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�إىل ت�شكيل ن�ظ��ام الطبقات الأرب ��ع امل��ذك��ور �أع�لاه��ا.
وك��ان «الآري ��ون» يف ع�صر الكتب املقد�سة الهندو�سية
الذين دخلوا الهند عن طريق «ب��اجن��اب»� ،إمن��ا ب��د�أوا
�أن يتنقلوا �إىل ��ش��واط��ئ نهر «ج��اجن��ا» ك��ان منذ عام
 1500قبل امل �ي�لاد ،ومل ي��وج��د بينهم يف ذل��ك العهد
�إال ث�لاث طبقات؛ يعني :الطبقة الأ�صيلة املعروفة
ب��ا��س��م «رج ��ان �ي ��ا» وط�ب�ق��ة «ال�ب�راه �م ��ة» م ��ن ال��ره�ب��ان
وع��ام��ة ال�ن��ا���س امل�ع��روف��ة ب��ا��س��م «ف�ي����س» .وب�ع��د تطور
الزراعة وارتباط توزيع الأعمال واال�ستغالل الطبقي
باملمار�سات الروحانية ،بد�أ ازدياد الطبقات تدريج ًّيا.
ويف ال�ق��رن�ين ال�ث��ال��ث وال��راب��ع ق�ب��ل امل �ي�لاد� ،أ�صبحت
الهند حتت �سيطرة بني «موريا» .ويف كتاب «ارتها�شا
ت��را» ال��ذي �أل�ف��ه «ك��ودي�ل�ي��ا» م��ن ال�براه�م��ة وم�ست�شار
ملوك موريا ،توجد تفا�صيل عن اجلوانب االقت�صادية
والإداري ��ة املبنية على نظام الطبقات االجتماعية يف
ذلك العهد .و�شهد ع�صر ملوك موريا والدة ديانتني
ج ��دي ��دت�ي�ن :ال ��دي ��ان ��ة ال �ب ��وذي ��ة وال ��دي ��ان ��ة اجل�ي�ن�ي��ة
املبنيتني على امل�ب��ادئ الالعنفية ،وه��ات��ان الديانتان
خالفتا ذب��ح احل�ي��وان اجل ��اري يف طقو�س الرباهمة؛
مم��ا �أدى لتدهور هيمنة ال�براه�م��ة .ورح�ب��ت امل��راك��ز
البوذية بجميع املنبوذين �إليها حتى طائفة «�شانداال»
ب ��أدن��ى درج ��ة يف ��س�ل��م ال�ط�ب�ق��ات االج�ت�م��اع�ي��ة .ولكن
دخول العبيد فيهما كان م�شروطا ب�إذن مالكيهم .كما
�أن اجل�ن��ود مل ي�سمح لهم ال�ب��وذا بالتحاق جماعته؛
حيث �إ َّن��ه ي�سبب �أزم��ة يف احلكم امللكي .ولو �أن كثريا
م��ن الفال�سفة امل��ادي�ين وغ�ير امل��ادي�ين ق��د ظ�ه��روا يف
هذه احلقبة مل ي�ستطع �أحد منهم ا�ستجذاب ال�سواد
الأعظم �إليهم غري بوذا .لأن امل�ساواة كانت جزءا من
املبادئ البوذية.
ويلقي الكاتب ال�ضوء على جهود امل�صلحني و�أن�شطة
حركاتهم املبذولة �ضد نظام الطبقات االجتماعية،
و�سوء �آثارها يف املجتمع خالل احلكومة الربيطانية
وب �ع��د اال� �س �ت �ق�لال .وك ��ان م�ن�ه��م «ج�ي��وت�ي�ب�ب��ا ف��ول�ي��ه»
( )1890-1827م��ن والي ��ة «م��اه��ا را�� �ش�ت�را» ،و»رام ��ا
�سوامي نايكر» ( ،)1973-1879و»�شري نارايانا جورو»
( )1928-1856من والية كرياال .وكانت حركة فوليه
ونايكر ذات اجتاه �سيا�سي ،بينما كانت حركة نارايانا
ج��ورو ذات اجت��اه روح ��اين .وج��دي��ر بالذكر �أن «رام��ا
�سوامي» كان ملحدًا غري ديني� ،إال �أنه كان متعاطفا مع
الإ�سالم؛ حيث ي�شجع �أتباعه على �أن ُيلحق الأيتام من
املنبوذين بدار الأيتام امل�سلمني لإنقاذهم من العقدة
الطائفية اىل الأبد ،و�إذا �أمعنا النظر فيه جند ت�شابها
ك�ب�يرا م��ع ال�ن�ظ��ري��ة ال�صهيونية ،لأن كليهما مبني
على العن�صرية ،وي�شرتكان يف االعتقاد ب�أنهم �شعب

خمتار م��ن اخل��ال��ق ال يجوز تلويث دمائهم ال��زرق��اء
بدماء غريهم «الدن�س» .الطريقة الوحيدة للنجاة
من قب�ضة نظام الطبقات هي تبديل الديانة ،ولذلك
اع�ت�ن��ق «�أم �ب �ي ��دك ��ار» ( )1836-1956ب ��اين ال��د��س�ت��ور
الهندي و�أح��د قادة ا�ستقالل البالد الديانة البوذية
مع �آالف من �أتباعه ،وخالل فرتة ما قبل اال�ستقالل
ري من املنبوذين هذه الطريقة ليدخل
وبعده اتخذ كث ٌ
بع�ضهم امل�سيحية ،بينما البع�ض الآخر اختار الإ�سالم،
ويف العام  1981حادثة التبديل الديني اجلماعي �إىل
الإ�سالم يف قرية «ميناك�شيبورام» يف تاميل نادو �أثارت
�ضجة ك�ب�يرة يف ال�ه�ن��د .وج�م��ع غ�ف�ير م��ن املنبوذين
دخلوا الإ�سالم لتح�سني حالتهم االجتماعية.
والكتاب حم��اول��ة م��ن جانب الكاتب لتحليل النظام
الطائفي هذا من خالل منظور مارك�سي .يلقي الكاتب
ال�ضوء على طبيعة ال�صراع الطبقي املبني على النظام
الطائفي العن�صري يف احلقبة الإقطاعية يف الهند،
وي�ح��اول �أن يك�شف ع��ن �أب�شع �صور اال�ستغالل التي
قام بها الإقطاعيون بالتعاون مع الطبقة العليا من
الرباهمة والرهبان .ويقول� :إن الر�أ�سمالية يف الهند،
مرحلتي طفولتها ومراهقتها خالل
و�إن كانت جتاوزت
ْ
ال�ن�ظ��ام االق�ت���ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي ال�ك��ول��ون��ويل ،فقد
ح�صل منوها خالل فرتة النظام العاملي اال�ستعماري.
ل��ذل��ك ،مل ت�ستطع م�ق��اوم��ة اال�ستعمارية يف �شكلها
التام ،وال تنفيذ امل�شروع الإ�صالحي الزراعي يف �شكل
ث ��وري ..ال��و��س��ائ��ل الإداري � ��ة وال�ن�ظ��ام ال�ق��ان��وين التي
ا�ستخدمها الربجوازي الهندي �إمنا كانت من موروث
اال�ستعمار الربيطاين .ويف البداية كان للر�أ�سمالية
الربيطانية نفوذ كبري يف تطور الر�أ�سمالية الهندية.
�إال �أنها مل ت�ستطع ال�ضرب القاطع على الإقطاعية

ري من الإقطاعيني من الطبقات العليا
يف الهند؛ فكث ٌ
�أ�صبحوا ر�أ�سماليني ،وا�ستمروا يف ا�ستغالل الفئات
املهم�شة من املنبوذين يف املجتمع .وهكذا كانت والدة
ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة ال�ه�ن��دي��ة يف �شكل م���ش��وه ،وك ��ان منوها
مرتبطا بنظام الطبقات الطائفية .ون�ظ��ام الإن�ت��اج
وال�ت��وزي��ع املتعلق بالر�أ�سمالية �أت ��ى يف حيز ال��وج��ود
دون �أن ُتبدل معدالت الطبقات االجتماعية املوجودة
يف الهند منذ ف�ترة طويلة .وي�ب��دو �أن ه��دف الكتاب
هو الدفاع عن التهمة املن�سوبة من �أ�صحاب درا�سات
التابع �إىل الأحزاب ال�شيوعية يف الهند ب�أنها قد ف�شلت
يف خماطبة معاناة الفئات املهم�شة واملنبوذين؛ حيث
رك ��زت ج��ل ج�ه��وده��ا يف ن�ظ��ري��ة ال���ص��راع ب�ين طبقتي
ال�برج��وازي��ة وال�برول�ي�ت��اري��ة ،وه��ي ت��زع��م �أن م�شاكل
جميع امل�ضطهدين -مبن فيهم الفئات التابعة� -سيتم
ح�ل�ه��ا ب�ح�ت�م�ي��ة ت�غ�ل��ب ال�برول �ي �ت��اري��ة ع�ل��ى ا��س�ت�غ�لال
ال�ط�ب�ق��ة ال�برج��وازي��ة ،و�أن �سيا�سة ال�ه��وي��ة ��س�ت��ؤدي
ل�ت��ده��ور ال�سيا�سة الطبقية ال�ت��ي تتبناها النظرية
ال�شيوعية .ور ًّدا على ه��ذه التهمة ،ينقل م��ا ورد يف
كتاب «الر�أ�سمال» ملارك�س عن الطبقات االجتماعية
يف «املجتمعات الآ�سيوية» ،وبع�ض قرارات احلزب عن
معاناة تلك الطبقات .ويرى مارك�س �أن نظام الطبقات
الطائفية ن�ش�أ يف ظروف تاريخية خا�صة ،ثم تطورت
ك�أ�سا�س لروابط الإنتاج يف املجتمع ،ومن ثم حتول �إىل
قانون اجتماعي يعرقل النمو يف املجتمعات يف الهند.
و��ص�ح�ي��ح �أن يف ك�ت��اب م��ارك����س «ال��ر�أ� �س �م��ال» �إ� �ش��ارات
لنظام الطبقات الطائفية ،لكنَّ �آراء مارك�س هذه يف
احلقيقة لي�ست �إال �أقواال عار�ضة .وموقف احلزب من
الطبقات الطائفية كان �سلبيا؛ حيث مل يعرها �أدنى
اهتمام يف براجمها يف مرحلته الأوىل .ويعرتف بهذا
ك�ث�ير م��ن ال�ي���س��اري�ين مب��ن فيهم بع�ض ال�شيوعيني
�أنف�سهم مثل املخرج ال�سينمائي «التاميلي» املذكور
�أع�ل�اه .وميكن القول �إنَّ ه��ذا الكتاب دليل على بدء
احل��زب ال�شيوعي الهندي يف �إع��ادة النظر يف موقفه
من نظام الطبقات الطائفية حني ا�شتد بني املنبوذين
�شعور �سيا�سة الهوية وبد�أوا يتجمعون �سيا�سيا.
-------------------------------
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«الرأسمالية ونظام الطبقات الطائفية
في المجتمع الهندي» ..لكيه .إيه
فيالبوراتو عبد الكبير *
نظام الطبقات الطائفية في المجتمع الهندوسي ُمعقد .هذه الطبقات التي تشكلت منذ وصول اآلريين في الهند ال تزال قائمة إلى
اآلن .وإزالتها صعبة جدا؛ ألنها تقسيمات أبدية من خلق اهلل كما يعتقدون .تحتل البراهمة منهم بأعلى درجة ،وهم الذين خلقهم اإلله
«براهما» من فمه .وتشمل هذه الطائفة الرهبان والملوك والكهان والقضاة .وتليهم فئة تسمى «كشاترييا» ممن خلقهم اإلله من
ذراعيه ،وهم الجنود الذين يحملون السالح للدفاع عن المجتمع ،والثالث منهم في الدرجة يسمى «فيشيا» ،وهم التجار الذين خلقهم
اإلله من فخذه .والطائفة التي بأدنى درجة تسمى «شودرا» الذين خلقهم اإلله من رجليه ،وهم المنبوذون ،ال يجوز لهم االقتراب من
الطوائف الثالث المذكور أعالها ..عليهم االلتزام بمسافة محددة إذا وقفوا أمامهم؛ ألنهم ُيعتبرون نجسا ،وعملهم مقصور على خدمة
الطوائف الشريفة الذين سبق ذكرها ،ويمتهنون المهن الحقيرة والقذرة.
الطبقات األربع المذكورة أعاله ،تُعرف باسم «فارنا» ،هي الطبقات الرئيسية .أما الذين ينتمون إلى الطبقة الرابعة السفلى «شودرا»،
والمعروفون عموما بالمنبوذين ،فقد انشقت منهم آالف من الطبقات .ويقال إن الطبقات الرئيسة منهم بلغ عددها  ،25000بينما وصل
عدد الفروع منها إلى  .30000وفي الفقه الهندوسي القديم «مانو سمريتي» ،نرى إلههم «بهجفان» يقول إن هذا النظام مبني على
إرادتي الخاصة ال دخل فيه ألحد .ولهذا السبب ذاته ،يقال إن استئصال هذا النظام ليس بسهل المنال .وينقل باني الدستور الهندي
«أمبيدكار» في كتابه «استئصال الطبقات الطائفية» حادثة حدثت في أبريل عام  ،1936في محافظة «شكفارا» في والية «راجستان»،
أن أحد المنبوذين لما عاد من رحلة طويلة خارج بلدته أعد مأدبة ألهاليه حسب عادتهم المتبعة ،وكان من ضمن األطعمة المقدمة
للضيوف سمن .أغاظ عمله هذا الطبقات العليا في الديرة .فجاؤوا جماعة يحملون ِعص ًّيا وانهالوا عليهم ضربا فطردوهم من تلك
ألن السمن كان من الترف الممنوع للمنبوذين ال ُيسمح لهم بأكله.
المائدةَّ .

كما كانت هناك تقاليد كثرية فا�سدة وغري �إن�سانية
ترتبط بنظام الطبقات ..على �سبيل املثال :يف القرن
ال�ت��ا��س��ع ع�شر ك��ان ه� ��ؤالء امل �ن �ب��وذون يف ك�ي�راال ُينع
عليهم امل���ش��ي يف ال���ش��ارع ال �ع��ام وال��دخ��ول يف امل�ع��اب��د،
ك��ان عليهم االل�ت��زام مب�سافة حم��ددة �إذا الق��وا �أح��دا
من الطبقة العليا يف طريقهم .ويف حالة جتاوز تلك
احلدود املحددة ،يجب على الآخر �أن يغت�سل ،وال يجوز
له �أن يتناول �أي طعام قبل �أن يغت�سل؛ لأن املنبوذ كان
ُي�ع�ت�بر جن���س��ا .امل�ج��وه��رات ال��ذه�ب�ي��ة والف�ضية كانت
مم�ن��وع��ة ع�ل��ى ن���س��اء امل�ن�ب��وذي��ن ،ب��ل ي�ج��ب عليهن �أن
يفتحن �صدورهن بدون لبا�س ،وكانت ُتفر�ض عليهن
�ضريبة الأثداء �إن غطني �صدورهن .و�أطفالهم كانوا
ال جت��وز لهم املجال�سة يف امل��دار���س م��ع الأط �ف��ال من
الطبقة العليا.
التمييزات الناجتة عن هذا النظام اخلبيث -مثل «ال
م�سا�س» ،والإق�صاء -قد ق�ضى عليها القطار وجهود
امل�صلحني بني الهندو�س �أمثال غاندي وفيفيكاناندا،
ولو مل تنق�شع متاما من املجتمع الهندي� .صحيح �أن
�أح��دا ال ي�ستطيع الآن ال�سفر يف القطار �أو البا�صات
ال�ع��ام��ة ُمتم�سكا ب�ه��ذه التقاليد ال�ب��ال�ي��ة ،ول�ك��ن من
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احلقيقة امل ��رة �أن الآث ��ار ال��ذه�ن�ي��ة الطبقية ال ت��زال
م ��وج ��ودة ب �ع��د ث �م ��اين ُح �ق ��ب م ��ن ح ��ادث ��ة «� �ش �ك �ف��ارا»
املذكور �أع�لاه .قبل فرتة ا�ضطرت املحكمة العليا يف
والي��ة «كارناداكا» �إىل التدخل لوقف تقليد يتدحرج
مبوجبه تربكا بع�ض املنبوذين يف �أوراق موز يرتكها
الرباهمة بعد �أن �أك�ل��وا الأطعمة املقدمة لهم فيها.
ويف الآونة الأخ�يرة ،قال املخرج ال�سينمائي التاميلي
«ب��ا رجن�ي��ت» يف مقابلة �إ َّن ��ه مل يق�ص �شعره يف حمل
حالقة يف بلده ولو مرة ،و�أن ال�شارع الذي ي�سكن قربه
ال ُيخيل ل��ه ��ش��ارع��ه .وه��و ينتمي �إىل طائفة «ب��اري��ا»
التي تعترب ذات درجة �أدنى .وكذلك اعرتف الروائي
يف لغة مالياالم من اجليل اجلديد «هاري�ش» -وهو
م��ن الطبقة ال�ع�ل�ي��ا -ب ��أن الطائفية ه��اج����س را�سخة
اجلذور يف الوعي ( )Subconsciousاملجتمع
الهندي ال ي�ستطيع �أحد النجاة منه حتى هو نف�سه ال
بتقي وال م�ؤمنا ب�أي دين
ي�ستثنى منه ،رغم �أنه لي�س ٍّ
مبعنى الكلمة ،اخل ��روج م��ن ه��ذا النظام حت��د كبري.
ويف والية كرياال يف القرن التا�سع ع�شر ،كانت ُتفر�ض
ال�ضريبة على من يربي ال�شارب من املنبوذين ،كما
تفر�ض �ضريبة ال�ث��دي على ن�سائهم ال�لات��ي يغطني

�صدورهن ،وال��زواج بني هذه الطوائف �أي�ضا ممنوع.
وعموما ال ي�ت��زوج بع�ضهم بع�ضا .ويف ك�يراال يتزوج
الرباهمة ن�سا ًء من طائفة «نايار» ذات درجة �سفلى �إ ِّال
�أن الأوالد منهم ال ي�ستحقون الوراثة من �آبائهم� .أما
الرجال من طائفة «نايار» فال يجوز لهم نكاح بنات
ال�براه �م��ة .وال�ظ��ري��ف �أن ه�ن��اك حيلة م��ن مرا�سيم
دينية يتم مبوجبها ترقية بنات من طائفة «ناير» �إىل
بنات براهمة .وه��ي �أنْ تدخل يف ف��م بقرة م�صنوعة
م ��ن ال ��ذه ��ب و� �س��ط �أذك� � ��ار وت �ل��اوة �آي � ��ات م ��ن كتبهم
املقد�سة ،و�أن تخرج من فرجها .وهكذا تبدلت املمثلة
ال�سينمائية امل�شهورة «�شري التا» �إىل امر�أة برهمة كما
يقول الكاتب .وهذه احليلة غري �صاحلة بالن�سبة �إىل
طوائف �أخ��رى مثل «تييا» و»بواليا» وباريا» وغريها
بدرجات �أقل.
وه��ذا الكتاب يحتوي تاريخ النظام املذكور ،وحاالته
وم� ��آالت ��ه ع�بر ال� �ق ��رون .ي�ع�ت�ق��د ال �ك��ات��ب �أن املجتمع
الطبقي يف الهند �إمنا ت�شكل بعد احلروب التي دارت
ب�ين القبائل املحلية والقبائل الآري�ي�ن امل�ستوطنني،
وب �ع ��د �أن ت� �ط ��ورت ال� ��زراع� ��ة يف ن �ط ��اق وا�� �س ��ع وب� ��د�أ
ا�ستخدام احلديد .وهذه الظروف هي التي رمبا قادت

