
 
، اما عند  16یمكنك القول بانھا اكبر المتاحف في العالم الخاصة بالفن والمنحوتات ، وقد تم افتتاحھا في القرن 

الحدیث عن ھذا المتاحف فانھا رائعة جدا   ، واكثر من لفظ مذھلة واستثنائیة تستحق ، فاحیانا الكلمات ال تسعف 
 على الوصف الدقیق كالمشاھدة .

 
 

اذا لم یكن یراودك الشعور باالعجاب بالفن والرسم والنقوش والنحت ، فتاكد بان ھذا السبب حتما لن  یعفیك من 
زیارة ھذا المكان ، فھو یحملك إلى عالم من االبداع والروعة ، فال تخسر ھذه الزیارة التي من المؤكد سوف 

 تجعلك عاشق للفن بعد ذلك .
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 Vatican Museums   متاحف الفاتیكان                            

 



  
 ھذه المتاحف تحتوي على بعض الرسومات االستثنائیة في عالم الفن والبشریة معا .

 ال تستغرب لما سوف نقول !!!!!
 

عاما كاملة  12فإن أمكنك الوقوف امام كل رسمة او منحوتھ لدقیقة واحدة فقط ، ففي ھذه الحالة سوف تحتاج إلى 
 لمشاھدة ھذا الفن االبداعي االستثنائي .

 
متاحف الفاتیكان ھي عبارة عن قصرین تم ایصالھا مع بعضھم البعض وإنشاء ھذا المتحف المذھل الذي یحتوي 

 على العدید من المتاحف .
 
 

یحتوي المتحف على غرف متعددة وغالیرى كذلك والعدید العدید ، فال تعتقد حتى وانت تشاھدھا راكضا سوف 
 یمكنك ذلك من مشاھدتھا في یوم واحد ، فال تعتقد ذلك ابدا .

 
 

 -ولكن ندلك على اھم متحفین البد من زیارتھم حیث تتمحور  ابداعات الفاتیكان فیھما :
1– Stanze di Raffaello 

 غرف رافاییل 
غرف ، وكانت ھذه الغرف فیما قبل ترجع للبابا یولیوس الثاني ، فھى خاصة  4یحتوي ھذا القسم من القصر على 

 بھ .
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 اعطیت ھذه الغرف للفنان االیطالي رافاییل وتالمیذة للقیام بالرسم والنقش والنحت بھا   1508في عام  
 حیث قاموا بعمل قطع ممتازة في عالم الفن ، ال یسع مشاھدیھا غیر المشاھدة بذھول یفوق الوصف .

 
 

ترجع رسومات رافاییل وفنھ إلى (مدرسة اثینا ) ، ویقال بان ھناك البعض من الرسومات االستثنائیة في عالم 
البشریة ، تعتبر ھذه الرسومات من ضمنھا ، تلك التي قام بھا الفنان رافاییل صاحب الریشة الماسیة التي 

 استطاعت خلق كل ھذا االبداع من وحي فنان یعج خیالھ بكل ما ھو استثنائي جدا .
 
 

 المتحف االخر الذي ال بد من مشاھدتھ ھو 
 
2-  Sistine Chapel 

 كنیسة سیستینا 
 

 تقع ھذه الكنیسة في قصر البابا وھي خاصة بھ .
 

لقد طلب البابا من الفنان مایكل انجلو الرسم والنقش والنحت في ھذا الجزء ، حیث قام بعمل فني رائع تحت 
وھي لوحة سقفیة ،   1541إلى   1535عنوان (حكم االخیر ) استغرق ھذا الموضوع من الفن والرسم من عام 

 ومن االعمال الفنیة الضخمة للفنان مایكل انجلو .
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 اقسام فنیة تستعرض خلق ادم بھا . 9یمثل ھذا العمل الفني االستثنائي صور لخلق ادم ، ینقسم العمل إلى  
 

 الف زائر یومیا .  12ویزور ھذا المكان یومیا لمشاھدة الطرح الفني ( الحكم االخیر ) حوالي 
 
 

 كذلك من المتاحف التي نختارھا لك من ضمن متاحف الفاتیكان 
Museo Gregoriano Egiziano 

 متحف آثار مصر القدیمة 
 

وھو صغیر في مساحتھ ، غني باآلثار التي یحتویھا من مصر القدیمة ،  1839ھذا المتحف تم افتتاحھ في عام 
 وقد تم جلبھا خالل القرون المختلفة للروما من مصر . 

 
 

 المتحف االخر ھو 
Museo Pio - Clementino 

 
ھذا المتحف غني بالمجسمات الفنیة للكالسیكیة ، ویحتوي على عدة صاالت مختلفة ، ومن اھم المجسمات 

 ( إلھة الشمس ابولو ) . Apolloالمعروضة بھ ھو مجسم 
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اخترنا لكم ھذه المتاحف بالرغم من وجود العدید منھا  
ولكن تذكر بان متحف غرف رافاییل والكنیسة سیستنا البد 

من مشاھدتھا فھي من العالمات الفارقة في متاحف 
 الفاتیكان ، لیس مجرد تعبیر ارتجالي بل ھي اكثر من ذلك .

 
 

لذلك علیك بعدم اھدار وقتك عند دخولك المتحف ، حیث 
تشاھد عالمة توضح مكان غرف رافاییل والكنیسة 

المذكورة ، اتبع السھم وابدأ جولتك من ھناك ، فھي افخم 
 االقسام في المتاحف .

 
 
 

 التذاكر 
 
 

الطابور  لشراء التذاكر خیالي ، لذلك 
ننصحك بشراء تذكرتك عن طریق االنترنت 

، ثم طباعتھا والذھاب مباشرة للدخول ، 
( ولكن ھنا یتطلب منك عند شراء التذكرة  

من االنترنت ، اخضار ھویتك او جواز 
سفرك (اوراق ثبوتیة لك )،  لتتمكن من 

 الدخول ، ال تنسى ذلك ).
 
 

 یفتح یومیا عدا یوم االحد مغلق 
 6صباحاً إلى الساعة  9یفتح من الساعة 

 ً  مساء
 
 

اما في أخر أحد من كل شھر میالدي 
صباحاً  إلى  9فالدخول مجاني ، من الساعة 

ً   2الساعة   مساء
 یورو . 16قیمة التذكرة للبالغین 

 یورو . 8لالطفال 
 
 

 -لمزید من االطالعات :
www.mv.vatican.va 
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