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انسان شناسي از منظر اکیست ها
 عبدالحسین مشکاني(1) 

چکيده 
انسان شناسي اکنکار مانند بسياري از آموزه هايش داراي تناقضات فراواني است. 
انسان اکنکار، گاه داراي جايگاه شيطاني است و گاه نيز در جايگاه الهي مي نشيند. 
اکيس��ت ها نيز مانند بس��ياري از فرق ديگر به پذيرش بعد روحي براي انس��ان در 
داده اند. بررس��ي روح انس��اني به عنوان مهم ترين مشخصه بسياري از جنبش هاي 
معنوي نوين، انسان باوري آنها را به بوته نقد مي کشاند. روح و روح باوري را مي توان 
تنها به عنوان گريزگاهي براي دوري از خداباوري توحيدي و معاد باوري ديني بر 
شمرد. نگرش اين شبه آيين به ذهن انسان به عنوان يکي از مهم ترين عطيه هاي الهي 
که قوه تعقل را بر مي انگيزاند بسيار مهم و ضروري است. از آنجا که تناقض گويي و 
سخنان بي بديل بي دليل در اين گونه از شبه آيين ها به فراواني يافت مي شود ذهن و 
تحليل هاي ذهني و عقالني به عنوان شاهراه هاي گمراهي معرفي مي شوند. همچنين 
در اين گونه از شبه آيين ها نگاه ادواري به انسان، از آموزه تناسخ سر برآورده و يك 

اصل مسلم شمرده مي شود.

1. پژوهشگر
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واژگان کليدي
انسان شناسي، روح باوري، اكنکار، پال توئيچل، اختيار انسان، ذهن انسان، 

عقل انساني

مقدمه
اکنکار، يکي از عرفان هاي نوپديدي اس��ت که پال توئيچل)))  آن را در س��ال 
))9) بنيان نهاد. با بررس��ي باورها و راهکارهاي اين فرقه، مي توان آن را معجوني 
از تمامي اديان و عرفان ها برشمرد. پال، مدت زماني را با عنوان يك شخص نظامي 
در ارتش آمريکا گذرانده و مدتي از زندگي خود را نيز در هندوس��تان و در آشرام 
سودارس��ينگ))) طي کرده و تحت تأثير شخصيتي خيالي با نام »ربازارتارز«))) تبتي 
المائيست)))  قرار گرفته است با مطالعات سرسام آور خود، اين توانايي را مي يابد 
که به ابداع آييني نوظهور دست يازد.)))  البته همسر دوم او گيل توئيچل))) که يك 
روان ش��ناس بود، کمك هاي ش��اياني به او کرده است. وي اولين ادعاهاي پيامبري 
اکنکار - که از آن با عنوان ماهانتا)7) ياد مي شود - را با تشويق ها و درخواست هاي 

گيل مطرح کرده است. 
 پال توئيچل خود در اين باره مي گويد: »تبديل از وضعيت صخره نشيني به اك 
بعد از مالقات با همس��ر فعلي ام گيل شروع ش��د. او اصرار داشت که من با دانش 
و قابليت هايم کاري انجام دهم... يك روز من و گيل در چايناتاوان سانفرانسيسکو 
گردش مي کرديم. بر حسب اتفاق، وارد يك معبد چيني شديم. در آنجا يك کاهن 
به من گفت که به زودي عازم سان ديه گو خواهم شد و کارم را در اك آغاز خواهم 

1. Paul Twitchell.
2. swdar sing.
3. rebazar tarez.

4. درباره این شخصیت و تأثیرات وي در شکل گیري اکنکاردر بررسي زندگي پال توئیچل در پایان همین مقاله 
اشاره خواهیم کرد.

5. ر.ك: براد استایگر، نسیمي از بهشت، ص 79 .
6. Gill Twitchell.
7. MAHANTA.
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کرد.«))) 
نامه هاي بين گيل و پال، قريب به دو سال به طول انجاميده است. برخي از اين 
نامه هاي عاشقانه در دوجلد کتاب به چاپ رسيده است.))) برخي از اين نامه ها نشان 

از تأثير شگرف گيل در روحيات پال دارد.
نامي که پال براي شبه آيين خود انتخاب کرد نامي بود که بسياري از صوفيان و 
راهبان، براي خود بر مي گزينند. او با استفاده از زبان سانسکريت نام اکنکار را بر شبه 
آيين خود نهاد. اك)))  در زبان سانسکريت به معناي حق و خداست. واژه اکنکار نيز 

در معناي اهل حق، پيروان خدا و رهروان حقيقت به کار مي رود.)))  
 برخي از پيروان اين شبه آيين در ايران ، خود را با نام اهل  حق معرفي مي کنند 
تا از آماج انتقاد غربي ويا آمريکايي بودن رهايي يابند. آنها در بيان اصطالحات فني 
اين شبه آيين نيز نوعي توريه و تقيه را در پيش مي گيرند؛ اما از شيوه ها و سخنان آنان 
به روشني مي توان فهميد که آنان از پيروان اکنکارند. اين فرقه، هم اکنون در ايران و 
به ويژه در تهران و شيراز فعال بوده و توانسته است پيرواني را براي خود جذب کند. 
ناگفته پيداست به دليل ممنوعيت تبليغ علني اين فرقه بعد از سال )8))، نمي توان 
جمعيت دقيق آنها را تخمين زد. در س��الهاي بي��ن )7)) � )8)) اکثر کتاب هاي 
پيامبرِ مبدع اين شبه آيين و نيز پيامبر کنوني، به فارسي ترجمه شده و در تيراژهاي 
مناسب و چاپ هاي چندگانه نشر يافته است. بيش از ۰) عنوان کتاب از اين فرقه به 
فارسي ترجمه شده است. نبايد فراموش کرد که اين افزون بر کتاب هايي است که به 

صورت اينترنتي و در قالب هاي مقاله و يا ديکسکورس نشر يافته است. 
 در حال حاضر بيشتر فعاليت هاي اين فرقه در قالب تبليغات اينترنتي و تشکيل 
تيم ه��اي خانگي صورت مي پذيرد و پيروان آن در پوش��ش هايي چون روش هاي 
آرامش يابيو يا حتي مديتيشن به ارائه باورهايشان، همت گمارده اند. اينان براي نفوذ 
بيشتر در بين ايرانيان، از شخصيت هاي معنوي و تاريخي کشور فروگذار نکرده، از 

1. براد استایگر، نسیمي از بهشت ، ص102.
2. ر.ك: پال توئیچل، نامه هایي به گیل، در دوجلد.

3. ECK .
4. ر.ك : پال توئیچل، واژه نامه اکر.کار، ترجمه یحیي فقیه.
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آنها با نام ماهانتاهاي سابق اکنکار ياد مي کنند. پال و پيروانش مدعي اند که موالنا، 
شمس، حافظ و فردوسي از پيامبران پيشين فرقه آنها بوده اند. 

 پيامبر ادعايي اين شبه آيين، بارها نام اين بزرگان را در کتاب هاي خود آورده و 
مدعي است، اولين کتاب جهان بيني اکنکار را موالنا نگاشته است. منظور وي همان 
مثنوي معنوي است که با وجود برخي اشکاالت، انباشته از باورهاي ناب اسالمي 
است. البته بايد تذکر داد که اين، يکي از شگردهاي تبليغي اين عرفان تلفيقي است. 
آنها شخصيت هاي تمامي ملل و نحل را براي خود مصادره مي کنند تا بتوانند در تمام 

دنيا راهي فراروي خود بگشايند.
 باورهاي اساس��ي اين فرقه را مي توان در باور به خداوندان دوازده  گانه عالم، 
اعتقاد به کارما، تناس��خ، سفر روح، ماهانتا به عنوان پيامبر و عوالم درون بر شمرد. 

توضيح مختصري درباره اين باورها ضروري است:
 اکن��کار، عالم را به دوازده طبقه تقس��يم مي کند و ب��راي هر کدام از طبقات، 
خداوندي را در نظر مي گيرد. در طبقه دوازدهم که آخرين طبقه اس��ت سوگماد))) 
يا خداي خدايان قرار دارد. عالئمي که از س��وگماد ارائه مي شود شباهت زيادي به 
خداوند خداوندان آيين هاي شرقي و هندو دارد. سوگماد در اين آيين، مانند ديگر 
خدايان خطاپذير است و مي تواند گناه کند. او در خواب مي شود و هنگامي که از 
خ��واب برمي خيزد دنيايش را ويران مي بيند و آن گاه تصميم مي گيرد مخلوقات را 
عذاب کند. او دوباره در خواب مي ش��ود و آن گاه که از خواب برون ش��د هوس 
خلقت��ي ديگ��ر مي کند و بار ديگر ... و اين خ��واب و بيداري و نگراني و غفلت و 

يادآوري سوگماد است که ادوار اکنکار و دوره هاي بشري را رقم مي زند.))) 
 از کارما)))  با عنوان نتيجه اعمال ياد مي شود. اين امر در کتاب هاي فارسي با 
ضرب المثل هايي چون »هر چه کني به خود کني« و يا »هر چه کشتي همان بدروي« 
معرفي مي شود. کارما برگرفته از عدم اعتقاد اينان به معاد نشأت است. دراين باور، 
همه اعمال انسان در همين دنيا پاسخ داده مي شود و عالمي با نام معاد و آخرت و 

1. SUGMAD.
2. ر.ك: پال توئیچل، شریعت کي سوگماد، ج1، ص 135- 138.

3. KARMA .
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حسابرسي وجود ندارد. در واقع، اعتقاد به کارما پس از آن به وجود آمده است که 
بن بست عقيدتي براي اکنکار در زمينه اعمال و افعال انساني وجود داشته و معادي 

نيز براي ترسيم عقالني آن در باروهايشان جا نداشته است.
 تناس��خ در باور اکنکار نيز از باورهايي است که از عرفان هاي شرقي به ويژه 
بوديسم و المائيسم به عاريت برده است. در اين باور، روح انسان بعد از مفارقت از 
جسم اول به جسم هاي ديگر راه مي يابد و به حيات زميني خود ادامه مي دهد. بطالن 
تناسخ از اموري است که در علوم عقلي به اثبات رسيده است. عالوه بر اين، داليل 
اکنکار بر اين عقيده، مردود است؛ چه اينکه مهم ترين دليل اکنکار، يادآوري تاريخ 
گذشته و وقايع پيشين به وسيله برخي افراد نادر است. اين دليل عالوه بر نادر بودن 
و نيز مخالفت قطعي با مسلمات عقل، با پديده اي روان شناسي با نام کريپتو منسيا)))  
قابل توجيه و توضيح است و ضرورتي براي دست يازيدن به تناسخ و »بازتن يابي« 

وجود ندارد. 
 سفر روح از مهم ترين اهداف اين فرقه شمرده مي شود. آنها براي ايجاد آرامش 
دروني به س��فر روح معتقدند. تمامي روش هاي موجود در اين ش��به عرفان براي 
رسيدن به اين هدف طراحي شده اند. ناگفته نماند تمامي روش هايي که ارائه شده 

نوعي تصوير و تصور خيال انگيز، بيش نيست.))) 
 ماهانتا يا پيامبر باستاني به استادان اين فرقه گفته مي شود. به باور اکنکار از ازل، 
هر انسان شايسته اي که ظهور کرده از پيامبران اکنکار بوده است. از ماهانتاهاي کنوني 
اکنکار مي توان به پال توئيچل اشاره کرد که مبدع اين فرقه است. جانشين وي داروين 
گرايس))) نام داشت که از اکنکار اخراج شد. پيامبر کنوني اکنکار نيزهارولدکلمپ)))  

است که اکنون در ايالت منهسن آمريکا، درون معبد باشکوهي زندگي مي کند.
انسان شناسي اکنکار نيز مانند بسياري از آموزه هايش، تناقض هاي فراواني دارد. 
انس��ان اکنکار، گاه داراي جايگاه شيطاني و گاهي نيز داراي جايگاه الهي مي شود. 
1. cryptomnesia.

2. ر.ك:هارولد کلمپ، تمرینات معنوي اك، ص 21، 28، 164-176؛ نیز همو، روح نوردان س��رزمینهاي دور، 
ص 77-76.

3. darvin grice.
4. Harold kelemp.
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اکيس��ت ها نيز مانند بس��ياري از فرق ديگر، بعد روحي را براي انسان پذيرفته اند. 
بررسي روح انسان به عنوان مهم ترين مشخصه بسياري از جنبش هاي معنوي نوين، 
انسان باوري آنها را به بوته نقد مي کشاند. نگرش اين شبه آيين به ذهن انسان با عنوان 
يکي از مهم ترين عطيه هاي الهي به انسان که قوه تعقل را بر مي انگيزاند بسيار مهم 

و ضروري است. 

مراحل زندگي انسان
اکنکار بر اين باور اس��ت که انس��ان عالوه بر جسم، داراي بعد ديگري است 
که از آن با نام روح ياد مي ش��ود. اين روح باوري به طور فزاينده اي با باور تناسخ و 
»بازتن يابي« عجين بوده و با آن درآميخته است. براساس باور اکيست ها ارواح انساني 
پس از آنکه وارد محيط تحتاني ش��دند بايد کالبدي از گوشت و خون برگزينند تا 
بتوانند در ارتعاشات جهان هاي پايين دوام آورند. ارواح نخستين جسمي را برگزيده، 
در آن اقام��ت کردن��د. اين موج��ود ضعيف که نه چنگ و دنداني داش��ت و نه از 
قدرت عضالني بااليي برخوردار بود زندگي س��ختي را در پيش گرفت. او قرباني 
درنده خويي و حمالت جانوران ديگر مي ش��د. سرانجام اين انسان توانست راهي 
براي محافظت از خود به دست آورد. او با پناه بردن به شاخه هاي درختان بر فراز 
آنها خانه هاي خود را بنا نهاد. اکنکار معتقد است اين موجود توانست به سرعت، 
قابليت حرکت، ميان درختان و پرش هاي اعجاب انگيز خود را از شاخه اي به شاخه 

ديگر ارتقا دهد.
 از اين سخنان اکنکار بر مي آيد که او نيز به نظريه تکامل دارويني معتقد است. 
گويا اکنکار نيز پيش��ينه  تاريخي انس��اني را در ميان ميمون ها و بوزينه ها جستجو 
مي کند. اين سخن، آن گاه قوت مي پذيرد که کتاب مقدس اکنکار پس از بيان روند 
گفته شده مي نويسد: »اما روزي فرا رسيد که مجبور شد بر خاك زمين فرود آيد و 

عمو زادگانش را که هنوز بر شاخ درختان النه مي کردند، ترك گويد.«)))  
 در اين تلقي، بشر با پيشينه ميمون ها و بوزينه ها گره خورده است. البته خدا 

1. پال توئیچل، شریعت کي سوگماد، ترجمه هوشنگ اهرپور، ج1، ص 92-91.
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شدن انسان نيز باور ديگري است که اکنکار بدان معتقد است و در پايان همين گفتار 
بدان خواهيم پرداخت؛ اما اکنکار نمي تواند براي خدا شدن انسان هايي که از نسل 

بوزينگان هستند پاسخ درخوري ارائه دهد.
 به هر حال تکامل انسان با هبوط از درختان بر سطح زمين، حرکت بر روي 
چهار دست و پا، سپس گام نهادن بر روي دو پاي خود و آن گاه انديشيدن و قدرت 
تفکر يافتن ادامه مي يابد. اکنکار در اينجا به گونه اي سخن مي گويد که گمان مي رود 
انسان، انديشيدن را در برهه اي از تاريخ به دست آورده است و در نتيجه، انديشه در 

فطرت و ذات انساني، ريشه اي نداشته است.
 بر اساس باور اکيست ها آدمي پس از اين مرحله به عنوان اشرف مخلوقات 
شناخته شده است. در نظريه تکامل گرايي اکنکار ، انسان، زندگي خود را با ساخت 
و سازها ادامه مي دهد و به تشکيل قبايل رسيده است. اولين تمدن بشري، اين گونه 
شکل گرفته است. با خلق اين تمدن نيز اولين استاد در قيد حيات اکنکار که نامي 

هم نداشت پا به عرصه تبليغ نهاد.
»شريعت کي سوگماد« پس از بيان اين مراحل به نژادهاي آدمي مي پردازد که 

در فصل مربوطه بدان اشاره خواهد شد.
 اين کتاب درباره هدف زندگي دنيايي انسان نيز مي نويسد: »سوگماد خود را 
بيدار کرد و به درون گستره اي که در زير اقليمش پديد آمده بود نظر انداخت، آن گاه 
مخلوقاتش را ديد که به بازي و سرگرمي مشغول اند و از آنچه مي گرفتند به يکديگر 
ايثار نمي کردند...]ارواح[ در برابر سوگماد مقتدر ايستادند، لرزيدند و گوش فرادادند: 
»آن گاه که بايد تس��لي و حيات به يکديگر ايثار مي کرديد، به بازي مشغول شديد؛ 
اينك بايد با به سر بردن در کاخ هايي که در زير آماده کرده ام درس حقيقت بياموزيد. 

در منزل پدر! هرگاه که آماده شديد به خانه باز خواهيد گشت.«)))  
 در اينجا هدف غايي که »آموختن درس حقيقت و تعالي معنوي« است درست 
ترسيم شده است؛ اما معنايي که از تعالي معنوي به دست مي آيد نوعي تعالي مادي 

و در آميخته با عالم مادي و خداي مادي است.

1. همان، ص 76.
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جايگاه و صفات
پاس��خ اکيست ها به پرسش از چيستي انسان پاسخي چند گانه است. در يك 
سخن، انسان را چيزي جز آگاهي و خيال نمي پندارند. بر اساس اين گفته، انسان، 

تنها آگاهي است و نمي توان او را موجودي فيزيکي و ذهني دانست.)))  
 در چيستي انسان، سخن متناقض ديگري نيز وجود دارد: »انسان در حقيقت، 
روح است. همان شراره  آفريننده که آتما atma يا پوروشاpurusha خوانده شده 

است.«)))  
 ناگفته پيداست بين روح و آگاهي انسان تفاوت وجود دارد؛ از اين رو در اينجا 
ماهيت انسان دو گونه تلقي شده است. در سخن ديگري، انسان به منزله عروسك 
خيمه شب بازي تصور شده است که موجودات جهان هاي اثيري، آن را به اين طرف 
و آن طرف مي کشند. انديشه، کردار و کالم او نيز در اختيار خودش نيست و همه، 
واگويه هايي هس��تند که عناصر اثيري بر زبان و فکر او جاري مي کنند. گوناگوني 
پاسخ، همچنان ادامه دارد و اکيست ها در سخن ديگري، آدمي را به مانند يك ماشيني 

تصور مي کنند که خود نيز به ماشين بودنش کامال واقف است.))) 
 انسان ماشيني اکنکار داراي کارکردهاي هفت گانه پنداشته مي شود. اولين کارکرد 
او مربوط به عقل اوس��ت که مي انديش��د؛ دوم احساس اوست؛ سوم غرايز انساني 
اوست؛ چهارم اعمال بيروني اوست؛ پنجم ميل جنسي است؛ ششم خويش آگاهي 
او و هفتم آگاهي حقيقي اوست.)))  ناگفته پيداست کارکرد عقالني و انديشه اي انسان 

از نظر اکيست ها منفي است و در حد امکان بايد آن را به فراموشي سپرد. 
با وجود جبهه گيري ها در مقابل عقل و کارکرد تلقي کردن آن اما پال توئيچل 
سخن سومي نيز درباره قوه عاقله انسان ها دارد: »آدمي مخلوق چندان انديشمندي 
نيست؛ بلکه بيشتر متکي به احساسات و عواطف است. اين گفته به اين دليل منطقي 

است که او بيشتر درگير کالبد عاطفي خويش است.«))) 
1. همو، نامه هاي طریق نور، ص11.

2. همو، دفترچه معنوي، ص230.
3. ر.ك: پال توئیچل، شریعت کي سوگماد، ترجمه هوشنگ اهرپور، ج1، ص110-109.

4. ر.ك: همان، ص 113-112.
5. همو، اك ایناري، ص 29.
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وي در اي��ن جمالت براي مخالفت خود با منطقي��ون، دليل منطقي نيز ارائه 
داده است. انسان اکنکار در مرتبه اي ديگر پست تر از کل نيرانجان )ابليس) شمرده 

مي شود.))) 
 س��رانجام، همان گونه که اش��اره ش��د انسان اکيس��ت، عموزاده ميمون ها و 
بوزينه هاس��ت که توانس��ته مراحل تکاملي خود را از طبيعت به عاريه بگيرد و به 

»خداگريزي« از مهم ترين صفات انسان اکنکار است.  بشريت نايل آيد. 
 پال در همين باره مي نويسد: »انسان، تنها حيواني است که در مخالفت با خدا 
فعال است؛ زيرا که به جاي سر تسليم فرود آوردن و تطبيق دادن خود )با طبيعت)، 
دائما در حال محاسبه است که خدا را فريب دهد.«))) انسان اکيست، سرزميني است 

که نطفه کل نيرانجان ابليس در آن کاشته شده است.
 اگر اين گونه سخنان را به منزله مراتبي براي انسان در نظر بگيريم مي توان به 
نوع��ي تناقض موجود را حل کرد؛ام��ا کلي گويي هاي پال و کتاب مقدس راه را بر 
اين توجيهات مي بندد. البته با وجود اين توجيهات، مراتبي که انس��ان اکيست دارد 
قابل مقايسه با انسان شناسي اسالمي نيست. در انسان شناسي اسالمي، انسان، اشرف 
مخلوقات، خلق شده است و قابليت دست يافتن به مراتب عالي انساني را داراست 
در ضمني که در صورت غفلت و يا گمراهي به مرتبه حيوانيت و بلکه پست تر از 

آن مرتبه شيطانيت مي رسد. 
 در اسالم نيز درباره ي جايگاه انسان، سخنان فراواني وجود دارد. او در اسالم، 
خليفة اهلل است. انسان در اين دين، هيچ گاه خدا نمي شود؛ اما مي تواند به مقام قرب 
الهي دست يابد. از نظر اسالم، اين آدمي است که داننده  جميع اسماي الهي است و 

به تعبير عرفا، مظهر جميع اسماء و صفات خداوند است.))) 
 نگاه اس��الم به انسان، يك نگاه دو بعدي است. اسالم عالوه بر اينکه به بعد 

روحاني انسان توجه دارد بعد جسماني او را نيز در نظر گرفته است. 
1. ر.ك: همو، اکنکارکلید جهانهاي اسرار، ترجمه هوشنگ اهرپور، ص 336.

2. همان، ص 121.
3. ر.ك: محمد تقي مصباح یزدي، معارف قرآن )3-1(، ص 321 به بعد. این کتاب در سه بخش تدوین شده است: 
خداشناسي، کیهان شناسي و انسان شناسي. استاد مصباح در این قسمت به بحث انسان شناسي اسالمي مي پردازد و با 

بیان اهمیت انسان از منظر اسالم بحث هاي مختلف انسان شناسي را مطرح مي کند.
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 به نظر اس��الم، انسان به صورت فطري و ذاتي، خداجو و داراي قابليت هاي 
تعالي و رش��د فراواني است. آدمي از ديدگاه اسالم، ذاتا موجود شريفي است و با 
شرافت نيز آفريده شده است. عقل، تفکر و احساسات بشري، همه و همه، تفضالتي 
است که خداوند در ابتداي خلقت انسان به او ارزاني داشته است و کساني که دچار 
نفسانيات و غفلت نشده باشند از اين امانت هاي الهي به درستي بهره برده و به کمال 
نايل مي آيند. در واقع ، کس��اني که گمراه شده اند افرادي هستند که به اصالت خود 
پش��ت کرده و فطريات خود را به فراموشي سپرده اند و گرنه آنها نيز داراي فطرت 

خداجويانه بوده اند.

ذهن انسان
یکم: تقسیم بندي هاي ذهن

اکيست ها در يك تقسيم بندي، ذهن را به دو بخش »نيج ماناس« و»سانسکارا« 
تقسيم مي کنند. »نيج ماناس« همان کالبد ذهني است که اعمال ذهني ما را در طول 
زندگي در اين جهان، ضبط مي کند. سانسکاراها تأثيرات به ارث رسيده از زندگاني هاي 
پيش��ين است. پال توئيچل اين بخش را »کالبد اتري« نام گذاري کرده است و معتقد 

است که اين کالبد با کالبد عاطفي و کالبد اثيري تفاوت دارد.))) 
 »pinda« ذهن در يك تقسيم بندي ديگر، به سه بخش تقسيم مي شود: »پيندا 
، يا ذهن تحتاني، ذهني است که خود را در بافت هاي متداول تجلي مي دهد. دوم، 
سوخشم، که ذهني است که در طبقه ي اثيري کار مي کند و آخرين آنها ذهن  کاران 

 (((». »causal mind« ذهن دروني يا ذهن عّلي ، »nij« ذهن نيج ، »karan«
 اين تقس��يم بندي را بر اساس دوري و نزديکي به روح ترتيب داده اند. »ذهن 
کاران« يا »نيج ماناس« � که فرمانده ذهن است � نزديك ترين آنها به روح است. اين 
بخش تمامي عالئم را از »توزا« � که همان روح است � دريافت مي کند و به قشرهاي 
ديگر ذهن، انتقال مي دهد. »سوخش��م« بعد از آن واقع ش��ده و حد وسط بين »نيج 

1. ر.ك: پال توئیچل، اکنکارکلید حهان هاي اسرار، ص 143.
2. همو، سرزمین هاي دور، ترجمه هوشنگ اهرپور، ص 139.
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ماناس« و »پيندا« است که دورتريِن ذهن ها از روح قلمداد مي شود. 
 تقس��يم بندي چهارگانه ديگ��ري نيز وجود دارد که از آن ب��ه ارکان ذهن ياد 
مي ش��ود. رکن اول »چيتا« ))) نام دارد. اين رکن از ش��کل، رن��گ، زيبايي، ريتم و 
هماهنگي الگوبرداري مي کند. اين رکن ذهن از آنچه خوشش بيايد لذت مي برد و 
آن را حفظ مي کند؛ اما چيزهايي را که دوس��ت نداشته باشد به شدت پس مي زند. 

چشم ها ابزار اصلي اين رکن اند.
 »بودي«))) دومين رکن است که همان عقل را شکل مي دهد. اين رکن، عالئم 
و دريافت هاي حفظ ش��ده به وس��يله »چيتا« را مي گي��رد و به تجزيه وتحليل آنها 

مي پردازد.
 »ماناس«))) رکن بعدي است که به ثبت عالئم دريافتي از طريق حواس بويايي، 
چشايي، المسه و شنوايي مي پردازد. »ماناس« نيز از آنچه که خوشش بيايد به حفظ 

آن مي پردازد و سپس آنها را به رکن بعدي انتقال مي دهد.)))  
 آخرين رکن را »آهنکارا«))) مي گويند که مجري دستورهاي ساير ارکان است. 

عملکرد اين ارکان اين گونه ترسيم شده است:
پس از آن که بخش بودي عالئم و تأثيرات را ار رکن قبلي)چيتا) که عملکردش 
گرفتن عالئم مربوط به فرم و زيبايي و رنگ و ريتم وهارموني است دريافت مي کند، 
عامل تفکر را به جريان انداخته و قوه  تميز ايجاد مي ش��ود و سپس تصميم گرفته 
مي شود که چه چيزي بايد پذيرفته شده و چه چيزي بايد رد شود. بعد از اينکه در 
مورد يافته هاي دريافت ش��ده از دو رکن قبلي و يا هر کدام از حواس ديگر که ما 
مي شناسيم قضاوت شد، تصميمات به قسمت نهايي ذهن که مجري دستورات است 

ارجاع مي شود.))) 

1. chita.
2. BUDDHI.
3. MANAS.

4. ر.ك: پال توئیچل، اکنکارکلید جهانهاي اسرار، ترجمه هوشنگ اهرپور، ص 157- 163. نیز همو ، دفترچه 
معنوي، ترجمه هوشنگ اهرپور، ص116.

5. AHANKARA.
6. پال توئیچل، اکنکارکلید جهانهاي اسرار، ترجمه هوشنگ اهرپور، ص 162.
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ب��راي اثبات اين ادعاها هيچ دليلي وجود ندارد و صرف ادعاهايي اس��ت که 
برخي از شبه آيين ها مطرح کرده اند. جالب اينجاست که اگر علم جديد، اکتشافي 

غير از اين اين سخنان داشته باشد متهم به بي دانشي و ناداني مي شود.
پال توئيچل در ادامه مطلب پيش��ين مي نويس��د: »اين بخشي از روان شناسي 
معنوي است که دانشمندان ذهن شناس قادر به تشريح آن نيستند؛ زيرا آنها هيچ گاه به 

ذهن جز از دريچه عمل و عکس العمل نگاه نکرده اند.«

دوم: ویژگي هاي ذهن
اکيست ها ذهن را مهم ترين ابزار کل نيرانجان در جهان هاي پايين قلمداد مي کنند 
که جلو رشد و تعالي روح را مي گيرد. ذهن اکيست ها ذهني ولگرد است که براي 

تعالي معنوي بايد افسار آن را به دست گرفته و مهارش کرد.)))  
 ذهن اکنکار ايجاد آشفتگي و نا آرامي مي کند، از همين روي شاگردان اکنکار 
بايد به قوه تميز دهنده ذهني دس��ت يابند تا ذهن آنها کمتر آنها را دچار آش��فتگي 

کند.)))  همچنين ذهن انساني موجودي »سانسورگر« است.
 هارول��د کلمپ پيامبر کنوني اکنکار مدعي اس��ت: »ذه��ن در آن هنگام که 
صحنه هايي از گذش��ته ها را پنهان مي کند، تحت کنترل سانس��ورکننده است. اين 
سانس��ور کننده عملکردي از ذهن اس��ت که ما را در مقاب��ل خاطره هاي هولناك 

محافظت مي کند.«))) 
 وي همچنين درباره فعاليت ديگر سانس��ورگر ذهني مي نويسد: »سانسورگر 
ُرکني در ضمير ناخودآگاه است که مصلحت انديشي براي انسان را بر خود فرض 

مي داند. اين، همان رکني است که رؤياها را نيز سانسور مي کند.«))) 
 اکيس��ت ها بر اين باورند که روح از ذهن به عنوان ابزاري اس��تفاده مي کند 
تا بتواند با محت��واي دانش و علم در جهان هاي مادي ارتباط برقرار کند. همچنين 

1. ر.ك: همو، نامه هاي طریق نور، ص152-151.
2. ر.ك: همان، ص 174.

3. هارولد کلمپ، روح نوردان سرزمین هاي دور، ص 108.
4. همو، هنر رؤیابیني معنوي، ترجمه مهیار جاللیاني، ص 125.
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معتقدند ذهن به خودي خود، فاقد هرگونه قدرت، دانايي و علم اندوزي است.))) 

روح انسان 
یکم: تعریف و ویژگي ها

 هر چند روح در انگليس��ي با واژه soul و يا واژه spirit ش��ناخته مي شود؛ 
اما نام هاي ديگري نيز براي آن ش��مرده شده اس��ت که عبارت اند از: توزا،))) آتما،))) 

سوترا،))) جيواتما))) و آتمن))) نيز در همين معنا به کار رفته اند.)7)  
 در تعريف روح نيز نوشته اند: »اخگري از ذات خداوند که در وجود بشر جا 

گرفته تا به او حيات ببخشد.«)8) 
 پال توئيچل، روح را همان خويشتن فردي انسان مي داند که آگاهي حقيقي را 
شکل مي دهد. وجدان فردي، تماميت انسان و جزئي از انسان است که از هوشياري 

حقيقي و نيروي مقدس درون سرچشمه مي گيرد.)9) 
 روح به عنوان اصلي ترين رکن وجودي آدمي، اکنکار را نيز مانند ديگر شبه 
آيين ها به خود، مشغول کرده است. جايگاه واالي روح و ويژگي هايي که براي آن 
ذکر ش��د نشان از اين واقعيت دارد که بسياري از آنها با ويژگي هاي روح در اديان 

آسماني همخواني دارد. 
 اين گونه جايگاه سازي براي روح ، راه گمراهي ديگري را فراروي اکنکار قرار 
داده است. اخگر بودن روح و متعلق بودن آن به خداوند باعث شده تا انسان و روح 
او را در مقام خدايي قرار دهند. آنها روح را چون خداوند؛ حاضر مطلق، عالم مطلق 

1. ر.ك: پال توئیچل، دندان ببر، ترجمه هوشنگ اهرپور، ص66.
2. tuza.
3. atma.
4. sutra.
5. jivatma.
6. atman.

7. ر.ك: پال توئیچل، واژه نامه اکنکار، ترجمه یحیي فقیه، ص.
8. ر.ك: همان، ص 22.

9. ر.ك: پال توئیچل، اکنکارکلید جهان هاي اسرار، ترجمه هوشنگ اهرپور، ص20و38.
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و قادر مطلق مي دانند که تثليث اکنکار را نيز شامل مي شود.)))  همچنين روح، قابليت 
دانستن و حرکت در کيهان هاي معنوي را داراست. روح با دارا بودن هوشياري مرموز 

به عنوان مرکز حقيقي وجود بشر شناخته شده است.))) 
 روح همان هستي قائم به ذات، ابدي و نابود ناپذير وجود بشر است.))) روح، 
واحد آگاهي انسان است که هرگز خواب در او راه ندارد.))) کتاب مقدس، اين گونه 
به توصيف روح پرداخته است: »روح، اشتباه نمي کند. روح ذاتا کانون دانِش بودن، 
محمل درك خوبي ها و زيبايي ها و نقطه تمرکز طريق معرفت س��وگماد است. آن 
بس��ي غني تر و گسترده تر از دانش ذهني بشر بوده و نه تنها بي نياز از انگيزش هاي 
عقالني است؛ بلکه منبع اصلي انگيزش هاي ذهني فرد است. آن حقيقت است...آن 

لوگوس))) يا کلمه خداست.«)))  
 روح به دليل برخورداري از کيفيات باال هماره مرکز شادماني و نشاط است.)7)  
حکمت، ايثار و آزادي از کيفيات نهادينه ش��ده روح براي صعود به طبقات باالتر 

است.
 اکيست ها نيز روح را فارغ از جنسيت مي دانند. شريعت کي سوگماد بر اين 
باور است که روح نه مذکر است و نه مؤنث، در او نرينه گي و مادينه گي معنا ندارد. 

روح در جهان هاي الهي هر دوي اينهاست و هيچ کالبدي نيز بر تن نمي کند.)8) 

دوم: روند خلقت و انتقال 
باور به دو بعدي بودن انس��ان، هميشه ذهن بش��ر را به اين پرسش معطوف 
کرده است که در آميختگي جسم و روح چگونه است. همچنين نحوه خلقت روح 

چگونه بوده است؟ 

1. ر.ك: همو، اك ایناري، ص 244.
2. ر.ك: همو، سرزمین هاي دور، ترجمه هوشنگ اهرپور، ص115.

3. ر.ك: تاد کرامر، اکنکارحکمت باستاني عصر حاضر، ص 18
4. ر.ك: همان، ص 26.

5. logos/ word of god.
6. پال توئیچل، شریعت کي سوگماد، ترجمه هوشنگ اهرپور،ج2، ص 215.

7. ر.ك: پال توئیچل، اکنکارکلید جهان هاي اسرار، ص 289.
8. ر.ك: همو، شریعت کي سوگماد، ترجمه هوشنگ اهرپور، ج1، ص 109.
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 اکنکار چگونگي خلقت روح را اين گونه به تصوير کشيده است: »در جهان هاي 
آس��ماني آناميلوك روح ها از عکس العمل مقام باري تعالي نسبت به خودش زائيده 
مي شوند. بنابراين هر روح ذره اي از منشأ الهي است که مقام متعال کائنات است. هر 

يك از اين ذّره ها، بارقه اي از نفس الهي است.«))) 
 بنابراين عقيده، روح، جزئي از روح کل يا همان خدا و در ماهيت وعنصر خود 
با ذات باري، يکي است؛ اما تقدير بر اين است که اين روح در سيري به جهان هاي 
پايين هبوط کند و با کالبد مادي درآميزد. روح براي رسيدن به جهان هاي مادي بايد 
از مراحل مختلفي عبور کند. اولين جهاني که روح در آن گام مي نهد ، جهاني است 
که آن را با نام س��اچ خاند))) مي شناس��ند. با گذر از اين جهان اس��ت که روح بايد 
همراهي با ذهن و مشکالت، اين همکالمي  را بر دوش کشد. انباشتن کارما از همين 
نقطه شروع مي شود. در اينجا روح، ابتدا کالبدي را با نام نيج ماناس بر تن مي کند. 
با گذشتن از اين طبقه و گام نهادن در طبقه بعدي، روح، کالبدي نو بر تن مي کند 
که نامش کاران ساروپ يا کالبد علي است. روح با پوشيدن اين کالبدها براي بر تن 

کردن کالبد فيزيکي آماده مي شود.))) 

سوم: مرتبه و جایگاه
مرتبه اي که اکنکار براي روح ترس��يم مي کند مرتبه اي اس��ت که بسياري از 
اديان آسماني بدان باور دارند. گو اينکه اين قسم از عقيده اکنکار از اديان آسماني به 
عاريت گرفته شده است: » در نظر سوگماد برتر از توزا )روح) چيزي وجود ندارد؛ 
زيرا که در خود رازي الهي به امانت دارد. خيال مقدس را که سوگماد همان را باز 

مي طلبد.«)))  
 اگر روح از قيد زمان و مکان آزاد شده باشد، هيچ چيزي قادر نخواهد بود او 
را محدود کند. روح، تمامي دانش، و تمامي قدرت و جوهر معنويت در يد قدرت 

1. همان، ص109.
sach khand .2 کلمه دیگري اس��ت که موطن روح با آن شناخته مي شود. این اولین طبقه از طبقات معنوي 

عالم است.
3. ر.ك: پال توئیچل، اکنکارکلید جهان هاي اسرار، ترجمه هوشنگ اهرپور، ص 152-150.

4. همو، سرزمینهاي دور، ص 115.
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اوست.)))  اکنکار معتقد است که روح، مرکز کنترل بشر است. روح، همان »من« در 
درون بشر است که تمام ماهيت وي را تشکيل مي دهد.))) 

 ام��ا محل و جايگاهي که روح قبل از هبوط به جهان فيزيکي در آن به س��ر 
مي برد جايي نيست جز جهاني که آن را طبقه آناميلوك نام نهاده اند. کتاب مقدس، 
جايگاه روح و مراحل هبوط او را اين چنين ترس��يم کرده است: »اينجا ]آناميلوك[ 
مبدأ اصلي روح قبل از سفر به نواحي تحتاني است. روح در سلوك قهقرايي خود 
از مراحل مياني مانند آگام لوك، حوکيکات لوك، آاليا لوك، س��ات لوك، ساگونا 
لوك )طبقه ناخودآگاه) براهم لوك )طبقه ذهني)، برهمندا لوك )طبقه علي)، سات 

کانوال- آندا لوك )طبقه اثيري) و پيندا )طبقه فيزيکي) عبور مي کند.«))) 
 از اين مرحله به بعد است که چرخه تناسخ و کارما به کار مي افتد و روح را 
زمينگير مي کند. اکنکار حتي مکان وجود روح در بدن انساني را نيز ترسيم مي کند: 
»طبق گفته فيثاغورث روح مي تواند در سه نقطه از بدن استقرار يابد؛ داخل کاسه ي 

سر، بيرون جمجمه، يا با فاصله اي از بدن.«))) 
طبق اين عقيده، باالي فرق س��ر انسان، روزنه اي وجود دارد که روح آدمي از 
طريق اين روزنه با خدا ارتباط   مي گيرد. اين ادعا نيز از آن ادعاهايي است که نه اکنکار 
دليلي بر آن ارائه کرده و نه قابل اثبات است. وانگهي مکانمند کردن روح در درون 
انسان نوعي محدوديت آفريني براي روحي است که اکنکار نيز به نامحدود بودن آن 

ايمان دارد. 

اختيار و اراده انسان
مسئله جبر و اختيار، يکي از مهم ترين مسائلي است که تمامي فرق و اديان را به 
پاسخگويي واداشته است. برخي زندگي آدمي  را حکومت جابرانه اي پنداشته اند که 
فرزندان آدمي بايد در آن به اجبار زندگي کنند و به اجبار، تن به جبر زمانه بسپارند. 

1. همو، نامه هاي طریق نور، ص 63.
2. ر.ك: همو، ني نواي الهي، ترجمه مهیار جاللیاني، ص 102.

3. همو، شریعت کي سوگماد، ترجمه هوشنگ اهرپور، ج1، ص 121.
4. همو، ني نواي الهي، ترجمه مهیار جاللیاني، ص 102.
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اين باور، هيچ گونه اختيار و اراده اي را براي انسان محترم نمي شمرد.
 اين گروه، ظلم ظالمان و جور جائران را خواسته خدا تلقي مي کنند و بر اين 
باورند بايد بدان گردن نهاد. اينان هر گونه بي عدالتي و ظلم را به خدا نسبت مي دهند 
تا به وسيله آن، حکومت مستبدان ادامه يابد. گروه ديگر نيز آدمي را چونان ساعتي 
پنداشته اند که با سازنده اش هيچ رابطه اي ندارد. آنان بر اين باورند که اگر خدايي، 
انس��ان را خلق کرده باشد او را به اختيار خود واگذاشته است تا خود راه را از چاه 
بازشناسد. از نظر اين گروه، خداوند خالق، ديگر هيچ کاري در زمين ندارد و تنها 

بايد در انتظار روز واپسين باشد تا به قضاوت بنشيند. 
 اکنکار، گاه گاهي به اين بعد از زندگي بشري نيز توجه کرده است. آنان، انسان 
را چونان عروسك خيمه  شب بازي معرفي مي کنند که ديگري آن را حرکت مي دهد. 
گاه انساِن اکنکار، چنان مسلوب االختيار است که نفس کشيدنش نيز مرهون ديگري 
است. بسياري از اديان و آيين ها که اختيار آدمي را به ديگري مي سپارند، آن ديگري، 
خداس��ت؛ قدرت اليزالي که انسان با تمام قدرت هايش مقهور اوست. اين اعتقاد، 
گرچه باوري نادرست است، بهره اي از حقيقت دارد؛ اما اکنکار اختيار آدمي را از او 
ستانده، در يد قدرت انسان ديگري مي نهد. انساني که ادعاي ماهانتايي را با خود به 
يدك مي کشد همه کاره  آدمي  است. فرد، اراده و اختيار خود را در گرو انسان ديگري 
نهاده است که خود او نيز هيچ اراده اي ازخويشتن خويش ندارد. ناگفته پيداست شبه 
آييني که ماهانتا را سوگماد يا خداي اعلي عليين مي پندارد دچار اين گونه باورهاي 

نادرست نيز خواهد شد.
 صاحب اختياران آدمي در مسلك اکنکار، نيروهاي نامرئي نيز هستند: »انديشه، 
کردار و حتي کالم آدمي در اختيار خودش نمي باشد. او يك عروسك خيمه شب 
بازي اس��ت که توسط نخ هاي نامرئي جهان هاي اثيري به اين سو و آن سو کشيده 

مي شود.«))) 
 در نگاهي ديگر، انسان موجودي مختار است که تمامي امور در دستان اوست. 
در اين رويکرد، انسان تمامي کارها را در دست خود دارد و هدايت و گمراهي خود 

1. همو، شریعت کي سوگماد، ترجمه هوشنگ اهرپور، ج2، ص 109.



ها
ت 

س
كي

ر ا
نظ

 م
 از

سي
شنا

ان 
س

ان

13
90

يز 
پاي

 / 
ول

ه ا
مار

ش

«204»«205»

را مي سازد. او به هر مسلکي که دل داده باشد تا خود نخواهد به سر منزل مقصود و 
هدايت، رهنمون نخواهد شد.))) 

 نگرش دوم اکنکار بر اين باور اس��ت که خداوند با دس��تاني بسته و چونان 
ساعت س��ازي است که هيچ دخالتي در ادامه زندگي بشر ندارد. خدا براي دخالت 
خود در امور انس��اني محدوده اي دارد و بيش��تر از آن نمي تواند کاري از پيش ببرد: 
»اگر چه او ]خدا[ در آنها ]انسان ها[ هستي دارد و آنها در او هستي دارند، قانون به 
او اجازه نمي دهد که براي آنها کاري انجام دهد؛ چون به آنها اين اختيار داده شده 
است که از تمام قدرتشان براي بهتر کردن و با شکوه تر کردن زندگي خود استفاده 
کنند.)))  تمامي ابناي بشر، صاحب اختيار و اراده آزادند؛ بنابراين مختارند بدانند که 

تمامي ره نشانه هاي آينده زندگي شان قابل تغيير است.«))) 
 ناگفته نماند بر اس��اس باور اکيست ها اراده انس��ان از نيروهاي شيطاني کل 
نيرانجان، سرچشمه مي گيرد؛ از همين روي اکنکار بايد عالوه بر پاسخ به تناقض و 
دو گانه گويي به جواب اين معما نيز بپردازد که چگونه مي توان با استفاده از نيروهاي 

شيطاني، اراده و اختيار به با شکوه تر کردن زندگي همت گمارد.)))  

نگاهي به مسئله جبر و اختيار 
از آنچه گفته ش��د چنين بر مي آيد که اکنکار در پاس��خ پرسش جبر و اختيار 
درمانده اس��ت و از همين روي به تناقض گويي، تن داده اس��ت. انسان اکنکار، گاه 
مجبور به کارما مي شود و گاهي مجبور به مشيت و اراده مثبت الهي و گاه ديگر نيز 

در چنبره قدرت استاد و ماهانتا گرفتار مي آيد. 
 ديگر بار، انسان اکنکار، شخصيت مختاري است که در طول تمامي تاريخش به 
اراده و اختيار، زندگي کرده است و هيچ کس را ياراي ستاندن اختيار او نبوده است. 
اختيار اين انسان نيز به گونه اي تمام و کمال است که مي تواند تمامي ره نشانه هاي 

1. ر.ك: همو، دندان ببر، ترجمه هوشنگ اهرپور، ص 89.
2. همان، ص 146.

3. همو، اك ایناري، ص 56.
4. پال در این باره مي نویس��د: اراده انس��اني اراده قدرت کل)منفي( اس��ت. ر.ك: پال همو، اك ویدیا، ترجمه 

هوشنگ اهرپور، ص 224.
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زندگي آينده را بر او بنماياند بدون اينکه هيچ اراده ديگري آن را به بازي بگيرد.
 بدون ترديد و به اذعان بس��ياري از متکلمان ادي��ان و مذاهب، کامل ترين و 
بي اش��کال ترين تفسير از جبر و اختيار، متعلق به مذهب تشيع است. شيعه دوازده 
امامي، معتقد است انسان نه چونان ماشيني است که در اين دنيا به اختيار مطلق خود 
رها ش��ده است و نه مانند عروسك خيمه شب بازي است که هيچ اراده و اختياي 
ندارد. انسان شناسي تش��يع، او را موجودي مي داند که در پرتو مشيت الهي، داراي 
اختيار در عمل است. خداوند به او اين اختيار را عنايت فرموده است تا بتواند با اراده 
و اختيار خويش دست به کردار بزند. قدرت و مشيت الهي همچنان بر اختيار و اراده 

انسان، سايه افکنده است.
 شيعه معتقد است ارسال پيامبران از جانب خداوند و نزول کتب آسماني و امر 
و نهي ها و احکام شريعت، همه و همه، دليل بر مختار بودن آدمي  است. اگر انسان 
داراي اختيار نباشد چگونه مي تواند بين خوب و بد گزينش کند. اگر انسان، مختار 

نباشد معاد و آخرت، معنا و مفهومي نمي يابد. 
 در اينجا اراده و مشيت انسان در طول اراده الهي است و اوست که به انسان، 
حق گزينش عطا فرموده است. سربازي را تصور بکنيد که به دستور فرمانده خود با 
دشمن مي جنگد. اين سرباز با اراده خود دست به اسلحه مي برد؛ اما سهم فرمانده، 
همچنان محفوظ اس��ت؛ از همين روي است که عده اي، نبرد را به فرمانده نسبت 
مي دهند و عده ديگر به سرباز؛ و جالب اينکه هر دو گروه، سخن به گزاف نگفته اند؛ 

چه اينکه اراده سرباز در طول اراده فرمانده است.))) 

انسان خدايي
انسان شناسي ناقص و متشتت اکنکار، راه را بر او گشوده است تا به راحتي و 
در گرته برداري از اديان غربي و شرقي به انسان خدايي رهنمون شود. برخي بر اين 
باورند که اکنکار، انسان خدايي را از دين مسيحيت به ارث برده است؛ اما بايد اذعان 

1. ر.ك: محمدتقي مصباح یزدي، معارف قرآن )ا�3( ، ص 374-393. در این کتاب استاد با بررسي مسئله جبر و 
اختیار با تمسك به آیات و روایات، اختیار را برگزیده و به نقد جبریون مي پردازد. جبر فلسفي، جبر تاریخي، جبر 

طبیعي و جبر اجتماعي نیز مورد بررسي و کنکاش قرار گرفته است.
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کرد که انس��ان خدايي مسيحيت که در قالب انسان برگزيده زمان شکل مي گرفت 
بسيار آبرومندتر از انسان خدايي است که اديان ساختگي چون اکنکار در آن گرفتار 
آمده اند. در اينجا انساني که دوراني از جنون و ديوانگي و مستي را پشت سر گذاشته، 
به ناگاه، به ماهانتايي رسيده و جايگاه خدا را اشغال مي کند. همچنين اين شبه آيين 
در انتهاي راهِ خداشناس��ي و وصل هاي پياپي، خدا ش��دن و با خدا درآميختن را به 

همگان نويد مي دهد.
 »کتاب مقدس اکنکار« مي نويسد: »هنگامي  که آدمي، خود را تماما از ارزش هاي 
جهان پيندا مبري کند اکشار آغاز مي شود و نواي بهشتي به خلسه اش مي برد در اين 
رو در رويي است که در مي يابد اصال راهي وجود نداشت؛ چون جايي براي رفتن 
نيست. عالم، همه در ابديت است و او خود، کانون منحصر به فرد و نقطه بنيادين 

همه عالم است.«))) 
 انس��ان اکنکار در ماوراي روش ها و آموزش هاي خيالي س��فر روح، بدانجا 
مي رسد که خود را کانون منحصر به فرد عالم مي پندارد. توئيچل، پيامبر مبدع اکنکار 
نيز در جايي ديگر مي گويد: »وقتي آدمي، اين راه را بيابد، ناگهان، راز اعصار بر او 
مکشوف مي شود؛ رازي که ساده ترين چيز ممکن است. اين که هر يك از ما خودِ 
حقيقتيم. ما حقيقت زنده ايم تجسد خودِ خدا؛ يعني هر يك از ما خودِ خداييم، نه 

بخشي از تماميت بزرگ حقيقت!«))) 

رابطه خدا و انسان
انسان شناسي درآميخته و متناقض، همراه نظام الهياتي معجون وار، اکنکار را در 
ترسيم رابطه انسان و خدا به گمراهي کشانده است. انسان اکيست در رابطه با خدا 
کامال درمانده است. اکيست هرگز نمي داند در راه خدا بايد چشم از نفسانيات شست 
يا اينکه براي آرامش نفي و شخصي بايد چنين کرد. انسان نمي داند آيا واقعا خدايي 
غير از خود او وجود دارد يا اينکه خود او همان خدايي اس��ت که در جستجويش 
دور جهان را گرديده است. وي نمي داند آدمي در سير مراحل زندگي خود در جهت 

1. پال توئیچل، شریعت کي سرگماد، ج1، ص 26.
2. همو، ني نواي الهي، ص23. نیز ر.ك: همو ، اك ویدیا، ص 222.
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خدا شدن، گام بر مي دارد يا اينکه در پي خدايي معهود است.
 به راس��تي وقتي انس��اني بتواند خداي خود باشد ديگر نيت الهي داشتن چه 
معنايي مي تواند داشته باشد. باالتر اينکه وقتي خداونِد آييني ناگزير باشد براي اعمال 
خداوندي خود در قالب انسان درآيد ديگر چگونه مي توان بين خود و خدا تمايز 
قائل ش��د؟ اين انديشه که شايد خداي تجّلي يافته در روي زمين، خود من باشم، 
هرگز به انسان اجازه نمي دهد تا بين خود و خدا، مرزي قائل شود و حرمتي از او 

را نگاه دارد. 
 »پال توئيچل« درباره انسان شدن خدا مي نويسد: »پس، اين يك واقعيت است 
که خدا در مواقعي به مرتبه انساني نزول پيدا مي کند تا وظيفه رهبري روح را براي 

بازگشت به اقاليم خودش به انجام برساند.«))) 
 »پال« پس از اين سخن بي درنگ، نحوه تشخيص ماهانتا را به ميان مي کشد 
تا ناخودآگاه، اين به ذهن مخاطب خطور کند که پس »خداي انس��ان شده« همان 

ماهانتاست و البته »پال« هيچ ابايي از اين سخن ندارد؛ همان گونه که گفته شد.
 ش��ريعت گريزي اکنکار، دقيقا از همين منظر، قابل تحليل است. شريعت و 
احکامي که شرايع آسماني به آن قائل هستند، به سبب ارتباطي است که بين خدا و 
انسان وجود دارد. جايگاهي واال و دست نايافتني  که خداي اديان دارد انسان را وادار 
مي کند در مقابل شريعت او سر تعظيم فرود آورد و کرنش کند؛ اما آييني مثل اکنکار، 
چون رابطه معناداري را بين انس��ان و خدا تعريف نمي کند، به تمسخر و استهزاي 

شريعت و احکام الهي مي پردازد.

نظر اسالم در باره انسان
اس��الم، انسان را موجودي الهي مي داند که روح الهي در او دميده شده است. 
نشانه هاي علم، حکمت و اختيار الهي در نهاد او به وديعت نهاده شده و او لياقت 
يافته است تا با اختيار و اراده خويش، در راه سعادت و رسيدن به مقام قرب الهي 

بکوشد. 

1. همو، اکنکارکلید جهان هاي اسرار، ص 129.
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 اسالم، انس��ان را موجودي مي داند که مخلوق بي واسطه الهي است. او هيچ 
عموزاده اي در ميان بوزينگان ندارد و اش��رف مخلوقات عالم است. خداوند براي 
خلقت او هدف ويژه اي داشته و تمامي شرايط را براي رسيدن به آن هدف مهيا کرده 
است. از نظر اسالم، انسان نخستين، به صورت کامل از سوي خداوند خلق شد و 
راه ادامه زندگي در درون او به وديعت نهاده شد. از نظر اسالم ادامه خلقت فرزندان 
آدم بر اساس مراحلي شکل گرفته است. او را اول از خاك به نطفه رسيده و سپس 
نطفه به علقه تبديل ش��ده است. علقه به خون بسته اي گفته مي شود که نطفه بدان 
تبديل مي شود. مبدل شدن به مضغه، مرحله بعدي است. مضغه، همان همان حالت 
اوليه گوشت را گويند. قرآن کريم اين مراحل را بدين گونه به تصوير کشيده است:
 »َو لََقْد َخَلْقَنا اْلِْنساَن ِمْن ُسللٍَة ِمْن طیٍن ُثماَّ َجَعْلناُه نُْطَفًة في  َقراٍر َمكیٍن ُثماَّ 
َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا الَْعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا الُْمْضَغَة ِعظامًا َفَكَسْونَا الِْعظاَم لَْحمًا ُثماَّ 

أَْنَشْأناُه َخْلقًا آَخَر... .«))) 
 در اين آيه، مرحله بعدي، مرحله استخوان بندي است. پس از آن براستخوان ها 
گوش��ت رويانده شده است. مرحله بعدي را که حلول روح است با عبارت »خلقا 
آخر« آمده است. جالب است بدانيد از همين عبارت پيداست که روح، چيزي جداي 
از جسم نيست و روح از همان جسم خلق مي شود. همين آيه مي تواند فرضيه تناسخ 

را باطل کند. 
 تنها تفاوتي که در خلقت بش��ري وجود دارد خلقت حضرت آدم اس��ت که 
قرآن مي فرمايد او را از خاك خلق کرده  و بقيه نس��لش را از همان نطفه به وجود 
آورده ايم.))) قرآن کريم روح آدمي را نيز با قداست ياد مي کند. نسبت دادن روح آدمي 
ْیُتُه َو  به خداوند، نش��ان از قداستي دارد که خداوند بدان عطا کرده است: »َفِإذا َسواَّ
نََفْخُت فیِه ِمْن ُروحي  َفَقُعوا لَُه ساِجدیَن.«))) اين قداست، آن گاه فزوني يافت که ديگر 

مخلوقات و مقربان درگاه الهي دستور يافتند به انسان سجده کنند.
 انسان اسالم، دومين موجود مختاري است که پاي به عرصه گيتي نهاده است. 

1. مؤمنون/ 14-12.
2. سجده/ 7 � 8.

3. ص/ 72.
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او مي تواند با اختيار خود تمامي پله هاي ترقي و سعادت را تا رسيدن به مقام خالفت 
الهي طي کند. خداوند به عنوان خالق انس��ان که حکيمي عالم و توانگر اس��ت راه 
سعادت او را با ارسال رسل و پيامبران، نوراني ساخت تا در ظلمت و گمراهي گام 
ننهد. خداوند، انسان را با اختيارش اجازت داد تا بتواند به مقامات کمال دست يابد 
و مراتب کمال و رسيدن به انسان کامل را طي کند.))) در اسالم، انسان کامل، اشرف 
مخلوقات و گل سرسبد آفرينش است. قرآن کريم به اين امر، توجه خاص دارد و با 
دستورها و راهنمايي هاي خود در پي آن است که همه انسان ها را به اين سمت وسو 

هدايت کند.  
ر و ولي اهلل در قرآن به انس��ان کامل   واژه هاي خليفة اهلل، امام، مخَلص، ُمطهَّ
اش��اره دارد. انسان کامل، کسي است که توانسته با اختيار خود مظهر همه نام هاي 
الهي شود. او آينه تمام نماي الهي است که تمامي صفات الهي را در خود به فعليت 

مي رساند و با عنوان سرمشق ديگران راه رسيدن به قرب الهي را هموار مي کند. 
 ناگفته پيداست وجود مصاديق گوناگون براي انسان کامل، بيانگر تشکيکي بودن 
و مرتبه داش��تن آن اس��ت. از يك سوي ش��خصيتي چون پيامبر اکرم)ص) بر قله 
انس��انيت نشسته است و در س��وي ديگر آن، انس��ان هايي قرار دارند که برخي از 
اعمال آنها از نظر قرآن، ظلم تلقي شده است؛ مثال ذالنون که همان حضرت يونس 
اس��ت و حضرت موس��ي)ع) و برخي ديگر از پيامبران اين چنين بوده اند. اينان هر 
چند انسان هاي کامل هستند ؛ ولي در همه زمينه ها الگو نبوده اند. خداوند نيز درباره 
ْلنا بَْعَضُهْم َعلى  بَْعٍض.«)))  در  ُسُل َفضاَّ اختالف جايگاه پيامبران مي فرمايد: »ِتْلَك الرُّ
اين آيات با اينکه خداوند به داوري بين پيامبران خود پرداخته است؛ اما به مؤمنان 
گوشزد مي کند که اين مسئله هيچ گاه به معناي کم توجهي به آنان نيست.))) مؤمنان 
وظيفه دارند با همه تفاوت ها و تمايزات، شأن و جايگاه پيامبران را حفظ کنند و به 

الگوبرداري از آنان در موارد مجاز بپردازند.
 البته انس��ان کامل، از دايره آفريدگان خداوند بيرون نمي رود و بش��ري است 

1. ر.ك: محمد تقي مصباح یزدي، معارف قرآن)1�3(، بخش انسان شناسي.
2. بقره/ 253.

3. همان/ 136.
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مانند ديگر بشرهاي مخلوق خداوند؛ حتي وجود همه کماالت در يکي از آنها باعث 
نمي شود که او به جايگاه خداوندي دست يابد.  

ويژگي هاي انسان کامل 
انسان کامل به س��بب پايين بودن مرتبه وجودي اش، بشري همانند ديگر   .(

انسان هاست.))) 
به دليل وجود مادي او مانند پوست و احساس داشتن بايد به نيازمندي هاي   .(
او مانند خوردن، آش��اميدن، ازدواج و تمايالت غريزي ديگرش پاس��خ مناسب و 

مشروع دهد.
).  او ب��ي اذن الهي از غيب، آگاهي ندارد))) و از فرجام خويش و ديگران نيز 
بيخبر است؛))) ولي با اين همه، در حوزه هاي ديگر انساني در مقام رفيع و بلندي قرار 

دارند که نمي توان از آن به مقام انسان کامل تعبير کرد.

نتيجه  
انسان در نگاه اکيست ها مانند بسياري ديگر از شبه آيين هاي پوشالين، داراي 
جايگاه متناقضي است. او گاه به مقام شخصي خداشدن مي رسد و گاهي نيز ابزار 
دست کل نيرانجان ابليس است. انسام اکنکار گاهي انساني مختار و کامال بريده از 
آسمان است و گاهي نيز بسان ماشين مکانيکي تلقي مي شود. او داراي روحي است 
که فرجامي جز تناس��خ ندارد. ذهن وي نيز مانند ش��يطان عمل مي کند و با قدرت 
سانسورگري، راه را بر تعالي او مي بندد. در مقابل اين سراب، آب زاللي و جود دارد 
که انسان اسالم را به نمايش گذاشته است؛ انساني که در پرتو عنايت الهي زيستن 
آغازيده و با حکمت او به قدرت اختيار دس��ت يافته اس��ت تا س��عادت دنيوي و 

اخروي خود را در پرتو کمال انساني محقق سازد.

1. کهف/ 110.
2. اعراف/ 188.

3. احقاف/ 9.
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توئيچل پال، اک ایناری علم االس��رار رؤیاها، ترجمه هوش��نگ اهرپور،   .(
تهران، نگارستان کتاب و زرين، 79))ش.

��������������� ، اکنکار کلید جهان های اسرار، ترجمه هوشنگ اهرپور،   .(
تهران، نگارستان کتاب و زرين، چاپ دوم، )8))ش.

��������������� ، دفترچه معنوی، ترجمه هوشنگ اهرپور، تهران، نگارستان   .(
کتاب و زرين، چهارم،8۰))ش.

��������������� ، دندان ببر، ترجمه هوش��نگ اهرپور، تهران، نگارستان   .(
کتاب و زرين، چاپ پنجم،)8))ش.

���������������� ، س��رزمین های دور، ترجمه هوش��نگ اهرپور، تهران،   .(
نگارستان کتاب و زرين، چاپ دوم، 79))ش.

��������������� ، شریعت کی س��وگماد، )دوجلدی)، ترجمه هوشنگ   .(
اهرپور، بی جا، بی نا، بی تا.

����������������� ، نامه ه��ای طریق ن��ور، ترجمه مينو ارژن��گ، تهران،   .7
ثالث،8۰))ش.

����������������� ، نامه هایی به گیل،  ترجمه مين��و ارژنگ، ، ج)، تهران،   .8
محسن،8۰))ش.

��������������� ، نامه هایی به گیل،  ترجمه هوشنگ اهرپور، ج)، تهران،   .9
ايساتيس،8۰))ش.

۰). ��������������� ، نی، ن��وای الهی، ترجمه مهيار جالليانی، تهران، امير 
قلم،)8))ش.

)). ����������������� ، واژه نام��ه اکنکار، ترجمه يحيی فقيه، تهران، س��ی 
گل،8۰))ش.

)). کرامر، تاد و منس��ون، دوگ، اکنکار حکمت باستانی برای عصر حاضر، 
ترجمه مهيار جالليانی، دنيای کتاب، )7))ش.



نی
ها

ت ج
وي

عن
م

13
90

يز 
پاي

 / 
ول

ه ا
مار

ش

«212»«213»

)). کلمپ، هارولد، تمرینات معنوی اک، ترجمه مرجان داوری، تهران، سی 
گل،8۰))ش.

)). ��������������� ، روح نوردان سرزمین های دور، ترجمه هوشنگ اهرپور، 
تهران،  مورشا، 79))ش.

)). ��������������� ، هنر رؤیا بینی معنوی، ترجمه مهيار جالليانی، تهران، 
ايساتيس، 79))ش.

)). کلمپ استايگر، براد، نسیمی از بهشت، ترجمه هوشنگ اهرپور، تهران، 
نگارستان کتاب و زرين، 79))ش.

7). مصباح يزدی، محمدتقی، معارف قرآن)4و5) راه راهنماشناس��ی، قم، 
مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمينی، چاپ پنجم، )8))ش.


