ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﺟﯿﺮﻓﺖ)دﻗﯿﺎﻧﻮس(
ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﺟﯿﺮﻓﺖ)دﻗﯿﺎﻧﻮس( ﻫﺰار و  ٢٠٠ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﯾ از ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ و در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺟﺰء ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻠﯿﻞرود و در ﺷﻬﺮ دﻗﯿﺎﻧﻮس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺷﺎﻫﺎر ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮانزﻣﯿﻦ
اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن از اوج دﯾﺎﻧﺖ ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دارد .ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻬﺮ دﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ در دوره ﺻﻔﺎری و دﻫﻪ ﺳﻮم
ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی اﺣﺪاث ﺷﺪ و در زﻣﺎن ﺧﻮدش ﯾ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺶ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎ در ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ دﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از
ﮐﺎﺷﯿﺎریﻫﺎی ﺷﯿﻞ و زﯾﺒﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی اﺑﺪاﻋ و ﺑﻧﻈﯿﺮ در آبرﺳﺎﻧ از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ
در آن زﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻟﻘﻮهای در زﻧﺪﮔ ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﺪود  ٢٠٠ﺳﺎل از ﻣﺴﺠﺪ دﻗﯿﺎﻧﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻻﯾﻠ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺳﯿﻞ ﺑﻮده ،ﺷﻬﺮ
دﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﻪ زﯾﺮ ﮔﻞ و ﻻی رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ ﺟﯿﺮﻓﺖ:
ﻣﺴﺠﺪ دﻗﯿﺎﻧﻮس ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﺟﯿﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾ ﻫﺰار و  ٢٠٠ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺨ ﻧﺸﺎن از ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺬﻫﺒ و دﯾﻨ ﻣﺮدم دارد
اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ ﺟﯿﺮﻓﺖ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺠﺪ دﻗﯿﺎﻧﻮس در زﻣﺎن اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در اﯾﻦ ﻣﺎن ﻣﺬﻫﺒ ﺗﺎرﯾﺨ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺠﺪ دﻗﯿﺎﻧﻮس
ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﺟﯿﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾ ﻫﺰار و  ٢٠٠ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺨ ﻧﺸﺎن از ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺬﻫﺒ و دﯾﻨ ﻣﺮدم دارد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺷﺶ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﺘﺮ آن ﮐﺎووش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ
ﺟﯿﺮﻓﺖ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﻤﺪن و ﻣﺪﻧﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ آﺛﺎر دﯾﻨ و ﻣﺬﻫﺒ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد ،ﺑﻪﻃﻮرﯾﻪ در ﻗﺮآن ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺪﻧﯿﺖ ٣٠ ،ﻣﺮﺗﺒﻪ
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ ﺟﯿﺮﻓﺖ ﮔﻔﺖ :آﺛﺎر ﻋﺘﯿﻘﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم دارای ﺧﻂ و اﻫﻞ ﻫﻨﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻋﺴﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ ــ دﯾﻨ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺣﺎل و
آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ ــ ﻣﺬﻫﺒ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎن
ﻣﻘﺪس ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع اﻗﻠﯿﻢ ،ﻏﻨﺎی ﻓﺮﻫﻨ و وﺟﻮد اﺷﯿﺎ و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ در ﺣﻮزهی ﻫﻠﯿﻞرود در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﯿﺮﻓﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ
دﻗﯿﺎﻧﻮس ،ﺗﭙﻪﻫﺎی ﮐﻨﺎر ﺻﻨﺪل و ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺪﯾﻢ ﺷﻬﺮ ﺟﯿﺮﻓﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎه
ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨ و ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨ ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨ ﻫﻠﯿﻞرود ﺟﯿﺮﻓﺖ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ
ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.

