در جنوب انگلستان، به  فاصله  واقعآکسفورد شهری دانشگاهی است    

شهر شهر بیرمنگام. شهرهای انگ این  شهورترین  شهرتی شهری ک .ستیس البه جرئت از م شگاه معروفش از  ه به لحاظ دان

به معنای:   "آکستتن فورد"را از  نامش شتتهری که آنگلو ستتاکستتون ها نخستتتین ستتاکنانش بودند و .جهانی  برخوردار استتت

شگاهیش به عنوان   "گاوفورد" شهری که افزون بر موقعیت بال منازع دان ست.  سی زبانگرفته ا شگاه جهان انگلی  از ،اولین دان

 .نیز شهرت دارد  "رویای مناره ها"  به شهر و، از جایگاهی ویژه برخوردار بوده استدیرباز در اقتصاد و به ویژه صنعت انگلیس 
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 اقتصادی سیاسی و، تاریخی، جغرافیائی ویژگی های

 :معیتج پهنه و ،یتموقع

 بیرمنگام، شرقی جنوب کیلومتری121 لندن، غربی کیلومتری شمال 92 بنا به اشاره واقع دراست  آکسفورد شهری            

 است، بانز انگلیسی جهان در دانشگاه ترینقدیمی کهآکسفورد دانشگاه استقرار محل .بریستول شرقی شمال کیلومتری 98 و

 .می باشدحال تازمان آنگلوساکسون ها اواخردوره از انگلیسی معماری همهِ سبک های  با هاییساختمان دارای و

شهر شوند( از شناخته می همIsisدرمحل با  عنوان که ) Thamesوتیمز   Cherwellای چرویل هرودخانه گذرند و می این 

 . می سازندرودخانه ها و دشت های سیالبی آنها وسعت مرکز شهر را محدود پیوندند.ایندر جنوب مرکز شهر به هم می

ستائی برای تنظیم فضای روت محیطی و برنامه ریزی شده آکسفورد در میان کمربند سبز آکسفورد که برآیندسیاستی زیس

ست شد قرارگرفته ا شایر می با سفورد شهر آک ست هدف . اطراف  سیا سترش بیازاین  شگیری از گ شهر وبه حداقل پی رویه 

سبب متهم  سفورد،  سکن در آک ست. افزایش زیاد قیمت م شهرک های نزدیک ا ساندن همگرایی با  سشدن ر سیا  و تاین 

شده  ستموجب  شد ا شهربا شاهی متحدِ گران ترین  سر پاد سرا سفورد  بعد از لندن در  شاوران امالک  ، وآک  خواهاننیز م

 .باشند آزادسازی منطقه های صنعتی متروکه در کمربند سبز برای خانه سازی های جدید

 ودوج سبز فضاهای برخی در داخل شهر نیز ندچهر است، واقع شهر از خارج در سبز کمربند پوشش تحت منطقه بیشترین

  ی، و روستتتاCherwell و رودخانه مزیت یالبیستت یاز چمنزارها یاریبستت شتتهرستتبز در داخل  یاز فضتتاها یاما برخ دارد.

Binsey است کوچکتر یفضا نیچند با، همراه . 

 یهاآهن، پارکراهکوچک  یهاو و جاذبهلسلُپارک کاتِ :تحت پوشش عبارتند از یدنید یهاو مکان دازانچشم یهایژگیو ریسا

سنت مارگارت و چاه، و ولورکوت  یسایکل وت،یمتعدد، استون ا یورزش یهانیمشترک هوگاکر، زم یگرددانشگاه، پارک بوم

 .یکامن و باغ محل

 :شهر مرکز

 مارکت، کورن خیابان اتصتتال محل که چهارراهی دارد، قرار کارفاکس مرکز در و استتت کوچک نستتبتاً شتتهر مرکز                

ستریت کوئین ست( شده روپیاده عمدتاً،)که ا سدود ؛«باال)» High خیابان و آلدیت سنت ،ا ست( ترافیک طریق از شده م . ا

 مستتتقل فروشخرده کمی تعداد همچنین و آکستتفورد، ایزنجیره هایفروشتتگاهمرکز استتتریت کوئین و مارکت کورن خیابان

ست سات ترینطوالنی از یکی که ا سی سیس 1718 سال در که بود Boswell's آن تأ ستشد تأ شگاه این. ه ا  سال در فرو

سته 1212 ستگاه شهر، تاالر جمله از محلی دولتی ساختمان چندین اما دارد وجودکمی هایمغازه آلدیت سنت در.شد ب  ای

ستقرند محلی شورای دفاتر و شهر پلیس  از خیابان ترینطوالنی( شودمی حذف سنتی طور به خیابان کلمه) High. درآن م

هادرآن  کالج و دانشتتگاه هایستتاختمان بیشتتتر اما ، باال ستتطح و مستتتقل ایزنجیره فروشتتگاه تعدادی و استتت خیابان چهار

  .ستا ونتلویزی و فیلمکارکنان  استفاده مورد مرتب طور به منطقه این نا می باشد کهمع این به تاریخی بناهای. دارد قراردارند

 جمعیت:

نفر با قومیت   1 51،152 میالدی 1217جمعیت  شتتهر وشتتهرستتتان آکستتفورد شتتایر براستتاس ستترشتتماری ستتال            

 ،درصد بریتانیایی آسیایی  1135درصد سفیدهای دیگر، 1135، درصد ایرلندی سفید 136 ،درصد بریتانیایی سفیدپوست6136

 درصد سایراکسونیان.131درصد مشکی و  136درصد نژادهای مختلط، 132
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 آب وهوا:

سیستم های آب  ازو بیشتر است  یکنواخت در طول سال بارش توزیع .  است دریاییو معتدل آکسفورد  آب و هوای           

 از اقیانوس اطلس تامین می شود.  برآمده و هوایی

درجه  1635شده . باالترین دمای ثبت است  1862در دسامبر ، درجه سانتیگراد -1738کمترین دمای ثبت شده در آکسفورد 

 است. 1219جوالی  15سانتیگراد در 

دارای طوالنی ترین سری رکوردهای دما و که  به ایستگاه هواشناسی رادکلیف است درپی مربوطآب وهوائی میانگین شرایط 

 رد.وجود دادراین سایت  1767بارندگی برای یک سایت در بریتانیا است. مشاهدات نامنظم  بارندگی، ابر و دما از سال 

میلی  97935با  1211میلی متر بارندگی است. در حالی که مرطوب ترین سال  11637با  1788خشک ترین سال ثبت شده 

ستمتر بود سپتامبر   .ه ا شده،  شده جوالی  11139بود، با افت  1771مرطوب ترین ماه ثبت  میلی متر. گرم ترین ماه ثبت 

سردت 1131با میانگین  1981 سانتی گراد و  ست. گرم ترین  -132با میانگین  1961رین ماه ژانویه درجه  سانتی گراد ا درجه 

سال  سال  1138با میانگین  1211سال ثبت شده  سردترین  سانتی گراد  و  سانتی  737با میانگین دمای  1879درجه  درجه 

 بوده است.1212گراد است. آفتابی ترین ماه ثبت شده، می 

 : حمل و نقل

سفورد                سهیالت حمل و نقل آک شاهی متحدِ  از نظرب ت شهرهای پاد سایر سعت درقیاس با  ،به ویژه با تکیه بر د

 برخورداراست. وبهتری  مناسبی  یطاز شراوجمعیت 

 در این فرودگاه قرار دارد.نیز کیلومتری شمال شهر قرار دارد. آکادمی هوانوردی آکسفورد  8فرودگاه آکسفورد در 

بریتانیا دارا می باشتتد. برای  پارچه حمل و نقل خارج ازلندن را در ستتیستتتم یکاولین  آکستتفوردنی نقل زمی حمل و نظر از

 می توان بهره جست. رت هوشمند ویژه این سیستمپرداخت هزینه استفاده از سیستم اتوبوس شهری،  از کا

 :اقتصاد

سفورد            صاد آک صنایع مباز دیر باز  اقت شارات و  شگری شامل تولید، انت تنی بر علم و همچنین آموزش، پژوهش و گرد

 است. بوده 

سفورد  ست. 1912سال از آک سیس موریس موتورز ، مرکز مهم تولید موتور بوده ا سفورد زمان تأ صلی افزون براین آک محل ا

طم . این کارخانه که از ستتال های پرتال واگذارشتتده استتت BMWبه  1222که از ستتال بوده استتت تولید خودروهای مینی 

با تهدید تعطیلی مواجه شتتتد، پس از نابودی برند  1992در اوایل دهه  جان ستتتالم به در برد، 1972در دهه بریتیش لیالند 

سال  شان موریس1981موریس در  ستین و روور تولید کرد، اگرچه آخرین خودروی دارای ن  ،، خودروهایی را نیز با برندهای آ

 در آنجا تولید شد.  1981در سال 

دانشگاه آکسفورد، در این شهر مستقر است، اگرچه دیگر کارخانه کاغذ و چاپخانه خود را اداره  انتشارات اصلی مده وبخش ع

شهر همچنین محل فعالیت شر  نمی کند. این  و چندین موسسه  Wiley-Blackwell ،Elsevierبریتانیایی  موسسه های ن

 انتشاراتی کوچکتر است.

شگادانش   سیاری از سببه و تکنولوژی این دان شغلیایجاد ب صت های   Oxfordمبتنی بر علم و فناوری از جمله  انواع فر

Instruments ،Research Machines  وSophos .1987ستتال  دانشتتگاه در این  شتتده استتت Isis Innovation  را برای

که متعلق به  Begbrokeی تأسیس شد و پارک علم 1992ترویج انتقال فناوری تأسیس کرد. پارک علمی آکسفورد در سال 



8 
 

به عنوان مرکز نوآوری دیجیتالی شتتهرت دارد، همانطور که دیجیتال دارد. آکستتفورد  دانشتتگاه استتت، در شتتمال شتتهر قرار

می بیشتردر آکسفورد مستقر که،  Passle، Brain mix ، Lab step آکسفورد تجسم آن است. چندین استارت آپ از جمله

   باشند.

 :آموزش عالی

شگاه                    شهر حضور دان شدهباآکسفورد دراین  ست عث   ، به ویژه آموزش عالیآموزشآکسفورد به مرکزی برای  ا

 تبدیل شود. 

شجویان و فارغ بیشتر هاشرکت موسسه ها و شگاه آکسفورد کارکنان آموزشی خود را از جمع دان ی گزینش مالتحصیالن دان

 کننداز موقعیت مکانی آکسفورد به عنوان نقطه فروش استفاده میو لیسی، ویژه برای آموزش زبان انگ، بهکنند

 : توریسم

ستان               شهر سفورشهر و  ستیآک شمار دبا جاذبه های توری شرکه بی  شگاه  بی سفوردآنها به دان  بوطی مرو کالج هاآک

 .می باشندانگلستان  بازدید رپُ از مراکز،تعلق دارند

(، دارای 1218در ستتال  بازدید کننده میلیون بیش از دهبر جذابیت عمده برای گردشتتگران )زون افمرکز شتتهر آکستتفورد  

 ، محل برج کارفاکس و کلیسای مریماست کوچک خرده فروشی دو مرکز  و پاتیناژ های زیاد، چندین تئاتر و یک پیستمغازه

شگاه مقدس شم دان ست که هر دو چ شهراندازی از منارها ضه می  راهای  شگران از بازار تاریخی   .کنند.عر سیاری از گرد ب

 رایج است.  بسیارل یتیمز/ایسیس و چرو درزدن  پاروسرپوشیده خرید می کنند. در تابستان،

 تاریخچه:

بودند و در ابتدا با نام آنگلوستتاکستتون ها  ، نخستتتین ستتاکنان آنمیالدی تاستتیس شتتدآکستتفورد درستتده هشتتتم              

 شد، می شناخته  "فورد گاو"نای کسنفورد، به معا ُ

ها به آن حمله دانمارکیو دهم، به یک شهر مرزی نظامی مهم بین پادشاهی مرسیا و وسکس تبدیل شد  سده در آکسفورد 

، بسیاری از دانمارکی ها در آکسفورد در جریان قتل عام روز سنت بریس به دستور اتلرد کشته شدند. 1221کردند. در سال 

 (کشف شد.قربانی مشکوک  12،اسکلت بیش از در جریان کار ساختمانی در کالج سنت جان  1228در سال )

سال  ستان و غارت   1221در  سوئین اول دانمارک به انگل شاه  سفورد وقتل عام در تهاجم پاد سال  وآک تهاجم نورمن ها در 

 به شدت آسیب دید.  ،آکسفورد1266

ولی منصوب شد، که دستور ساخت قلعه آکسفورد را برای تأیید قدرت نورمن ها رمانداری به نام رابرت دیفپس از فتح، شهر 

 سن از یک کلیسای کوچک و محل زندگی راهبانکه متشکل  یک جامعه رهبانی را در قلعه ایجاد کرد Doylyبر منطقه داد. 

شد، اما جایگاه خود را در تاریخ به عنوان یکبود. این  جورج در قلعه ی از قدیمی ترین مکان های آموزش جامعه هرگز بزرگ ن

ای از جفری مونموث، تاریخ پادشتتتاهان بریتانیا، مجموعه 1119رستتتمی بریتانیا به دستتتت آورد. در آنجا بود که در ستتتال 

سانه شت.اف سال  این شواهدی از زندگی یهودیان در این ، افزون بر های آرتور را نو جمعیت  .وجود دارد 1111شهر در اوایل 

شهر دیهودیان  سده دوازدهم این  شهر در جریان نفر تخمین زده می 122تا  82حدود ر طول   سال  هرج ومرجشود. این 

سال  1111 شد. در  صره  شهری به زبان التین 1191محا شور  شاراین شد، اعتبار آکسفورد با  اعالم، من شو انت که توسط رمن

ستتاکنان ندانش همان امتیازات و معافیت هایی را داد که هنری دوم اعطا شتتده بود، افزایش یافت و به شتتهرو وقت، پادشتتاه
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شاهی از آن برخوردار بودند.  سفورد از این  متفاوتی مذهبی مهمِ مراکزپایتخت پاد ضعیت آک شد. و شهر یا نزدیک آن بنا  در 

 تثبیت شد. 19 سده دوره تا 

سته"شاه جان". یکی از نوه های  سیس کرد. راهبان از را صومعه ریولی را تأ سکن ها،  ،  سی های مختلف )دومینیکن ها، فران

 شتربیسیزدهم  سده . در شدندخانه هایی با اهمیت متفاوت در آکسفورد  دارای کارملیت ها، آگوستین ها و تثلیث ها( همگی

. دش آغازپارلمان ها در این شهر برگزار می شد. مقررات آکسفورد توسط گروهی از بارون ها به رهبری سیمون دو مونتفورت 

 - 1189ژوئیه  6این اسناد اغلب به عنوان اولین قانون اساسی مکتوب انگلستان در نظر گرفته می شوند. ریچارد اول )پادشاه 

شاه 1199آوریل  6 شاه جان )پاد سران هنری دوم، هر دو به ترتیب در 1116اکتبر  19 - 1199آوریل  6( و  سپتامبر  8( پ

 ست.ا نصب  ت در آکسفورد به دنیا آمدند. پالکی در خیابان بومونت به یاد این وقایعدر کاخ بومون 1166دسامبر  11و  1157

یایی که در سرتاسر شهر پدید دوازدهم ذکر شده است. از صدها خانه آوار سده دانشگاه آکسفورد برای اولین بار در اسناد نام  

 ( باقی مانده است. 1115، تنها تاالر سنت ادموند )حدود آمد

شگاه کالج ) آنچه به سفورد عبارت بودند از دان شکده ها بود. اولین کالج های آک (، بالیول 1119سالن ها پایان داد، ظهور دان

ترجمه نوشته های فیلسوفان  دست به کار(. این دانشکده ها در زمانی تأسیس شدند که اروپایی ها 1161( و مرتون )1161)

  یی را به چالش کشید و الهام بخش اکتشافات علمی و پیشرفت در هنر بود.دند. این نوشته ها ایدئولوژی اروپاشیونانی 

 :جاذبه های شهر آکسفورد

ازجاذبه های  زیستتگاه های تاریخی پادشتاهی متحدِبه عنوان یکی از قدیمی ترین  شتهر آکستفورد                               

 کالج های آن تعلق دارندیاکستتتفورد و به دانشتتتگاه آ آنهایشتتتتربا  طبعی ومتنوع  که اگر نه کالّ ام-توریستتتتی فراوان تارخی

 است. برخوردار

عبارتند از موزه اَشتتمُولیِن، موزه تاریخ طبیعی، کتابخانه بادلیِن، موزه پیت ریوِرز، موزه تاریخ علم، به های مورد نظر ذجا برخی

 خواهد شد.ها پرداخته آنکاملتر به معرفی، که درپی و باغ گیاه شناسی آکسفورد

  : آکسفورد دانشگاه

 انگلستان آکسفوردشایردر منطقه  آکسفورددر شهر  دانشگاه آکسفورد دانشگاهی  پژوهشی است  که.                          

ه از ماندترین اسناد باقیقدیمیاما  ،اریخ دقیق تاسیس آن روشن نیستتبا وجود این که .قرار دارد

شان می شته ن سال دهد که فرایند آموزش گذ سفورد جریان 1296از  شته در آک ستدا تاریخی  ،ا

که آن را به قدیمی ترین دانشگاه در جهان انگلیسی زبان و دومین دانشگاه قدیمیِ همچنان فعاِل 

 جهان تبدیل می کند. 

که هنری دوم دانشجویان انگلیسی را از حضور در دانشگاه پاریس منع کرد، به سرعت رشد  1167از سال  آکسفورددانشگاه

، برخی ازدانشگاهیان از شمال شرق به کمبریج 1129دانشجویان و اهالی شهر آکسفورد در سال  کرد. پس از اختالفات بین

 رهسپار شدند و در آنجا دانشگاه کمبریج را تأسیس کردند.

 .شناخته می شوند کسبریجاَاین  دو دانشگاه باستانی انگلیسی ویژگی های مشترک بسیاری دارند و به طور مشترک به عنوان 

 اهدانشگ ها و امکاناتدپارتمان ،هادانشکده.جا ندارد چیز را یککسفورد دانشگاهی شهری است. به این معنا که همهدانشگاه آ

 .ندادر سرتاسر شهر پراکنده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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سال شگاه آکسفورد، درطول  سیاریهای فعالیت دان شدند. به ب شهرت  شگاه موفق به کسب  شجویان این دان  ثال عنوان ماز دان

شخا رنف 16 شگاه این آموختهاندیا دانشدریافت کرده جایزه نوبلصی که تا کنون از ا سفورد دان  تدریس اینجا در یا ند بود اک

 .ندا کرده

نفر از  12 از بیش و ورزشی المپیک مدالبرنده  52، بیش از مجلس عوامنفر از اعضای  122 وزیر انگلیس، بیش ازنخست 16

 .آموختگان این دانشگاه هستندن سیاسی دیگر کشورها نیز در بین دانشرهبرا

آکستتفورد در میان معتبرترین دانشتتگاه های جهان قرار دارد. این دانشتتگاه از ستتی و نه کالج نیمه خودمختار، شتتش ستتالن 

 اند. خصوصی دائمی، و طیف وسیعی از بخش های دانشگاهی تشکیل شده است که در چهار بخش سازماندهی شده

کنترل می کنند و راستتاّکه هر کدام اعضتتای خود را  ، نهادهائیی خودگردان در داخل دانشتتگاه هستتتندئهمه کالج ها نهادها 

 . می باشندساختار و فعالیت های داخلی خود دارای 

فورد ه دانشگاه آکسها عضو دانشگاه آکسفورد می باشند، زیرا دانشکده ها وکالج ها کال مربوط ب همه دانشجویان عضو دانشکده

 . می باشند

 و ساختمان ها و امکانات آموزشی وتسهیالتی آن در مرکز شهر پراکنده است.  می باشدپردیس اصلی آکسفورد فاقددانشگاه 

سمینارهاانجام  وهاسالن ،ها های گروهی کوچک در کالجها، آموزشتدریس درمقطع کارشناسی درآکسفورد شامل سخنرانی

دانشتتگاه انجام می دهند.  مرکزی هایها و بخشهای بیشتتتررا دانشتتکدهزمایشتتگاهی و گاهی اوقات آموزشکار آ .می شتتود

 تدریس در مقطع کارشناسی ارشد بیشتر به صورت متمرکز ارائه می شود. 

سفورد قدیمی ستم کتابخآک سی شگاهی جهان و بزرگترین  شگاهی جهان، و همچنین بزرگترین مطبوعات دان نه اترین موزه دان

 کند. دراختیاردارد و  اداره می دانشگاهی در سراسر کشور را

سال مالی منتهی به  شگاه در مجموع 1219ژوئیه  11در  شت 1315، این دان ستمیلیارد پوند درآمد دا میلیون  61138که  ه ا

 .به دست آمده استپوند آن از کمک های مالی و قراردادهای تحقیقاتی 

نخست وزیر بریتانیا و بسیاری از سران ایالت ها و دولت ها  18غ التحصیالن برجسته، از جمله آکسفورد طیف وسیعی از فار 

 در سراسر جهان را آموزش داده است. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
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سفورد   6برنده مدال فیلدز، و  1برنده جایزه نوبل،  71، 1212تا اکتبر  شگاه آک صیل کرده های دان برنده جایزه تورینگ از تح

های مدال المپیک کستتب کرده اند. آکستتفورد محل بستتیاری از بورستتیه 162ه فارغ التحصتتیالن آن بوده اند، ، در حالی ک

سیه رودز، یکی از قدیمی صیلی، از جمله بور صیلی فارغهای بینترین برنامهتح سیه تح صیلالمللی بور س یالتح ت.کتاب های ا

خارجی  های  ند ما  پیو راهن

بالیول، یکی از  کالج  تاریخ 

ل ترین کتتا ج هتتای قتتدیمی 

گاه  نده دانشتتت یل ده تشتتتک

سفورد  ست کهآک  گویای آن ا

سفورد در اوایل  تدریس در آک

به شتتکلی وجود  1296ستتال 

ست شته ا سال  و دا  1167از 

که دانشتتجویان انگلیستتی از 

شتند، به  شگاه پاریس بازگ دان

                                                           سرعت رشد کرد. 

 نمای هوایی کالج مرتون                                                                                

در زمان ستلطنت هنری ستوم اعطا شتد. پس از اختالفات بین  1118در ستال بنا به اشتاره  این دانشتگاه منشتور ستلطنتی 

خشونت به کمبریج گریختند و بعداً دانشگاه  ه سببب، برخی از دانشگاهیان 1129دانشجویان و مردم شهر آکسفورد در سال 

 . .کمبریج را تشکیل دادند

های های جغرافیایی همچنان بر وابستگیهای بعد، زمانی که عضویت در یک کالج یا سالن درآکسفورد مرسوم شد، ریشهسدهدر 

ها، کنفرانسیس ها،مذهبی، از جمله دومینیکنهای این، اعضای بسیاری از فرقه   بسیاری از دانشجویان تأثیر گذاشت. عالوه بر

                                                                                     کردند. نفوذ پیداوسیزدهم در آکسفورد مستقر سدهها، در اواسط ها و آگوستینیانکارملیت

 برای جوانان، مشترک اتاق) JCR کالج دانشجویان، از بسیاری یبرا که است حدی به دراین شهر دانشگاهی زندگی اهمیت

 و هاJCR .شودمی دیده OUSU از ترمهم( التحصیالنفارغ برای میانی، مشترک اتاق) MCR یا( کارشناسی دانشجویان

MCRدر خود همتایان از نمایندگی به منتخب دانشجویان سایر و دارد رئیس یک که هستند ای کمیته دارای کدام هر ها 

 در کردن خرج برای توجهی قابل بودجه اغلب و کنند می سازماندهی را رویدادها آنها این، بر عالوه. دارند حضور کالج مقامات

  (.دریافت می شود دانشجویی بارهای مانند دیگر منابع از گاهی و آنها های کالج از پول) دارنددراختیار تمایل صورت

سفورد مالک بزرگتر شگاه آک سر دان سرتا ست. بیش از  بریتانیاین کتابخانه در  شامل  11ا شریه  82222میلیون جلد کتاب ) ن

 .است کتابخانه این مجموعه گردآوری شده 12الکترونیکی( در 

  :حی کلیسای مسیسالن غذاخور

سالن یکی از ویژگی های مهم کالج آکسفورد است که مکانی را برای صرف غذا و معاشرت   این                                    

 فراهم می کند.

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
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 Oxford’s Attractions-شهر آکسفوردهای  دیدنی

 Museums & Galleries-ها یها و گالر موزه

سفوردآ                          س یهاو مجموعه هایها، گالرموزه دارای ک ست که ب یاریب   ندارند و یورود ینهیآنها هز شتریا

شوند از جمله جاذبه های کالّ شمرده می  سنی نه تنها َآکسفورد، بلکه پادشاهی متحدِ  شترآنها.توری شگاه د ئی ازبخش ها بی ان

ال ساختمان آن در س نیاول ا،یتانیموزه در بر نیتر یمیجهان، و قد یموزه دانشگاه نیاول ن،یموزه اشمولمی باشند.  آکسفورد

شد  1681-1678 یها سال  وساخته  سال  1677در  شد. موزه در  سفورد داده  شگاه آک ساز کیپس از  1229به دان  یباز

آنژ، لئوناردو  کلیآثار م جملهاز  ،یاز هنر و باستان شناس یقابل توجه یمجموعه ها یمجموعه دارا نیشد. ا ییبزرگ بازگشا

ند کله عقرب، مرمر پر ییها نهیگنج نیو همچن کاستتتو،یترنر، و پ ،ینچیداو   یحاو نیو جواهر آلفرد استتتت. همچن نیمان

 .ددانن یموجود م ینمونه ها نیاز بهتر یکیآن را  یاست که برخ وسیواریبکر استراد ولنیو کی ،«حیمس»

شتر شهرت   سفورد بی شیشهر آک شگاه م از  نا سفورد دان شگاه آک ستشهورش، یعنی دان شتر منطق ضمن اینکه،  ا و  ه هابی

شگاه ساختمان سفورد های دیدنی آن نیز، به نوعی مربوط به این دان شهر آک ست. برخی بناها ومراکزدیدنی در خور اهمیت  ا

 :عبارتنداز

  : Ashmolean Museum- موزه اَشمُولیِن

 در قرار دارد. این موزه انگلستان آکسفوردشهر در است که  جهان موزه دانشگاهیترین قدیمی موزه اشمولین                    

ها و اشتتیای باستتتانی همچون مندی از نقاشتتیارزشتتافتتاح شتتد. در این موزه مجموعه  الیاس اشتتمولتوستتط  1681 ستتال

 1681-1678 یدر سال ها نیساختمان موزه اشمول .شودنگهداری می رومیهای و سکه یونان باستانهایی از دوران تندیس

 به دانشگاه آکسفورد داده شد.  1677در سال  وشد ساخته 

بزرگ  یبازساز کیپس از  1229موزه در سال 

مجموعه  یمجموعه دارا نیشتتد. ا ییبازگشتتا

س یقابل توجه یها شنا ستان  از  ،یاز هنر و با

ثار م جمله ر، ترن ،ینچیلئونار دو داوآنژ،  کلیآ

سو،یو پ ه مانند کل ییها نهیگنج نیو همچن کا

و جواهر آلفرد استتتتت.  نیرمر پرعقرب، م

بکر  ولنیو کی ،«حیمستتت» یحاو  ، نیهمچن

از  یکیآن را  یاستتت که برخ وسیواریاستتتراد

                                                        .دانند یموجود م ینمونه ها نیبهتر

 نمای موزه اَشمُولیِن                                                                        

شگاهی برای خرید  سفورد قرار دارد. همچنین فرو سیار زیبا از آثار تاریخی آک ستورانی با نمای ب در باالترین طبقه این موزه، ر

و هدایای فرهنگی تهیه   کارت پستالمنزل، کیف، شال، جواهر ،  از وسایلسوغاتی در این موزه وجود دارد، و در آن می توان 

 رد.ک

 عصر به روی بازدیدکنندگان باز است و بازدید از آن رایگان می باشد. 5صبح تا  12این موزه همه روزه از ساعت 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
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 : (Museum of Natural History) -موزه تاریخ طبیعی 

به منظور جذب مطالعات علمی از دانشگاه آکسفورد  1862در سال  آکسفورد دانشگاه تاریخ طبیعیموزه                          

این موزه  امروزه تأسیس شد.

برای برجسته همچنان محلی 

پژوهش هتتای علمی و کتتار 

میدانی استتت و به میزبانی از 

مجموعه رویدادها، نمایشتتگاه 

ها برای عموم  یت  عال ها و ف

مردم و دانش آموزان از هر 

این  گروه ستتتنی می پردازد.

 زمتتیتتنتتهآثتتاری در متتوزه 

 شناسیحشره، جانورشناسی

 تاریخ طبیعینمای موزه                              .است را در خود جای داده شناسیزمینو 

 میلیون پوند بودجه به این موزه اختصاص داده می 1هزار نفر از این موزه بازدید می کنند؛ و  752ساالنه حدود  

 میلیون شیء در معرض نمایش قرار دارد.  7ر این موزه . دشود

 این موزه در مجاورت موزه پیت ریوِرز قرار دارد، و از این رو از هر دو موزه می توان در یک روز بازدید نمود.

ستهطبیعی موزه تاریخ  سفورد، مجموعهِ برج ستریت، آک سده رازابزایی  در برود ا سده های میانی تا  را در  19های علمی از 

خود جای داده است. ساختمان موزه به عنوان ساختمان قدیمی اشمولین شناخته می شود تا آن را از ساختمان جدیدتر موزه 

ساخته شد و قدیمی ترین موزه ساخته شده در  1681تکمیل شد متمایز کند. این موزه در سال  1891اشمولین که در سال 

 عموم باز است   به رویدوشنبه ها با ورودی رایگان جهان است. این موزه هر بعدازظهر به جز 

 است ه هدفمند در جهانزساخته شد، اولین ساختمان مو "الیاس اشمول"برای نگهداری مجموعه 1681این بنا که درسال    

طبیعت بود که موزه نهادینه کردن یادگیری جدید در مورد این آزاد بود. مفهوم اولیه از آغاز بازدید ازآن نیزبرای عموم  که 

شد و آزمایش سده هفدهم ظاهر  سفه طبیعی در شیمیکه های مربوط به فل شگاه  شد در دریک آزمای . طبقه زیرزمین انجام 

سترش یافت . شمول در حالی گ سخنرانی میانی مجموعه ا شد. در ها و نمایشکه  سه تاریخ طبیعی برگزارمی  هایی در مدر

شد ومجموعه هدیه لوئیس ایوانز با 1911سال  شتر موزه  شرفت بی به موزه تاریخ علم تبدیل و رابرت گانتر به  موزه  عث پی

 عنوان اولین متولی آن منصوب شد. 

شگاه ها  سال ، مجموعه ها و نمای سخنرانی در  شتین در یک  سط آلبرت انی شتین که تو سیاه انی سفورد  1911تخته  در آک

ضر جای شد. این مجموعه و خود بنا در حال حا ستفاده  سازی ا سعه فرهنگ و مجموعه  گاه ویژه ای در مطالعه تاریخ علم و تو

ست که  شتین ا سیاه انی شیاء در این مجموعه تخته  شاره غرب دارد. یکی از نمادین ترین ا شتین در بنا به ا مه  16آلبرت انی

ستفاده کرد . مجموعه فع 1911 سفورد از آن ا شگاه آک سخنرانی های خود در حین بازدید از دان شامل حدود در   18222لی 

استتت که تقریباً تمام جنبه های تاریخ علم را نشتتان می دهد و هم برای مطالعه  12شتتی از دوران باستتتان تا اوایل ستتده  

آکادمیک و هم برای لذت بردن عموم بازدیدکنندگان استفاده می شود. این موزه شامل طیف وسیعی از ابزارهای علمی مانند 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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سطرالب )کامل تر سبه،  172ین مجموعه در جهان با حدود ربع، ا ضی اولیه )که برای محا ساعت آفتابی، ابزارهای ریا ابزار(، 

سکوپ و دوربین(، تجهیزات مرتبط با  سکوپ، تل شود(، نوری. ابزار )میکرو ستفاده می  سیم ا شه برداری و تر نجوم، ناوبری، نق

وال، های خطی، انکوابیخچه ابزارهای علمی که شامل نسخهشیمی، فلسفه طبیعی و پزشکی، و یک کتابخانه مرجع در مورد تار

  شود.های چاپی و موارد اولیه عکاسی میها و فورمهچاپ

های قاب بلند در اتاق بیستتون به دار و ستتاعتهای فانوساین موزه توستتعه ستتاعت های مکانیکی را نشتتان می دهد. ستتاعت 

شته شده ساعتنمایش گذا سیریل بیسون )اند، و نام آن به افتخار  ستانی  اش را به موزه ( که مجموعه1975–1889شناس با

سته به  ساعت های اولیه برجک در باالی پله ها از زیرزمین تا طبقه همکف برج ست.  شده ا شته  ست، به نمایش گذا داده ا

افورد را هم در خود ای از عاج و دیگر اشیاء ساخته شده توسط لیدی گرترود کرنمایش گذاشته شده است. این موزه مجموعه

 جای داده است 

 :Bodleian Libraries- نادلیِوب های کتابخانه

سفورد خدمات می 18ای از های بودلیان مجموعهکتابخانه                              شگاه آک ست که به دان دهند، از کتابخانه ا

 هاست. های مرکزی و دانشکدهیگرازکتابخانهترین آنها، خود کتابخانه بودلیان، و همچنین بسیاری دجمله معروف

سال  صنوعات متعدد دیگر را در  11، کتابخانه ها مجموعاًنزدیک به  1217-1216از  شیاء و م میلیون موردچاپی وهمچنین ا

های )ستیستتم اطالعات کتابخانه OLISاین همکاری یک ستیستتم کتابخانه یکپارچه مشتترک،  حاصتلخود جای داده اند. 

بخانه .شلوغ ترین کتابخانه، کتادربرمی گیردهای اعضا راتابخانهک کندکه همهی را ارائه میی( است که فهرست اتحادیهآکسفورد

 بازدیدکننده خدمات ارائه می دهد، این کتابخانه  7522علوم اجتماعی است، که در اوج خود، در مدت تقریباً نه هفته به 

 

سازی دومین کتابخانه بزرگ بریتانیا پس از ک ضای ذخیره  شدید ف شد مداوم کتابخانه منجر به کمبود  ست. ر تابخانه بریتانیاا

ست. بیش از  شود. مکان 135شده ا سفورد ذخیره می  ستفاده قرار میمیلیون مورد در خارج از آک گرفت هایی که قبالً مورد ا

 فاده در چشایر بود.شامل یک کلیسای روستایی اضافی در نونهام کورتنی و یک معدن نمک غیرقابل است
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  Main Bodleian Library-کتابخانه اصلی بودلیان

شین، کتابخانادلیِوکتابخانه ب                                 سفورد ه پژوه شگاه آک صلی دان ،  یکی از قدیمی ترین کتابخانه های ا

یا قانون استتتتت.  دن جب   Legalبه مو

Deposit Libraries Act 2003 ، یتتک

هر کتابی که در بریتانیا به چاپ نستتتخه از 

اهدا شتتتود. دبه این کتابخانه می رستتتد، بای

 شتتده استتت آرشتتیو اینستتبب همین امر

میلیون جلد کتاب  11کتابخانه به بیش از 

یش یتتابتتد فزا تیش ا ی بر پس از  ، و آن را 

یا  تان نه بری خا تاب به بزرگترین ک الیبرری، 

 تبدیل کند.

 :Pitt Rivers Museum -موزه پیت ریوِرز

ست که مجموعه ها یموزه ا ورزیر تیموزه پ                        س یا شنا ستان  س یبا شنا سفورد در  یو مردم  شگاه آک دان

 .دهد یم شینما انگلستان را

 یعیطب خیموزه در شتتترق موزه تتتار نیا

ست و فقط از  شده ا شگاه آکسفورد واقع  دان

توان بتته آن  یآن ستتتتاختمتتان م قیطر

 داشت یدسترس

سال م نیا ستوس  1881وزه در  سط آگو تو

عه  سیتأستتت ورزیر تیپ که مجمو شتتتد 

 دانشگاهبه شرط  نیخود را به با ا یخصوص

در  یمدرس دائم کیآکسفورد اهدا کرد که 

 شود.  نییتع یانسان شناس

بالفور  یرهن وزهم یمتصد نیدر دانشگاه هستند. اول یو مردم شناس یباستان شناس سیتدر ریامروزه درگ یکارکنان موزه حت

مورد استفاده  یگریهدف د چیه یشود و برا هیمجموعه ته ینگهدار یبرا یبود که ساختمان نیا ایبود. شرط دوم در سند هدا

 . ردیقرار نگ

شگاه با توماس مانل نیبنابرا سر توماس ن ن،ید یدان صل نیکه همراه با بنجام ن،ید ونهامیپ ساختمان ا  خیارموزه ت یوودوارد، 

شگ یعیطب سه دهه قبل طراح اهدان ستخدام کرد تا  یآکسفورد را  ساخته بودند، ا ساختمان  کیو  ساختمان مجاور در پشت 

 .دیرس انیبه پا 1886آغاز شد و در سال  1885کند. مجموعه ساخت و ساز در سال  جادیا یاصل

از آنها توستتط  یاریکه بستت استتت دهیرستت قلم 522222رقم اکنون به  نیم بود؛  اقل 11222 نزدیک بهشتتامل  هیاول یایهدا

 .مسافران، علما و مبلغان اهدا شده است
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گرفته  میشد. تصم ییبازگشا 1212سپتامبر  11بسته شداما در  COVID-19 یریگهمه لی، موزه به دل1212مارس  17 در

 شیبه نما 1912هه سرها از دمیداده شده بودند، بردار شیبسته شدن نما نیمنقبض شده را که قبالً در طول ا یشد تا سرها

 گذاشته شده بودند

  :Oxford Botanic Garden & Arboretum- شناسی آکسفورد باغ گیاه

 باغ گیاه شناسی آکسفورد اولین باغ گیاه شناسی بریتانیا می باشد و در قدیمی ترین                                      

از نظر تاریخچه و موقعیت تأستتیس شتتده و در دانشتتگاه آکستتفورد  1611در ستتال  . این باغ دانشتتگاه این کشتتور قرار دارد 

سیآکادمیک،  شنا  در میان همه باغ های گیاه 

مجموعه کامل این  دارد.جایگاهی جهانی  دنیا

باغ گیاه شتتتناستتتی، منبع فوق العاده ای برای 

 آموزش و پژوهش گیاه شتتناستتان نستتل جدید

این باغ به عنوان یک باغ فیزیکی برای رشتتتد 

یاهان برای تحقیقات دارویی تأستتیس شتتد. گ

مروزه دارای بیش از  گونتته گیتتاهی  5222ا

هکتار( استتتت.  1⁄1+1هکتار ) 138مختلف در 

نوع ت م کی از  ی ین  ین حتتال ا ع ین و در  تر

های گیاهان عالی را شتتامل درصتتد از خانواده 92های گیاهان در جهان استتت و نمایندگانی از بیش از ترین مجموعهفشتترده

 ود. شمی

( برای راه اندازی یک باغ 1218پوند در سال  5222222پوند )بیش از  5222اولین ارل دانبی، 1611در سال هنری دانورز، 

 ل در گوشه شمالیروچکمک کرد. او مکانی را در سواحل رودخانه  "خدا و پیشبرد یادگیری کارهایتجلیل از"فیزیکی برای 

ر دزمین قبرستان یهودیان بود تا اینکه  این لج ماگدالن انتخاب کرد. بخشی ازمسیح، متعلق به کا کلیسایشرقی چمنزار 

 یهودیان از آکسفورد )و بقیه انگلستان( اخراج شدند.  1192سال 

 Christ Church: مسیح حضرت  کلیسای جامع

شناخته نیز  مسیح"خانه"به عنوان  یگاهکه  ح،یمعبد مسیا حیمسحضرت  جامع کلیسای                                           

دهنده  لیتشتتک های کالج ی ازکی ،شتتود یم

 ترین دانشتتکدهمعروف  وآکستتفورد  دانشتتگاه

 .روددانشگاه آکسفورد به شمار می

سال  نیا شگاه در  شاه  1516دان سط پاد تو

س یهنر شتم تأ سال  شد و سیه  1216در 

سفورد با  یاز کالج ها یکی شگاه آک بزرگ دان

دانشگاه تا سال  نیا .است بوده  دانشجو 619

قف  1219  ازپونتتد ونیلیم 57736بتتا و

 .بوده است کالج ها نیثروتمندتر
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رن(، تام کواد  ستوفریشده توسط کر یاز جمله برج تام )طراح یساختمان مهم از نظر معمار یتعداد یدارا حیمس یسایکل 

 ایششبود که توسط پادشاه چارلز اول گ یمقر پارلمان نیهمچن و بزرگ یچهارگوش در آکسفورد( و سالن غذاخور نی)بزرگتر

 بخشالهام ،ییطال ینماپاتر و قطب یمانند هر ییهالمیدر ف شیها عالوه بر نماستتاختمان نیا سیانگل یجنگ داخل درشتتد.

سر جهان  ییهاماکت سرا س یسایبه کل ویژگی ها نی. ابوده انددر  ست تا با تقر حیم  دکنندهیبازد ونیلیم مین بایکمک کرده ا

 شود.تبدیل گردشگران  یکالج آکسفورد برا نیترمحبوببه ساالنه، 

شهر قرار دارد  شکده، درست در مرکز  صلیاز قسمت.بازدیداین دان سالن ا شکوه،   ات آن گرفته  های مختلف آن، از کلیسای با

ستی آن چمنزار خوش منظره سالنبرای همه آزاد ا شکده الهام  ، در غذاخوری فیلم هری پاتر . سالن بزرگ این دان واقع، از 

 .گرفته است

کالج  سیرئ یآن به صورت رسم سیکند و رئ یکالج عمل م وچکک یسایآکسفورد به عنوان کل نیجامع اسقف نش یسایکل 

 است

 یهاکالج  نیتعداد در ب نیشتریکرده آکسفورد )ب لیتحص 18از  ایتانیبر رینخست وز 11کلیسای جامع حضرت مسیح تاکنون

سفورد  سا جادیا را (جیکمبر ایآک ست.  ص ریکرده ا شاه و النیفارغ التح شاه ادوارد هفتم، پاد سته عبارتند از: پاد دوم  امیلیبرج

جان الک و  لستتوفیاچ اودن، ف وی( و دبلبیعجا نیدر ستترزم سیکارول )آل سیلوئ ستتندگانیهلند، هفده استتقف اعظم، نو

شمند رابرت هوک.  سادان سئول ا زین یتا حد این کلی شگاه ر جادیم سلطنت نگیدیکالج دان شور  ست که بعداً من ود را به خ یا

 . شد لیتبد نگیدیدست آورد و به دانشگاه ر

        -Oxford Unlocked Castleقلعه آنالکد آکسفورد

ضلع غربی  در است ه ویران یک قلعه قرون وسطایی نورمنی بزرگ و نیم «ی آنالکد آکسفوردقلعه»                                

سفورد سفورد در آک شتر قلعه مرکز آک صلی در اواخرهای خندقشایر. بی  هسددوازدهم یا اوایل  سدهدار، موت چوبی و بیلی ا

نا ها ب قلعه .سیزدهم با سنگ جایگزین شد 

های نقش مهمی در درگیری به مشتتتهور

چهاردهم  ستتده ی داشتتت. در یستتتآنارشتت

ش یافت و این مکان ارزش نظامی قلعه کاه

عمدتاً برای اداره شتتتهرستتتتان و به عنوان 

فت. اکنون  فاده قرار گر ندان مورد استتتت ز

شکل  ستطیل  ست که برج م اعتقاد بر این ا

باقیمانده ستتتنت جورج مربوط به باقیمانده 

قلعه استتتت و یک برج دیده بانی مرتبط با 

شتر قلعه در جنگ داخ ست. بی شهر ا صلی  سون ا ساک شد و در دروازه غربی  ساختمان های  سدهلی انگلیس ویران  هجدهم 

 باقی مانده به زندان محلی آکسفورد تبدیل شد. 

سال  سال یک مجموعه زندان جدید به بعد در این مکان  1785از  شد و در  سترش یافت. این زندان زندان  1876ساخته  گ

سال  شد. این زندان در  سفورد  شد و به عنوان یک هتل و ج 1996آک سته  شد. بقایای قرون ب سازی  اذبه بازدیدکنندگان باز

  ریزی شده هستند.های درجه یک و یک بنای یادبود برنامهوسطایی قلعه، از جمله برج سنت جورج، ساختمان



18 
 

  Keble College -دانشکده کیبل

شگاه دان دهنده  ،لج های تشکیلاز کا ودانشگاه آکسفوردی دانشکده ها ترین یکی از بزرگ دانشکده کیبل                      

در خیابان پارکز، روبروی موزه دانشگاه و پارک های دانشگاه قرار دارند. این  این دانشکده آکسفورد است. ساختمان های اصلی

بل، از جنوب با جاده یکالج از شمال با جاده ک

 موزه و از غرب با جاده بلک هال همسایه

دی میال 1872این دانشکده در سال  است. 

عنوان بنای یادبود جان  تأسیس شد و به

که یکی از اعضای برجسته جنبش    بلیک

   ماهیت بر تأکید به دنبال وآکسفورد 

                                          کاتولیک کلیسای انگلستان بود، ساخته شد.

الج ک دراین تدریس  در نتیجه، تمرکز اصلی 

ف اکنون طی اماد، بواستوار  الهیات بیشتر بر

  نمای دانشکده کیبل              .دشوارائه  می در سراسر دانشگاه علمی زمینه های گسترده ای از

 به دروس علمی بود.  بیشتر جهانی دوم، گرایش جنگ پس از

ش شتر مردان بود و  ویژه تنها آغاز گده دراین دان سانس مقیم کالج بودند.بی شجویان لی سیاری ا دان مردانه  هایز کالجمانند ب

 پذیرفت.  1979آکسفورد، اولین گروه جنسی مختلط خود را در سال 

شکده بنا  ساختمان ی این دان سط ویلیام باترفیلد و برانگیز بودهای نئوگوتیک آجر قرمزی که زمانی بحثبه دلیل  طراحی  تو

 1211/1211در سال تر دانشگاه آکسفورد است رگهای بزیکی از کالج کیبل کهمتمایز است.  از سایر ساختمان ها  شده بود،

در دانشگاه کمبریج کالج  کیبلاست. کالج خواهر  بوده دانشجوی کارشناسی ارشد 115دانشجوی کارشناسی و  111دارای 

  است. Selwyn سِلوین

 Bodleian Library :نادلیوکتابخانه ب

های اروپا می ترین کتابخانهپژوهشی دانشگاه آکسفورد و یکی از قدیمی اصلیِکتابخانه ، الیودی بکتابخانه                         

گذارش ستتتر باشتتتد که نام خود را از بنیان

 تردید بدون ، و استتتت دلی گرفتهوتوماس ب

 .باشدها نیز مییکی از زیباترینِ آن

نه   خا تاب میلیون آیتم  11با بیش از این ک

س از پچاپی، دومین کتابخانه بزرگ بریتانیا 

کتابخانه بریتانیا استتتت. بر استتتاس قانون 

قانونی  نه های  نه 1221کتابخا ، این کتابخا

ثار  قانونی برای آ نه  خا تاب یکی از شتتتش ک

منتشتتتر شتتتده در بریتانیا استتتت که حق 

 را دارد.  پادشاهی متحددرخواست یک نسخه از هر کتاب منتشر شده در 
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رای مدیریت اداری تحت حمایت خدمات کتابخانه دانشتتگاه آکستتفورد ب، 1222در ستتال دانشتتگاه آکستتفورد  یکتابخانه ها

(OULS گرد هم آمدند، و از ستتال )عمل یکی از آنهاستتتنیز  به عنوان کتابخانه های بودلیان، که کتابخانه بودلیان  1212 

 می کنند

سفوردهمه کالج  شگاه آک صوص به خود را دارند که در مواردی ازکتابخانه ،های دان د و انباقی مانده کتابخانه بودلیان های مخ

)جستجوی کتابخانه آنالین آکسفورد(، کتابخانه  SOLO. با این حال، آنها در می باشند Bodleianهمه آنها کامالً مستقل از 

شیوهای Bodleianآنالین کتابخانه های  سیاری از آر شرکت می کنند. ب ستقلی دارد،  ست م شگاه کالج، که فهر ، به جز دان

  .گرفته اندبرای دسترسی عموم به صورت آنالین قرار  1215خانه دیجیتالی شده در سال کتاب

 Radcliffe Camera - رادکلیف کمرا

دانشتتگاه آکستتفورد باشتتد؛ اما « ی علوم رادکلیفکتابخانه»منظور ستتاختند که محل  ابتدا به این را این بنا                     

 .ن تبدیل شده استادلیوی ببخانهی کتاامروزه، به اتاق مطالعه

در دانشتتتگاه  یستتتاختمان  فیرادکل نیدورب 

 بزیگ مزیآکسفورد انگلستان است که توسط ج

 1717و در سال  یطراح کیبه سبک نئوکالس

 نیبودن دورب یارهیستتاخته شتتده استتت. دا

لب آکستتتفورد،  را آن تیموقع ف،یرادکل در ق

نقطه ها، آن را به ستتاختمان ریاز ستتا ییجدابا

سفورد تبد یکانون شگاه آک ست لیدان و  کرده ا

 یهاشیدر نما شتتهیهم باًیتقر لیدل نیهم هب

 می شود.مختصر دانشگاه گنجانده  یبصر

کتابخانه از امالک  یستتتاخت و نگهدار نهیهز

شک فیجان رادکل سال  ی، پز شت یپوند از خود برجا 12222مبلغ  1711که پس از مرگش در  ستشد نیتام گذا بق . طه ا

. میکتابخانه بود نیا دهیچیپ دیشاهد خر یانیآغاز شد، اگرچه در دوره م 1717او، ساخت و ساز تنها در سال  تیوص طیشرا

سال  یرونیب ی. نماتیسا ضا لیتکم 1717در  س انیبه پا 1718سال در یداخل یشد و ف  11افتتاح کتابخانه تا  هرچندد،یر

 .افتاد قیبه تعو 1719 لیآور

بود که  ییکتاب ها یکتابخانه دارا نی، ا1812کتابدار آن منصوب شد. تا سال  نیبه عنوان اول زیوا سیآن، فرانساز اتمام  پس

 امزیلیتمرکز خود را بر علوم محدود کرد. و امز،یلیجورج و یداد، اما تحت رهبر یاز موضتتوعات را پوشتتش م یعیوستت فیط

 نیعقب بود. در ا Bodleian هنوز از فیکتابخانه رادکل 1852ستتتال  اگرچه تا رد،به روز ک یتوجه یکتابخانه را از حالت ب

با دانشتتتگاه و  فیادغام ستتتاختمان کتابخانه رادکل یرا برا ییهاونتورث آکلند، کتابدار آن زمان، طرح یمرحله بود که هنر

 انیتولد، ارائه کرد که توسط مشده بو ساخته یکه به تازگ فیانتقال به کتابخانه علوم رادکل یکتابخانه برا یهامجموعه کتاب

 شد.  رفتهیکتابخانه پذ

 Bodleian یشتتناخت و به عنوان اتاق مطالعه برا فیرادکل نیبه عنوان دورب را ستتاختمان نیادانشتتگاه نقطه بود که  نیدر ا

  انتخاب کرد.
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 Church of St Mary: مریم مقدسکلیسای 

یکی از دوست  .این کلیسا شود زیبا و دکور خاص منارش شناخته میا معماری ب ریم مقدسکلیسای                               

آن رج تواند به باالی بمیسفورد کاز دانشگاه آ گان بازدیدکنند .شمرده می شودهای دانشگاه آکسفورد ترین ساختمانداشتنی

 .ا بنشیندبه تماش راچشم انداز دیدنی مرکز شهر،  رفته است  میالدی 11 سده ی که متعلق به

جائی  ،کلیسای سنت مری، یا مریم مقدس

ه رشد کرد نجاآ دانشگاه آکسفورد از کهاست 

 ازر تبیش محله آن هایساختمان است و

 دانشگاه تشکیل شده است.  ساختمان های

سیزدهمی به روی عموم باز است  سدهبرج 

مناظر خوبی از به راحتی می توان  از آنجاو

، به ویژه را قلب شهر تاریخی دانشگاهی

 میدان رادکلیف، دوربین رادکلیف، کالج 

 .مشاهده کردرا برازنوس، و آل سولز های 

نشان می دهد که این کلیسا قبالً متعلق به امالکی بود که توسط اوبری دو کوسی، و محله ای  1286سوابق مربوط به سال  

ساختمان  ولیندانشگاه آکسفورد، کلیسا به عنوان ا آغازین  در روزهایه است مور را شامل می شد، تعلق داشت که بخشی از لیتل

د. در استفاده می ش ازآندانشگاه بود و برای سخنرانی امور  اداره سیزدهم، این کلیسا مقر  سده در اوایل  .دانشگاه پذیرفته شد

 .اضافه شدآن ساختمان  یک ساختمان دو طبقه به ضلع شمالیرک دانشگاهی اامور اعطای مد انجام  برای 1112حدود سال 

بود، زمانی که اسقف التیمر و ریدلی و اسقف اعظم کرانمر  1555سنت ماری محل محاکمه شهدای آکسفورد در سال  کلیسای

به دلیل بدعت محاکمه شدند. شهدا در زندان سابق بوکاردو در نزدیکی سنت مایکل در نورث گیت در خیابان کورن مارکت 

در خارج از دیوارهای شهر در شمال سوزانده شدند. یک صلیب که در جاده قرار دارد، آن مکان را در  زندانی شدند و متعاقباً

دهد، یادبود شهدای نزدیک، در انتهای جنوبی سنت گیلز، به یاد این رویدادهاست. ( نشان میBroad Streetخیابان برود )

باقی مانده است، زمانی که او را برای یک موعظه از سوی  1556مارس  11از صبح مرگ کرانمر در  "ستون کرانمر"بخشی از 

هنری کول، استاد کالج ایتون به کلیسا آوردند، که به دستور مری اول، دالیل را بیان کرد. او باید بمیرد کرانمر روی صحنه ای 

ود، کار عقاید اصالحی خایستاده بود که گوشه آن را قفسه کوچکی بریده شده از ستون مقابل منبر نگه می داشت. پس از ان

فدهم، ه سدهسوگند یاد کرد که وقتی او را بسوزانند، دستی که آنها را امضا کرده بود، اولین کسی خواهد بود که می سوزد. تا

  .از این کلیسا نه تنها برای دعا، بلکه برای مراسم فارغ التحصیلی و درجه تحصیلی نیز استفاده می شد

 Hertford Bridge :پل هرتفورد

شکده                     ست که دو بخش دان صل میپل هرتفورد، نام پل هوایی زیبایی ا ازآنجا که کند.ی هرتفورد را به هم مت

  شود. به همین دلیل، با این نام نیز شناخته می «دارد ونیز بریج آف سایز» این پل شباهت زیادی با

ا از ت یادگاری می گیرندکنند و در کنار این پل زیبا، عکس توقف میبی اختیار این ناحیه  بدو ورود بهگردشتتتگران زیادی در

 .ی آن، یادگاری داشته باشنددکور ویژه

 

https://www.eavar.com/fa/blog/2016/11/15/129279/venice-attractions/
https://www.eavar.com/fa/blog/2016/11/15/129279/venice-attractions/
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 نهیزمدر پس نیکته، با تئاتر شلدون ابانیپل هرتفورد، به سمت خ

که  ییآموزان انجام شتتتد و از آنجادر مورد ستتتالمت دانش ینظرستتتنج کی ش،یدهه پ نیوجود دارد که  چند ییافستتتانه

زش ها کند و به آنها وربودند، کالج پل را بستتت تا آنها را مجبور به باال رفتن از پله نیترنیکالج هرتفورد ستتنگ انیدانشتتجو

اده که از پل استف ینسبت به زمان یکمتر یحال، اگر از پل استفاده نشود، دانش آموزان در واقع از پله ها نیدهد. با اب یاضاف

کالج هرتفورد  را به هم بنا به اشتتتاره  دوبخش شتتتمال و جنوب   دیو جد یمیپل چهارگوش قد نیا .روند یکنند باال م یم

 شد، لیتکم 1911در سال  و یسر توماس جکسون طراح آن توسط یفعل یمعمار ینشتریکند و ب یمتصل م

ست. ا انیمحل اقامت دانشجو شتریب یکه ساختمان شمال ی، در حالقراردارند.پل  یضلع جنوب ساختماندر کالج  یدفاتر ادار

 .کالج باز است  یاعضا یبه رو شهیپل هم

 The Sheldonian Theatre،- سالن نمایش شلدون

اولین و  وستتاختمانی درجه یک استتت که ظاهری شتتیک و زیبا دارد و جز ستتالن نمایش شتتلدون                             

تتتریتتن کتتارهتتای متتعتتمتتارمتتعتتروف، اصتتتتلتتی

رکریستتتوفر رِن»یعنی  Sir Christopher" «ستتِ

Wren" آید. این ستتاختمان برای به حستتاب می

دانشتتجویان دانشتتگاه آکستتفورد، مکان مهمی به 

 یدانشتتجویبه ر اینجا، دآنها رود؛ زیرا شتتمار می

گاه  ند این دانشتتت جا نیز، در می آی و از همین 

 گیرند. مدرکشان را می

 هایکنستترت توانند در این در اینجا می افزون بر

 شرکت جست. برگزارموسیقی 

  Museum of Natural History-موزه تاریخ طبیعی

به عنوان مرکز مطالعات علمی در دانشگاه آکسفورد تأسیس شد،  1862موزه تاریخ طبیعی که در سال                            

های در شناسی و جانورشناسی دانشگاه را در خود جای داده است. مجموعههای زمینالمللی مهمی از نمونههای بینمجموعه

یی از تحقیقات محیط  کننده از معماری نئوگوتیک قرار دارد، زیربنای برنامه گستردهای خیرهحال رشد موزه که در نمونه

دایناسورهای آکسفوردشایر، تنها بافت طبیعی، آموزش و مشارکت عمومی است. از معروف ترین ویژگی های آن می توان به
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 حقیقت به»نرم باقی مانده از یک دودو و سوئیفت های موجود در برج اشاره کرد. ساختمان موزه با دستور پیش از رافائلی 

ای بوده است. معروف است، اولین رویداد عمومی که در ها محل تالقی یادگیری بین رشتهو مدتطراحی شده است « طبیعت

نشاء درباره م"موزه میزبانی شد، مناظره بزرگ در مورد تکامل بین اسقف ویلبرفورس و تی اچ هاکسلی پس از انتشار کتاب 

چارلز داروین بود. موزه  "گونه ها

تاریخ طبیعی این موزه در سال 

فینالیست جایزه صندوق هنر  1215

 1216برای موزه سال شد و در سال 

جایزه بهترین بهترین ها را در جوایز 

 .موزه ها + میراث دریافت کرد

دانشگاه نمونه  یعیطب خیتار موزه

و  یحشره شناس ،یجانورشناس یها

دانشگاه را در خود  یشناس نیزم

 کیدر  نیداده است. ا یجا

در جاده  کیساختمان بزرگ نئوگوت

دانشگاه  یپارکس، در منطقه علم

دودو که در هر نقطه از  یاین بقایترو کامل سراتوپسیرکس و تر رانوزاروسیت یهامجموعه آن، اسکلت انیقرار دارد. در م

 .هم دارد یزبانیاند، وجود دارد. مشده افتیجهان 
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