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بوگومیل ها در قرن هفتم در بلغارستان و حومه این کشور می ز�سته اند. آنها اگر چه تقر�با فراموش شده اند ، اما نما�نده �ک نهضت مهم

هستند که با�د تمامی کسانی که عالقمند به عرفان ، آزادی معنوی و تاریخ اد�ان هستند ، در موردشان مطالعه کنند.

صفحه اصلی / اخبار / اخبار اد�ان

بوگومیل ها؛ عرفای فراموش شده ارو�ا

 

تاریخ انتشار: 1394/06/25    

 

انسان های کمی در دنیای مدرن امروزی در مورد بوگومیل ها چیزی شنید ه اند ، کسانی که در قرن هفتم در بلغارستان و حومه این کشور می

ز�سته اند. اگر چه تقر�با فراموش شده اند ، اما آنها نما�نده �ک نهضت مهم هستند که با�د تمامی کسانی که عالقمند به عرفان ، آزادی

معنوی و تاریخ اد�ان هستند ، در موردشان مطالعه کنند.

بوگومیل ها در بیشتر مدت وجودشان �عنی از اواسط سال نهصد میالدی تا اواخر سال 1400 میالدی ، به دنبال اعاده کهن ترین و �اکترین

شکل از مسیحیت بودند. از آنجایی که عقیده ا�شان بعنوان تهد�دی برای کلیسا قلمداد می شد ، لذا مجازات های شد�دی را تجربه کردند.

موطن اصلی ا�شان احتماال مقدونیه  بوده و از همانجا در طول قلمرو امپراطوری بیزانس گسترده شدند و نها�تا سر از بلغارستان ، صربستان و

بوسنی درآوردند.  فرزندان معنوی ا�شان کاتارها هستند ، لذا میتوان گفت که  تأثیر ا�شان به ا�تالیا و جنوب فرانسه هم رسیده است. آنها که

برای قرن ها مورد حمله مسیحیان ارتدوکس و کاتولیک چه با شمشیر و چه با سالح گرم قرار میگرفتند ، سرانجام تسلیم اسالم شدند نه

مسیحیت.

 

ر�شه ها و اصل

بوگومیلیسم به سبب موسسش که نامش بوگومیل بود نامگذاری شده است ، نامی که به معنای"دوست خدا" �ا " محبوب خدا " میباشد. وی

کشیش �ک روستا در کوه های مقدونیه بود که در زمان سلطنت پیتر (927-968 میالدی) زندگی  می کرد ، این مساله توسط دو متن قد�می
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این فرقه که امروزه موجود هستند تایید شده است.

تاریخ طوالنی بوگومیل ها در واقع در قرن قبلی آغاز شده است.زمانیکه خان بور�س اول ، تعمید مسیحی را در سال 864 �ذیرفت و نما�ندگان

یونان سر�عا به آن منطقه آمدند. مسیحیت به سرعت گسترش پیدا کرده ولی بسیاری مخالفت کردند و این مخالفت ها شروع به گسترش

کرد. امپراطوری بیزانس با گروه های بزرگ مخالف ناآشنا نبود و معموال ا�شان را از کشور اخراج  می کرد.

همانطور که دونالد نیکول تار�خدان میگو�د:" جایی که الحاد و بدعت گذاری شایع شده بود ، مقامات دولتی کل جمعیت آنجا را به منطقه

د�گری در امپراطوری منتقل  می کردند ، �عنی به جایی که ا�شان در جمعیت آنجا غرق شده و امید برود که توسط همسا�گان جد�دشان

مسیحی شوند." بجای اخراج بلغارهای متمرد ، بیزانس تصمیم به اسکان گروهی از ملحدین آمر�کا مشهور به پولیسیان ها در مرز بلغارها در

سال 872 گرفت. این �ک اشتباه بود. بجای بکارگیری ارتدوکسی ، پولیسیان ها دکترین مانوی خود را رواج داده که باعث حما�ت و تغذ�ه �ک

دعوای دوگانه بین نیروهای خوب و بد در جهان هستی شد. اعتقادات ا�شان شد�دا بر شکل گیری بوگومیل ها   تأثیر گذاشت و در سال 950

میالدی ، بوگومیلیسم متولد شد.

 

آیین ها و اعتقادات

 وآیین بوگومیلی را رهبری کنندو بنابراین ، همه معتقدین بجا�داشتن کشیش ، گروهی از مسنترها توسط قرعه انتخاب شده تا �ک خدمت 

استعداد رهبری را داشتند. مجالس ا�شان در هر خانه �ا بنایی بر�ا می شد ، �ا حتی در فضای باز ، چرا که ا�شان معتقد بودند که خدا خود را

محدود به سازه های سنگی ساخت بشر نکرده است. روح خدا ، در قلب هر انسانی سکنی دارد ، میتواند هر جایی برده شده و شناخته شود.

این تهد�دی روشن برای کلیسا بود.بوگومیلیسم به سرعت رواج �افت چرا که بخشی از درآمد مسیحیان صرف کمک به فقرا ، بیماران و

حما�ت از کسانیکه به سفر رفته تا کتاب مقدس مسیحیان را اشاعه دهند ، می شد.

بوگومیل های ابتدایی عهد قد�م را رد کردند و عمدتا متکی بر عهد جد�د بودند. اما بوگومیل های بیزانس معاصر ، کتاب مزامیر و شصت

کتاب پیامبران را قبول کردند. نسخه عبادت ا�شان تالشی بود برای عینی کردن عقا�د کلیسای اصلی در �اکترین شکلش و قبل از ا�نکه

مسیحیت به آن اضافه شود. مفهوم تثلیث بعنوان بک توهم در نظر گرفته شده و رد می شد. صلیب بعنوان زشتی و بدی در نظر گرفته

می شد چرا که وسیله ای برای قتل مسیح بوده است.

آنها میگفتند که اگر شخصی فرزند �ادشاه را با �ک چوب بکشد ، آ�ا شما فکر میکنید که �ادشاه آن اسلحه را مقدس میشمارد؟ لذا استفاده از

عالمت صلیب نیز نهی می شد؛ آنها دعای خداوند را ترجیح میدادند ، چرا که حاوی ستا�ش قتل �ک رهبر روحانی نبود.

آنها اعتقاد به بازگشت دوباره مسیح ، قیامت و محشور شدن مردگان را رد  می کردند. همه ا�نها مرتبط با سعادت جسم خاکی است و

بوگومیل ها ماده را بعنوان اساس بدی میدانستند. همانند سایرعرفای قبل از خود ، ا�شان معتقد بودند که "جرقه " الهی �ا روح بشر در این

بدی که همان دنیای مادی است به دام افتاده است. برای ا�نکه با خدا متحد باشد ، بشر الزم است که از ارتباط با دنیای جسمانی اجتناب

کند. بنابراین ، "افراد متنخب" از روابط جنسی ، گوشت و شراب امتناع می ورز�دند و ا�نها کارهایی بودند که در بیشتر دوران تاریخ ،

بوگومیل ها انجام میدادند.

در حالی که این منتخبان ، ا�نگونه ر�اضت ها را انجام می دادند ، آنها روحانیان ارتدوکس را متهم به بطالت و پوچی ، شرب خمر و دزدی

 می کردند که البته تا حد ز�ادی هم درست بود. بوگومیل ها مدعی بودند که ارتدوکس به خاطر رفتارها�شان ، حق این را که مسیحی خوانده

شوند از دست داد ه اند و خود را مسیحیان واقعی زمانشان میدانستند.

برای ا�نکه �ک بوگومیل شو�د ، نیاز است تا �ک پروسه دوبخشی ساده را بگذرانید که مشهور به " تعمید مسیح از طریق روح" است که در

مقابل تعمید ارتدوکس است که بوگومیل ها با آن مخالف بودند. افراد متقاضی بوسیله دعا و نیا�ش ، روزه و اعتراف به گناهان آماده

می شدند. دراین مراسم ، مقام مسئول انجیل یوحنا را بر سر متقاضی قرار میداد؛ سپس آنها به روح مقدس دعا و استغاثه میبردند و با هم

دعا می خواندند.�ک دوره آموزشی اجتناب از روابط جنسی ، شراب ، گوشت قرمز وغذاهایی که خون داشتند ( جز ماهی) در ادامه انجام

می شد. وقتی به اتمام می رسید ، شخص متقاضی ، آماده طی کردن بخش دوم پروسه در برابر هیئت امنا و بزرگان ، می شد. وی به سمت

شرق رو  می کرد  در حالیکه کتاب یوحنا و دستان برادران مسیحی حاضر بر سرش گذاشته شده و مناجات و سرود شکرگذاری در حال �خش و

اجرا بود. طبق نظر حداقل �ک عالم ، ممکن است که �ک متقاضی با تکمیل بخش اول �ک بوگومیل نامیده شود و تکمیل بخش دوم او را از

رتبه " معتقد و د�ندار" به "کامل" �ا " منتخب" ارتقا دهد.
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�کی از تفاوت های اصلی بین بوگومیل ها و ارتدوکس ها ، د�دگاه ا�شان نسبت به مساله شر بود: کلیسا میگو�د که خدا منبع تمامی کمال ها

 و کل جهان هستی ، چه آنها که د�ده  می شوند و چه آنهایی که د�ده نمی شوند ، خلق اوست. اما نیازی نیست که �ک فیلسوف و بوده 

دانشمند باشید تا بفهمید در دنیای ما شر جسمانی و اخالقی- رنج ، ظلم ، فساد و مرگ- به میزان ز�ادی وجود دارد.

لذا چگونه خدا کسی که خوب برتر است ، می تواند علت رنج و شر باشد؟ آ�ا با�د او منشأ جنگ ، بال�ا ، ظلم ها و... باشد؟ بوگومیل ها �اسخی

داشتند که حداقل منطقی و استوار بود: شر و رنج ، ذاتی و مالزم این جهان است چرا که این جهان ، ا�جاد �ک شر و بدی است.

 

تاریخ و آزارهای قسطنطنیه

در سال 1050 میالدی ، بوگومیل ها در سرتاسر امپراطوری بیزانس گسترده شده بودند. ز�گابنوس بک راهب مشهور در آن زمان وقتی از

سفری برگشت متوجه شد که ارتداد و الحاد، صومعه اش را آلوده کرده است.

امپراطور الکسیس و برادرش تظاهر  می کردند که دوست دارند بوگومیل شوند. باسیل رهبر بزرگ بوگومیل ها وسایر پیروانش ، دستگیر شدند.

الکسیس دستور داد که همه بوگومیل ها زنده زنده سوزانده شوند و فقط می توانند انتخاب کنند که آ�ا روی �ک توده هیزم به همراه صلیب

سوزانده شوند �ا بدون صلیب. البته کسانی که صلیب را انتخاب  می کردند ، بخشیده می شدند به این دلیل که این انتخاب نشان دهنده

ارتدوکس بودن ا�شان قلمداد می شد. باسیل هم در نها�ت سوزانده شد و با مرگ وی  تأثیر بوگومیل ها در قسطنطنیه �ا�ان �افت.

 

بوسنی

در اواخر دهه 110 میالدی ، بوگومیل ها به شدت در صربستان آزار د�دند ، اما بوسنی منطقه ای امن بود. اولین �ادشاه بزرگ در بوسنی نامش

کولین بود و به موفقیت و پیروزی شهرت داشت. بوگومیلیسم به میزان ز�ادی شیوع پیدا کرده بود و بسیاری از اند�شمندان و زمین داران

در آن وارد شده بودند. آنها برای خود �ک کلیسای بوسنیایی هم ساختند. حتی خود کولین و اسقف کاتولیک بوسنی هم بوگومیل شدند.

بعد از مرگ کولین هم بوگومیلیسم به حیات و رشدش ادامه داد.

بعد از مرگ کولین ، �اپ گروهی از کاتولیک های رومی را برای تغییر دین مردم به بوسنی فرستاد اما نتیجه ای در پی نداشت.

در سال  1222، هلند در اولین جنگ صلیبی از حداقل سه جنگ صلیبی علیه بوگومیل ها شرکت کرد. اما در اواخر دهه 1200 میالدی ، هلند

تصمیم گرفت تا به اشغال و حمله به بوسنی خاتمه دهد.

 

بلغارستان

بوریل که در سال های 1207-1218 �ادشاه بلغارستان بود ، از بوگومیل ها نفرت داشت. وی با غصب حق حاکمیت جان آسن دوم به �ادشاهی

رسیده بود؛  کسی که تمدن بلغارستان در دوران او به اوج خود رسیده بود.

در دوران وی بود که بوگومیل ها از جان حما�ت  می کردند. و در دوران حکومت جان هم �عنی 1218-1241  وی به ا�شان آزادی داد.

 

میراث  کاتار

بوگومیلیسم به روسیه هم وارد شد اما بزرگترین  تأثیرش را بر کاتارهای جنوب فرانسه گذاشت. ر�شه های کاتان ها به مبلغان بوگومیلی

بر می گردد که در قرن دهم و �ازدهم از شمال ا�تالیا گذشتند تا به فرانسه برسند.  بیشتر محققان بر این باورند که کاتار�سم ، میراث مستقیم

بوگومیل ها است.

در قرن دوزادهم ، بوگومیلیسم به طور مستقیم بر کاتارها  تأثیر می گذاشت. کتاب مخفی کاتارها �ک ترجمه التین از �ک اثر به زبان

اسلوانیایی است که توسط �ک مقام بلند باالی بوگومیل ها به نام نازاریوس به غرب آورده شد. لذا بوگومیل ها اگر هم مستقیم عهده دار

آموزه های کاتارها نبودند ، حداقل  تأثیر بسزایی در آنها داشتند.

  شامل تعدادی از دکترین ها مانند  انکار ازدواج ، رد تناسخ جسمانی ،  تأکید برر�اضت ، عقیده به شر این شباهت بین کاتارها و بوگومیل ها

بعنوان فرزند خدا و �ادشاه ظالم این جهان  و... میشود.

در جر�ان جنگ های صلیبی علیه کاتارها در جنوب فرانسه ، بسیاری از ا�شان به بوسنی �ناهنده شدند. این جنگ ها از سال 1208 آغاز شد و

در سال 1244 بیش از �ک میلیون از کاتارها در فرانسه کشته شدند.
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افول

در قرن چهاردهم ، بوگومیلیسم شاهد افول بود ، بخشی به دلیل آنچه برخی آن را افول کلی اخالقی زمان می نامند و بخشی هم به دلیل  تأثیر

فرقه مسالیانیسم Messalianism.  اعتقاد اصلی ا�شان این بود که همه انسان ها با �ک شیطان درونی که فقط از راه دعا و نیا�ش می تواند

بیرون رانده شود (نه تعمید همان طور که مسیحیان ارتدوکس معتقدند) و کسانی که این شیطان و شر را بتوانند بیرون کنند د�گر گناه

برا�شان ممکن نیست.

ا�شان در طی قرن های هشتم و نهم به بوسنی آمده و به شدت بوگومیلیسم را تحت  تأثیر خود قرار دارند. این دو فرقه تا قرن �ازدهم به

صورت جداگانه وجود داشتند ، اما نزاعی بین این دو درگرفت  تا  جایی که هر دو در قرن چهاردهم در �کد�گر ادغام شدند.  تأثیر مسالیان ها

با ز�اده روی های شد�د ا�شان در مسائل جنسی ، باعث شد تا بوگومیل ها تما�الت شد�د خود را برای �اکی معنوی ، از دست بدهند.

اولین حمله ترک ها به بوسنی در سال 1386 میالدی رخ داد. در طول قرن �انزدهم ترک ها به توسعه قلمرو خود ادامه می دادند. بسیاری از

بوگومیل ها هم که از آزار چندین ساله کلیسای ارتدوکس به ستوه آمده بودند ، از این توسعه ها حما�ت  می کردند و ترجیح می دادند که توسط

سالطین ترک حکمرانی شوند تا ا�نکه توسط �اپ مجبور به تغیر آیین خود شوند. حکمرانان جد�د ، مردم را به اسالم دعوت کردند و آنهایی

که �ذیرفتند اجازه داشتند که زمین و خانه خود را نگه دارند و راحت زندگی کنند. اما مسیحیانی که حاضر به �ذیرش اسالم نشدند ، در نظر

قانون مسلمانان تبدیل به روستاییان و فقرایی بدون حق مالکیت �ا شهروندی شدند. اکثر اند�شمندان بوگومیل ها بودند که با تبدیل دین

خود به مقام و جا�گاه خوبی رسیدند. نها�تاً در �ا�ان قرن بیستم ، بوگومیل ها در جمعیت کلی مسلمانان ادغام شدند.

البته اگر کلیسا با بوگومیل ها کنار می آمد به مانند اسالم و به آنها آزادی د�نی می داد ، ممکن بود اتفاقات طور د�گری پیش برود.

 

دیونو و آیوانهو

ما در قرون اخیر شاهد دو بلغاری عارف بوده ا�م؛ پیتر دیونو و مر�دش ما�کل آیوانهو که مدعی به ارث بودن معنوی از بوگومیل ها هستند.

آنها �قینا بوگومیل محسوب  نمی شوند ، اما از بازماندگان آنها هستند. دیونو دکتری الهیات را در آمر�کا گرفته است؛ قبل از ا�نکه به

بلغارستان برود و در آنجا به عنوان �ک قد�س مورد احترام و توجه قرار گیرد. در زمان مرگش وی بیش از چهل هزار پیرو داشت. همچنان

آموزه های او در حداقل  26 کشور در سرتاسر جهان تدر�س و اجرا می شود. هگل معتقد است که دیونو �ک " شخصیت تار�خی بود که

اهمیتش در قرن های آ�نده و به تدریج آشکار خواهد شد".

همچنین شاگرد وی �عنی آیوانهو در سال 1938 بلغارستان را ترک کرده و در فرانسه مستقر شد. وی قالب تفسیری مشابه بوگومیل ها را

داشت و به انجیل با د�دی عمیقتر و درکی عرفانی نگاه  می کرد. وی درباره  بسیاری از حقایق کهن که قبًال گم شده اند و وی احساس  می کرد

در کتب و متون مقدس ابراز شده اند ، سخن می گفت.

امروزه بوگومیل ها د�گر وجود ندارند. دست آوردهای ا�شان هیچ گاه در غرب شناخته نشد ، اما بخش مهمی از تاریخ عرفانی و د�نی ا�شان

باقی مانده که به ما نشان می دهد این گروه با عزم و اراده نه تنها به حیات خود ادامه دادند بلکه برای صدها سال در میان آزارها و ظلم ها  و

سرکوب ها ، گسترش و رشد پیدا کردند.
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