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                                           Aya Sofyaآیا صوفیا 

 :ماذا تعـني كلمة عـمالق 

 .ھو الشيء  الذي یندر أن یجود بـھ الزمان 

عمالق عجـز الـزمن أن یأتي  - Aya Sofyaومتحـف آیا صوفیـا 
 .بمثلھ  أو مشابھ لھ 

أول إحساس یعتریـك عند الدخول إلى ھذا المكان ، ھـو أنـك 
تـدخـل مكان غیر عادي بتاتا ، والحشود التي تتدافع على ھـذا 

المكان تؤكـد لك ھذا الشيء ، وصدق ھذا اإلحساس ،مكان 
یذكـرك ویـوحي إلیك بأن اإلمبراطور جستنیان الزال حیا یأمر 

بتعـدیل ھذا المكان واالھتمام بـھ ، والمحافظـة علیھ ،ھیبة غیر 
عـادیة تطفـو على ھـذا المكان ولكنھا ال تعطیك ھیبة المسجــد ، 

 .شعـور مختـلط ومتنافـر معـا
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وقد تم تحویلھ  إلى متحف 
وذلك  في عام    

میالدیة ،شدة اإلتقان 1935
في التعبیر عن الدیانتین و 

التعــریف  بھما ،  شيء 
یشـل الفكر في تصدیقھ من 

 .شـدة اإلبداع أال محدود  فیھ 

 

روحك تالمس اآلثار 
اإلسالمیة النادرة والعجیبــة 

 .ویخفق فـؤادك عند رؤیة المجسمات العمالقــة ألسماء 

 

 

 

استمـرت الكنیسـة كمركز للدین المسیحي لفترة 
 1453طویلة ، حتى دخـول الـدین اإلسالمي عـام 

 .میالدیة حیـث تم شراءھا وتحویلھا إلى مسجـد 

 

 

ووضـع اللمسات التجمیلیة الالزمة لھ كمسجـد،  
مثل المآذن وكـذلك قاموا  ببناء محراب للصالة 

بداخلھا حتى بدایة القـرن العشرین ، ھناك 
جوانب أخرى عـند تحـویل آیا صوفیا إلى مسجد 
فقـد اضطر السلطان العثماني محمد الفـاتح بناء 

مكان للوضوء بالقرب من الكنیسة سبیال 
 .للوضـوء  
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توجد  آثـار  بـداخل الكنیسـة ، مثل المكتبـة والمطبعة الخاصة بالسلطـان محمد األول ، وكذلك توجد مزھریة  عمالقة 
 .مـن المرمر ، وھي فـي منتھـى الجمال والروعة 

كما یوجد خلف آیا صوفیا ثالثة أضرحة مـذھلة وضخمة وملفتة للنظر ، بما تحتویھ من إبداع و جمال و األضرحة 
لكل من السلطان محمد الثالث و السلطان مراد الثالث والسلطان سـلیم الثاني ،والثاني مـن السـالطین المذكورین 

لدیھ مـن األبناء مئة وثالثة شي ال یصدق،  وتحتوي ھذه األضرحة على أجمل بالط أزنك فـي الـداخل بمعنى فـن ال 
 .یضاھى حتى في تعمیر األضرحة إتقان متناھي 

 -:أشیاء ظـریفة جـــــدا

فــي متحـف آیا صوفیــا ھناك شـيء ظـریف جـدا،  فإذا وصلت إلى اسطنبول و كـانت لـدیك أمنیة لم تتحقق بعـد،  
فما علیك إال بالتوجھ إلى آیا صوفیا  حیـث یوجد ھناك عمود األمنیات ، فمـا علیك إال وضـع إصبعك اإلبھام داخـل 

الفتحة الموجودة في العمود ، ویكـون باقي الكف خارج الفتحة ثم تحاول إن تـدیر ، الكـف كامل دون أن تـدیر باقي 
الجسم فان تم لــك ھـــذا،  فـإن أمنیتك سوف تتحقق وفي ھـذا المكان حشـود ال یستھـان بھـا ، من الـناس فعـقل 

 .وتـوكل وال تتردد بل حاول 
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 -:أشیاء مبھـرة جـدا

عند وصـولك إلى متحف آیا 
صوفیـا فال تتقاعس وتتكاسل 
و تفوت ، علیك الصعود إلى 

الطابق العلوي ، وان كان  
الوصول یحتاج إلى قلیل من 
اللیاقة الـبدنیة ،  ألن ارضیة 
 السطح غیر مستویة وقاسیة 

 

 

ولكن عـند الوصول سـوف ترى أن كل شيء یھون ، من أجل ھذا الجمال العبقري فھناك فقـط یمكنك التقاط  الصور 
الفوتوغرافیة الرائعة ، والتي سـوف تكـون ذكرى جمیـلة لھـذا المكان ، ألنھا سوف تكون شاملة ومعرفة لھ كذلك 

وأنت ترتقي للوصول إلى أعلى ، قم بأخذ صور عند النوافذ الموجودة في طریقك وھي قریبة جدا من األرض ال تجعل 
 .ھذه المتعة تفـوتك إذا وصلت إلى ھناك 

 

 قیمة تذكرة الدخول 

 .لــیرة تــركیـة  40

 

یفتح جمیع ایام 
االسبوع ، عدا یوم 

 .االثنین مغلق 

 

 


