
  

 آتشكده چھارقاپي 
چھار قاپو يا چھار قاپي به معني چھار در ، از جمله آتشكده ھاي زمان ساساني در شھر مـرزي             

لي متأسـفانه در . قصرشیرين است  اين آتشكده از نوع آتشكده ھايي است كه داراي داالن طواف بوده و
اثر مرور زمان رواق آن فرو ريخته است ولي بـا ايـن وجـود در برخـي از قسـمت ھــا آثـاري از آن ديـده مـي 

متر كه داراي سقفي گنبـدي شـكل  25*25اين آتشكده عبارت است از اتاقي مربع شكل به ابعاد . شود 
متر بوده ولي متأسفانه اكنون اثري از آن باقي نمانده است و تنھا بقاياي گوشواره ھا در چھار  16به قطر 

ضاي . گوشه آن ديده مي شود  طراف ف اين اتاق مربع شكل داراي چھار درگاه ورودي است كه بـه رواق ا
جود دارد كـه بخـش ھــايي از . مركزي منتھي مي شوند  در اطراف اين بنا مجموعه اتاق ھا و فضاھايي و

اين بنا با اسـتفاده از . آنھا در نتیجه كاوش ھاي باستان شناختي سال ھاي اخیر شناسايي شده است 
 .البته گنبد بنا آجري بوده است . مصالح محلي از قبیل الشه سنگ و مالط گچ ساخته شده است 

مي داننـد ولـي  اگرچه اكثر باستان شناسان اين بنا را آتشكده اي از زمان خسرو پرويز پادشاه ساساني 
 .برخي نیز آن را كاخي از ھمان زمان مي دانند

  

 كاخ خسرو 
قابي ، ويرانـه             صر  در حاشیه شمالي شھر كنوني قصرشیرين و در نزديكي آتشكده چھار  ھاي ق

اين بنا بر روي مصـطبه اي بـه . خسرو پرويز ديده مي شود كه امروزه به صورت تلي از خاك در آمده است 
شده  285*98شرقي ـ غربي به ابعـاد         اين بنا در جھت. متر ايجاد شده است  8ارتفاع  مـتر سـاخته 

بوده اسـت  فه اي  در قسـمت شـرقي بنـا ، تـاالر سـتون . كه راه ورود به داخل بنا از طريـق پلكـان دو طر
شت . مستطیل شكلي وجود دارد كه سقف آن به وسیله طاق ھاي آجري پوشش داده شده است  در پ

كه در قسـمت غربـي  تاالر ، اتاق گنبد دار بزرگي ساخته شده كه راه ورود به آن از طريق درگاھي است 
در دو طرف شمال و جنوب اتاق گنبد دار ، اتاق ھاي مستطیل شكلي وجـود دارد . تاالر ايجاد شده است 

ھمچنین در پشت اتاق گنبد دار ، حیاطي مربع شكل . كه از طريق اتاق گنبد دار قابل دسترسي بوده اند 
شد  27*27با رواق ستون دار قرار دارد كه ابعاد آن  طراف ايـن حیـاط سـتون دار را اتـاق . مـتر مـي با دور ا

در قسـمت غربـي حیــاط نـیز ايوانـي سـاخته شـده اسـت كـه از طريـق . ھاي متعددي فرا گرفتـه اسـت 
ھا و اصـطبل ھـا  در اطراف اين حیاط. درگاھي به حیاط ديگر كاخ منتھي مي شود  عه اتـاق  نیز مجمو ھا 

 . قرار گرفته است 
جود دارد  ند . در قسمت شمالي تراس ، چندين خانه به صورت يك مجموعه و مي ك ھار  يتر اظ اسـكار رو
شكل مـي دھنـد و خانـه ھـاي  خانه ھايي كه در قسمت مركزي عمارت قرار دارند احتماالً حرم پادشاه را

 . واقع در بیرون ساختمان مكاني براي پذيرائي میھمانان بوده است 
ھا اظھــار  در مورد اين كاخ ، مورخین و جغرافي نويسان ايراني و عرب ھر كدام مطالبي نوشته اند ، اكثر اين

با كمـال  مي كنند كه اين كاخ توسط خسرو پرويز در میان باغ وسیعي ساخته شده كه حیوانات وحشـي 
باغ وارد مـي  جدولي مرتفـع بـه ايـن  ند در  آزادي در اين مكان مي زيسته اند و آب فراواني از رودخانه الو

سال . گشته است  به شـمار آورده كـه در  ھان  سط  628بـا قـوت ايـن كـاخ را جـزء عجايـب ج میـالدي تو
 ھراكلیوس ويران شده است 

  

 آتشكده چھارقاپي 
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متر كه داراي سقفي گنبـدي شـكل  25*25اين آتشكده عبارت است از اتاقي مربع شكل به ابعاد . شود 
متر بوده ولي متأسفانه اكنون اثري از آن باقي نمانده است و تنھا بقاياي گوشواره ھا در چھار  16به قطر 

ضاي . گوشه آن ديده مي شود  طراف ف اين اتاق مربع شكل داراي چھار درگاه ورودي است كه بـه رواق ا
جود دارد كـه بخـش ھــايي از . مركزي منتھي مي شوند  در اطراف اين بنا مجموعه اتاق ھا و فضاھايي و

اين بنا با اسـتفاده از . آنھا در نتیجه كاوش ھاي باستان شناختي سال ھاي اخیر شناسايي شده است 
 .البته گنبد بنا آجري بوده است . مصالح محلي از قبیل الشه سنگ و مالط گچ ساخته شده است 

مي داننـد ولـي  اگرچه اكثر باستان شناسان اين بنا را آتشكده اي از زمان خسرو پرويز پادشاه ساساني 
 برخي نیز آن را كاخي از ھمان زمان مي دانند

  

 در گردنه پاتاق بر سر راه كرمانشاه به سرپل ذھاب و در كنار راه باسـتاني سنگفرشـي بنـا بناي طاق گرا
به علت تغییر مسیر ، اين راه و بناي تاق گرا . شده كه فالت ايران را به بین النھرين ارتباط مي داده است 

 . اكنون در شیب ھاي پائین جاده آسفالته قرار گرفته است 

ً از سنگ ساخته شده است  از نظر معماري ، بناي تاق   .گرا ، فضاي ايوان مانندي است كه تماما

شرف بـر  70/7*86/4اين بناي مستطیل شكل به ابعاد   جـاده متر است كه ورودي آن به طرف جنــوب و م
از لحاظ ساختاري ، اين بنا به وسیله بلوك ھاي سنگي سـاخته شـده اسـت . سنگفرش باستاني است 

گچ . كه به صورت مكعب مستطیل تراشیده شده اند  نیز از الشـه سـنگ و مـالط  مصالح داخلي ديوارھـا 
  .است 

. ديوارھاي جناحین اين بنا تا حدودي بلندتر ساخته شده اند تا بتوانند سقف تاق را كامالً مسـطح نماينــد 
تا زيـر گیلويـي  92/5متر و ارتفاع از كف تا لبه قوس  20/1ارتفاع كف بنا از سطح زمین  قوس  متر و از لبـه 

سانتي متر است كه برروي آن يك رديف بلـوك سـنگي  60ھمچنین بلندي افريز اول . متر است  20/1اول 
ھاي تزئیـني افريـز دوم قــرار . سانتي متر قرار گرفته است  45ساده به بلندي  بر روي اين بخش ، سنگ 

ته  92ھمچنین در باالترين بخش بر روي لبه بام بنا ، يك رديف كنگره به ارتفاع . دارد  متر قــرار گرف سانتي 
10متر است ، ھمچنین عرض دھانه طـاق  7/11بنابراين ارتفاع بنا از سطح زمین تا باالترين نقطه . است 

ديوارھاي داخلي اين بنا به وسیله نقوش ھندسي حجاري شـده . متر مي باشد  10/3متر و عمق آن  4/
  .است 

در مورد زمان ساخت اين بنا اختالف نظرھايي وجود دارد برخي آن را به دوره اشكاني و برخي ديگـر آن را 
گار احـداث راه . به دوره ساساني نسبت داده اند  ھاي متفـاوتي چـون ياد ھمچنین براي اين بنـا ، كاركرد

يادبودي از يـك پـیروزي ذكـر  يا بنــاي  كاروانرو ، توقفگاه موكب شاھي ، اريكه سلطنتي ، پاسگاه مرزي و 
 شده است 

  

 قصر شیرين

به» چھارقاپو «  تاريخي  بناي سانیان  ستان قصرشــیرين در دوران حكومـت سا فريح و  در شھر براي ت لي  عنوان تفرجگـاه و مح
 . پادشاه ساساني احداث شده است » خسرو پرويز « خوشگذراني شاه و درباريان به دستور 

شد  مي» آتشـكده « و » خسـرو «  ، كاخ » كاخ شیرين « اين بناي تاريخي شامل  شھر . با و ھمچنیـن محوطـه اطـراف آن در 
 شود  خوانده مي» مجموعه ساساني « عنوان  قصرشیرين به
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ند  سروپرويز « : برخي از كارشناسان میراث فرھنگـي معتقد خود » خ عه را بـراي معشـوقه  «  پادشـاه ساسـاني ايـن مجمو
ست از سـوي » يیالق « در منطقه خوش آب و ھوا و گرمسیر قصرشیرين براي استفاده در فصل زمستان » شیرين  بنا نھاده ا

دور  عنوان محلي خوش آب و ھوا و امـن بـه به» خسرو پرويز « ديگر بر اساس بعضي روايات محلي ، مجموعه ساساني توسط 
 . ساخته شده است » شیرين « از جنگ و مسايل سیاسي حكومت ، براي استراحت و اقامت 

 . ھكتار وسعت دارد  78سبك معماري اين بنا سنتي است و مجموعه ساساني و محوطه اطراف آن در حدود 

در ابتداي كاخ . مترمربع وسعت دارد  150متر مربع و كاخ شیرين نیز  190اطاق و بناي اصلي كاخ خسرو در مجموعه ساساني 
با چھـار  25  وسعت حدود معروف است و اين بنا در زمیني به» آتشكده « شیرين بناي چھار طاقي قرار دارد كه به  بع و  مترمر

سفانه  در چھار گوشه اطاق آتشكده گوشواره. دروازه در طرفین آن احداث شده است  كه متا ھاي طاقي شكلي وجود داشته 
بوده و بــه. اين چھار اثر زيباي ھنري براثر مرور زمان از بین رفته است  طراف  نظر مي سقف اين بنا گنبدي شـكل  رسـد كـه در ا

 . اند  مرور زمان از بین رفته ھايي نیز وجود داشته كه به اطاق راھرو

ھك  16عرض دھانه اين آتشكده بیش از  مترمربع است و درب آن از سنگ تراشیده شده كه در ساخت بنا از مخلوط ماسـه و آ
 استفاده شده است 

  

در اين مجموعه در ) شود  عنوان برادرزاده بانوي ارمن ياد مي كه از او به( » شیرين « فصل زمستان را ھمراه » خسروپرويز 
منطقه قصرشیرين در مسیر بزرگترين محور ارتباطي . پرداخت  استراحت ، شكار و تفريح مي منطقه گرمسیري قصرشیرين به

 مند بوده است ھمین لحاظ از رونق اقتصادي خاصي بھره قرار داشته و به» راه ابريشم « آسیا 

 باستان شناسان در جستجوي ھويت بناي چھارقاپي قصر شیرين

فرضیه باستان شناسان و پژوھشگران درباره آتشكده چھارقاپي يا چھارتاقي در قصر شیرين كرمانشاه به 
اثبات نرسیده است ، اگرچه ھیچ دلیلي براي رد كردن ادعاي باستان شناسان پیشین در مورد ساساني 

و مذھبي بودن بنا وجود ندارد، با اين وجود باستان شناسان امروز با فرضیه ديگري مبني بر ساخت اين 
آتشكده چھارتاقي، كاخ خسرو، بان قلعه و كاروانسراي صفوي از آثاري . بنا در دوران اسالمي مواجھند

 . بودند كه در اثر جنگ به طور كامل يا نیمه كامل ويران شدند
  

فرضیه باستان شناسان و پژوھشگران درباره آتشكده چھارقاپي يا چھارتاقي در قصر _ میراث استان ھا 
گر چه ھیچ دلیلي نیز براي رد كردن ادعاي باستان شناسان پیشین . شیرين كرمانشاه به اثبات نرسیده

در مورد ساساني و مذھبي بودن بنا وجود ندارد با اين وجود باستان شناسان امروز با فرضیه ديگري 
 . مبني بر ساخت اين بنا در دوران اسالمي مواجھند

سال دفاع مقدس، يكي از شھرھايي بود كه تقريبا به  8قصر شیرين، در استان مرزي كرمانشاه، در طول 
آثار تاريخي اين شھرستان ھم مانند خانه ھاي مردمان كرمانشاه آسیب ھاي . طور كامل ويران شد

آتشكده چھارتاقي، كاخ خسرو، بان قلعه و كاروانسراي صفوي از آثاري بودند كه در اثر . فراواني ديدند
 . جنگ به طور كامل يا نیمه كامل ويران شدند

ستاد بازسازي مناطق جنگي در طول سال ھايي كه به آواربرداري، ساخت و ساز و سامان دھي 
گروھي . وضعیت آسیب ديدگان جنگ مشغول بود، از كنار بناھا و آثار تاريخي نیز به سادگي نگذشت

عازم كرمانشاه شد تا آثار تاريخي اين منطقه  68متشكل از متخصصین تاريخ و باستان شناسي، در بھار 
 . را بازشناسي كنند

نخستین فعالیت انجام شده روي بناي چھارقاپي تنھا به خالي كردن محوطه بنا از آوار و خاك برداري و 
حفاري ھاي وسیع تري در داخل و خارج از محوطه چھارتاقي صورت  1370سال . حفاري اولیه محدود شد

حفاري ھاي انجام شده ترديدي را براي باستان شناسان در زمینه تاريخ گذاري و نوع كاربري بنا . گرفت
 . ايجاد كرد

ناصر نوروز زاده چگیني، مسئول بخش تاريخ پژوھشكده باستان شناسي كه در حال حاضر براي انجام 
، »میراث خبر«فعالیت پژوھشي و حفاري در قصر شیرين برنامه ريزي مي كند، درباره بناي چھارقاپي به 

. گنبد بنا آجري است. اين بنا از سنگ و مالت گچ ساخته شده و داراي گنبد خانه مركزي است«: گفت
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حیاط . اطراف گنبدخانه نیز راھرو يا رواقي قرار گرفته است. چھار درگاه، ورود به بنا را امكان پذير مي كند
مركزي و حیاط ھايي كه در طرفین آن قرار گرفته بودند، طبق نقش ھاي پیشین بنا وجود داشته و قبل از 

 » .انقالب تخريب شده بودند
حفاري ھاي انجام شده در بناي چھارقاپي، اطالعات متفاوتي از نظر معماري و تاريخ گذاري اثر در اختیار 

ناصر چگیني، كه در سال ھاي پس از جنگ، بناي معروف به آتشكده . كارشناسان قرار مي دھد
اين بنا از نظر معماري و نحوه چیدمان سنگ ھا «: چھارقاپي را از آوار زدوده بود، درباره اين اطالعات گفت

براي بررسي ساخت و ساز و معماري در اواخر دوره ساساني و اوايل اسالمي، بنايي با اھمیت و 
نوع چیدمان سنگ ھا در اين بنا و نحوه كاربري سنگ و گچ در آن، ويژگي اصلي اين بنا در . شاخص است

قطر دايره گنبد اين بنا نیز نسبت به ساير گنبدھاي ھم . مقايسه با ساير بناھاي ھم دوره يا قبل تر است
گوشواره ھاي از بین رفته آن نیز مي توانست اطالعات . دوره يا نزديك به اين زمان، بزرگ تر است

اما حفاريات . ارزشمندي در مورد نوع گوشواره ھا در ساير آثار ساساني در اختیار پژوھشگران قرار دھد
البته ھنوز دلیلي . محدود ما در اين منطقه، ترديدي را در زمینه ساساني بودن بنا به وجود آورده است

براي رد كردن نظريات پیشین وجود ندارد و حفاري ھاي آينده مي تواند اطالعات بیشتري در اختیار ما قرار 
اما كشف رواق ھا و ستون ھا در محوطه پیراموني اثر و مقايسه آن با بنايي مانند كاخ اخیدر . دھد

 » .در شمال بغداد، اسالمي بودن بنا را محتمل مي سازد) اخیذر(
آتشكده ساساني يا كاخ اوايل اسالمي چھارتاقي يا چھارقاپي، جزو مجموعه آثاري طبقه بندي شده 

در حال حاضر اين محور، به عنوان پروژه اي ملي . است كه در محور كرمانشاه به قصرشیرين قرار دارد
 . تعريف شده است

تاكنون حريم اين بنا شناسايي و حفاظت شده است و باستان شناسان تالش مي كنند تا قدمت و نوع 
سرپرستي ھیاتي را بر » ناصر نوروز زاده چگیني«پايیز يا زمستان امسال . كاربري اثر را روشن تر نمايند

عھده خواھد داشت كه با كاوش ھاي خود در اين منطقه ھويت واقعي بناي معروف به آتشكده 
 . چھارقاپي را مشخص خواھند كرد

. بناي تاريخي چھارقاپي احتماال ھمزمان با نفوذ عثماني ھا در اين منطقه به اين نام خوانده شده است
اين بنا در قرون چھارم و پنجم ھجري قمري از سوي دامداران و صنعتگران به عنوان سكونت گاه كوتاه 

رسیدگي به ساير بناھا و آثار قصرشیرين و كرمانشاه، بستگي به . مدت مورد استفاده بوده است
 .چگونگي پیشرفت كار در بناي چھارتاقي دارد

 : میراث خبر _ 1383اسفند ١٣_تھران 
قصر شیرين، مالكین ھر  –متراژ دقیق زمین ھاي موجود در محور ساساني كرمانشاه : گروه استان ھا

قطعه زمین يا ملك و نوع كاربري آنھا با تھیه نقشه ھاي توپوگرافي كه در اين محور در حال تھیه است، 
 .مشخص مي شود

اين اقدام، آزادسازي حريم آثار متعدد اين محور و جلوگیري از انجام تخلف در حريم آثار تاريخي را در آينده 
 . ساده تر مي كند

قصرشیرين، درباره اقدامات انجام شده  –مدير پروژه بزرگ محور ساساني كرمانشاه » يوسف مرادي«
نقشه ھاي توپوگرافي در «: براي نقشه برداري و مستندنگاري دقیق زمین ھاي موجود در اين محور گفت

و  1:2000، 1:500، 1:200، 1:100حال تھیه از اين منطقه، تمام عوارض سطح زمین را در مقیاس ھاي 
به اين ترتیب مطالعه آثار مختلف موجود در اين محور به سادگي امكان . در اختیار ما قرار مي دھد 1:5000

 متراژ دقیق آنھا و مالكین ھر يك را  نقشه ھاي كاداستر نیز نوع كاربري زمین ھا،. پذير خواھد بود
 ».مشخص مي كند

 نقشه ھاي كاداستر، يكي از بھترين راه ھاي مستندسازي كامل يك منطقه به شمار  ،»مرادي«به گفته 
از طريق اين نقشه، نوع كاربري زمین ھا اعم از مسكوني، تجاري، زراعي يا باير بودن آنھا، . مي رود

ھمچنین متراژ دقیق ھر يك، مالكیت آنھا و ساير مشخصات موردنیاز در اختیار كارشناسان سازمان میراث 
 . فرھنگي و گردشگري قرار مي گیرد

 سیستم آبرساني فیروزآباد، آتشكده  بناي پاتاق يا ويژمنیژه، كاخ خسرو يا عمارت اعیاني قصر شیرين،
قصر شیرين محسوب مي  –چھارقاپي و مجموعه بان قلعه، از جمله آثار محور ساساني كرمانشاه 

 . شوند
تھیه نقشه از اين آثار، تا پايان سال جاري به اتمام مي رسد و به تكمیل پرونده ثبت جھاني اين آثار كمك 
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 خواھد كرد

ھاي گذشته و  توجھي در طول سال بنای تاریخی بام قلعه قصرشیرين كه به دلیل بي: ھا گروه استان
 . دھي و مرمت شد تبدیل شدن به بازار میوه و تربار آسیب ھای زیادی دیده بود، سامان

 
 

قصرشیرين است که در شھر قصر _ بنای ساسانی بام قلعه از بناھاي شاخص محور تاريخي كرمانشاه 
 . شیرين و روي سكويي جای گرفته است

 
 
باتوجه به اینکه «: ، مدير سازمان میراث فرھنگي و گردشگري قصر شیرين ،گفت»داريوش فرماني«

ھايي كه از طريق  شھرداري عرصه اين قلعه تاريخي را به بازار میوه فروشان واگذار كرده بود با پیگیري
 » .دھي آن را انجام دھیم مراجع قضايي انجام داديم توانستیم بازار را آزاد سازی کرده و كار سامان

 
 

دھي این بنا  كار سامان«: آباد تبديل شده بود، گفت  وي با اشاره به اینکه این بنا و اطراف آن به به حلبي
 » .برداري قلعه بود ريزي و نقشه كشي، نظافت، شن شامل ديواركشي، نرده

 
 

 .کار سامان دھی بنای بام قلعه ھفته گذشته به پايان رسید
 

با توجه به اینکه این بنا در سال ھای گذشته آسیب ھای فراوان دیده و ھیچ گونه مطالعه ای در آن انجام 
نشده است کارشناسان سازمان میراث فرھنگی و گردشگری كاوش در اين قلعه ساساني را دستور كار 

 قرار داده اند

در اين محوطه اراضي براي .در كاربري مذھبي و ساساني بودن اين آتشكده ترديد است
ساخت آپارتمان انتخاب شده و پي آن را نیز حفاري كرده بودند كه ادامه اين كار از سوي 

  .سازمان میراث فرھنگي متوقف شد
  

آتشكده چھارقاپي قصر شیرين پس از اتمام عملیات ساماندھي محوطه _ میراث خبر، گروه استان ھا 
در حال حاضر سنگرسازي ھاي زمان جنگ . بنا، براي كاوش احتمالي در زمستان سال جاري آماده شد

ساله به جز يك مورد به عنوان میراث دفاع مقدس از محدوده اين سازه ساساني يا اسالمي  8تحمیلي 
 .حذف شده اند

آتشكده چھارقاپي يا چھارتاقي قصر شیرين، جزو آثاري است كه در جريان جنگ تحمیلي آسیب ھاي 
اين بنا كه در كاربري مذھبي و دوره ساساني آن ترديد وجود دارد، ھم اكنون از . فراواني ديده است

 . تمامي عناصر زايد پاكسازي شده و براي كاوش ھاي احتمالي آماده شده است
قصر شیرين درباره اقدامات انجام شده _ مدير پروژه بزرگ محور ساساني كرمانشاه » يوسف مرادي«

ساله بقاياي سنگرسازي عراقي ھا در اين بنا  8از زمان جنگ تحمیلي «: براي ساماندھي اين بنا گفت
اين سنگر از . در حال حاضر تنھا يك سنگر به عنوان میراث دفاع مقدس تخريب شده است. وجود داشت

بیرون محوطه قابل ديدن نیست و در نقطه اي واقع شده كه با آغاز فعالیت ھاي كاوش، مي تواند به 
 » .عنوان انبار يا محل اقامت مسئوالن حفاري مورد استفاده قرار گیرد

در طول سال ھاي پس از جنگ نیز ساختمان سازي در نقاط مختلف كرمانشاه از جمله قصرشیرين رونق 
به طور مثال در محوطه . فرھنگي نمي شد_ در اين فعالیت ھا، توجه خاصي به آثار تاريخي . گرفت

آتشكده چھارقاپي، محوطه اي را براي ساخت آپارتمان انتخاب كرده و پي آن را نیز حفاري كرده بودند كه 
در سال جاري آخرين بقاياي پي ريزي و . ادامه اين كار از سوي سازمان میراث فرھنگي متوقف شد

. علف ھاي ھرز محوطه نیز پاكسازي شد. آرماتوربندي ھاي ايجاد شده در اين محوطه جمع آوري شدند
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در صورتي كه اعتبار كافي در اختیار قرار گیرد و مشكلي براي انجام فعالیت كاوش پیش نیايد، حفاري در 
 » .اين بنا ادامه خواھد يافت

. وجود شواھدي از نوع معماري اوايل اسالمي، ترديدي را در ساساني بودن اين بنا به وجود آورده است
 . حفاري ھاي سال جاري، به اين شك و ترديدھا پايان مي دھد

اين بنا از نظر . آتشكده چھارقاپي، از سنگ و مالت گچ ساخته شده و داراي گنبدخانه مركزي است
معماري و نحوه چیدمان سنگ ھا براي بررسي ساخت و ساز و معماري در اواخر دوره ساساني و 

 اسالمي است

http://qasreshirin.blogfa.com/

 

 قصه قصرشیرین

  . کاظمی اصغر: نویسنده 
  26 :تعداد صفحات

 جیبی پالتویی  :قطع x685-471-964- :شابک
  1381: چاپ اول: نوبت چاپ

جنگ ايران و «در زمان » قصرشیرين«كتاب حاضر، داستان كوتاھى درباره حمله عراق به  :معرفی کتاب
 .است» عراق

در اين كتاب، پس از معرفى موقعیت جغرافیايى و تاريخى قصرشیرين، ماجراى حمله دشمن، صبر و 
و نحوه آزادى آن توسطرزمندگان  1359مقاومت مردم قصر شیرين،اشغال شھر در تاريخ سوم مھرماه 

 .ايرانى بازگو شده است
كند و پرچم عراق در  آيد صدام از شھربازديد مى وقتى قصر شیرين به اشغال نیروھاى عراقى درمى

از مدت كوتاھى تعدادى از مقامات دولتى ايران، از جمله روحانى  پس. شود جاى جاى شھر نصب مى
 .شوند ھا ھستند، اعدام مى وقاضى قصرشیرين كه اسیر عراقى

كنند و در طى  حمالت خود را آغاز مى از ھمان ماه اول جنگ، خلبانان ھوانیروز، نیروھاى سپاه و بسیج
 .دھند دو سال اشغال قصر شیرين،چند عملیات براى آزادسازى آن انجام مى

دراز از ارتفاعات مشرف به قصر  بازى در زمستان رزمندگان ايرانى در يك حمله بزرگ، بخشى از كوه
، 1361باالخره در تابستان... شود  انجام مى 1360دراز در بھار  دوم بازى عملیات. كنند شیرين را آزاد مى

 .گردد قصر شیرين آزاد مى
این کتاب توسط دفتر ادبیات و ھنر مقاومت واحد كودك و نوجوان تدوین وبا جلد شمیز منتشر شده 

 .است
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