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Abstract 
Indian society has long been dominated by a strict social class system that was 
rooted in religious texts and teachings of the Vedic era. The importance and 
influence of this social hierarchy was to the extent that almost all Hindu religious 
sects and intellectual currents had grown up in this structure and had somehow 
accepted it. But a few ideas did not believe in it and violated even it, such as the 
Bhakti tradition of southern Śaivism, which was formed, by sixty-three Śaiva saints 
or Nāyanmārs, which was one of the most influential popular currents in the Middle 
Ages. Many of these saints were from the lower classes of society and for some 
three centuries promoted the teachings that led to the formation of the Bhakti 
movement. Their most notable features are the lack of adherence to class structure 
and human equality. Investigation the fundamentals of Caste beliefs and the 
opposing view of Bhaktas and Śaiva Nāyanmārs, are the main questions of this 
paper.  
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 چكیده

ریشه دارد. « ای وِدَه»های دورۀ  ای قرار داشت که در متون دینی و اموزه مامعۀ هند از دیرباز تحت سلطۀ نظام طبقاتی سختگیرانه

ها و فِرَق دینی و فکری هنادو در هماین سااختار     مراتب امتماعی تا حدی بود که تقریباً همۀ مریان این سلسله ریتأثاهمیت و 

هایی این ساختار را باور نداشتند و از ان تخطی کردند؛ مانند طریقت  پذیرفته بودند. اما معدود اندیشه ی ان رانوع بهرشد کرده و 

شکل گرفتاه باود و یکای از    « ناینمارها»تن از قدیسین شیوایی یا  وسه شصتسنت شیواپرستی منوب هند که توسط « بَهکتی»

سیاری از این قدیسین از طبقات پایین مامعه بودند و طی حدود ساه  های میانه بود. ب های مردمی در سده مریان نیرگذارتریتأث

تاوان باه عادم     های اناان مای   منجر شد. از بارزترین ویژگی« منبش بَهکتی»گیری  هایی را ترویج کردند که به شکل اموزه  سده

و « ها بَهکته»ویژه  های مخالا، ان به باوری و دیدگاه ها اشاره کرد. بررسی مبانی کاست پایبندی به ساختار طبقاتی و برابری انسان

 . های اصلی این نوشتار را تشکیل داده است ، پرسش«ناینمارهای شیوایی»

   واژگان کلیدی
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 مقدمه

خاود  مامعۀ هند، مانند بسیاری از موامع باستانی، از دیرباز دارای ساختار طبقااتی خااص   

ای است که اثار ان را حتی در حال حاضار نیاز    ی بنیادین و ریشهقدر بهبوده و این ساختار 

های مختلا مای بررسای دارد   توان مشاهده کرد. مفهوم طبقۀ امتماعی در هند، از منبه می

هاای ایان    زمیناه  تارین  گیارد. یکای از مهام    های گونااگون را دربار مای    و طیفی از تعریا

باه   وضاوح  باه توان متون دینی کهن هند دانست که در انها افراد مامعاه،   بندی را می تقسیم

چند گروه تقسیم و برای هر یک از انها وظایفی تعیاین شاده اسات. در متاون دینای هناد       

 بندی دینی مردم، اصلی مهم بود و پیروی از یا همان تقسیم 1«وَرنه»باستان تکالیاِ مبتنی بر 

شد. اما با مطالعۀ تاریخ و فلسافۀ هناد باا     محسوب می« ای وِدَه»ان به معنای پیروی از دینِ 

شویم که در شکل اصیل و تغییرنیافتۀ خود، به نظام طبقااتی   رو می ی دیگری روبهکردهایرو

کنناد.   بنادی مای   های دیگری دساته  ها را بر اساس ویژگی اند و انسان مامعه تومهی نداشته

ترین نمونۀ این نوع تفکرات است. در سنت بَهکتی شیوایی مناوب   مطرح 2«کتیمنبش بَه»

 توان مشاهده کرد.  هند مفهوم واقعی این ساختارشکنی را می

هاای دینای و    دیرینه بودن طبقات امتماعی در هند و مبتنی بودن ان بر برخی ضرورت

سات کاه ایان سااختار در     ایینی، تاریخی و امتماعی، پژوهشگران را به این نتیجه رسانده ا

مامعۀ هند بسیار نیرومند بوده و هر تالشی برای از بین بردن ان، تاکنون ناکام مانده اسات.  

کاه باه براباری و مسااوات      5«کبیار »و  4«رامانَنده»، 3«باسَوَه»های میانه افرادی چون  در سده

باین ببرناد، اماا     ها باور داشتند، تالش کردند که موضوع کاست را در پیروان خود از انسان

های انها خیلی زود شکل نوعی کاست مدید را به خود گرفت و در برخای ماوارد در    فرقه

های دیگری نیز تبدیل شد. البته در سدۀ اخیر، غلباه و سالطۀ    درون خود تقسیم و به کاست

                                                                                                                                        
1. Varna 

2. Bhakti Movement 

3. Bāsava 

4. Rāmānanda 

5. Kabir 
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هاای مهاتماا    تر شده که این امار بیشاتر مرهاون تاالش     نظام طبقاتی در هند اندکی کمرنگ

 (.Basham, 1986: 152) ستگاندی ا

توان دو رویکرد را در مامعۀ هند از یکادیگر متماایز کارد:     بندی کلی می در یک تقسیم

 دیا تأک مراتب سلسلههای دینی کهن هستند و بر حفظ این  هایی که تابع سنت نخست دیدگاه

وعی دارای ن ها با هم مبتنی و به دارند؛ و دیگری رویکردهایی که بیشتر بر برابری همۀ انسان

هاای اصالی و اساسای تعاالیم ان بار       که پایه -«منبش بَهکتی»های عرفانی هستند.  گرایش

ترین نمایندۀ این رویکرد دانست. از این منظار   توان مهم را می -همین دیدگاه استوار است 

کناد،   ها در پیشگاه خداوند برابر هستند و چیزی که انها را از یکدیگر متمایز می همۀ انسان

 یزان عشق و ارادت انها به پروردگار و فیض و لطا خداوند به انهاست. م

مراتبای و   باوری چیست؟ مبانی مخالفات و نقاض نظاام سلساله     اما مبانی نظری کاست

شیوایی دربارۀ نظام طبقااتی چگوناه اسات؟ ایان     « ناینمارهای»طبقات کدام است؟ دیدگاه 

   ها. نوشتار تالشی است برای بررسی این پرسش

   2و کاست 1عانی لغوی و اصطالحی: وَرنَه، جاتیم

بسایار متاداول و مهام    « کاسات »و « مااتی »، «وَرنه»در نظام طبقاتی هند اصطالحاتی چون 

ای  واژه« وَرنه»هستند. بنابراین توضی، انها برای شناخت بیشتر مامعۀ هند الزم خواهد بود. 

از این معانی تا حدود زیاادی باه    گیرد. برخی سَنسکریت است و معانی بسیاری را دربر می

عبارتند از: پوشش، ردا، مُباه،  « وَرنه» هم نزدیک و برخی متفاوتند. تعدادی از معانی لغوی

سَرپوش، شکل و ظاهر بیرونی، صورت، رنگ، رنگ چهره، درخشش، زیبایی، نژاد، گوناه،  

به مفهوم تضاد  در اصطالح« وَرنه»نوع، سرشت و طبیعت، کیفیت، ویژگی، قبیله )امتماع(. 

و اقاوام فاات، سفیدپوسات     3«هاا  داساه »و تفاوت رنگ بین قبایل بومی تیرۀ هند یاا هماان   

                                                                                                                                        
1. Jāti 

2. Caste 

3. Dāsa 
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است، اما بیشتر به چهار طبقاۀ اصالی امتمااعی ریشاه دارد کاه در       1«ها اریه»هندواروپایی 

، 3«هاا  بارهمن »کننادۀ طبقاۀ روحاانیون یاا هماان       شارح داده شاده و معرفای    2«مَنو»قانون 

 اسات  6«هاا  شاودره »، و خدمتگزاران یا 5«ها ویشیه»وران یا  ، پیشه4«ها کشتریه»یا  منگجویان
(Monier-Williams, 1960: 924; Marriot, 2005: 357.) 

است که مفاهیم تولد، تولید، تولد دوباره، شکل « ماتی»اصطالح دیگر واژۀ سَنسکریت 

قااتی مولاد، رتباه، کاسات،     ومود )انسان یا حیوان( که با تولاد تثبیات شاده، موقعیات طب    

-Monierگیارد )  خانواده، نژاد، گونه و دامنۀ وسیعی از معانی نزدیاک باه هام را دربار مای     

Williams, 1960: 418; Marriot, 2005: 357.) 

اسات.   7گرفته شده و به معنای خالص و اصایل  Castusواژۀ کاست که از ریشۀ التینی 

کار گرفتناد و از ان   ختار طبقات امتماعی هند بهها برای توضی، سا این اصطالح را پرتغالی

کردند که این نظام برای تمایز و حفظ اصالت خونی طبقاات   زمان رایج شد. انان تصور می

 .(Dutt, 1931, vol. 1: 1)مختلا مردم هند است 

دهند  قرار می« وَرنه»را معادل « کاست»های این حوزه، اصطالح  در بیشتر اثار و پژوهش

گیرند. نکتۀ شایان توماه ان اسات کاه باا گذشات زماان و        برابر می« ماتی»و گاهی نیز با 

ی هاا  رشااخه یزتوسعه و رشد موامع هندی دورۀ باستان، طبیعتاً هر طبقاۀ امتمااعی دارای   

در ذیال  « ماتی»های امتماعی یا  را همان گروه ها رشاخهیزتوان این  فراوان شد، بنابراین می

و طبقات اصالی  « ها وَرنه»دانست، ولی این نکته به ان معنا نیست که « وَرنه»یا « کاست»هر 

را برای هر « کاست»اند. در ضمن هرچند در ظاهر اصطالح  کارکرد شده اند یا کم از بین رفته

برند، باید دقت کرد و در دام این اشتباه نیفتاد  کار می به« ماتی»و « وَرنه»دو معادل ان، یعنی 

                                                                                                                                        
1. Aryian 

2. Manu 

3  . snamhārB  

4  . sayntāB  

5  . sāyatāB  

6. Śudras 

7. Pure 
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اند. طبقاات   اند یا در سدۀ اخیر به شکل دیگری درامده ت اصلی و کهن از بین رفتهکه طبقا

هاای   یاا گاروه  « مااتی »همچنان به قولت خود باقی هستند و ایان  « ها وَرنه»اصلی یا همان 

ی انها تغییار  ها رشاخهیز عنوان بهامتماعی هستند که بر حسب ضرورت و پیشرفت مامعه، 

 (.Basham, 1986: 149و توسعۀ فراوان یافتند )

یکی دانست )هرچناد اغلاب ایان    « وَرنه»را نباید با « کاست»معتقد است که « دومونت»

رای مثال اینکه بگوییم کاستِ برهمن صحی، نیسات و  باند(.  کار رفته دو مترادف یکدیگر به

مراتاب   را بیشاتر مرباوط باه سلساله    « کاسات »وی «. کاسات »است ناه  « وَرنه»برهمن یک 

تارین افاراد ایان     پاایین  عناوان  بهگوید که انها  می 1«ها نجس»داند. او در مورد  میامتماعی 

ای متحاد و   از نگااه بیرونای واژه  « کاسات »مراتب، دارای درمات مختلفای هساتند.    سلسله

مرکاب  « کاست»ها و تقسیمات ویژۀ خود را دارد. یک  کننده است، ولی از درون بخش یکی

ای متااوالی از مراتااب گوناااگون یااا سااطوح متفاااوت در  هااای فااراوان و زنجیااره از گااروه

همسری و ....( است کاه باا دیگار     ها و مشاغل، درون کارکردهای مختلا )متشکل از حرفه

در « گاروه »بایش از یاک   « کاسات »سطوح مامعه در ارتباط و تماس هستند. عالوه بر ان، 

هاا و   های مختلا گروه معنای عام ان، حالتی ذهنی است، حالتی که با ظهورش در موقعیت

   .(Dumont, 1970: 33 - 34; Marriott, 2005: 357-8) کند های خاصی را داللت می دسته

 پیدایش طبقات اجتماعی در هند

دربارۀ پیدایش طبقات امتماعی در سرزمین هند بین پژوهشگران اتفاق نظرومود ندارد. در 

نه، دو دیدگاه کلی در مورد چگونگی زمی  گرفته در این های انجام مجموع با بررسی پژوهش

توان از یکدیگر متمایز کرد. دیدگاه نخست منشأ  گیری طبقات امتماعی در هند را می شکل

های امتماعی و تاریخی مانناد قومیات و ناژاد،     طبقات امتماعی در مامعۀ هند را ضرورت

شناسان  ی مامعهها ها بیشتر حاصل تالش داند. این پژوهش شغل و حرفه، ازدوا  و غیره می

شناختی و تااریخی   مامعه مسائلو هندشناسان غربی است که ریشۀ طبقات امتماعی را در 

                                                                                                                                        
1. Untouchable 
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گیاری   علت شکل -که بر باورهای سنتی و دینی هندی مبتنی است  -دانند. دیدگاه دوم  می

داناد. در   متون مقدس هندی مای  دیتأکهند را ارادۀ خدا و « های کاست»طبقات امتماعی یا 

 .د شدنخواهمداگانه بررسی  طور بههر دو دیدگاه  ادامه

 تاریخی کاست   -خاستگاه اجتماعی 

هاای   واساطۀ اشاتراک   دانناد کاه باه    فردی مای  را امتماع و گروه منحصر به« کاست»برخی 

هاایی مانناد اداب و    های مشترک امتماعی )ویژگی موروثی گرد هم امده و دارای مشخصه

 «کاسات »هستند. اما به باور عدۀ دیگری از پژوهشگران، یاک  رسوم، شغل، ازدوا  و غذا( 
ای،  هایی است کاه ناام مشاترک دارناد و پیشاینۀ اساطوره       ها و گروه ای از خانواده مجموعه

را « کاسات ». نظریۀ دیگری مشخصۀ اصالی  1ی مشترکی برای خود قائل هستندالهانسانی یا 

. دیادگاه دیگاری دو   2داند انها میو شغل و حرفۀ سنتی « کاست»باورهای عمومی مردم ان 

را یکی تولد در ان طبقه و خانواده و دیگری ازدوا  در همان طبقه « کاست»شاخصۀ اصلی 

 .(Dutt, 1931, vol. 1: 1 - 4) 3داند می

 4«نسفیلد»در هند متعلق به « کاست»ها دربارۀ منشأ  ترین نظریه ترین و منسجم یکی از منطقی

دارد کاه ماوامعی کاه     دیتأککند. او  را از دیدگاه شغلی بررسی می« ها کاست»است که پیدایش 

های ابتدایی که با  کردند، از موامع و انسان صنعتگران ان به فلز دست یافته بودند و با ان کار می

ند. کردند )هنوز به فلز دست نیافته بودند(، رتباه و مقاام بااالتری داشات     چوب و حصیر کار می

دیگر اینکه دستکم در اغاز، روحانیون )طبقۀ برهمن( یا ومود نداشتند یا اینکاه مایگااه بااالتر    

توانستند در  امتماعی در انحصار انها نبود. طبق این دیدگاه حتی طبقۀ منگجویان )کشتریه( می

هاا و   ینکه ایا  مرور بهو  ها مدتهنگام مراسم قربانی، نقش روحانی برهمن را ایفا کنند. پس از 

ای برای ایان   تر شد، نیاز به شخص متخصص و ویژه تشریفات قربانی گسترش یافت و پیچیده

که قربانی نقش بسیار مهمای در زنادگی امتمااعی ان روزگاار      انجاکار ضرورت پیدا کرد. از 

                                                                                                                                        
1. Risley 

2. Sir E. A. Gait 

3. Ketkar 
4. Nesfield 



  449  (ینمارهامنتقد آن  نا یعرفان یها هندو و جنبش ینظام طبقات یمبان 

ترین مردم مامعه تبدیل شدند و پس از ان بود که مقاام   ترین و محترم ها به مهم داشت، برهمن

ها بااالترین طبقاۀ مامعاه     برهمن که یهنگامنیت در طبقۀ برهمن شکل موروثی پیدا کرد. روحا

و طبقاات دیگار را   « هاا  کاسات »های مامعه نیز برای احتیاط و دفاع از خود،  شدند، سایر گروه

  (.Baranabas & Mehta, 1965: 9) 1ومود اوردند به

و ریشاۀ مشاترک اسات کاه     خصوصیات اصلی یک کاست، یکی باور به منشأ  بنابراین

های دیگاری   شود و دیگری شغل و حرفۀ سنتی انان است. به مشخصه شامل همۀ اعضا می

هایی با نام مشاترک، شاغل یکساان، ناژاد یکساان نیاز        ی، مجموعه گروههمسر درونمانند 

شاود. باه    گیری ناوعی امتمااع همگان و یکدسات مای      توان اشاره کرد که سبب شکل می

توانناد باا شخصای خاار  از ان طبقاه ازدوا  کنناد.        نمی« کاست»ک ترتیب اعضای ی این

دارناد.  « ها کاست»هایی نه چندان مدی در غذا خوردن و نوشیدن با افراد دیگر  محدودیت

و طبقۀ انسان از زمان تولد « کاست»دارای مشاغل مشخص و ثابتی هستند. « ها کاست»همۀ 

خود اخرا  شود. انتقاال  « کاست»ها از  قانون دلیل نقض شود، مگر اینکه وی به او تعیین می

 .(Dutt, 1931, vol.1: 3 - 6) دیگر ممکن نیست« کاست»به « از یک کاست

ای  نتیجه را تالش بی« کاست»وموی منشأ امتماعی برای  گروهی از پژوهشگران مست

گیرد، بلکه تحول و تکامال   معتقدند که نظام امتماعی از مایی سرچشمه نمی انهادانند.  می

را در نظار   ناژاد   هام دیدگاه دیگری، که هم منبۀ کارکرد و  (.Cox, 1959: 83 - 84)یابد  می

دارد، معتقد است که کاست در هند پیش از یورش و اساتیالی اقاوام هنادواروپایی ایجااد     

هاا را والادین تعیاین     ثی به خود گرفتاه بودناد و ازدوا   شده بود، زیرا مشاغل شکل مورو

ای خاانواده   گرفت تا اسارار کااری و حرفاه    کردند و در بین افراد همان صنا انجام می می

2حفظ شود
 (Baranabas & Mehta, 1965: 9 - 10). 

برخی پژوهشگران برانند که مامعۀ هند پاس از مهاامرت و یاورش هنادواروپاییان و     
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نوعی ساختار طبقاتی قارار گرفات کاه در باین انهاا       ریتأثاین سرزمین، تحت  غلبۀ انان بر

های موامع هندواروپایی ساختارطبقاتی انان بود کاه   ترین ویژگی روا  داشت. یکی از مهم

به دلیل کاربرد و کارکردهای گوناگون افراد شکل گرفته بود و شاامل روحانیاان، حاکماان،    

کلی همۀ هندواروپاییان به یکی از ایان چهاار    طور بهبود. تامران، صنعتگران و خدمتکاران 

 مساتثنا ها، و زنان بیاوه   کِش ها، زُهلاد و ریاضت هایی مانند بچه طبقه تعلق داشتند. البته گروه

. باه هار   (Basham, 1986: 138 - 139)گرفتناد   بودند و خار  از این نظام چهارگانه قرار می

را ناشای از  « هاا  کاسات »گیری  ی از پژوهشگران، شکلتوان نتیجه گرفت که بسیار حال می

 . 1دانند های نژادی و رنگ می تفاوت

در درون ساختار مامعۀ هند، مانند عنصاری مقاولم و   « کاست»نقش امتماعی و کارکرد 

شاود. نظاام    محسوب می 2«دَرمه»ی یا همان الهاست که بازتابی از نظام اخالقی  دهنده شکل

ناپاذیر از   طبقاتی نقشی اساسی در زندگی امتماعی مردم هند ایفا کارده و بخشای مادایی   

توان پیامد طبیعی نیازها و باورهاای   تفکر و فرهنگ هندی است. نظام طبقاتی مذکور را می

های بعاد ایان مامعاه نیاز ماای تعماق دارد        ان در دوره ریتأثکهن این سرزمین دانست و 

(Zimmer, 1953: 152). 

 کاست خاستگاه دینی

 3ها وِدَهگیری طبقات امتماعی در هند، متون مقدسی مانند  های شکل ترین زمینه یکی از مهم

های مختلفی تقسیم کرده و به هریاک   ها را به گروه است. این متون انسان 4ها شاستره دَرمهو 

ه ایان متاون ایان    مایگاه، کارکرد و ارزش امتمااعی ویاژۀ خاود را داده اسات. از دیادگا     
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 بساا  چاه ی را در پای دارد و  الها بندی الزمۀ یک مامعۀ دینی بوده اسات و تأییادات    تقسیم

هاا اباالآ شاده اسات. برخای از پژوهشاگران        توسط خود خداوند و از راه وحی به انسان

هاا را از اصاول    های برهمن دانند که حقوق ایینی و مسئولیت اهمیت کاست را تا حدی می

، دیان هنادو نیاز وماود     «کاسات »کنند و معتقدند بدون مقولۀ  ندی تلقی میاساسی دین ه

نخواهد داشت. اما موضع هندوها در مورد مایگاه و اقتدار طبقۀ بارهمن، شااید از تسالیم    

تا به چالش کشیدن اختیارات انها بسایار متفااوت باشاد. اهمیات کاسات در       دوشرطیق یب

اسالم و بودا نیز در هند، به تبعیت از فرهناگ   فرهنگ هندی تا مایی است که ادیانی مانند

 .(Weber, 1958: 29)هندی در درون خود کاست دارند 

سارودۀ  و در  1وِدَه ریاگ دربارۀ پیدایش طبقاات امتمااعی هناد، در     باور سنتی و رایج

خادای   -یاا انساان  « پوروشاه »به این شرح امده که ایزدان پس از انکاه   2«سوکتَه پوروشَه»

هاا، و   از ران« ویشایه »از بازوها، « کشتریه»از دهان، « برهمن»اغازین را قربانی کردند، طبقۀ 

. هماین اساطوره را   (Rigveda, 1897, vol. 2, 10: 90)اند  امده ومود بهاز پاهای او « شودره»

نیز همین الگو را در کتاب خاود  « مَنو»کنیم و  ندی نیز مشاهده میدر برخی از دیگر متون ه

مراتب  های بعد با سلسله . نظام طبقاتی هند در دوره(Dutt, 1931, vol. 1: 4) شرح داده است

ۀ امتماعی )که در متون مقدس باستانی شرح داده شاده باود( مطابقات دارد. بار     رانیسختگ

مراتبای   ای از رواباط سلساله   بندی دقیاق و مجموعاه   ه، عالم در یک طرح طبقها وِدَهاساس 

شود. این تومیهات عمیاق   سازمان یافته است که انعکاس ان در ساختار مامعه مشاهده می

ها و امتماعات مستقلی شاده اسات کاه دارای قادرت کاافی       گیری بخش دینی سبب شکل

 .(Dumont, 1970: 65 - 89) 3های خود هستند برای ادارۀ امور و فعالیت

ان است که هرچند در ان به شکل گسترده به ساختار  شاستره درمَهنکتۀ شایان تومه در 
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دلیل ارتکاب گناهان بزرگ از ایان   که افراد را به طبقاتی چهارگانه پرداخته شده است، مایی

، این موضوع تنهاا  کند یمنجس و خار  از کاست از انها یاد  عنوان بهداند و  نظام خار  می

ارتباطی ندارد. بنابراین پاکی و ناپااکی  « وَرنه»اکی و ناپاکی مطرح است و به نظام از حیث پ

 1های اخالقی، ایینای و زیساتی   فقط در مفهوم الودگی و ناپاکی شاستره، درمَهشده در  بحث

 :Olivelle, 2008))مانند ناپاکی ناشی از ادرار، مدفوع و خوردن انواع گوشت( امده اسات  

189 - 216). 

بنادی بار اسااس پااکی و ناپااکی، بیشاتر        این موضوع نیز باید تومه کرد که تقسایم به 

ها مانند ناپاکی خاانوادگی، اشایا، بادنی و     برخاسته از متون دینی است. بخشی از ان ناپاکی

غیره در طبقات باالتر مامعه، شاید طی مراسم تشارف )تولاد دوبااره( برطارف شاود، اماا       

منسوب هستند، همچنان تاا اماروز   « مَنو»ها که به  ند. این قانوناین امکان را ندار« ها نجس»

. بناابراین  ( Dumont, 1970: 49 - 53)رک:اند  سایۀ سنگین خود را در مامعۀ هند حفظ کرده

در اینکه بحث وَرنه مبتنی بر پاکی و ناپاکی نیست، ارزیابی و تشخیص درساتی  « دومونت»

ل به برخی توضایحات در ماورد پااکی و ناپااکی     داشته است؛ چرا که اگر چنین بود، حداق

خوردیم. نکتۀ مهم و شایان توماه ان اسات کاه مباحاث پااکی و       مختلا برمی« های ورنه»

هاای مختلاا؛ و ایان موضاوع      ، به فرد مربوط است نه گروهدَرمهناپاکی مطرح در ادبیات 

کناد   نمای  دییا تأ داناد، چنادان   بنادی امتمااعی مای    ای که پاکی را مبنا و اساس طبقه نظریه

(Olivelle, 2008: 241) . 

در سایر متون دینی باستانی هند با تعابیر دیگری نیز ومود دارد کاه  « ها وَرنه»بحث پیدایش 

را « ها وَرنه»، 2«برَهمَنه شَتَپَته»رای مثال بهایی دارد.  خوانیم، تفاوت می« پوروشه سُوکته»با انچه در 

از « هاا  ویشایه »، یَجاوروِدَه از « هاا  کشاتریه »، وِدَه سامَهاز « ها برهمن»داند:  می وِدَهبرخاسته از سه 

از طبقات مختلا « ها ورنه»گوید  اند یا در مای دیگری از همین متن می امده ومود به وِدَه ریگ

هاا را مطاابق    بنادی چهارگاناۀ انساان    تقسایم  3وپوراناه یوااناد.   امده ومود بهایزدان و اهریمنان 
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این ساختار طبقاتی را بر اساس رناگ   2مهابهاراتهذکر کرده است. « 1یوگا تِرِته»های دورۀ  تکیفی

را متعلق به پسران « ها وَرنه»نیز  3ویشنوپورانهکند و  چهره، به سفید، سرخ، زرد و سیاه تقسیم می

 هپوروشا » کنیم که با ومود عمومیت داشتن نظریۀ داند. بنابراین مشاهده می می« مَنو»و فرزندان 

ای در برخای متاون    پردازاناه  های متناقض و گاهی خیال ، روایت«ها وَرنه»برای پیدایش « سُوکته

 . (Dutt, 1931, vol. 1: 5 - 6)اند  نیز گزارش شده ها وِدَهمتأخرتر از 

 طریقت بَهكتی و نظام طبقاتی جامعۀ هند

گیاری ان،   چگاونگی شاکل  هاا و   با توضیحات پیرامون ساختار طبقاتی مامعۀ هند، ویژگی

هاایی نیاز    میزان اهمیت و قدرت ان بیشتر مشخص شد. اما از سوی دیگر در هناد اندیشاه  

ومود داشتند که چندان به تمایزات طبقاتی باور نداشتند. بنیان فکری این مکاتب بر برابری 

سایت،  ها چه از نظر طبقۀ امتماعی و چه از حیث من ها استوار بود. انسان و مساوات انسان

نباید از یکدیگر متمایز شوند و گروهی بر گروهی دیگر برتری داشته باشند. انچه در انسان 

اش با خداست که به شکل پرستش عاشقانه و  اهمیت دارد، کیفیت اخالقی او و عمق رابطه

شاود،   هاای طریقات بَهکتای محساوب مای      ترین پایه ها که مهم واسطه است. این ویژگی بی

های متمادی به  بسیاری در بین تودۀ مردم هند کسب کرد؛ مردمی که سدهمحبوبیت و روا  

های سخت طبقاتی )که در باورهای دینی انها مای داشت( کمتر امکان رشاد و   دلیل قانون

 پیشرفت داشتند.

هایی مانند بودایی و مَاین شاکل گرفات )کاه      که پیش از دورۀ کالسیک منبش طور همان

های بومی  های میانه نیز منبش شدند( در سده ودایی محسوب می ی مایگزینی برای سنتنوع به

در  ژهیو بهامد؛  ومود بهمبتنی بر زُهد و پرهیزکاری، و رویکرد عاشقانه به امر پرستش پروردگار 

به مقابله با برتری مایگاه طبقاتی برهمنان برخاستند.  4«ها وَیشنَوَه»هایی نظیر  منوب هند، منبش
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های دیگر، همگای باا    و بسیاری سنت 2«شَیوَه وَیره کرناتَکَه»در بنگال و  1«نَوَهوَیش گَودیَه» سنت

های غیربرهمنی را توسعه دادناد.   های محلی بر زبان سنسکریت، این سنت ترمی، دادن گویش

ها از افراد غیربرهمن تشکیل شده بود و گروه انادکی از اناان بارهمن     بیشتر ممعیت این گروه

شاد کاه فارد فاارآ از بحاث       ها سبب مای  های این سنت . ویژگی(Marriott 2005: 375)بودند 

کاست، بتواند به نوعی اختیار و انتخاب فردی دست یاباد کاه او را در چاارچوب مالحظاات     

های صرفاً دینی، بحث طبقۀ امتماعی مطرح  که در نظام طبقاتی بررسی و محدود نکند. در حالی

ر که دارای اصل رهبانیت و ترک تعلقات دنیوی بودند، این های مزبو عالوه فرقه و مهم است. به

 .(Dumont, 1970: 187 - 8)قدرت را داشتند که نظام طبقاتی مامعه را نادیده بگیرند 

بوده که خالق و پروردگاار عاالم    3«متشخص خدای»مبتنی بر پرستش « بهکتی»طریقت 

وقفه، تا رسیدن باه رهاایی و    . این عشق و عبودیت به او از طریق خدمت مداوم و بیاست

بار عنصار    دیا تأکنجات، و ازادی از چرخۀ مرگ و تولد دوباره میسر است. این طریقت با 

شود. هرچند  عشق، مومب ایجاد نوعی هیجان و شوریدگی در ارتباط بین انسان و خدا می

مطرح شده است، پیشینۀ این نظام  گیتادورۀ میانه و معاصر با مریان اصلی بَهکتی بیشتر در 

ها قدمت دارد و حتی شاید به پیش از ان دوران نیز بازگردد اوپَنیشَدها و  وِدَهفکری تا دورۀ 

(Aiyangar, 1923: 111 - 114) بَهکتای »ترین متون  ترین و مهم که یکی از معروف گیتا. در »

شاود، از   بر اهمیت مسئولیت و وظیفۀ طبقااتی دیاده مای    دیتأک سو کاید، از ی می حساب به

سوی دیگر در موامهه با امار پرساتش و رابطاۀ عاشاقانۀ باین انساان و خادا، بسایاری از         

رود. بناابراین یاک انساان     شود و از بین می تمایزات و مسائل رایج طبقاتی نادیده گرفته می

تواند به اراماش ذهنای    ردگار خویش میناتوان و ضعیا هم، با ایجاد این نوع رابطه با پرو

اگر باه پروردگاار اتکاا و توکال     « ها شودره»، «ها ویشیه»ابدی برسد. حتی گناهکاران، زنان، 

 (.Dasgupta, 1975, vol.2: 531رسند ) کنند، به رهایی می

                                                                                                                                        
1. Gaudiya Vaiṣṇava 

2. Karnātaka Vīraśaiva 

3. Personal God 
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کند، بلکه به  داللت می« متشخص خدای»بر پرستش  تنها نه 1«عاشقانه ایمان»و « بَهکتی»

نیز باور و در واقع بینش و رویکردی توحیدی به مقولاۀ دیان دارد. هرچناد    « خدای واحد»

تاوان   یک اصطالح تخصصای در حاوزۀ دیان هنادی، نمای      عنوان به« بَهکتی»که برای واژۀ 

ای بیش از سدۀ چهارم میالدی یافت، این نکته مهام اسات کاه احسااس و رویکارد       سابقه

عبارت دیگر در کنار باورهای غیرتوحیدی و  ار کهن و باستانی است. بهمذکور، در هند بسی

توان مشاهده کارد. بناابراین    ها، این نگاه توحیدی و عاشقانه را نیز می وِدَهپرستی در  طبیعت

 2خاوریم  های توحیدی و وحدت ومودی برمای  ای موارد به چنین دیدگاه ها در پاره وِدَهدر 

(Grierson, 1910: 539 - 540.) 

مرتبۀ باالتری از مراتب معرفتی است. نفوس مجرد ابتدا از طریق دانش، ساپس  « بَهکتی»راه 

واسطۀ فیض و لطا پروردگار به ان  کنند و در نهایت به با پرستش عاشقانه، خود را پاالیش می

از نویساندگان و   ،3«یتا پ شِاری »شوند. چنانکاه   گردند و در ان مستهلک می ومود متعالی بازمی

ای برای رسیدن به  ۀ مقدمهمثاب بهسران شیوایی، وظایا طبقاتی، تشریفات و مناسک ودایی را مف

اماادگی  « شایوَه »و تمرکاز بار   « یُگه»داند. سپس شخص برای امرای  خلوص و پاکی ذهن می

یابد تا عشق و ارادت عمیق خود را به او پیشاکش کناد و در نهایات فایض و لطاا او را       می

 (.Dasgupta, 1960, vol.5: 188نجات و رهایی برسد )دریافت کند تا به 

هاایی امکاان    در فرقه« ها نجس»هایی، بسیاری از افراد طبقات پایین و حتی  با چنین ویژگی

پیشرفت مادی و معنوی داشتند که بر پرهیزکاری، زهد و ریاضت مبتنی بودناد و تماایزی باین    

های کالسایک و کهان، روحاانیون     شدند. مطابق اموزه ها از لحا  سط، طبقاتی قائل نمی انسان

شاد.   و عاشقانه، از انها تجلیل می« بهکتی»کردند، اما در رویکرد  افراد را تحقیر می این« برهمن»

های گاندی اشاره کرد که در اوایل سادۀ بیساتم بار     توان به فعالیت ای معاصر می نمونه عنوان به

                                                                                                                                        
1. Devotional Faith 

 ارۀ پیشینۀ بهکتی نک: . برای مطالعۀ مزییات بیشتر درب2

Klostermair, K. K., (2007), A Survey of  Hinduism, pp. 182-183;  Prentiss, K, P (1999), The 

Embodiment of  Bhakti, pp. 3-5. 

3. Śripati 
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ی انجاام داد و اناان را   رگذاریتأثهای  اساس همین رویکرد برای بهبود وضعیت این طبقه تالش

 (.Marriott, 2005: 380یا فرزندان پروردگار نامید ) 1«هَریجان»طبقۀ 

   شیوایی جنوب هند و ناینمارها بَهكتی طریقت

نیافتۀ خود، تنها شامل نشان دادن محبت خالصاانه باه خادا باا      در شکل اولیه و توسعه« بَهکتی»

شاهور یاا   انجام دادن خدمت بود، خدمتی که حتی ساده و محقر باشد. زیارت اماکن مقادس م 

انجام دادن برخی کارهای مزیی و کوچک در مهت خدمت به پروردگار در معبد یاا ماهاای   

گونه کارهاا   رسید. این نظر می دیگر، برای ایجاد احساس عشق و خدمت خالصانه به او کافی به

طبیعی احساس قلبی خود را در قالب  طور بهرساند که  افراد را به میزانی از فوران احساسات می

ترتیب یکای از مناابع الهاام     (. به اینAiyangar, 1923: 230 - 231کردند ) عر و نیایش ابراز میش

هاای ماردم    شاعرانی دانست که اشعار انان در بین تاوده  -ها و قدیس  توان سروده بَهکتی را می

 2«الوارهاای »هاای   هاا و ساروده   سواد هندی باا اهناگ   روا  فراوان داشت. حتی روستاییان بی

شیوایی منوب هند اشانا بودناد و در کاوی و بارزن انهاا را زمزماه       « ناینمارهای»ویی و ویشن

، 5«توکاارام »، 4«ساورداس »، «کبیار »، 3«داس تولسای »های  توان به دوبیتی رای مثال میبکردند.  می

هاای عباادی    و بسیاری دیگر اشاره کرد که اشعار انها با مضامینی عاشقانه در ایین 6«پراساد رام»

 (.Klostermair, 2007: 183شد. ) ی خوانده میممع دسته ورط به

پایین مامعاه   مردم عادی و طبقات انیدر مگرایش به عرفان عاشقانه در منوب هند که 

مرور توسعه یافت تا حدی که بعادها   شد، به تبلیغ می «الوارها»و « مارهاناین»در اغاز توسط 

هاای طریقات    تارین گوناه   شد که یکای از رایاج  منتهی  7«پرَپَتّی»های مهمی مانند  به مریان

                                                                                                                                        
1. Harijan 

2. Ālvārs 

3. Tulsīdās 

4. Sūrdas 

5. Tukāram 

6. Rāmprasād 

7. Prapatti 
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بودند، بدون در نظر « ها وَیشنَوه»عاشقانۀ بَهکتی بود. گِروَندگان به این طریقت، که بیشتر از 

های امتماعی و طبقاتی، با پناه مستن به خداوند و باا عشاق و اخاالص،     گرفتن چارچوب

 (.109: 1394گوپتا، کردند )داس دست اوردن فیض و رحمت او تالش می در راه به

ی بازتاب یاک نیااز فرهنگای باود. در     نوع بهگیری طریقتِ بَهکتی در منوب هند،  شکل

های متافیزیکی مومود در ان ناحیه نیز، به ظهور این طریقت کمک کرد.  ضمن برخی زمینه

هاای متاافیزیکی در    هاای تااریخی، زمیناه    عوامال فرهنگای و زمیناه    مز بهعبارت دیگر،  به

« بَهکتای شایوایی  »بسیاری از مفسرانِ  رو نیااند. از  بوده مؤثری ان در منوب هند گیر شکل

 عناوان  باه اناد. سانت بَهکتای     های خود را بر متون قدیمی خود مبتنی دانساته  تامیلی دیدگاه

، یعنی از زماان تصانیا و   گرفته استهای متمادی شکل  بخشی از فرهنگ تامیل، طی سده

های هفتم تا نهام مایالدی(، و ساپس از     های میانه )سده ایل سدهسرودن اشعار بَهکتی در او

های چهاردهم(. ادبیات عاشقانۀ بَهکتای   های بعدی )تا حدود سده طریق تفسیر انها در دوره

یکی از عناصر کالسیک  عنوان بهای در میراث فرهنگی هند داشته است و  تامیلی سهم عمده

، اشعار 2رامایَنه، «بَهکتی ویَشنَوَه»های  ، سروده1کورالتیروتاریخی، در کنار اثار دیگری مانند 

 (.Prentiss, 1999: 8قرار دارد ) 3«واچَکَر مَنیکه»

ای در ادبیاات   و پرستش این ایزد در منوب هند مایگاه مهم و دیریناه « شیوَه»اشاره به 

دارد. اما عصر طالیی و شاکوفایی شیواپرساتی    4«سَنگام»ی مانده از دورۀ ما بهکهن تامیلی 

 5«ناینارها»یا « ناینمارها»در منوب هند، دورۀ ظهور گروهی از قدیسین این سنت بود که به 

هایی از خاود بار ماای گذاشاتند کاه در       با شوریدگی عاشقانه سروده انهامعروف هستند. 

باه معناای   « نایناار »یاا  « ینمارنا»های بعد، به یکی از منابع اصلی این سنت تبدیل شد.  سده

شاعرانی بودند که اشعار خود را به زباان باومی تاامیلی     -بوده و قدیس « پیشوا»یا « استاد»

                                                                                                                                        
1. Tirukkaral 

2. Rāmāyana 

3. Mānikkavācakar 

4. Sangam 

5. Nāyanmārs or Nāyanārs 
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های  در سده« منبش بَهکتی»نخستین پیشگامان « الوارهای ویشنویی»سرودند و همراه با  می

ی از انهاا معاصار   وسه تن بوده که برخ میانۀ هند بودند. در سنت شیوایی تعداد انان شصت

اند. از اثار  طی حدود سه سده در دورۀ میانه هند زیسته انهاکلی همۀ  طور بهیکدیگر بودند. 

های سه تان   ای از سروده اشاره کرد که مجموعه 1تِوَرامتوان به  ی مانده از انها، میما بهمهم 

اسات. از لحاا  تااریخی     4«راسوندَ» و 3«اپَر»َ، 2«سَمبَندَر»های  به نام« ناینمارها»ترین  از مهم

پژوهشگران دربارۀ دورۀ زندگی این گروه قدیسان شایوایی، چنادان اتفااق نظار ندارناد و      

تاریخ دقیق و وقایع زندگی بسیاری از انها، در ابهاام قارار دارد. اماا از برخای از اناان کاه       

ین بار  یقا   تری در دست اسات. باه   مشهور و دارای اثاری هستند، تاحدودی اطالعات دقیق

شاود،   که از اخارین افاراد ایان گاروه محساوب مای       ،«سوندَرا»های  اساس یکی از سروده

کرد. بنابراین نیمۀ اول ایان   توان استنباط کرد که او در اوایل سدۀ نهم میالدی زندگی می می

: 1393راداکریشاانان، )تااوان پایااان ایاان سلساالۀ قدیسااین شاایوایی دانساات   سااده را ماای

386Vishwanathan ; Peterson, 1987: 11493; Aiyangar, 1923: 216 - 217; .)  

ان اسات کاه انهاا از طبقاات مختلاا      « ناینمارها»نکتۀ شایان تومه در بررسی زندگی 

مامعه بودند. تعداد محدودی از انان برهمنان و افراد باسواد و سط، بااالی مامعاۀ ان روز   

اما اکثریت این گاروه را طبقاات    منوب هند و حتی برخی از شاهان و حکام مناطق بودند،

دادند. در میان انها چناد   تر مامعه تشکیل می پایین، بدون سواد و دارای مشاغل سط، پایین

 دار بودند.  زن ومود داشت و بیشتر انها متأهل و خانه

واسطۀ سالک با پروردگار بود کاه گااهی از شادت     انچه اهمیت داشت رابطۀ مستقیم و بی

و هام  « اپَار »َکاه هام    5«نایناار  کَنَپاه »رای نموناه  با رسید.  خودی و مذبه می عشق به مرحلۀ بی

 شیوَنَندهنیز در  6«شَنکراچاریه»زیسته است و  اند و پیش از ان دو می به او اشاره کرده« سَمبَندَر»

                                                                                                                                        
1. Tēvāram 

2. Sambandar 

3. Appar 

4. Sundara 

5. Kaṇṇappa 

6  . rārnān ayāntā  
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اش  از او یاد کرده است، فردی شکارچی بود. او طی وقایعی که شرح ان در زندگیناماه  1لَهیری

رسید و مورد لطاا و فایض او قارار    « شیوَه»امده است، به مرتبۀ باالیی از عبودیت و عشق به 

را در سانت  « بَهکتای »ی مفهاوم  خاوب  باه های او و کارهایی که انجام داده است،  گرفت. ویژگی

 ;Aiyangar, 1923: 220 - 226; Flood, 2005: 134دهاد )  نشاان مای   شایوایی مناوب هناد   

Devasenapathi, 1991: 18« .)َهای گروه ناینمارها بود  ترین شخصیت یکی از محوری 2«رتیرومول

های تعالیم او، نکاوهش و رد نظاام    شود. یکی از ویژگی پدر این طریقت شناخته می عنوان بهو 

پرساتی و   هاا اعتقااد داشات و بات     باه براباری هماۀ انساان     طبقاتی و سیستم کاست است. او

تاوان باه تأملال و مراقباه بار       های تعاالیم او مای   کرد. از دیگر منبه گرایی را نیز محکوم می ایین

دادن اناواع   راهی برای رسیدن به معرفت و خودشناسی نام برد و نیز به انجاام   عنوان بهخداوند 

و توکال و   5«تَنتاره »و فناون   4«یُگاه  منانه»و  3«گهیُ کندالینی»مانند « یُگه»های  مختلفی از روش

 (.Maharajan, 1991: 14 - 15اشاره کرد )« مرشد»و « پیر»یا  6«گورو»اتکای کامل به 

که در هند  «ها نجس»ای مانند  ویژه طبقه  بهحضور طبقات پایین مامعه در بین ناینمارها، 

دانستند و حتای حاداقل حقاوق و امکاناات را نیاز       انها را بخشی از مامعه نمی ومه چیه به

نداشتند، دیدگاه دین شیوایی منوب هند به انسان و عدم پایبندی به قانون طبقات امتماعی 

  ها امکان دهد. در این دیدگاه رسیدن به رهایی و نجات برای همۀ انسان ی نشان میخوب بهرا 

در این راه، داشتن عشق عمیق و قدرتمندی نسبت به خداوند باود.   داشت و تنها عامل مهم

 8«پاووار نایناار   تیارونَالی »است کاه بعادها    7«نانندانار»یکی از همین موارد داستان زندگی 

نامیده شد و به کار ذب، حیوانات و تهیاۀ چارم از پوسات انهاا مشاغول باود. او کاه تنهاا         

د، به دلیل ایمان و عشق عمایقش ماورد لطاا او    بو« شیوَه»ارزویش ورود به معبد و دیدن 

                                                                                                                                        
1. Śivananda Lahiri 

2. Tirumūlar 

3. Kundalini yoga 

4. jñānaYoga 

5. Tantra 

6. Guru 

7. Nandanar 

8. Tirunalaipōvār nāyanār 
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قرار گرفت و با عبور از میان اتشی که برهمنان در مقابل معبد افروخته بودند، بادون انکاه   

 (.Dehejia, 1988: 15 - 16) اسیبی ببیند، وارد معبد شد

بودن طبقۀ امتماعی و مایگاه برهمنان از دیدگاه  تیاهم کمدر حکایت دیگری که حاکی از 

خوانیم که یکی از برهمنان پرهیزکار معبد که وظیفۀ انجام دادن قربانی را بار   ناینمارها است، می

های مراسم بعدی را خودش در شکل و هیاأت   شنید که قربانی «شیوَه»از  ایرؤعهده داشت، در 

ای  پیشکش از او خواهد پذیرفت. برهمن مقدمات برگزاری مراسم شایساته  عنوان بهیک انسان، 

را اماده کرد و تعداد بسیاری از برهمنان را ممع کرد و منتظر رخ دادن این اتفااق شاد. هنگاام    

شروع مراسم و زمانی که قرار بود پروردگار در بین انها حضور پیدا کند ناگهان با کمال تعجب 

بودند، همراه با همسران و فرزندانشان و « ها نجس»کارچیان که از طبقۀ و ناراحتی گروهی از ش

شان وارد معبد شادند. برهمناان کاه دیگار امکاان ممانعات از ورود انهاا را         های شکاری سگ

نداشتند، برای ملوگیری از تماس با انها و الودگی، همگی متواری شدند. برهمن پرهیزکاار باا   

است که در شکل افراد نجس پدیدار شده « شیوَه»ت که خود دقت به سرکردۀ شکارچیان دریاف

اهمیتی طبقاات امتمااعی را در تفکار     ی بیخوب بهاست و در برابرش سجده کرد. این موضوع 

 (. Dehejia, 1988: 16دهد ) ناینمارهای شیوایی نشان می

 نگکمرامتماعی و  مراتب سلسلهاساسی بر زیر پا گذاشتن  ریتأثیکی از موضوعاتی که 

بار   دیا تأکشدن نقش روحانیون برهمن و رشد و توسعۀ سنت شیوایی منوب هند داشات،  

هاایی ضاروری باود و اگار کسای      بود. داشتن گورو برای رسایدن باه نجاات و ر   « گورو»

را از یک گورو دریافت نکرده بود، فیض و لطا شیوَه شامل حاالش  « تَشرّف»یا  1«دیکشا»

. بنابراین هرچند شیواپرستان اعتقاد دارند ایان ایاین   (Aiyangar, 1923: 232 - 233)شد  نمی

مراتبی کیهانی  وسیلۀ سلسه ی دارد و ساخته و پرداختۀ بشر نیست و بهالهمنشأ و خاستگاهی 

ها رسیده، ولی این گورو است که تجسم و مظهر این سنت و مجرای انتقال لطاا   به انسان

یاا  « سلسالۀ گوروهاا  »شاود.   به مریدان و سالکان محسوب مای  2«انوگرَهَه»ی یا الهو فیض 

                                                                                                                                        
1. Dikṣā 

2. Anūgraha 
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است. بدیهی بود که بسیاری از مردم طبقات  2«شَکتی»همان تجلی نیروی شیوَه یا  1«سَنتانَه»

بندی طبقااتی را نادیاده بگیرناد و ناوعی      توانستند تا حدودی تقسیم پایین از این طریق می

داد، از  و سنتی به انها نمای « یی وِدَه»اختار دین مایگاه امتماعی کسب کنند و انچه را که س

 .(Flood, 2005: 120)دست اورند  این راه به

از دیگر مواردی که به توسعه یافتن سانت شیواپرساتی مناوب هناد و عادم پایبنادی باه        

ساختارهای رایج امتماعی توسط ناینمارها کمک کرد، شکلی از تسام، و رواداری دینی بود که 

بر این باور بودند که هدف غاایی   انهاای برخی از قدیسان این سنت ومود داشت. ه در دیدگاه

های مختلا، به یک نتیجه خواهند رسید. در نتیجه  و نهایی برای همه یکسان است و همه از راه

نقل شده است کاه  « اَپَر»نمونه از  عنوان بهدین شیوایی هیچ نزاعی با دیگر ادیان و باورها ندارد. 

این قدیس در ماای دیگاری   «. سفید است انهاهای گوناگونی دارند، اما شیر همۀ  رنگگاوها »

های خود باا   بین از دین که افراد متعصب و کوته حتی زمانی»گوید:  می موحدانههم با دیدگاهی 

پذیرد، چرا که او همچناان در   را می انهازنند، پروردگار ما )شیوَه(  لجامت و تعصب حرف می

 (. Arunachalam, 1982: 26« )ستپس همۀ چیزها

معرفات فروتار، باا تعاالیم      عنوان بهو متون ان « یی وِدَه»تفکیک حوزۀ باورها و تعالیم دین 

ی بااز هام ایان    ناوع  بهبر سیر و سلوک است، به معنای معرفت فراتر،  دیتأکمعنوی که در انها 

ها را  های طبقاتی بتوانند این اموزه محدودیتکند تا افراد طبقات پایین، بدون  امکان را ایجاد می

، کنترل امیال درونای و بیرونای و   «ودانتَه»فراگیرند و رشد کنند. هرچند انها در ابتدا با یادگیری 

کنند،  را تجربه می 4«دِهارانَه»و  3«دِهیانه»رهایی از دام خودپرستی و تفکر و تأمل، مراحلی مانند 

نیاازی نیسات و حتای وظاایا طبقااتی و       ودانتاه هاا و   وِدَهنادن  در مرحلۀ باالتر دیگر به خوا

 عنوان بهاند و  نیز برای این گروه از افراد لزومی ندارد، چرا که انها به رهایی رسیده 5«شرَمه وَرنَه»

                                                                                                                                        
1. Santāna 

2. Śakti 

3. Dhyāna 

4. Dhārana 

5. Varnāśrama 
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اند. بنابراین در مرحلۀ اول انسان به خلوص ذهن و پااکی   با شیوَه یکی شده 1«موکته میوَن»یک 

یاباد کاه هماان     بعد، با پرستش عاشقانۀ شیوَه به معرفت برتار دسات مای    رسد و در مرحلۀ می

همراه « بَهکتی»، بر لزوم بودن «شَنکره»برخالف نظام فکری « پاتی شِری»معرفت شهودی است. 

 .(Dasgupta, 1960, vol.5: 189 - 190)کند  می دیتأکبا دانش 

انسان و پروردگار، اهمیت خدمت ترین عامل در رابطۀ  اصلی عنوان بهبر عنصر عشق،  دیتأک

که در دیدگاه قدیساین شایوایی بادون ان    (به مومودات دیگر و همچنین مفهوم فیض خداوند 

گیری ساختار متفاوتی  همگی سبب شکل )ستینامکان رسیدن به هدف غایی میسر  ومه چیه به

است خداوند خود را بار کسای    رممکنیغ»معتقد است: « اَپَر»در اندیشۀ دینی منوب هند شد. 

اشکار کند، مگر اینکه او ذهنی داشته باشد خالص و پاک و سرشار از عشق و اخالص و دیگر 

گوید:  می 2تیرومَندیرامدر اثر خود « تیرومولَر«. »گیرند احساساتی که از این حاالت سرچشمه می

و در اتش بریزد و اتش از پیشکش و قربانی، اعضای بدن خود را قطع کرده  عنوان بهاگر کسی »

ور گردد، برای برانگیختن فیض و لطا پروردگار کاافی نیسات. عشاقی     های او شعله استخوان

در واقاع  «. همراه فداکاری و اخالص باید ومود داشته باشد تا فیض او شامل حال انسان شاود 

جاسات  این عشق، خود شیوَه است و هر مایی که این عشق وماود داشاته باشاد، شایوَه همان    

(Aiyangar, 1923: 227 - 228  .) 

که در تودۀ مردم عاادی مریاان    3«گرایانه عمل»های  دین شیوایی تامیل با حمایت از ارزش

نوعی سبب تضاعیا طبقاات بااالی مامعاه و      ، به«بَهکتی مردمی»بر رویکرد  دیتأکداشت و با 

ا در انجام دادن اماور  ه توان در مشارکت همۀ کاست شد. این موضوع را می صاحبان قدرت می

هاای اوازخاوان و    شاد گاروه   هاای ایینای کاه برگازار مای      ها و مراسم در مشنایینی دید. 

نکته اینجاست کاه   سرایندگان از طبقات پایین بودند و برهمنان نقش چندان فعالی نداشتند.

های طبقاتی، سبب تقویت نگارش ضادطبقاتی و شانیده شادن صادای       این نوع ساختارشکنی

شاد. انعکااس ایان نیااز امتمااعی را       شد که در حالت معمول، به انها تومهی نمای  میمردمی 

                                                                                                                                        
1. Jivan Mukta 

2. Tirumanthiram 

3. Orthoprax 
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های ناینمارها احساس کرد که در واقع واکنش طبقات پایین مامعه، در  سروده بندبندتوان در  می

 ;Flood, 2005: 133 - 134های ساختار فئودالی و پادشاهی منوب هند باوده اسات )   برابر ظلم

Prentiss, 1999: 102.) 

 گیری نتیجه

 توان چنین نتیجه گرفت: در این نوشتار، می شده مطرحبر اساس مباحث 

مراتبی در مامعۀ هند، واقعیت بنیاادین و فراگیاری اسات، در     . هرچند ساختار سلسله1

اند تا حدودی این قانون را نقض کنند و در مقابل  این بین شاهد تفکراتی هستیم که توانسته

 ان بایستند؛

ترین مریان در برابر نظام طبقاتی هند، منبش بَهکتی اسات کاه در دو شااخۀ     اصلی .2

گونه که از ارا و نظریات قدیساینِ شایوایی مناوب     ویشنویی و شیوایی شکل گرفت. همان

هند یا ناینمارها مشخص شد، این طریقت هایچ بااوری باه اخاتالف طبقااتی و تماایزات       

 امتماعی ندارد؛

ترین مفاهیمی که در تعالیم ناینمارها ومود داشت و سابب باه چاالش کشایدن      . مهم3

هاا   ی، برابری همۀ انسانالههایی مانند: عشق  توان در اموزه نظام طبقاتی کهن هند شد را می

در پیشگاه پروردگار و اهمیات فایض خداوناد خالصاه کارد. ایان تعاالیم در نهایات باه          

طریقت در بین طبقات فرودست مامعۀ هند منجار شاد و    گیری و رشد و توسعۀ این شکل

 در نهایت به منبش مردمی و فراگیری در منوب هند انجامید.
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