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 استغنای طبع حضرت امام بخاری

ید خوان پایان می آنچه در خم کند. کمر برابر زور مشکالت عمده  اجتماعی این است که علم را وادارند تا در یکی از

پوهنتون های مختلف جهان برای  . امروز شاگردان در)رح( باره  استغنای طبع حضرت امام بخاری حکایتی است در

صدمه  آن روزگار پوهنتون های افغانستان از آزادی های دموکراتیک در آزادی های اکادمیک مبارزه می کنند.

 سیاسی ساخته اند. دیده است که علم را تابع تمایالت ایدیولوژیک و

 

ه سو بیست از یح بخاری شریف پس آورندۀ صح گردو عبدهللا محمد بن اسماعیل مؤلف  می گویند هنگامی که ابو

 سر   رب استقبال کردند،و ااز پرزحمت به سرزمین خود بخارا بازگشت مردم به مسافت یک فرسنگ و شاق  سال کار

خانۀ خویش به کار و حضرت امام در مسجد و  فراوان نثار نمودند دینارو سرش درهم  برو راهش خیمه ها زدند 

و برای خودش و  او برود نزدش فرستاد تا به دربار خالد بن احمد الذهلی کسی راوالیی بخارا  تدریس پرداخت.

 :که امام بخاری با استغنای یک دانشمند برایش پیغام فرستاد فرزندانش درس بدهد.

را بدان نیازی است باید به مسجد و اگر او برم  سالطین نمی به دربارو کنم  نمی خوار من علم را» 

 تا در خود منع کند از مجلسمرا  را عجب می آید،و اگر این قول او به خانۀ من حاضر گردد  یاو 

  «قیامت به پیشگاه خداوند عذری داشته باشم که علم را پنهان نکرده ام. روز

مداد از مشتی عالمان خود فروخته استو با امام بخاری درافتاد  برو نشده بودو که قبالً با این استغنای دانشمندانه ر امیر

 حق که امام در بدانجا پیش بردند را تاو ا هتک حرمتو امام بخاری را به بدعت متهم کردند  آن عالمان نیزو کرد 

 گفت:و کرد  شان دعای بد

  «من کرده اند... بدی که با جزای قصد بنمای ایشان را الها، بار»

 سوار کردند یماده خر رسوایی بر را باو او که خالد از امارت بخارا عزل گردید  این رویداد نگذشته بوداز یک ماه 

ً او که این است سزای اعمال بدش  زدند می  در شهر جهرو   تا از جهان رفت.  را زندانی نمودندو بعدا
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وی جو به جست و بود  که برای علم باید علم آموز جهان نشان داد ستمگرانو استغنای دانشمندانۀ بخاری به جباران 

رو گ را در سالطین بُرد. بدبختانه آن عالمانی که خود برای دریوزه به دربارو کرد  علم رفت نه اینکه علم را خوار

احکام  باو های علمی نموده  منع ُجستارو تقدیری گری  جهان اسالم را گرفتار سالطین کرده اند، اقتدارو عظمت 

تا بدانجا که نباید تعجب کرد اگر روزی فتوی  جادۀ اعتدال بیرون رفته اند،زنان از  مورد کلیشه ای مخصوصاً در

 :بدهند که 

  تضاد است!! شان با احکام اسالم در این عملو   مجامع عمومی روا نیست نفس کشیدن زنان در

و اسالم را چنان که امروز ساخته اند  نمی کردند علم را خوارو داشتند  اگر عالمان دین استغنای امام بخاری را می

بازیچۀ  د،ناز کاروان پیشرفت عقب بمانو خورد باشند و  همدیگر سرگرم زد گروه تقسیم کرده اند تا با به چندین هزار

 کودکان کوی نمی ساختند. 

 برابر در را شوقتی حال حقیرو دهد  می ویرانه های تمدن گذشته گریه سر امروز مسلمان در بهترین حالت بر

ه غافل از اینک را تخدیر می کند این تریاک خود باو چشمش بگذاری با نوعی غرور کاذب از عظمت گذشتۀ خود یاد 

 ریخ ندارند. أملت های زنده ت

 برمنگهم 2017جوالی 1۸  نگارگر

 

 

 

 

 


