
 
 
 
 

 1بانثمین باغچه
 ادبیات کودک ۀآهنگساز، مترجم، شاعر و نویسند

 
 عبدالحسین آذرنگ
 

ۀ مدرس، بانی گربان، مردی نوآور و ابداعثمین در تبریز به دنیا آمد. پدرش جّبار باغچه
کودکستان در ایران، و آموزش آنان، بنیادگذار نخستین ۀ یشاهنگ در زمین، پهاکر و الل

یافتن استعداد فرزندانش نیز خالق آثار بسیاری برای کودکان بود. او در تربیت و پرورش
 ثر بود. ؤ بان بسیار مثمین و ثمینۀ باغچه

به ترکیه رفت و  1323بردن تحصیالتش در هنرستان موسیقی، در ثمین پس از پایان
صیالتش را ادامه داد. با حسین ناصحی، سازی تحآهنگۀ در کنسرواتوار آنکارا در رشت

بان، خواننده، ولین باغچهبعدًا اِ بود و در کنسرواتوار با ِاولین )دان، همدوره موسیقی
، در اینجا 1328گر موسیقی( آشنا شد و پس از بازگشت به ایران در دان و آموزشموسیقی

سیاری مشترکًا پدید آوردند. ها همکار بودند و آثارموسیقی ببا او ازدواج کرد. آن دو سال
گذاری گروه ُکر هنرستان عالی جمله پایه وسیقی در ایران، ازۀ مِاولین در چند عرص

 (. 92-91؛ رئوفی،16-11گذار بوده است )باغچه بان، تأثیرموسیقی فعال و 
سازی را در ثمین پس از بازگشت به کشور، تدریس چند درس، از جمله آهنگ

، پس از کودتای نظامی 1332ی در تهران آغاز کرد )همان منابع( . در هنرستان عالی موسیق
)خطیبی،  مدتی زندانی شداش دستگیر و چندگرایانههای چپمرداد، به سبب گرایش 28
های فرهنگی و سازی و فعالیت، آهنگ(. پس از آزادی از زندان، تدریس موسیقی88

اش به ترکیه مهاجرت ش همراه با خانواده1363ادامه داد. در  1357هنری را تا انقالب 

                                                           
قرار  مترجمکه همراه با تغییراتی در اختیار مجلۀ  گای عبدالحسین آذرنهای دانشنامهاز سلسله مقاله 1

 .مترجمگرفته است ـ 
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ثمین )»قلبی ، در آنجا به سر برد ۀ بر اثر عارض 1386اسفند  29در زمان فوتش کرد و تا 
 .(، بدون شمارۀ صفحه«بان درگذشتباغچه
برای ارکستر و ُکر، سازهایچند سمفونی، چندین قطعه ۀ زندبان ساثمین باغچه 

 

 
آهنگ و ۀ کنندجمعی، ُسلو برای سازهای فرنگی، تنظیم، آواز و آوازهای دستهانفرادی

های باستانی ایران بود. شماری های موزیکال برای حماسهتابلوۀ سرود برای ُکر، و سازند
اند. در اروپایی اجرا کردههای معروفی در چند شهر های او را ارکستر سمفونیکاز ساخته

تاالر رودکی در تهران، ارکستر سنفونیک تهران به رهبری ۀ افتتاحیۀ برنام، در میان1346
سپنتا، ) فردوسی، اجرا کرد مۀشاهنااو را بر اساس ۀ ساخت« زال و رودابه» حشمت سنجری،

234،265.) 
کردن از گرفتن و استفادهموسیقی بومی و محلی ایران و الهامۀ بان در زمینباغچه

محلی را برای اجرا تنظیم ۀ هایی دست زد. شماری ترانهای ملودیک آنها، به کوششمایه
هایی از این دست قطعه شرکوو وار بومی؛ کرد که بارها در جاهای مختلف اجرا شده است

رانه . او به ساختن آهنگ و ت(91، ؛ گرگین18، «وار"...بومی"ۀ قص»بان، است )باغچه
زمانی، بدون ) برای کودکان توجه خاصی نشان داد و از نخستین پیشگامان در این راه بود

با  شده برای کودکانرا، ساخته کمونرنگینشمارۀ صفحه(. برخی منتقدان هنری، آلبوم 
ترین دستاورد هایی به قلم پرویز کالنتری، مهمرو همراه با تصوی بانولین باغچههمکاری اِ 

(، اثری که توان 12، «مراسم روز جهانی...)» اندبان درمیان آثار موسیقی او دانستهباغچه
 . دهدیی او را برای آنان نشان میسراشاعری برای کودکان و قدرت ترانه

های ادبی هم سازی و تدریس موسیقی، فعالیتبان به موازات آهنگثمین باغچه
سرود، با مطبوعات همکاری و نوشت، شعر مییداشت. داستان کوتاه، کتاب و مقاله م

(، اثری است 1382) تهران، هایی از پدرمچهرهکرد. داستان، نمایشنامه و شعر ترجمه می
هایی از او، اثری و همراه با خاطره بانخیز پدرش جّبار باغچهوسرگذشت پر افت ۀدر بار 
 گذار.تأثیر ًا عاطفی، پراحساس و عمیق

ترجمه، آثار بسیاری را از نویسندگان ترک، از جمله ناظم حکمت، ۀ ثمین در عرص
، تهران)اینجه ممد است. سعید فائق، یاشار کمال و عزیز نسین به فارسی ترجمه کرده

ترین ترجمه های اوست. های مشهور ترک، از مهم، از داستانیاشار کمالۀ (، نوشت1353
ها گونه ترجمهدارد. با توجه به نثر زیبا و روان اینهای مشترکی هم با احمد شاملو او ترجمه
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که ثمین از ترکی استانبولی ترجمه و این
دانست، کرد و شاملو این زبان را نمیمی

گونه آثار را او به فارسی رود ایناحتمال می
ویرایش و بازنگاری  ترجمه و شاملو

 . کرده استمی
نوشت و بان مقاله هم میثمین باغچه

های مختلف، از هایش در نشریهنوشته
، پیک نوجوانانهای جمله در مجله

و در  کلک، کتاب هفته، فردوسی
های عمومی، و روزگاری در روزنامه
 سوی آینده،بههای سیاسی، نظیر روزنامه

جا؛ بان، همانباغچه) چاپ شده است
 (.92-91رئوفی،

ای برای کودکان است های دیگر، سرودهترانهنوار موسیقی(، همراه با ) دنیای شادی
های مختلف منتشر ها بارها و به صورتخود اوست. این ترانهۀ که آهنگ آن هم ساخت

، از شاهکارهای ادبیات کودکان، شامل چندین ترانه، ساخته و کمونرنگینشده است. 
و گروهی از  بان، توماس کریستیان داوید، رهبر ارکستر،ولین باغچه. اِ اوستۀ سرود

های بارها و به گونه کمونرنگیناند. همسرایان در این اثر صوتی با او همکاری داشته
بان برای ، اثر دیگری از ثمین باغچههانوروزها و بادبادکمختلف منتشر شده است. 

صورت اثری صورت کتاب و هم بهکلک، هم بهکودکان، با تصویرسازی نورالدین زرین
 انگیز راهگانی انتشار یافته است.صدای شبنم جوادی متقی و موسیقی روحصوتی با 

از سوی انجمن  1387در مراسمی به مناسبت روز جهانی کودک، که در فروردین 
رفته، از جمله هنرمند ازدست چهار نویسندگان کودک و نوجوان در تهران برگزار شد، از

مراسم »)ادبیات کودک، تجلیل شد ۀ عرصه عنوان شخصیتی ماندگار در ببان، ثمین باغچه
ارکستر جوانان پارس به رهبری  1387(. در مراسم دیگری در اسفند 12، «روز جهانی...

 بان را به یاد و در بزرگداشت او در تهران اجرا کردندبردیا کیارس، چندین قطعه از باغچه
 (.8، «بان...بزرگداشت باغچه»)
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