
سليمانية

 املنشآت األخرى املهدية إلى
يومنا هذا من قبل التاريخ

» تتابع الزمن املفقود »

 يوجد يف حي جامع الصغير املوجود داخل حدود بلدة سليمانية جسر منشأ يف القرن
 19 مصمم بتقن البناء باحلجر املصفوف فوق بعضه حيث أن طراز هذا اجلسر له
 شكل كمر حاد الزوايا مزود بعامودين الداعمات للجسر وهو مصمم بقطعة واحدة

 وموجود يف اجلانب األيسري من الطريق املنطلق من بلدة سليمانية. كما يوجد منصب
 صنبور املياه منشأ يف القرن 19 مسمى بأسم منصب مياه الضابط وكما يوجد منصب

 صنبور مياه آخر أسمه منصب صنبور خضر إلياس منشأ بأحجار مقطعة جوانبها
 بالتناسب ومصممة بشكل مربع. هذا األثر التاريخي مع األسف متعرض بالعوامل

 الطبيعية املجهة املؤدية إلى إنهدامه وتخريبه. يوجد بالبلدة حمام تركي منشأ يف القرن
 15 أسمه حمام الباشا مستعمل أثناء إنشائه أحجار وأطواب وهو بحجم صغير وله قبة.

 كما يوجد بالبلدة حمام آخر أسمه حمام قافاقلي منشأ بإستعمال األحجار الغليظة
 واألطواب احلجرية وهو مزود مبدخل مجوف معدل احلرارة وهو منشأ يف القرن 15
 وكما يوجد بالبلدة حمامات عثمانية كالسيكية حتوز على غرف احلرارات ولها مدخل

 تعديل احلرارة ولكن أغلبها المتارس بنشاطاتها لسبب تعرضها بالعوامل الطبيعية
.املجهدة ومن املنشآت التاريخية املميزة األخرى بالبلدة هو حمام جابوت
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» تتابع الزمن املفقود »  جامع سليمانية» هو املنشأ»
الذي يشهد على فقد الزمن

 عمالت من الذهب والفضة»»
 املزودة بأختام تاريخية

الكنيسات
 أحجار أسرار عالم البقعة

»»األضرحة واملقابر

 تقع بلدة سليمانية على حواف اجلبال امللونة بألوان الفضة املوجودة على طريق
 احلرير التاريخي حيث أنها أقدم البلدات التاريخية التابعة ملدينة غوموشخانة.

 وحيث أن هذه البلدة بقيت إرثاً تاريخياً مدنية وطبيعية متروكة من السطان
 العثماني قانوني سلطان سليمان وحيث هي البلدة التاريخية التي عاش بها

 القوم التركي واألرمني والرومي مشتركاً طوال العهود السابقة مبحبة وبإخالص
 وبالصلح. تقع هذه البلدة مبسافة تبعد 4 كم عن املدينة حيث أنها توجد باجلهة
– 1520  

 1566 وحيث أن أسم البلدة كان مسمياً بأسم »غوموشخانة« حلني ظهور حرب
 »جاجنا« التحريري وفيما بعدها مت تسميتها بأسم حي سليمانية وهي تسمى يف

.يومنا احلاضر بأسم بلدة غوموشخانة القدمية

 عاش بهذه البلدة سابقاً أقوام اآلشور، أرارات، امليديني، مملكة الفرس،
 املقدونيني، مملكة بونتوس، إمبراطورية روما، األمويني، السالجقة وأخيراً عاش
 بها السالطنة العثمانيني ولهذا حتوز البلدة على حضارة ماضية متحكمة بعدة

 احلضارات وحني إنهاء السلطان العثماني فاحت سلطان محمد لسيطرة حكم
 القائد بونطوص الرومي يف مدينة ترابزون بعام 1461 عندئذ مت حتويل قيادة
 احلكم بالبلدة إلى القوات التركية. بلدة سليمانية لها تاريخ ماضي واثق وغني

 باآلثار التاريخية حيث أنه ينتمي به آثارات تاريخية مخفية ضمنها وهي منقولة
.حضاراتها إلى يومنا هذا

 مت إنشاء هذا اجلامع من قبل السلطان العثماني قانوني سلطان سليمان يف
 القرن 16 حيث أنه مرمم عدة مرات حلني هذا اليوم وحيث أنه منشأ على

 ساحة مستطيلة الشكل وله سقف ترابي مسطح مت دعمة من األسفل بواسطة
 ستة أعمدة وهو مسقف بالسقف. حيث أن هذا اجلامع مايزال مزاوالً حالياً

 على ممارسات العبادة وتتميز نقشاته املعمارية بطراز غوموشخانة الكالسيكي
 وحيث أنه مسجد منشأ يف القرن 19 ويحوز على مئذنة واسعة القطر

.وإسطوانية الشكل

 أما اجلامع اآلخر املسمى بأسم اجلامع الصغير فهو جامع منشأ يف القرن 15
 بعهد حكم قوم دانيشمانتليالر وهو مصمم بشكل مربع وله قبة واحدة فقط

 حيث أنه أثناء إنشاء هذه القبة مت إستعمال أحجار محددة أشكالها باليد وللقبة
.إرتفاع واجد وحيث أن األبواب والنوافذ منصممة بأشكال القناطر

 يوجد ببلدة سليمانية ثالثة مئذنات مرممة مشيدة وناهضة على قواعدها حيث
 أنها منشأة بالقرن 15 ولها تصاميم معمارية مميزة وحيث أن هذه املئذنات لها

.باب واحد فقط للخروج إلى الشرفة

 مر املتجول التركي أوليا جلبي من طريق غوموشخانة يف عام 1646 حيث أنه
 كتب بكتابه املسمى بأسم الرحالة »سياحاتنامة« بأن معدن الفضة يوجد يف

 مدن تبلغ عددها 70 مدينة وكتب يف كتابه أيضاً بأن معدن الفضة هو أحد من
 املعادن اجلوهري اخلالص من القصدير يلتقى به يف الشرايني املشبعة اآلتية من
 7 فروع. حيث أنه يف عهود السالطنة العثمانيني قانوني سلطان سليمان وسليم

 الثاني ومراد الثالث وأحمد األول ومحمود األول مت صك عمالت معدنية من
 معادن الذهب والفضة ووضع عليها عبارات عثمانية تركية بأسماء »جاجنا أو

 جانيجا« أما العمالت املصكوكة يف عهد السلطان العثماني محمود األول فقد مت
.الكتابة بها أسم غوموشخانة

 كنيسة سورب قرابة املوجودة بناحية سليمانية مصممة يف القرن 16 بشكل
 مستطيل حيث أنها منشأة مبوجب مخطط كنيسة البازيليكا الثالثي. وحيث أن

 الكنيسة األخرى املوجودة بالبلدة هي إحدى من الكنيسات املنشأة يف العهود
 القيمة جداً تاريخها حيث أن أسمها األولي كان بأسم هاغيا تيريادا أما أسمها

 يف يومنا هذا فهو كنيسة هاجيوس جرجيوس متروبوليتيك وحيث أن هذه
 الكنيسة مرممة مرتني وماتزال جدارنها مشيدة حلني الوقت احلاضر. وحيث

 أن سقف كنيسة هاجيوس ستيبانوس العلوي مهدوم متاماً ومت إنشائها وفقاً
 على مخطط كنيسة البازيليكا وهي منشأة يف القرن 18 ومت ترميمها يف القرن
 19 وهي منشأة فوق ساحة مستطيلة الشكل بدورين. أما كنيسة متروبوليتيك

 فهي منشأة بإستعمال أحجار مقطعة بأشكال منتظمة ومتناسقة ومستعمل معها
 أحجار غليظة حيث أن جدرانها ماتزال مشيدة حلني يومنا هذا ولكن سقفها

.العلوي مهدوم متاماً

 يوجد ببلدة سليمانية أضرحة ومقابر تخص العهد العثماني املنشأة يف القرن 15
 حيث أنه يوجد يف بعض املقابر أحجار تعريف بهوية املوتى مزودة بشكل العمامات

 أو بأشكال مثلثية. أما أحجار القدم فهي مسطحة ومزودة بكتابات حيث أن الكتابات
.مكتوبة بفن خط النستاعليك الفارسي واخلط الثلثي على الرخام
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