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  ی نظام طبقاتی آریا ورنا و داسا ورناشناخت بررسی انسان
  ودا  در کتاب دینی ریگ

  ∗سید محسن سعیدي مدنی

 دانشگاه یزدشناسی،  گروه مردم استادیار

  چکیده
م طبقاتی کاست در جامعه هند ی آریا ورنا و داسا ورنا به معناي نظاشناخت هدف از این مقاله بررسی انسان

نتایج نشان . مطالعه حاضر با استفاده از روش اسنادي انجام شده است. است» ودا ریگ«از نگاه کتاب دینی 
ولی تصور اینکه بین آنها  ،که به هند مهاجرت کردند مردمانی صحرانشین بودند یهای دهد اگرچه آریایی می
ودا به طور مشخص  رسد، چون سرودهاي ریگ به نظر می گونه طبقه اجتماعی وجود نداشت مشکل هیچ

هـاي بـرهمن    ودا بـه نـام   این طبقـات در ریـگ  . و مختصر به سه طبقه مختلف آریا ورنایی اشاره دارد
که اساس توسعه طبقات باالتر ) کشاورزان، صنعتگران(، وایزیه )پادشاهان و اشراف(، راجانیه )روحانیان(

خوبی توانست ساختار اجتمـاعی ورنـایی    این نظام طبقاتی به. اند شدهرده ب در جامعه آریا ورناست نام
ودایی  تقسیمات ورنایی کاست ریگ. خاصی را در جامعه هند به صورت آریا ورنا و داسا ورنا ایجاد کند

 هاي فراوانی حالبته توجی. توانست خط موازي بسیار نزدیکی را با نظام طبقاتی اوستایی ایرانیان تشکیل دهد
ها به  شود که مهاجرت آریایی اند و ثابت می دهد هر دو نظام، منشأ مشترکی داشته وجود دارد که نشان می

  .هند، یک مهاجرت تدریجی از ایران به هند بوده است
    .ودا، آریایی، آریا ورنا، داسا ورنا، هند نظام طبقاتی، کاست، ورنا، ریگ: واژگان کلیدي
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  مقدمه
ا ورنا به معناي نظام طبقاتی کاسـت در هنـد، یـک نهـاد کـامالً      سیستم آریا ورنا و داس

اجتماعی است که از مذهب هندوییزم مشتق شده و ساختار و رویکرد طبقاتی آن هنوز 
 هـا  ي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هنديها بر کل اجتماع و مذهب و فعالیت

تمـاعی یکـی از انـواعِ    اج بنـدي  تقسـیم . در روستاها و شهرهاي این کشور حاکم است
این پدیده در جوامع مختلف هم . هاي اجتماعی در جامعه جهانی است بنديِ پدیده دسته

یی هـا  بندي زمانی که با چنین تقسیم. برحسب شکل و هم برحسب درجه متفاوت است
در همه جوامع رایج  بندي گوییم این چنین تقسیم شویم، می در جوامع مختلف مواجه می

. مانند است هاي خاص خود در یک جامعه باشد، بی که اگر داراي ویژگی درحالی. است
همتاسـت، زیـرا چنـین فـرم      اي کامالً بی شکی نیست، نظام کاست در هندوستان پدیده

در مورد طبقات اجتمـاعی در دیگـر جوامـع، برحسـب شـکل و درجـه        اي یافته توسعه
  .ناشناخته است

بـه معنـی    1که بر اساس ورنـا  ودا اد ریگاز نه بندي نظام طبقاتی جامعه هند شکل
دهد، متولد شده است که اشـاره بـه وضـعیت     رنگ است، و معناي وابستگی به نژاد می

به این سرزمین دارد که افـراد جامعـه را بـه دو     ها نژادي مردم هند بعد از هجوم آریایی
نسـان در  در ایـن کاسـت، ا  . طبقۀ بزرگ کاست آریا ورنا و داسا ورنا تقسیم کرده است

بـدین   .میرد نیز می ها کند و در همان کاست زندگی می هاشود، در آن متولد می هادرون آن
  .شکل نظام طبقاتی کاست دال بر محکومیت انسان در پذیرش سرنوشت خودش است

  تعریف واژه کاست
موضوع آریا ورنا و داسا ورنا که به معناي نظام طبقاتی کاست اسـت، جایگـاه وسـیعی    

شناســان دارد و  در میــان انســانو یشــمندان و پژوهشــگران علــوم اجتمــاعی میــان اند
محققــان . ي متنـوعی در مــورد آن شـده اسـت   هـا  و دیـدگاه آورنـدة نظــرات   وجـود  بـه 

اي است با ریشه پرتغالی که وارد زبان انگلیسی شده  شناسی معتقدند، کاست کلمه انسان
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از زبان اسپانیایی و احتمـاالً مشـتقی از   شناسی آمده که  المعارف انسان ةاما در دایر. است
واژه کاستاس از زبان التین به معنی عفیف و پاکدامن است که در نیمـه قـرن پـانزدهم    

شدند، رایـج شـده    میالدي به وسیله مسافران پرتغالی که وارد ساحل ماالبار در هند می
شناسی  رف انسانالمعا ةدایر(این واژه ظاهراً به معنی اصالت خونی و نژادي است . است

این واژه حتی به معنی دسته، صف و یا کالس نیز ترجمـه  ). 177. ، ص1996فرهنگی، 
گردد  دهد این واژه بیشتر به اصالت خونی و نژادي برمی ها نشان می شده اما تمام ترجمه

توانـد در   که کلماتی چون عفیف و پاکدامن، پاکی، خلوص، دسته، صف، کالس را مـی 
واژه کاست در جامعه هنـد  ). 930. ، ص1993المعارف بریتانیکا،  ةیردا(خود جاي دهد 

است که به معناي طبقه، دسته، تبار، نسل و اصل و نسب و » جاتی«یا » جات«موسوم به 
و در فارسـی نیـز بـه    ) 447. ، ص2005شناسـی،   المعارف انسان ةدایر(گروه گفته است 

اي نیـز اطـالق    اجتمـاعی بسـته   کاست به نظـام قشـربندي  . معناي طبقه اجتماعی است
توانند از یـک سـطح اجتمـاعی بـه سـطحی دیگـر، آزادانـه         شود که در آن افراد نمی می

  ).182. ، ص1372کوئن، (حرکت کنند 
شود کـه   نظام کاست به گروهی اطالق می«: نویسند می 2میشل پرنو 1میشل پانوف

دینی، حقوقی، اقتصـادي  در قلمرو شعائر  اي داراي مرزهاي محدود و عملکردهاي ویژه
و اجتماعی هستند و داراي معیار خاص براي آن دسته از معیارهاي تشخیص است کـه  

شود که به وسیله نوعی ایـدئولوژي   مانع روابط اجتماعی یک کاست به کاست دیگر می
. ، ص1368میشل پانوف، میشل پرن، (اند  ویژه تزکیه خون، احاطه و پنهان شده تزکیه به

داند که شـکل ازدواج در   می اي کاست را عبارت از گروه اجتماعی بسته 3یروآلن ب ).78
همسري است، و افراد وابسته به کاست داراي مشـاغل، اعتقـادات،    آن به صورت درون

  ).43. ، ص1366بیرو، (هستند  اي هاي ویژه آداب، مناسک و سنت
و  ریزلـی ، تسـنار ، کتکـار کند که بسـیاري از محققـان هماننـد     بیان می مجومدار
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: اي است که داراي سه ویژگی اصـلی اسـت   معتقدند کاست نظام اجتماعی بسته نسفیلد
عضویت در هر گروه کاستی، به افرادي تعلق دارد که در همان گروه کاستی خود ) الف

هـا   به نوعی عضویت در هر گروه محدود است و شامل تمام انسـان . به دنیا آمده باشند
ضاي هر گروه کاستی با افراد خارج از گروه کاستی خود اکیداً ازدواج اع) شود؛ ب نمی

افراد گروه کاستی شغلی دارند که به صورت یک میـراث فرهنگـی از   ) ممنوع است؛ ج
ایـن   ).30. ، ص1949مجومـدار،  (شان انتقال یافته باشد  نسلی به نسل دیگر در خانواده

نـد کـه بـه آن نـام خوانـده      ها نـام مخصوصـی دار   محققان معتقدند هریک از این گروه
هـاي دیگـر    ي کوچک تحت یک نام مشترك بـا گـروه  ها شوند و برخی از این گروه می

هـا در اصـل خـود     همـۀ ایـن گـروه   . گیرنـد  تر می شوند، و یک نام بزرگ بندي می دسته
هاي مستقلی دارند؛ بنابراین هر کاستی  تر هستند که نام هاي بزرگ هایی از گروه زیرگروه
تر واژه زیر کاست و  هاي کوچک رمجموعۀ خاصی براي خود است که به گروهداراي زی

  ).78. ، ص1960انصاري، (گویند  مجموعه چندین زیر کاست را کاست می
هاي متعدد بر اساس اصول گوناگون، تقریباً طرحی همگانی  تقسیم جامعه به گروه

هـاي مختلـف تقسـیم     اي خواه پیشرفته و یا ابتـدایی اصـوالً بـه گـروه     هر جامعه. است
دهنـد حتـی جوامـع ابتـدایی، داراي      خـوبی نشـان مـی    به شناسی شواهد انسان. شود می

گاه تقسیمات بـراي ایجـاد قـوانین    . اند هاي گروهی در داخل خودشان بوده بندي تقسیم
هـاي مختلـف    هاي خویشاوندان گوناگون به راه بندي ازدواج است؛ گاه مخصوص گروه

شبیه این مسـئله در کشـورهاي   . شوند هاي دیگر تقسیم می جموعهها و زیرم که به بخش
در . صنعتی بزرگ همانند امریکا و انگلیس و دیگر کشورهاي اروپایی نیـز وجـود دارد  

هاي اجتماعی و اقتصادي است، بلکه  تنها طبقات اجتماعی بر اساس پایه این کشورها نه
و نژاد نیز در میـان آنهـا وجـود     هاي دیگر همانند رنگ پوست بندي اي از طبقه مجموعه

جدا از رنگ پوست و نژاد، در کشور انگلیس بنیـاد و اصـل ایـن مجموعـه ارثـی      . دارد
انـد و افـراد غیـر     بدین معنی که اشراف در یک سمت این مجموعه قـرار گرفتـه  . است

هرچنـد امـروزه در   . اشرافی در سمت دیگر این مجموعه بزرگ اجتمـاعی قـرار دارنـد   



 129     ودا ریگدر کتاب دینی  ی نظام طبقاتی آریا ورنا و داسا ورناشناخت انبررسی انس

ها و طبقات اجتماعی نسبت به پنجاه سال پیش از اهمیت کمتري در  تفاوت انگلیس این
ها، آشکار و مهم است؛ با ایـن   ها و تفاوت جامعه برخوردار است، اما هنوز این اختالف

امروزه با . شود وجود، کاست با کمال میل و یا حتی با انزجار از سوي مردم پذیرفته می
دن کشورها، این نظام اجتماعی در غرب کامالً در ش توسعه فناوري تکنولوژي و صنعتی

  .حال از بین رفتن است، ولی در هند همچنان پابرجاست
در ارتباط با گذشته بسیار دور تا امروز بـراي   شناسی ترکیب منابع تاریخی و انسان

دهد تا رشد تدریجی این پدیده شگرف انسانی  ما باارزش است و به ما این امکان را می
مطالعه کلی . ی در کشور هند مورد مطالعه قرار دهیمشناخت اهی تاریخی و انسانرا در نگ
ایـن  . خاصـی اسـت   بنـدي  هاي اجتمـاعی در جامعـه هنـد نیازمنـد تقسـیم      بندي تقسیم
  :توانیم به شکل زیر بیان کنیم را می بندي تقسیم

 هاي مختلـف  خارجی که در ادوار مختلف تاریخ از راه هاي بیگانه و خصلت )الف
هاي محلی ترکیب شده و مـورد پـذیرش قـرار     ها و فرهنگ پراکنده شدند و با موقعیت

  گرفتند؛
  .شرایط اجتماعی غالب بر جامعه )ب

هاي مختلف تاریخی جامعه هنـد مـورد تحقیـق و     هایی را از دوره چنانچه گزارش
ه سـبب  هـا را کـ   ها و مهـاجرت  اي از تماس هاي ویژه توانیم نمونه مطالعه قرار دهیم، می

چه کسانی بودنـد؛   ها آریایی: خوبی آشکار کنیم مانند اینکه اشاعه فرهنگی شده است، به
افراد جامعه در نظـام طبقـاتی در    بندي نظام طبقاتی در هند چگونه به وجود آمد؛ تقسیم

چگونه بـوده اسـت؛    نظام طبقاتی در جامعه باستان ایرانهند چگونه شکل گرفته است؛ 
  ودا چگونه بیان شده است؛ وارنا چیست؟ یی در ریگنظام طبقاتی ورنا

هاي نـژادي، فرهنگـی و اقتصـادي     در کشوري همانند هندوستان که در آن تفاوت
هـاي اولیـه خـود را از لحـاظ      بندي هاي مختلف نژادي، تقسیم عمیقی وجود دارد، گروه

دف آمیز با وضعیتی خـاص بـا هـ    شغلی و نژادي به منظور داشتن یک زندگی مسالمت
اند تا بتوانند امکان زنـدگی کـردن را در کنـار یکـدیگر      ادامه زندگی جمعی، ایجاد کرده
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این . اي را به جامعه جدید خود ببخشند داشته باشند و بدین طریق توانستند حیات تازه
تر به این طریق توضیح داد که ریشه فلسـفی نظـام    توان در کلمات ملموس مفهوم را می

کنـد   د این نظام رشد کرده، یک طرح کلی اجتماعی را فراهم میکاست که همراه با خو
توانند بـا   ها از انواع نژادها و سطوح مختلف اقتصادي و شغلی می که در آن تمام انسان

پـذیر اسـت کـه یـک نهـاد       این امر کامالً امکان. هماهنگی در کنار یکدیگر زندگی کنند
خـاص اهمیـت بیشـتري دهـد تـا      اجتماعی در روند رشد و توسعۀ خود به یک فلسفه 

اساس ساختار اجتماعی هند عبارت است از نظام طبقاتی . امکان وجودش را توجیه کند
اي به منظور حفظ ساختار و نجـات جامعـه    کاست که براي حفظ این نظام، باید فلسفه

  .پدید آید
موضوع اصلی در مذهب هندو این است که ایزدي به نام براهمـا وجـود دارد کـه    

ت هر فرد را تثبیت کرده و این وظیفۀ مقدس هر هندویی است که آن را رعایت سرنوش
رود که باید باور داشته باشد  این دقیقاً همان چیزي است که از یک هندو انتظار می. کند

به همین دلیل است که دستورات و قوانین بارها براي طبقات پـایین   .و به آن عمل کند
شان به دلیل قـانون کارمـا    شود که وضعیت کنونی ر میجامعه نظام طبقاتی کاست یادآو

هاي کارما را به عنوان  است، و این دارماي افراد است که در این رابطه باید دستورالعمل
و دارمـا سـه ویژگـی عمـده فلسـفه کاسـت        مفاهیم براهما، کارما. یک وظیفه اجرا کند

انصـاري،  (هسـتند  ) یمـان ا(و دارمـا  ) سرنوشـت (، کارما )اصلی جوهره(هستند، براهما 
  ).16. ، ص1960

  در هند ها آریایی
دانیم این است که آنان مردمانی صحرانشین بودند کـه بـه    ها می آنچه ما در مورد آریایی

و اشـتهاي زیـادي بـراي    ، که داراي تن نیرومند ها آریایی. سرزمین هند مهاجرت کردند
دیري بودند، دالوري در جنگ مهارت و داراي  همچنین هرگونه خوردنی و آشامیدنی و

. جنگیدند با تیر و کمان میکه  ایشان شد نگذشت که سروري بر منطقه شمال هند از آنِ
 و آنـان زمـین  . افکندنـد  نشستند و نیـزه مـی   ه میرهبرانشان جنگاورانی بودند که بر اراب
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ـی   واژه جنگ نشانی از افتخـار ، در زبان آنان. خواستند زار براي گاوهایشان می علف ملّ
آنان به آرامـی راهشـان را بـه طـرف     . بلکه به معنی آرزوي گاوهاي بیشتر بود، نداشت

شرق در طول رودهاي بزرگ سند و گنگ باز کردند تا همه هندوسـتان را زیـر سـلطه    
  ).458. ، ص1، ج 1367دورانت، ( خود درآوردند

ن و شناسـا  هـاي زبـان   هـا کـه حاصـل پـژوهش     نظر غالب درباره خاستگاه آریـایی 
شناسان است، این است که اقوام آریایی که تبارشان بخشی از مردم  دستاوردهاي باستان

هایی  هند و ایران است، به عبارتی هندو ایرانی هستند، در جنوب شرقی روسیه و بخش
دو شناسـۀ مهـم اقـوام و قبایـل     . اند زیسته از آسیاي مرکزي در پیرامون دریاچه آرال می

براي قلمـرو ایـران، ایـن    . باورهاي مشترك دینی و زبان اینان است آریایی ایران و هند،
انـد  آیین هندو محفوظ مانـده  به وسیلۀ باورها به وسیله آیین زرتشت، و در قلمرو هند .

هایی  توانیم به نشانه و هندوها می ها و باورهاي مشترك دینی زرتشتیان با توجه به سنت
هـا و شـاید تمـام اقـوام      بل توجهی که بین آریـایی نکته قا. ها دست یابیم از دین آریایی

آید، نظام پدرساالري در خانواده  معروف به هندواروپایی در این ایام مشترك به نظر می
گانۀ آریایی در آغاز در  بدون شک طبقات سه. گانه بوده است و قبیله و نظام طبقات سه

ین طبقات شاید بیشتر معرف ها و قبایل، وجود ا اند و در داخل تیره عرض یکدیگر بوده
هـا حـاکی اسـت     هرحـال نشـانه   بـه . آمده نه تفـاوت در حیثیـت   تقسیم کار به شمار می

اند  زیسته ها با هم در یک جا می هاي عهد ودا مدت هاي عهد آیرانه وئجه با هندي ایرانی
  ).18 .، ص1384کوب،  زرین(

 چگونگی ایجاد نظام طبقاتی در هند

داراي طبقات مختلف اجتماعی در جامعـه خـود    ها آریایی: نویسد در این مورد می نهرو
 2، راجانیـه )روحانیـان ( 1ودا بـه سـه طبقـه مختلـف بـرهمن      بودند و سـرودهاي ریـگ  

                                                             
1. Brahman 

2. Rajanya 
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مردمان بومی نیز به دو طبقه تمیز و غیر تمیـز از  . اشاره دارد) وایسیه( 1، وایزیه)اشراف(
دهنـدة تـأثیرات فرهنـگ جامعـه       نوارد تقسیم شده بودند که نشـا  هاي تازه سوي آریایی

واضح . تر با هم ترکیب شدند ها به عنوان طبقات پایین آریایی بر جامعه هند بود که بعد
هـا نظـام    ودا از خارج از هنـد سرچشـمه گرفتـه و آریـایی     است که نظام طبقاتی ریگ

سیاسـی   ها به هند مسائل تازة نژادي و آمدن آریایی. طبقاتی خود را در هند اشاعه دادند
وارد شکسـت خوردنـد،    هـاي تـازه   نژاد درآویدي که در مقابل آریایی. را به وجود آورد

هـا خـود را    تمدنی پرسابقه را پشت سر خود داشتند؛ با این همه بـدون تردیـد آریـایی   
. شمردند و در نتیجه شکافی عمیق میان دو نـژاد وجـود داشـت    خیلی برتر از ایشان می

ماندة بـومی نیـز بودنـد کـه بـه صـورت صـحراگرد یـا          قبهمچنین طوایف و قبایل ع
تـدریج   ها و برخوردهاي متقابل نژادها، بـه  از این تصادف. کردند نشین زندگی می جنگل

سیستم طبقاتی کاست بیرون آمد که در قرون بعد در زندگی هند تأثیر عمیقی گذاشـت  
  ).141. ، ص1350نهرو، (

شـان   تغییر در وضع اقتصـادي و اجتمـاعی  ها و  با پیشرفت و توسعه جامعه آریایی
هـا و   هـاي مختلفـی شـد کـه بـه شـکل زیرمجموعـه        این سیستم طبقاتی داراي زاییـده 

شمار، بـه عنـوان یـک اصـل و      هاي بی این زیرمجموعه. هاي متعددي درآمدند زیرشاخه
هـاي عمـده و اصـلی کـه منشأشـان را از وارنـاي        قانون درآمدند و خود را بـا کاسـت  

درست است که امروزه هریـک از چهـار وارنـا را بـه     . اند دانند، یکی کرده میودا  ریگ
تري در میـان جامعـه هنـد     کنند، ولی آنها در مقیاس گسترده عنوان یک کاست تلقی می

ودا را که بر اساس وارنا استوار است،  توان مشابه نظام کاست در ریگ می. شوند بیان می
م به طور کلـی بـه دو طبقـه    . مدر جوامع هندو اروپایی مشاهده کنی براي مثال، جامعه ر

طبقات اجتماعی یونان باستان شامل شهروندان آزاد، . شده است اعیان و عوام تقسیم می
شویم  ، اما با یک نگاه سطحی متوجه می)40. ، ص1374شعبانی، (ها بود  ارتشیان و برده

  .ي منطبق و یکسان نیستندبندي ودیک هند هاي رومیان و یونانیان با طبقه بندي طبقه
                                                             
1. Vaisya 
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  افراد در نظام طبقاتی هند بندي تقسیم
ودا، جامعه هند بـه دو گـروه متمـایز تقسـیم      به عنوان یک واقعیت در طول دوره ریگ

ها، شامل سه طبقه وارناي بود کـه عبـارت    قلمرو آریایی. آریایی و غیرآریایی: شدند می
هـا در آن جامعـه بـه عنـوان      کـه غیرآریـایی   حالی در وایسیه؛برهمن، راجانیا و : بودند از
مـردم  «یـا   3آریا ورنـا . نامیده شدند، شهرت یافتند 2که بعدها به عنوان سودراها 1داساها
و سیاه بودند، بلکـه   اي تنها در رنگ پوست قهوه نه 4»داسا ورنا«و مردم بومی یا » آریایی

رها، زبان، اعتقادات، مذهب، آداب در باو. بودندها  تر از آریایی از نظر قد نیز خیلی کوتاه
مجومدار، (اند  ها و بسیاري از چیزهاي دیگر نیز با یکدیگر تفاوت داشته و رسوم، سنت

  ).33. ، ص1949
ورناها، بومیانی بودند که با شهروندان آریایی سازش کرده و  سودراها یا همان داسا

کاسـت در درون طبقـه   تـرین طبقـه نظـام طبقـاتی      یا آنکه اسیر شده و به عنوان پسـت 
هـا آنهـا را بـه     هایی در نظام کاست، آریـایی  با ایجاد چنین طبقه. ها، تحلیل رفتند آریایی

در . رسمیت شناخته و در جامعه خود به عنوان شهروندان جدید انتخاب و جاي دادنـد 
توان نتیجه گرفت که انتخاب داساها در نظام طبقاتی کاست به عنوان طبقه  این مورد می

ها و مردمان بومی  دراها، اصوالً براي رهایی از هرگونه آشوب و درگیري میان آریاییسو
اي جز رسمیت شناختن چنین افرادي در جامعه آریایی نبوده است؛ بنابراین  بوده و چاره

در کنار چهـار  . ها تحلیل رفتند ترین طبقه در درون طبقه آریایی این افراد به عنوان پست
خـوریم کـه کمتـر نـام آن در      وارناي اصلی، ما به پنجمین وارناي طبقه کاست نیز برمی

هـا کـه متشـکل از     یا طبقه نجس 5»پاریا«: نظام طبقات کاست هندوها آورده شده است
افراد قبایل مختلف با فرهنگ بسیار ابتدایی و سبک زندگی بسیار کثیف بود که به چشمِ 
                                                             
1. Dasa 
2. Sodra 

3. Aria Varna 
4. Dasa Varna 

5. Parya 
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ها به اجبار براي حفظ نـژاد و خـون خـود،     آریایی شدند و مشاهده میهاي پست  انسان
آنها را در این طبقه قرار دادند تا مردم آریایی با آنها تماس پیدا نکنند و تداخل خونی و 

  .نژادي به وجود نیاید
آور بـود   شکی نیست زندگی این مردمان اولیه به حدي براي جامعه آریایی نفـرت 

هـا و   بق معیارهایشان منجر به تبعیض اجتماعی شدید میـان آریـایی  که از نگاه آنها و ط
که دیوار بلند فرهنگی میان این جوامع کشیده شـد کـه همچنـان     طوري آنان شده بود؛ به

هرحال این تبعیض اجتماعی بود که توانست اساس و  به. این دیوار فرهنگی پا برجاست
  .د کندبنیاد غیر قابل لمس بودن را در میان آنان ایجا

  نظام طبقاتی در جامعه باستان ایران
بندي اجتمـاعی بزرگـی در    ها، یعنی ایرانیان نیز داراي چنین طبقه در شاخه دیگر آریایی

این نظام طبقـاتی در جامعـه ایـران در دوره باسـتان یعنـی در دوره      . جامعه خود بودند
د این نظام بعـدها در  دهن اوستایی، داراي سه طبقه مختلف بوده است اما منابع نشان می

دوران ساسانیان به چهار طبقۀ متفاوت رسید و جامعه ایران را به چهار طبقـه گونـاگون   
؛ یعنـی اینکـه   )40. ، ص1374؛ شـعبانی،  40. ، ص1، ج 1379فردوسـی،  (تقسیم کـرد  

ودایی درست شبیه به نظام طبقاتی اوسـتایی در ایـران بـوده کـه نشـان       تقسیمات ریگ
هـا آن را بـه    م طبقاتی میان دو کشور، منشأ مشـترکی داشـته و آریـایی   دهد منبع نظا می

وجود آورده بودند و بـه دنبـال مهـاجرت بـه سـرزمین هنـد، آن را نیـز انتقـال دادنـد          
  ).18. ، ص1384کوب،  زرین(

هایی را که در  گاه نتوانست صورت نظام طبقاتی کاست بندي ایرانیان هیچ نظام طبقه
؛ چراکه اسـاس نظـام طبقـاتی کاسـت در هنـد ایـن بـود کـه         هند هست به خود بگیرد

ها کامالً جدا کنند و بر اساس طبقه آریا ورنا و داسا ورنا  ها خود را از غیرآریایی آریایی
تـدریج   هـا هـم اثـر گذاشـت و بـه      کم در خود آریایی بندي کم این تقسیم .تقسیم شدند

به وجود آمد و به این ترتیب  هانبندي دیگري بر اساس مشاغل و حرف در میان آ تقسیم
طبقه وایسیه شـامل دهقانـان، کشـاورزان،    . بندي شد امور زندگی در جامعه آریایی طبقه
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. دادنـد  طبقه کاشتریاها، حکمرانان و جنگاوران را تشکیل مـی . وران بود دامداران و پیشه
شـد   تصور مـی در پایان، طبقه برهمنان که همان روحانیان بودند شامل متفکرانی بود که 

هـاي نـژادي و ملـی را حفـظ و      باید راهنماي جامعه در سیاست و دین باشند و ایدئال
  .حراست کنند

در پایین این سه طبقه اصلی آریا ورنایی، طبقه داسـا ورنـایی یـا سـودراهاي غیـر      
در میـان  . شـد  آریایی قرار گرفتند که شامل کارگران عادي و غیرمـاهر و مـزدوران مـی   

تدریج با طبقه پایین اجتماع  ی، افراد بسیاري از قبایل هند نیز بودند که بههاي بوم هندي
شـکل   این جریان هم. گرفتند شدند و در میان ایشان جاي می شکل می یعنی سودراها هم
گونه که امروزه  جاي گرفتن، جریان مداومی در میان آنها بود؛ همان هاشدن و در طبقۀ آن

فراد آدیباسی یا افراد قبایلی که داراي ادیان خاص خود مثـل  ا .نیز این جریان ادامه دارد
پرستی و غیره هستد، وقتی به دین هندو گـرایش پیـدا    پرستی، طبعیت آنیمیسم، فیتیشسم

شوند باید عضو طبقه خاصی از طبقات نظام طبقاتی کاست بشوند تا  کنند و هندو می می
کان وجود ندارد که برهمن یا کاشتریا و این ام هابراي آن. بتوانند در آن هویت پیدا کنند

بـاقی   هـا یا وایسیه شوند چرا که جزء آریا ورنا نیستند و تنهـا طبقـه سـودارها بـراي آن    
کننـد،   ماند و از طریق این هویت جدید است که شغلی در ردیف طبقه خود پیدا می می

  .دهند کنند و ادامۀ زندگی می ازدواج می

  اود  نظام طبقاتی ورنایی در ریگ
هایی که به سرزمین هند مهاجرت کردند، به دلیل اختالف رنگ پوست میان خود  آریایی

تنهـا آثـار   . دادنـد  اي و بومیان هندي، نظام طبقاتی را در جامعه هند پیشـرفت گسـترده  
هـاي بعـدي خـود بـود،      مانده که نشانگر تفکر و اندیشۀ ایـن مردمـان بـراي نسـل     باقی

انـد   شده سال قبل از میالد مسیح سروده 1500تا  1000هاي ودایی است که بین  سروده
معروف  ودا وجود دارد، وجود سرود نکته مهمی که در ریگ). 36. ، ص1979کیتکار، (

در این سـرود معـروف   . است که به معنی پرورش است» ها پوروشا سوکت«و روحانی 
. ود آمده استبندي اجتماعی هند شکل گرفته و به وج است که اساس و پایه نظام طبقه
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  :این سرود آمده 12و  11در بند 
v  را ذبح کردند، آن را به چند قطعه تقسیم نمودند، دهان ) پرورش(وقتی پوروشا

  ها و پاهایش را چه نامیدند؟ او چیست؟ بازوانش کدام؟ ران
v   هـایش وایسـیه، و شـودر از     دهان او برهمن بود، و دو دسـتش راجینـه، و ران

 83در مانداالي دهم سـرود   ).183. ، ص1367ودا،  گزیده ریگ( آمد پاهایش به وجود
اي که رعـد را چـون سـالحی بـه       اي مینو،  به سوي من آي،«: ودا نیز آمده است ریگ

ودا،  گزیـده ریـگ  (» دست داري، در فکر دوست خود باش و داسیوها را هـالك سـاز  
ن قـدرت تـو را در   اي پوروراسه، ایزدا و سپس«: همچنین آمده است ).335. ، ص1367

 ).347. ، ص1367ودا،  گزیده ریگ(» جنگ افزون ساختند تا دسیوها را از میان برداري
اي رودراها، مـا  «: یا آنکه در ستایش میترا و وارنا مانداالي پنجم سرود هفتاد آمده است

بخشی ماهر  شما که در نجات. را با پاسداران خود محافظت فرمایید و ما را نجات دهید
. ، ص1367ودا،  گزیـده ریـگ  (» ید، باشد که ما خودمان دسـیوها را مطیـع سـازیم   هست
381.(  

ودا مشخص است، دو دورة خـاص را   نکته جالب توجهی که در سرودهاي ریگ
دوران جنـگ و خـونریزي   : ها عبارتند از دهد، این دوره در جامعه آریایی به ما نشان می

قسـمت اول   .آشـتی میـان ایـن دو جامعـه    ها و داسیوها؛ و زمـان صـلح و    میان آریایی
سرودها، به صورتی است که بحـث از کشـتار و هـالك کـردن داسـیوها اسـت ماننـد        

در قسـمت دوم نیـز بحـث از صـلح و آشـتی اسـت       . مانداالي دهم سرود هشتاد و سه
یعنی خاموش شدن آتش جنگ و درگیري میان دو جامعـه آریـا ورنـا و داسـا ورنـا و      

ودا از  اکنـون ریـگ  . هـا  به عنوان شهروندان جدید از سوي آریاییقبول کردن داسیوها 
نشـاند تـا    ها می سازد و آنان را به نوعی در کنار آریایی داسیوها مقام و مرتبه خاصی می

ودا آمـده   ریـگ  19در اندراو اندرانی بخش  .آرامش نسبی در جامعه آریا ورنا برپا شود
گزیـده  (» اده بـر همـه نظـر کـرده میـرم     داسه و آریا را از یکـدیگر تشـخیص د  «: است
  ).357. ، ص1367ودا،  ریگ
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اي اندراي «: آمده است 18بند ) 11مانداالي دوم، سرود (همچنین در ستایش اندرا 
را مقهـور سـاختی   » دانـوه «فرزند عنکبـوت ماننـد   » وریترا«قهرمان، نیرویی را که با آن 

سـیوها در طـرف چـپ تـو قـرار      دا. نگاهدار و دریچه روشنایی را به سوي آریا بگشـا 
آن مردانی را که تحت حمایت تو بر رقیبان «: همین سرود آمده است 19در بند . »اند گرفته

ایـن را  . ها بر داسیوها غلبه کردند، احترام نماییم گونه که آریا اند، همان خود پیشی گرفته
هـالك  » ترتیـه « را براي دوسـتی » توشتر«پسر » ویشورپ«تو ) اي تو انجام داده(براي ما 
اي «: یـا در بخـش دیگـري آمـده اسـت      ).63. ، ص1367ودا،  گزیده ریگ(» اي ساخته
اي  پیش از این دربند کرده بود آزاد ساخته) اهما(هاي عظیم را که  اي قهرمان، تو آب اندرا،

اند، آن بـرده را کـه الف    اي و به نیرویی که سرودها به تو بخشیده و آنها را پخش نموده
در این قسمت برده را ). 59. ، ص1367ودا،  گزیده ریگ(» اي انی میزد فرو انداختهجاوید

ودا در سـتایش   همچنین در مانداالي پنجم سرود هفتاد ریگ .اند به داسیوها معنی کرده
پاسداران خود محافظـت فرماییـد و مـا را     اي روداها، ما را با«: میترا و وارنا آمده است

» بخشی ماهرید، باشد که خودمان داسیوها را مطیع سازیم جاتنجات دهید، شما که در ن
ودا آمده که  جمعاً ده بار نام داسیو و داسه در ریگ ).381. ، ص1367ودا،  گزیده ریگ(

  .شش بار آن، نام داسیو است و چهار بار آن نام داسه است
دهندة تقسـیمات خـاص دینـی     ، نشان»ها پوروشا سوکت«اما سروده معروف دینی 

ست که تفکرات دینی به صورت یک پشتوانه خاص در حمایت از نظام طبقاتی کاست ا
در این سروده دینی، برهمنان از دهان پوروشا بیرون آمدند و راجانیـا کـه   . درآمده است

همان طبقه کاشتریا است از بازوان او و وایسیه نیز از قسمت ران و در پایان شودراها از 
نظر هنـدي،   اگرچه طبق عقیده محققان صاحب. اند آمده قسمت پاهاي پوروشا به وجود

بنـدي   تواند نمایانگر کار و مشـاغل و تقسـیم   این سرود، نسبتاً جدید و تازه است و نمی
ها پیش از مهاجرت و ورود به  ودا باشد، زیرا آریایی نظام طبقاتی کاست در دوره ریگ

حث از چهار طبقه مجزا اسـت  سرزمین هند داراي سه طبقۀ متفاوت بودند و در اینجا ب
)Dutt, 1951, p. 37.(  



 1390فصلنامه مطالعات جهان؛ سال اول؛ شماره دوم؛ زمستان      138

ودا آمـده اسـت، ایـن مسـئله را بـه       ودا که در کتاب ریگ بندي دوران ریگ طبقه
و » آریاوارنـا «آورد که در آن دوره ودایـی جامعـه هنـد بـه دو گـروه بـزرگ،        وجود می

» آریاوارنـا «تقسیم شده بود که طبقات اجتماعی کاست، تنها در درون طبقـه  » داساوارنا«
شود و کالً معلوم نیست این نظام طبقاتی کاست در کجاي سرزمین هند شکل  مطرح می
ودا و تشابه بسـیاري از   محققان زیادي توافق دارند تشابه میان اوستا و ریگ. گرفته بود

ها از طریق سرزمین ایـران وارد   دهد هندوآریایی ودایی نشان می ایزدان اوستایی و ریگ
زمانی نیز اجداد این دو جامعه با یکدیگر در یک اجتمـاع بـزرگ زنـدگی    . دان هند شده

اي در درون جامعه خود بودند؛ یعنـی   طبقه بندي بزرگ سه کردند که داراي یک طبقه می
ها به یک جامعه هندوآریایی درآیند و از جامعه اصـلی خـود جـدا     پیش از آنکه آریایی

ها در درون جامعه آنها  بندي شوند، این طبقهشوند و مهاجرت کنند و وارد سرزمین هند 
کند  به این شکل بیان می» ها پوروشا سوکت«وجود داشته است؛ اما چگونه سروده دینی 

هاي مختلف بدن پوروشـا ظـاهر و متولـد     بخش که این چهار طبقه اجتماعی کاست از
  .)Masani, 1945, p. 31(شوند، و کالً در چه زمانی سروده شده است، معلوم نیست  می

بینیم، ولی در مقابل بـا   ودا هیچ نامی از سودراها نمی ما در نخستین بخش از ریگ
شویم؛ عنوان  لغت داسوها یا داساها که به معناي برده، نوکر و مستخدم است، مواجه می

ها درآمده و به عنوان بردگـان تحـت    مردمان بومی سرزمین هند که تحت کنترل آریایی
پوروشـا  «ودا آورده شـده اسـت، امـا در     قط در بخش جدیدتر ریـگ ها ف سلطه آریایی

  .شود براي اولین بار از طبقه سودراها نام برده می» ها سوکت
شناسان هندي، چنانچه بخواهیم اصل نظام طبقـاتی کاسـت را    ي انسانها طبق گفته

یـک کلمـه   این واژه که . بدانیم، باید از مطالعه آثار سانسکریت در مورد ورنا آغاز کنیم
دوگانه است، هم به معنی رنگ است و هم بـه معنـاي طبقـه بسـیار مهـم بـوده اسـت        

براي درك بیشتر نظـام طبقـاتی کاسـت، بایـد نگـاهی بـه       ). 30. ، ص1949مجومدار، (
 و 1آنها مردمان اولیه درآویدي  .بودند، بیاندازیم وارنا نژادهاي اولیه هند که عاملین اصلی

                                                             
1. Pre-dearvidians 
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بودنـد کـه امـروزه آنهـا را در     ) 6. ، ص1ج ، 1358جاللی نایینی، ( 1ها اي پرتو مدیترانه
کننـد،   ي هنـد زنـدگی مـی   هـا  جامعه هند به نام آدیباسی یا مردمان قبایلی که در جنگل

، نظام کاست بر اساس رنگ پوست شکل هاو آن ها و از تداخل نژادي آریاییشناسیم  می
با یکدیگر ترکیب کند و تداخل نژادي  عواملی که در ابتدا توانست این نژادها را. گرفت

جذب افراد به سمت زندگی آرام و ثابت براي افراد ) 1: به وجود آورد عبارت بودند از
مرحله گسترش و توسعه تمـدن  ) 3کم بودن زن در میان مهاجمین آریایی؛ ) 2بااصالت؛ 
  .در سرزمین هند ها درآویدي

ي داشـتند، بلکـه در برخوردهـاي    تنها نقش مهمی در آمیختگی نژاد عوامل فوق نه
اما ). 33. ، ص1949مجومدار، (فرهنگی نژادهاي مختلف نیز نقش بسیاري داشته است 

عامل از بین رفـتن   ها با آدیباسی ها متوجه شدند این تداخل نژادي آریایی ها بعداً آریایی
ـ      ایی از نژاد خود آنها خواهد شد، و در نتیجه قوانین بازدارنـده بـراي حفـظ جامعـه آری

ودایـی بـه مـرور زمـان و در      تقسیمات ریـگ . ي روحانی به وجود آمدها سوي برهمن
یافتـۀ   بندي اشاعه تقسیم. مراحل بعدي به طبقات متعدد و گوناگون رشد و توسعه یافتند

ي زیـاد  هـا  هاي معین شدت یافت و عامل تکثیر الیه تدریج با محدودیت ودایی، به ریگ
  .کاست موجود در هند شد

  شأ وارنامن
 2»ها پورشا سوکت«به نام  اي همه محققان علوم اجتماعی معتقدند تنها منشأ وارنا، سروده

در این سرود است که براي اولین بار نـام چهـار طبقـه نظـام     . است ودا در کتاب ریگ
سودراها آورده شده و این طبقات وایسیه، و ي برهمن، راجانیا، ها اجتماعی کاست به نام

 .اند طریق ایزدي به نام برهما آفریده شدهاجتماعی از 
 
  

                                                             
1. Proto-mediterranean 

2. Purushasukta 
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  معنی وارنا
این کلمه در اصل براي تشـخیص  . پوست است» رنگ«کلمه وارنا از نظر ادبی به معنی 

و اشاره به تفاوت میان افراد جامعه آریایی و بومیان هندي که به عنوان داساها خوانـده  
ودا کلمـه وارنـا    در ریـگ : نویسد در این مورد می 1گوري. شد شدند، به کار برده می می

این کلمـه تنهـا بـراي    . شود یک از طبقات چهارگانه کاست استفاده نمی هرگز براي هیچ
بومیان هندي که آنها را با گروه » آریا ورنا«ها آورده شده است که به عنوان  طبقه آریایی

و » آریـا وارنـا  «ن ودا میـا  تفاوتی که ریـگ . پرداختند گفتند، به مقابله می می» داسا ورنا«
. ها و سودراها اسـت  کند، تنها دلیل نشان دادن تفاوت میان آریایی می اعالم» داسا وارنا«

ودا یک بخش اجتماعی وجود دارد که تقسـیمی را در مـورد جامعـه صـورت      در ریگ
در این . کند تقسیم میوایسیه، دهد که جامعه را به سه طبقه یعنی برهمنان، کاشتریا و  می

بندي، برهمنان و کاشتریا به طور وسیعی به صـورت گروهـی از مـردم عـادي و      تقسیم
 2»ها پوروشاسوکت«اما طبقه چهارم سودراها تنها در سروده . اند معمولی نشان داده شده

است که در ردیف یک طبقه اجتماعی آورده شـده و ایـن تنهـا منبعـی اسـت کـه نـام        
  ).Ghurye, 1979, p. 160(شده است سودراها به عنوان طبقه چهارم اجتماعی ذکر 

  وظایف چهار طبقۀ وارناها
علما و متفکران مذهب هندو، وظایف و تعهدات خاص و متفاوتی را براي اعضاي هـر  

اند کـه هریـک از افـراد طبقـات مختلـف       چهار طبقه نظام کاست ورنایی در نظر گرفته
یفه کنند؛ به عنوان مثال بایست به تعهدات خود در قبال کاست خود انجام وظ ورنایی می

کنترل خشم، مشاهده حقایق، گذشت، رفتار خالصانه و طرق مختلف سلوك که بخشی 
از حقیقت است؛ و مسائل دیگر که از وظایف اصلی هر چهار طبقه کاست ورنایی است 

امـا وظـایف دیگـري نیـز وجـود دارد کـه       . که هر فرد باید آنها را با دقت انجـام دهـد  
خاصی دارد که افراد آن کاست باید آنها را به دقـت انجـام دهنـد و    اختصاص به طبقه 

                                                             
1. Ghurye 
2. Mahshwara 
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آموزش کنترل نفس، ریاضت کشیدن کـه از  : توانند آنها را انجام دهند مانند دیگران نمی
وظایف اصلی برهمنان است؛ حمایت از مردم، قربانی کردن، و هدیه دادن که از وظایف 

شن قربـانی، قربـانی کـردن، کسـب     خاص طبقه کاشتریا یا جنگجویان است؛ گرفتن ج
ثروت از طریق مشاغل گوناگون که به صورت تجارت و بازرگانی به صورت منصـفانه  

خاص کاست وایسیه است؛ اما کاست چهـارم کـه در مـورد امـور     باید باشد و از امور 
 سودراها است، کمک دادن به وارناهاي دیگر است که همان طبقات باالي نظام کاسـت 

  .ظایف آنها شمرده شده استهستند و از و
تواننـد ایـن    ودا را ندارنـد و نمـی   هـاي  مـتن گویند طبقه سودراها حق خواندن  می
 .هاي ودا را حفظ کنند، چراکه بر آنها ممنوع است و گناهی بزرگ است این عمل بخش

علما و متفکران مذهب هندو معتقدند افراد تمام وارناها باید وظایف مربوط بـه کاسـت   
دقت انجام دهند، چراکه مقداري از تعیین وظایف افراد در مقابل نظام کاست  هخود را ب

و مجموعـه  شـده  که همان برهما است، براي آنها تعیین  1توسط ایزدي به نام ماهشاوارا
هاي او در دو قانون مجزا شکل گرفته که مجموعـه قـوانین نظـام طبقـاتی کاسـت       گفته

نابراین، وظایف عادي براي تمام وارناها همـین  ورنایی براي هندوها تعیین شده است؛ ب
نوازي به عنوان یک اصل مهم بـراي   ؛ مثالً مهمان)95. ، ص1979کیتکار، (قوانین است 

 دارما، کارماروي از قوانین و اصول  همه افراد بیان شده که احترام گذاشتن، اجرا و دنباله
. دیگر وظایف بزرگ آنهاستپیشکش کردن، کمک و هدایا به دیگران، از . است 2و آرتا

رعایـت حقـایق زنـدگی و    : حتی انجام وظیفه برهمنان در این قوانین عبـارت اسـت از  
مشاهده آنها؛ انجام رفتار و اخالق مقررشـده توسـط وارنـا؛ اجـراي قربـانی؛ پرهیـز از       

  .هرگونه آسیب رساندن به هر موجودي
هـاي   کـه بـا کاسـت   به طور مشابه کاست کاشتریا نیز داراي وظایف خاصی است 

مجازات و تنبیه کسانی کـه  : این وظایف عبارت است از. هایی است دیگر داراي تفاوت

                                                             
1. Mahshavarna 

2. Arta 
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نیـز بـا    وایسـیه وظـایف کاسـت    .رسانند؛ و کمک به مظلومان به مردم آزار و اذیت می
این وظایف شامل کار و تالش مشروع بـراي  . هاي است هاي دیگر داراي تفاوت کاست

در پایان باید گفت  .شوند به دو ورناي برهمن و کاشتریا، می خدمت به مردم؛ و خدمت
کامالً متفـاوت  وایسیه ها، کاشتریا و  هاي برهمن وظایف طبقه کاست سودراها با کاست

وظیفه اصلی این کاست ورنایی خدمت به سه کاست دیگر یا سه وارنـاي دیگـر   . است
  .است

شود و هر فرد  مشخص می ها هاي بین کاست از طریق این وظایف است که تفاوت
اش در برابر  ها چه واکنشی انجام دهد و حدود وظیفه داند در برابر دیگر کاست کامالً می

 .Ghurye, 1979, p(هاي دیگر باید بـه چـه صـورت باشـد      کاست خود و در برابر کاست

165.(  

  ورناي برهمن) الف
ن متفاوت به دن می دیِـن بـه ایـزدان؛    : آیند یا میگویند، برهمنان اصوالً با سه وظیفه و دیِ

ن به خردمندان، علما و متفکرین مـذهب هنـدو   ن به والدین؛ دیِ برهمنـان از طریـق    .دیِ
تواننـد ایـن سـه     قربانی کردن، داشتن فرزندان صالح و مطالعه و تحقیق کتب ودایی می

ن خود را به جا آورند سه کاست دیگـر وارناهـا بایـد مطـابق بـا آمـوزش و تعلـیم        . دیِ
در طـول  . برهمنان باید وظایف سه وارناي دیگـر را اعـالم کننـد   . همنان زندگی کنندبر

هاي مـذهبی تـا حـد     و آیین دوره بعد از ودیک، اهمیت قربانی کردن، برگزاري مناسک
در نتیجـه، ایـن مسـائل توانسـت     . بسیار زیادي در میان جامعه هندوها افـزایش یافـت  

برگزاري مناسک قربانی براي برهمنـان بـه شـکل     مزیت. جایگاه برهمنان را باالتر ببرد
بایست هم ایزدان و هم برهمنـان را عبـادت و    که مردم می انحصاري درآمد، به صورتی

توانست مناسک قربانی را بـراي آنهـا انجـام     پرستش کنند، چراکه هیچ فرد دیگري نمی
حـق امتیـاز آن   انجامید و با دعاهاي فراوانی کـه   ها به طول می دهد؛ مراسمی که ساعت

آمـده  » ماهابهاراتـا «به همین دلیل، در کتـاب  . شد تنها در اختیار برهمنان بود، همراه می
است که تنها یک وارنا وجود دارد و آن هم وارناي بـرهمن اسـت و دیگـر وارناهـاي     
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 ).Singh, 1990, p. 63(همگی ساختگی هسـتند  ) که همان سه کاست دیگر باشند(موجود 
ه رفیع و واالي برهمنان در جامعه، توانست امتیازات اجتماعی فراوانـی  در نتیجه جایگا

این امتیازات اجتماعی به صورتی شد که تا به امروز برهمنـان  . را براي آنها فراهم آورد
هاي اجتماعی هستند که از دیرباز آغاز شـده و همچنـان ادامـه دارد     داراي همان مزیت

)Wheeler, 1952, p. 132.(  

  کاشتریاورناي ) ب
در نظام طبقاتی ورنایی، کاست کاشتریا دومین طبقه از نظام طبقاتی کاست جامعه هنـد  

واژه راجانیا در ادبیات سانسکریت متـرادف بـا واژه کاشـتریا آمـده     . را در اختیار دارند
ها آمده واژه کاشتریا از ریشه کاشترا به معنـی   همچنین در سروده پوروشا سوکت. است

زادگـان   رسد افراد این طبقه را در ابتدا اشراف و نجیب به نظر می. ستحاکمیت قانون ا
حمایـت از مـردم،   : ترین وظایف آنها نیز عبارت بـود از  دادند که مهم آریایی تشکیل می

انجام مراسم قربانی، هدیه دادن و غیره که به عنوان وظایف خاص طبقه کاشـتریا بیـان   
  ).Singh, 1990, p. 62(شده است 

  اي وایسیهورن) ج
وایسیه از نظـر لغـوي بـه    . دهد وایسیه وارنا، سومین طبقه تشکیالت کاست را نشان می

در ادبیات ودایی، فاصله زیادي بین طبقه برهمنان و کاشـتریا  . شود تمام مردم اطالق می
ها و  اصوالً روحانیان و حاکمان، راجه. از یک طرف و وایسیه از طرف دیگر وجود دارد

در ادبیات ودیک حتی یـک  . شدند بین طبقه برهمنان و کاشتریا انتخاب میپادشاهان از 
  ).Singh, 1990, p. 63(توان به دست آورد  مقام برهمنی نمی نمونه از ارتقاي وایسیه به

  ها یا داسا ورنا ورناي سودرا) د
ها یا داسا ورنا در طبقه چهارم ایـن نظـام    در ساختار اصلی نظام طبقاتی کاست، سودرا

توان مشاهده کرد کـه در   راحتی می در ادبیات ودیک، واژه داسا را به. استی قرار دارندک
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سـودرا  این واژه بعداً با واژه . بسیاري از کتب دینی هندوها آمده و به معناي نوکر است
و  گوري، کیتکار، انصاري 1،ادها کریشنانشناسان همچون  بعضی از انسان. شد معنی هم

انـد، امـا طـولی     ها در ابتدا بر اساس مشاغل شکل گرفتـه  د، کاستبسیاري دیگر معتقدن
هـاي بعـدي نیـز انتقـال      ها به صورت ارثی درآمد و به نسـل  بندي نکشید که این تقسیم

این جریان ارثی بودن، در دورة بعد از ودیک جایگاه اصـلی خـود را در جامعـه    . یافت
هـا بـه چهـار وارنـا      ا کاسـت هند به دست آورد و پیش از آن وجود نداشت، اما بعـده 

  ).Singh, 1990, p. 63( درآمدند و از یکدیگر کامالً مجزا شدند

  گیري نتیجه
اي است با ریشه پرتقالی کـه وارد   همه اندیشمندان علوم اجتماعی معتقدند کاست کلمه

کلمه وارنا که از نظر ادبی به معنـی رنـگ پوسـت اسـت، در     . زبان انگلیسی شده است
یص و اشاره به تفاوت میان جامعه آریایی و بومیان هندي که به عنـوان  اصل براي تشخ

ودا کلمه وارنا تنها براي نـژاد   در ریگ. شدند، به کار برده شده است داساها خوانده می
آورده  ،انـد  و داراي رنگ پوست سفید بودهاند  آریایی که به عنوان آریا ورنا خوانده شده

کنـد، تنهـا دلیـل     وارنا و داسا وارنا اعالم مـی  ان آریاودا می تفاوتی که ریگ. شده است
در ایـن  . نشان دادن تفاوت میان جامعه آریایی و غیـر آریـایی بـه نـام سـودراها اسـت      

ودا جامعه آریایی را در یک طرف قرار داده، و طرف دیگـر مردمـان    ، ریگبندي تقسیم
 بنـدي  در ایـن تقسـیم  . ندو سیاه هسـت  اي اند که داراي پوست قهوه بومی هند قرار گرفته

قـرار داده شـده و    هـا  ودا، آفرینش طبقات آریا ورنا از سر، بـازوان و سـینه و ران   ریگ
ایـن مسـئله خـود    . انـد  ین بخـش بـدن بـه وجـود آمـده     تـر  پست بومیان از پا به عنوان

قبل از مهاجرت خـود بـه سـرزمین هنـد داراي نظـام       ها دهنده آن است که آریایی نشان
طبقات خود را بر اساس بدن انسان در نظر گرفته  بندي ، و تقسیماند بوده طبقاتی کاست

بندي جدید خود تنها قسمتی که از آن باقی مانده بود پا بود که به داسا  در تقسیم. بودند

                                                             
1. Adah Krishnan 
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اما چنانچه بخواهیم کلیه عقاید و نظرات را به صـورت خالصـه بیـان    . ورناها داده شد
  :بندي کرد زیر دسته توان آنها را به صورت کنیم، می

بـر جامعـه هنـد     ها تقسیمات چهارگانه ورنایی به صورت فشار از سوي آریایی. 1
  تزریق نشده، بلکه یک جریان کامالً حفاظتی از فرهنگ و اصول نژادي بوده است؛

ي هنـدي، بـه صـورت یـک     ها ها با غیر آریایی گروهی آریایی هاي برون ازدواج. 2
عه آریایی پدیدار شده بود، و طبقـه جدیـدي بـر اسـاس     مشکل جدید اجتماعی در جام

  ها ایجاد کرده بود؛ ها و غیر آریایی تداخل خونی بین آریایی
این نظام طبقـاتی را بـراي جامعـه آریـایی      ها دهد برهمن نظام طبقاتی نشان می. 3

ا خود به وجود آوردند تا راهی براي جلوگیري از تداخل نژادي بیشتر میان آریا ورناها ب
  داسا ورناها شود؛

براي خود  ها ي جامعه را خود آریاییها ترین بخش دهد اصلی این نظام نشان می. 4
داشـتی   که در طول تاریخ کسی نتواند به مشاغل آنها چشم طوري انتخاب کرده بودند، به

  داشته باشد؛
براي حفاظت از اصول نظام طبقاتی کاست، نیاز مبرمی به داشتن رنگ مـذهبی  . 5

  ودا به آن داده شده است؛ ي ریگها ه که از طریق سرودهبود
هـاي معـین بـراي کسـب مشـاغل اختصـاص دارد کـه داراي         کاست بـه روش . 6

ي مرتبط همراه است که توسط ها بندي با اصل نژاد این مرز. مرزبندي خاص خود است
  ها و قوانین به وجود آمده و توانسته آنها را شکل دهد؛ سنت

حیات اجتمـاعی کاسـت   . است ها ورنایی، محصول اندیشه آریایینظام طبقاتی . 7
ي کهن هند بوده که از طریق آن توانستند تحوالت عظیمـی   نیز وابسته به تقسیمات نژاد

  را در جامعه خود در طول تاریخ به وجود آورند؛
این نظام همچنان در جامعه هند استوار است و اعضاي جامعـه بـه آن احتـرام    ) 8

  .گذارند می
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