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، بلکھ  پاریس بھ خودش می بالد نھ تنھا بھ دلیل وجود میراث ھنری غنی
بھ دلیل باور بر این اصل است کھ ھنر و فرھنگ باید برای ھمھ قابل 

دسترس باشد. پس از این مطلب تعجب نکنید کھ این شھر بیش از پانزده 
موزه رایگان در پاریس را بھ شما معرفی می کنیم.  13موزه دارد کھ ما 

 مجموعھ دائمی این موزه ھا کامال رایگان است. بنابراین ھنگامی

کھ در محبوب ترین و تاثیر گذار ترین مجموعھ ھای ھنری پاریس قرار 
 .گرفتید، مطمئن شوید کھ از این اماکن جواھرگونھ حتما دیدن کنید
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 Musée Carnavalet : موزه تاریخ پاریس
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برای عالقھ مندان بھ  "Musée Carnavalet" مجموعھ دائمی و جذاب
تاریخ و کسانی کھ مایل بھ جمع آوری اطالعات در مورد تاریخ طوالنی و 
فوق العاده پیچیده پاریس ھستند، ضروری است. نمایشگاه اصلی (رایگان) 

یک گزارش زنده و چشمگیر از مھم ترین رویدادھای تاریخی شھر، از 
خواھد داد. این موزه در یک  زمان تأسیس آن تا کنون را بھ شما نمایش

، در بخش پر جنب و Carnavalet ساختمان رنسانس خیره کننده، در ھتل
 .جوش پاریس واقع شده است

 موزه ھنر مدرن پاریس

 

را در بر می گیرد و در اثر ھنری معاصر  8000این موزه بیش از 
توکیو قرار دارد کھ دومین نمایشگاه موقت آثار  مجاورت مجتمع کاخ

ھر دو موزه مھم در صحنھ  ھنرمندان امروزی است. پس از دیدن یک یا
منظره  ھنر مدرن شھر، یک قھوه در تراس بیرونی خریده و بھ تماشای

رھای زیبا در موزه ھن -شگفت انگیزی از برج ایفل بنشینید.پیت پالیس 
 پاریس
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 موزه ھنرھای زیبا در پاریس -پیت پالیس 
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موزه رایگان در پاریس، بھ معرفی این موزه کھ بھ  13در ادامھ معرفی 
-Champs) طور کامل بازسازی شده و در نزدیکی خیابان چشمھ الیزه

Elysées) اثر تاریخی  1300است، می پردازیم. در اینجا حدود  واقع شده
از دوران باستان از اوایل قرن بیستم، از جملھ شاھکارھای گوستاو 

، کلود (Paul Cézanne) ، پل سزان(Gustave Courbet) کوربت
 (Eugène Delacroix) و یوجین دلکرویکس (Claude Monet) مونھ

مھ بازدید کنندگان رایگان نگھداری می شود. مجموعھ موقت کھ برای ھ
 .است

  :(Maison de Balzac) خانھ بلزاک

 

www.takbook.com



 
Maison de Balzac-Paris 

کھ بھ ادبیات اختصاص دارد، از "مازن د   موزه شھرداری 3یکی از 
بالزاک" نویسنده مشھور "کمدی انسانی" قدردانی می کند. ھونور دی 

در اواسط قرن نوزدھم در این خانھ  (Honoré de Balzac)بالزاک
ادای احترام بھ کار، زندگی و زمان این زندگی می کرد و اکنون بھ عنوان 

  .نویسنده ھمھ چیز مطابق قبل و دست نخورده باقی مانده است
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 موزه بوردل

 

 

 معروف فرانسوی امیل آنتوان بوردل بھ عنوان قدردانی از مجسمھ ساز
(Emile-Antoine Bourdelle)  کھ بھ موزه رودین رفت و آمد زیادی
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و ژرمن  (Giacometti) داشتھ و شاگردانی ھمچون گیاکومتی
نام گذاری شده است. موزه  ورش دادهپر (Germaine Richier)ریچیر

می کرد.  محل کار این مجسمھ ساز بوده، زمانی کھ در این منطقھ زندگی
ھم اکنون آثار ھنری برنز، سنگ مرمر و گچی زیادی از این ھنرمند در 

گسترش یافت و  1992نگھ داری می شود. این موزه در سال  این مکان
 .ب می شودھنر محسو ھمچنان محلی برای دوست داران

 موزه ژان مولن -(Leclerc) یادبود لکلرک
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بھ عنوان ادای  1994جدیدترین موزه ھای خودگردان پاریس، در سال 
شخصیت اصلی مقاومت فرانسھ در برابر اشغال نازی ھا در  احترام بھ دو

ژان مولین افتتاح شد. موزه، و  Leclerc طول جنگ جھانی دوم، مارشال
زمان بندی شده،  تاریخ تاریک فرانسھ در این دوره را از طریق تصاویر

ای بھ نمایش می گذارد. اشغال  آرشیو ھای گسترده و ارائھ ھای چند رسانھ
بازسازی شده  و آزادی پاریس در تصاویر زنده و کامال فراموش نشدنی

 .است
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 سنده مشھورخانھ ویکتور ھوگو: محل اقامت نوی

 

واقع شده است و نمایانگر زندگی  des Vosges این خانھ در گوشھ ای از
شاعر و سیاستمدار قرن نوزدھم می  ، رمان نویس، متفکر،ویکتور ھوگو

را بھ  Les Misérables ھامبورگ نوتردام و باشد، کسی کھ رویای
 .تصویر می کشد

و بوتیک ھای  Marais منطقھ جذاب  پس از بازدید از خانھ، سر زدن بھ
قرون وسطی واقع شده، می تواند جالب  کوچکی کھ در خیابان ھای طرح

 .باشد
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 موزه ھنر آسیایی در پاریس Cernuschi هموز

 

با ارزشی کھ مربوط بھ اواخر قرن  کلکسیونر چینی، مجموعھ عظیم و
دائمی موزه شامل سفال  ھم بود را بھ این موزه اھدا کرد. مجموعھنوزد

از  چینی باستانی، برنز، مصنوعات بودایی بھ عالوه مجموعھ ای مھم
نقاشی چینی قرن بیست و یکم است. این موزه قطعا یکی از بزرگترین 

 .شرقی آسیا در پاریس است موزه ھای ھنر
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-Musée de la Vie Romantique ی رمانتیکموزه زندگ 
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نشان دھنده ایده ھا و زندگی نویسندگان فرانسوی عصر رمانتیک، 
رمانتیک،  نویسرمان )جورج ساند متفکران سیاسی و ھمین طور

نگار طلب اجتماعی و خاطرهنگار، اصالحنامھنویس، روزنمایشنامھ
فرانسوی). موزه در خانھ ای متعلق بھ قرن نوزدھم واقع شده کھ در آن 
 .زمان استودیویی برای ھنرمندان بوده. این نمایشگاه دائمی رایگان است

-Musée Zadkine موزه زاد کین 
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این موزه کھ در جنوب پاریس قرار دارد بھ نشانھ احترام بھ مجسمھ ساز 
در باغی سرسبز  )Ossip Zadkine (کمتر شناختھ شده، اسسیپ زاد کین

کھ بھ عنوان توریست راھی این   بر پا شده است. طرفداران مجسمھ سازی
 .مکان شده اند، قدر این نقطھ منحصر بھ فرد را حتما درک خواھند کرد
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-Musée Cognacq-Jayوزه کنجک جیم  

 

این موزه کوچک و صمیمی، خانھ ای است کھ زمانی مجموعھ خصوصی 
 .با نفوذی بھ نام ارنست کنجکا جی بود و کسب و کار شخص بزرگ
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موزه نقاشی ھای قابل توجھ و مجسمھ ھای ھنرمندانی مانند فرگوناد و 
ارد. عالوه بر آن مجموعھ ای از مبلمان عتیقھ و ھنرھای بر د لمیون را در

 .شود تزئینی، را نیز شامل می

 موزه پلیس پاریس (موزه رفاه)
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این جواھر کمی شناختھ شده در گوشھ ای آرام از بخش التین، کنجکاوی 
داده را  رخو جنایت ھایی کھ در طول تاریخ   بھ تاریخ عالقھ مندان

عنصر مربوط بھ تاریخ  2000تحریک می کند. این موزه دارای بیش از 
از جملھ لباس، عکس، سالح و غیره است. اتاق ھای  جرم و جنایت

و آزادی پاریس در طول  اختصاص داده شده بھ انقالب فرانسھ، اشغال
 .جنگ جھانی دوم بسیار جذاب است
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 Fragonard موزه عطر
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قطعھ کوچک از یک مجموعھ  تاریخ عطرھا ھستید، این اگر عالقھ مند بھ
قطعا  Belle-Epoque و منطقھ زیبای  اپرا گارنیری پاریس در نزدیکی
شود. موزه در یک عمارت قدیمی قرن نوزدھم با لوسترھا،  توصیھ می

ھای شیشھ ای تزئینی کھ بطری ھای عطر  سقف ھای نقاشی شده و کابینت
موزه آثار ھنری  .و دیگر آثار ھنری را نشان می دھند، قرار دارد

 سالھ را شامل می شود، حتما ارزش 3000عطرسازی کھ تمدن بیش از 
 . بازدید خواھد داشت

 .راھنمای رایگان در موزه وجود دارد *

در پاریس ) لذت برده موزه رایگان  13امیدوارم از مطالعھ این عنوان ( 
 .باشید و برایتان مفید بوده باشد

 تفریحات رایگان در پاریس، فرانسھ

 ما: آدرس سایت
/https://atlasbooks.ir 

 .کھ پیج ما رو فالو کنید میشیمخوشحال 
 /https://www.instagram.com/atlasbooks.ir 
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