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 )قدس سرها(سخني در بزرگداشت بانوي شهيد بنت الهدي 
 

 بنام خداوند بخشنده مهربان
 

و السالم علـي سـيدنا و موالنـا و نبينـا محمـد و علـي آلـه و صـحبه          والصالة
 .اجمعين

ت وي بايد اعتراف كـنم كـه اطالعـاتم از ايـن     پيش از سخن گفتن از ابعاد شخصي
حقيقت آنست كه همه خواهراني كه با اين شخصيت . بانوي گرانقدر بسيار اندك است

كردند خود را با نامي جز نام معروف و مشهور و در واقع بـا   تماس برقرار و ديدار مي
و  "ام ابتهـال "،  "ام فرمان"،  "ام احمد": كردند ، به عنوان مثال  خود معرفي مي ءكنيه

توان از اين خواهران دريافت كرد بسيار اندك و  و از آنجا اطالعاتي كه مي.... جز اينها 
همسـر آيـةاهللا    "ام احمـد "دهـم بـانو    اين درسـت كـه احتمـال مـي    . كم اهميت است

اهللا شـيخ محمدمهـدي آصـفي ـ      همسر آية "ام ابتهال"سيدعبدالهادي شاهرودي و بانو 
 .رده باشم ـ باشنداگر اشتباه نك

نوشته شده كـه بسـيار انـدك    ) رض( "بانو بنت الهدي"از آن گذشته ، آنچه درباره 
نگاشته شـده مراجعـه   ) قدس سره(اي كه در مورد شهيد صدر  من به فرهنگنامه. است

بنـت  "كردم و در ميان پنج جلد آن تنها فرازهايي از آنرا يـافتم كـه بـه بـانوي شـهيد      
كه البته بسيار اندك است و عطش دانسـتن از زنـدگي ايـن بـانوي     اشاره دارد  "الهدي

سازد؛ ناگفته نگـذارم كـه مـن بهنگـام      ارجمند و شهيد و ارتباطات وي را سيراب نمي
مطالعه برخي از فرازهاي اين كتاب ، به خاطر مظلـوميتي كـه ايـن زن بزرگـوار بـا آن      

ا همه براي اعطاي تصـوير كـاملي   كنم كه اينه روبرو بود ، به گريه افتادم ولي تكرار مي
 .از اين بانوي شهيد بزرگوار ، كافي نيست

اي بسا عمر ايشان اندكي بيش از چهل و پنج سال ـ كمي بيشتر يا كمتر ـ بود ولـي    
در همين عمر كوتاه ، تصوير بسيار پرشكوهي از زن مسلمان مجاهد و قهرمان ، ارايـه  



 
 

۳ 

 .داد
قـدس  (شـهيد سـيد محمـدباقر صـدر     [ رش اش را به زندگي براد او زندگي عملي

 .كرد پيوند زد و زندگيش را بخشي از زندگي برادرش تا به آخر تلقي مي)] سره
طبـق  . و بدين ترتيب مقدر چنين بود كه همراه با او در يك روز به شـهادت برسـد  

گفته يكي از برادران ، شهادت آندو بدست خـود صـدام جنايتكـار و در همـان دفتـر      
ه هر دو را يكجا به قتل رساند و گفته شده كه او را پس از اعـدام شـهيد   كارش بود ك

 !به قتل رساند) قدس سره(صدر 
كرد تا خداوند او را همچون كبوتري سـازد   اين زن مؤمن و مخلص همواره دعا مي

تا با پرواز، خود را از اين زندان برهاند و براي همـدردي بـا هـر زنـي كـه در سـوگ       
 . ر يا فرزندش نشسته است رهسپار شودهمسر ، پدر ، براد

ام  هـاي فراوانـي يافتـه    ام گرفتاري اگر در زندگي! خداوندا: از جمله مناجاتهاي وي 
پيمايم سعادتي اسـت كـه بـا هـيچ لـذت ديگـري        دانم كه راهي كه به سوي تو مي مي

ـ   كنند ، دل و وجدان انسان مؤمن با هـر انـدازه فشـارها و گرفتـاري     برابري نمي ا هـا ب
اي در بهشـت و   خداوند متعال در ارتباط است و نگاهي از سوي خدا بـه مثابـه خانـه   

هاي  ها و دارايي كند؛ با همه داشته برابري ميجلب رضايت الهي است كه با همه زندگي 
هـا و   كند؛ همـه ايـن لـذت    ، برابري مي فرعونيان و با تمام شكوه و عظمت ادعايي آنان

 .ارزد اي در پرتو رضايت و خشنودي پروردگار پشيزي نمي ها در برابر خانه كامروايي
هـا و   ام بـا سـيل گرفتـاري    اگر در زنـدگي ! پروردگارا: گفت  اين بانوي بزرگوار مي

دانم كه راهم به سوي تـو ، سـعادتي اسـت كـه بـا چيـزي        ها روبرو شوم ، مي بدبختي
 .كنم عوضش نمي
ام تا در جاده نـور و بـه سـوي     دهپس از غفلتي چند ، از خواب بيدار ش! پروردگارا

 .هاي الهي رهسپار شوم بخشش
 .اينها سخنان گهرباري است كه از اين مرحومه شهيده نقل شده است

از ديگر ابعادي كه در شخصيت وي قابل ذكر است بعد ادبي است ، ادبيات مكتبي؛ 
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نوادگي اي خـا  او در خردسـالي مجلـه  . هاي روزگار اسـت  اين خانواده سرشار از نادره
كرد؛ در سن چهل سالگي چنان بود كه او  منتشر و آنرا در ميان افراد خانواده پخش مي
 .داد را در ذهن و شخصيت ، كامالً پخته نشان مي

ها نسبت به زنـان   گويند وقتي قدم به بيست سالگي نهاد تحول بزرگي در ذهنيت مي
هاي مجله وزيـن   گي مقالهايجاد كرده بود؛ اين بانوي ارجمند در سن بيست و يك سال

نگاشت؛ نقل شده كه او از سيزده سالگي به سرودن شعر پرداخـت و   را مي "االضواء"
هاي ايشان را نقل  اينك چند بيت از سروده. شعري مكتبي و سازنده! آنهم چه شعري؟

 :كنم تا با اين نگاه وي آشنا شويد  مي
 . گردد دشواري آسان ميمعشوقم تويي و در راه تو هر ! اسالم ما: گويد  مي

 :گويد  و در خطاب به دختر مؤمن مي
مـن  : بگـو  . ات چنين بگويند ، توجهي مكـن و پايـدار بمـان    اگر درباره! "مرتجع"

 .گيرم فرزند رسالت و مكتبم و از آن الهام مي
 : هايش  يكي ديگر از قصيده. شعر او شعر پرشكوهي در لفظ و در معناست

 »تهرگز روي برنخواهم تاف«
 )رض(الهدي  بانوي شهيد و مظلوم بنت

 . ـ بخدا سوگند اگر راه پر از مانع باشد و راهمان را سد كنند
 .ـ بخدا سوگند اگر زمانه بكوشد تا عزممان را متزلزل سازد

 .مدار بكوشد تا مرا آماج تيرهاي بالي خود سازد ـ يا روزگار كج
 .ها و دردهايم بيفزايد ـ و همه شرايط دست بدست هم دهد تا بر غم

 .هايم را مشوش سازد ـ و ابرهاي تيره سرتا پاي انديشه
ـ از آنچه در پي آنم هرگز روي برنخواهم تافت و حتي اگر از هـر دو پـايم خـون    

 .چكد
كـنم زيـرا هـدفم واالتـر و      ـ هرگز روي برنخـواهم تافـت و جهـاد را تـرك نمـي     

 .اشكوهتر از آنستب
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 ٭  ٭  ٭
 .دانستم كه راه حق ، سرشار از خار مغيالن است ـ من خود مي

 .شود ـ خالي از گل و گياه عطرآگيني است كه عطر آن در هرجا پراكنده مي
 .ـ ولي با اينحال اقدام به گام گذاردن در جاي پاي پيشينيان كردم

 .و تنهايندـ همواره مجاهدان در ميان گروههاي دشمنان ، يكه 
 .هاي الهي يار سربازان خداست هرچند اندك باشند ـ و همواره پيروزي و ياوري

 .شود و جز آن همه چيز از بين رفتني است ـ حق در جهان هستي جاودانه مي
 .كنم ـ من نيز همواره بنام اسالم ، عزم جزم خواهم كرد و هر باطلي را انكار مي

 ٭  ٭  ٭
در . مفهومي به همان شكوه و زيبايي و حتي فراتـر از آن شعري زيبا و پرشكوه ، با 

بعد آموزش و تحصيل نيز دربارة اين بانوي مطهره بايد گفت كه او از همان كـودكي ،  
اهللا سيد اسماعيل صدر  آية: اش  شيفته آموزش و تعليم بود و زير دست دو برادر گرامي

ت كـه از وي بـانويي   هـايي آموخـ   چنان درس "سيد محمدباقر صدر"و مرجع بزرگ 
 .شاعر و انديشمند ساخت

علم و دانش گاهي با شعر هماهنگي ندارد زيرا دانش مستلزم شخصيتي جدي است 
 .طلبد حال آنكه شعر ، شخصيتي رمانتيك ، خيالپرداز و ادبي مي

وسـائل  "آورم كه شيخ حرعاملي صاحب كتاب ارجمند  به همين مناسبت به ياد مي
دهند بايد آنرا داشته باشند و  بي كه همه مراجعي كه درس خارج ميـ يعني كتا  "الشيعه

 :گفت  براساس آن تدريس كنند ـ مي
 .از در آشتي درآمدند] سرانجام[دانش و شعرم با همديگر درگير شدند و 

 .و شعرم به دانشم ـ به رغم ميل خود ـ اذعان كرد
 .خواهد كه من شاعر باشم دانشم ، نمي
 .ه من عالم باشمخواهد ك و شعرم مي

با اينحال اين بانوي بزرگ، در علم بسيار توانمند و در شـعر نيـز بسـي واال بـود و     
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هاي تشكيالت زنان آگـاه در عـراق    نسلي از زنان مخلص و مبلغ را پرورش داد و پايه
اي خود در ايـن راه   را پي نهاد و از شعرهاي خود ، از داستانهاي خود و از آثار ترجمه

از جمله كتاب شهيد مطهـري  (شوم كه ايشان كتابهاي زيادي  فت ؛ يادآور ميها گر بهره
را ترجمه كرده است و از همه اين دستاوردهاي خود، در راه هدفي كه ) درباره حجاب

 .داشت بهره گرفت
 دختران شايسته و برازنده امروز  ـ   مادران شايسته و برازنده فردا

مطهره است ؛ مدارس الزهراء در بغداد ،  از دژهاي محكم اين زن) س(مدارس زهرا
در كاظمين ، در نجف اشرف ، ايـن بـانوي گرانقـدر خـود مـديريت ايـن مـدارس را        

 .برعهده داشت
در همين راسـتا  . نبود] رسمي[آورم كه اين بانو ، داراي مدارك تحصيلي  بخاطر مي

مـورخ و  ( بار ديـداري بـا خـانم دكتـر بنـت الشـاطيء       كند كه يك نقل مي "ام فرمان"
] اش قلمـي و فرهنگـي  [ها و توليدات  داشت و هنگامي كه با انديشه) انديشمند مصري

 :آشنا شد از وي پرسيد 
 ايد؟ التحصيل شده شما از كدام دانشگاه فارغ

 !ام التحصيل شده من از دانشگاه منزل فارغ: الهدي پاسخش داد  بانو بنت
كتابهايي هم هست كه هنـوز چـاپ    گويند او نزديك به يازده جلد كتاب دارد و مي

شتافتند و خود در بعـدازظهرها و پـس از    نشده است؛ دختران و زنان به مجلس او مي
 .كرد كرد ، اين مجالس را اداره مي آنكه همه اخبار را دريافت مي

 :گفت  درخصوص بعد جهادي شخصيت وي ، بانو بنت الهدي مي
 .ام برجاي نهد ر چهرهخواهم پير شوم و زمانه اثر خود را ب نمي
 .خواهم تأثير خود را بر تاريخ و بر زمان بجاي گذارم مي

 .گوينده اين سخن ، شخصيت بزرگي است
من خود را در خـدمت اسـالم قـرار داده و روحـم را وقـف      : گفت  او همچنين مي

دهـم در   ترجيح مـي : گفت  دانيم كه او هرگز تن به ازدواج نداد و مي مي. ام جهاد كرده
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در آن زمان كه شهيد صدر دستگير شد و بـه  . دمت اين نسل باشم و نسلي را بسازمخ
شدند و تنها رساندن انـدكي   ها مانع از تماس با وي مي مدت ده ماه در زندان بود بعثي

 .دادند اش اجازه مي غذا براي او را به خانه
ماسـي ميـان   ها از هرگونه  ت در آن زمان گسترش يافته بود و بعثي] اسالمي[جنبش 

شهيد صدر به عنوان رهبر جنبش اسالمي با جنبش اسالمي نيرومنـد و بزرگـي كـه در    
كردند؛ اين جنبش اكنون نيز نقش بزرگ و مهمـي در   عراق جريان داشت ، ممانعت مي

 .كند به پيش راندن جنبش اسالمي ايفا مي
علـي  الهدي بـه حـرم حضـرت     اند روزي كه شهيد صدر دستگير شد بانو بنت گفته

رفت و با سردادن تكبيـر ، ايـن دسـتگيري را اعـالم كـرد ؛ در پـي ايـن        ) السالم عليه(
هاي مردم به خروش آمدنـد و مـردم چنـان واكـنش نشـان دادنـد و بـه         حركت ، توده

ناگزير شد ايشـان را   تظاهرات پرشكوهي در اعتراض به اينكار پرداختند كه رژيم بعثي
را و با شهدا و صديقين محشور گردانـد و مـا را   آزاد سازد؛ خداي رحمت كند ايشان 

 .نيز موفق بدارد


