
انحرافات اکنکار
تولد فرقه

اکنکار از شبه معنویتهای نوپدید آمریکایی است 
که معجونی از فرق، ادیان، گروه ها و جنبشهای شبه 
معنوی می باشد. اکنکار در سال ۱۹۶۵م توسط »پال 
توئیچل«)۱) بنیان نهاده شــد. وی که مدت زمانی را 
بــه  عنوان یک نظامی در ارتــش آمریکا گذرانده و 
مدتی از زندگی خود را نیز در آشرام سودار سینگ 
هندوســتان))) ســپری کرده بود، مدعی شد تحت 
تأثیر شخصیتی خیالی با نام »ربازار تارز« تبتی قرار 
گرفته اســت.))) پال با تشویق همسر دومش »گیل 
توئیچل«))) به ابداع آیینی انحرافی دست می زند.)۵) 

وی در این  باره می گوید:
»تبدیل از وضعیت صخره نشــینی به اِک، بعد از 
مالقات با همســر فعلی ام گیل شروع شد. او اصرار 
داشــت که من با دانش و قابلیتهایــم کاری انجام 

دهم.«)۶)
1. Paul Twitchell.
2. Swdar sing

3. مترجم کتابهای پال توئیچل درباره خاستگاه اکنکار می نویسد: »اکنکار 
از درون سه مکتب به صورت بارزی رشد پیدا کرده است: آناهد یوگا، 
صوفیسم و الماییسم.« اکنکار کلید جهانهای اسرار، پال توئیچل، ص ۴۷.
4. Gill Twitchell.

5. برای آشنایی بیش تر با روحیات و زندگانی پال توئیچل به دو زندگینامه 
وی که توسط براد استایگر در کتاب »نسیمی از بهشت« و پتی سیمپسون 

در کتاب »پالجی« تدوین شده است، مراجعه شود.
6. نسیمی از بهشت، براد استایگر، ص ۱۰۲.

او در ادعایــی عجیب در معرفــی جایگاه خود 
می گوید: »من رهبر معنوی جهان هستم))) و تمامی 

انسانها تحت فرمان من هستند.«)))  
قرار بر این بود که در سال۰)۱۹م عصای قدرت 
اِک را به جانشینش تحویل دهد؛ اما با ادعای اینکه 
مدت مأموریتش تا پنج یا ده سال دیگر تمدید شده 
است، از این کار سر باز زد و یک سال بعد هنگامی 
 که عازم ســخنرانی در یکــی از مراکز اکنکار بود، 
درگذشت و پیشگویی وی در مورد خودش درست 
از آب در نیامــد. مرگ او از ســوی دیگری نیز به 
اکنکار ضربه زد و آن، عدم اعالم نام و مشخصات 
جانشینش بود؛ زیرا بر اســاس آموزه های اکنکار، 
پیامبر اکنکار توسط پیامبر پیشین از سوی سوگماد، 
خدای اعال علیین انتخاب و معرفی می شود)۹)؛ اما 

پیامبر پیشگو بدون اعالم جانشین درگذشته بود.
پس از ایــن واقعه، شــخصی با نــام »داروین 
گراس« به استادی انتخاب شد. وی با گیل توئیچل 
ازدواج کرد؛ ولی بعد از یک  مبارزه  ســخت  برای  
کسب  قدرت  در درون  اکنکار، بین  سالهای  ۱)۱۹ 
تا ))۱۹  کنار گذاشته  شــد و به جای  او »هارولد 
کلمپ » استاد زنده  اک  شد. اخراج گراس در حالی 
بود که رهبر معنوی اکنکار بر اساس اعتقاد اکنکار 
در آســمانها از طرف حضرت حق و ۰)۹ اســتاد 
قبلی که در عالم برزخ هستند، انتخاب می شوند و 

شریفی، صص  احمد حسین  کاذب،  و  حقیقی  عرفان  بر  آمدی  در   .۷
.۷۲ - ۷۱

8. »انسان آزاد نیست. هیچ بشری که تحت فرمان من باشد، آزاد نیست؛ 
انجام می دهم.  در همه وقت  را  کار  و همه  چون من همه جا هستم 
شما تحت اختیار من هستید و من شما را تا ابدیت در چنگال خود نگاه 
می دارم.« نامه هایی به گیل، پال توئیچل، ترجمه مینو ارژنگ، ص 3۹.

۹. اکنکار؛ سوداگری معنوی، سی لین، ص ۷۲.

مجبور شد بر خاک زمین فرود آید و عموزادگانش 
را که هنوز بر شــاخ درختان النــه می کردند، ترک 

گوید.)۶))
برای معنویت دالر خرج کنید

برای اکیستها راه نزدیکی بیش تر به خداوند، تقوا 
و پرهیزکاری نیست؛ بلکه میزان داراییهایی است که 
یک اکیست باید برای حق عضویتش بپردازد. حق 
عضویتهای اکیست در کشورهای توسعه یافته ۰)۱ 
دالر برای شخص یا ۱۶۰ دالر برای خانواده هاست 
و در کشورهای در حال توســعه به ۵۰ دالر برای 

شخص و ۵) دالر برای خانواده ها می رسد.))))
سابقة تاریخی اک ثابت می کند که هدایت کنندگان 
این فرقة شــبه عرفانی، سرمایه داران الئیکی هستند 
که در تالش اند تا با بهره برداری از باورهای معنوی 
انســانها، ســود مادی زیادی را به سمت حسابهای 
بانکی مؤسســات عاملی مانند فرقه اک در آمریکا 

هدایت کنند.

۲6. شریعت کی سوگماد، پال توئیچل، ج ۱، صص ۹۱ - ۹۲.
آناهیتا  است،  میان  در  اکیست  یک  پای  همیشه  مقاله  کژراهه،   .۲۷

احمدی، ص ۱۹۷.



سپس نماینده خدا به  همراه ۰)۹ استاد اک به  عالوه 
نُه فرشــته می آیند و عصای قــدرت اک را به رهبر 
جدیــد تفویض می کنند)۱۰) و ایــن دو در کنار هم 

قابل هضم نبودند.  
خدایان متعدد در اکنكار

پال توئیچل باورهای شرک آلودی را مطرح کرده و 
معتقد است: در این عالم دوازده طبقه و در هر طبقه 
خدایی وجود دارد. در طبقه دوازدهم - که آخرین 
این طبقات است - ســوگماد)۱۱) )خدای خدایان) 
قرار دارد.« عالیمی که از ســوگماد در اکنکار ارائه 
می شــود، شــباهت زیادی به خداونــد خداوندان 
آیینهای شرقی دارد. خدایی ناتوان، زشت، مرده))۱)، 

نیازمند، خطاپذیر، فاقد اراده و....
بــه نظر توئیچل: خدا خــواب می رود و هنگامی 
که از خواب برمی خیــزد، دنیایش را ویران می بیند 
و آنــگاه تصمیم به عذاب مخلوقــات می گیرد. او 
دوباره در خواب می شود و آنگاه که از خواب برون 
می شود، هوس خلقتی دیگر نموده و بار دیگر... و 
این خواب  و بیداری و نگرانی و غفلت و یادآوری 
سوگماد است که ادوار اکنکار و دوره های بشری را 

رقم می زند.))۱)
پال خــدای خدایان خــود را این چنین توصیف 
می کند: سوگماد یک موجود برتر نیست. چیزی هم 
نیست که باری از دوش تو بردارد، هرگز. حتی آنی 

۱۰ اکنکار، محمد حسین کیانی، ص 68.
11.  SUGMAD.

۱۲. »مفهومی که انسان، به عنوان انسان، در طی اعصار و در اطراف 
محیط وجود متعال بنا کرده بود، حاال مدفون شده و سنگ قبری روی 
آن برافراشته شده، با این نوشته: اینجا جسد خدا خوابیده است!« دندان 

ببر، پال توئیچل، ترجمه هوشنگ اهر پور، ص 88.
۱3. شریعت کی سوگماد، پال توئیچل، ج ۱، صص ۱35 - ۱38.

نیست که به تو برکت می دهد.))۱) 
وی در کتاب دندان ببــر )فصل خدای خوفناک 
زندگــی) صفات بد را نیز به خدایان خود نســبت 
می دهد و می نویسد: صفاتی چون بدی که در برابر 
نیکی قد علم می کند؛ زشــتی کــه در مقابل زیبایی 

قرار دارد و... از صفات خدایان اکنکار هستند.)۱۵)
پــال اولین اصل نورانیت برای پویشــگر را عدم 
جســتجوی خداوند دانســته)۱۶) و ســپس مدعی 
می شود که خود و استادان همراهش توسط خدایان 
طبقات بــه عنوان خدا خطاب می شــوند، حتی او 
صدایی از درون می شــنود که خود او خداست))۱) 
وی دیگر انســانها را نیز در خدا بودن سهیم می کند 
و می گوید: بشر در طی اعصار، نوعی خدای دایمی 
بوده اســت. همه چیزی را آفریده؛ زمین، آســمان، 
نورهــا و تمامی خلقت را.))۱) انســان ابتدا خدایی 
بود که پا بر زمین نهاد؛ اما اکنون همچون عروسک 
خیمه شب بازی اسیر دســت دیگران شده و به نفع 

دیگران کار می کند.)۱۹)
پیامبران اک

اکنــکار در دروغی بزرگ برای کســب مقبولیت 
در افکار عمومی، مدعی اســت که افرادی همچون 
زرتشت، مســیح، پولس، الئو تســه، کوپال داس، 
سقراط، موالنا جالل الدین رومی، حافظ، فیثاغورث 
و بســیاری دیگر، همگی از پیــروان مکتب اکنکار 

۱۴. سرزمینهای دور، پال توئیچل، ص 6۲.
۱5. دندان ببر، پال توئیچل، ص ۴8.

اهر  هوشنگ  ترجمه  کلمپ،  هارولد  اسرار،  جهانهای  کلید  اکنکار؛   .۱6
پور، ص 8۲.

۱۷. دندان ببر، پال توئیچل، ترجمه هوشنگ اهر پور، ص ۲۲6.
۱8. همان، ص ۹3.

۱۹. نامه هایی به گیل، پال توئیچل، ترجمه مینو ارژنگ، ص 6۹.

بوده اند. خواننده این ادعاها را به چه دلیل باید باور 
کند که چنین افراد بزرگی از نقاط گوناگون جهان، 

همگی پیرو یا استاد اکنکار بوده اند؟
فرجام در اکنكار

به نظر اکنکار ۹۹۹ چرخه تناسخ)۰)) و تولدهای 
مکرر در کرة زمین وجود دارد و اگر فرد به درجة 
معنوِی روح رسیده باشد، از قید و بندهای این دنیا 
خالصــی می یابد و از آن پس در جهانهای معنوی 
ســیر می کند.)۱)) باید توجه داشــت که عقیده به 
تناسخ نقش مؤثری برای استعمارگران ایفا می کند؛ 
چراکه اقوام محروم و اســتثمار شده را به استقبال 
از انــواع نامالیمات و محرومیتهــا به عنوان یک 
وســیلة تکامل دعوت و آنها را به پذیرش زندگی 

ماللت بار، تشویق می کند. 
به عنوان نمونه: نظام طبقاتی کاســت در هند بر 
اســاس عقیده به تناســخ به راحتی اجرا می شد و 
بر اســاس آن، هیچ کس به خودش اجازه نمی داد 
تالش کنــد تا از طبقــه ای پایین بــه طبقة باالتر 
اجتماعی بــرود؛ زیرا می گفتند: اگــر چنین کنند، 
وقتی بار دیگر به جهان می آیند، در بدن یک انسان 
گرفتارتر و یا پیکر یک حیوان به دنیا خواهند آمد. 
این زهر کشنده ای است که انزواطلبی و ناامیدی از 
تغییر وضعیــت موجود را قطره قطره در کام ملتها 
چکانده تا از این رهگذر، پایه های استعماری خود 

در کشورها را مستحکم تر کنند.

۲۰. به عقیده تناسخیان؛ آنگاه  که انسان می میرد، روح او به این جهان 
برمی گردد و در این بازگشت، برای خود بدنی الزم دارد که با آن به 
نبات است و گاهی  این بدن جدید، گاهی  ادامه دهد و  زندگی مادی 

حیوان و گاه انسان.
۲۱. کتاب نقد، مقاله گذری بر آیین اکنکار، ص 3۲5.

سفر روح
در مکتب اکنکار، مهم تریــن و تنهاترین روش 
برای حل مشــکالت زندگــی، فراگیری و تمرین 
عملی به نام »ســفر روح« اســت که در این آیین 
سفری گریزناپذیر برای بشر محسوب می شود.))))
توئیچل حل تمام مشــکالت دنیوی را با ســفر 
روح امکان پذیر دانســته و می گوید: مقصود اصلی 
از سفر روح، یافتن اقلیم بهشتی خداست... جدای 
از این حقیقت، ما مقصودی دیگر برای اکنکار در 
جهانی که در آن زندگــی می کنیم، می یابیم و آن، 
حل مسائل زندگی مان از طریق سفر روح است.)))) 
این نظریه نیز صرفًا ادعایی تبلیغاتی است؛ چراکه 
اگر اثبات می شد، وضعیت زندگی و کمیت سالکان 
اکنکار چنین نبود. ضمن اینکه تمامی روشــهایی 
که جهت »ســفر روح« ارائه  می شود، نوعی تصور 
خیالــی و ذهنی جهت خارج کــردن روح از بدن 
بوده)))) و ترویج آن نه تنها موجب آرامش روحی 
نشده است؛ بلکه به علت ایجاد توهمات، منجر به 

آزارهای روحی مریدان می شود.)۵)) 
عموزاده های میمون

در حالی کــه فرضیة تکاملی داروین رد شــده 
اســت، اکنکار پیشینة  تاریخی انســان را در میان 
میمونها و بوزینه ها جســتجو می کند. پال در کتاب 
مقدس اکنکار می نویســد: اما روزی فرا رسید که 

۲۲. سرزمینهای دور، پال توئیچل، ص 3۷۴.
۲3. اکنکار؛ کلید جهانهای اسرار، پال توئیچل، ص ۲35.

۲۴. تمرینات معنوی اک، هارولد کلمپ، صص ۲۱، ۲8، ۱6۴- ۱۷6؛ 
روح نوردان سرزمینهای دور، هارولد کلمپ، صص ۷6 - ۷۷.

محمد  اکنکار،  عرفان  در  مذاهب  و  ادیان  سلوک،  آیین  فصلنامه   .۲5
حسین کیانی ، شماره ۱۷.


