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بخارا
سال پانزدهم
شماره 94
مرداد- شهریور
1392

ترانه خانلری مادرم دکتر زهرا کیا )خانلری) 

دکتر زهرا کیا در سال 1291 خورشیدی در تهران دیده به جهان گشود. اجداد پدریش 
اهل نور مازندران بودند. پدرش میرزا هادی نوری پسر شیخ فضل اهلل نوری و نوة دختری 
عالمه محدث نوری و مادرش عصمت الحاجیه بروجردی بود که هر دو از خاندان علمای 
دین برخاسته بودند. او یکی از پنج فرزند خانواده بود. تمام فرزندان اهل دانش بودند،  بطوری 
که ایشان در یکی از مصاحبه هایش چنین نقل کرده  است: »خانواده ام اهل علم بودند،  پدرم 
که معلومات قدیمه داشت، اغلب اوقات فراغتش را به مطالعه می پرداخت. برادر بزرگترم 
شعر می گفت و همة افراد خانواده از زن و مرد به تحصیل علوم پرداختند. تندر کیا برادر 
بزرگتر خانواده از نخستین شعرای نوپرداز بود که سروده هایش را در قالب مجموعه ای با 

عنوان شاهین منتشر ساخت.«
در  را  دبیرستان  دوران  و  مدرسة  »ناموس«  در  را  ابتدایی  تحصیالت  کیا  زهرا  دکتر 
»دارالمعلمات مرکزی« طی کرد. در هفده سالگی شغل معلمی را برگزید و به تدریس در 
کالس ششم مدرسة »ثمرةالنسوان« پرداخت. در سال 1314 زمانی که دختران برای نخستین 
بار اجازة  ورود به دانشگاه را به منظور انجام تحصیالت عالیه کسب نمودند، پس از گذراندن 
زمان  آن  در  که  تهران  دانشگاه  ادبیات  دانشکدة  فارسی  ادبیات  رشتة  در  ورودی  امتحان 
دانشسرای عالی نامیده می شد پذیرفته شد و در سال تحصیلی 18ـ  1317 جزء  نخستین گروه 

بانوانی بود که موفق به اخذ لیسانس گردیدند.
در همان ایام رمان های ژاله یا رهبر دوشیزگان و پروین و پرویز را تألیف و آن ها را به 
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چاپ رسانید اما بعدها خود با دیدی انتقادی به آنها نظر انداخت و دیگر آن آثار را شایستة 
تجدید چاپ ندانست.

ادبیات  یعنی  عالقه اش  مورد  رشتة   در  و  نمود  نام نویسی  دکترا  دورة   در  بعد  مدتی  او 
فارسی در دانشگاه تهران مشغول تحصیل شد. در همان دوران بود که با پرویز ناتل خانلری 
که او نیز دانشجوی دورة دکتری بود آشنا شد و این آشنایی در سال 1320 خورشیدی به 

ازدواج آن دو انجامید.
وی رسالة  دکتری خود را با عنوان »تاریخ و تاریخنگاری در ایران تا قرن نهم هجری«  
به راهنمایی شادروان استاد ملک الشعرای بهار به پایان برد و با درجة بسیار خوب به اخذ 

درجة دکتری نائل آمد.
او به موازات تحصیل در دانشگاه، کماکان به مشاغل و فعالیت های فرهنگی اش ادامه داد. 
از جمله آنها می توان به »کتابداری« بنگاه پاستور در سال های 18 ـ 1317، تدریس ادبیات 
فارسی در دبیرستان پروین و سایر دبیرستان های دخترانه و نگارش مقاالت متعدد در نشریات 

مختلف اشاره نمود.
وی در همین ایام در »شورای زنان« در کنار بانوانی از جمله شادروان دکتر فاطمه سیاح 
پرداخت و در سمت  اجتماعی  فعالیت های  به  بود  تهران  دانشگاه  اساتید صاحب نام  از  که 

منشی هیئت مدیره با شورا همکاری داشت.
او در سال 1325 یعنی سالی که نخستین فرزندش »ترانه« به دنیا آمد به ریاست دبیرستان 
»نوربخش« که بعدها به نام »دبیرستان رضاشاه کبیر« تغییر نام یافت منصوب شد و با عالقة 
فراوان به تعلیم و تربیت نوباوگان این مرز و بوم همت گماشت. او در آن زمان در یکی از 

مصاحبه هایش نگرش خود را نسبت به کارش چنین بیان داشت:
»می کوشم تا دختران را فهمیده، باسواد و منطقی پرورش دهم، حس انتقاد را در آن ها 
بیدار کنم و آنان را نسبت به حقوق واقعی شان واقف گردانم. زیرا معتقدم که اجرای یک 

برنامة  خشک و سخت برای پرورش روحیة  دختران کافی نیست.«
در سال 1328 به همسرش که سال قبل به اروپا رفته بود پیوست و در پاریس به مطالعه 
و شرکت در برنامه های مختلف فرهنگی پرداخت. دومین فرزندشان »آرمان« در سال 1330 
به دنیا آمد ولی متأسفانه در هشت سالگی درگذشت و همان گونه که خودش نوشته است: 
»غم دردناک مرگ پسرم زندگی سعادتمندانة مرا تیره ساخت و از آن پس این فاجعة غم انگیز 
موجب شد تا از هرگونه فعالیت اجتماعی دست بردارم و تنها به کارهای ادبی خود بپردازم.«
پس از چند سال تدریس ادبیات فارسی در »دانشسرای مقدماتی دختران« در سال 1336 
امتحان دانشیاری را با موفقیت پشت سر گذاشت و با پست دانشیاری و سپس رتبة استادی 

به دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران منتقل گردیدند.
او همواره به آموزش ابتدایی به عنوان سنگ بنای فرهنگ کشور می نگریست و به همین 
جهت در همین ایام همراه با هیئتی برای مطالعه در مورد کتاب های درسی عازم کشورهای 
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بازگشت و برای چند سال در »سازمان  ایران  به  با ره توشه ای گرانبها  اروپا شد و  مختلف 
برای  درسی  کتاب های  تألیف  به  صاحب نظران  دیگر  همکاری  با  ایران«  درسی  کتاب های 

دانش آموزان دبستان و دبیرستان پرداخت.
در سال 1344 با به اجرا درآمدن قانون کار تمام وقت دانشگاه تهران، چون امکان فعالیت 
از  بازنشستگی نمود و  تقاضای  نبود،  برایش فراهم  تألیف  همزمان در زمینه های ترجمه و 
اوقات خویش را صرف کارهای  از آن پس،  تدریس در دانشگاه تهران کناره گرفت. وی 
بزرگ ادبی از جمله تألیف فرهنگ ادبیات جهان و ترجمة آثار نویسندگان برجستة جهان 

نمود و این کار را تا سال های واپسین عمر ادامه داد.

فعالیتهایادبی
فعالیت های ادبی دکتر زهرا کیا را می توان به چند دسته تقسیم کرد:

دستة اول ـ شناساندن فرهنگ و ادبیات ایران به تودة مردم
ایشان با این عقیده که بسیاری از متون ارزشمند پارسی به جهت نثر و نظم پیچیدة بکار 
رفته برای عامة قابل استفاده نیستند، اقدام به تدوین کتاب هایی نمود که این امکان را فراهم 
می آورد تا همگان بتوانند از گنجینة زیبا و گرانبهای ادب فارسی بهره مند گردند. از جمله این 

• دکتر زهرا کیا )خانلری(
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موارد می توان به کتاب های زیر اشاره کرد:
ـ  داستان های دل انگیز ادبیات فارسی:  ۱

این اثر تلخیصی است به نثر از زیباترین داستان های منظوم ادبیات ایران. در معرفی این 
اثر گفته بود: »در ضمن تدریس در دبیرستان و دانشگاه به این نکته برخوردم که شاگردان 
به کلی بی اطالعند و هرگز هم فرصت  فارسی  ادبی زبان  از داستان های منظوم و معروف 
خواندن آن ها را ندارند. بنابراین درصدد برآمدم که این داستان ها را خالصه کنم و به لباس 
نثر درآورم.« این مجموعه که با شیوة خاصی تنظیم شد، بارها تجدید چاپ گردید و نیز برندة 
جایزه ای از سازمان یونسکو در ایران گشت. قابل توجه است که این کتاب به زبان های اردو،  

عربی و چینی نیز ترجمه و منتشر شده است.

۲ ـ فرهنگ ادبیات فارسی:
این کتاب که در قالب لغت نامه تألیف شده، به معرفی بزرگان و رجال ادب ایران و نام 
و احوال شخصیت های بزرگ داستانی، اصطالحات نحوی و منطق،  نکته های مهم عروض و 
قافیه و خالصه اصطالحاتی که به نحوی در ادبیات فارسی مورد تمثیل و اشاره قرار گرفته  

است و همچنین نام آثار مهم ادبی، به زبان فارسی یا عربی، اختصاص دارد.
پیدا می کنند  فارسی سروکار  ادبیات  با  فارسی زبانان و همة کسانی که  برای  این کتاب 
مرجعی بسیار سودمند و ضروری است. این اثر بار اول در سال 1337 به چاپ رسید و بارها 

تجدید چاپ شده و هم اکنون نیز در دسترس قرار دارد.

۳ ـ شاهکارهای ادبیات فارسی:
چند جلد از مجموعة شاهکارهای ادبیات فارسی که با همت و ابتکار دکتر پرویز ناتل 
پایه گذاری شده بود به کوشش خانم دکتر زهرا کیا تنظیم و  خانلری و دکتر ذبیح اهلل صفا 

تألیف شد. این آثار عبارتند از:
روی  از  قابوسنامه  برگزیدة  بیهقی،  تاریخ  از  وزیر  داستان حسنک  فارسی،  غزل  نمونة  

قدیمی ترین نسخة موجود.
الزم به یادآوری است که این سلسله کتب شامل جزوه های مستقلی است و در هر جلد 
منتخبی از متن اصلی اثر ارائه شده است و دربردارندة توضیحات لغات و اصطالحات دشوار، 
 شیوة  تألیف و شرح حال نویسندگان می باشد تا دانشجویان یا کسانی که فرصت مراجعه به 

متن کامل را ندارند با این آثار آشنا شوند.

4 ـ افسانة  سیمرغ:
این اثر تلخیصی است از منطق الطیر که برای کودکان تهیه شده است. کتاب مذکور در 
سال 1348 با تصویرگری بسیار زیبای نورالدین زرین کلک به چاپ رسید، و از طرف شورای 
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• اولین خانم های لیسانسیه دانشسرای عالی. ردیف جلو از راست: شاهزاده اسکندری، شمس الملوک مصاحب، 
بدرالملوک بامداد و سراج النساء )از هند(، مهرانگیز منوچهریان، زهرا بیات اسکندری، بتول سمیعی، ردیف 

دوم ایستاده از راست: طوسی حائری مازندرانی، شایسته صادق، تاج الملوک نخعی، فروغ کیا، زهرا کیا

• کارت تحصیلی خانم دکتر زهرا کیا
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 در زمینة ادبیات کودکان ایشان اثر دیگری با عنوان چهار داستان حماسی تألیف نمود که 

متأسفانه تاکنون به چاپ نرسیده است.

ـدستةدومـکتابهایدرسی 2
آن گونه که در صفحات قبل ذکر شد ایشان در سال 1339 با عده ای از فرهنگیان برای 
انگلستان سفر کردند و از مدارس  مطالعه دربارة  کتاب های درسی به کشورهای فرانسه و 
مورد  را  آن ها  کتاب های درسی  نموده،  دیدن  این کشورها  انتشاراتی  و سازمان های  بزرگ 
کتاب های  »سازمان  در  با همان گروه  بازگشت  از  کیا پس  دکتر  دادند.  قرار  توجه و دقت 
درسی ایران« به کار پرداختند. در این باره گفته بود: »چون بیشتر عمر من به معلمی گذشته با 
کتاب های درسی بسیار مأنوس بودم و پیوسته تشخیص می دادم که علت عقب ماندگی فکر 
دانش آموزان در درجة اول نداشتن کتاب های درسی مناسب است. کتاب ها اغلب خشک و 
نه مطالب  برمی انگیخت و  را  نه رغبت شاگرد  بود که  فاقد موضوع های سودمند و جالب 

مفیدی داشت و نه روش صحیحی در تنظیم آن به کار رفته بود.
خوشبختانه با عده ای از همکاران موفق شدیم دست به تغییر و تحولی بزرگ در کتاب های 
مدارس بزنیم و این کار را از اولین کتاب دبستانی آغاز کردیم. کتاب های تازه را به سبک 
آخرین روش کتاب های درسی دنیا با در نظر گرفتن محیط و زبان کشور خود تألیف کردیم 

• دکتر پرویز ناتل خانلری و دکتر زهرا کیا در ابتدای زندگی مشترک
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و برای آموزگاران نیز روش تدریس نوشتیم تا با سهولت بتوانند این کتاب ها را تدریس کنند.
داشتند،  پیوستگی  به هم  زنجیر  سلسلة  چون  تازه  کلمات  کاربرد  نظر  از  کتاب ها  این 
مطالبشان از روی نقشه ای دقیق تنظیم شده بود و به تدریج کتاب های آموزش رسمی وزارت 

فرهنگ شدند و تا مدت ها در سراسر کشور تدریس می شدند.«
دکتر زهرا کیا در تألیف کتابهای درسی دبستان تا اول دبیرستان در ایران دهة چهل نقش 
مهمی داشت. کتاب های سال پنجم و ششم دبستان را شخصًا تألیف کرد و در تألیف دستور 
خانلری  ناتل  پرویز  دکتر  با  دبیرستان  دوم  و  اول  سال های  برای  نو(  )روش  فارسی  زبان 
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همکاری داشت.

دستة سوم ـ همکاری با مجلة سخن
همکاری خانم دکتر زهرا کیا با مجلة سخن از اولین سال نشر مجله آغاز شد و تا آخرین 

دورة آن ادامه داشت.
در فهرست بیست و شش دوره سخن مقاالت مختلفی از ایشان به چشم می خورد که 
شامل ترجمة داستان های کوتاه و ترجمة شعر یا مقاالتی دربارة  ادبیات غرب می باشد. شمار 

این مقاالت به حدود چهل نوشتار می رسد.

دستةچهارمـترجمةآثارنویسندگانجهان
آثار متعددی از نویسندگان بزرگ جهان به وسیلة خانم دکتر زهرا کیا ترجمه شده است، 

از جمله:
É شب های روشن اثر داستایوسکی

به همراه چند  بعدها  نویسندة فرانسوی که  آندره موروا  اثر   ( رنج های جوانی ورتر   É

داستان دیگر با عنوان دنیای خیال منتشر شد.
É بیست داستان اثر پیراندلو نویسندة ایتالیایی که در حقیقت برای اولین بار با این اثر به 

ایرانیان معرفی شد.

• روی جلد داستان های دل انگیز به عربی • روی جلد داستان های دل انگیز به زبان چینی
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É آثاری از نویسندة گواتماالیی و برندة جایزة نوبل »میکل آنجل آستوریاس«. اولین اثر 
این نویسنده کتاب آقای رئیس جمهور بود که در سال 1348 منتشر شد و بارها با تیراژهای 
باال تجدید چاپ گشت. در این کتاب،  نویسنده،  چهرة  »کابررا« دیکتاتور گواتماالیی را که با 

حمایت آمریکاییان بر سر کار آمده بود تصویر نموده است.
نویسنده کتاب های توروتومبو )1351(، پاپ سبز )1360(، تعطیالت آخر  از همین   É

هفته در گواتماال )1365( را نیز ترجمه و منتشر کرد.
با بهره گیری از افسانه ها و فرهنگ بومی مردمی آمریکای  آستوریاس در اغلب آثارش 
التین با بیانی شاعرانه تهاجم ویرانگر نظام سرمایه داری آمریکا را در زمینه های اقتصادی و 

اجتماعی به خواننده می شناساند.
در واقع خانم زهرا کیا از اولین مترجمانی بود که خوانندة ایرانی را با ادبیات داستانی 

آمریکای التین آشنا ساخت.
É یکی از آخرین ترجمه های ایشان کتاب خانه و جهان از آثار زیبای رابیندرانات تاگور 

نویسنده و شاعر معروف هندی است که در سال 1367 به چاپ رسید.

• ترانه خانلری همراه پدر و مادر، دماوند 1330



۱57 • پرویز خانلری و جالل آل احمد )دماوند، 1330( • زهرا کیا و سیمین دانشور )دماوند، 1330(

از راست: جالل آل احمد، پرویز ناتل خانلری، زهرا کیا، سیمین دانشور. ردیف پایین، راست: ترانه   •
خانلری و اعضای فامیل، دماوند، سال 1330



۱58

دستةپنجمـفرهنگادبیاتجهان
فرهنگ ادبیات جهان از جمله ارزشمندترین کتبی است که در دهه های اخیر در ایران 
تألیف شده و به چاپ رسیده است. ایشان حدود ده سال از زندگی خود را وقف نگارش این 
کتاب نمودند. این فرهنگ شامل فهرست نام نویسندگان و شعرای جهان و آثار آن هاست که 
با استفاده از ده ها جلد فرهنگ از زبان های فرانسه و انگلیسی گردآوری و اقتباس شده است. 
خانم دکتر خانلری این کار عظیم را که عمومًا بطور گروهی انجام می پذیرد به تنهایی به پایان 
رسانید ولی متأسفانه ناشر نتوانست در زمان حیات او این اثر را به چاپ برساند و لذا کتاب 

مذکور بعد از فوت ایشان در سال 1378 منتشر شد.
دکتر زهرا خانلری )کیا( که نمونة  یک انسان اندیشمند و فرهیخته و از نخستین زنان 
دانش آموختة ایرانی در سطوح دانشگاهی بود،  در اسفند سال 1369 خورشیدی در سن هفتاد 
و هشت سالگی یعنی درست شش ماه پس از مرگ همسرش رخت از جهان فانی برست و 

در کنار او به خاک سپرده شد.
نامش بلندآوازه باد.

• دکتر زهرا کیا و دکتر پرویز ناتل خانلری، 1359، تهران.


