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ده شهر عمده اپدشاهی متحد  
)4(
باث

Bath

نشان شهر باث

 ی مجموعهسبب حمام های آب گرم  ساخته شده توسط رومیان ودارا بودن به  شهری که  ست.ز هر نظرزیباو ا تاریخی باث شهری

از دیرباز به  که است.شهری به میراث جهانی تبدیل شده  7891و در سال  ،شهره جهان استجورجیانی  بی نظیری از آثار معماری

 ..است هشهرآموزش زبان انگلیسی  وعنوان مرکز چشمه های آب گرم طبیعی در بریتانیا 
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 سیاسی: جغرافیای طبیعی و ویژگی های

  ائی:یموقع جغراف

 .استشهرستان سامرست انگلیس  بزرگترین شهرِکیلومترمربع  08 یی کمی بیش از با پهنه ثبا                           

دره رود  در  که  شهرستانی

جنوب غربی در ن آوِ

مایلی  82فاصله به  انگلستان

مایلی  77غرب لندن و 

ع واق بریستولجنوب شرقی 

بنا به اشاره  باث ت.شده اس

 آب گرم های حمامسبب به 

ساخته شده توسط رومیان 

 .استیافته جهانی شهرت 

یرباز به عنوان مرکز باث از د

طبیعی  گرمِهای آبچشمه

 نمای رود آونست.                              ا شناخته شده بودهشهری  هارومی نزد

 .می باشد طبیعی گرمِهای آبچشمهکه دارای  است درکل بریتانیای کبیر  شهری تنها باث

ظیری از نبه همین علت مجموعه بی ،ه استثروتمند بود و ویژه طبقه اعیانبیشتر  تا جورجیایی، الیزابتی دوران باث از

 تر از همه، هالل سطلنتی(. است )مهم معماری جورجیایی را در خود جای داده

 آب و هوا:

ست. درجه حرارت در طول سال بین هوا ب وشهری خوش آ وبه طور کلی، معتدل آب وهوائی  دارای باث            

ست بی بههوا ماه جون است که بیشترین درجه  و یک در جه در تغییر است.گرم ترین ماه در طول سال، تیک و بیس

ژانویه وفوریه است که حداکثر حرارت  درحالی که سردترین ماه، می رسد، دوازده درجه آن به کمترین ویک درجه و

 ت.اس روز دراست. متوسط ساعات آفتابی، به طور متوسط پنچ ساعت  سانتیگراد یک درحهآن هفت درجه وکمترین 

 دسامبر است.   ساعت درروزوهیجده روز در جون و 70تعدادروزهای بارانی درباث بین زمان و متوسط   

 سفر به باث باتوجه به کلیه جنبه های آب و هوائی جوالی وآگوست است. برای مورد توصیهِمناسب ترین ماه های 

  عیت:مج

است. اعالم شده  نفر 99958باث  شهر تیجمع، متحده یپادشاه 0277سال  ی ملیسرشماربراساس آمار          

که این  استگفته شده  و، بودشده  وردنفر برآ 81177 حدود 0272در سال باث  یمنطقه شهر تیجمعدرحالی که 

 ه.تزایش یاففانفر  722222از  شیبه ب 0276تا سال  رقم
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 اریبساند که  دپوستیشهر باث سف ساکنان ٪8146 است. سال8/18، ساکن باث و نواحی اطرافشمتوسط سن اهالی 

به  یپوستان و چند فرهنگ اهی، س ییایآس یها جامعهدرحالی که درصد است.  پادشاهی متحده یمل نیانگیاز م شتریب

 قرار دارند.  یمل نیانگیم ریز که یگچند فرهن ژادهایو ندرصد، 746و  اهسی درصد 249، ییاآسیدرصد046 ترتیب 

کنند.  یم یمعرف یمذهب رغی را خوددرصد1041که  ی، در حالدانند یم یحیها خود را مس ییایونثاز با یمیاز ن شیب

 . اندگرید یها نییآ رویها پ باثونیدرصد  ٪7کمتر از 

نفر ثبت شده است که نسبت به  716،275حدود 0277سامرست در سال  یو شمال شرق ثبا یبیترک تیجمع

وده ب دانش آموزان تیجمع شتریبرشد  ی که دلیل آن شیداشته است افزا شیافزا یآن کم زا شپیسال  72 یسرشمار

 مناطق ثبت شده است. یدر برخ که است

و مناطق اطراف آن ث با ی جمعیتقوم بیدر ترک 0277و  0227 یها یسرشمار بین یسال ها به مشهور دربنا

 رخ داده است.  درصد ٪77 تا رصدد 5رشد  ی وکم راتییتغ

 اقتصاد باث:

 و "سرمایه گذاری فناوری"، "امنیت فناوری اطالعات" است، شگفت انگیز یقتصاد شهر باث اقتصادا               

درصد کل اشتغال  12بخش های تجاری با ارزش افزوده باال  -کسب و کارهای و دیجیتال جایگاهی ویژه دارد آفرینش 

 -افزار پیشرو است ای از مشاوران نرمالمللی فعالیت دارد، خانه وپایگاه مجموعهرا تامین می کند. باث در سطح بین

Praxis High Integrity Systems ای ارائه های دفاعی، هوافضا و هستهحلافزاری برای راه های نرمحلراه

، یک شرکت واقعا بین المللی است که در آسیا، آمریکا AMDOCSو  Orangeدهد. که مشتریان آن عبارتند از می

شرکت پشتیبانی می کند،  65ز باث واقع شده است، از مرکز نوآوری دانشگاه باث که در مرک و اروپا فعالیت می کند و

 ، بزرگترین تمرکز طراحان سیلیکونی در خارج از کالیفرنیا است.Silicon South-westیا پایگاه  خانه و

 :Bath Chamber of Commerce-اتاق بازرگانی باث

ف برخوردار بودن از  وظای تاریخی باث است، که بابزرگترین شبکه تجاری شهر اتاق بازرگانی باث                          

 Business Westکلی اتاق های بازرگانی مشاغل محلی پیشرو را به هم مرتبط می سازد  و  با بهره مندی ازحمایت 

که  بزرگترین سازمان غیرانتفاغی حمایت کننده از فعالیت های اقتصادی مشاغل محلی می باشد و خدمات و نمایندگی 

ی اث از مزایای متعددبیشتر برای شرکت های بزر  قابل دسترسی است. اعضای اتاق ب ًارائه می دهد، که معموالهائی  

از جمله: مشخصات خود را به صورت آنالین، در مطبوعات و در میان همتایان خود افزایش می دهند فرصت برخوردارند 

رهبران کسب و کار با تجربه و با نفوذ در منطقه محلی  هایی برای یافتن کسب و کار جدید و پیشبرد فعالیت خود با 

و فراتر از آن نظرات خود را در سطح محلی و ملی به تصمیم گیرندگانی که گوش می دهند ارائه می دهندد دسترسی 

ترجیحی به آموزش، مشاوره و خدمات پشتیبانی برای کمک به رشد کسب و کار خود دارند به عالوه، به عنوان بخشی 

های ، اتاق باث بادسترسی به بودجه دولتی، خدمات تجاری و پشتیبانی، و همچنین سایر فرصتBusiness Westاز 

 کند. تجاری در دسترس را  از طریق سایر اعضاء فراهم می
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 :تاریخچه

. شناختندرا می آن گرمِ های آبِباث و چشمه، سلت ها به مشهوربنا ، وتاریخ از های قبلانسانزیاداحتمال  به              

ای از بریتانیا، پناهنده پادشاه ، دهمینبالدودشاه درزمان سال پیش  0922حدود  که این شهرآمده است ها در افسانه

 .استشده ، تأسیس شاه لیرو پدر  تروآ

را تأسیس   ”Aqua Sulis”سولیس آآکوبعد از میالد، در مکان کنونی شهر باث، شهر باستانی  11ها سال رومی   

 رومینظیر و معبدی برای الهه های آب معدنی بیها و چشمهای از حمامکردند و این شهر به زودی به مجموعه

 قرارگرفت.و مورد استفاده رومن ها  ،لیبدت "مینروا -سولیس"

 شهراین که از ی ئهاخرابهه ها بساکسون، آنگلو511سال درکردند،  ها این شهر را ترکنکه رومز اینها پس اسال   

 811در سال  ،شد ان این شهر، مقدس پنداشته میمکازآنجا که  ارد شدند.ورومی  متروکه هایحمام وبود  مانده اقیب

 .شد. تأسیس باث،دیری برای عبادت، در مکان کنونی صومعه 

شد. اما هنوز از ، باث هم به عنوان مرکزی مذهبی و هم به عنوان مرکز تجارت پشم شناخته میدرازای سده میانیدر 

 .نبودخبری  آن  طبیعیآب گرم های چشمهاستفاده از  وتنی شهرت زیاد این شهر به عنوان محلی برای آب

های به چشمه که  ”Richard Bush“ و ریچارد بو ش“ “ Ralf Allenبا تالش رالف آلن، میالدی79 سدهدر اوایل    

این  شد سببهای قدیمی رومی ، احیای حمامبا رالف آلن . تولدی دوباره یافت ،باث،  ندبود مندعالقه طبیعیآبگرم 

 انیگذرخوش برای دیگری از پس یکی هازادهاشراف و شود لیدتبروز  و مد هتآراس به مرکزی انگلیسیدر جامعه شهر 

. شد خرج خوبی بسیاربختانه، پول زیادی که عاید این شهر شد، با سلیقه ند. خوششوسرازیر  آن به قمار، و

ف رالاین  است. دوره همین یادگارباث  نظیرِبی میادین و هافلکه ،دیدنی هایتراس ی،یجورجیا زیبای هایساختمان

ها، را استخدام کرد تا هالل ”John Woods”یک اسم(، با)پدر و پسر جان وودهابود که دو معمار برجسته،  آلن

 .نظیر باث را طراحی کنندهای بیها، میادین و تراسفلکه

دکترویلیام " "”William Oliver، شمرده می شوداین دوره ازتاریخ باث، مهم  که در دیگری شخص ویلیام الیور

 .که بیمارستان عمومی باث را برای فقرا تأسیس کرد است "الیور

 باثتولد دوباره درکنار رالف آلن  )کسی که بوش ریچاردشویم، از نفوذ میترهجدهم نزدیک  سدههرچه به اواخر   

 تنیآب شنا و برای مرکزی عنوان به باثسواحل دریا، از جاذبه  در شنا به آوریروی  و دوشمی کاسته( اوست مدیون

 پذیرفته شده آن روزگار دارای ویژگی، یا  «مدروز» شهری را باث شدنمی دیگر نوزدهم، سده اواسط در. هدکامی

  .کرد توصیف

 ،دمی باشنچنان پابرجا هم ی این شهرئرجیاوکارهای معماری جزیبا و شاه های بسیارساختماناکنون  که آنجا از ماا    

 ،زنگی کردنددر این شهر تاریخ در کل های معروفی که صیتشخ یادواره های و رومی، باستانی هایحمام به اضافه

 .ثبت شوددر فهرست یونسکو  به عنوان میراث جهانی باث ه است کهسبب شدشنیدن آن، 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%84%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%84%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7_%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%A2%D9%84%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%A2%D9%84%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%88_%D9%86%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%88_%D9%86%D8%B4&action=edit&redlink=1
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کنند، کسانی که از انگلستان بازدید میبیشتر وشود شمرده میجذاب بسیار توریستی ازنظر از این رو، باث امروزه شهری 

 .زنندمیاین شهربه هم سری 

 62در حدود سال که توجه  درخور عیوقا نیاز مهمتر یکی .باشند یم یغن یا خچهیتار یدارا کالّشهر نیا یها حمام 

 یآب ها"به  .شهری که، شد جادیشهر آبگرم ا کی، به عنوان زمانآن در شهر  نیا ، این کهرخ داده است میالدی

 یکه چشمه ها است نیمعبد است. اعتقاد بر ا کیو  یروم یحمام ها یمعروف است و دارا "Aqua Sulis" سیسول

ه دش یمرفتار ارتگاهیبه عنوان زبا آنها  و می شده است تقدیسها یسیتوسط انگلحمام ها این مورد استفاده  یاصل

ث شود که شهر با یتصور م نیشد. همچن یآن شهر نامگذار دلیل همینبه  ،واختصاص داشت  سیبه سول است که

 کهنیقبل از اث بوده است. در طول سال ها ، بابین ساکسون هاوانگلیس ها محل نبرد بادن  یالدیم 522درحدود سال 

 . شد میتسل سیانگل یشد و در طول جنگ داخل ریتسخ یغرب یبدل شود توسط ساکسون ها یسلطنت یشهر هب

 یکیبه باث و کرد شکوفا شهررا درآن  یاجتماع یزندگ، و شد درباث تاسیس، تئاتر شهر نی، اولسده هجدهم لیدر اوا

 د.ش لیثروتمند تبد دکنندگانیبازد یآبگرم برا یشهرها نیاز محبوب تر

 یاریشد و بس میها پس از جنگ ترم یقرار گرفت ،اما خراب نازی ها ییدوم مورد حمالت هوا یجهان نگدر طول ج باث 

 .شد دوباره آبادبازسازی و  یاز مناطق مسکون

 .   شد ثبت ونسکوی درفهرست میراث جهانیو  انتخاب یجهان راثیبه عنوان م 7891در سال  باث 

می خود ادامه  عهبه رشد و توسهم چنان و توسعه مسکن ،  ی، دفاتر تجاردیبا افزودن مراکز خر دیدوران جددر باث 

  رخ داده است. 0277 و 0227 یسرشمار دو نیرشد تعداد حمام ها بگفته می شود  دهد.

 یاردر حف ا،یتانیکشف شده در بر یسکه ها نیاز بزرگتر یکی ،یسکه نقره روم 12222از  یا نهیگنج 0270مارس  در

فوت(  152متر ) 752است که مربوط به قرن سوم است، در حدود  نیها، که اعتقاد بر اکشف شد. سکه یباستان شناس

  .شد دایپ یروم یهااز حمام

 :یادگیری زبان مراکزآموزشی و

چشمه های آبگرم  ،گران بها، آثار تاریخی از محیطی زیبابرخوردار بودن با باث  شهر                                           

 و ها، رستوران ،، بارها، کلوپ هاو فهرستی طوالنی از کافه ها ها ، جشنواره ها،  طیف گسترده ای از سرگرمیکم نظیر

جای تعجب نیست که بسیاری  این رو از، شهری سرزنده و هیجان انگیزاست. نیز آموزشی برای زندگی نهایت مراکز در

 را انتخاب می کنند.  باث در از دانشجویان زندگی و تحصیل

 رشته های تحصیلی وجود دارد که انواع مدارس آموزش زبان انگلیسی  تعدادی وباث دو دانشگاه و چندین کالج  در   

یژه به و و یادگیری زبان، حرفه ای تا دوره های نیمه وقت وگرفته  دکتری و از دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد

 .پوشش می دهند را "بریتیش کانسیل"تحت نظارت  ،زبان انگلیسی
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 :-University of Bathدانشگاه باث

و درشهری قرارگرفته است که یکی از سه  پژوهش وتدریس است،علمی درزمینه باالترین سطح باث دانشگاهی عمومی و شهره به  دانشگاه

 جهانی یونسکو می باشد شهرثبت در  فهرست

 بنابراین یکی ازقدیمی ترین دانشگاه های اروپا می باشد. تاسیس شده است. 7995دانشگاه باث درسال   

 خارجیدانشجو ی 5011دانشجو ،شامل 76102اما اکنون بیش از   کوچک است، اینکه به نسبت دانشگاهی با وجود 

 آن مشغول تحصیل می باشند .  در

استقبال دانشجویان مایل به تحصیل در انگلیس در دانشگاه باث به مراتب باالتر از ظرفیت دانشجو یی این دانشگاه 

 افزایش ظرفیت دانشجویان ورودی به اندازه هفتصد نفر در سه سال اخیر، بسطِ وجودبا دانشگاه نای این رو از. است

است. با افزایش تقاضای پذیرش تحصیلی تا حدود پنجاه کرده ارشد خود را متوقفهای مقطع کارشناسیورودی میزانِ

 هر برای 0275 سال در است.انیا قرار گرفتهبریت هایدانشگاه بهترین میان در دانشگاه این ی زمانی،درصد در یک بازه

بیش از هشت متقاضی وجود داشت. این دانشگاه یکی از دانشگاه هایی است که مورد  دانشگاه این ورودی ظرفیت

 .دارد قرار انگلستان در تحصیل استقبال دانشجویان خارجی عالقمند به

به  دارد وبا نیازهای در حال رشد کارفرمایان مطابقت دراین دانشگاه  اینکه تحصیالت دانشجویان نکته درخورتوجه 

خصوصی و دولتی جذب  بخش دو ریکی ازپس از اتمام تحصیل بی درنگ دباث دانشگاه   این ترتیب فارغ التحصیالن

 .و مشغول به کار می شوند

امکانات فوق العاده ورزشی، اجتماعی مجهز به  ،پردیس پر جنب و جوش دانشگاه باث در حاشیه شهر نکته دیگر اینکه 

اره بانک ها و یک ادشعب  کتابخانه ، مغازه ، سالن های سخنرانی،این دانشگاه چندین در پردیس  می باشد.و فرهنگی 

 سایرگسترش ، ، ساختمان های جدیدمیلیون پوند برای ساخت یک استخر 722بیش از  ضمن اینکهپست وجود دارد.

 .و سایر خدمات سرمایه گذاری شده استی هنر مراکز

http://vaghtuk.ir/wp-content/uploads/2020/05/University-of-Bath-in-UK.jpg
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 :0202سال  در باث رنکینگ دانشگاه

دانشگاه درصدی ،  99رضایت کلی و، 0202توجه به نظرسنجی دانشجویی سال  با                                              

 .گرفته استدر رده های باالی جدول لیگ انگلیس قرار باث 

 

در گاردین یونیورسیتی ، دست آورده دانشگاه باث رتبه یازدهم را در راهنمای دانشگاه های تایمز ب 0202در سال 

 0202در سال  می باشدکه از معروف ترین سازمان های رتبه بندی دانشگاه ها  QS در نظام رتبه بندی و ، ششم شد

 .به دانشگاه باث داده شده است 710رتبه 

  :رشته های تحصیلی و دانشکده ها

 عبارتند از: دانشگاه باث و رشته های تحصیلی دانشکده ها                               

 (مهندسی مکانیک،مهندسی الکترونیک و برق،مهندسی شیمی،،معماری و مهندسی عمران) طراحی مهندسی

اعی علوم اجتم و روانشناسی ،، زبان و مطالعات بین المللسیاست ،سالمت، اقتصاد) علوم انسانی و علوم اجتماعی

 (و سیاسی

 مدیریت

  (کفیزیو داروسازی، یطبیع، یعلوم ریاض، علوم کامپیوتر، یعلم شیم، بیوشیمیزیست شناسی و ) علوم پایه

ی خود در ارزیابی ملی دانشجویی در میان دور از انتظار نیست که این دانشگاه با موفقیت باالی چندین ساله چندان

قطع ها در مبا شانزده هزار دانشجو که یک سوم آن این دانشگاهها قرار بگیرد.ی دانشگاهده دانشگاه برتر جدول اتحادیه

 رسد. ارشد مشغول به تحصیل هستند، دانشگاه تقریباً کوچکی به نظر میکارشناسی

ون بالغ بر دویست و پانزده میلی باث دانشگاهی پردیس دانشگاه و امکانات رفاهی دانشجویان ورودی جدید، برای توسعه

 .استگذاری کردهسرمایهپوند 
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    University of  Bath Spa -باث آبِ گَرمِ   دانشگاه  

مجموعه ای از برگزارکننده دانشگاهی مدرن است که  ،باث رمِگَ یا آبِ دانشگاه باث اسپا                                        

از مطالعات  ،دوره های آموزشی

و  یتجرب فرهنگی گرفته تا علوم

 مهمتر از .می باشدعلوم انسانی 

همه اینکه این دانشگاه به رابطه 

حمایتی و دلسوزانه خود با همه 

 واست مشهور  دانشجویانش

   افتخارمی کند.

 یدانشگاه باث اسپا دانشگاه 

 .است باث شهردر واقع  یدولت

 وتنیآن در ن یاصل سیپرد

ر واقع پارک، در غرب مرکز شه

 یدانشگاه دارا نیا است.

 .است لتشریدر کورشام کورت در و یکیدر شهر باث و  یگرید یها سیپرد

آوت درو ،شد یباث و بعد کالج دانشگاه باث اسپا شناخته م یبه عنوان کالج آموزش عال پیش از این ،دانشگاه  نیا

 برخوردارشد دانشگاهوعنوان  از ساختار 0225

 .می باشد،  7950در سال باث مدرسه هنر  سیتأس در7957بزر  سال  شگاهینما متاثرازمؤسسه  نیا یهاشهیر
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ه پارک ب وتنین سیدر پرد ثمعلم با تیکالج ترب ،جنگ ناشی از یآموزش یپر کردن کمبودها یبرا 7816سال  در

 برگزار می کرددو ساله  یکه دوره ها ییاز ابتکارات پس از جنگ افتتاح شد. کالج زنانه  یعنوان بخش

اث ب یباث به عنوان کالج آموزش عال یمعلم باث و کالج علوم داخل تیترب الجدغام کبا ا 7815موسسه در سال  این   

 .ادغام شد آندر زیهنر باث ن یآکادم 7891در سال  ، وشکل گرفت

باث اسپا را  ینام کالج دانشگاه 7881در سال ، کالجاین به  دانشگاهی مدرک صدور یاعطا با اجازه7880سال  در

 لیبه دانشگاه باث اسپا تبد 0225کرد و در آوست  افتیرا در یدانشگاه تیموسسه وضع نیا 0225. در مارس دیبرگز

 .شد

 .بود ایتانیارائه دهنده بزر  آموزش معلمان در بر نیدانشگاه ششم نی، ا0271سال  در

 ی این لاص سیاز سه پرد سیپرد نیسنت لو، بزرگتر وتنین یروستا یکیپارک، در غرب باث در نزد وتنین سیپرد

 .دانشگاه است

 یهاسال نیاست که ب کیفهرست شده درجه  یشامل خانه اصل ،مختلف دوره هایاز ییساختمان ها یدارا سیپرداین 

 . ه استساخته شد MP جوزف لنگتون یبرا Stiff Leadbetter توسط 7165و  7160

  یدانشگاه ."مشترک" ساختمان

پارک  وتنین سی، در مرکز پرد"Commons" به نام دیجد ینشگاهساختمان دا کی، کار توسعه 0270تابستان  در

 یشینما یو هنرها یقیاستفاده دانشکده موس موردتئاتر قرار دارد که  یآمف کی یآغاز شد. در کنار ساختمان آکادم

 است. 

 پتیت کلیما مرکز

 یآموزش یها و فضاهااتاق یساختمان دارا نیتنها سالن کنسرت در باث است. ا پتیت کلیما مرکز                         

 نی. ااست استفاده یشینما یو هنرها یقیدانشکده موس که بیشترمورد استفاده ،یسخنران یبرا یاست و سالن یاریبس

حرفه  یها شینما نیهنرجو و همچن انیهنرجو شیو نما یقیموس یها، اجراها شگاهینما ی برگزاریبرا نیسالن همچن

 .شود یر استفاده ماز سراسر کشو یا

 یصندل 796 با سالن کیشامل  یپوند ونیلیم 541طرح  کیاز  یشد، بخش لیتکم 0226دانشگاه که در سال  تئاتر

و  یقیدانشکده موسمورد استفاده مکان  نیبزر  است. ا یآموزش یویو سه استود یبا پشت صحنه و امکانات فن

 .استطراحان رقص و رقصندگان  د،یتول رانیکارگردانان، مد گران،یآموزش باز یبرا یشیانم یهنرها

 : باث یهنر و طراح مدرسه

لنزداون  هیدر شمال باث، در ناح Sion Hill سیپردواقع درباث،  یهنر و طراح مدرسه                                    

 نجایدر ا یهنر و طراح یدوره هابیشترداده است و  یرا در خود جاباث  یمدرسه هنر و طراح سیپرد نیقرار دارد. ا

 شد.  سیتأس 7950که در سال  بازمی گردد باثهنر  یآن به مدرسه اصل خچهیشود. تار یم سیتدر
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 نیا ،کورشام دادگاه

 کی یدانشگاه دارا

 یبرا یمرکز تخصص

 سیو تدر قاتیتحق

 یدر مقطع کارشناس

ارشد در کورشام 

. است لتشریکورت، و

مرکز را  نیدانشگاه ا

 0229در سال 

توسعه داد. کورشام 

کورت به خانه 

شد که ساختمان آن در طول جنگ  لیاز دانشگاه( تبد یو بخش محما یهنر باث )اکنون دانشکده هنر و طراح یآکادم

 یعه براتوس یانبیو شامل پشت کندیم برگزاررا  یلیتکم التیتحص یهادوره بیشترمرکز نیشد. ا رانیدوم و یجهان

مدارس  یبرا التیارائه تسه ناریسم یهاو اتاق وهایاستود ،یلیتکم التیتحص یهاکارگاه ،یقاتیتحق یهاپروژه

ترک است. آرامش مش ،یو پارچه، کتابخانه و کتابدار اختصاص لمیف ،یعکاس ،یقیموس یبرا یامکانات تخصص ،یدانشگاه

انشگاه د کیاتاق مشترک،  یفضا کیارشد و دکترا،  یکارشناس انیدانشجو یبرا یاجتماع یریادگیمطالعه و  یفضاها

 خاموش است یقاتیتحق

 Bath Academy,School of Language : -مدرسه زبان ،باث دمیآکا 

، متناسب با انگلیسی آموزش زبان یژهو ،است کالج و آموزشگاهی مستقل کادمی باثآ                                     

های شخصی  ستهاخو تخصص و

در  است. آکادمی باث، دانشجویان

مورد  واقع شده است و شهر باث مرکز

 "بریتیش کانسیل  حمایت تائید و

 British Counsil" شورای انگلیس

زبان  آموزشنظارت وحمایت ازبرای 

  .، می باشدانگلیسی

آکادمی باث بنا به اشاره موسسه ایست 

 از ومعتبر  "بریتیش کانسیل"از نظر 

زمینه برگزاری دوره  شهرتی جهانی در

  برخورداراست.زش زبان وآمهای کوناگون 
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 Royal Theater & ustinov studio:-تئاتر سلطنتی باث و استودیوی یوستینوف

یکی "که به عنوان  یدر ساختمان 7925، در سال تئاتر سلطنتی باث                                                            

از مهمترین نمونه های باقی مانده از 

توصیف  "معماری تئاتر جورجیانی

 822گنجایش حدود  ،باشده است

 رایب جایگزینی تماشاچی، به منظور

تئاتر خیابان اورچارد قدیمی ساخته 

نوشته با اجرای ریچارد سوم  و شد

  .شکسپیر افتتاح شدویلیام 

 7960آتش سوزی بزر  سال 

را  تئاتر ای داخلی ساختمانفض

به سرعت برنامه  ،امانابود کرد

انجام شد.  7980در سال  آنبازسازی مجدد ، وتوسط چارلز جی فیپس  دنبال شدشامل ساخت ورودی فعلی بازسازی 

رت به ند تئاتر اماکار ساختمان گسترده تری از جمله راه پله جدید و نصب روشنایی برقی انجام شد.  7820در سال 

 سودآور بود.

نمایش هایی از  ،جنگ جهانی دوم درازای در 

 و Noël Coward جمله زندگی خصوصی

Blithe Spirit  ، اجرای باله رمبرت و

مورد سرگرمی های سبک مانند خاله چارلی 

 7818در سال  تماشاگران قرارگرفت.استقبال 

مورد بازسازی با کمک های مردمی این تئاتر 

 702یک تئاتر  7881سال قرار گرفت. در 

وستینوف، ی، معروف به استودیو نفره جدید

  .افتتاح شد

 به منظور اجرای برنامه های سرگرمی برای کودکان(The Egg)یک تئاتر کودک معروف به تخم مرغ  0225در سال  

   .رستوران است چندین بار و دارایافتتاح شد. این مجموعه همچنین 

 در سالن اصلی مورد اقدام قرارگرفت.بازسازی بیشتری   0272در سال 
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 :اندگی کردهدنمشهوری که در باث ز تاریخی و افرادِ جالبِ رویدادهایِ

های باستانی حمام وجود برباث، افزون                                                                                              

یی و رجیاوهای جرومی، ساختمان

ها از آننوشته  های زیبایی که دراینموزه

 هایجلوه ،خواهد شد شده یا دهنام بر

  خیل بیش از اصلی، علل شتاریخی جالب

 .کنندگانش است بازدید تصور

    عبارتند از:ها از این جلوه برخی

ت اس اولین تمبر دنیا، تمبری یک پنی

 9، از شهر باث، پالک 7912، به سال که

 .است موزه پست باثاست. این ساختمان اکنون، محل خیابان برود، فرستاده شده

        

 

 

 

 

 ویلیام هرشل    تمبر یک پنسی                کینگ ادگار                   جین آستین                             
 

 غچهجا از با، مدتی در این شهر زندگی کرد و همینآلمانی انگلیسی معروف ستاره شناسویلیام هرشل فردریک  

                                                                                    .تاس هرشل ویلیامموزه  محل اکنون او، خانه. کرد کشف را اورانوس سیاره که بود اشخانه

 آن به هایشکتاب از تا چند در و گذراند شهر این در را عمرش از سالی چند انگلیسی، نامدارن، نویسنده ستِاُجین   

مرکز جین  او یاد به است. از این رو زیسته باث در تابحال که است فردی مشهورترین احتماالً او. کرده است اشاره

جشنواره ای به نام  ستناُاین مرکز هر سال به افتخار جین تاسیس شده است.  شهردر مرکز  خیابان گیدر  نیستاُ

 برگزار می کند.جشنواره جین 

 گذاریاجت، در کلیسایی واقع در باث، رصلح جوا، معروف به ادگشاه انگلستان متحد، ادگارپاداولین گفته می شود که 

 .قرار دارد صومعه باثدر مکان این کلیسا،  هامروزکرد. 

بروز جنگ جهانی  زا )چهارسال دوران تبعیدی خودرا پیش هایله سالسی، چارلز دیکنزافراد مشهور دیگری، همچون 

  این هایی از عمر خود را در، و ...، نیز سالمنصور حکمت، (دراین شهر گذراند دوم

 .گذرانده اندشهر

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AC%DB%8C%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AC%DB%8C%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AC%DB%8C%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA
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 :- Bath attractionsباث جاذبه ها ی

، اماکن شهر باث افزون بر معماری ویژه جورجیانی، پارک ها و باغ های دیدنی، موزه های گوناگون                       .

به دلیل دارا  بودن بسیاری از جشنواره ها و رویدادها، از جمله بازار کریسمس باث،  توریستی، تفریحی و جاذبه های

 ،باث بین المللی موسیقی همچنین جشنواره ،انگلستان شناخته شده است که یکی از بزرگترین فرصت های خرید در

 به برخی از آنهاوار  فهرست می باشد که در پی در پادشاهی متحده  منحصر به فرد  دارای بهترین جاذبه های دیدنی

  خواهد شد.بیانی کوتاه اشاره  با

 :Royah Crescent –باث  رویال هالل وجورجیانی  ساختمان های

. قراردارند شهر غربی شمال قسمت در معماری شهرباث های نمونه بهترین                                                        

 ، یسلطنت سیرک دارند، قدمت هجدهم قرن اوایل  از که زیبایی و متقارن نمای با گی خیابان و کوئین بعد از میدان

سفارش های  با طبقه سه های خانه

 هر در( ستون انواع) مختلف کالسیک

 .دارد وجود رویال هالل سطح و سرانجام،

 خانه عظیم هالل سلطنتی، و دایره نیم

 کاخ نمای خاطر به مسکونی آن های

 سلطنتی بازدید از هالل .است معروف

 های خانه بیشتر) است آزاد عموم برای

( اند مانده باقی خصوصی صورت به هالل

 با همراه -ثروتمندان زندگی نشانگر و

 .است 7112 دهه در -آنها ثروتمند چندان نه خادمان

های هالل دیدنی، اوج زیبایی این  

را نشان می رجیایی باث ومعماری ج

با "هالل سلطنتی". بناهای زیبای دهد

ی هاسال بین سنگ های عسلی رنگ، که

توسط جان وود پسر،  7117تا  7161

، امروزه از عمده ا درآمدروبه اج طراحی

 زا وریستی شهر باثت ترین جاذبه های

 آن نام برده می شود.

مه  78از  سال 052، 0271سال    

تبدیل  یهالل رویال به یک نماد مشهور جهان شت.گذ می زمانی که سنگ بنای هالل سلطنتی گذارده شد ،7161
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جشن  ، سال7891، درسال  ثاز دالیلی که با ویکی  ،درخورتوجه از نوآوری های معماری جورجیانی نمایشی .ه بودشد

  .،شد ثبتجهانی یونسکو  درفهرست میراثسالگی هالل سلطنتی  052تولد 

  -The Bath Circus:فلکه باث

 نمونه ،یا سیرکوس باث فلکه باث               

ن ای. است «سلطنتی هالل» ییدایره و ترکوچک

 بسیار های  خانهواحد  12 از ییفلکه مجموعه

صورتیِ سنگ های  و با معماری جورجیانی زیبا

. خانه هائی را درحودجای داده استعسلی رنگ 

است   انجام داده طراحی آن را پدر وود جان که

جمله جاذبه  از دیدنی های به یاد ماندنی و از و

 .توریستی شهر باث شمرده می شودتاریخی/ های

 : -Fashion Museum of Bathلباس و مد موزه

در باث،  ئیدر اتاق ها ،شد یموزه لباس شناخته م نامبه  0221از سال که پیش  لباس موزه مد و                       

ی این اتاق ها .سامرست، انگلستان قرار دارد

های اتاق"به عنوان  میالدی 79سده  در موزه

 برای ودیدنی شیکبسیار محل  "گردهمایی

و بازی ورق واشراف زادگان  اشراف گردهمائی

هم این  ه امروز گوش دادن به موسیقی بودهو

و در  است بازدیدکنندگان باز  ها به رویتاقا

  .است شده تأسیس نیز لباس، موزه آناتاق های 

 خیره بامعماری هائی اتاق درکه   باثموزه مد 

 از ای مجموعه شامل است، شده برپا کننده

 از اصلی مورد 12222 از بیش و پوشیده  لباس چهره 752 شامل که است معاصروتاریخی لباس های کالس جهانی

،درزمینه های گوناگونی  است شده تاسیس 7861 سال در که موزه این های نمایشگاه .است امروز تا شانزدهم قرن اواخر

 .است شب لباس ، مردانه و زنانه لباس مانند

آغاز  هدیه کردبه شهر باث  7861مجموعه خود را در سال که  “مور  یلنگل سیدور“توسط یی مجموعه  این موزه با 

شانزدهم تا امروز  سدهمردان، زنان و کودکان از اواخر  یمد روز برا یلباس ها یمجموعه بر رو نیمرکز ات به کار کرد.

 حدود یهادستکششده و  یگلدوز یهاراهنیپو  دست لباس  وجفت کفش و... 722222از  شیب مشتمل برواست 

 .است 7622سال 
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 712222حدود  یرایموزه ساالنه پذ نیا

از جمله گردشگران،  دکنندهیبازد

و مردم  انیمتخصصان مد، دانشجو

 .آن منطقه است یمحل

در سال  این موره جادیسال از زمان ا هر

متخصص مد مستقل  کی، از 7861

 یرا برا یخواسته شده است تا لباس

بخش از مجموعه انتخاب  نیورود به ا

د شو یکه آثارشان ارائه م یکند. طراحان

رالف لورن،  انو،یجان گال ،یآرمان ویجورج ب،یگ لیب ر،یکالرک، ژان مو یاوس تس،یکوانت، جان ب یعبارتند از: مر

 .دوناتال ورساچه و آلبر البا ن،یالکساندر مک کوئ

 مانز از که است طراحان و لباس طراحان مشهورترین از نظیر، بی "سال لباس" لباس، کمد اشیاء برجسته موزه شامل

 ای برجسته های مارک از هایی نمونه. شود می اضافه آن به جدید نمونه یک سال هر و شده آوری جمع موزه افتتاح

 .کرد مشاهده توان دراین موزه  می را Ralph Lauren و Mary Quant ، Giorgio Armaniمانند

  .است آموزنده صوتی راهنماهای و هدیه فروشگاه یک خوب و کافه یک همچنین مجهز به موزه این

  Roman Bath-رومی حمام

 محلی عنوان به بات  گرم آب های وبهره گیری ازچشمه تأسیس به خاطر باستان رومیان که حالی در                  

 آبهای گرم طبیعی، حدود شفابخشی قدرت که است آن از حاکی ها افسانه شهره اند، سازی وجوان  استراحت برای

 پادشاهان یکی از توسط قبل سال 522

 ها رومی این اما .بود شده کشف انگلیس

 برجای خود از آثاری ماندگار که بودند

 و شهر رومی معروف حمام های گذاشتند، و

 قبل 15 سال در را "مینروا سولیس" معبد

 سه از منبع بزرگترین اطراف در میالد از

 .ساختند شهر گرم آب چشمه

 معدنی ماده 11 حاوی چشمه ها آب این

 سانتیگراد که درجه 1645 با گرمای روز در گالن 015222 دبی با فوت هزار 72 به نزدیک عمق از و ، است متفاوت

  .جوشد است می ثابت
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 اندهم باقی رومی معماری های نمونه بهترین از رومی جایزه برنده معبد و حمام ، بریتانیا های ساختمان ترین رمانتیک

 در شده فکش آثار از بسیاری. کند می جلب خود به را کننده بازدید میلیون یک از بیش ساالنه است که درانگلستان

 خود اطراف یا موزه در ، نفیس های موزاییک و محراب های سنگ جمله از شناسی، باستان مختلف های حفاری حین

 است شده گذاشته نمایش به بزر  حمام

     :Museum of Rman Baths-های رومیحمامموزه 

شهر  جذابنه تنها نشان اختصاصی  شهر باث ساله هزار چنداب گرم زیبای  های این حمام                                 

 پرطرف جذاب ترین واز بلکه شمارند، به

به  منحصر وجاذبه های هادارترین دیدنی

 هپادشاهی متحدِکل و منطقه بلکه شهر  فرد

  شمرده می شوند.ایتی اروپا وبه ر و

را آب گرم  یهادر این شهر حمام رومیان  

حمام هائی که همچنان به ساختند. برپا 

 هاگرمابهحمام های رومیان معروفند. دراین 

معدنی مورد  جوشان  هایچشمه ب، آ

این رند. دمای آب یگاستفاده قرار می

که از معماری ، .شوندهای رومی شناخته میعنوان موزه گرمابهبه بنا به اشاره درجه است و اکنون 15حدودها حمام

 نیز برخوردارند.که به معماری جورجیانی مشهوراست ویژه ای 

 :Thermal Bath Spa -آبِگرم باث 

 اینجا در را اصلی حمام های که باستان رومیان کردن حمام تجربه از چنانچه کسی دوست داشته باشد                

 آن در واقع گرم باث، حمام آبِ  های آب در شدن ور غوطه. است شانس خوش عاّقوا به راستی ببرد، لذت اند ساخته

 منحصر فرصتی  رومی، حمام سوی خیابان

 گرمی های آب همان تجربه برای فرد به

 حتا و مردم سال پیش هزاران که است

 کشاند. می منطقه این به را ها سلت

 خود خودی به تاسیسات آب گرم باث

 که است ای شیشه وجهی از معماریِ مدرن

 سال در دلپذیر معماریِ ترکیبی از در

شده واز ویژگی های اصلی  بنا 0226

 . بهره جسته است معماری جورجیانی 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85
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 دو سرپوشیده، استخر یک عالوه به بام پشت در کننده خیره استخر یک شامل سلطنتی، جدید اصلی حمام منطقه

 دلپذیر سوئیت و هجدهم قرن اصلی "گرم حمام" همچنین. است "یخ اتاق" یک همچنین و بخار اتاق دو ، آبگرم حمام

  باغ. سمت در رفاهی

 کار یک. گرم سنگ درمانی های روش و آب ماساژ جمله از ، است دسترس در اینجا در آبگرم با درمان سرویس های

 رزرو را میش و درهوای گر  عاشقانه های بسته از یکی که است این زوجها وجوددارد وآن هم برای  کننده سرگرم

 .(دارد وجود محل در رستوران یک) شام جمله همراه با از ، کنند

                                                                                    :Bath’s Thermal cross bath-باث س،کرا حمام آبِگرمِ 

آب گرم تاریخی یک استخر  شهر باث، "استریت باث"واقع در   حمام آبِ گَرمِ کراس باث                                   

 Thomas” توماس بالدوین توسط آرشیتکت ”Robert Adam”به سبک رابرت آدام 7198در حدود سال که .است

Baldvin” ثبت شده است 7ه است، و در فهرست میراث ملی انگلستان به عنوان یک اثر معماری درجه بازسازی شد. 

توسط دونالد اینسال و  7882در دهه  این بنا

 مرمت ”.Donald insal & co“ همکاران

 شد.

می جوشد و  آبی که درکف استخر این حمام

، آب باران تپه های مندیپ مجاورو باال می آید

و  0122از سفره های آب آهکی ِعمق بین 

متری  است که انرژی زمین دمای آن را  1122

درجه سانتی  86درجه سانتی گراد و  61بین 

آب گرم شده، تحت فشار  .گراد افزایش می دهد

 747124222به بیرون می جوشد. دِبی روزانه آن  در امتداد شکاف ها و گسل های سنگ آهک به سطح باال می رود و

 درجه سانتی گراد است. 16با  دمای  لیتر

آب گرم این حمام به  احتمال پیش از   از

توسعه حمام های رومی استفاده می شده 

 است.

ل ز دالیاین حمام یکی ا قدرت شفا بخشی آب 

، درباث عنوان تاسیس بیمارستان سنت جان

، توسط 7792سال می شود که در حدود

اسقف رجینالد فیتز ژوسلین و یکی از قدیمی 

  ین نهادهای نیکوکارانه انگلیس است.تر
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 در ممه نکته است. شهر باستانی های آب در شدن ور غوطه برای فرد به منحصر فرصتی این حمام آبگرم از استفاده 

 . است باز فضای در آبگرم حمام به دسترسی شامل شده است  بازسازی کامال79ً که درسده ساختمان این از بازدید

 به استفاده ازآبگرم این حمام می باشند. مجاز زمان یک در میهمان 72 فقط که درخور توجه این واقعیت

   :J.Austine-نیستِاُین جِمرکز 

یکی از جاذبه های ، ودر  خیابان گی واقع شده است به شهر باثکانون درکه ن یستاَمرکز جین                           

مورد بازدید درخور توجه واردین به این شهر  همه سالهکه  فرهنگی درخور اهمیت  شهر باث شهره است /توریستی

 قرار می گیرد.

 هایهنمایشگا دائمی محل  رودادبی کشور انگلستان به شمار می هنگی/فر های گردشگریجاذبه جملهاز  که این مرکز

 ینج ،انگلیسی بنام نویسنده آثار درباره برگزار 

. همچنین می باشداو  شخصی آستن وزندگی

 توانند ازبازدیدکنندگان در مرکز جین آستن، می

مجسمه مومی او که در ابعاد واقعی ساخته شده 

روی جین تورهای پیادهدر حتا است، دیدن کنند و 

الزم به ذکراست که  .آستن شرکت داشته باشند

برخی آثار این نویسنده بنام انگلیس از جمله:غرور 

جمه شده ر. به فارسی تاحساس و .. و تعصب، عقل و

 .است

 Victoria Art Gallery :-گالریِ هنری ویکتوریا'

 تبه مناسبت بزرگداش 7882که درسال موزه یی عمومی است  ،ویکتوریاگالری هنری                                       

یش از ب در این موزهباث افتتاح شد.  ویکتوریا در ملکه

شیء هنری شامل مجموعه ای از نقاشی های  7522

به بعد  7122سال روغنی از هنرمندان انگلیسی از 

 نگاهداری می شود.

 بوده طبقه همکف این موزه  زمانی کتابخانه عمومی

  است.

توسط جان مک کیان  7981بنای این گالری  در سال 

 برایدن طراحی شد .ابتدا بخشی از این بنا  به عنوان

 به مرکزی تنها ویژه آثار هنری تبدیل شد.  7882یک کتابخانه عمومی مورد استفاده بود، اما در سال 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AC%DB%8C%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D9%86&action=edit&redlink=1
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یک اتاق بزر  مستطیل  ازدار است. هر طبقه ساختمان این گالری دو طبقه با برج زیر شیروانی وگنبدی سرپوش 

این گالری  .شکیل شده است. یک پله سنگی به سمت سالن ورودی باال می رود که به کتابخانه قبلی منتهی می شودت

ر د. سایر موارد به نمایش گذاشته شده نام گذاری شده استجشن شصت سال پادشاهی ملکه ویکتوریا  به مناسبت

  .مجسمه ، ظروف شیشه ای و اشیاء هنری تزئینی استشامل این گالری 

 :   Bath Abbey – صومعه باث

. شد تاسیس 7188 سال در یا صومعه باث"باث اّبیِ" به ولز، معروف و باث اسقف گوتیک جامع لیسایک                  

 ساخته آن از پس بنا این ، ها افسانه طبق

 Cardinl“ کینگ الیور اسقف که شد

Oliver kiing”رفتن پایین و باال رویای 

 هب پایین و باال های نردبان از فرشتگان

 صدایی همچنین وی. کرد تجربهرا  آسمان

 باید تاج": داشت می اعالم که شنید را

 احیا ار کلیسا پادشاه و بکارد زیتونی درخت

 برای ای نشانه عنوان به عالمت این".کند

 کانم این .است شده تعبیر کلیسا بازسازی

 ساختمان غربی ضلع در رویا این - بود گرفته قرار استفاده مورد عبادتگاه عنوان به مسیحیان توسط میالدی 151 سال از

ه ساخت، "ادگار"گذاری نخستین پادشاه انگلستان ، ، در مکان تاجصومعه باث گفته می شود که   .شد جاودانه سنگی با

 به تخقیق  است و ساخته شده 7676تا  7188 سالهای  بینو  گذاری،تاج این از بعد هاسالکنونی صومعه  . است شده

در انگلستان نامید. این صومعه ازاهمیت و ارزش خاصی برخوردار  سده ی میانیتوان آن را آخرین کلیسای عظیم می

 شودشمرده می باث اختصاصی شهر ه های باث، به نوعی، نشاناست و پس از حمام

 :Pulteney Bridge -ی ئپّل پوتن

 هکئی  ها شمارترین پل انگشت از یکیاست. باث در معماری ها ترین شده شناخته از یکی یئپل پوتن               

 .برپاست هایی ساختمان آن هنوزدرباالی

 مرکز اتصال برای7111 درسال ی که پل

 بلمقا سمت نیافته توسعه اراضی باث به

 در .رسید اتمام به ساخت آن آون رودخانه

 جهان های پل ترین برجسته از یکیواقع 

بی " سینمایی فیلم در که شمرده می شود

هده برع را اصلی نقش ویکتورهوگو "نوایان

  داشت.

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%AB&action=edit&redlink=1
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 زیبای های خانه با پل این و کند می پشتیبانی را غریب و عجیب های رستوران و ها مغازه مختلف انواع طاقی سه

 انواع برای عزیمت نقطه عنوان به همچنین پل این. شود می باز Great Pulteney خیابان به یجورجیان دوران

 .کند می عمل ای رودخانه تفریحی تورهای

 : Holborne Museum –موزه هولبورن 

 ابزاست و رینولدز ، گینزبورو های نقاشی شاملهولبورن موزه   در زیبا هنرهای مجموعه اصلی گاه تکیه                     

 ظروف ، 79 نقره های سده با همراه ،

یه اول دوره مبلمان و رنسانس برنز ، چینی

  است.

 شده واقع سیدنی سابق هتل در موزه این

 باغی ، وکافه یک شامل اکنون هم و است

 هک است سیدنی زیبای های باغ به مشرف

 سده موضوعی های پارک تنها عنوان به

 .شود می شناخته انگلیس 79

 های برنامه و ها برنامه دراین موزه اغلب 

    .شود می برگزار سخنرانی و کالسیک  موسیقی اجرای جمله از آموزشی

                                                                                                   Sally Lunn’s historic eating house and Museum:-موزه سالی لون غذاخوری تاریخی و

تاریخی و موزه سالی لون، چایخانه وغذاخوری معروفی است که  در  غذاخوری                                                  

 باث واقع شده است. مرکز شهر

این بنای تاریخی یکی از قدیمی ترین  

بناهای شهرباث است که حدودسال  

و  شد بازسازی 7600تاسیس ودرسال 7191

به خاطر نان خوشمزه اش مشهور است. نان 

نیمه شیرینی که با دستورالعمل سِرّی پخته 

کمابیش به کلوچه های ایرانی  می شود و

 .شبیه است

 یجک معروف نیکوالس بازیگر شود می گفته

 وزیلندنی و ویرجینیا ویلیامزبور ، مانند: هایی مکان در و سالی لون است، "دارچین کره" نوشیدنی طرفداران از یکی

 .داردواقعی را نشان می دهد وجود  یی  یک موزه که آشپزخانه دراین بنا  .است وردارخمحبوبیت ویژه بر از

 .از ظهر، عصرانه قبل از تئاتر و شام باز استصرف صبحانه، ناهار، چای بعد  سالی لون برای عرضه و
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 :Museum-   Fredrik William Hershel موزه ستاره شناسی هرشل

 مرمت زیبایی که به  جورجیانی خانه یک در ستاره شناسی فردریگ ویلیام هرشل موزه                                       

. ستا هرشل ویلیامفردریک  ، مشهور شناس ستاره و موسیقیدان به مربوط شماری بی آثار دارای و است مستقر شده

  در به جهان گشود، و دیده، آلمان هانور در 7119 نوامبر 75 در آلمانی-بریتانیایی ستاره شناس و آهنگ ساز هرشل

کاشف افزون براین مشهور شد. ا سیاره اورانوس به خاطر کشف  وی. درگذشت اسالو، انگلستان در 7900 اوت 05

 دارد. شناسیستاره و تعدادی کشفیات دیگر در زمینه نیز هست فروسرخ تابش

انعکاسی را با کمک  تلسکوپ او ساخت

، آغاز کرد. با کارولینه هرشل خواهرش،

سانتیمتری  79تلسکوپ بازتابی کوچک

را در سال  اورانوس ساخت خودش سیاره

کشف کرد. وی با گذراندن  7197

به وجود  منشور از خورشید نور

 پی برد. فروسرخ تابش

است. بر جای مانده سمفونی 01 ویاز 

دریافت  لقب سر 7976 او در سال

یک اما او هیچ ،( نیز از کارهای فردریک ویلیام هرشل استاوبرون و تیتانیا) اورانوس و دو ماه زحل کشف دو سیارهِ  کرد.

 .، نامگذاری شدجان هرشل نام گذاری نکرد. پس از مر  وی، این قمرها توسط پسرشخودش از آنها را 

* * * 

این موارد  از برخی دیگر عنون شد، شهری تسهیالت ت وابرخی دیدنی ها و تاسیس افزون برآنچه درمورد موزه ها و

 از: عبارتند

توان اشیایی متعلق به دانند. در این موزه، میمی شهر صنعتی میراث را آن که. ژولین، واقع در جاده موزه کار در باث

 .یافت وبررسی کرد راکسب و کارهای قدیمی شهر باث 

 .است  باث شهر در رجیاییوچگونگی ساخته شدن بناهای ج گویای، که موزه ساختمان

 داریای از آثار مختلف را نگهی. این نگارخانه در طول سال، مجموعهئواقع بر پل مشهور پوتن .هنری ویکتوریا نگارخانه

 .کندمی

 اثر هنری از کامبوج، کره، تایلند، چین و ژاپن 522ای بیش از واقع در خیابان بنت. مجموعه موزه هنر آسیای شرقی

 درآن نگاهداری می شود.

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
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B3%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B3%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B3%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5_%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B2%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%8C_%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%84%D8%A7%D9%88%D8%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%87%D8%B1%D8%B4%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%87%D8%B1%D8%B4%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D8%A8_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D8%A8_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AD%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AD%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7_(%D9%85%D8%A7%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7_(%D9%85%D8%A7%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86_(%D9%85%D8%A7%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86_(%D9%85%D8%A7%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B1%D8%B4%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B1%D8%B4%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
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است که اولین تمبر دنیا از آن ارسال این موزه در همان ساختمانی واقع شدهاست.واقع در خیابان برود.  موزه پست باث

 .شد

 .است کشور آن از خارجدر  آمریکایی، اشیایترین مجموعه . از بزر استشده  واقع شهر باث از  موزه آمریکا در خارج

 می باشد.های بسیار نفیسبزر  و زیبا با نقاشی )محل اجتماع اصناف(. ساختمانی گیلدهال

 .بردهای مختلفی را روی صحنه میاست و امروزه، نمایش تئاتری که روزگاری تئاتر سلطنتی بوده تئاتر سلطنتی باث

 :هاجشنواره

کوچکی و زیبایی خاص این شهر،  ه گوئی نکرده ایم.گزافبه طورقطع ها بنامیم، ارهنوجش اگر باث را شهر                 

است این شهر شده سبب ،آن ها و امکانات متعددوجود دیدنی آن، خوب نسبت به  موقعیت جغرافیایی و آب و هوای

 المللی موسیقی باثجشنواره بینها، ترین این جشنوارهها باشد. معروفبرای برگزاری جشنواره ی دلخواه وآرمانیمکان

  .رودشمار میهای اروپا بهارهنوجش است که از مشهورترین

 :عبارتنداز ن شهریمتداول در ا و مشهورهای ارهنوجش برخی

 ، دشومارس برگزار میماه وایل ا در مه سالههکه ، جشنواره ادبیات باث

رین تشود. این جشنواره مهممه تا اوایل ژوئن برگزار میماه از اواسط  که همه ساله، المللی موسیقی باثجشنواره بین

 جشنواره اصلی موضوع. هستند آن اجرای درگیر باث، صومعه جمله از معروف اماکن همه سال هر و است شهراره نوجش

           ت باثجشنواره موتزار، جشنواره فیلم باث، المللی گیتار باثجشنواره بین ،می باشدیقی کالسیک و اپرا موس معموالً

 ... .و 

  :هاهتل  

          ، اما در میان همه آنها زیبایی آبگرم، معماری، تاریخ و فرهنگ ؛باث به چیزهای زیادی معروف است              

گذران  های اقامتی و موسسه

 هتلباث به ویژه اوقات فراغت 

رویال "ازجمله ستاره  5های 

 ،وگِینزبارهتل آبگرم  ،"کرسنت

، هتل هاردینگتون، هتل آپِکس

 ،کئینزبری هتل آَبی هتل باث،

هتل  ،هتل آبگرم برکلی

 .فرانسیس واقع در میدان کوئین

های هتل هیلتون. شعبه هتل

مجموع  در و .ای هیلتونزنجیره

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
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هیج  شهری درجهان درقیاس فاوت وانواع سرویس ها ،که به جرئت گفته می شود  هتل در درجه های مت 762بیش از 

 سنت کریستوفرخانه مهمانهم چنین  با شهر باث،سامرست از هتل های مجهز به حمام های آبِگَرم برخوردار نمی باشد.یا

 .بسیار ارزانو  است کریستوفر سنت ایزنجیره هایخانهاز مهمان که ،(باث)

 :هارستوران

 باث از لحاظ دارا بودن انواع رستوران ها فوق العاده غنی می باشد از جمله :                

ت رستوران فیس های هندی در سرتاسر جهان استچشم شرق( که از مشهورترین رستوران رستوران ایسترن آی )به فارسی:

اع غذاهای شرق آسیایی را ارائه ای که انوای است از رستورانی بوفه)هم به معنی مهمانی و هم به معنی شرق دور(. شعبه

 .استشده در مجتمع سینمای ادئون واقع  و دهدمی

 .کندرستورانی اندونزیایی که عالوه بر غذاهای این کشور، غذاهای شرقی کشورهای دیگر را هم ارائه می ،رستوران جاوا

دهد  میرستوران شانگری ال. رستورانی تایلندی که عالوه بر غذاهای این کشور، غذاهای شرقی کشورهای دیگر را هم ارائه 

 ... .و 

 :سینماها

گیت، واقع است، های خیابان وستک که در مرکز شهر و در یکی از فرعیچسالن نمایش کوچک. این سالن کو              

ای سینمای ادئون که از سینماهای زنجیره.دهدهای روز را هم نشان میبرد، اما فیلمروی پرده می های هنری راتر فیلمبیش

 .است فتهر ادئون است، هشت سالن دارد و بسیار پیش
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