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Children Literature in Modern Iran
Shaima Dasuki Festival Abdullah 

Abstract

The children  throughout the world are no longer depends in 

their readings on what is written by adults for adults, but became 

having a Free standing literature and writers who writes specifically 

For them , those writers take into account the needs of children 

linguistic and intellectual and psychological, according to their graded 

ages , this paper put some light on the literature of children in modern 

and contemporary Iran  , and the most important topics that reflect the 

children and enrich their ideas and elevate their intellectual readiness. 
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 أدب الطفل في إيران الحديثة
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 الهوامش

                                      
يؾ روز ستاره كوچولو راه أمتاد ويواش يواش از آف باال باالىاي آسماف پاييف آمد وآمد تابو  1 .0

يؾ پيرزف رسيد. پيرزف رسيد. پيرزف داشت گرية مي كرد. ستاره كوچولو بو اوگفت:  ءخانو
 آىاي پيرزف! تودر آسماف، ستاره أي دارى؟".

نوف پروش فكري كودكاف ونوجواناف، طيراف، ، نشر كا 4كوچولو، ص ءمحمد رضا يوسفي، ستاره -
 ىػ.ش. 0441

"آتاساي بو خودش گفت: اگر مف نباشـ، خورشيد، بچو ىا، گنجشگيا، مردـ كوچو وما شينيا ( 1)
 چو في كفند؟ 

 ىػ.ش.0444، شباويز، طيراف، 0محمد رضا يوسفي، آناساى، ص -
6. 2

ُجؼگٓا، يزدو كٕچّ ٔيا "آذاطا٘ تّ خٕدع گفد6 اگز يٍ َثاػى، خٕرػٛذ، تچّ ْا، گ 

 ػُٛٓا چّ فٙ كفُذ؟ 

 ْـ.ع.0444، ػثأٚش، طٓزاٌ، 0يحًذ رضا ٕٚطفٙ، آَاطاٖ، ؽ -

4. 3
"خاَى يعهى تّ أذزدٚك فٙ ػذ. چادرع راسٚز َعهغ جًع كزدِ تٕد. ػة قثم تاراٌ سٚاد٘  

تارٚذ تٕد. خاَى يعهى يثم گُجؼگ اس رٔ٘ أٍٚ طُگك تّ رٔ٘ آٌ طُگك فٙ پزٚذ . حظُٗ 

 صذا٘ تهُذ خُذٚذ ٔگفد6 طالو خاَى يعهى!".تا

 ْـ.ع .0432، پٛذاٚغ، طٓزاٌ، 5يحًذ رضا ٕٚطفٙ، درص اَار، ؽ  -

"عبد الرحمف باصداي بمند خنديد واصال حواسش بنود كو حاج بابا مانند جالدي بر دروازه  4 .4
 ي حياط ايستاده، وباغضب شترى كينو توز بو أو خيره بود".

 ىػ.ش.0446، شجمو انديشو، 64اتي، ص محمد رضا يوسفي، گو  -
 بمو، دستت رابگير! -"شفاؿ:   5 .1

 )سگؾ دستش رابو طرؼ شناؿ دراز مى كند وچيزي مى گويد(
.  -سگؾ :   باسكو ىا مى توانـ گوشت ودنبو وغذا ىاي چرب وخوشمزه بحـز

 )شفاؿ چند سكو توى دست سگؾ في اندازد وصداي تاؽ تاؽ سكو ىاشنيده في شود("
 ىػ.ش.0440، شباويز، طيراف، 2د رضا يوسفي، نمايشنامو ي مرغ قدقدي، صمحم -
2. 6

ْٙ جائشج طُٕٚح ألدب األطفال. ٚقٕو انًجهض انثقافٙ انٕطُٙ فٙ انظٕٚذ ترُظٛى ْذِ انجائشج  

ٔذًُح ْذِ انجائشج تؼكم عاو فقط نألػخاؽ انذٍٚ ال ٚشانٌٕ عهٗ قٛذ انحٛاج يٍ ُكرَّاب 

ح نألػخاؽ أٔ انًُظًاخ يًٍ ٚعًهٌٕ عهٗ ذحفٛش انقزاءج نذٖ ٔرطايٍٛ ٔقاصٍٛ، كًا ذًُ

 األطفال ٔانؼثاب.
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