
 من روائع النمسا التارٌخٌة  المتحف النمساوي الطلق

  

 بدل رفو

 النمسا \شتوبٌنغ 

  

واحداً من ضمن عشر متاحف اوربٌة لها ( شتوبٌنغ)ٌعد المتحف النمساوي الطلق فً 
القدرة على التاثٌر وترك االنطباع الجمٌل لدى الزائر،وتعود شهرته العالمٌة بسبب ما 

والتً   ت واالحواش التارٌخٌة بصورها االولٌة والطبٌعٌةٌعرضه من البٌوت والفناءا
وهً نظرة وعرض الى , حافظت على اصالتها وعراقتها وجودتها منذ قرون عدٌدة 

 .الماضً البعٌد لثقافة البناء النمساوي الرٌفً 

 

  



 51وتبعد عن مركز مدٌنة غراتس ( شتوبٌنغ)تسمى  ٌقع المتحف فً بلدة صغٌرة
مسافة التً توفر للزوارفرصة للتمتع بمشاهدة احدى الروائع التارٌخٌة وهً ال  كٌلومترا

رحلة للمعرفة واإلستجمام الى تارٌخ النمسا : للنمسا؛ فرحلة الى هذا المتحف تعنً
انها .. ورٌاض و حدائق للزهور الملونة والرٌف النمساوي من مبانً ومزارع تارٌخٌة 

وكذلك هً رحلة , رٌدة لجمٌع افراد االسرةنقطة االلتقاء مع الماضً وتجربة خاصة وف
تاخذ الزائر إلى بانوراما الجمال فً طرٌق رومانسً عبرالتجول فً هذه البٌوت التارٌخٌة 

 .وكذلك تعد فرصة لتحفٌز خٌال االطفال للعٌش فً عالمٌن مختلفٌن فً آن واحد, 

 

 

ة المتحف على ٌقع متحف شتوبٌنغ فً محمٌة طبٌعٌة وبوسع الزوار العٌش مع جمالٌ
مدارالسنة حٌث رقة وجمال ونضارة االعشاب فً حدائق الفالحٌن فً موسم الربٌع 

وقسوة البرد فً موسم ,وجمال تساقط اوراق االشجار فً موسم الخرٌف , والصٌف
 . الشتاء القاسً والذي ٌعد اقسى فصول السنة وخاصة بالنسبة للفالحٌن

حٌث ٌجد الزائر  , الطلق سوق لبٌع السلع( شتوبٌنغ)ٌوجد فً متحف  9002منذ عام  
وكذلك توجد , سلعاً شّتى للحرف الٌدوٌة التقلٌدٌة والتً انتجت من قبل الحرفٌٌن للمتحف

نادرة هذه االٌام وٌصعب العثور   من الماضً والتً تعد للمنزل والحدٌقة   ادوات خاصة
و , والمالبس الفلكلورٌة, شعبٌةوتوجد كذلك المالبس التقلٌدٌة ال , فً أمكنة اخرى  علٌها

وحتى لعب األطفال القدٌمة . منتجات الطهً القادمة من مناطق االقلٌم لُتَقّدم كهداٌا صغٌرة



ٌُعد نافذة للوصول الى ثقافة وأدب بعٌدٌن وتقالٌد حرفٌة  متوفرة فً هذا المتحف فهو بهذا 
 . وطبٌعٌة

 

  

تاحف فً الهواء الطلق فً اوربا لجدٌرة بإستقطاب الزوار إن رحلة ٌوم واحد إلى اكبر الم
من جمٌع الفئات العمرٌة ونٌل إعجابهم وإهتمامهم بالحقائق عن تارٌخ الرٌف النمساوي 

وتحٌط بها الحدائق والمروج والحقول لتعطً بذلك مثاالً , فً بٌوت تتوفر فٌها الراحة
, حات مفتوحة ومغلقة للهو األطفالإضافة إلى أن هناك سا, رائعاً فً رعً الحٌوانات

فً الحقٌقة هذا .. ألٌس هذا هوالمكان المثالً للراحة؟؟. وكذلك تجد البحٌرة الرائعة 
المتحف مكان فرٌد من نوعه للتجوال والتنزه ولمساحات واسعة حٌث ٌروي قصة ثقافة 

 . الفالح النمساوي منذ ست قرون

فال المصابٌن بالسرطان فشهدت عرضاً صادف أن زرت المتحف فً ٌوم التبرع لالط 
وقد قسم المتحف العمالق والمبنً على عدة كٌلومترات , لفعالٌات كثٌرة فً ذلك النهار

ولكل مقاطعة بٌوتها الخاصة وفن بنائها , مقاطعات 2اقسام لكون النمسا تقسم الى  2إلى 
لبٌوت الضخمة وا  الزهور نوافذ البٌوت القدٌمة  حٌث تزٌن. الذي ٌختلف عن االخر

ضمت بٌوت القرون المنصرمة بعد ان اشتراها المتحف وتم   وقد, المبنٌة من االخشاب
البٌوت الرٌفٌة فً النمسا تختلف من حٌث التصمٌم وفن .نقلها بالكامل إلٌه لُتعرض هناك 

والذي ادهشنً فً هذه البٌوت أنً راٌت أسّرة   ,البناء من مقاطعة الى مقاطعة اخرى
وبعد ان سالت احد الطاعنٌن فً السن عن السبب أخبرنً بأن الرجال , ٌرةالنوم صغ



الفالحٌن وخالل القرون المنصرمة كانوا قصٌري القامة نتٌجة للجهد الكبٌر الذي كانوا 
أّما الطاحونة القدٌمة والمطبخ النمساوي واالزٌاء الفلكلورٌة الشعبٌة ..ٌبذلونه فً الحقل

 . م فً المتحففقد كانت مركز الثقل الدائ

 

 



 

زٌارة الى هذا المتحف تعود بك الى حٌاة الفالحٌن فً القرون المنصرمة من تارٌخ هذه 
ومن   ,هكذا تحافظ الشعوب والدول على تارٌخ بالدها وٌفتخرون به مهما ٌكون.. الدولة

 . هذا التارٌخ تنطلق عجلة التقدم فً هذه البالد
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