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ساسانیان ابرقدرت آسیای مرکزی

نویسنده : بهراد باقری
)دانش آموز پایه پنجم دبستان پسرانه سما شعبه یک بندرعباس(

نام کتاب : ساسانیان ابرقدرت آسیای مرکزی
نویسنده : بهراد باقری )دانش آموز پایه پنجم دبستان پسرانه سما شعبه یک بندرعباس(

تصویرگر : طیبه حیدری
ویراستار : محمدجواد کاشانی

ناشر : ارسطو ) سامانه اطالع رسانی چاپ و نشر ایران ( 
تیراژ : 1000 جلد   

نوبت چاپ : اول – 1400  
چاپ : زبرجد

قیمت : 40000 تومان
فروش نسخه الکترونیکی - کتاب رسان :

https://chaponashr.ir/ketabresan 
   شابک : 978-600-432-726-8 

تلفن مرکز پخش : 09120239255 
www. chaponashr. ir

سرشناسه : باقری، بهراد،   1389 - 
باقری؛  بهراد  نویسنده  مرکزی/  آسیای  ابرقدرت  ساسانیان   : پدیدآور  نام  و   عنوان 

تصویرگر طیبه حیدری ؛ ویراستار محمدجواد کاشانی.
 مشخصات نشر: ارسطو ) سامانه اطالع رسانی چاپ و نشر ایران ( ،   1400. 

 مشخصات ظاهری :   16ص. : مصور) رنگی(؛ 15 ×15 س م.
 شابک   978-600-432-726-8 

 وضعیت فهرست نویسی : فیپا
 موضوع : ایران -- تاریخ -- ساسانیان، 226 - 651م -- ادبیات کودکان و نوجوانان
Juvenile literature -- 651 - 226 ,Iran -- History -- Sassanids : موضوع 
ایران -- تاریخ --   ساسانیان، 226 - 651 م.   -- داستان های کودکان و نوجوانان  موضوع : 

Iran    -- History -- Sassanids, 651 - 226 -- Juvenile fiction : موضوع 
 موضوع : ایران -- شاهان و فرمانروایان -- سرگذشتنامه

Iran -- Kings and rulers -- Biography : موضوع 
 شناسه افزوده : حیدری، طیبه،   1373          - ، تصویر گر

  DSR403    : رده بندی کنگره 
 رده بندی دیویی :    955/03[ج]  

 شماره کتابشناسی ملی :  8465640  
 اطالعات رکورد کتابشناسی : فیپا

انتشارات ارسطو



ریشه های ساسانیان

ریشه های ساسانیان مانند هخامنشیان در واقع به پارس ها برمیگردد، مؤسس سلسه ساسانیان اردشیر بابکان نام 
دارد که پسر بابک و نوه ساسان حاکم پاسارگاد بوده است.

بابک حاکم پاسارگاد موفق شد به اصطخر )شهری باستانی و قدیمی( دست پیدا کند و آنجا را خاستگاه خاندان 
ساسانیان کند و البته محل تاج گذاری آخرین شاه ساسانیان )یزگرد سوم( نیز می باشد.

چون بابک پسر ساسان )یکی از موبدان زرتشتی( بود اسم این سلسه را به این دلیل ساسانیان گذاشت.

زمانی که اردشیر بابکان بر علیه اشکانیان شورش کرد اشکانیان درگیر جنگ های جانشینی بودند و اردشیر توانست 
آخرین پادشاه اشکانی )اردوان پنجم( را در نبردی به نام هرمزدگان شکست دهد. اردشیر در تیسفون بطور رسمی 
تاجگذاری کرد و خود را شاهنشاه ایران خواند و بخش هایی از هند را تصرف کرد سپس رومیان را شکست داد و 

اردشیر ملی گرایی ایران را به اوج رساند.

اردشیر تمام این پیروزی ها را بین سال های 224 تا 238 میالدی به دست آورد و در سال 238 میالدی که پیر 
شده بود به همراه پسرش شاپور اصالحات خود را انجام داد، شاپور در سال 238 به پدرش کمک کرد و آن ها 

توانستند سلسه قدرتمندی را پایه گذاری کنند.
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