
   انوشه ميرمرعشي
عمده مس�لمانان جهان در طول تاريخ بر اساس 
حديث حضرت رسول اهلل )ص( كه فرمود: »طلب 
العلم فريض�ة علي كل مس�لم و مس�لمة«)1( به 
تحصي�ل فرزن�دان از جمل�ه دخت�ران خ�ود 
اهمي�ت مي دادن�د و همچن�ان مي دهن�د. البته 
افراد جاه�ل و متعصب�ي هم پيدا مي ش�دند كه 
مواف�ق درس خواندن دخت�ران نباش�ند، اما به 
گواه اس�ناد و كتب تاريخي اين عده هميش�ه در 
اقليت بودند. در بسياري از كش�ورهاي اسالمي 
و قب�ل از ورود اس�تعمارگران غرب�ي، تحصي�ل 
دختران در مكتبخانه ها انجام مي ش�ده اس�ت. 
تا صد س�ال قبل در ايران ما ه�م مكتبخانه هاي 
زيادي در شهرها و روس�تاها وجود داشته كه در 
آنها به پرورش كودكان و نوجوانان دختر و پس�ر 
پرداخته مي ش�د. البته بايد در نظر داشت كه در 
دوره هاي مختلف تاريخ ايران، بس�ته به شرايط 
اقتصادي عامه مردم و اينكه آيا مردم از يك رفاه 
حداقلي برخوردار بوده اند يا نه اين مكتبخانه ها 
رون�ق ي�ا بي رونقي ب�ه خ�ود مي ديده ان�د... در 
اين مقال�ه س�ير تاريخ�ي تحصيل دخت�ران از 
مكتبخانه تا م�دارس جديد و ايج�اد حوزه هاي 
علميه بان�وان مورد بررس�ي قرار گرفته اس�ت. 

  
 مكتبخانه هاي دخترانه سطح يك و دو 

در سال هايي كه هنوز مدارس جديد ايجاد نشده بود؛ 
مردماني كه مي توانستند هزينه اي را به معلم مكتب 
بپردازند كودكان خود را به مكتبخانه مي فرستادند. 
س��ن ورود به مكتبخانه ب��راي ك��ودكان زماني بود 
كه مي توانستند از پس شست وش��و و طهارت خود 
برآيند. در شهرها و روستاهاي ايران مكتبخانه هايي 
وجود داش��ت كه در س��طح مقدماتي آن »مال« يا 
»مالباجي يا ميرزا باجي«- خانم معلمي كه مكتب 
را اداره مي ك��رد- كودكان چهار تا ش��ش س��ال را 
مي پذيرفتند و در آن به كودكان سوره هاي كوچك 
ق��رآن مي آموختند و ع��الوه بر آن كمي از مس��ائل 
اعتقادي و داس��تان هاي حكم��ت آموز را ب��ه آنها 
ياد مي دادند، اما ب��ه كودكان باالي هفت س��ال در 
مكتبخانه ها حروف عربي و الفباي فارس��ي آموزش 
داده مي شد؛ سپس كودك عم جزء را مي خواند. عم 
جزء)2( شامل يادگيري سوره هاي جزء 30 قرآن كريم 
مي ش��د. بعد از يادگيري جزء 30، م��ال يا مال باجي 
آموزش روخواني و يادگيري حكايت هاي گلس��تان 

سعدي را براي پسران و دختران آغاز مي كرد. )3(
در مكتبخانه هايي كه ش��اگردان آنها دختران باالي 
هفت س��ال بودن��د »مال باج��ي« بع��د از روخواني 
كامل آيات و س��وره ها و ختم كل قرآن، ش��روع به 
آموزش رساله و مطهرات مي كرد. در ضمن در كنار 
اين درس ه��ا در بعضي از مكتبخانه ه��اي دخترانه، 
آموزش ريسندگي، س��وزن دوزي و هنرهاي دستي 
به ش��اگردان هم رواج داش��ت. آن وق��ت در برخي 
مكتبخانه ه��اي دختران��ه )عموماً در ش��هرها( كه 
مدير آن بانوي عالمه اي بود، ش��اگرداني كه دروس 
مقدماتي را طي ك��رده بودند، زير نظر خانم اس��تاد 
امالي فارسي و خوشنويسي مي آموختند و در مرحله 
بعد آموزش صرف و نحو عربي را ش��روع مي كردند. 
سپس ديوان حافظ مي خواندند. كتاب بعدي »صد 

جمله از حضرت امير)ع(« بود. )4( 
 مكتبخانه دختران در كشور همسايه

جالب اس��ت  در كش��ور همس��ايه  مان يعني عراق، 
درس��ت مانن��د اي��ران، قب��ل از تأس��يس مدارس 
جدي��د مكتبخانه هايي ب��راي آموزش ك��ودكان و 
مكتبخانه هاي��ي ويژه دختران وجود داش��ت، يعني 
كودكان چهار تا هفت س��ال )هم دختر و هم پسر( 
ابتدا ب��ه مكتبخانه خانمي مي رفتن��د كه »مال« نام 
داش��ت و كودكان ضمن ياد گرفت��ن الفباي عربي، 
آموزش روخواني قرآن را آغ��از مي كردند، اما بعد از 
اينكه كودك در طول يك تا س��ه سال روخواني كل 

قرآن را به پايان مي رس��اند و تعدادي از س��وره هاي 
قرآن را حفظ مي كرد، پس��رها به مكتبخانه مالهاي 
مرد مي رفتند و آموزش كتاب��ت و خط عربي را آغاز 
مي كردند و پس از آن به آموزش نحو يعني دس��تور 

زبان عربي ورود مي كردند. 
دخت��ران عراقي پ��س از خت��م كامل ق��رآن كريم 
به جلس��ات درس بان��وان ُمَدّرس عل��وم ديني وارد 
مي ش��دند. اين بانوان ُمَدرس، متناسب با سطح علم 
و معرفت خود، طلبه هاي زيادي از دختران و بانوان 
عراقي را آموزش مي داده اند. در طول تاريخ كش��ور 
عراق نام بانوان عالمه و دانش��مندي كه كار تدريس 
به دختران و زنان عراقي را برعهده داش��ته اند ثبت 
شده است. از جمله آنها مي توان از »فاطمه بنت ناصر 
الطرووش العلوي« مادر س��يدمرتضي و سيدرضي، 
مادران آيت اهلل ش��يخ مرتضي انصاري و س��يدهبة 
اهلل شهرستاني نام برد. )5( در تاريخ معاصر عراق هم 
بانويي چون شهيد آمنه صدر معروف به »بنت الهدي 
صدر« با برپايي جلس��ات تربيت مدرس و همچنين 
تدريس در مدارس اسالمي دخترانه »الزهراء)س(« 
بانوان بسياري را در شهرهاي مختلف عراق براي كار 
تدريس به دختران عراقي آم��وزش داد. در واقع اگر 
وسعت اندك مالي مس��لمانان اجازه مي داد، نه تنها 
مسلمانان ايران و عراق كه مسلمانان همه كشورهاي 
اسالمي ترجيح مي دادند دختران و زنانشان اهل علم 

و فضل باشند. 
 نقش روحانيت در ايجاد مدارس جديد 

با ورود تفكرات جديد و رسيدن خبرهايي از پيشرفت 
در ممالك اروپايي ب��ه مردم اي��ران در دوره قاجار، 
برخي  خانواده هاي وابس��ته به دربار يا خانواده هاي 
اعيان و اش��راف خواه��ان ادامه تحصي��ل فرزندان 
خ��ود در م��دارس جدي��د فرنگي��ان ش��دند. براي 
همين آنها را بع��د از ط��ي دوره مقدماتي تحصيلي 
در مكتبخانه ه��ا به مدارس ميس��يونرهاي مذهبي 

- مبلغان مذهبي مس��يحي يا يهودي- كه توس��ط 
اروپايي ها و امريكايي ها در شهرهاي بزرگ همچون 
تهران، تبريز، همدان يا اصفهان تأس��يس شده بود، 
مي فرستادند. در س��ال هاي اول اين خانواده ها فقط 
پس��ران خود را به مدارس ميسيونري مي فرستادند 
ولي بعد از گذش��ت چند سال، فرس��تادن دختران 
خود را هم به اين نوع م��دارس آغاز كردند. تحصيل 
در اين مدارس ب��راي فرزندان ايران زمين مفاس��د 
بس��ياري به همراه داشت. مفاس��دي چون سستي 
در عقايد اسالمي، گسترش اباحه گري، غربزدگي و 
سپس جذب دانش آموخته هاي نخبه اين مدارس به 
لژهاي فراماسونري... با تذكر روحانيت نسبت به اين 
مسئله بر سر منابر، »مفتاح الُملك« از اعضاي انجمن 
معارف در نامه اي به روزنامه مجلس پيش��نهادي را 
براي رفع اين معضل ارائه كرد. در بخش��ي از نامه او 
آمده بود: »اغلب آقايان عظام شنيده و مي دانند كه 
در همين ش��هر دارالخالفه از بابت نداش��تن مكتب 
نسوان، جمعي كثير از دخترهاي معاريف مسلمين 
بلكه زن هاي ش��وهردار هم مدت هاست در مدرسه 
امريكايي ها و م��دارس ارامنه و جاه��اي ديگر همه 
روزه به عنوان درس مي روند و اين فقره تا چه درجه 
منافي عقل و شرع انور و موجب مفاسد عمده است. 
هرگاه از روي ترتيب صحيح و بر وفق قوانين ش��رع 
مقدس ايجاد چند مدرس��ه براي نس��وان در تحت 
نظارت خاصه يك��ي از آقايان معظم ب��دواً در تهران 
و پس از آن در س��اير بل��دان ايران بش��ود، هم رفع 
مفاس��د و محظورات موجوده و مقصوده خواهد شد 
و هم فوايد كليه از تحصيل و تربيت نس��وان بر تمام 
بزرگان و دانشمندان مشهود و مس��تغني از شرح و 

بيان است...«)6(
كمي بعد اين نامه مورد توجه بس��ياري از افراد اهل 
علم و فرهنگ قرار گرفت و كم كم تأس��يس مدارس 
دخترانه با حمايت علما ش��روع ش��د... جالب است 
بدانيد يكي از روحانيون روش��ن ذهن و دانش��مند 
كه از همان ابتدا از تأسيس مدارس دخترانه آن هم 
براساس موازين شرعي حمايت كرد، آيت اهلل شهيد 
»ش��يخ فضل اهلل نوري« بود. شيخ ش��هيد براساس 
اس��ناد موجود - به رغم تمام تهمت ها و دروغ هايي 
كه جماعت منورالفكر به او نسبت داده اند- نه تنها از 
تأسيس مدارس دخترانه حمايت كرد كه خود مبلغ 
100 تومان هم براي تأس��يس يك مدرسه دخترانه 
اختصاص داد.)7( اما يكي ديگر از اسناد جالب حمايت 
روحانيت از تأسيس مدارس دخترانه، سندي است 
كه در آن دو نفر روحاني به نام هاي »ش��يخ عبداهلل 
يزدي« و »حاج سيدهادي نوري« تأييده اي را براي 
خانم طوبي حرير فروش كه خواهان تأسيس مدرسه 
دخترانه در تهران بوده اس��ت، نوش��ته اند. اين سند 
به شرح زير اس��ت: »بس��مه تعالي. به شرف عرض 
مي رس��اند چون كمينه خيال تأسيس مدرسه دارم 
و بايد قباًل دو نف��ر از معروفين و اه��ل محل معرف 
اخالقي مدير مدارس باشند تا وزارت جليله معارف 
بتواند اجازه تأسيس بدهد مستدعيم آنچه از سوابق 
حاالت و اخالق كمينه اطالع داريد دو كلمه مرقوم 

بفرماييد. كمينه طوبي حريرفروش.«
حاش��يه اول نامه: »عليا مخدره طوب��ي خانم از بدو 
تأس��يس مدرس��ه عفتيه تا به حال كه تقريباً هفت 
سال در آن مدرسه ناظم و معلم كالس هاي اول، دوم 
و سوم بوده، درس��تكار و خوش اخالق است. االحقر 

شيخ عبداهلل يزدي.«
حاش��يه دوم نامه: »مراتبي كه حضرت مس��تطاب 
مجداالس��الم يزدي دامت بركاته مرقوم فرموده اند، 
داعي ه��م اط��الع دارم و صحي��ح و مطاب��ق واقع 
است. االحقر حاج س��يدهادي نوري، عضو محكمه 

استيناف.«)8( 
 بانوان و تأسيس مدارس دخترانه اسالمي 

در برخي دوره ه��اي تاريخي به وي��ژه دوره صفويه 
بانواني بودن��د كه در س��طوح عال��ي دروس ديني 
مي خواندند و عالمه بار مي آمدند. اين بانوان معموالً 

تا س�ال 1349. ش ح�وزه علميه اي 
وي�ژه بان�وان در قم وجود نداش�ت. 
البت�ه از اواس�ط ده�ه 40 م�دارس 
اس�المي زي�ادي در سرتاس�ر ايران 
براي دختران س�اخته ش�ده بود. به 
طور مثال شيخ عباسعلي سبزواري 
اسالمي طي دو دهه 45 شعبه مدارس 
جامعه تعليم�ات اس�المي را در كل 
ايران تأس�يس كرده بود ك�ه تعداد 
زيادي از اين مدارس، دخترانه بودند
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 بررسي سير تاريخي وضعيت تحصيل بانوان در ايران 
از مكتبخانه تا مدارس جديد اسالمي

از مكتبخانه مالباجي تا مكتب توحيد

   محمدرضا كائيني
عالم رباني و معلم اخالق 
شهيد آيت اهلل سيداسداهلل 
مدن��ي، در ع��داد افاضل 
حوزه نجف و پيشقراوالن 
انقالب اس��المي به شمار 
م��ي رود. از اي��ن روي 
ش��ناخت اين چه��ره، از 
مدخل هاي پژوهشي اين 
رويداد شگرف دوران معاصر است. اثري كه هم اينك 
به شما معرفي مي ش��ود، در زمره زندگينامه هاي آن 
بزرگ اس��ت كه مشتركاً توسط رضا بس��طامي و داود 
قاسم پور تأليف شده و مركز اسناد انقالب اسالمي نيز 
آن را منتشر كرده است. در ديباچه اين پژوهش آمده 
است: »انقالب اسالمي ايران، به عنوان آخرين»انقالب« 
قرن بيستم در تاريخ سياسي جهان معرفي شده است. 
مهم ترين خصيصه  اين انقالب كه آن را از ساير انقالب ها 
متمايز مي كند بي ش��ك، وجه ايدئولوژيك آن است؛ 
چراكه برخالف انقالب هاي بزرگي چون انقالب كبير 
فرانسه و انقالب اكتبر روسيه كه بر ايدئولوژي هاي كاماًل 
اومانيستي ليبرال - دموكراسي و ماركسيسم مبتني 
بودند، انقالب ايران از مش��رب ايدئولوژيك فرابشري 
)الهي( برخوردار بوده اس��ت. در شكل گيري، تكوين و 
پيروزي انقالب اسالمي قش��رها و طبقات بسياري از 
جامعه  ايران حضور داشتند؛ لذا وجه متكثر)پلوراليتيك( 
انقالب ايران نيز از ديگر تفاوت هاست. در انقالب اسالمي 
ايران همه  قشرها و طبقات اجتماعي حضور چشمگير 
داش��ته اند، لذا تئوريس��ين هاي انقالب نتوانس��ته اند 
عناويني مثل ب��ورژوازي، كارگري ي��ا دهقاني را براي 
اين انقالب به كار برند. واضح اس��ت كه همه  انقالب ها 
براساس دوره اي دراز مدت و بر اثر عوامل و زمينه هايي 
ظهور يافته ان��د و در ادامه، عواملي تس��ريع كننده اين 
واكنش اجتماعي را تشديد مي كنند و سرانجام با اسقاط 
رژيم هاي ديكتاتوري و بر هم زدن وضع موجود، دوره  
جديدي را بنيان مي نهد. در اينجا ما قصد ريش��ه يابي 
انقالب اس��المي ايران را نداريم؛ زيرا در اين خصوص 
پژوهش هاي مستقلي تاكنون انجام داده شده و به دليل 

اهميت موضوع، باب تحقي��ق در اين باره همچنان باز 
است؛ مع الوصف، بايد اذعان كرد پژوهش در خصوص 
شخصيت شناس��ي انقالبي، ناخودآگاه پژوهشگر را به 
بررسي موازي انقالب و تأثير آن بر سوژه  مورد تحقيق 
سوق مي دهد. جامعه  ايران در بستر تاريخي خويش و 
در قبل از انقالب اسالمي، سوابق مبارزاتي ديگري چون 
نهضت مش��روطه خواهي و جنبش ملي شدن نفت را 
تجربه كرده است؛ لكن ضمن ارج نهادن به همه  مردان و 
زناني كه براي آرمان هاي بلندي چون آزادي و استقالل 
اين سرزمين رنج هايي عميق را برخود هموار كردند تا 
چراغي فرا روي آينده باش��ند، بايد گفت متأسفانه به 
داليلي چند، از جمله فقدان يك رهبري واحد و قاطع، 
از نيل به هم��ه  آرمان هاي جامعه  ايران��ي ناكام بودند، 
اما انقالب اس��المي متفاوت با گذش��ته با كوله باري از 
تجربيات حركت هاي پيشين، تحت رهبري بزرگمردي 
چون حض��رت امام خمين��ي)ره( به پي��ش رفت و به 

پيروزي رسيد. 
امام خميني )ره( از بطن جامعه  اي��ران و از ميانه  طبقه  
ذي نفوذ روحاني قامت برافراشت، رهبري انقالب را به 
دست گرفت و با خردورزي و درايت وافر، كشتي انقالب 
را در مبارزه اي طوالني و پرتالطم به س��احل پيروزي 
رساند. بديهي است كه امام خميني)ره( در نيل به اين 
مهم از همراهي و همكاري ي��اران مقاومي چون خود 
بهره مند بود كه مي توان به شخصيت هايي چون آيت اهلل 
دكتر بهشتي، آيت اهلل مطهري، آيت اهلل مدني، آيت اهلل 
صدوقي، آيت اهلل اش��رفي اصفهاني، آيت اهلل دستغيب، 
آيت اهلل قاضي طباطبايي و... اش��اره نمود. كتاب حاضر 
زندگي و مبارزات يكي از شاگردان امام خميني )ره( و 
رهروان خط سرخ علوي را وجه همت خود قرار داده كه 
وي را به درستي مي توان از جمله  تابنده ترين آذرهاي 
انقالب اس��المي ايران لقب داد. او از خطه  آذربايجان 
برخاس��ت و در طول حيات سياسي - مذهبي خويش 
لحظه اي از مب��ارزه بركنار نماند. چ��ه آن زماني كه به 
عنوان خطيبي توانا براي ادامه  حركت انقالبي، هيجانات 
الزم را به وجود مي آورد و چه آن زماني كه لباس رزم بر 
تن كرد تا در جبهه  نبرد با دشمن متجاوز، الگويي براي 
رزمندگان جوان باشد و س��رانجام در محراب خونين 
نماز جمعه  تبريز، پاداش مجاهدت هايش را گرفت. شهيد 
آيت اهلل مدني از خيل شاگردان وفادار حضرت آيت اهلل 
امام خميني )ره( بود كه نويسندگان كتاب ايشان را به 

درستي سيدالعلما ناميده اند.«

 »زندگي و مبارزات شهيد آيت اهلل
سيداسداهلل مدني« در آيينه يك اثر نو انتشار

 اوصافي از
»نخستين شهيد محراب«

خود مجلس درس ب��ه پا مي كردن��د و تعليم و 
تربيت دختران را برعه��ده مي گرفتند؛ بانواني 
مانند همسر ش��يخ بهايي يا »آمنه بيگم« دختر 
عالمه مجلسي اول- مؤلف چند جلد از مجلدات 
بحاراالنوار- و همچني��ن دختر مولي اصفهاني- 
نويسنده يكي از شروح مهم لمعه- )9( و... اما از 
اواخر دوره قاجار و بعد از دوره مشروطه برخي از 
بانوان همان مس��ير بانوان عالمه عصر صفوي را 
در پيش گرفتند و خود مؤسس مدارس اسالمي 

براي دختران شدند... 
 مكتبة الفاطمه)س( بانوي ايراني

»س��يده نصرت بيگم« فرزند ح��اج محمدعلي 
امي��ن التجار- از معتم��دان ب��ازار اصفهان- در 
سال 1265. ش در ش��هر اصفهان به دنيا آمد. از 
چهار سالگي به مكتبخانه رفت و آموزش قرآن را 
شروع كرد. چند سال بعد كه پدر و مادر او شوق 
و عالقه فراوانش را به آموخت��ن ديدند، تصميم 
گرفتند اجازه دهند س��يده خانم غير از س��واد 
قرآني و خواندن و نوشتن ساده، به ادامه تحصيل 
بپردازد. اش��تياق به كسب علوم ديني باعث شد 
سيده نصرت بيگم تا 15 سالگي دروس مقدمات 
حوزه را به پايان بَرد. در همان سال با پسرعموي 
خ��ود ازدواج كرد ولي به خاط��ر برخي تفكرات 
غلط مجبور ش��د ادامه تحصيل را متوقف كند. 
البته ايشان نااميد نشد و بعد از پنج سال توانست 
همس��رش را براي ادامه تحصيل قان��ع كند. به 
اي��ن ترتيب درس��ت همزمان با اوج س��ال هاي 
مش��روطه خواهي اين بانو ادام��ه تحصيل علوم 
ح��وزوي را در منزل و نزد اس��اتيد بزرگي چون 

آيت اهلل نجف آبادي از سر گرفت... 
بانو امين بعد از 20 سال درس خواندن به گواهي 
و ش��هادت علماي زمانه خود ب��ه درجه اجتهاد 
رسيد و طي سال ها تحصيل و تحقيق كتاب هاي 
گرانبهايي نوشتند كه مورد توجه علماي بزرگ و 
اهل تفكر قرار گرفت. كتاب هايي چون »اربعين 
هاش��ميه«، »معاد يا آخرين سير بشر« و كتاب 
تفسيري »مخزن العرفان«- در 15 جلد- ، »روش 
خوشبختي و توصيه به خواهران ايماني« و... كه 
همگي تا سال ها نه به نام واقعي خودشان كه به 
نام مس��تعار »بانوي ايراني« منتش��ر مي شدند، 
اما از جمله كارهاي درخش��ان ايش��ان در دوره 
پهلوي دوم تأس��يس اولين حوزه علميه بانوان 
كشور در شهر اصفهان با نام »مكتبة الفاطمه«- 
سالم اهلل عليها- بود. حوزه علميه اي كه تا زمان 
رحلت ايشان در 22 خرداد 1362. ش شاگردان 
بسياري را تربيت كرد  تا جايي كه برخي از آنان 

به سطح اجتهاد رسيدند. )10(
 مؤل�ف كتاب آم�وزش قرآن و مؤس�س 

مدرسه كوكبيه
دكت��ر  فرزن��د  رنجب��ر«  پ��ور  »كوك��ب 
»محمداسماعيل پور رنجبر« از طبيبان مشهور 
شيراز در سال 1282. ش به دنيا آمد. بود. قرآن 
خواندن را در كودكي نزد مادر شروع كرد و كمي 
كه بزرگ تر ش��د، به مكتِب مال باجي رفت. بعد 
از آموختن خواندن و نوشتن، خواندن گلستان 
و بوستان سعدي را در مكتبخانه شروع كرد، اما 
او بيش��تر به خواندن آيات و دانستن معاني آن 
عالقه مند ب��ود. درس خوان��دن و در عين حال 
قرآن آموزي بانو پور رنجبر ادامه داشت تا اينكه 
خود در سن 16سالگي معلم قرآن كودكان شد. 
از همان موقع چون برايش مهم بود كه كودكان 
و نوجوانان خوب ق��رآن را بياموزند، نظرش به 
اين نكته جلب ش��د كه در مراكز آموزش علوم 
ديني ايران و ساير كش��ورهاي اسالمي، از چه 
روش هايي براي آم��وزش قرآن و س��اير كتب 
روايي و اصولي اس��تفاده مي ش��ود. او س��خت 
مش��غول جمع آوري روش ه��اي تدريس علوم 
ديني بود و در ضمن با ياري تعدادي از دوستان 
پدر، نس��خ قرآني چاپ كش��ورهاي پاكستان، 
هندوستان، عراق و... را به دس��ت آورد و مورد 
بررس��ي قرار داد. چون در آن زم��ان قرآن هاي 
چاپ سنگي بدون اِعراب چاپ مي شد و كودكان 
و كم سوادان نمي توانس��تند به راحتي آيات را 
بخوانند... به دليل مطالعه زي��اد و كار بي وقفه، 
چشم هاي كوكب كه ضعيف بود، بيشتر مشكل 
پيدا كرد تا اينكه وقتي ديگ��ر بانو پور رنجبر به 
سن 27سالگي رسيد، كاماًل نور چشم هايش را از 
دست داد. براي او كه مطالعه و تحقيق و پژوهش 
همه زندگي اش بود، از دست دادن چشم هايش 
خيلي سخت بود و اين در حالي بود كه طبيبان از 
معالجه و درمان چشم او و برگرداندن بينايي اش 
قطع اميد كرده بود. بانو پور رنجبر از اينكه ديگر 
نمي توانست به اندازه قبل در خدمت قرآن باشد، 
خيلي ناراحت بود و شبي بعد از نماز به حضرت 

زهرا)س( توس��ل كرد و از او خواست با عنايت 
ايشان بينايي چش��م هايش را به دست آورد تا 
بتواند دوباره خادم قرآن شود... توسل خالصانه 
او به حضرت زهرا)س( باعث شد، كم كم سوي 
چشم هايش برگردد و بعد از مدتي چشم هايش 
شفا يافت. بانو كوكب پور رنجبر بعد از به دست 
آوردن سوي چشم هايش كار تحقيق و مطالعه 
را دوباره آغاز كرد. كاري كه بعد از چند سال به 
تأليف كتابي منجر ش��د كه در آن آيات قرآن با 
اِعراب گذاري و صفحه آراي��ي آورده و خواندن 
آن براي كودكان بس��يار راحت شده بود. بعد از 
آن ايشان شروع به ترجمه روان كل قرآن كريم 
كرد. سپس دست به تأليف كتابي شش جلدي 
زد كه نامش »خودآم��وز و روش تدريس قرآن 

مجيد شد.« 
كمي بع��د بانو پ��ور رنجبر به مش��هد مهاجرت 
و در مش��هد مرك��ز آموزش��ي اي را ب��ه ن��ام 
»كوكبيه«تأس��يس كرد. در همانجا هم بود كه 
آيت اهلل ميالني از مراجع و بزرگان حوزه علميه 
مش��هد، وقتي با كتاب خودآموز ق��رآن بانو پور 
رنجبر آش��نا ش��د و آن را مطالعه ك��رد، فرمود: 
»اثري كه فاضله دانشمند بانو كوكب پور رنجبر 
در تعليم قرآن مجيد با زحمت طاقت فرس��ايي 
موفق شده اند و در دس��ترس امت اسالمي قرار 
داده اند، بسيار س��ودمند و مورد تقدير و تمجيد 
و ثناگويي است.« بعدها بانو كتاب ديگري براي 
كودكان و نوجوانان تاليف كرد به نام »خودآموز 
گفت وگوي حسن و حس��ين« كه در آن اصول 
و فروع دي��ن و احكام به زبان س��اده به كودكان 
و نوجوانان آموزش داده مي ش��د. بانو پور رنجبر 
عالوه بر تأليف كتب آموزشي در مدرسه كوكبيه 
تا پايان عمر با بركت خود )12 اسفند 1370. ش( 
چندين نس��ل از دختران را براساس آموزه هاي 
دين��ي و با پرورش��ي صحيح در مش��هد تربيت 

كرد.)11( 
 از جامعه تعليمات اس�المي تا تأس�يس 

مكتب توحيد 
تا س��ال 1349. ش حوزه علميه اي ويژه بانوان 
در قم وجود نداش��ت. البته از اواس��ط دهه 40 
مدارس اس��المي زيادي در سرتاسر ايران براي 
دختران ساخته ش��ده بود. به طور مثال »شيخ 
عباسعلي سبزواري اس��المي« طي دو دهه 45 
ش��عبه مدارس »جامعه تعليمات اس��المي« را 
در كل ايران تأسيس كرده بود كه تعداد زيادي 
از اين مدارس، دختران��ه بودند.)12( همچنين 
اواسط همين دهه مدارس مذهبي ديگري براي 
دختران در ش��هرهاي مختلف تأسيس شد كه 
مدرس��ه رفاه در تهران يكي از آنهاست... اما در 
پايان دهه 40 شمسي اولين حوزه علميه بانوان 
در شهر قم به اسم »مكتب توحيد« به همت سه 
نفر يعني بانو زهره صفاتي، آيت اهلل ش��هيد علي 
قدوس��ي و يك خير به نام حاج عبداهلل توس��لي 

ساخته شد. 
زهره صفاتي در سال 1328. ش در خانواده اي 
متدين و در شهر آبادان به دنيا آمد. پس  از دوره  
ابتدايي ، مجبور ش��د درس هاي دبيرس��تان  را 
به دلي��ل ممنوعيت حجاب در دوره رياس��ت 
فرخ رو پارسا بر وزارت آموزش و پرورش، به طور 
آزاد بخواند اما همزمان  از س��ال  1345. ش به  
تحصيل  علوم  حوزوي  مش��غول ش��د. به  دليل 
حضور برخي از شاگردان بانو امين اصفهاني در 
آبادان، خانم صفاتي در دوره نوجواني با زندگي و 
آثار »بانو امين اصفهاني« آشنا شد و آن آشنايي 
او را ب��راي تحصيل در علوم دين��ي عالقه مند 
ك��رد. اين بانو پ��س از فراگيري »س��يوطي«، 
»مغني«، »معان��ي«، »بي��ان« و »لمعه« - از 
دروس مقدمات��ي ح��وزه- همراه چن��د نفر از 
دوس��تانش و با كمك برادر انقالبي و طلبه اش 
كه در قم تحصيل مي كرد براي ادامه تحصيل 
علوم ديني به ق��م مهاجرت ك��رد. با همراهي 
علماي اعالم، درس خواندن پنج دختر آباداني 
در قم نزد علما ش��روع ش��د كه پس از اندكي 
بانوان زيادي از خانواده علماي قم به اين گروه 
پيوستند و اين در حالي بود كه فضاي مناسبي 
براي تش��كيل كالس ه��اي درس اي��ن بانوان 

عالقه مند وجود نداشت. 
  سخن آخر  

از آنجا كه در دوره پهلوي دوم ش��رايط فرهنگي 
جامعه به شدت دچار بحران ابتذال و فساد شده 
بود، بس��ياري از خانواده هاي مذهبي و س��نتي 
ترجيح مي دادند دخترانشان در مدارس اسالمي 
درس بخوانند. به همين علت مدارس خصوصي 
اس��المي در آن زمان به ش��دت مورد استقبال 
قرار مي گرفت ولي به اين دليل كه بس��ياري از 
خانواده ها در آن زم��ان تواناي��ي تأمين هزينه 
مالي ثبت نام دختران خود را در اينگونه مدارس 
نداشتند، بودند دختراني كه از تحصيل به دليل 
مسائل فرهنگي جامعه و در عين حال مشكالت 
مالي خانواده، محروم مي شدند. اما بعد از پيروزي 
انقالب اس��المي و سياس��ت هاي حمايتي نظام 
جمهوري اس��المي از تحصيل بانوان، روند علم 
آموزي دخت��ران و بانوان ايران��ي در مدارس از 
چنان سرعتي برخوردار شد كه طي دو دهه تعداد 
بانوان باسواد از 47درصد در سال 57 به 91درصد 
رسيد. همچنين رشد تحصيالت عالي بانوان در 
دانشگاه ها به جايي رسيد كه از دهه 80 شمسي 
بيش از 60 درصد قبول ش��دگان دانشگاه ها را 
خانم تشكيل مي دهند  و اينكه با رشد درخواست 
تحصيل بان��وان در حوزه هاي علميه، در س��ال 
تحصيلي 99- 98 بيش از 100 هزار طلبه خانم 
در حوزه هاي علميه بانوان سرتاسر كشور مشغول 

تحصيل هستند. 
پي نوش�ت ها در س�رويس تاريخ »جوان« 

موجود است.
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