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بازدید از حمام های رومی

حمام های رومی ( )Roman Bathsیکی از بهترین آثار باستانی
محافظت شده اروپای شمالی بشمار می رود.

بیشتر بازدیدکنندگان حدود  2ساعت وقت صرف بازدید از این مکان می
کنند.
امیدواریم از بازدید خود لذت ببرید.

اگر نیاز به کمک داشتید با هر یک از کارکنان صحبت کنید.

گشت های رایگان با راهنما راس هر ساعت از کنار حمام بزرگ ( )Great Bathشروع می شود .مدت زمان هر گشت حدود  30الی  40دقیقه بوده و به
زبان انگلیسی ارائه می شوند.

دو فروشگاه حمام رومی در این مجموعه وجود دارد و می توانید در پایان بازدید خود برای صرف نوشیدنی یا خوراکی مختصر به پمپ خانه قرن هجدهم
بروید.
لطفاً از آب حمام ها ننوشید! آب اسپا جهت نوشیدن در پمپ خانه موجود است .لطفاً توجه داشته باشید که خوردن ،نوشیدن ،آدامس جویدن و یا کشیدن
سیگار در این محل مجاز نیست.

آب گرم

سه چشمه آب گرم در بث وجود دارد .بزرگترین آنها در این محل قرار دارد که از عمق حدوداً  3000متری باال آمده و از چشمه مقدس رومی
( )Roman Sacred Springبیرون می جوشد .این آب حاوی  43ماده معدنی است و در دمای ثابت  46.5درجه سانتیگراد با حجم حدوداً 1,250,000
لیتر در روز جریان دارد .حمام ها و معبد رومی و در اطراف همین چشمه ساخته شده اند.

تاریخچه حمام های رومی

اسپای رومی بث (آکوا سولیس –  )Aquae Sulisبعد از تهاجم رومیان به بریتانیا در سال  43بعد از میالد بنا نهاده شده است .بر اساس کتیبه ای که در
اینجا یافت شده می توان گفت که این محل در سال  75بعد از میالد وجود داشته است .این محل نام خود را از رب النوع بهار قوم سلت یعنی سولیس که
هم ارز مینروا ،الهه رومی شناخته می شود گرفته است .یک بخش ستون بندی شده که معبد سولیس مینروا در آن قرار دارد در شمال چشمه و در جنوب آن،
یک مجموعه حمام های درمانی و مخصوص شستشو ساخته شده بود .چشمه مقدس کارکردی دوگانه داشته است .این چشمه هم مکانی برای عبادت بوده که
نذورات و هدایا برای سولیس مینروا را در آن قرار می داده اند و هم مخزنی بوده است برای تامین آب گرم حمام ها.

توسعه بعدی

بعد از خروج رومیان ،معبد غیر مسیحیان تخریب شد و حمام ها فرو ریختند و مدفون شدند .حمام پادشاه ( )King's Bathدر قرن دوازدهم دقیقاً روی
چشمه مقدس ساخته شد و از آن بعنوان یک حمام درمانی و نیز برای شنا استفاده می شد .نوشیدن آب اسپا در قرم هجدهم رایج شد و پمپ خانه ای به
همین منظور در جوار حمام پادشاه ساخته شد .بخشی از حمام های رومی برای اولین بار در اوایل قرم هجدهم کشف شد ،اما اندازه و ابعاد این اثر باستانی
رومی در آن زمان مشخص نبود .تنها در سال های  1880بود که بخش عمده حمام های رومی در حفاری ها از زیر خاک بیرون آمد و ابعاد واقعی این اثر
مشخص گردید.

آثار به نمایش درآمده

برخی از شناخته شده ترین آثار و اشیای مربوط به دوره حضور رومیان در بریتانیا را می توانید در اینجا ببینید .از آثار ویژه ای که توصیه می شود حتماً از
آنها دیدن کنید می توان به سنتوری سر گورگون از معبد ،سر برنز طالکاری شده الهه سولیس مینروا ،و اشیاء یافته شده در حفاری های چشمه مقدس اشاره
کرد .از سایر اشیایی که برای نمایش موجودند می توان از محراب ها و سنگ قبرهایی یاد کرد که مشخصات بازدیدکنندگان نظامی و غیرنظامی اسپا در طول
دوره امپراتوری روم روی آنها درج شده است.

و گرزب هاگشورف
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حیاط معبد ()4

در گذرگاهی که مسلط بر چشمه مقدس است ،سکه ها ،طلسم ها و سایر نذورات هدیه شده به سولیس مینروا به نمایش گذاشته شده اند .این اشیا در سال
 1878و  1979تا  1980در چشمه مقدس کشف شدند .بخش زیرین پمپ خانه در سال های  1983 - 1981حفاری شد و حیاط سنگفرش شده رومی
جلوی معبد و برخی از پله های معبد در آنجا آشکار شد .اینها در اصل در فضای باز قرار داشته اند .دسترسی به خود معبد امکان پذیر نیست .بخشی از
محراب قربانگاه در جای اصلی خود بازسازی شده است .سر برنز طالکاری شده مینروا که مربوط به مجسمه اندازه واقعی آن است و در معبد قرار داشته ،در
نزدیکی پله های معبد به نمایش گذاشته شده است.

حمام ها

چشمه مقدس ( )1به یک مخزن رومی ساخته شده برای جمع آوری آب می ریزد .رومیان چشمه را با یک طاق ضربی پوشانده بودند .بعد از رفتن آنها ،سقف
بروی چشمه فرو ریخت .حمام پادشاه در حوالی سال  1100روی بازمانده های دوره رومیان ساخته شد .البته چندین بار تغییراتی در این بخش داده شده و
آنچه که در حال حاضر مشاهده خواهید کرد عمدتاً مربوط به قرن هجدهم و نوزدهم است .زنگارهای نارنجی رنگ آهنی سطح پیشین آب را نشان می دهد.
امروزه سطح آب در همان سطح دوران رومیان حفظ می شود.

آب گرم معدنی چشمه ،حمام بزرگ ( )8را تغذیه می کند .در تمام طرفین این حمام پله هایی وجود دارد که به کف آن در عمق  1.60متری می رسد ،این
کف هنوز هم با سرب کار گذاشته شده در دوره رومیان پوشانده شده است .رومیان یک طاق ضربی عظیم آجری روی آن ساخته بودند که قسمت هایی از
آن در کنار حمام قابل مشاهده است .در هر دو طرف نیز حجره هایی وجود دارد که مراجعین حمام به دور از کناره آب حمام در آنها می نشسته و گفتگو
می کرده اند .در نیمه راه به سمت حاشیه شمالی نیز یک فواره تعبیه شده است.

حمام های شرقی ( )9در اصل از دو استخر کوچکتر تشکیل شده بودند که از آب گرم حمام اصلی پر می شدند .اما این بخش در طول  350سال توسعه داده
شده و چندین بار بازسازی شده است .ستون های گرمابه (گرمایش کفی) پشتیبان کف های بتنی تزیین شده با موزائیک بوده اند که از آنها فقط یکی بجا
مانده است .مراجعین در حمام نیم دایره ای کوچک روی نیمکت سنگی می نشستند و تا گردن در آبی که با یک لوله سربی از چشمه به آنجا هدایت می
شد ،غوطه ور می شدند.

حمام آب سرد دایره ای شکل که در اصل سرسرای ورودی به حمام ها بوده در حمام های غربی ( )10واقع شده است .استخر دایره ای شکل بعدها بعنوان
یک حوضچه آب سرد برای مراجعین حمام ساخته شده تا بعد از خروج از اتاق های گرم مجاور تنی به آب بزنند .در اینجا نیز مانند حمام های شرقی از بخار
استفاده شده و به نوعی یک حمام ترکی ساخته شده است .یک نمونه بسیار عالی از سیستم گرمابه را می توان در اینجا مشاهده کرد .آخرین حمامی که بعد
از اینها مشاهده می کنید یک حوضچه آب سرد دیگر است.

خروجی حمام ها به سرویس بهداشتی ،فروشگاه حمام های رومی و پمپ خانه منتهی می شود – جایی که آب اسپا و یا سایر نوشیدنی ها و خوراکی ها
جهت استفاده بازدیدکنندگان گرامی موجود است.

