
رد  شركت  و  هنگي  فر بقه  سا ل  سا  ۵ ۴ شتن  ا د با  ن  غچه با با ر  جبا من 

و  ش اه  تال رب  که  م  ا نسته  ا نمي د يسته  شا هرگز   ، عي جتما ا و  هي  خير ر  مو ا

. رم بگذا را   » معه جا هب  مت  خد « م  ان  ، د خو ي  نج اه ر

ن  كنو ات لد  تو وز  ر ز  ا را  م  گي ا ند ز ن  را گذ مي که  گا هن يي  ،  تنها رد 

آن  ي  ربا ي  هن ا بها هيچ  که  مي رسم  نتيجه  ين  ا هب   ، مي كنم ر  و مر

مي بینم    . د ر ندا د  جو و  ، نم بدا معه  جا ر  متگزا خد را  د  خو نم  بتوا که 

را  من  و  ه  د کر مت  خد من  هب  که  ه  د بو يت  بشر گِ  ر زب معه   جا ين  ا

منِ  ا د رد   ، م د بو ن  توا ان كي  د كو که  مرا   . ست ا خته  سا د  خو ن  یو مد

تلف  ما  گر و  ما  سر ز  ا که  خت  سا هن  خا يم  ربا  ، ند را و رپ د  خو مهر  رپ

 ، شب ي  یکي اه ر ات رد  ات  شت  گذا هم  را سر  رد  غي  چرا  ، م نشو

ه  د رپ و  م  وز بیند نش  ا د که  د  فرستا م  هس ا ر مد هب   . كند شن  و ر را  هم  را

ي  ربا ن  ما رد و  شت  بهدا  ، د شو شته  ا د رب چشمم  ي  جلو ز  ا ني  ا د ان

 . خت سا هم  فرا من 

که  ست  ا يني  دِ همه  ين  ا ي  ا د ا ي  ربا مي كنم  و  م  ه ا د کر نچه  آ

وز  ر و  شب  و  كنم  گي  ند ز ل  سا ن  را ا هز گر  ا  . رم ا د ن  د گر هب 

يش  سا آ ز  ا عت  سا یك  ين  دِ نيست  ممكن  هرگز   ، بكشم حمت  ز

 . شم با ه  د کر ا  د ا را  د  خو
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با همیاری: انجمن دوستداران فردوسی



هب  آموزش  و  بخشي  جان  نماد  سیمرغ   ، اریان  اهي  افساهن  و  اه  اسطوره  فرهنگ  رد 

سیمرغ   که  رفت  را  راهي  همان  بان  باغچه  سال،  هزاران  از  پس  است.  كودک 

بود.  رفته  او  از  پيش  سال  هزاران  اي  افساهن 

بان  باغچه 

باشد.  او  زیبنده  سیمرغ   همزاد  انم   هميشه   و  همواره  ات  شت  گذا پاهي  را  زبرگ  کاري 

به مناسبت  زاد روز جبار باغچه بان 
و بزرگداشت دهمین سال پایه گذاری انجمن دوستداران 

ادبیات کودک و نوجوان اصفهان 
19 تا 31 اردیبهشت 1391 

 اصفهان، خیابان میرزا جهانگیرخان قشقایی، بلوار آینه خانه

غ سیمر د  ا همز



19 اردیبهشت زاد روز  یکی از درخشان ترین ستارگان 
است.  باغچه بان  جبار  ایران،  کودکی  فرهنگ  آسمان 
بزرگ مردی که که در بنیان گذاشتن سنگ بنای بخش 
مهمی از فرهنگ کودکی نقش به سزایی داشته است. 
اگرچه او هیچگاه به گفته خود  بر تالش ها و رنج هایش 
نام خدمت به جامعه نگذاشته است، اما بی گمان او از 
معماران بزرگ فرهنگ نوگرایانه کودکی در ایران است 
و جامعه ایران به ویژه کودکان این سرزمین را همواره 

و برای همیشه مدیون خود ساخته است. 

عسگر،  فرزند  به  باغچه بان  نامدار  عسگرزاده  جبار 
از  و  دبستان  از  پیش  پرورش  و  آموزش  پیشگامان  از 
آموزش  کودکان،  بنیانگذار  به  الفبا  آموزش  نوآوران 
زبان به کودکان ناشنوا در 19 اردیبهشت 1264 در شهر 
ایروان زاده شد. پدرش معمار و شیرینی پز بود.  جبار، 
به سبب تنگ اندیشی ها و سختگیری پدرش هیچ گاه 
نتوانست به مدرسه های  نو که آن زمان تازه در ایروان 
را در  ابتدایی  او سواد  یابد.  راه  بود،  کرده  کار  به  آغاز 
از آن چون شیفته کتاب و  مکتب خانه آموخت. پس 
دانش بود، خود می خواند و خود دانش می اندوخت. 
کار  به  پدر  همچون  زندگی  گذران  برای  سالگی   1۵ از 
معماری و شیرینی پزی پرداخت و پنهانی به دخترانی 
که تشنه  آموختن و یاد گرفتن بودند، در خانه های شان 

آموزش می داد.
 باغچه بان در آخرین سال جنگ جهانی اول به ترکیه 
به  جنگ،  در  عثمانی  دولت  شکست  از  پس  و  رفت 
ایروان بازگشت. در سال 1298 با کاروان آوارگان جنگ 
سرگذاشتن  پشت  از  پس  و  آمد  ایران  به  جلفا  راه  از 



مرند  به  سخت  بیماری های  و  بسیار  دشواری های 
رسید. چون آوازه کارهای او به این شهر رسیده بود،  
شد.  آموزگار  شهر  آن  احمدیه  دولتی  دبستان  در 
و  کچلی  بیماری  دچار  مدرسه  این  شاگردان  بیش تر 
تراخم بودند و او ناچار بود افزون بر آموزش آن ها در 
کارمزد خود  با  باشد.  بیمار ی شان هم  اندیشه درمان 
برای شاگردانش مداد و دفتر می خرید و به آن ها خط 

و نقاشی می آموخت.
نام  به  ایران  در  خود  نمایشنامه  نخستین  باغچه بان 
»ُخرُخر« را در این دبستان اجرا کرد. در این دوره برای 
اداره  اما  مرند کوشید،  در  کردن دبستان دخترانه  باز 
روش  از  بیش تر  بهره گیری  برای  آذربایجان  فرهنگ 
نو آموزشی اش که بازده درخشانی داشت، او  را برای 
کار به تبریز فراخواند. از این پس کارش را در دبستان 
آغاز  اول  کالس  در  شاگرد  ده  با  تنها  تبریز  دانش 
فرزندان  و  بودند  تنگدست  بسیار  زیرا هم مردم  کرد. 
قالیباف خانه ها  به  کار  برای  مدرسه  جای  به  را  خود 
می فرستادند و هم تنگ اندیشان، آموزش در مدارس 
مدرسه  این  در  نمی دانستند.  روا  را  دولتی  جدید 
چرتکه  و  سیاه  تخته  کالس  برای  خود  پول  با  هم 



فراهم کرد و به شاگردانش خواندن و نوشتن و حساب 
و جغرافی می آموخت. همچنین برای نخستین بار در 
این مدرسه  برنامه ورزش گذاشت و با همکاری همسر 
خود، صفیه میربابایی در کالس های ویژه، دختران را 

نیز آموزش می داد. 
و  داشت  دوست  را  تئاتر  که  آن  سبب  به  باغچه بان 
تشکیل  را  تبریز  تئاتر  انجمن  می نوشت،  نمایشنامه 
داد. جمعیت اتفاق معلمین را او بنیان گذارد. در سال 
1303شمسی پس از بازدید از کودکستان ارمنیان در 
بود،  آموخته  پیش  از  که  تجربه ای  و  دانش  با  و  تبریز  
باغچه  را  آن  نام  و  کرد  باز  شهر  این  در  کودکستانی 
اطفال گذاشت. او پیشنهاد کرد که مربیان کودکستان 
خانوادگی  نام  نیز  خود  برای  و  بنامند  باغچه بان  را 

باغچه بان را برگزید.
باغچه بان با سود جستن از قصه های دوران کودکی خود 
برای بچه ها نمایشنامه نوشت، شعر سرود و چیستان 
می دانست  موسیقی  که  همسرش  یاری  به  و  ساخت 
کالسی  سپس  کرد.  اجرا  آهنگین  نمایشنامه های 
برای آموزش کر و الل ها گذاشت. در سال 1306ش. 
به  باغچه بان  و  شد  بسته  اطفال  باغچه    کودکستان 
آنجا  در  کودکستانی  و در سال 1307ش.  رفت  شیراز 
بازی،  شامل  کودکستان  آموزشی  برنامه ی  کرد.  باز 
بافتنی،  سفالگری،  نقاشی،  ورزش،  سرود خوانی، 



آلبوم،  کردن  درست  و  تصویر  برش  دوز،  و  دوخت 
رختشویی و بنایی بود. در سال  1312 ش. از شیراز به 
تهران آمد و دبستانی برای دانش آموزان ناشنوا باز کرد 
در همین سال ابزاری به نام تلفن گنگ برای رساندن 

صوت از راه دندان به مرکز شنوایی، اختراع کرد. 
در سال 1322ش. جمعیت حمایت از کودکان کر و الل 
را بنیان گذاشت. سپس آموزشگاه ویژه کودکان ناشنوا 
را در یوسف آباد تهران پایه گذاشت. در سال 1330 ش. 
باغچه بان در سال  کرد.  پایه گذاری  را  کانون کر و الل ها 
1332 در آموزشگاه خود دوره یکساله ای برای تربیت 
آموزگار ویژه  ناشنوایان ترتیب داد و دانش آموختگان 
از آن  به کار پرداختند.  این دوره در همان آموزشگاه 
پس تا پایان زندگی اش )4 آذر 1345( با کار شبانه روزی 
در این آموزشگاه پرداخت و با گذشت هر سال به ویژه 
با کمک دخترش ثمینه  در ده سال پایانی زندگی اش 

آن را بیش تر گسترش داد. 
عشق بی پایان او به کودکان این سرزمین و به دوستی 
و صلح چنان بود، که با تنگدستی تمام در آغاز سنگی 
را پایه گذاشت، اما با پشتکار بی مانندش از این سنگ 

کوچک، نهادی بزرگ را برجای گذاشت. 


