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فهرست مطالب:
 ن گاهی كواته هب زندگی رپبار استاد منیر علی (گرجی) اندیشهاهی قرآنی استاد منیر گرجی ن گاهی گذرا هب تالشاهی استاد منیر گرجی استاد منیر گرجی از ن گاه دیگران ضمائم1

كتاب منير گرجي به منظور برگزاري همایش نيمقرن مجاهدت و اندیشهورزي ویژه نکوداشت
منير گرجي قرآنپژوه و تنها زن نماینده عضو مجلس خبرگان قانون اساسي به همت سازمان
اسناد و كتابخانه ملي و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوري در محل كتابخانه ملي به
زیور طبع آراسته شد.
این كتاب به بررسي تاریخ مجاهدتهاي خانم گرجي قبل و بعد از انقالب اسالمي پرداخته.
چنانچه قبل انقالب در كسوت زن مبارز مسلمان و خطيب و سخنور در تربيت زنان انقالبي نقش
مؤثر داشته و بعد از انقالب تنها زني بودند كه به عنوان نماینده مجلس خبرگان انتخاب شدند كه
این مسئله با اعتراض برخي از منتخبان مرد روبهرو شد كه تهدید كردند اگر یک زن در مجلس
حضور داشته باشد ،آنها از مجلس ميروند ،اما واكنش خانم گرجي این بود كه گفتند من به
مسئوليتي كه مردم به من واگذار كردند ،استوارم؛ هركس نميتواند حضور یک زن را تحمل كند،
برود.
همچنين ایشان بعد از انقالب در حوزه عمل در نقاط محروم مانند بشاگرد و همچنين ایشان در
كنار شاگردان خود ،بنيانگذار مؤسسهاي براي انجام مطالعات درخصوص زنان بودند و
سؤاالتي در این حوزه به امام خميني(ره) و آیتاهلل جواديآملي ارائه دادند .امام(ره) بهواسطه
حجتاالسالم توسلي خانم گرجي را تشویق به جستوجوي قرآني براي سؤاالت مطرحشده
نمودند و هدیهاي براي تأسيس مؤسسه به ایشان اهدا كردند .آیتاهلل جواديآملي نيز كتاب زن در
آینه جمال و جالل الهي را نوشتند .این مؤسسه بعدها باني تأسيس رشته مطالعات زنان در ایران
شد؛ در واقع این رشته تحصيلي یادگار خانم گرجي و مرحوم دكتر آیينهوند است.
این بانوي سختكوش و صبور قرآنپژوه همواره قرآن را در دستور زندگي خود داشته و تا
امروز هم لحظهاي آن را رها نساخته است و بدین ترتيب با اخالصي كه در علم و عمل داشتند و
با اتصال به نورانيت قرآن توانستند زنان جامعه را هدایت كنند؛ چرا كه نکات ظریفي از جایگاه و
منزلت زنان در قرآن مطرح است.
منير علي مشهور به گرجي در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي در سال  85به عنوان تنها
زن عضو مجلس برگزیده شد .پس از آن وي مشاور و بازرس ویژه وزیر آموزش و پرورش،
حضور در بعثه مقام معظم رهبري در حج ،ریاست هيات بانوان ایراني در سومين كنفرانس
جهاني زن در نایروبي و تدریس در مراكز علمي و دانشگاهي و حوزوي را نيز در دورههاي
مختلف بر عهده داشته است.
بانو گرجي همچنين از پيش از پيروزي انقالب اسالمي تاكنون به برگزاري جلسات قرآني و
فعاليتهاي سياسي و اجتماعي همت گماشته است.
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