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متحف موالنا 

مساجد تراثية

بازار بدستان 

التي تحظى بها مــدن أخــرى في  لم تحظ مدينة قونية في تركيا بتلك األهمية  ربما 
البالد، لكن جذورها التاريخية والثقافية، واحتواءها العديد من املعالم األثرية، جعالها 
قونية  مدينة  كانت  القديم.  التاريخ  جــذور  إلى  للعودة  تقليديًا  ومركزًا  تركيا،  أيقونة 
مركزًا للعلوم، حيث احتضنت العديد من العلماء في مجاالت مختلفة من األدب، والفن، 
الطالب  إليها  لجأ  ــدارس، حيث  املـ مــن  العديد  هناك  وانتشرت  والفلك،  والــريــاضــيــات، 
عد مدرسة »سيركالي« 

ُ
من املناطق والدول املجاورة، لتلقي العلوم. حتى يومنا هذا، ت

كانت  القديمة  املــدرســة  فــهــذه  املــديــنــة،  على  طغت  الــتــي  العلمية  للحقبة  حيًا  نموذجًا 
عليه  يطلق  بما  املكان  هــذا  اشتهر  عــام 1242.  بناؤها  تم  العلوم،  لطالب  مخصصة 
»إيوان«، وهو عنصر معماري بغرفة مقببة تطل على واجهة مستطيلة. تم تزيني املبنى 

بالعديد من الفسيفساء، وال يزال في حالة جيدة نسبًيا. )أورهان أقطان/األناضول(

بالرغم من أن قونية مدينة ثقافية-تاريخية، فهي أيضًا معلم طبيعي الفت، وهو 
ما يزيد من جمالها. تعتبر بحيرة بيه شهير واحدة من املعالم االستثنائية، فهي 
تتميز بكبر مساحتها وإطاللتها على جبال أناماس والسلطان، وطوروس، كما أنها 
محاطة بالعديد من اآلثار البيزنطية. عادة ما تضم العديد من املهرجانات الشعبية 
والفلوكلورية التركية. إضافة إلى ذلك، تضم قونية حديقة »كويوتو اليابانية«، والتي 
التركية- الثقافية  الــروابــط  لتعزيز   ،2010 عــام  في  وتحديدًا  حديثًا،  تشييدها  تم 
اليابانية. تعتبر الحديقة نموذجًا مصغرًا لطبيعة اليابان على أراض تركية، وتتميز 
التي جعلتها  املتعددة  الياباني في جميع محتوياتها ومرافقها  املعماري  بالطراز 

أحد أهم املزارات الطبيعية في مدينة قونية. )عمر سوت/األناضول(

ــد أبــــرز مــعــالــم املــديــنــة،  ــذا املــتــحــف أحـ يعتبر هـ
ــلــــى األوانـــــــــي  ــتــــوي عــ ــا يــــحــ ــانــ ــكــ ــيــــس مــ ــ ــو ل ــهــ فــ
بمزار،  أشبه  هــو  بــل  فقط،  الثمينة  واملقتنيات 
الــرومــي،  الــديــن  لكونه يحتضن ضــريــح جــالل 
املكان  اكتسب  والــذي يلقب بموالنا، ومــن هنا 
ويعود  بالهدوء،  املكان  يتسم  العاملية.  شهرته 
إلــى عــام 1200 مــيــالدي. يعد  تــاريــخ تشييده 
ــاري الــســلــجــوقــي.  ــمـ ــعـ نـــمـــوذجـــًا حـــيـــًا لــلــفــن املـ
ــام املــهــنــدس املــعــمــاري الــشــهــيــر فــي حينها،  قـ
املتحف  وانتهى  ببنائه،  تبريزلي،  الــديــن  بحر 
القبة  ترتكز   .1274 عــام  فــي  ملحقاته  بجميع 
األســطــوانــيــة الــتــي يــشــتــهــر بــهــا املــتــحــف على 
أربعة أعمدة، تم زخرفتها بشكل دقيق، كما أن 
القبة مزخرفة أيضًا بخزف فيروزي نادر جدًا. 
تحت القبة، يقع قبر جالل الدين الرومي، املطلي 
بــالــذهــب واملــغــطــى بقماش ذهــبــي. وفــي مقابل 
الــقــبــر، تــقــع الــقــاعــة الــرئــيــســيــة، والــتــي تحتوي 
على معروضات من التحف التاريخية املولوية، 
ــار الـــرومـــي الــشــخــصــيــة، بــمــا فـــي ذلــك  مــنــهــا آثــ
القبعات املخروطية وسجادة صالته، ومالبس، 
من  املصنوعة  كالناي  قديمة  موسيقية  وآالت 

)Getty( .الخيزران

ب بمدينة املساجد. ولكل مسجد قصته التاريخية، فمسجد عالء الدين، يعد رمزًا 
ّ
تضم مدينة قونية أكثر من 3000 مسجد، وتلق

العديد من  للتحف، حيث تحتوي قاعاته على  أيضًا مكان  والتعبد فقط، بل  ليس للصالة  القديم، نظرًا ألنه مكان  العثماني  للتاريخ 
املقتنيات الثمينة التي كانت العائالت القونية القديمة تستخدمها. يضاهي مسجد عالء الدين بجماله أيضًا، مسجد العزيزية، وهو 
واحد من أبرز املساجد في املدينة، يتميز بفنه املعماري الفريد. فهو خليط من العمارة الباروكية والهندسة املعمارية العثمانية التقليدية. 
على الرغم من هذا، له العديد من امليزات؛ حيث يحتوي على مئذنتني، في كل مئذنة توجد شرفة، وهو يدل على أهمية بناء الشرفات في 
تلك الحقبة الزمنية. على خالف أكثر املساجد األخرى، فإن أرضيته الرئيسية مرتفعة نسبيًا، ويستعمل درج للوصول إلى األرضية 
صلى أو )قاعة الصالة( فهي مربعة الشكل وسقفها عبارة عن قبة كبيرة. وفيه ثالث قباب أصغر على ستة أعمدة 

ُ
الرئيسية. أما امل

)Getty( .من الرخام. يعد املسجد مكانًا ومقصدًا للزوار، خاصة إلى فئة املهندسني واملعماريني، ألنه يعد تحفة فنية نادرة في تركيا

غالًبا ما تكون البازارات أماكن فريدة من نوعها في تركيا، وتشكل مقصدًا للزوار، ليس فقط بسبب كونها مركزًا 
تشييده  تاريخ  يعود  رمزيته.  له  الــبــازار  في  التجول  قونية،  في  الفريدة.  املعمارية  لهندستها  أيضًا  ولكن  للتسوق، 
 إلى الحقبة العثمانية، وهو ما يبدو واضحًا من خالل هندسته 

ً
إلى حقبة الرومانيني، ومن ثم السلجوقيني، وصوال

املعمارية التي واكبت هذه الحقبات. يضم البازار أكثر من 40 شارعًا، ويضم نحو 2500 محل تجاري، ويعد مركزًا 
هامًا للتعرف على ثقافة الشعب التركي القديمة، ألنه يضم عددا ال يحصى من املساجد القديمة، التي تشكل ملتقى 
للسكان املحليني، وهي فرصة لتبادل األحاديث معهم. البازار مليء بأصحاب الحرف والصنعات القديمة الذين ورثوا 
املهنة من أجدادهم. ولعشاق الفن اليدوي ومحبي تجميع األدوات العتيقة، فإن البازار بكل تأكيد يلبي كافة األذواق. كما 
)Getty/يضم البازار العديد من املقاهي الشعبية، التي تشتهر بتقديم الشاي الثقيل مع الكعك التقليدي. )دييغو كابولو
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