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Сарсухан
Зарурияти дар замони муосир ба забони давлатй омода
намудани китобҳои дарсӣ ва дастуру барномаҳои таълимй
руйи кор
омадааст. Чунин иқдоми неку саривақтӣ дар
Донишгоҳи миллим Точикистон тайи чанд соли охир рӯ ба
рушд ниҳодааст. Китобе, ки дар даст доред, дастури мухтасари
таълимиест дар шинохти таърихи чандсадҳазораи ҷамъияти
ибтидоии инсоният. Зарурати навиштани чунин як васоити
таълим аз он сабаб пеш омад, ки имрӯз дар мактабҳои оли,
ҳатто ДМТ, ки донишгоҳи бонуфузи ҷумҳурӣ мебошад
китоберо ба забони тоҷикй оид ба таърихи ҷамъияти ибтидой
пайдо кардан номумкин аст. Китобҳое, ки қаблан ба забони
русй дар замони собиқ Иттиҳоди шӯравй навишта шудаанд,
имрӯз ба ғояи замони нав мувофиқат намекунанд. Ҳамчунин
китобҳои дарсии ба тозагй нашргардидаи кишварҳои дигар
дастраси қисми зиёди донишҷӯён набуда, талаботи онҳо
ғайриқонеъ боқй мемонад. Аз ин рӯ устодони кафедраи
таърихи дунёи қадим ва асрҳои миёна, ки тайи чанд сол аз ин
фан даре мегӯянд тасмим гирифтанд, ки дастури таълимиеро
барои донишҷӯён барои кӯмак пешниҳод кунанд. Воситаи
таълимй дар шакли мухтасар тархрезй гардидааст, вале
муҳимтарин мавзӯоти таърихи ҷамъияти ибтидоиро фаро
мегирад.
Масъалаҳои бавучудоии ҷамъияти ибтидой,
нашъунамо, вайроншавии сохти ҷамъияти ибтидой ва
пайдоиши давлат омӯхта мешавад.
Воситаи таълимй ба забони содаи оммафаҳм навишта
шуда, мафҳумҳои мушкил дар он шарҳ дода шудаанд. Воситаи
таълимй барои устодону донишҷӯёни факултетҳои таърихи
донишгоҳҳои ҷумҳурй ва ҷамъи хохишмандоне, ки мехоҳанд
таърихи ҷомеаи ибтидоиро биомӯзанд, омода гардидааст.
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Мавзӯи баҳси фанни
Таърихи ҷамьияти ибтидой
Дар таърихи инсоният як катор форматсияҳои иҷтамойиктисодии якдигарро ивазкунандаи ибтидой - ҷамоавй,
ғуломдорй, феодалй, капиталиста ва сотсиалистӣ маълуманд.
Фанни таърихи ҷамъияти ибтидоӣ ба омӯзиши оғози таърихи
инсоният машғул аст, ки он давраи дуру дароз, аз пайдоиши
нахустин инсонҳо дар замин, то ба вуҷуд омадани ҷамъиятҳои
синфй ва давлатро дарбар мегирад.
Таърихи ҷамъияти ибтидой пайдоиши инсон ва ҷамоа,
тараққиёти фаъолияти хоҷагй ва ҷамъиятии он, пайдоиш ва
қадамҳои аввалини маданияти моддй ва маънавиро меомӯзад.
Яке аз мухимтарин вазифаи таърихи ҷамъияти ибтидой муайян
^амудани хусусиятҳои асосии сохта ҷамъияти ибтидой, ошкор
намудани қонуниятҳои умумии барқароршавй, тараққиёт ва
суқут, омӯхтани шароит ва шаклҳои ба ҷамъияти синфй
мубаддал гаштани он аст.
Барои ин сохт дараҷаи ибтадоии тараққиёти қувваҳои
истеҳсолкунанда хос мебошад. Қариб дар тамоми давомёбии ин
давра олотҳои сангй асбобу яроқи асосӣ ба шумор мерафт, аз ин рӯ
метавон гуфт, ки малакаҳои меҳнатй ва таҷрибаҳои истехсолии
одамони ибтидой хеле содаю одй буданд. Инсони ибтидой нерӯи
воқеии худро ба тадриҷ дарк менамуд, аз ин рӯ сароғоз дар танҳой
назди табиат тамоман бе ҳимоят буд. Ин аст, ки ногузирии
муттаҳидшавии ҷамъияти ибтидой,
муборизаи якҷоя барои
зиндагй, зарурияти меҳнати дастаҷамъона ва моликияти умумй
ба восита ва маҳсулоти мехнат ба вуҷуд омад. Ба чамъияти
ибтидой моликияти хусусй, истисмори инсон аз тарафи инсон ва
қокимшгга монополии шахсе (шоҳ ё амалщоре) маълум набуд. Он
ҷамъияти то синфй, тодавлатй ё тавре В.И. Ленин номидаасг,
«Ҷамъияти ибтидой - коммуниста буд. » 1
Омӯхтани он маҳз бо ҳамин хусусиятҳояш на танҳо аҳамияти
андӯхтани дониш, балки инчунин моҳияти ҷаҳонбинона дорад.
Маълумотҳои таърихи ҷамъията ибтидой пайдоиши моликияти
хусусй, нобаробариҳои иҷткмоӣ ва ҳокимията давлатиро равшан

1 Ниг. Ленин В.И., Поли. собр. соч. Т. 4 -С. 36.
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намуда, нишон медиҳанд, ки тағйиротҳо чй тавр дар ҷомеа паидо
мешаванду ниҳодҳои асосии давлат чй тавр таъсис ёфтанд?
Масъалаи дигари асосии таърихи чамъияти ибтидой низ аз
ахдмияти идеолога холи нестанд. Қайд карданист, ки маълумотқои
ҳозираи анторопогенез (илм оид ба пайдоиши инсон) беасосии томи
ақидаҳои нажодпарасшро нишон медихднд.
Дар охир, маълумотҳои таърихи ҷамъияти ибтидой
инчунин аҳамияти бевоситаи амалй доранд. Дар бунёди
сохторҳои нави чамъияти (аз чумла хангоми сохтмони
сотсиализм дар мамлакати Шӯроҳо ва пеш гирифтани роҳҳои
нави мустақилият пас аз раҳой аз низоми мустамликадорй)
маълумотҳои ин фан борҳо истифода гардиданд. Дар замони
ҳозира ин маълумотҳо аз нав лозим шуда, масъалаи роҳҳои
тараққиёти қабила ва халқҳои бисёреро, ки то ҳол дар
зинаҳои гуногуни сохти ибтидой ё боқимондаҳои он умр ба
сар мебаранд, пеш омадааст.
Мавриди зикр аст, ки мафхумҳои «таърихи ибтидой» «таърихи чамъияти ибтидой» бо истилоҳи «таърихи тосинфй» ё
«таърихи чамъияти то синфй» баробар ба кор бурда мешавад.
Вале мафхуми якум бештар маълуму маъмулй гаштааст, зеро
мафхуми дуюм (тосинфй) дар худ муайянкунандаи нофаҳмоеро
дорад (то синфй, вале кадом?). Новобаста ба андешаҳои
гуногун оид ба мафҳуму истилоҳҳои «таърихи чамъияти
ибтидой» онро қисмате ҷонибдорй карда, мавриди исгифодаи
мо ииз қарор гирифтаасг.
Давраҳо ва хронолопши
таърихи ҷамъияти ибтидой
Дар таърихи башарй аз рӯи давраи мавчуд форматсияи
ибтидой-ҷамоавй нисбат ба тамоми марҳилаҳои ояндаи
таърихй (ғуломдорй, феодалй...) дарозтар аст. Огози чамъияти
ибтидоиро ба ҳисоби миёна агар тахминан 2,5-3 млн. сол пеш
ҳисобанд, пас анҷоми он ба пайдоиши нахустдавлатҳо тавъам
аст, яъне дар доираи ҳазораи IV - III то мелод. Аммо дар
назар доштан лозим аст, ки аввалин давлатҳои гулодорй агар
дар Шарқи бостон ба вучуд омада бошад, пас нахустин
давлатҳо, масалан дар Аврупо - дар ҳазорсолаи I то м., дар
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Амрико бошад дар ҳазорсолаи якуми мелодй, дар дигар
манотиқ - ойкумен1 боз ҳам дертар таъсис ёфтаанд.
Аз ин рӯ, аник муайян кардани ин давра он қадар ҳам кори осон
несг, зеро аз як тараф, мутахассисон дар боқимондаҳои устухонҳои
ба тозагй ёфтшуда ачдодони дури инсонро мебинанд, бинобар он
ақидаҳои олимон ба санагузорй зуд-зуд тағир меёбанд. Дар навбати
хеш даврагузории таърихи ҷамъияш ибтидой ба худ масъалаи хос
дорад. Ин хама ба даврагузории умумй (таърихй) ва хам ба
даврагузорихоимахсусибосгоншиносйвағ... тааллуқдорад.
Даврагузории умумии таърихи чамъияти ибтидоиро яке аз
аввалинҳо шуда, дар сатҳи илмй соли 1870 мардумшиноси
барҷастаи амрикой Люис Генри Морган, ки ба фаҳмиши таърихй
-материалистии давраи ибтидой наздик шуда буд, тартиб додааст.
Тақсимоти равиши таърихие, ки дар асри XVIII ба вуҷуд омада
буд, дар *гакя ба инкишофи қувваҳои
истеҳсолкунанда
(«истеҳсолоти воситаҳо» барои ҳаёт) таърихи ҷамъияги
ибтидоиро ба давраҳои ёбой, барбарй ва тамаддун ҷудо намуда,
Л.Г. Морган замони ёбой ва барбариро ба зинахои поёнй, мйёна
ва олй тақсим намуд. Масалан, зинаи поёнии ёбой аз пайдоиши
инсон ва забон (нутқ) сар шуда, зинаи миёна мархилаи пайдоиши
моҳқцорй ва истифодабарии оташро дарбар шрифта, зинаи
болой бо ихтирои тиру камон анҷом меёбад. Давраи барбарй низ
ба се зина тақсим гашта, ибтидои он бо санъати кулолгарй
алоқаманд буда, зироаткорй ва чорводорй зинаи миёна,
азхудкунии охан зинаи олй махсуб мешавад. Бо кашфи хаталифбо тамаддун, яъне давлатҳо ибтидо мегирад. Ин
даврагузориро дар чунин накша чой додан мумкин аст:_________
V•
Оғоз - пайдоиши ,,одами
қадимтарин, забон
Бунёди мохидорй ва ихтирои
оташ.

Ёбой.
Поёнй
Аз худ кардани
Миёна
соҳаҳои
хочагй
(чинакчигй,
шикор,
Болой
мохидорй
Барбарй. Хоҷагии Поёнй

Ихтирои камону тир.
Огоз - кашфи кулолгарй ва

*Аз ю н о н й о 1кшпепе -қисми аҳолинишини манотики замин
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истеҳсолӣ (заминдорию
чорводорй).

пахншавии сафол.
Таъсиси
чорводорй
ва
заминдорй
Гудохтани фулузот.
Ихтирои хата иероглифй ва
алифбо.

Миёна
Болой

Тамаддун.

Ин даврабандй баъдан аз тарафи Ф. Энгеле баҳои баланд
гирифт, вале ӯ қақд карда буд, ки даврагузории Л. Морган то
замоне қувваашро гум намекунад, ки агар даврабандиҳои
комилтари илмй пайдо нашавад. Дар як вақт худи Ф. Энгеле ба
таҷдид ва комил намудани он асос гузошт. Вай даврагузории Л.
Морганро ҷамъбаст намуда, давраи ёбоигиро ҳамчун марҳилаи
азхудкунй, давраи барбариро чун замони истеҳсолот муайян
кардааст. Инчунин хусусияти сифатии зинаи олии барбари5ггро
таъкид намуда, тадқиқоти онро дар боби махсуси («Барбарият ва
тамаддун»)-и асараш «Пайдоиши оила, моликияти хуеуей ва
давлат» маънидод кардааст. Дар асарҳои дигари худ Ф. Энгеле ба
ин масъалахо борҳо рӯ овардааст. Мавриди зикр аст,
тақсимбандии таърихи ҷамъиятя ибтидоии Л.Г.Морган ба
даврабандиҳои оянда асос гузошт, аз ҷумла ин гуна даврагузорй
дар солҳои чилуми асри XX пайдо шуд, ки яке аз онҳо ба олими
шӯравй С. П. Толстов мансуб дониста мешавад. У меъёри дараҷаи
инкишофи қуввахои исгеҳсолкунандаро ба ҳисоб гирифта,
таърихи чамъияти ибтидоиро ба се марҳила чудо кард: якум,
галаи ибтидоии инсонӣ (барқароршавии чамъияти ибтидой),
дуюм, чамоаи ибтидой (камолоти чамъияти ибтидой) ва сеюм,
демократиям ҳарбӣ (рӯ оварӣ ба чамъияти синфй). Марҳилаҳои
якум ва сейум бо зинаҳои поёнии ёбой ва олии барбарият наздикй
дошта, марҳилаи дуюм бошад ба чаҳор давра тақсим шуда, бо
зинаҳои муайяни замонҳои ёбой ва барбарият ба таносуб оварда
шуданд ва накшаи умумии тавсияшудаи даврабандии Морганро
инкор намекунад. Вале ба сифати меъёри даврагузорй истифода
бурдани дараҷаи инкишофи қувваҳои истеҳсолкунанда бо
мушкилиҳои назариявӣ бархӯрд. Зеро, тавре маълум аст, ҳатго
офарандагони тамаддуни амрикой исшфодабарй ва гудохтани
фулузро дуруст намедонистанд, ҳол он ки қабилаҳои олмониҳо ё
баъзе қабилаҳои Африқои Т'ропикй дар зинаи вайроншавии сохти
авлодй коркарди оҳанро азхуд карда буданд. Тадричан зарур буд
7
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дараҷаи на танҳо мутлақ, балки нисбии қувваҳои
истеҳсолкунанда ба назар гирифта шазад.
Солҳои 50-уми асри гузашта олимон кӯншши назорат
намудани тарзҳои моликияти ибтидой, ҷудо кардани галаи
ибтидои инсонӣ, марҳилаҳои ҷамоаи авлодии ибтидой ва ҷамоаи
ҳамсоягиро ошкор намуданд. Минбаъд дар даврагузории умумии
таърихи ибтидой ду равия равшан гардид. Олимони шуравӣ Ю.
И. Семёнов ва Н. А. Буганов кӯшиш мекарданд, ки инкишофи
тамоми низом ё пахлӯҳои алоҳидаи муносибатҳои истеҳсолӣ ва
олимони хориҷй аз ҷумла И. Зелнов бошад умуман воситаҳои
истеҳсолотро дар назар доштанд.
Танҳо дар мобайни солҳои хафтодуми қарни XX барои
омӯхтани амиқи иқшсодиёти ҷамоаи ибтидой имконият фарохдм
омад, ки дар муносибатҳои тақсимот ва моликият дар зинаҳои
асосии инкишофи чамоаи ибтидой фаркиятқои муҳимтарин ошкор
шавақд, Дар ҷамоаи барвақтии ибтидоии бо хочагии истеъмолй
машғул, танхо маҳсулоти ҳаётан зарур ба даст меомад. Дар он
тақсимоти баробар ва моликияти умумй ҳукмрон буда, ҳар як
аъзои чамоа новобаста ба он ки дар истехсолот иштарок дорад ё не
ба хиссаи муайяни маҳсулоти ҷамоа хуқук дошт.
Дар ҷамоаи баъдина баробарии иҷтимоӣ-иқтисодй ва
тақсимот аз рӯи меҳнат ҷорӣ гардид, ки дар ин ҳолат қисме аз
масолеҳи иловагии ба даст омада ба ихтиёри аъзоёни алоҳидаи
чамоа мегузашт ва дар баробари моликияти умумй нахустин
нишонаҳои моликияти шахсй пайдо шуда, инкищоф меёфт.
Таҳлилҳои назариявӣ имкон дод, ки давраи пеш аз чамоаи
ибтидой ҳамчун марҳилаи «то ҷамоавӣ» муайян карда шаваду
сохти чамоаи ибтидоиро ивазкунанда «чамоаи ибтидоии
ҳамсоягй ё чамоаи тодеҳқонй» номида шавад. Истилоҳоти
«точамоавй» (ё галаи ибтидои инсонӣ), «ҷамоаҳои барвақта»,
«чамъияти баъдинаи ибтидой» ва «чамоаи
ҳамсоягии
ибтидой» ба фосилаҳои асосии таърихи ибтидой мувофиқат
мекунанд.
Масъалаҳои мутаносибии таърихи ибтидой бо форматсияи
таърихи чамъияти ибтидой боз ҳам баҳснок мемонанд, зеро
аксарияти олимон онҳоро айният мешуморанд, баъзеҳо ба
ҳалли масъала дигар хел назар мекунанд. Ақидае мавчуд аст,
ки дар замони точамоавй ё галаи ибтидоии инсонй хамчунин
8
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бо инкишофи иҷтимой ташаккулёбии биологии инсон давом
дошта, он марҳилаи махсуси таърихи инсоният дониста
мешавад. Б о ҳамин замони қадими сохти ҷамоавй аз доираи
форматсияи иҷтимоӣ - иҳтисодӣ ва хусусан сохти ҷамъияти
ибтидой бароварда мешавад.
Дар марҳилаи хотимавии таърихи ҷамъияти ибтидой, хосса
дар замони ҷамои ибтидоии ҳамсоягӣ раванди ба вуҷуд омадани
моликияти хусусӣ, синфҳо ва давлат сурат мегирад. Дар замони
ҷамъиятҳои барвақтаи синфй, давлатҳо аллакай ба вуҷуд омада,
омилҳои барҳам додани боқимондаҳои сохти ибтидоии ҷамоавӣ
ва мустаҳкамкунии тарзи истеҳсолоти нав мешаванд.
Олимони пешқадами Ғарб, хусусан олимони америкой
чандин ҷамоаҳои ибтидоиро нишон додаанд, аз ҷумла
ҷамъиятҳои баробарҳуқуқ (эглитарӣ)1, дараҷавй 2 ва табақавй3
(Р. М. Адамс, Э. Р. Сервис ва дигарон) ё ин ки зинавй (М. X.
Фрид ва ғ...). Барои ҷамъиятҳои эгалитарй
хоҷагиҳои
истеъмолй ва тақсимот, ба ҷамъиятҳои боқимонда хоҷагиҳои
истеҳсолй ва тақсимоти байни аъзоёни он хос дониста
мешаванд. Баъзе олимон чунин мешуморанд, ки дар баъзе
ҷамъиятҳо баробарии иҷтимоӣ ва дар баъзе ҷамоаҳо
нобаробарии молу мулк мушоҳида мешуд.
Дар даврабандии таърихи инсоният махсус даврабацдии
бостоншиносиро таъкид кардан лозим аст. Он ба фарқияти масолеҳ ва
техника!! тайёр кардани олотҳои меҳнат асос ёфта, таърихи инсоният
ба се аср чудо мешавад: асри санг, асри биринҷ ва асри охдн. Асри
санг дар навбати худ ба асри қадимаи санг - палеолит4, асри санги
миёна-мезолш6 ва асри нави санг- неолит6 тақсим мешавад. Палеолит
бошад ба палеолита барвақта (поёнй, дерин тақрибан 1,5-1 млн. сол)
ва ба палеолита бавдина (болой 40-12 хдзор сол пеш) чудо мешавад.
Баъзан ба давраи махсус палеолита миёнаро чудо мекунанд. Ба
мезолит тахминан санаи 1 2 -ҳазор сол пеш мансуб дониста мешавад.
Нобаробар инкишоф ёфгани маданият дар ҳудудҳои гуногун, ки аз
‘Аз франсавй-баробар хуқуқ, якхела.

2Аз аш'.-дара’щ.
3Аз лот.- қабат.
4 Аз юнонй палеос қадима ва лотос санг.
3Аз юнонй мсзос миёна ва лотос санг.
6 Аз юнонй нео нав ва лотос санг.
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палеолита болой сар шуда буд, дар неолит боз хдм авҷ шрифт.
Мавриди зикр асг, ки кабилаҳои гукогун замони неолитро дар
марҳилаҳои мухталиф аз сар гузаронидаанд. Қисми зиёди ёдгориҳои
неолитии Аврупо ва Осиё ба ҳазорсолаҳои УШ-У мансубанд. Охири
неолит вакте ки аввалин олоту яроқҳо аз мис пайдо мешаванд энеолит
( ё халколит) номида мешавад1.
Доираи хронологии асри биринҷй тақрибан охири
ҳазорсола Ш-ибтидои ҳазорсолаи I то м. аст. Дар ибтидои
ҳазорсолаи якуми то м. асри оҳан сар мешавад. Даврагузории
асри санг, биринҷй ва оҳан дар истифодабарй нисбат ба қитъа
ва минтақаҳои гуногун дар асарҳои тадқиқотчиёни мухталиф
низ фарк мекунанд. Гарчанде даврагузории бостонышносй ба
маҳаки технолога асос ёфта, дар бораи тараққиёти истеҳсолот
тасаввуроти пурра намедиҳад, аммо ба вучуд овардани он
муваффақияти калони илмй буда, ба ин даврабандй К. Маркс
равшан ишора кардааст2. Вай имконият дод, ки дар бораи
инкишофи олоту яроқҳо, дараҷаи муайяни тараққиёт, инчунин
оид ба эволюцияи муносибатҳои иҷтимой фикр ронда шавад.
Даврабандин бостоншиносиро метавон чуннн тасниф намуд
Давря

Марҳила Даврабандй

Палеолита
поён
2,4 млн. — 2,4 млн. —
Асри сапг 15.000800.000-600000
Палеолит 12.000 сол сол то м.
то м.

1
2

Ткснифот

Намуди
одам

Замони шикорчиён ва
ҷамъоварандагони маводи тайёр аз табиат.
Оғозиолотҳои қайроқсангй, чоперу чопинг.

Гоминвдҳо,
намудҳо:
Ното
ЬаЬШя,
Ното
егес1из

Аз лотини холокос - мис ва литое- санг.
Ниг. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. -С. 191.
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Палеолита
миёна
800.000600.000 —
35.000 сол то м.

15.00012000 —
Мезолит 7.0006.000 сол
то м.

'

Неолити
болой

«Инқилоби неолита» ба
таъсиси
хоҷагии Ното
истеҳсолй алоқаманд аст заргепз.

Неолити
миёна

(Заминдсрӣ
ва
чорводорй. Сайқалдиҳй
ва пармакунии олотҳои
сангй ва ихтирои зарфҳои
кулолии дастй.
Густаришк фулузот ва
имкони ба дастовардану
коркарди тилло, мис, Ното
биринҷ.
Аввалин зар1ет.
сарчашмаҳои хатгй дар
Осиёи Пеш ва б. Эгей.

до н. э.
Неолита
поёнй

1
1

9500 —
7000-4000

Лери
Биринҷ

Ното
зар!еп ва
Ното
пеапс!еП;Ьа1еП818

Ното
&ар1еп ва
одами
Истифодаи
васеи
гейделберг
микроплас гинаҳо,
й ва ба
микролитҳо
вучуд
омадани
нажодҳо.
Аз охири плейстосен сар
мешавад. Ихтирои тиру
камон, ба вуҷуд омадани Ното
маданиятҳои истеъмолй. зар1еп8.
(Маданияти
бешагиҳо,
соҳили обҳо ва бахрй)

Палеолита
боло
35.000 —
15.000-12.000
сол то м.

Неолит

Мукамалгардии олотҳои
сангин. (60-намуди олот)
Шикори тӯдагй, сохтани
хона ва тайер кардани
либос.

3500 —
Таърихи
800 сол то барвақта
м.
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Асри
оҳан

Таърихи
барвақта
тақрибан асри
VIII- V то м.
Антиқа
тақрнбан. V то
Тақрибан м. - V го м.

800 сол
то м.

Ихтирои оҳан, касбҳои
нави ҳунармадй, таъсиси
шаҳрҳо, «шаҳр-давлатҳо»
- марказҳои таърихй - Ното
МЗДаНЙ.
Ҳукмронии зар1еп8
пешвоён
ва
устуворгзрдин давлатқои
гуломдорй дар Шарқи
Наздик.

Асрхои миёна
тақрибан
асрҳои V - X V
Давлатҳои мутараққӣ бо
м.
ҳукмрония сулолавй.

Дар баробари он дар замони муосир чунин даврабандии
УмумиҷаҳонЁ:

Осиёи Марказй

Маданнятҳо:
поёнй

(қадамй)

тошелй
(олдувайй,
шагали), шелй Ёдгориҳо:
(шШелд),

ашелй

Ашелк,

ПАЛЕОЛИТ
АСРИ САНГ (асри
қадимаи
санг)

каздикии

ш. Амсн).
мкэда

(н. Ҳисор),
Мустерй (гори Хуҷй
Огзикичик
Лс Мусте)
(н. Дангара)
ориняк
Ориняк),

дерни
(болок)

МЕЗОЛИТ
(асри миёнаи
санг)

Хонақо, Лоҳутй
(Сент- (н. ХовалиНг)

(гори

солютре
Чилучорчашма
(истгоҳи
(н. Н. Хисрав),
Солютре),
мадлен (гори Ле
Мадяеп)
азил (ғори Мае Тутқавул-1,
д'Азил),
Сайёд-1, Дангра,
тардекуа (Фер- Шугнон.
ак-Тарденуа)
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НЕОЛИТ
(асри
санг)

Бадар
(д. Бадар),

нави

Ҷайтун,
Калтаман-ориҳо,
маданияти
неолитии Ҳисор

Убайд, Сиалк,
Миср,
Байннаҳраин, Геоксюр, ДашлиЗДнау, Намоз(Шаҳргоҳ,
Саразм,
давдатҳо)
Теғузак.
Триполи
(д.Триполи)
Минтақаҳои
заммндора
бо
Давлатҳои
нишонаҳои
қадимаи Миср,
«шаҳр-давлатҳо»:
Байннаҳрайн
Язтеппа,
Гяурқалъа.

АСРИ
БИРИНҶИ

АСРИОҲАН

Барои санагузории мутлақ дар фанни таърихи чамъияти
ибтидой усулҳои фанҳои табий, аз чумла калий, аргони
изотопй ва радиокарбонй (мувофиқи тақсимоти элементҳои
радиоактивй), геохронологӣ (аз рӯи қабатҳои солонаи гил) ва
дендохрокологй (аз рӯи ғафсии ҳалқаҳои солонаи дарахтон)
низ истифода мешаванд. Дар якҷоягӣ онҳо имконият медиҳанд
(албатта, дуруст аст, ки бо имкоииятҳои кам ё беш) тақрибан
санаҳои таърихи ҷамъияш ибтидой муайян карда шавад.
Санагузории нисбй бо роҳи андозченкунии худи қабатҳои
маданӣ ё бо роҳи муқоисакунии онҳо бо дигаргуниҳо дар
муҳити табий: зинаҳои геологи, замонҳои палеоантологй
(палеозоолога ва палеоботаники) ва ғайра ба даст дароварда
мешавад.
Хусусан мутобиқати давраҳои бостоншиносй бо таърихи
геологии замин ақамияти бузург дорад. Ба замони зиндагии
одам тахминан давраи чоруми геологи рост меояд, ки онро ба
ду марҳила чудо мекунанд. Якум, давраи тояхбандй ва яхбандй,
ки плейстосен номида мешавад ва дуюм, баъдияхбандй ё
голосен мебошад.
Дар давоми плейстосен қясми зиёди масоҳатҳои Аврупои
Шимолй, Осиё ва Африқои Шимолӣ тез-тез ба яхбандй дучор
мешуданд. Дар илм одатан чор давраи яхбандии бузург ва ба
он мувофиқ се замони байни яхбандиҳо ба ҳисоб гирифта
13
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шудааст. Барои ифода намудани замони яхбандиҳо аз
мафҳумҳои гюнс, миндел, рисс ва вюрм (аз рӯи номҳои чор
дарёҳои алпй, ки дар онҳо якдигарро ивазкунии қабатҳои
байк;* яхбандиҳо мушоҳида шудаанд) истифюда мебаранд. Ду
яхбандии бузурги аввал ба плейстотсеки поёнй рост омада,
замони байни яхбандии охирин ва яхбандии хотимавй ба
плейстотсени
болой мансуб
аст. Дар даврагузории
бостоншиносй ба плейстосен палеолит ва мумкин аст, ки кисми
бисёр ва аҷаб нест пурраи мезолит рост ояд. Неолит аллакай ба
замони баъдияхбандй- голосен тааллуқ дорад. Қисме аз олимон
йни хол чонибдори чунин даврабакди мебошанд:
Давраи точамоавй
Марҳилаи
(Г алаиибтидоии
Точамоавй
антропосотсиогенез
инсони)
Ҷамоаи барвақтаи
(авлодаибарвақта)
шикорчиён, чинакчиён
Ҷомеаи
ва моҳидорон
Ҷомеаи
авлодии
авлодии барвақта
Ҷамоаи
охири барвақта.
заминдорону чорводорон (пешрафти давраи
охири авлодй)
Ҳамсоягии ибтидой (то
Ҷамоаи
Марҳилаи
деҳқонй), парокандагии ибтидоии
таъсиси синфҳо
чамоаи авлодй
ҳамсоягӣ
Даврагузории антропологи боз ҳам тахассусист ва ба
меъёри эволютсияи физиологии инсон асос ёфтааст: чудо
кардани замонхои мавчудияти одами қадимтарин, дерин ва
ҳозиразамонӣ, аз чумла архантроп, палеонгроп ва инсони
боақл. Ба тартиб даровардани оилаи инсокшаклҳо (гоминад)1,
зероилаҳо, авлод ва намудхо, инчунин номҳои онҳо дар асару
нигоштаи муҳаққиқок гуногун арзёбй гаштааст. Хусусан
муайянкунии чои даврагузории Н о т о каЬШз («инсони мохир»)
бахснок аст, ки дар он агар баъзе тадқиқотчиён инсонро
шиносанд, аксарияташон гузаштаи инсонро мебинанд, Дуруст
Аз. лот Ьото - инсон

1
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нишон додани ин тавр тақсимкуий танҳо дар он ҳолат маълум
мешавад, агар ба он на аз нуқтаи назари шаклй
манбаъшиносй, балки аз нигоҳи мазмуни таърихй наздик
шаванд. Дар таърихи ибтидой ҷамъиятҳоеро ҷудо кардан
мумкин аст, ки ҳанӯз то пайдоиши тамаддунҳои аввалин арзи
ҳастӣ доштанд ва ҷамъиятҳоеро нишон додан мумкин аст, ки
дар сарҳадҳои ҳамин тамаддунҳо ва тамадцунҳои баъдина
тараққикарда мавҷуд буданд. Онҳо ба як форматсия
мансубанд, зеро ҳамчун омили муайянкунандаи зинаи маълуми
тараққиёт тарзи истеҳсолот муҳим ҳисобида мешавад, на
замони мавҷудияти он. Тафовутҳои нисбат ба таърихи
ҷамъияти ибтидой мавҷударо ба назар гирифта, дар онҳо чунин
давраҳоро ҷудо кардан мумкин аст, аз ҷумла: ҷамоаи
қадимтарин (тоҷамоавй) ё галаи ибтидоии инсонй. Он бо
пайдоиши фаъолияти мақсадноки одамони
қадимтарин архантропҳо оғоз меёбад. Мазмуни асосии давраро дар
раванди фаъолияти мехдатй бартараф камудани боқимондаҳои
ҳолатҳои пешин ташкил медиҳанд. Сарҳади поёнии давраи
тоҷамоавӣ баҳснок аст. Баъзе олимон меҳисобанд, ки сарҳади
болоии ин давра бояд бо палеолита миёна ва замони зиндагии
палеантропҳо мувофиқ дониста шавад.
Замони ҷамоаи ибтидой - авлодй б о пайдоиши аввалин
намудҳои ташкилотҳои устувор, авлод ва ҷамоаи авлодй огоз
меёбад. Маҳз дар ҳамин давра ин форматсия - ҷамоавй босубот
дар истеҳсолот ва истеъмолот, моликияти умумй ва тақсимоти
баробар симои воқеии зуҳуроти олии худро пайдо мекунад. Ин
хислатҳо хусусан дар зинаи ҷамоавй - ибтидой ё сохти авлодии
барвақта равшан зоҳир мегарданд. Гарчанде он мавқеи
ҳукмронии худро гум карда бошад ҳам, лек баъди гузаштан аз
хоҷагидории
истеъмолй
ба
хоҷагии
истеҳсолй
ва
мубаддалшавии ҷамоа ба зинаи баъдинаи авлодй баъзе
ҷузъиётҳои худро нигоҳ медошт.
Давраи ҷамоаи ибтидой > ҳамсоягӣ (пеш аз деҳқонй) дар
бисёр ҷамъиятҳо гарчанде ки на дар ҳамаи онҳо бо пайдоиши
фулуз бар ивази санг огоз меёбад ва дар ҳама ҷо инкишофи
пешравандаи тамоми соҳаҳои фаъолияти хоҷагй, зиёдшавии
маҳсулоти изофй, густариши ҷангҳои ғоратгарона баҳри зиёд
кардани боигарй мушоҳида мешаванд. Тақсимоти баробар
15
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асосак бо тақсимоти меҳнатӣ аз миён бардошта мешавад.
Моликияти умумии чамоа аз тарафи моликияти хоҷагиҳои
хонагии алоҳида бо оҳистагӣ фишор додаю бароварда
мешаванд, алоқаҳои авлодй бо оҳистагӣ канда шуда, чои
худро ба чамоаи ҳамсоягй медиҳад. Шаклҳои барвақтаи
истисмор ра дар мувофиқат бо ин тавлиди моликияти хусусию
маҳсулоти иловаги ба вучуд омада, пайдоиши синфҳо ва
давлат оғоз мешавад.
Сарҳади поёнии чамоаи ибтидоии ҳамсоягӣ дар
ҷамъиятҳои ниҳоят пешрафта ба неолита баъдина рост меояд,
дар чамъиятҳои камтар пешрафта - ба замони истифодабарии
фулуз мувофиқат мекунад. Ҳудуди болой - таъсиси ҷамъиятҳои
синфй ва ҷамоаи деҳқонии ҳамсоягӣ - аз тарафи ҷамъиятҳои
пешрафта тақрибан 5 ҳазор сол пеш тай гардида, баъзе
қабилаҳо онро ҳоло ҳам тай намуда истодаанд.
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БОБИ I.
Таърихнигорй ва манбаъҳои Таърихик ҷамъияти ибтидой
§1.Таърихнигории
таърихи
ҷамъияти
ибтидой.
Тасаввуротҳо оид ба таърихи ҷамъияги ибтидой дар
давраҳои қадим ва асрҳои миёна
СТаърихи ҷамъияти ибтидой соҳаи нисбатан ҷавони фанни
таърих буда, он танҳо дар нимаи дуввуми асри XIX иайдо
шудааст!) (Аммо решаҳои пайдоиши фан ба давраҳои куҳан
иртибот до р а^ Шавқу ҳавас барои донистани гузапггаи худ дар
инсонҳо хеле барвақт пайдо шуда буд. Аз ҷониби
мардумшиносон маводи фаровони фолклорй омӯхта шуда,
ривоятқо дар бораи корнамоиҳо ва қаҳрамониҳои аҷдодон оид
ба пайдоиши авлод ва қабилаҳо (ривоятҳои генеологй ва
этногенӣ) ба сифати манбаи мӯътамад мавриди омӯзиш қарор
ёфтанд. Ҳамчунин мушоҳидаҳои мухталиф, кӯшиши дарк
намудани пайдоиши хеш ва ба гузаштаи худ назар кардан аз
қаъри асрҳо маншаъ гирифтааст.
таъсисёбии ҷамъияти синфи ва нахустдавлатҳо ҷараёну
равияҳое пайдо шуданд, ки дойр ба ҳолати одамони
қадимтарин андешаронй намуда, қисман ҳаёти гузаштагонро
дуруст нишон доданд, қисман бо асотиру ривоятҳо алоқаманд
намуда, ибтидои ҳаётро «асри тиллой» номидаанд, ки дар он
вақт одамон бе меҳнату ташвиш ва тараддудҳо зиндагй карда,
ҷангуҷидол ва мушкилот барояшон бегона буд.^ 7
СҚарчанд аввалин мушоҳидаҳо ва маълӯмот додан дар
бораи халқҳои ҳамсояву бегона аз кишварҳои Шарқи бостон
(аз ҷумла маълумоти мисриёни қадим дар бораи қабилаи
гиксосҳо...) сарчашма гирифтааст, лек як навъ ба низоми илмй
ворид намудану шакдгирии таърихи ҷамъияти ибтидой аз
Юнон ва Рими антиқа огоз меёбад^ Олами тамаддун барои
муаррихони антиқй бо ҳавзаи Баҳри<миёназамин махдуд буда,
берун аз он масоҳати бузург мехобид, ки сокинони онро
юнониҳо ва римиён «барбарон»- ваҳшй меномиданд.
Аксарияти ин қавму қабилаҳо дар сатҳи гуногуни сохти
чамъияти иб гидой зиндагй мекарданд.
Олами вахдшён - «барбариён» ба муаллифони антикй он қадар
ҳам шинос набуд. Сайёҳон баъзан ба он ҷойҳо мерафтанд ва дар
мушохидаҳои кӯтоҳмуддат ва сатқй маълумоте ба даст
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меоварданд. Ҳамчунин оид ба «барбариён» маълумотҳои бофта
ва тахаюлй (фантастикй) вучуд дошт. Ба ин нигоҳ накарда маҳз
дар замони антиқй нигориши аввалини халқҳои ибтидой пайдо
шуданд. ^Мушоҳидаҳо минбаъд дар роҳи ба вучуд овардани
низоми тасаввуротҳо дойр ба чамъияти ибтидой нақши муҳиме
бозидащЦ Масалан маълумотҳои Ҳеродот (484 - 425 то м.) дар
бораи скифҳою пигмейҳо, Ксенофонт (430-350 то м.) дар бораи
халқҳои Осиёи Хурд, Страбон (тақрибан 63 то м -20 мелодй) оид
ба халқҳои Аврупо ва Осиё, Юлий Сезар (100-44 то м.) ва Тасит
(тақрибан байни солҳои 55-120) дар бораи германҳо то имрӯз
ҳамчун сарчашма муҳим боқӣ мемонанд. Ҳеродот ва Страбон
қайд карда буданд, ки дар баъзе халқҳои ваҳшӣ моликияти умумй
вучуд дорад. Ҳеродот менависад, ки ликиягиён дар шинохти
авлод хешу ақрабои модариро афзалтар медонанд. Занони онҳо
худашон шавҳар интихоб мекунанду занони сарматҳо бошанд
ҷанговаранд ва танҳо он вақт ба шавхдр мебароянд, ки
душманеро қатл кунанд/>Тасвири хамин одатҳо, ки маҷмӯъашон
минбаъд унвони модаршоҳӣ (матриархат^-ро гирифтанд,
ахамияти калон дошт. Далелхои дигар оид ба чамъияти ибтидой
ба андешарониҳо кӯмак расониданд, вале олимони антики дарк
накарданд, ки дар гузашта онхо низ хамин зинаи чамъиятиро аз
сар гузарониданд ва муддате ин мушоҳидаҳо ҳамчун қайди
воқеаҳои аҷиб ҳисоб меёфтанду халос.
Новобаста ба ин файласуфонн антиқй кӯшиш намуданд, ки
дар худ тасаввуроти умумии чамъияти ибтидоиро ҳосил
намоянд, гарчи ин тахминҳо хислати мутлақ доштанд, баъзан
тахминҳои дурдст баёни худро ёфтанд. Аз чумла, материалисти
бузурги қади^Демокрит (470-380 то м.) чунин мешуморид, ки
одамони нахустин «ҳаёти^~дағалена'' ва ҳайвонй» ба сар
мебурданду аз маводи ғизоии _табий истифода мекарданду
мубориза ҳамқадами онҳо буд. У таъкид карда буд, ки «маҳз
мубориза одамонро аз ҳолати ваҳшигй берун овард». Пайрави
Демокрит, файласуф ва шоири римӣ Лукресий Кар (тақ. 99-55
то м.) дар достони «Дар бораи табиати ашёҳо» тасвири
тараққиёти қаднмтарини инсониятро аз ҳолати ёбой бо
ихтирои _оташ, сару либос, манзилгоҳ ва ғайра ба қалам
додааст. У ақидаи дар он давра паҳнгаштаи «асри тиллои»-ро
1Аз юнонии мат - модар ва архия - ҳокимият
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инкор карда, таъкид дошт, ки одамон ҳамагуна кашфиётро
танҳо дар зери фишори мӯҳтоҷй ва тақозои замон ба даст
даровардаанд. Лукресий Кар даврабандии бостоншиносиро
истифода карда., таърихи инсониятро ба се давра: асри санг,
асри мис (биринҷ) ва асри оҳан тақсим кардааст:
Пештар чун яроқ дастони пурқузват ва
нохунҳо менамуданд хизмат,
Дандонҳо, сангҳо, шикастаи шохҳои дарахтон ва аланга.
Баъд пайдо гашт мис ва маъдани оҳан.
Ба ҳар ҳол дар истифодабарй биринҷ дохил
шуд пештар аз оҳан.
Ба ин тахминаш Лукресий Кар ақидаи асосии илмии
бостоншиносии ҳозираро XIX аср пешакй пай бурдааст.
Файласуфони Чини дерин ҳам асрҳои санг, биринҷ ва оҳанро
фарқ менамуданд. Муҳаққиқон Л. Карро бузургтарин олими
аҳди қадим дар шинохти ҷамъияти ибтидой номидаанд.
Дар асрҳои миёна калисо ва схоластика дар Аврупо илмро ба
даст гирифта буданд. Дар ин давра муддате маьлумотҳои
нодуруслу бофта дар бораи чамъияти ибтидой бенггар шуда, баъзе
ҷуғрофидонҳои асримиёнагй ва солноманависон ривоятқоеро дар
бораи одамони сагсар (киносефал)-ҳо, дар бораи одамони бо
* пойҳои унггурмонанду азимҷусса рост пиндошта, онҳоро қабул
карда буданд. Дар бораи проблемаи пайдоиши инсоният ва
таърихи аввалини он бошад чунин шуморида мешуд, ки Тавроту
Инҷил маълумоги анкҳ додаанд. Ва ба ҳар ҳол ҳатто дар ин
шароитҳои
вазикн донишҳои илмӣ тадриҷан зиёд мегашт.
Ҷуғрофидонҳои араб т&т?о дар бораи уқёнуси Яхбастаи шимолӣ
маълумот пайдо карда, дар бораи
халқҳои Осиёи Миёна
маълумотқо дар тасвири донишманди хитой Чан-чун боқй
мовдааст. Сайёҳоые, ки ба шарқ барои барқарор намудани
алоқаҳои тиҷоратй (Плано Карпини, Виллем Рубрук, Марко Поло
ва дигарон) сафар мекарданд, шиносоии аврупоиёнро бо мардуми
Шарқ васеъ мегардошшнд. Дар байни Ш1гуна асарҳо киггоби
«Саёҳати се баҳр»-и тоҷири тверӣ Афанасий Никитин, 30-сол пеш
аз авруПоииён ба кишвари Ҳинд роҳи рбиро кушодааст, муҳим
арзёбй мешавад, ки ба Шарқ солҳои 1466-1472 сафар карда, се сол
дар Ҳиндустон зиндагй намуда, дар бораи урфу одат, маросим,
маъбадҳои буддой ва масҷидҳои мусулмонони Хднд маълумот
додааст.
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Донишҳои мардумшиносӣ
ва рушди он
Табадцулоти ҳақиқй дар ҷамъшавии донишҳои этаографй
дар Аврупо аз охири асри XV, аниқтараш аз давраи
кашфиётҳои бузурги ҷуғрофй сар мешавад. Соли 1492 сайёҳи
испании итолиётабор Христофор Колумб барои дарёфти роҳи
ғарбии Ҳиндустон ба шино баромада, роҳро ба қитъаи нав
Амрико кушода, соли 1497 Васко да Гама роҳи баҳрии байни
Аврупо ва Х^ндусгонро пайдо карда, солҳои 1519-1521 Ф.
Магеллан саёҳати гирди оламро анчом дод1. Дар баробари
сайёҳон ба заминҳои навкашфшуда ҳаракати истилогарон,
тоҷирон ва таблиғгарони масехӣ афзуда, ба Аврупо дар
баробари миқдори зиёди сарват ва ашёи хом инчунин
маълумотҳои гуногун дар бораи қабилаҳои ин сарзаминҳо
ворид шуд. Барои аврупоиҳо олам қариб даҳ маротиба васеъ
гашт. Дар мамлакатҳои навкашфшудаи паси баҳрӣ халқҳое
мезистанд аз ҷиҳати тарҳи ҷисмонй, либос (бештар бо
набудани он), забон, дин, урфу одат, ки аз якдигар ва аз
аврупоиҳо фарқ доштанд.
Диқкати аврупоиҳое, ки
мамлакатҳои навкашфшударо тасвир менамуданд, бештар
хусусиятҳои сохти ҷамъиятии «ваҳшиён», набудани ҳокимият,
надоштани тасаввурот дар бораи моликияти хусусй ва ғ... ҷалб
менамуданд. Масалан, худи X. Колумб хабар дода буд, ки
сокинони ҷазираи Куба бо гурӯҳҳои авлодй зиндагонй
мекунанд. Мушохвдахои этнографии муҳим' аз тарафи
тарғиботчиёни насронй низ карда шуда буданд.
То охири асри XVIII кашфи заминҳои нав, ки доираи
шиносоиро бо таърих ва этнографияи халқҳои атиқй васеъ
менамуданд, давом дошт. Сайёҳон Лаперуз, Мопертюи ва
Бугенвилл ба мо тасвири оличаноби кашфиётҳои худро
гузоштаанд. Саёҳатҳои машҳури Ҷеймс Кук (саёҳати охираш ба
солхои 1776-1779 мансуб аст) аврупоиҳоро бо халқҳои мухталифи
Уқёнус (Океания) ва Австралия пшнос намуд. Мушоҳидаҳои
этнографии Ҷ. Кук ва навшнтаҳои ҳамсафарони ӯ бо
ҳақикатнигории амиқи худ фарқ мекунанд ва дар худ тасвири
1 Оид ба кашфиётҳои бузурги ҷуғрофй донишҷӯён пурра аз фанни
Таърихи асрхои миёна маълумот мегиранд.
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ҳаёт ва маданияти қабклаҳои ҷазираҳои Таити, Зелландияи нав
ва Австралиярс доранд. Омӯзиши этнографии кишварҳои Осиё,
хусусан Ҳиндустон чашмрас буд.
Аз ибтадои асри ХУТЗТ доираи маълумотқои эшографй аз
ҳисоби манотиқи Аврупои шарқӣ ва шимолии Осиё васеь
мешавад, ки дар омӯзиши онҳо нақши муҳимтаринро олимони
рус бозидаанд. Соли 1715 дар Руеия ыахустин асари илмии
этнографй «Тасвири
мухтасари халқи астек»-и Григорий
Новитский интишор гашт. Олими дигар В.Н. Таташев (с. 16861750) дар асарҳои таърихи ва ҷуғрофии худ далелҳои этнографиро
истифода намуда, оқц ба эътяқоди динй, урфу одат ва таърихи
этникии халқҳои
гуногун маълумот дода, дар бозкушоии
муаммоҳои пайдоиши халвдо ва таърихи этникии халқҳои
гуногун нақши худро гузоштааст. Экспедитсияе, ки Академияи
улуми Русия (1733-1743) ташкил намуда буд, маълумоти
пурарзиши этнографй гирд овард. Иштирокчиёни
ҳамин
экспедитсия Г.В. Стеллер (1709-1746), Г.Ф.Миллер (1705-1783) ва
И.Г. Гмелин (1707-1755) хусусан дар бораи аҳолии Сибир
маълумоти бисереро ҷамъ оварда буданд. Асари иштирокчии
экспедисия С.П. Крашенников (1713-1755) «Тасвири замини
Камчатка» оид ба камчаткагиҳо (истелменҳо), ки дар асри XVIII
қариб тамоман фулузро намедонистанду дар сохти авлодӣ
зиндагй доштанд, то ҳол қимаш баланд дорад.
Экепедисияи дуюми солҳои 1768-1774 ба амал бароварда
шуда дар бораи халққои Сибир як силсила маълумотҳои
қиматбаҳо цамъ кард. Иштирокчиёни ин экспедитсия И, С.
Паллаев (1741-1811), В, Ф, Зуев (1754-1794) за дигарон ҳаёти
тунгусҳо (эвенкҳо), хантҳо, ненесҳо за дигаронро муфассал
тасвир намуда, дар онҳо баъзе тарафҳои муносибатқои
авлодиро қайд кардаакд,
Олимон И.И. Лепехин (1740“1802) оид ба этяографияи халқҳои
назди Волга, Урал ва шимолии қисми аврупоия Русия, И. Г.
Георги (1729-1802) дар бораи халқҳои Русия, тарзи хоҷагй,
зиндагй ва эътақодҳои оиҳо маводи фаровон гирд овардаанд.
Сайёҳоы ва тадқиқотчиёяи рус дар омӯхтани халқҳои қафомондаи
Олами Нав ва Наэтарин саҳми калон гузоштаанд. Солҳои 1803*
1849 барои барқарор намудши алоқаҳои доимй байки империям
Русия бо кишварқои Амрико силсилаи саёхдтқо ба амал оварда
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туда, олимон И. Ф. Крузерштерн, Ю. Ф. Лисянский, О. Е.
Косебу, Ф. П. Литке ва А. П. Лазарев тасвири масоили маишии
халқҳои ҳудуди Уқёнус ва соҳили ғарбии Амрикои Шимолиро
додаанд. Хизматчии ширкати Русия-Амркко Л.Я. Загоскин, ки бо
қабилаҳои эскимосҳо ва ҳиндуҳо пшнос туда буд, китобаш
«Тасвири . қисми заминҳои русии Амрико» (1847)-ро ба
зиндагонии ин қабилаҳо бахшқда, коллексияи қимматбаҳои
ашёҳои маданияти модции онҳор шрд овард. Таблиғгари масеҳй
И. Е. Вениаминов (1797-1879) дар «Қайдҳо дар бораи ҷазираҳои
шӯъбаи Уналашкинй»-и (1840) ва дигар асарҳояш урфу одатҳои
тлинкитҳоро хеле муфассал тасвир кардааст. Олим, инсонпарварк
бузург Н. Н. Миклухо-Маклай (1846-1888) муддати дароз дар
байни папуасҳои Гвинеяи Наз зиндагй карда, маводи аҳамиятк
бениҳояг калони илмидонггаро ҷамъ кардааст.
Таърихи ҷамъияти ибтидой аз ҳисоби донишҳои зиёд дар
остонаи пайдоиши илмӣ қарор гирифт.
Шаклгирии илмн таърихи
ҷамьияпи ибтидоӣ
Табиист, ки бо зудй ҷамъоварки маводи этнографӣ дар
замони кашфиётҳои ҷугрофй ва асарҳои баъдина бояд ба
пайдоиши назарияҳои гуногун оид ба ҷамъияти ибтидои ва
тараққиёти он оварда мерасонид.
/ Тасвири таърихи халқҳои олам, инъикоси равшани ҳаёти
^ҷамъияти ибтидоиро кушод, ки онро дар бораи гузаштаи
ибтидоии тамоми инсонкят ба андеша намудан водор менамуд.
Аввалин шуда рӯҳонии франсавй Жозеф-Франсуа Лафито
(1670-1740), ки байни қабилаҳои иро^ШлГБгП^ронҳо муддате
зиндагӣ кар да буд, ба ин масъала рӯ озардааст. Китоби ӯ
«Урфу одатҳои ваҳшиёки амрикой дар муқоиса бо ойийҳои
давраҳои ибтидоӣ» (1724) буда на такҳо дар бораи ҳаёта
ҳиндуёни Амрико маълумотҳои қимматбаҳо ҷой дошт, балки
дар он усули нави омӯзиш, хосса усули мукоисавй, татбиқ
гашт. Ин усул (метод) минбаъд дар илми ҷамъияти ибтидой
нақши калон бозид. Лафито ақидае пешкаш намуд, ки
мувофиқи он сохти ҷамъиятии ирокезҳо ва гуронҳо бояд ба
сохти ҷамъиятии халқҳои қадим монавд бошад. Урфу одати
ваҳшиён имконият медиҳад, ки маълумоти асарҳои
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муаллифони антиқӣ дарк ва фаҳмида шаванд. Вале Лафито
нодуруст тахмин мекард, ки монандии барқароршуда на дар
бораи қонунҳои умумии тараққиёт, балки дар бораи хешигарии
таърихй шаҳодат медиҳад. Ба андешаи ӯ монандии урфу
одатҳои ирокезҳо ва гурокҳо бо ойинҳои юнониёни қадим
имконият медиҳад, ки баромади онҳоро решай як дарахт
ҳисобем.
Баъдан усули муқоисавй аз тарафи мухдққиқ Георг Фостер
нисбатан моҳирона татбиқ мешавад. Масалан дар саёҳати
ҳамроҳи Ҷеймс Кук кардааш ӯ монандии байни ҳокимияти
сардори қабилаҳои ҷазираи Таити ва қаҳрамонони достонҳои
Гомерро мебинад. Аз ин ҷо ӯ чунин хулосае мебарорад, ки
«одамон дар ягонагии дараҷаи маданият метавонанд ҳатто
дар қисмҳои аз якдигар дуртарини қитъаи замин ҷой
гирифта, ба якдигар монанд бошанд».
Баробари пайдоиши усули муқоисавй ғояи муқоисашавии
урфу одатҳои халққои гуногун, қонунияти таърихӣ дар
пайдоиш ва тараққиёбии онҳо пайдо шуд. Дар пайдарҳамии
пешравии афкори илмӣ кӯнтиши ба вуҷуд овардани нақшаи
ягонаи тараққиёти таърихй-умумиҷаҳонй, ки «халқҳои ваҳшй»ро ҳамчун намояндагоки зинаи барвақтаи ик тараққиёт ҳисоб
намояд, қадами навбатӣ буд. Дар ин роҳ мутафаккирони
бузургн асри XVIII Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро, Ш.Монтеске,
Волтер, Кондарсе ва дигарон нақши калон бозидаанд. Руссо
ва Дидро ҷамъияти ибтидоиро намунавӣ медонистанду онро
ҳамчун «асри тиллой»-и давраи наврасии хушбахтонаи
инсоният тасвир менамуданд, симои «ваҳшии одил»-ро, ки
урфу одатҳояшон ба қонунҳои табии мавҷудот такя менамоянд
ва тараққиёти тамаддунро ҳамчун вайроншавии ҳамин қонунҳо
мефаҳмиданд. Дигар файласуфони маорифпарвар ба гузаштаи
инсоният каме дигар хел назар карда, дар таърих раванди
қатънашавандаи мадакият ва таффакурро медиданд.
Аз хама равшантар ик назарияи пешниҳод кардаи Жан Антуан
Кондарсе (1743-1794) хусусан дар асараш «Ангораи манзараҳои
таърихии пешрафта гафаккури инсонй» баён шудааст. У чунин
мешуморид, ки пешрафт дар зинаҳои пайдарҳамии пешрафти
хочагй ба вуҷуд омадааст: аз шикор ва моҳидорӣ ба ром
намудани ҳайвонҳо, аз он бошад ба зироаткорй гузаштааст. Ба
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ҳар яки аз ин гуна шаклҳои хоҷагӣ, сохти муайяни ҷамъиятӣ рост
меомад. Ба ақидаи Кондорсе, ҳаракатдиҳандаи асосии пешравй
тафаккури инсонй ва маърифат буд.
Саҳми олими шотландй Адам Фергюсон (1723-1816) дар бунёди
илмии ин фан хеле зиёд аст. Дар асари «Таҷрибаи таърихи
чамьияти гражданй»-и худ (1768) ӯ навишта буд, ки халқҳои
ҳозиразамон бокимондаҳои ҷамъияти ибтидоиро дар сатҳи
гуногун нигох медоранд. Фергюсон таърихро ба се давра:
«ёбой», «ваҳшигӣ» ва «тамаддун» тақсим кардааст. Вай гузаштан
аз машғулияти шикорчиг ва моҳидорй ба зироаткорй ва
чорводориро ҳамчун воситаи асосии пайдо кардани хӯрок ва
пайдоиши
моликияти хусусй
шуморида, тамаддунро бо
барқарор ва қонунан мустаҳкам гардидани моликияти хусусй
вобаста медонад. Ҳамин тавр, Фергюсон на танхо ягонагии
тараққиёти таърихи инсониятро эътироф менамуд, балки дар
асоси даврагузории умумиаш аломатхои материалиста: намудҳои
фаъолияти хоҷагӣ ва инкишофи шаклҳои моликиятро гузоштааст.
Ба ҳамин монанд ақидаҳоро олимони немис Иоганн ва Георг
Форстер (1729-1798) пешниҳод карда, назарияеро баён
кардаанд, ки мувофиқи он инсоният се зинаро: кӯдакй ё ҳолати
ёбоигй, наврасй ё ҳолати ваҳшигӣ ва камолог ё ҳолати
«маданй»~ро тай кардааст. Форстерҳо ҳамаи қабила ва халқҳои
омӯхтаашонро ба зинаҳои нақшаи тартиб додай худ гузошта ва
бо ҳамин қабила ва халкхои қафомондаро ба занчири умумии
тараққиёта таърихй пайвастанд.
Бисёр фай ласуфон ва таърихшиносони асри ХУШ-ум кӯшиш
намуданд, ки хулосаҳои худро дар бораи чамьияти ибтидой ба
қолаб дароранд. Натичаи пешравии илм дар ин чабҳа дар
охири аср аз эътироф намудани ягонагй ва пешравии
маданияти инсонй иборат буд. Вале дар нимаи аввали асри
Х1Х-ум шавку хавас ба он хеле паст рафт ё сабабаш дар он буд,
ки баъди инқилоби Фаронса буржуазия ба устувор кардани
муносибатҳои
буржуазй ҳаракат мекард: иктисодчиён ва
таърихнависон кӯшиш
менамуданд, ки
абадй ва
дигаргуншаванда будани моликияти хусусй, оила ва давлатро
асоснок намоянд.
Далелҳои таърихи гузаштаи инсониятро пешравии илми
бостоншиносй тақвият дод. Дар асри Х1Х-ум дар осорхонаҳои
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Дврупо коллексияҳои калони ҳангоми ҳафриётҳо ёфтшудаи
олоту яроқҳо ва ашёҳои моддии одамони ибтидой, ҷамъ
пфдиданд. Бозёфтҳо таснифота худро пайдо карданд, аввалин
шуда ба ин кор бостоншиноси даниягӣ К. Томсен (1778-1865)
даст зад. У бозёфтҳоро мувофкқи маводи сохташон ба се гурӯҳ:
сангй, биринҷӣ ва оҳанӣ тақсим намуд. Баъдан чунин
!лқсимбандии илмки Томсен як навъ даврабандии
б остоншиносиро (аз замони Лукресий Кар вуҷуд дошт) ба амал
овард. Аммо Томсен қеҷ гуна санаҳои хронологӣ муайян
пмкарда, дар ин роҳ бостоншиносӣ дигари даниягй Ч. Ворсо
(1821-1885) корҳок арзандаро иҷро намуд. У диққатро ба он
ҷалб намуд, ки қабрҳои асри биринҷй аз якдигар бо чанд
хусусият фарқ карда, ашёҳое, ки ҳамроҳ бо ҷасадҳо гузоштаанд,
гуногунанд. У усули нави тадқиқотро кашф намуд, ки бо оини
дафнкунй хронологиям б а ашёҳои дар қабрҳо ёфтшударо
муайян кардан мумкин буд. Ворсо нақшаи Томсенро тасдиқ
намуда инкишоф дод. Кашфкётхои олими даниягй барои илми
бостоншиносй аҳамияти калон дошт. Солҳои 1838-1843 олими
шветсиягй Свен Нилсон ба низоми технологии се асрии Томсен
ва Ворсо такя намуда, аз усули муқоисавӣ-таърихӣ истифода
карда, далелхои бостоншиносй ва мардумшиносиро муқоиса
намуда, даврагузории маданй-таърихии тараққиёти инсонияти
худро пешниқод намуд. Вай фарқияти чор давра: ёбоигй,
номадизм (чорводории кӯчӣ) заминдорй ва тамаддунро баён
дошт.
Кашфиёт ва хулосаҳои бостоншиносии ибтидой бо машаққат
ва хеле оҳиста эътирофи умум пайдо менамуданд. Кашфиётҳое,
ки аз тарафи бостонишыоси фаронсавй Ж. Буше де Перт (17881868) ба даст оварда шудакд, ниҳоят муҳим буданд. У олотҳои
сангиро гирд оварда, исбот намуд, ки маҳз ҳаминҳо олотҳои
меҳнатии одами ибтидой мебошанд. Кашфиёти Буше де Перт
дар илм инқилоберо мемозэд, зеро он пайдоиши инсонро ба
давраҳои хеле дур пайваст. Дар оянда корҳои якчанд
бостоншиносони маълум ва геологҳо Ҷ. Прествич, Д. Эванс,
Ч.Лайел, Э. Ларте ва дигарон кашфиёти Буше де Пертро
тасдиқ карданд.
Ба нимаи аввали асри ХХХ-ум бозёфтҳои устухонҳои одамони
қадима баробари намудҳои боқимондаҳои ҳайвонҳои аз байн
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рафта рост меоянд. Дар соли 1825 аз ғори қисми ҷанубй ғарбии Англия, солҳои 1833-1834 аз ғорҳои Белгия бозёфтҳои
мухталиф пайдо шуд. Ин кашфиётҳо вуҷуд доштани инсони
пешинро тасдик намуда, ба масоили пайдоиши инсон антропогенез1 асос гузоштанд.
Шавқу ҳавас ба проблемаҳои пайдоиши инсон ҳанӯз дар
давраи антиқй пайдо шуда, ҳамчун дар асрхои миёна ва
давраи Эҳё давом ёфтанд. Дуруст аст, ки дар асрҳои XVIIXVIII як қатор асарҳои муқоисавй-анатомке, ки ба мукоисаи
сохти узвҳои дарунии маймунҳои одамшакл ва инсон бахшида
шуда буданд, пайдо мешаванд, вале ин асарҳо умуман ба
ташаккулёфтани тасаввурогҳо оид ба антропогенез таъсири
намоён нарасонидаанд. Танҳо дар ибтидои асри XIX Ж. Б.
Ламарк (с. 1744-1829) дар асархои худ ақидаеро дар бораи ба
тадрич тараққӣ кардани мавчудоти зинда аз шаклхои оддй то
ба намудҳои мураккаб (аз чумла оид ба инсон) андеша
рондааст. Вай аввалин олиме буд, ки назарияи эволютсиониро
ба вучуд оварда, усули таърихиро дар биология асоснок намуд.
Ҳалли проблемаи пайдоиши инсон ба асархои Чарлз Дарвин
(1809-1882) оид ба қонуниятҳои эволютсияи органикй
алокамандии зич доранд. Дар асараш «Пайдоиши намуддо бо
роҳи интихоби табий» (1859) Дарвин проблемаи пайдоиши
инсонро махсус тасдиқ накардааст. Вале назарияи мавзуни
қонунй ва прогрессивии тараққиёти олами органикй дар
раванди мутобиқшавй ба шароити мухитхои ивазшавандаро
васеъ тадқиқ намудааст.
Соли 1863 яке аз наздиктарин дӯстон ва пайравони Дарвин,
Томас Гекели (1825-1895) китоби «Мавқеи инсон дар табиат»ро нашр намуд, ки дар он далелҳои усули муқоисавия
анатомиро ба кор бурда, дар зери гояи назарияи эволютсия
тезиси хешу табории одамро бо олами ҳайвонот (аз чумла бо
маймунҳои одамшакл) зълон намуд.
Соли 1871 асари дигари Ч. Дарвин «Пайдоиши инсон ва
интихоби чине» аз чоп баромад. Дар он Дарвин ба
маълумотхои далелноки анатомияи мукоисавй, зоогеография,
таърихи ҷамъияти ибтидой таъкид намуда, аз ҳайвон пайдо
1 Аз юнони, антропос одам ва гена пайдоиш.
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шудаки инсокро, нисбат ба Т. Гекели муфассалтар асоснок
кард, сонй нишон дод, ки маймунҳои одамшакли ҳозира
намуди дигари эволютсия мебошанду инсон бошад ибтидоии
худро аз шаклҳои аз байн рафта сар мекунад. 1 Пас аз пайдо
шудаки ин асар фнкрҳои материалистон дар бораи аз олами
ҳайвонот ба вучуд омадани инсон таҳкурсии асосии казарияи
антропогенез гардид. Баъдан Ф. Энгельс дар асараш «Нақши
меҳнат дар раванди ба одам табдил ёфтани маймун» ақидаҳои
худро оид ба пайдоиши Ношо зарзепз ва мехдат баён кард.
Якбора зиёд гаштани шумораи бозёфтҳои бостоншиносй ва
тадқиқотҳои дар қитъаҳои гуногун натиҷаҳои хуб доданд. Дар
катиҷаи ин корҳо маводи васеи палеантропологй ба даст
омадаанд, ки муфассал омӯхтани онҳо барои аз нав баркарор
кардани зинаҳои эволюсияи инсонй ёрй расонд.
Далелҳои бисере дар бораи он шаҳодат медоданд, ки байни
халқҳои олам дар соҳаи маданияти модцй, урфу одатҳо, дин ва
ғайраҳо монандй зиёд аст. Мактаби эволюсионй сабаби
маънидод
кардани
ин
далелҳоро
дар
ягоиагии
равояи(психилоги)-и инсон медид, ки он бо як роҳ ривоҷ ёфта,
аз ин сабаб дар халқҳон гуногун пайдоиши аломатҳои ягонаи
маданияти модцй ва маънавиро ба миён овардааст. Далелҳои
равшантарро мардумшиноси немис Адолф Бастиан (1826-1905)
за ш ш аз ҳама дар асари се ҷиядааш «Инсон дар таърих», ки
соли 1860 нашр гардидааст, пешниҳод кардаст.
Намояндаи барчастаи мактаби эволюсионй этнографии
англис Эдуард Таилор (1882-1917) тот асосиашро дар асарҳои
«Маданияти ибтидой» (1871) ва «Антропология» (1881) баен
кардааст. Тайлор фарз менамуд, ки тамоми маданияг аз зуҳурҳои
злоҳидаи каму беш аз якдагар мустақил инкишофебанда иборат
аст. Дар як вақт Тайлор за тарафдорокаш ҳар як қатори
ззошосиониро ғайри тобеи яқдигар медонаду онҳоро дар алоқа ва
всбастагии якдигар намебинаду дар ҳамин шакл ҳам назарияи
Тайлор барои дар халққои ақибхмодда зинаҳои пештараи
шдаишофи тамоми инсонро дида тавонистааст. Тайлор чунин
ащпуморид, ки калиди тадҳиқоти ҳолати аввалини инсоният ба
бостоншиносии ибтйдой мансуб мебошад. Бешубҳа, хизмати вай
1 То ҳол ин нуктаи назар дар или ҷонибдорон ва рақибони худро дорад.
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дар наздикшавии маводи бостоншиносй ва мардумпшносй дар
рохи ҷамъбасткунии бақцу бастҳои таърихи калон мебошад.
Намояндагони равняй эволюсионистк олими англис Ҷон
Либс (1834-1913), донишманди австриягй Юлиус Липперт
(1839-1909) ва муҳаққиқи шотландй Ҷэк Фергюссону МакЛеннан . (1827-1881)
буданд.
Липперт
ба
фаҳмиши
материалистии таърихи маданият хеле наздик шудааст. Дар
китоби ӯ «Таърихи маданият» (с. 1886-1887) равиши аз сатҳи
ибтидой то ба сатҳи баланд расидани одам зикр шуда, ӯ
мешуморид, ки майлҳои ба фаъолиятн инсон таъсиррасон хеле
бисёранд ва ҳатто ба ҳам зиданд, вале билохнр ҳамаи онҳо
ғамхорӣ баҳри нигохдории ҳаёт меоранд.
Хизмати Мак-Леннан дар он аст, ки Бай дар китоби худ
«Никоҳи ибтидой» одати васеъ паҳнпгудаи кикоҳи байни
гурӯҳҳои гуногун ва манъи никсҳ байни аъзоёни як гурӯҳро
дар ҷамъиятҳои ибтидой ишора кардааст. Ин ҳодисаро МакЛеннан экзогамия1 тартиби бар/ьаксн онро, ки ҳангоми он
никоҳҳо дар дохи ли гурӯҳ ба амал меоянд-эндогамия2
номидааст. Вале вай нодуруст гумов мекард, ки хамаи
қабилаҳо ба қабилаҳои зкзогамй ва эндогамй чудо мешаванд ва
сабаби экзогамия норасоик занҳо аст, ки аз одати куштани
кӯдакони навзод пайдо шудааст.
Эволюсионизми табий-илмй ба пешрашга бостоншиносй низ
таъсири бузург расонидааст. Археологи, бузургтарини
фаронсавй Габриел Мортиле (1821-1898) эволюсионисти
комилэътиқод буд. Вай дар тадқиқогҳояш усулҳои илми
геология, палеозоология ва антрспологияро истифода карда,
дар натиҷаи омӯхтани маводи васеъ, таснифоти хронологии
умумии палеолитиро тавсия намуд, ки аҳамияти худро то имрӯз
нигоҳ дошта омадааст. Пешравии ҷамъияти инсонй мувофиқи
ақидаи ӯ ба инкишофи технология асос ёфтааст. Зинаҳои
хронологии тараққисти ҷомеак инсонро ӯ бо аломатҳои
геолога муайян кардааст. Дар як вақт Мортиле нодуруст баён
медорад, ки таърихи қадимтарини инсокият ва хусусан
дигаршавии шаклҳои ашёҳои маданвяти моддй бо қонунҳои
'Аз
2

юнони

Аз ю нони

берун ва нккоҳ
дарун ва никоҳ.
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биологи тараққӣ кардааст. Бостоншиноси бузургтарини швед
Оскар
Монтилеус
(1843-1921),
ки
тартибдиҳандаи
тақсимбандии неолит, асрҳои биринҷй ва оҳани Аврупо ба
ҳисоб меравад низ тарафдори ҳамин гуна ақидаҳо буд, Ҷараёни
эволюсионистй дар пешрафти илм саҳми бузург бозид.
Фаъолияти муаррих ва ҳуқуқшинсси швейтсарй Иоганн Якоб
Бахофен (1815*1887), ки ба омӯхтани таърихи оила асос
гузоштааст, дар илм навгониеро ворид кард. Дар асарҳояш, аз
ҷумла дар «Ҳуқуқи модарй» (1861) асосан дар такя ба маводи
антиқй, вале бо ҷалб кардани маълумотҳои бостоншиноси ва
мардумшинос Бахофен нишон дод, ки инсони ибтидой аввал
дар муносибатҳои бетартибонаи ҷинсҳо («гетеризм» ) 1 бо сохти
модаршоҳй («гипекократия» ) 2 баъди он бо ҳуқуқи падарй
(«патернитет ё патриархат») инкшпоф ёфтааст. Бахофен ғояҳои
худро ба назарияи патриарха лии он вақт ҳукмрон зид гузошт.
Вай мешуморид, ки сарварии зан дар давраи ибтидой
тасодуфию зоҳирй набуда, ҳамчунин ба таърихи баъзе халқҳо
хос набуда, балки барои раванди таърихи тамоми инсоният
зинаи универсалй мебошад. Вале асоси инкишофи оиларо
Бахофен нодуруст дар эволюсияи ғояҳои дани медид.
Дар омӯхтани ҷамъияти иб тидой саҳми олими амрикой Люис
Генри Морган (1818-1881) зиёд аст. Таълимоти вай дар асарҳои
«Ҷамъияти бостонӣ» (1870) ва «Хонаҳо ва ҳаёти хонагии
аҳолии таҳҷоии Америка» баён шудааст. Хулосаҳои вай ба
далелхои бисере асос ёфтаанд, ки онҳо аз этнография,
археология ва таърихи қамаи қитъаҳои кураи замин гирифта
шудаанд. Морган махсуе ба омӯзиши муносибатҳои ҷамъиятии
ҳиндуҳо-қабилаи ирокезҳои Шимолии Амрико даст задаст.
Дар асоси таълимоти Морган шарти ягонагй ва иешқадами
тараққиёти ҷомеаи инсоният ва маданияти он ҷой дорад.
Морган чунин ?уйсоб менамуд, ки ячейкаи асосй дар сохти
ибтидой - обшинагй авлод буд, ки аз шакли қадимаи модарй ба
шакли баъдинаи падарй инкишоф ёфтааст. Ӯ муайян намуд, ки
иқтисодиёти ҷамъияти ибтидой ба моликияти обшинагй асос
ёфтааст ва дигар тарафҳои ҳаёти ҷамъиятии халқҳои ибтидой,
1Аз юноий. .аугона; юнснихо зани озодро чунин меномиданд.
2 Аз юнонй зан ва қу;зва - ҳокимияти зан- мсдаршоҳӣ.
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ҳар элемента маданият (ашёҳои маданияти моддй, урфу одатҳо,
тасаввуротҳои динӣ ва ғ.) аз марказе пайдо шуда, дар кадом
ҷойе ба вуҷуд омадаасту дар якҷоягй бо он ба мамлакатҳои
гуногун паҳн гаштааст. Ингуна «давраҳои маданй» мафҳумест,
ки дар асоси аломатҳои интахоб шудаи махсус ба вуҷуд оварда
шуда, дар муҳити вақт инкишоф намеёбад, балки танҳо бо
дигар «доираҳои маданӣ» дар фазок ҷуғрофй таъсири байни
якдигарй дорад. Аломатҳои як «дойра» ба воситаи диффузия
метавонанд паҳн шуда ба элементҳои доираи мадании дигар
ҷойгир шаванд.
Назарияи Гребнер дар асарҳои эгнографҳои мактаби маданй
- таърихй инкишофи минбаъдаи худро ёфтааст. Ташкилкунанда
ва роҳбари чандинсолаи ин мактаб Вилгелм Шмидт (1868-1954)
буд. Роҳиби калисои католикй дар назди худ вазифа гузошта
буд, ки абадй будани ҷахонбинии динй, моликияти хусусй ва
ҳокимияти патриархалиро исбот намояд. Шмидт шаклан
назарияи Гребнерро дигар карда ба он элементҳои таърихиятро
дохил кардааст.
Назарияи «доираи маданиятҳо» ба илми бостоншиносй низ
таъсир расонидааст. Бостоншинос ва мардумшиноси австриягӣ
Освалд Менгин дар асараш «Таърихи уму*шҷаҳонии асри санг»
(1930) дар асоси маълумотҳои археолога кӯшиш кардааст,
исбот намояд, ки таърихи ҷамъияти ибтидой танҳо нашҷаи
кӯчидани қабилаҳои алоҳида ба «доираҳои маданй»-и гуногун
муттааллиқбуда мебошад.
Диффузионизм ба этнография ва археологияи Англия низ
таъсир расонд, вале олимони диффузионист дар ақидаҳои худ
чун немисҳо он қадар ҳам устувор набуданд. Намояндаи ин
ҷараён дар илми этнография Уилям Риверс (1864-1922) буд, ки
дар асари дуҷилдаи соли 1914 баровардааш «Таърихи ҷамъияти
Меланезия» кӯшидааст, ки нуқтаи назари эволюсионистй ва
диффузионистиро якҷоя намояд. Тараққиёти пешқадами
инсониятро эътироф намуда, Риверс дар як вақт воситаи асосии
ҳаракатдиҳандаи ин пешрафтро дар алоқаи халқҳо ва
омехташавии маданиятҳо медид. Назарияи диффузионизм аз
тарафи Г. Элиот - Смит ва Уилям Ҷеймс Пери омӯхта шуда,
онхо як марказ - Мисрро эътироф карда ақида доштанд, ки
тамадцун аз он ҷо ба тамоми олам паҳн шуд. Бостоншиноси
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барҷас!ли англис Гордон Чайлд Вир (1892-1957) кӯшидааст, ки
Дйффузионизмро бо марксизм муросо созонад. У асосҳои
назарияи марксизмро ба чамъияти ибтидой эътироф намуда,
дар айни ҳол нақши ҷойивазкунии халқҳо ва таъсири як
маданият ба маданияти дигарро нишон додааст. Умуман, барои
диффузионизм ҳамчун ҷараёни махсус дар этнография ва
'рхеология баъзе хусусият?;ои умумй хислатнок мебошанд.
Дар охири асри XIX қариб дар як вақт бо равияи
диффузионизм, дар этнография ҷараёни сотсиологй, ки бо
асарҳои олимони франсавй пешниҳод шуда буд, пайдо
мешавад. Ҷомеашинос Эмил Дюркгейм (1858-1917) мазмуни
асЬсии рафти таьрихиро инкишофи шуури ҷамъиятй ҳисоб
якард. Мавзӯи баҳси сотсиояогия ба фикри вай «далелҳои
сотсиологй» ташкилотқои ҷамъиятй, қоидаҳо ва г... мебошад.
г ’бтидои ҳамаи ниҳодқои ҷамъиятиро Дюркгейм дар
«тасазвуротҳои коллективона» медид, ки онҳоро хдмчун
шаклҳои шуури ҷамъиятй ба воситаи таҷрибаи сотсиалӣ ба
меъёрҳои маҷбурӣ ҳаракаткунандаи тартибу интизоми
ҷамъиятй гардонида шудаанд. Дар асари худаш «Шаклҳои
одик хдёти динй (низоми тотемӣ дар Австралия)» ки соли 1912
нашр кардааст, Дюркгейм кӯшидааст исбот намояд, ки
сарчашмаи асосии пайдошавии тасаввуротҳои динй муҳити
ҷамьиятй мебошад. Дар ин асараш Дюркгейм ба тотемизм
ҳаВиун дини ҷамъияти ибтидок назари дуруст баён кардааст.
Ба мактаби «сотсиологи»-и Дюркгейм файласуф ва психологи
фрайеавй Люсен Леви Брюл (1857-1933) наздик меистад. Дар
хитоби «Функсияҳои таффакурӣ дар ҷамъиятҳои ибтидой» (дар
тарҷумаи русй «Тафаккури ибтидой» М., 1930) ва дигар
асарҳояш Леви - Брюл бо назарияи томантиқии тафаккур, ки
гӯё барои одамони ибтидой ва ҷамъиятҳои кафомондаи ҳозира
:юс бошад, баромад кардааст.
Баъди Ҷанги якуми ҷаҳон дере нагузашта, дар Англия дар
илми этнография мактаби фукксионалй пайдо шуд, ки
? сосгузори он Бронислав Малиновский (1884-1942) буд. 1 У дар
маданият васлкунии механикии элементҳои ягонагии комилро
’Оид ба тамомк мактабқои зтнографй донишҷӯён аз фани Асосҳои
ыардумшиносй маълумоти васеътар мегиранд.
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муҳим арзёбй кардааст. Малиновский даъват мекард, ки аз
нуқтаи назари таьрихй ба фаҳмонда додаки ҳодисаҳои маданй
даст кашида шавад, зеро ибтидо ва интиҳои он фаҳмида
нашг тндааст. Функсионалистҳо даъво мекарданд, ки таъсири
институтҳои ҷамъиятиро бояд омӯхт ка п&йдонши онҳоро.
Ғояҳои.намояндаи дигари мактаби фукксионализм Алфред
Реҷинанд
Ретклифф-Браун
(1881-1955)
аз
назарияи
Малиновский фарк мекард. Вай этнографаяро ба ду соҳа
тақсим мекард, ки ҳар яки онҳо усулҳои махсуси тадқиқотй
дошт: этнология соҳае аз он буда, далелҳои конкретиро
меомӯзад. Он ба гузашта ва ҳозираи ҳалқҳои алоҳқца датл
дораду бо усули «таърихй» ҳаракат мекунанд ва антропологияи
сотсиалй соҳак дигар ба ҳисоб рафта, қонуҳои умумии
инкишофи инсон ва маданияти онро тадқиқ менамояд.
Дар ИМА мактаби америкоии этнологияи таърихй ба вуҷуд
омад, ки аз тарафи антрополог, этнограф ва лингвист Франс
Боас (1858-1942) ташкил шуд. Ф. Боас нукта ва назари
нодурусти бисёр олимонро аз ок ҷумла диффузионизмро
танқид карда, муборизи фаъоли зидци нажодларастй буд. Бисёр
вақт ӯ дар таҳлили конкретаи ҳодасоти иҷтимой дар мазқеи
материалиста меистод. У омӯзиши таърих, забон, маданият ва
сохти антропологии халкхоро дар алохидагй муҳим медонаду
мавҷудияти қонунҳои умумки иикяшофи инсоният ва
маданияти онро эътироф мекунад. Вале гдушкилоти фаҳмишро
ба назар гирифта, дар ошкор кардаяи онҳо хеле оҳиста кор
буданро талаб менамуд. Ин андеша аз тарафи шогирдонаш дар
оянда такмил дода шуд.
Муҳаққиқ Александр Голденвейзер (1880-1940) баён карда
буд, ки қовунҳои умумй ва рафти умумии инкишофи инсоният
вучуд надорад.
Шогирди дигари Боас, Роберт Лоун (1883-1957) дар асараш
«Ҷамъияти оддй» (с. 1921) фикрҳои аоосии таълимоти
Морганро инкор карда, аз он чумла вай даъво мекунад, ки
аломати қадимтарини ҳаёти ҷамъиятй силаи ҷуфтй буд.
Нишондодхои услубии мактаби таърихии Ф. Боас дар асархои
Пол Радин (1883-1959) равшан зоҳир гаштанд, ки ӯ муфассал
омӯхтани маданиятҳои алоҳидаро таъкид кардааст.
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Баьд аз Ҷанги дуюми ҷақон назарияҳои нави сотсиологй этиографй пайдо шуданд. Чунин аст, ки «равшани
этнопсихологи»
дар
мардумшиносии
америкой,
ки
тарафдорони он тасдиқ мекуканд, ки гӯё ба ҳар як халқ «модел
ё тарҳи маданияти махсус» хос аст, ки он бо «сохтори хислат»~и
ҳамин халқ муайяк >:арда мешавад. Ин сохтор гӯё аз насл ба
наел гузаронида мешавад ва доимй мемонад. Ба фикри
этнопсихологҳо пурра қонунист, агар маълумотҳои омӯзиши
„ кологй ба таври комил дар ҷамъият гузаронида шавад. Дар
ҷаҳон хелҳои мухталифи «тарҳқои маданият» мавҷуданд, ки аз
ҷамъияти ибтидой сар карда, то рӯзҳои мо идома доранд.
Масалан яке аз сарварояк мактаби этнопсихологй А. Кардинер
тасдақ менамуд, ки вобаста ба омилҳои муайян, ки дар давоми
панҷ ҳазор сол мушоҳида мешавад сохтори шахсиягги асосии
одами Ғарб дигар нащудааст.
Аз солхои 50-уми садаи XX дар ҷаҳон равияи нав пайдо
мешаванд, ки номи «зволютсионизми нав» (неоэволюсионизм)ро мегирад. Неоэволшсионизм дар навбати худ бо якчанд
ҷараёнҳои назариявй ҷудо шуд. Яке аз онҳо ба фаҳмиши
моргании эволюсияи таърихи ибтидс-й наздик аст. Сарвари
шинохта шудаи он Л.Уайт (с.1900-1975) за шогирдони ӯ
Э.Р.Сервис ва М.Ф.Саллннз кӯшиш мекунанд навбати аввал
дар инкишофи таърихии инсоният хусусиятҳои умумиро дарёб
намоянд. Дар ин муносибат китобҳои Э. Сервис «Ташкилоти
ибтидоии иҷтимой (1962) «Эяолюсионизми маданй: назария ва
амалия» (1971), «Пайдоиши давлат ва тамаддун» (1975) ва
Саллинз «Ҳамқабила» (1968) «Иқтисодчёти асри санг» ва ғ.
кисбатан пурмазмун мебошанд. Ба ҳамин равия М.Х.Фрид бо
асараш «Эволютсияи тщмъкяти сиёсй» (1967) ва як қатор
зтнографҳои дигари ИМА ҳамроҳ мешаванд.
Тарафдорони ҷараёни дигаре, ки номи эволютсионизми
бисёрҷабҳа ё плюрализмро1 гирифтааст инчунин ба тадқиқ
гсардани инкишофи ҷамъияти ибтидой мекӯшанд. Асосгузор ва
сарвари ин ҷараён Ҷ.Стюард (1902-1972) дар этнографияи
ИМА ва дигар мамлакатҳо зътарофи бештар дорад.

!Аз юнонӣ ҷамъ.

35

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Кӯшжпҳое низ ба амал мгоянд, ки назарияҳои
эволютсионизми умумй ва бисёрҷабхаро дар эволютсионизми
дифференсионидашуда вобаста тможд, ва он ҷудой ва
наздикшавии хатҳои инккшофи маданиро ба эътибор мегирад.
(Р .Кранейр)
Қисми дигари этнографҳои ИМА хатто аз эволютсионизми
нав ҳам худро канор мегиранд ва мекӯшанд, ки конунияти паси
ҳам инкишофёбии давраҳои таърихкро бо хислати сохтории он
иваз намоянд. Дар ин бобат яке аз ҷойҳои намоён ба
Ҷ.П.Мардок тааллуқ дорад. У кӯшид то дар китоби худ
«Сохтори иҷтимой» (1949) нишон диҳад, ки шакли ҷамъият
шарт нест, ки бо зинаҳои шпсишофи таърихй иртибот дошта
бошад. Мердок ва пайравоки ӯ бо усули миқдорй барои
омӯзиши муқоисавии халқҳо ва маданияти онҳоро истифода
намуд, вале барои муқоиса камудан ҳамчун мавод на аз
халқҳои намуди ягонадошта, балки аз чунин халқҳои
гуногуншакл ҳамчун папуасҳо истифода мебарад.
Неоэволютсионнзм таъсири х)'дро ба инкишофи археологияи
ибтидой асосан дар ИМА ва дар Англия расонидааст, ки дар
онҳо солҳои 60-уми асри гузашта мактабе ба миён омада буд,
ки археологияи нав номнда мешуд. Намояндагони он
Л. Бикфорд, К.Фленнери, КРенфру ва дигарон на барои
омӯхтани таърихи мушаххаси маданият, балки барои ошкор
намудани қонуниятҳои равзнди маданй-таърихй талош
мекарданд. Ҳамон вақт дар тадқиқотҳои этнографҳо ва
археологони ИМА, Фаронса ва дигар мамлакатҳои ғарбй
шавқу ҳавас ба фаҳмипги таьрихя-материалистии таърихк
ибтидой боз ҳам бештар шуд.
Дар Русияи подшоҳй илми этнография ва таърихи ҷамъияти
ибтидой бо роҳҳои аз Ғарб фарқкуканда иккишоф ёфтаанд.
Эткографҳои Руси я нисбат ба Ғарб бештар таъсири марксизмро
дар худ дидаанд. Чунснчк, олими рус Н. И. Зибер (1844-1888) дар
«Очеркҳок мадакияти иқтисодии ҷамъияти ибтқдой» (1883) ба
хулосахои К.Маркс ва Ф.Энгелс такья намудааст. Дар асари
номбурда Зибер бори аввал масъаларо дар бораи характери
муносибатҳои истеҳсолй, шакяҳои молккият дар ҷамъияти
ибтицой гузошта нишон додаст, ки шаклҳои қадимтарини
хоҷагидорй чамоавй-коллективока будаанд. Таъсири марксизмро
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таърихшинос ва этнографу рус М.М.Ковалевский (1851-1916) низ
дидааст. Дар асарҳояш оид ба окла, авлод ва ҷамоа дар ҷамъияти
ибтидой ӯ маводи халқҳои славянӣ ва Қафқозро васеъ истифода
бурдааст. М.М.Ковалевский масъалаҳои инкишофи шаклҳои
сохти авлодиро тадқяқ карда, пахдшавии дастаҷамъонаи ҷамоаи
оилавиро исбот кардаст, ки он аз тарафи Ф. Энгеле баҳои баланд
шрифта буд.
Усули эволютсиенистонро дар Русия дар асарҳои худ
Д.Н.Анучин (1843-1923) истифода бурдааст. У дар соҳаи
ҷуғрофия, бостошшшосй, симошиносӣ ва мардумшиносӣ
сермаҳсул кор карда, кӯшидааст илмҳои ба ҳам хешро якҷоя
намояд. Дар тарақиёти илм асарҳои В.Г.Богараз (1865-1936) ва
В.И.Иохелсон (1855-1943) аҳамияти калон доштанд. Онҳо дар
омӯзиши халқҳои шимолу шарқии Осиё ва шимолу ғарбии
Амрлко нақши бузург бозидаанд.
Дар Русия намояндагони маъруфи мактаби эволютсионистон
оилаи этнографҳо Харузинҳо буданд. Асарҳои Н.Н.Харузин
(1865-1900) «Очерки таърихи инкишофи истиқоматгоҳҳои
финҳо» (1895) ва «Таърихи инкишофи истиқоматгоҳқо дар
кӯчиён, туркони нимкӯчй ва халқҳои муғултабори Русия»
(1896) мебошанд, ки дар онҳо назарияҳои эволютсионистй
васеъ истифода шудааст.
Этнографи рус Л.Я.Штернбер (1861-1927) муносибатҳои
оилавй-авлодӣ, эътиқодҳои аҳолии таҳҷоии Сахалин ва
заминхои назди Амурро омӯхтааст. Дар байни онҳо (гилякҳо нивхҳо) Штернберг сохти авлодӣ, боқимондаҳои никоҳи
гуруҳй, низоми ба тартибдарории авлодиро пайдо кардааст.
Дар асари ҷамбастии Штернберг «Дини ҷамъияти ибтидой»
(1936) маълумотҳои нав дар бораи эволютсияи эътиқодҳо
мавҷуданд. Этнографи рус А.Н.Максимов (1872-1941) кӯшиш
кардааст, ки маҳдудияти назарияи эволютсиониро барҳам
диҳад, Дар як қатор асархояш ӯ исбот карданй мешавад, ки
баъзе аз хулосаҳок далеронаи Бахофен, Мак-Леннан ва
олимони дигар на ҳама вақт пурра асоснок буданд ва
маълумотҳои нави далелнок хулосаҳои навро талаб мекунанд.
Мавзӯи асосии тадқиқотҳои илмии А. Н. Максимов масъалаҳои
таърихи оила, мупоскбатҳои авлодӣ, ва хоҷагӣ буданд.
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Таш аккули коисепсияи марксистки
таърихи чамъияти ибтидой
Инкишофи илм барои ба вучуд омадаки коисепсияи таърихйматериалистии таърихи ибтидой дар асарҳои К. Маркс ва
Ф.Энгелс сабаб шуд. Асосгузорони марксизм-ленинизм на як
бору ду бор ба таърихи чамъияти ибтадой муроҷиат кардаанд.
Соли 1880 Карл Маркс оид ба таърихи форматсияи ибтидойҷамоавй тадқиқоти махсусе сар кард ва онро дар оянда Ф.
Энгеле давом дод. Соли 1884 «Пайдоишя оила, моликияти
хусусй ва давлат» ном асари Ф.Энгелс интишор шуд. Асоси
асарро китоби «Ҷамъияти бостонй»-и Л.Г.Морган ташкял
медиҳад, вале Энгеле корро инкишоф дода, онро бо далелхо ва
хулосаҳои нав пурра намуд ва раванда таърихи чамъияти
ибтидоиро аз нуқтаву назари материализм собит кардаю
маънидод намуд. Солҳои 1873-1876 аз чониби Энгеле асари
дигари махсус ба мавзӯи чамъияти ибтидой бахшидаи «Нақши
меҳнат дар раванди ба одам табдилёбии маймун» чоп шуд, ки
он яке аз бобхои асари ӯ «Диалектикаи табиат» ба хисоб
меравад. Дар ин асархояш Энгеле фикрҳои асосии методологии
коисепсияи марксистии таърихи ибтидоиро ҳамчун мархилаи
махсуси таърихи инсоният, ки ба он марҳилаи ибтидо ва
интиҳо, махсусиятҳои муносибатҳои иҷтимой - иқтисодй ва
қонуниятҳои алохидаи тараққкёт хос аст, инкишоф дод.
Истеҳсолот, - навишта буд Энгеле, - «дар асл умумй буда, дар
баробари он истеъмол низ ба тақсимотн махсулот байни
ҷамоаи коммуниста хурду калон, баробар мегашт. Ин хислати
коллективонаи истеҳсолот дар доираи маэдуд буд. . . » 1 Ба
ақидаи ӯ сохти чамъияти ибтидой «бо тақсимоги меҳнат ва
натиҷаҳои он пароканда шуда, бс тақсимоти ҷамъият ба
синфҳо вайрон карда шуд»2. Дар шароити гуногуни табий ва
мушаххаси таърихй гузариш аз сохти чамъияти ибтидой ба
сохти синфй - барои тамоми инсоният хос мсбошад. Ф.Энгелс
на танҳо ба фарқияти зоҳирии таърихи ибтидой ва
коллективизми одй ишора кардааст, балки дар гяисоли он идеяи

’К. Маркс и Ф. Энгельс., Соч., Т.21,- С. 174.
^амон чо. -С. 169.
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ягонагии таърихй, инкишофи пешқадамона ва қонунӣ будани
ивазшавии шаклҳои ҷамъиятиро низ зикр намудааст.
Гуфта шуд. ки Энгеле ногузории минбаъд аз нав дида
баромадани даврагузорик Морганро иешниҳод карда буд. Ба
зарурияти чудо кардани сарҳади масъалаҳои асосӣ ва алоҳидаи
таърихи ҷамъияти ибтидой В.И.Ленин низ ишора кардааст.
Дар инкишофи назарияи маркеистии таърихи ҷамъияти
ибтидой нақшеро олимоки собиқ Шӯравӣ бозидаанд. Аз
тарафи онҳо маводи фаровони симошиносй, мардумшиноей, ва
бостоншиносй васеъ омӯхта шудаанд.
Тадқиқотҳои симошиносон В.В.Бунак, Г. А. Боч Остоловский, Г.Ф.Дебес, М.М.Герасимов, М. Г. Левин,
М.Ф.Нестурх, Я.Я.Рогинский, М.И. Урисон, В.П.Якимов дар
роҳи ба вуҷуд омадани тасаввурот оид ба мархилаҳои
пайдоиши инсон ва пайдоиши чамъияти инсонй ёрй
расониданд. Асарҳои бостоншиносон П. И. Борисовский, А. Я.
Брюсов, П. П. Ефименко, С. Н. Замятин, В. М. Массон, А. П.
Окладников, Б. Б. Пиотровский, В. С. Равдионикас, С. П.
Толстое, С. А. Семёнов, А. Н. Третяков, А. А. Формозов ва
дигарон барои таъмини иқтисодиёт ва маданияти ибтидой
маълумотҳои муҳим доранд. Тадқиқотҳои мардумшиносон А.
М. Золотарев, Б. Ю. Кричевский, М. О. Косвен, В. К.
Николский, Ф. А. Олдерогге, С. А. Токарев ва дигарон дар
фаҳмиши раванди инкишофи авлод, оила ва дигар институтҳои
ҷамъияти ибтидой ёрӣ намуданд, Муаррихоин шӯравй дар
бораи инкишофи қувваҳои истеҳсолкунанда, (С.А.Семёнова
диг.), оид ба галак кбтидоии иисонй (П.И.Борисковский,
Ю.И.Семёнов), дойр ба шаклҳо ташкилоти авлодй (М. О.
Коевен, Л. А. Файнберг), дар бораи роҳҳои вайроншавии
ҷамъияти ибтидой в? барқароршавии муносибатҳои синфй
(Ю.П.Аверкиева, Л.Е.Куббел, В.М.Массон, И.И.Патехин,
С.А.Токарев, С.П.Толстов ва диг...) асарҳои муҳим офариданд,
ки онҳо ҷамъияти ибтидоиро аз бисьёр ҷиҳат аниқ мекунанд ва
ба низоме медароранд. Минбаъд дар тадқиқи равандҳои
этникии ибтидой қадамҳои устувор гузошта шуд (В.Ф.Генинг,
Ю.В.Бромлей, С.А.Арутюнов, Н,Н.Чебоксаров). Нақши
калонро дар тадкиқоти маданияти маънавии одами ибтидой
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асарҳои
А.П. Окладников,
А.Д.Столер,
С. А. Токарев,
А.А.Формозов, Б.А.Фролов ва г... иҷро карданд.
Олимони шуравй диққати махсусро ба назарияи зидци
марксистки
диффузионизм,
функционизм,
релятивизм,
неоэволютсионй ва гайра бахшидаанд. Дар ин муяосибат
нақши муҳимро омӯхтан ва илмй маънидод карда ни.
маълумотҳои нави этнографие, ки ба мафҳумҳои асосии
Морган ва Энгеле муқобиланд, кшгол мекард. Ҳамин тавр,
мафхуми универсалй будани ташкклоти авлодй ва шакли
аввалини он - авлоди модариро инкишоф дода, этнографҳои
шуравй вуҷуд доштани боқимондаҳои муносибатҳои модарӣ авлодиро дар бисьёр халқҳои Сибир диданд, ки ин халқҳоро
тарафдорони мактаби маданй - таърихи Шмидт ва Копперс
сифати намояндагони шаклии «томаданиятй» чорводории
падаршоҳй ҳиеоб мекарданд. Дарёфти боқимондаҳои авлоди
модарй дар халқҳои ҳинду аврупой беасос будани сохти
падаршохиро дар ибтидо байни онҳо нишон дод. Ҳамаи ин
тасдиқи фикрхои аеосй дар бораи универсалии ташкклоти
авлодй мегардад.
Таъсири амиқро ба инкишофи илми шуравй дар бораи
Чамъияти ибтидой фикру ақидаҳои забоншинос ва археолог
Н.Я.Марр (1864-1934) расонид. Дар асоси «таълимоти наз дар
бораи забон»-и ӯ, ки мазмуни онро эътирофи ягонагии раванди
инкишофи ҳамаи забонҳои чадон ва таксимбандии гурӯхии он
ташкил медихад. Марр таъкид менамуд, ки иваз гардидаки
маданият дар як марз доимо марҳилаи инкишофи маҳаллирэ
инъикос мекунад. Н.Я.Марр дар ғояҳои худ дар бораи ягонагии
тараққиёти маданияти инсонй, дар бораи он ки ҳамаи халқҳои
ҳозира ворисони қабила ва халқҳои гузаштаю гумшудаанд,
маълумотхои саҳеҳ овардаанд. Ақидаҳои Марр дар бораи
ғояҳои зиддинажодпарстй ва зидци миллатчигй тарафдорони
бисёр пайдо кард. Асарҳои Марр ва пайравони ӯ дар танқиди
назарияҳои кӯҳнашуда, дар чустучӯи усулхои нав мавқеи муҳим
бозидаанд, вале баъзе аз фикрҳои онҳо мавриди интикоди
олимони шӯравй гашта буд.
Баъди ҷанги .цуюми ҷаҳон ба тадқиқи марксистии таърихи
Чамъияти ибтидой олимони мамлакатҳои дкгари сотсиалистй
ҳамроҳ шуданд. Хусуеан, як кагор корҳо дар собиқ Т-ЩГ ба
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анҷом расонида шуд. Масъалаҳои антропогенез, сотсиогонез,
давргузории таърихи ҷамъияти ибтидой, усулҳои мухталифи
этнографй ва археологии ҷамъияти ибтидой, роҳҳо ва
механизмҳои барқароршавии синфҳо, давлат ва ҳуқуқ (Г.
Геберер, Т. Улрих, И.Зелпов, В Зелнов, Г.Грюнерт, Г'.Гур) ва
дигар масоил тадқиқ гаштанд.
Олимони Лаҳистон
(Я.Нимешкери), Булғористок (П.Боеп), Маҷористон (И.Габори,
П.Линтак), Руминия (О. Некрасова) собиқ Чехословакия
(Э.Влчек,
Я.Елияек),
собиқ
Югославии
(М.Маалеш,
Д.Хрейович) ба тадқиқи масъалаҳои гуногуни фанни таърихи
ҷамъияти ибтидой даст заданд, Дар бисьёр мамлакатҳои
Азрупои Ғарбй низ чунин корҳо бурда шуд ва ин раванд то
ҳозир давом дошта, халли бисёр масъалаҳо тадқиқотҳои
ояндаро тақозо дорад. Дар охири асри XX ва ибтидои асри XXI
омӯзиш ва тадқики таърихи ҷомеаи ибтидой аз доираи таъкиди
фазой идеологи берун гардида, аз чониби муҳаққиқон Семёнов
Ю.И., Непсмняший Н .Н ., Кривсов Н.В.,М арков Г.Е.,ЛевиСтросс К., Зубов А.,Алексеев В.П., Першие А.И.
масъалаҳои мухталифи таърихи чамъияти ибтидой ҳаллу
фасл шуд ин раванд давом дорад.
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§ 2. Сарчашмаҳои таърихи
ҷамъияти ибтидой
Сарчашмаҳои таърихи чамъияти ибтидой гуногунанд. Қисме аз
пажӯ ишгарон дар он андеша мебошавд, ки се илм:
бостоншиносй (археология), мардумшиносӣ (этнография) ва
симошиносй (антропология) дар омӯжшн таърихи чамъияти
ибтидой мавқеи сарчашмахои асосиро иҷро мекунақц. Ҳамчунин
илмҳои гуногун ва маводу ашёе, ки шохкди 1узаиггаи инсоният
ҳаст ба доираи манбаъҳои таърихи чамъияти ибтидой шомил аст.
Манбаҳси боствншииосй
Аҳамияти калонро ашёҳои аз давраҳои қадим боқй монда ёдгориҳои археологи соҳиб хдстанд. Онҳо маҳсули замони хеш
буда, махсусиятҳои худро доранд ва шароитя зиндагаи давраеро
дар худ инъикос мекунанд. Аз мавода дастрасшуда барои омӯхтани
гузашта олоту ярокҳо аҳамияти калон доранд. Он ахдмиягеро, ки
устухонҳои боқимонда барои омӯхтаки намудҳои ҳайвонҳои
гумшуда доранд, ҳамон андоза муҳимиятро боқимоқцаҳои
восигаҳои меҳнат барои омӯхтакн форматсияҳои чамъиятии
иқгисодии гумшуда доранд. Давраҳои иқшсодй аз як дигар на бо
он, ки чӣ исгеҳсол мекарданд фарк мекунад, балки тафрика дар он
аст, ки чи тавр исгеҳсол мекунанд. 1
Воситаҳои меҳнат на танҳо меъёри инкишофи қувваҳои
истехсолкунанда, инчунин нишоядиҳандаи- муносибатҳои
ҷамъиятие мебошанд, ки дар ен меқнат ба вучуд меояд.
Сарчашмаҳои археологи на танҳо аз ашёҳо иборатанд, балки
ба онҳо боқимондаҳои бошишгохдо, ҷойҳои истиқоматӣ,
гӯрхона, устохона, конҳо, маъбадҳо, ғорҳо, системаҳои қадими
обёрй, каналу сарбандҳо, рохдо ва ғайра дохил мешаваид.
Омӯхтани таҳаввулоти ҷойҳои истиқоматй ё бопшшгоҳҳо
имконият медиҳанд, кк оид ба дараҷаи инкишоф ёфтани оила
ва тагйиротҳои истиқоматгоҳҳо (аз бошишгоҳҳо то ба хонаҳои
алоҳидаи оилаҳо) маълумот пайдо намоем.
Дар охири асри XIX дар илми бостоншиносй мафҳуми
маданияш археологи ба вучуд омад. ки барои омухтани
таърихи ибтидой аҳамияти калон дорад. Маданияти археологи
'К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч., Т.23, -С. 191
42
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

умумияти ёдгориҳои археологиро меноманд, ки ба як давр
таалуқ дошта, бо хусусиятҳои маҳалии худ фарқ карда, дар
манотиқи муайян ҷамъ гаштааст. Бештар аз ҳама маданияти
археологи зиндагии алоҳидаи қабила ва халқҳоро инъикос
карда, имкон медиҳад таърихи кабила ва халқҳо дар давраҳои
то пайдоиши хат аз нав барқарор карда шавад . 1

(

Маълумотҳои мардумшиносй 2
Сарчашмаҳои археологи дар ҳалли як қатор масъалаҳо
наметавонанд дар алоҳидагй ҷавоби возеҳу комил диҳанд ва
мушкилотҳои бисёреро манобеи бостоншиносй дар якҷоягй бо
чанд фаи ҳаллу фасл мекунанд. Аз ҷониби дигар муаррихон
барои дарёфти масоили зиёди таърихи ҷамъията ибтидой аз
усулу роҳҳои гуногун истифода кардаанд, аз ҷумла босамар
истифода бурдани усули муқоисавй. Дар баробари ин яке аз
соҳаҳои фанни таърих этнография хусусиятҳои маданият ва
маишии халқҳои гуногуни курраи заминро омӯхта, дар
баробари археология дар шинохти ҷамъияти ибтидой
саҳмгузор аст. Қабила ва хаяқҳое ҳастанд, ки то ҳозир дар
сатҳи мухталифи тараққиёт қарор доранд. Баъзе қабилаҳо
ҳанӯз кариб фулузро намедонанд ва метааон гуфт, ки дар асри
санг зиндагонй мекунанд. Баъзе қабилаҳо зери таъсири
| қувзаҳои пеищадам ба сохти наз мутобиқ карда шуданд, вале
баъзе аломатҳои ҳаёти қадимаи худро нигоҳ доштаанд. Маҳз ба
| туфайли ёрии фанни этнография имкон гашта, ки дар бораи
[зкнаҳои гуногуни инкишофи ҷамъият дар кадим тасаввуроти
пурра ба даст дароварда шавад ва масоили зиёд бо кӯмаки
этнография хал гардад.
Боқимондаҳои ҳаёти гузашта дар маросиму анъанаҳо
‘ русусан равшан мушоҳида мешаванд, баъзан дар либос,
[ороишҳо, сохти хонаҳо ва г... нигоҳ дошта мешаванд.
Щарастишҳои
ва дагар
мавҷудиятҳои
Оид ба наводи ибтидой
бостоншиносй
ва қабатҳои
маданиюҳаёти
дигар ибтидой
омилҳои
шудкми ия фан донишҷӯён аз фани Асосҳои бостоншиносй
маълумоти пурра мегиранд.
г Оид ба мардумшиносй донишҷӯён аз фани Асосҳои мардумшиносй
|маълумоти пурра мегиранд.
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дар фолклор - афсонаҳо, сурудҳо достонҳо, чистонҳо, ривоятҳо
ва ғ... инъикос гаштаанд.
Сарчашмаи махсус ва хеле муҳими этнография (дар як вақт
шифоҳй) дар эҳёи ҳаёти гузашта, хусусан анъанаҳои эҷодиёти
даҳонии аборигенҳо (аҳолии таҳҷои)-и ҳудудҳои гуногун
мебошад. Дар баробари ин зкскурсияю экспедитсияҳо ва
маҳфилҳои гуногун барои омӯзиши паҳлӯҳои гуногуни
этнография ёрӣ мерасонад ва бевосита шахсро бо маводи
мардумшиносй шинос мекунад.
М аълумоти лингвистӣ
Ҳамчун сарчашмаи муҳим дар бораи гузашта маълумотҳои
лингвиста хизмат карда метавонанд. Ҳамаи забонҳои ҳозира
баробари инкишофи ҷамъият мураттаб гаштаанд ва дар худ
бисьёр вақт осори замонҳои хеле қадимро нигоҳ доштаанд.
Баробари инкишофи ҷамъият аҳамият ва маънои (семантика)-и
калима дигар мешавад. Дар бисёр забонҳои ҳиндуаврупой, аз
он чумла дар забони русй калимаи чорво «скот» ба мазмуни
«сарват», «хазина» ва «пул» истифода мегардид ва дар қадим
он ҷойи пулро иваз мекард ва воситаи мубодила буд. Омӯзиши
забонҳои ҳозира ба муайян намудани далелҳои алоқаи
таърихии байни халқҳо меорад ва собит шудааст, ки қавму
халқҳои зиёд бо якдигар алоқаи забонй низ доранд.
Маълумотҳои ономастикй, яъне илм дар бораи номҳо низ
аҳамияти калон доранд. Қисми таркибии он - антропономика
(илм дар бораи номҳои одамон) топонимика (илм дар бораи
номҳои чугрофй) барои аз нав барқарор кардани гузашта
муҳиманд.
Маълумоти сарчаншахои хаттм
Тавре маълум аст, сарчашмаҳои хаттй дар омӯзиши ҳама
даврахои таърихй саҳми бузург доранд. Аммо чамъияти
ибтидой - аслан давраи бехаггй мебошад, ҳарчанд решаҳои
алифбо ва хатҳои зиёде махз аз ин давра пайдо шудаанд. Тавре
ишора рафт, барои омӯзиши таършш чамъияти ибтидой
фаннҳои гуногун хизмат менамоянд ва то чое сарчашмаҳои
хаттии аз давраҳои баъдй бокимонда низ барои тадкиқи
таърихи чамъияти ибтидой кӯмак мерасонкнд.
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Халқҳои соҳкбхат аз замонҳои қадим (шурӯъ аз
нахустдавлатҳои ғуломдорй) дар бораи ҳамсоягони худ ва
ибтидоии зиндагии хеш маълумотҳои бисёре боқй гузоштаанд.
Ин маълумоту қайдҳои муаллифони антиқӣ дар бораи
барбарон,
дидаю шунидаҳои сайёҳону кишваркушоёни
асримиёнагй дар борак халқҳои Ҳиндустон, Амрико, Африка,
Австралия ва ғайра.
Омӯхтани якҷояи ҳамаи намудҳои сарчашмаҳо имконият
медиҳад, ки таърихи чамъияти ибтидой пурра дарк гардад.
Барои ин дар маҷмӯъ ҷалб намудаии тамоми маълумотҳо
лозим буда, ба қисоб гирифтаки
равиши умумй ва
қонуниятҳои раванди умумиҷаҳонй - таърихй аҳамияти бағоят
муҳим дорад. Муяссар мешавад, ки дигаргуншавиҳои
муҳимтарин дар инкишофи қувваҳои истеҳсолкунанда,
ыуносибатҳои истеҳсолй, сохти асосии чамъияти ва идеологи,
тасвири умумии алоҳаҳо ва муносибатҳои қабилавӣ муайян
карда шаванд.
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Бсби II
Зухури сохти чамъияти ибтидой
§ 1. Пайдоиши ишгок
) Донистани қонуниятҳои инкишофи чамъияти ибтидой
шиносой бо дигаргуншавиҳои шакли физиологии инсон дар
рафти эволютсия, қувваҳои ҳаракатдиҳандаи дигаргуниҳо,
назарияҳои антропогенез ва чанд омили дигарро тауозо дорад.
А зинсабабҳам таърихи марҳилаҳои кадимтарини инкишофи
фаъолияти меҳнатй ва шакл гирифтани ташкилоти иҷтимой
аз таърихи биологии худи инсон чудо карда намешавад.
/^Масъалаи чойгоҳи инсон дар табиат бори аввал дар заминаи
илмй миёнаи асри XVIII аз чониби олим Карл Линней гузошта
шуд. У инсонро ба олами ҳайвонот дохил карда, онҳоро бо
маймунҳо якчоя намуда, ба ҳайати ширхӯрони гурӯҳи
приматҳо1 мансуб донист^/
Тадқиқотҳои васеъ оид ба низомгузорй ва сиришти
(анатоми)-и муқоисавии маймунҳо, инчунин тадқиқотҳо оид ба
сиришт (анатомиями инсон, дар нимаи дуюуми асри XVIII нимаи аввали асри XIX гузаронидашуда буданд, ба Карл Фогт
имконият дод, ки дар муайян намудани мавкеи инсон ба
пешравй ноил гашта, хешигарии онро бо маймунҳои одамшакл
нишон дихад. Пас аз интишори асари машхури Чарлз Дарвин
«Пайдоиши
инсон ва интихоби ҷисм» кӯшиши тадбиҳ
намудани нуктаҳои асосии назарияи эволютсионистй ба инсон
дар илм мавқеи хосеро касб намуд. (Таълимоти Дарвин оид ба
пайдоиши инсон аз олами ҳайвонот ҷонибдорони зиёд пайдо
кард (ҳарчанд рақибон кам набуданд). Он дар оянда пойдевори
асосии антропология ва философияя материалиста ҳисобида
шуд. 2 %
Мавриди зикр аст, ки таснифот ва гаксимбандии ягонаи аз
тарафи умум қабул шудаи примагҳо вучуд надорад. Дар ин самт
нақшаҳои гуногун аз якдигар на танҳо бо шумораи намудҳо,
балки бо гурӯҳҳои худ фарк мекунанд. Инчунин оид ба қисмхои
нисбатан калонтари даста (отрад)~Ҳо ҳамфикрй мавчуд нест. Вале
ҳамчун лахзаи умумй барои ҳамаи таснифот ба сифати оилаи
‘Аз лотини примус аввалин.
2Хусусан дар Иттиҳоди Шӯравй ва кишварҳои сотсиалистй.

46
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ллоҳида ҷудо кардани маймукҳои одамшакл хос мебошад^лднӯз
ЧГ Дарвин дар ош;о хешовандони наздики инсонро дида, қайд
карда буд, ки ҳеҷ як намояндаи ҳоло зиндаи маймунҳо ҳамчун
аҷдоди дури инсон қабул шуда наметавонанд. Акидаҳои зиёди
ҳозира ба ҳамин фикри ӯ такя мекунанд.*)
Бо оилаи инсонмонандҳо якҷоя дар ҳамаи тақсимбандиҳои
гурӯҳи приматҳсш оилаи ҳоминидҳо ҷудо карда мешавад, ки
одами ҳозиразамон ва аҷцодони наздиктарини онро муттаҳид
менамояд. Ба ҳамаи намояндагони ин оила ҳаҷми калони
майна хислатнок аст, ки бо мураккабии сохти худ аз майнаи
приматҳои дигар хеле боло меиетад. ^ о л а т и қомати рост,
ҳаракат бо ду пой, инкишофи майнаи сар ва нутқ аз масъалаҳои
муҳими антропогенез мебошадГ^.
Ҳамин тавр, ҳатто аз нуқтаи назари анатомй одами муосир
ва ачдоди наздиктарини он ба хусусиятҳои алоҳида соҳибанд,
ки бо он аз дигар приматҳо ҳатто одамшаклҳо чудо мешаванд.
Ҳолати дигаре он мебошад, ки инсон ба таърихи геологии
курраи замин омилҳои нави инкишофи тафаккур ва меҳнат,
омилҳои ҳамтаъсиррасонй ба табиат ва дигарсозии онро
дохил намуд. Ба ақидаи як қатор олимон, ин ҳолат ҳатто дар
истилоҳот бояд инъикос гардад. Аз ҷумла, геологи рус
А.П.Павлов барои давраи чоряки геологи номи «антропоген»ро тавсия карда, табкатшинос, геолог, геохимик ва биологи
шӯравй В.И.Вернадский дар таърихи замин вақти зиндага
кардани одамро ба замоня махсус чудо карданро зарур
медонист ва онро эраи «психозойй» номид.
Ҳайати оилаи ҳомкнддҳо аз тарафи олимони гуногун ҳар
хел фаҳмида мешавад, ^§ар асарҳои бисёри мутахассисони
шуравй ва Аврупои Ғарбй дар ҳайати ин оила танҳо як авлод
худи инсон, наели К о т о , ки ҳамаи бозёфтҳо инсони
ҳозиразамонро муттаҳид мекунад, ҷудо карда мешавад. Вале
ин нуқтаи назар қабули ҳамаи мутахассисон нагаштааст.;Дар
дохили авлоди Н о то одатан ду намуд - инсони намуди ҳозира
ё инсони боидрок ва як шакли одами қадима ё одами сода
(примитиви)-и Н о то чудо мешаванд.
I 'Масъалаҳои пайдоиши одам ва назарияҳо оид ба пайдоиши инсон аз
[ фани Антропология пурра омӯхта мешавад.
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Аз ин таксимот дида мешавад, ки фарҳияти морфологии
байни авлоду намудҳо мавҷуд аст. Олимони шуравй маҳз ба
ҳамин далел такя карда, солҳои ЗС-юми асри XX ақида оид ба
ду ҷаҳиш дар раванди антропогенезро баён карда буданд. Яке
ҳангоми шаклгирии оилаи ҳоминидҳо, дигараш дар шаклгирии
одами намуди ҳозира ба вуҷуд омадааст, аммо аҳамияти онҳо
дар рафти антропогенез як хел иест. Ҷаҳиши аввал бо
пайдоиши хусусиятҳои фарқкунандаи инсон дар доираи
морфология рост омада, бо пайдоиши таффакур ва нутқ,
шаклгирии ҷанинҳои ташкилоти иҷитимой ва ғ... хулоса,
пайдоиши худи инсон сурат мегирад. Ҷахиши дуюм бо шакл
гирифтани одамони «тайёр» анҷом меёбад.
Ин нуктаро аксарияти антропологқои шӯравй тарафдорй
мекунанд. Вале баъзе олимон чунин мешуморақц, ки фарқияти
морфологии байни ҳомонидҳои қадимгарин ва кадим питекантропҳо ва синонтропҳо, аз як тараф, неандаргалиҳо, аз тарафи
дигар, аз фаркияти онҳо ва одами ҳозиразамон камтар набуд
Гуфтаҳои болоро хулоса карда, иброз кардан мумкин аст,
ки инсони ҳозиразамон ба худ намуди авлоди Н оторо, ки ба
оилаи ҳоминиди дастаи приматҳо дохил мешаванд, ташкил
мекукад. Гарчанде фаркияти морфологии байни наслҳои дуру
имрӯз аён аст.
Омилҳои раванди антропогенез
Ч. Дарвин ба рафти пайдоиши инсон таъсири қонуниятҳои
биоллгиро ҳамроҳ намуда, аҳамияти махсусро ба интихоби
чинсй додааст. Аз нуқтаи назари Дарвин пайдоиш ва
инкишофи нутқ хеле бо мушкилй ба даст омад.
Дар солҳои минбаъда назарияҳон мухталиф дар бораи
омилҳои мухими раванди антропогенез андешаронй намуданд.
Олимони бисере бо каду қомати рост ҳаракат кардани одамро
қадами қитъй дар антропогенез ҳисобида, таъсири онро ба
дигаргуншааии морфологи мухим донкста, боиси аз олами
ҳайвонот ҷудо шудани одам медокакд. Қисми дигар дар
антропогенез нақши ҳалкунандаро ба фаъолияти дасти одам
алоқаманд медоданд ва хисоб мекарданд, ки бо мукаммал
шудани дасти инсон соҳиби имтиёзҳои зиёд шуда, тавонист
макоми худро дар чомеа нерӯманд созад. Гурӯҳи сейуми
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иажӯҳишгарон диққати асосиро ба инкишофи майнаи сар дода,
дар он андеша буданд, ки маҳз қобилияти одам дар натиҷаи
комилшавии майнаи сар ба амал омада, дар оянда инсон дар
1 абиат мавқеи беҳтарро соҳиб шуд. Ҳамчунин гурӯҳи олимоне
(•уданд, ки тамоми омилҳои зикршударо фактори асосй
медонистанд ва чунин андеша доштанд, ки дар якҷоягй онҳо ба
пайдоиши Ношо $ар1епз асос гузоштанд.
Дар назарияи «меҳнатии антропогенез»-и Ф. Энгелс ба
о мили иҷтимоӣ аҳамият дода мешавад. Моҳияти назарияи ӯро
бо як чумлаи
худи Ф. Энгелс: «меҳнат худи инсонро
офаридааст» муайян кардан мумкйн аст. Дар ҳақиқат,
фаьолияти меҳнатии одамон, ки ба таъмин кардани талаботи
онҳо псш аз ҳама ба хӯрок ва ҳимоя аз ҳайвонҳои ваҳшй
рянрна карда шудааст ҳавасмадкуние буд, ки дар дигаркунии
ҷисмии одам нақш гузошт.
^ Тахмин меравад, ки барои шикори ҳайвонҳои хурд, кофта
гирифтани решаҳои дарахтону гиёҳҳо, дастрасии меваҳо ва
ҳимоя аз ҳайвонҳои ваҳшй одамони ибтидой аз сангҳои табий,
чӯб ва шоҳҳои дарахтон истифода мекарданд^> Аммо ин
чуҳуротро фаъолияти хдқиқии меҳнатй номидан мумкин нест.
Фаъолияти ҳақиқии меҳнатй аз он давра сар мешавад, ки
фаъолияти мақсадноки аз еанг, устухон, чӯб тайёр кардани
олоту яроқҳо бештар бо санг иайдо мешавад. К. Маркс
истифодабарӣ ва сохтани олотқои меҳнатии бошууронаро
дуруст нишон дода буд. 1
С"Бозёфтҳои қадимтарини ҷасадҳои инсонҳои қадимтарин (ё
одамшаклҳо) ҳамроҳ бо олотҳои одии сангӣ имкон медиҳанд
дар бораи фаъолията бошуурона маълумоте пайдо намоем^
Қисме аз олимон ҳатто чунин ҳисоб мекунанд, ки аллакай бо
аввалин олотҳои сунъии меҳнат, инсон пайдо шудааст.
йстифодабарии доимии олотҳо барои одами ибтидой
имконияти фаъолтар дод, Захираҳои табий барои таъминоти
талабот беҳтар шуда, қувваи ҷамоаҳо барои мубориза бо
даррандагон бештар гашт. Дар як вақт ҷустуҷӯи доимии якҷояи
Қӯрок, шикори дастаҷамьона ва ҳимояи коллективона аз
душманон, истеҳсолот ва истеъмолкунии якҷоя, дар маҷмӯъ
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фаъолияти якчояи мехнатй ба пайдо шудани алоқаи байни
аъзоёни алоҳқца дар раванди истеҳсолот сабаб шуд. Мурракаб
шудани ҳаёти ҷамъиятй ва малакаҳои истеҳсолй ба зарурияти
мубоҷилаи таҷрибаи истехсолй ва гузарипш он ба наели оянда
оварда расонд. Тавре ки Ф. Энгелс менигорад «зарурияти ба
якдигар чизе гуфтан пайдо шуд». Тадриҷан пайдоиши забои
дар рафти меҳнат ба вучуд омад ва он натичаи фаъолияти
мехнатй мебошад.
Назарияи Ф. Энгелсро олимони шуравй ягона андешае
меҳисобиданд, ки масъалагузорй дуруст чараён гирифта,
инкишофи мехнат ва истеҳсолот, пайдоиш ва тарақкиётл
шуурро алокаманд карда, хал ли он дар сатҳи баланди илмй
сурат гирифтааст. Аммо Ф. Энгелс диккати калонро дар
антропогенез ба омили иҷтимой равона карда, инчунин
тарафҳои биологии зухуротро кайд кардааст. У аҳамияти
азхудкардани ростгардй, инкишофи пешқадамонаи дасту
майна, эволютсияи оилаи ҳоминидҳо, нақши хӯрокҳои гӯштй
дар тағйирёбин биохимияи организми инсон ва ғайраро
нишон додааст. Назарияаш аз ин рӯ синтези қонуниятҳои
иҷтимой ва биологи дар пайдоиши инсон мебошад.
Дар ин чо хусусан ҳолати дувумро махсус бояд қайд кард.
Гумон набояд кард, ки гӯё бо пайдошудани чамъияти инсони
қонуниятҳои биологй тамоман мох,пяти худро гум карда
бошанд. Шояд аз замони палеолита баъдина сар карда,
реаксияи физикии инсон ба дигаргукшавй дар истехсолот ба
охир расид ё дигар хел карда гӯем, танхо дар палеолити
баъдина ивазшавки интихоби табий бо қонуниятҳои ичтимой
ба вучуд омад ва аз хамин давра сар карда иешравй дар сохаи
истехсолот аз ягон хел дигаргуншавии морфолога вобаста
набуда, балки танҳо бо инкишофи қувваҳои истеҳсолкунанда
муайян мегардид. Метавон гуфт давраи палеолити барвақта,
ки нимаи якуми таърихи чамъияти ибтидоиро дар бар мегирад,
мархилаи таъсири интихоби табий ва қонуииятҳои ичтимойтаърихй мебошад. Нақши интихобии табий дар давоми ин
давра оҳиста-оҳиста кам шуда, сахми омили ичтимой зиёд
мешавад.
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Аҷдодони назд&ктарак за масоили
, ватани аввалишг инсоният
^Т о имрӯз садҳо макоки одамони қадима пайдо гардида,
бозёфтҳои боқимондаҳои зиёди одамони қадимтарин маълум
аст^Мутаассифона, бисёрии онҳо дар ҳолати хеле нопурра ва
қисман боқимонда то замони омада расидаанд. Бинобар ин
хулосаҳои илмӣ дар бораи бозёфтҳо танҳо ба тадқиқоти
қйсмҳои алоҳидаи устухонбаидӣ асос меёбанд. Усулҳои
шшниҳодкардаи палеанталогия ва морфологияи мукоисавй
имконият медиҳанд дар асоси устухонпораҳо оид ба сохт
(и орфология) ва шароити зиндагии одамоьш нахустину
хайвонот маълумот пайдо кукем.
Тибқи маълумоту тадқиқотқои олимон ба инсон аз хама
наздиктар гурӯҳи маймунҳо ё, ки дар илм бо номи маъруфи
дриопетекҳо
маълуманд,
меистанд. .
Боқимондаҳои
дриопитекҳоро дар ҳудудҳои Аврупои Ғарбй, Африқо ва Осиё
ёфтаанд. Дар байни онҳо якчанд намудҳое ҷудо мешаванд, ки
бо хусусиятҳои алохидак морфологи фарқ мекунанд.
Дриопитекҳо-приматҳое буданд, ки бо қаду бар ва вазни худ ба
павианҳо ва шимпанзеҳои ҳозира монандй доштанд. Аз
аломатҳои хоси морфологии тамоми гурӯҳ, ки барои мавқеи
низомии онро муайян кардан зарур аст хурд шудани
даядонҳоро қайд кардан зарур аст. Диастема ва монандии
инкишофи
пурқуввати
дандонҳои
ашк
хусусияти
ҷудонашавандаи сохти приматҳо мебошанд. Дар морфологияи
дриопитекҳо наздикшавй ба инсон намудор аст.
Барои тартиб додани тасаввуроти равшан оид ба аздодони
бевоситаи оилаи ҳомонидҳо бо^фтҳои бисёр аз Африқои Ҷанубй
ахдмията багоят калон доранд, ки бори аввал соли 1924 ба даст
омид^Дар Африқои Ҷануби ва Шарқи панҷ намуди қадимтарини
маймунҳои антропоморфӣ кашф ьчудаанд, ки онҳо ба се авлод:
австралопитек, парантроп ъа пизантропҳо тақсим шуда, якҷоя ба
зероила ё оилаи австрапитекҳо ҷудо гардидаанд^ Як қисми
тадқиқотчиён ин шаклҳоро ба оилаи ҳоминидҳо дохил мекунанд.
Онҳо шояд бо қад аз дриоттктекхо фарқи зиёд надоштанд, вале ба
онҳо ҳаҷми нисбатан калони майнаи сар (550-600 см3) ва ҳаракати
бештар бо ду по хос буд. Хусусията дигар натиҷаи мутобиқшавии
зиндагӣ дар ҷойҳои хушод мебошад. Тадқиқотҳо нишон
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медиҳанд, ки онҳо ба мисли дарранда зиндага карда, ҳайгонҳои
худро шикор менамуданд.
Бо ҷасадҳои австралопитекҳо якҷоя шумораи бисёри
косахонаи сар, шохҳо ва устухонҳои ҳайвонҳои алафхӯр ёфт
шуда, тахмин меравад, ки австралопитекҳо аз шикор бохабар
буданд, ки дар ин маврид олотҳои чӯбӣ ва сангҳои тез
истифода мешуд. Масъалаи аз оташ истифодабарии
австралопитекҳо баҳснок аст. Мувофики баъзе тахминҳо
австралопитекҳо дар давраи плейстотсени поёнй умр ба сар
бурдаанд.
Бозёфти аҳамияти муҳимдошта соли 1959 дар кӯҳсори
Олдовейи Танзания (Африқо) шуд. Аз ин ҷо миқцори зиёди
косахонаи приматҳо ёфт гашт, ки дар илм номи ин гурӯҳ
«зинҷантроп» номида шуд. 1 Онҳо бо баъзе аломатҳои
махсусашон фарқ карда, ба сохти горилла монандй доштанд.
Зинҷантропҳо бо пойҳо ҳаракат карда, майнаи калон дошта,
дандонҳояш баъзе хусусиятҳои дандонҳои инсониро соҳиб
буданд. Сини зинҷантропҳо тақрибан якуним миллион сол
муайян мешавад. Олотҳои сангие, ки дар якчоягӣ бо
зинҷантропҳо ёфт шуд, аз асбобҳои дагалона кор кардашудаи
шакли муайян надошта иборатанд. Аммо ба зинҷантропҳо
тааллук доштани онҳо ниҳоят баҳснокаст.
Соли 1960 дар О лдувей боқимондаҳои намуди нави ҷасадҳое
ёфт шуд, ки дар илм бо номи презинчаитроп (пеш аз зинчантроп)
номида шудааст. Муайян карда шуд, ки п резинҷантропхо
1.850.000 сол пеш зиндагй кардаанд. Вале ин бозёфт хам
кддимтарин
нест.
Махсусан
кашфиёгҳои
ҳайратовари
палеантропологй дар солҳои 60-70-уми асри XX ба вучуд
омадаанд.
Шурӯъ аз соли 1967 дар водии дарёи Улои Ҳабашистон
мудцати зиёде экспедитсияи калони байналхалқй фаъолият
дошт. Аз тарафи ин экспедитсия корхои зиёде анҷом ёфт.
Синну соли хронологии ҷасадҳои ёфтшуда аз ин ҷо мувофиқи

'Танзияро арабҳо Зинҷания ё Зинҷак таллафуз мекунанд ва ин навъи
аҷдодони одамон дар илм зинҷантроп номида шуд, яъне одамони
танзаниягӣ.
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тшхиси усули калий - аргонй аз 4.000.000 то 2.000.000 сол аст.
()лотҳои ёфтшуда умри 2. 100. ОООсола доранд
Кашфиётҳои аз ин ҳам ҳайратовар дар мавзеи кӯли Рудолф
дар шимолии Кения ба даст омад. Олимон Луис ва Роберт Лики
(падару
писар)
боқимондаҳои
устухонҳои
бисёри
австралопитекҳоро ба даст оварданд, ки порчаи чоғи поёнии
примате 5.000.000-5.500.000 сол умр доштанд! Дар худи хамон
қабатҳо олотҳои қайроқие ёфт шудаанд, ки 2.600.000. сол пеш
сохта шудаанд! Ҳаҷми косахонаи соли 1972 ба даст омада аз
қабатҳои хоки соҳилҳои шарқии кӯли Рудолф тақрибан 800 см3 аст.
Маълумотҳои геологи, палеозоологи, палеоботаники ва ғ...
манзараи басо мусоидро барои зиндагии приматҳо дар
масоҳатҳои васеи Африқои Ҷанубй ва Осиё тасвир мекунанд.
Иитихоби яке аз ин қитъаҳо, яъне қитьаҳои авроосиёгй ва
африқой ба сифати ватани нахустодамон аз он сабаб инчунин
мушкил аст, ки дар илм қоидаҳои муайян барои тахмин
кардани ватани аввалини инсоният вуҷуд надоранд. Қисме аз
олимон хисоб мекунанд, ки чудошавии инсон аз олами
хайвонот дар шаронтҳои мухталиф ба вучуд омадааст. Вале дар
такя ба бозёфтҳо қисми зиёди олимон «гаҳвораи инсоният»
қитьаи Африқоро медонанд ва ин нуктаи назар дар илм
I афзалиятнок боқй мемонад.
Ҳомонидҳои қаднмтарин за
фаъолияти меҳнатии снқо
Баъди асоснок гаштан ё эътирофи назария оид ба пайдоиши
инсон аз олами хайвонот олимони бисере дар бораи вучуд
доштани маймунодамҳои ибтидой тахминҳо мекард. Чунин
андешаронй тахминан аз солҳои 1890-1891 сар шуд.
Боқимондахои косахона за дигар уетухонхои ёфтшуда нишон
дод, ки ин одамон бо қоматя ростшуда ҳаракат мекарданд, ва
к онҳо дар илм номи рКсапйгороз ересй» » 1 ё «маймунодами
ростгард»-ро гирифтанд2 Баъди ин кашфиётҳо баҳсу
мунозираҳо ба вучуд омад. Фикрҳое баён гардид, ки гӯё
косахонаи сар ба гиббони бузургчусса, микросефали
Г 'Аз юнонй Ап1Ьгоро8-инсон, одам, Р1Шеко8-маймун.
2Оил бз ин кашфиётҳо курси Антропология маьлумоти васеътар медидад.

Г
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ҳозиразамон, умуман ба одами ҳозиразамон, ки ин аломатҳси
хислатнокро дар зери таъсири тағири шакли баъдимаргӣ
гирифтааст ва г... Вале ҳамаи ин тахминҳо ҳангоми тадқиқотк
бодиққати муқоисавй - морфологй тасдиқ нагардиданд. Дар
солҳои 30-70-уми асри ХХ-ум дар Ява боқимондаҳои ҳафт
питекантроп ёфт шуда, вуҷуд доштани ии намуд шубҳанопазир
гашт. Питекантроп ҳамчун мавҷудоти ростқомат мумкин аст аз
одами ҳозиразамон бо гашти на он қадар устувор фарк мекард.
Вале фарқияти вай аз одами ҳозираззмон дар мавриди сохти
косахона камтар аст. Ростгардй ва чанд омил барои фаъолияти
меҳнатӣ дар ин марҳила ба охир мерасид, аммо инкишофи
майна (ҳаҷми майнаи питекантроп 900 см3 буд) давом дошт.
Оид ба олоти меҳнат сохтани питекантроп баҳс мавҷуд аст.
Бозёфтҳои дигари диққатҷалбкуманда, боқимондаи инсони
замони плейстосени барвақтаи солҳои 1954-1955 дар Африқои
Шимолй дастрасшуда мебошад, аммо он нисбат ба бозёфти
Ява дар шакли порашуда боқй мондааст. Танҳо чоги поении
нопурраи се индивиднум, ки аНаШгороз тапккапзслз ном
гирифтааст ёфт шудаанд. Имконияти пурраи тартиб додани
ақида дар бораи локомасияи1 антлантроп мавҷуд нест.
Хусусиятҳои морфологии чоғ ва дандонҳо ба олимон имкон
додааст, ки онро ба оилаи ҳомонидҳо дохил намоянд.
Шумораи зиёди сангҳое ёфт шуданд, ки дар онҳо осоря
коркарди сода дида шуда, ба фикри баъзе тадқиқотчиён ин
сагҳо ба ҳоминидҳо хам чук олотк меҳнат хизмат мекардавд.
Ин сангҳо номи эолитҳоро2 гирифтанд. Хануз дар асри XIX дар
атрофи масъалаи эолитҳо баҳс пайдо шуда буд. Аммо маълум
аст, ки қадимтарин ологҳои санги аз қайроқсангҳо сохта шуда
буданд. Ин гуна олотҳоро аз Аврупо
(Мачористон ва
Фаронса), Ҳиндустон, Бирма, Осиёи Хурд, ҷазираи Ява, Хитой,
Осиёи Пеш, Африқо ва Шарки Наздик сфгаанд. Дар асоси
назоратҳои геологй қабати поёкии такшинҳо, ки дар онхо
олотҳо ёфт шудаанд, умри беш аз миллионҳо сол доранд.
Маълум мешавад, ки чамъияти инсони аз зинаҳои барвақтак
тараққиёти худ сар карда, барои ба даст даровардани
'Ьосота^а -ҳаракат
субх ва санг

2А з юнони
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псшрафти техники роҳҳои гуногунро истифода бурдааст.
Масалан инсони замони шеллӣ бо гурӯҳҳои хурд зиндагй
мекард ва дар соҳилҳои дарёҳо, кӯлҳо ва даруни бешаҳои
субтропики сукунат дошт. Манбаи асосии ғизо аз ҳисоби
шикор ва ҷамъоварии растаниҳои ёбой буд.
Кашфиёти муҳими дигар барои фаҳмидани эволюсияи
морфологии ҳомонидҳои қадимтарин, тадқиқоти соли 1927 аз
Шимолии Хитой мебошад. Ин макон 27 км дуртар аз Пекин
дар гори Ҷоукоудян ҷой дошта, лагери шикорчиёни
қадимтарине, ки дар он ҷо ёфт шуд маводи фаровон дод.
Боқимондаи устухонх,ои зиёда аз 40 одам (мардҳо, занҳо ва
кӯдакон), аз ҷиҳати инкишофи маданият бо намуди морфологи
маълум шуд. Синантропҳо (онҳо чунин номида шудандодамони хитой) ба одами муосир монандии бештар дошта,
асосан ба шикор машгул буданд. Онҳо дар замонҳои баъди
давраи питекантропҳо зистаанд, ки ин ба плейстосени миёна
баробар аст. Синантропҳо мавҷудоти миёнақади пурратан ба
ҳисоб рафта, ҳаҷми майнаи онҳо ба 900 см3-1200 см3 баробар
буда, ба ҳисоби миёна 1050 см3-ро ташкил мекард.
Синантропҳо ҳайвонҳои калон ҳамчун оҳу, ғизол, аспҳои ёбоӣ,
ҳатто каркаданҳоро шикор мекард. Онҳо дар ғорҳои доимй
зиндагй карда, хафриётҳо нсбот карданд, ки синантропҳо аз
оташ васеъ истифода мебурданд ва қабати хокистар дар ғор ба
якчанд метр мерасид. Оташ дар ҳаёти одами ибтидой нақши
бузургеро бозидааст. Исткфодабарии он маьнои аз худ кардани
асрори табиатро дошта, имкониятҳои инсонро васеъ менамуд.
Оташ манбаи равшанй ва гармӣ буда, дар пухтани хӯрок
истифода шуда, дар вақти шикор ба кор бурда мешуд ва барои
тарсонидану гурезондани ҳайвонҳои ваҳшй аз ғорҳо (баъдан
истиқоматгоҳҳои одамон) истифода мешуд. Албатта одами
ибтидой истифодабарии оташро яку якбора наомӯхтааст. Дар
аввал онро аз сӯхторҳои бешаҳо ба даст дароварда ба ғорҳо
оварда, дар он чо доимо фурӯзон нигоҳ медоштанд. Ҳангоми
кӯчидан одамон чӯбҳои нимсӯхтаро ҳамроҳ мегирифтанд.
Афрӯхтани оташ бо амалиётҳои одии сохтани олотҳо вобаста
буд, аз ҷумла ҳакгоми бархӯрди сангҳо аз шарораҳо оташ
гирифта мешуд.
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Одами гейделбергй нисбат ба иаслҳои пешин дар чанд самт
бартарй дошт. Мавриди зикр аст, ки ба давраҳои барвақтак
давраи ашелй ҷоғи поёнии соли 1907 дар Германия, аз наздикик
Гейделберг ёфтшуда баробар аст.
Боз ду бозёфти дигар санаи қадима доранд. Яке аз онҳо солк
1965 дар истгоҳи Вертешселлеши Маҷористон ба даст омад, ки
санаи мутлақаш тахмин ба 3,5 млн. сол наздик асту ҳаҷми
майнаи сар беш аз 1400 см3 мебошад. Бозёфти дӯюм солҳои
1972-1975 аз истгоҳи Билсинголабени Тюрингия (Германия)
дастрас шуд. Синни он 3 - 3,5 млн. сол аст.
Одамони
маймуншакл-питекантроп,
синантроп,
одами
гейдельбергй дар иқлими гарм дар иҳотаи ҳайвонҳои гармидӯсг
зиндагй кардаанд ва берун аз ҷойҳои аввалини пайдоиши худ
паҳн намешуданд, мувофиқи бозёфтҳои устухонҳо, онҳо дар
қисми зиёди Африка, ҷанубии Аврупо ла. Осиё зиндагй мекардаэд.
Бо омилҳои номбурда маълумотҳои нопурра дар бораи
шаклҳои морфологии намояндагони қадимтарини инсоният
мухтасар ба охир мерасанд. Суръати тараққиёти онҳо якхела
набуда, пешрафт онҳоро ба дараҷаи одамони ҳозира наздик кард.
Ҳоминидҳои қадим ва
фаъолияти меҳнатин онҳо
Дар охири плейстосени миёна ва болой намуди ҳоминидҳои
ба инсони ҳозиразамон наздик зиндагй мекарданд. Ба онҳо низ
гуногуншаклии морфолога хос аст. Аммо омӯзиш дақикашон
нишон дод, ки ҳамаашон ба як намуд дохил мешаванд. Ин
давраи пайдоиши одами неандерталй мебошад( номи он аз
бозёфти Германия аз наздикии Дюседцорф - аз музофоти
Неадарталия гирифта шудааст.) Ин бозёфт соли 1856 ба миёк
омад. Баъдтар боқимондаҳои ҷасади неандарталиҳо дар
Англия, Белгия, Германия, Фаронса, Испания, Италия,
Швейтсария, собиқ Югославияю Чехословакия, Маҷористон,
Қрим, вилоятҳои гуногуни қитъаи Африқо, Осиёи Миёна,
Фаластин, Эрон, Ироқ, Хитой ва Ява ёфт шудаанд. Кашфиётҳо
дар ин соҳа то ҳол давом доранд ва ҳар сол қабатҳои мадании
ғорҳо ва баъзан истгоҳҳои одамон ёфт мешаванд.
Шакли морфологии неандерталиҳо нисбат ба хусусиягҳои
физиологии ҳоминидҳои кадимтарин хеле беҳтар маълум аст.
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Омӯхтани устухонбандй нишон медихдц, ки неандарталиҳо
одамони миёнақад, хеле пурқувват буданд. Одами неандерталй
ҳайаонҳои хеле чолок ва тездавро шикор мекард. Инкишофи
майна неандерталиҳоро ба одамони ҳозиразамон наздик мекард.
Хачми он дар намудҳои гуногун аз 1200 ем3 то ба 1600 см3 буд.
Ҳамин тавр, ҳаҷми майнаи баъзе намудҳои неандерталиҳо нисбат
Па хачми майнаи одами ҳозиразамон калонтар буд. Аммо сохтори
майна ханӯз ҳам содца буд Дар одамони неандерталй қобилияш
фикркунии мантиқй нисбат ба одами ҳозиразамон махдудтар буд.
Ҷои меандерталҳо дар таърихи оилаи ҳоминидҳо кадом аст?
Фахмост, ки он дар асош намудҳои морфологии ҳомонидҳои
қадимтарини плейстосенн барвақга ва миёна ба вуҷуд омада, аз
. онҳо бо як қатор аломатҳон пешқадамаш фарқ мекунад. Вале
андеша дар бораи иштироки ин намуд дар шаклгирии хусусиятҳои
антропологии инсоният ҳозиразамон дар давоми солҳои бисёр ба
зиддаяти сахт дучор мешуд. Намуди неандерталй ҳамчун роҳи
сарбаста дар инкишоф тасаввур мегардид, ки дар эволюсияи
минбаъдаи авлоди Н ото чизе нагузоштааст. Аммо ин нуқгаи назар
вобастагии морфологии байни Н ото ва Ното-ро ба назар
намегирифт ва тавре маълум аст маданияти палеолити боло дар
асоси маданияти одами неандерталй ба вучуд омадааст. Ба ин
далелҳо такья намуда, ашрополошҳои шӯравй ва бисёр олимони
хориҷӣ назарияи давраи неаадерталиро дар тараққиёта инсони
муосир ҳимоя мекунанд. Мувофиқи ин назария одами неандерталй
ачдоди инсони ҳозиразамон ҳасту намуди морфологии одами
ҳозиразамон дар натаҷан дигаргуншавии шакли неандерталҳо ба
вучуд омадааст. Гуфтан ҷоиз аст, ки дар асоснок кардани зинаи
I неандерталй нақши бузургро бозёфти одами неандерталй соли 1939
аз тарафи АЛ.Окладциков дар Ӯзбекистон (дар ғори Тешиктош)
; бозидаасг. То ба даст даромадани ин бозёфг худуди Осиёи Миёна
ва Марказй аз ҷиҳати археологи хуб омӯхта нашуда буд. Ба одами
неандерталй давраи археологии мусте як аст (аз номи ғори Ле
Мусге дар қисми ҷанубй-ғарбш Фаронса гирифта шудааст), ки он
I ҳдзорсолаҳои 100 - 40 -ро дар бар мегирад.>Дар ашёҳои истгоҳҳои

Юлимон дар муайян кардани хронологиям мустери дар як фикр
нестанд: ибтидои онро ба хазорсолаҳои 100-80 мансуб дониста, охири
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бисёри мусте аиъанаи коркардк дутарафаи санг боқӣ мондааст.
Умуман агар гарем намудҳои саноата сангй дар давраи мусте
нисбат ба давраи пештар хеле гуногуншакяанд, Ба мавкеъ аст агар
гӯем ки васеъ истифодабарии оташ ба одами неаядерталй хос буд,
ки воситаҳои истеҳсоли сунъии оташро аз худ карданд.
Маданият ва техникии одами неандерталй хусусан дар худуди
Европа нагз омӯхта шудаанд. Пештар маданияти мустеро ягона
медонистанд ва дар он ягон хел фарқияти маҳаллиро
намедиданд. Ҳоло бошад аллакай равшан аст, ки маданияти
мусте ягона нест: дар як худи Фаронса мумкин аст 4 гуногуншакли он қайд карда шавад. Огози давраи мусте ба
замоне рост меояд, ки дар Аврупо ҳануз иқлими гарм ва хушк
буд (байни яхбандии рисс ва вюрм), аммо оҳиста-оҳиста
иқлими дигар хукмрон шуд ва дар давраҳои ояндаи таърихй
одамони давраи мусте (неендерталндо) дар шароити иклими
хеле сахти давраи яхбандй зиндагй мекарданд, хамзамонон
мамонтҳо, каркаданҳои серпашм, схувони шимолиро шикор
менамуданд. Неандерталиҳо дар ғорҳо ва дар зери осмони
кушод зиндагй мекарданд,
Якчанд бошишгоххо ва
истиқоматгоҳҳои сохташуда ёфт шудаанд. Дар Украина девори
давраи аз устухони мамонт сохташуда, ки бокимондаи
истикоматгох мебошад ва аз афташ болои онро бо пӯсти
ҳайвонҳо мепӯшиданд, кашф шудааст. Да}: истгоҳи Трекассат
дар Фаронса осори даҳқо кулбаҳои ба масоҳати 50 га
пароканда ёфт шудаанд. Мувофиқи тахмини тадқиқотчиёни ин
истгоҳ, кулбаҳо паногоҳи занон ва кӯдакони шикорчиён
буданд. Вучуд доштани истиқоматгоҳҳо, ли бос ва доимо нигоҳ
доштани оташ бо вусъатёбии техникаи шикор ба одами
неандерталй имконият дод, ки дар шароитҳои хунуки иқлим на
танҳо зинда монанд, балки маношқи шимолтари сардро азхуд
кунанд.
Ба ғайр аз Аврупо маданиятҳои гуногуни ба мусте монанд
қариб дар тамоми Африқо, Шарки Наздик, Осиёи Миёна ва
Хдндустон паҳн шудаанд.

онро (дар Аврупо) ба воситаи тақдили радиоуглерод Я 53-55 ҳазорсола
сана мегузоранд.
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§ 2 Пайдсншн ҷомеаи инсонй
Марҳилаи тоҷамоавн (тӯдаи нбтидоия одамон)
Барқароркунии таърихи ҷамъияти азвалини инсонй эҳтимол
муаммои мушкилтарини фанни таърихи ҷамъияти ибтидоиро
ташкил медиҳад. Барой он ки маводи бевоситаи муқоисавии
тнносубӣ вуҷуд надорад ва дар бораи ин давра танҳо дар асоси
майиумотҳои шаргӣ фикр кардан мумкин аст. Аз як тараф ин
му ълумотҳо оид ба ҳаммуносибӣ дар бораи маймунҳо, аз дигар
ҷониб баъзе далелҳои археологи ва антропологию этнографй
дар шкнохти ҷамъияти ибтидой кӯмак мерасонанд. Муқоиса ва
гаҳлили ҳамаи маълумотҳо имконияти тартиб додани
гасаввуроти умумй, вале аз бисёр ҷиҳат тахминии таърихи
В «дазйьияти ибтидоиро медиҳад, аммо масъалаҳои зиёди баҳснок
И ро: < 1 мшонад.
Шакли аввалини таппсилоти ҷамъкятиро дар илми шӯравй
о/датан «галаи ибтидои инсонй» меноманд. Вале баъзе олимон кор
I фармудани ин мафҳумро аз он сабаб нодуруст мепиндоранд, ки
I дар он духурай, ба ҳам номувофиқ - муносибати галагй ба
К коллективи ибтидоии инсонй зам шудааст ва раванди инкишофи
I яамъиятй: ҷиҳатҳои биологй мегирад. Мафҳуми «Галаи ибтидоии
Внсонй» хусусияти диалектикии ташкилоти одамони қадимтарик
»; ва қадим, ҳолати гузариши онҳоро аз галаи пеш аз инсонй(дар
Вфаҳмзшш Н ото зар^епз) ба сӯи ҷамъияти тайёри шаклгирифта хуб
I ифода мекунад. Бинобар он дар инҷо монанди бисёр
шӯтйхассисон аз мафҳуми «тоҷамоавй» истифода кардан ба
ж врқц аст. Ҳудудҳон хронологии галаи ибтадои инсонй бо кадом
1 дщраҳо муайян мешакад? (Ибтидои он тахминан бо ҷудошавии
I йнсон аз олами хдйвонот ва ташкилшавии ҷамъият рост меояд.
I Хшин тавр саргаҳи давраи тоҷамоавӣ бо пайдо шудани олотҳои ,
■сунъии бошуурона сохташудак меҳнат музофиқ меояд. Ҳудуди
I ©хиркни он ба вуҷуд омадани ҷамъияти «тайёри» инсонй - сохти
■ авяоди буд. Ҳанӯ'? дар ибтидои солҳои 30-юми қарни гузашта
К Срстошшшосони шӯравй П.П.Ефименко ва П.И.Борисовский
I йахмкн карда буданд, ки гузаштан ба сохти авлодй дар сарҳади
К палеолити баъдина ба зуҷуд омадааст, Бозёфтҳои бостоншиносй
Вик тахминро рад намекунад, вале вогузор менамоянд, ки гузаштан
I аз марҳилаи тоҷамоавӣ ба ҷамоаи авлодй барвақтгар ба вуқуъ
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омада метавонист, яъне охири он бо гузариш аз палеолита
барвақа ба миёна ё палеолита баъдина рост меояд.
Инкишофи қувваҳои истеҳсолкунанда, воситаҳои истеҳсолот
ва дт гаргуншавии намуди зоҳирим инсон тадриҷан ба сохти
авлодӣ роҳ кушод, аммо ок яку якбора дар шакли тайёр ба
вучуд омада наметавонист. Ҳамаи ин кишон медиҳад, ки галаи
ибтидоии инсонӣ дар паҳнои вақт шах кашуда, шакли ягона
низ набуд. Аз ин ҷост, ки галаи барвақтаи одамони қадимтарин
аз тӯдаи неандерталиҳо фарқ мекард, Баьзе олимон ҳатто
ҳамин гурӯҳи баъдинаи яеандерталиҳоро бо исталоҳи махсус
«ҷамоаи ибтидой» ва ғ... меноманд. Вале на ягон фикги
умумию истилоҳи қабулшуда дар ин ҳолат вуҷуд надорад.
Давраи то ҷамоавй шояд галаи на чандон калони одамонро
ташкил мекард, зеро олимон чуннн меҳисобанд, ки таъмини
гурӯхи калон бо тараққиёти заиф қариб номумкин буд.
Ҷамъоварии маводи ғизоӣ ҳарчанд вақти зиёдро талаб намоад,
вале нисбатан хӯроки кам медод, шикор бошад бо мушкилиҳои
зиёд алоқаманд буда, қурбониҳои калон меовард ва на хама
вақт барор мегирифт.
Ҳамин тавр, ба худ тасаввур кардан мумкин аст, ки дар
давраи тоҷамоавй гурӯҳ 20-30 аъзоёни калонсол дошг. Зиндагӣ
дар он низомеро соҳиб шуда, ҳафриёти Ҷоукоудян ҳаёта
доимиро дар давоми якчанд насл нишон медиҳад. Ҳамчунин
истгоҳ ва бошишгоҳҳои зкёде дар бораи ҳаёти нимкӯчӣ
маълумоти фаровон пешниҳод кардааст.
Нақши шикор дар инкишофи
галаи ибтидоии инсон
Возеҳу равшан муайян кардан мушкил аст, ки кадом соҳаи
хоҷагии одамони қадим ва қадимтарин: ҷамъоварии маҳсулоти
тайёр ё шикор асоси зиндагии онҳо буд. Мумкин аст, ки
таносуб дар давраҳои гуногуни таъркхй, фаслҳои сол ва
шароитҳои ҷуғрофии алоҳида якхел набуданд. Вале ҷои шубҳа
нест, ки маҳз шикор соҳаи пешрафтаи хоҷагӣ буда, роҳи
инкишофро аз бисёр ҷиҳат нишон додааст.
Объектҳои шикор вобаста ба омилҳои муайян ҳайвонҳои
гуногун буданд. Дар манотиқи тропики инҳо гиппопотомаҳо,
типирҳо, ғизолҳо, барзаговҳои ёбой ва ғ... буданд. Баъзан дэр
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байни устухонҳои ҳайвокҳо дар истгоҳҳои шелл ва ашел
сфтшуда устухонҳои ҳайвонҳои азимҷусса ба мисли филҳо
вомехӯрад. Дар ноҳияҳои шимолй бошад асп, оҳу, хукҳои ёбой,
говмешҳо (зубраҳо) сайд мегашт, баъзан даррандаҳо ба мисли
хирсҳои ғорҳо ва шерҳо шикор карда мешуд. Неандерталиҳо ба
микдори зиёд бузҳои кӯҳиро сайд менамуданд, ки дар ин бора
бозёфтҳои Тешиктош шаҳодат медиҳанд. Оид ба ҳаҷми шикор
дар асоси ҳисоб кардани устухонҳои дар кофтуковҳо ёфт шуда
хулоса баровардан мумкин аст. Дар қабатҳои маданй
боқимондаҳои садҳо, баъзан ҳазорҳо ҳайвонҳо маҳфуз аст.
Масалан дар истгоҳҳои Ҷоукоудян ва Горалба (Испания) ба
миқцори зиёд устухонҳои ҳайвонҳои шикоршуда ёфт шуд.
Шикори ҳайвонҳои калон дастаҷамъона сурат гирифта,
истифодаи ҳар гуна усул ҷой дошт. Маҳз шикор шакли
фаъолияти меҳнатие буд, ки омили муташаккилии галаи
ибтидоии инсонй гардида, аъзоёни онро водор менамуд, ки
муттаҳқд шаванд. Дар як вақт шикор манбаи калонтарини ба
даст даровардани хӯроки гӯштӣ буда, ин хӯрока, ки дар
таркибаш барои организми инсон ашёҳои зарурии сафеда, чарб
ва крахмалҳо дошт ба инкишофи фаъолияти инсон таъсир
мерасонид. Ин ҳолат аз тарафи Ф. Энгелс махсус қайд шуда, ӯ
дар хӯроки гӯштй омили муҳимтарини биологиро дар зинаҳои
барвақтаи эволюсияи инсонй дидааст.
Инкишофи ҷамоаи е 6тй д® й
Олимон меҳисобанд., ки гарчанде аҷдодони инсон дар доираи
ҳайвонҳои галагӣ қарор доштанд, аммо бо мурури замон
тағйири ҳолат ва симо намудаанд, Ақидае мавҷуд ҳаст, ки
баробари сохтани слоту ярок, дар ҷамоа задухӯрдҳо тез-тез ба
амал омада, бераҳмй оештар шуд. Албатта ба ин андеша на
ҳама ҷонибдоранд, зале нисбй будани онро аксарият
тарафдоранд. Дар натиҷаи бозёфтҳои бостоншиносй маълум
шуд, ки дар косахонаҳси сари бисёр неандерталиҳо сӯрохиҳо аз
зарбаи давраи зиндагиашон дада мешаванд, ки он натиҷаи
ҷангҳои байни худист. Аз истгоҳи Крапинаи собиқ Югославия
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устухонпораҳои зиёди одамӣ ёфт шуд, ки дар бораи зуҷуд
доштани каннибализм шаҳодат медиҳанд.1
Дар ҷудошавии инсон аз олами ҳайвонот меҳнат нақшк
бузург бозид. Аллакай дар давраҳои барвақти антропогенез
тадриҷан коста гаштани ҳолатҳои ҳайвонӣ дар пайдо кардан ва
тақсимоти хӯрок, ҳаёти ҷинсй ва ғ...дида мешуд. Ин раванд
зери таъсири интихоби табий афзуд, ки он ба нигоҳ доштани
ҷамоа мусоидат намуда, дар муқобили душманон ва офати
табий муттаҳидии гурӯҳҳоро таъмин намуд.
Пешрафти доимии одам ва тағйиру такомули физиологи ба
барҳамёбии шаклҳои худбинии рафтори одам дар тамоми
рафти палеолита барвақта ҷой допгг. Инкишофи шикори
дастаҷамъона, ҳимояи муташаккилона аз ҳайвонҳои дарранда,
нигоҳ доштани оташ ва ғ... боиси муттаҳид шудани ҷамоа ва
дертар сабаби бошууронаи ёрии ҳамдигарй гардид. Ҳамчунин
ин омилҳо ба такмил ёфтани забон мусоидат карданд. Аммо
пешравии амиқтар баъдан ба давраи мусте рост меояд. Маҳз
дар ҳамин марҳила аввалин далелҳои таваччӯҳи бепггар ба
одам байни аъзоёни неондарталй дида мешавад ва осори онро
дар тарзи гӯронидан дидан мумкин аст.
Омилҳои мавҷударо ба инобат гирифта хулоса баровардан
мумкин аст, ки аввалан муттаҳидиии одамон ва баъдак
фаъолияту зиндагии якҷоя қадаме ба пеш ҳисобида шуда, аз
инкишофи ҷомеаи инсонй дарак медиҳад.

Муносибатҳои ҷинсӣ
Яке аз масъалаҳои мушкили давраи то чамоавк ин
ҳамаҷониба нишон додани муносибати байни ҷинсҳо ба шумор
меравад. Муносибатҳои ҷинсй ба хотираи идомаи насл муҳим
буда, он ҳамчунин мавчудияти шароит ва ғамхории хоссаро
талаб дошт. Пеш аз хама саволе ба миён меояд дар муттахидии
зоологии ачдодони инсон, ки пеш аз марҳилаи то ҷамоавй
муносибатҳои ҷинсй чи тавр ташкил шуда буд?
Монандии муайян, вале на он қадар пурраро оид ба ин масъала
дар муносибатҳои байни ҳамдигарии приматҳо дидан мумкин аст,
ки' ба омӯхтани онҳо дар асри XX диққати махсус дода шуд. Баъзе
1Каннибалюм - одати одамхӯрй байни кабилахои гуногун.
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намуди маймунҳо ҳоло хдм бо оилаҳои чуфт, намудҳои дигар даҳОистто бо сардори бӯзинаи кар зиндагӣ мекунанд. Баъзе олимон
чушш шакли зиндагиро оилаҳои ҳарамӣ меноманд. Ба он ғайр аз
сардор боз наринахои ҷавон дохил мешаванд, аммо онҳо одатан
дар зиёдшавии наел мудцате ишткрок намекунанд, зеро ин амал
асосан ба дӯши сардор вогузор шуда буд. Вақте ки якчанд оилаҳо
ба гала якҷоя мешаванд, ҳар ек гурӯҳ мустақилияти худро нигоҳ
медошт, вале ин ҷудон муноқшиаро барои ҷинси занона бартараф
накарда, баъзан онро метезоннд. Тахмин кардан мумкин аст, ки
ба чунин тартиботҳо монанд дар галаҳои ачдодони инсон низ
вуҷуддошт.
Ин омилҳоро ба инобат шрифта, қисме аз олимон чунин
мешуморанд, ки давраи то ҷамоавӣ чун шакли аввалаи
ташкилоти ҷамъиятй дар натиҷаи омехта шудани оилаҳои
зоологй, яъне барқарор гардидани муносибатҳои ҷинсии
номаадуд, бетартиб ё промиссутимй1, пайдо шуда метавонист.
Тарафдорони ин назария на танҳо ба андешаҳои мантиқӣ такя
мекунанд, балки баъзе маълумотҳои этнографиро ба назар
мегиранд. Вале нуқтаи назари дигар ҳам мавҷуд аст ва
тарафдорони бештарро пайдо карда истодааст, ки мувофиқи он
марҳилаи то ҷамоавй аз умумиятҳои аз худаш пештар оилаи
ҷуфтиро мерос гирифтанд, ки дар он тартиботи ҳаёти ҷинсй
мавҷуд буд. Агар ҳамин тавр бошад, дар он вақт гурӯҳқо
низомеро бо роҳбарии пешво ё сардоре соҳиб шудаанд.
Ҳанӯз далелҳои кофие мавҷуд нестанд, ки бо боварй дар
бораи муносибати байки хамдигарии ҷинсҳо дар ин марҳила
сухан ронда шавад, аммо дар такя ба манобеи дастрас баъзе
паҳлӯҳои масъаларо аён кардан мумкин аст. Ба ҳар ҳол
эроднопазир аст, ки промискуети ‘щнсӣ ва боз ҳам бештар
ҳарамй ё ба он монанд макбаи доимии муноқишаҳои дохилй
гардад. Инкишофи ҷомеа талабҳои худро дошт тадриҷан
муносибатҳои ҷинсй низ ба нкзоме дохил карда мешуд.

1Аз лот. омехта, азони умум
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Масъалаи оилаи
хешу табории хунй
Л.Г. Морган дар асараш «Ҷамьияти қадимй» тахмияеро
пешниҳод карда буд, ки гӯё шакли якум (кадимтарин)-и
муносибатҳои никоҳй-ҷинсй оилаи хешигарии ҳамхунн
мебошад. Вай чунин мешуморид, ки дар оилаи хешигарик
ҳамхунӣ умумияти никохй танҳо шахсони як наел (падару
модарон, фарзандони амаку холаву тағоҳо, тамоми наели
падару модарони онҳо, наели бобоён ва модаркалонҳо)-ро дар
бар мегирифт. Муносибатҳои чиней байни наслҳои дигар манъ
буд. Ин назарияро баён карда, Морган ба низоми хешовандии
қабилаҳои ҷазираҳои Гавайя (Полинезия) такя карда буд.
Байни гавайягиҳо марду зан на танхо фарзандони худ, балки
фарзандони хешу ақраборо аз они хеш ҳисобида, дар кавбати
худ фарзандони ҳамаи наели калонсол (доираи ақрабо)-ро
волидайн медонисганд. Л. Г. Морган хулоеа баровард, ки
шакли қадимтарини тартиби ник ох байни гавайиҳо боқимонда
буд ва он оилаи хешовандони ҳамхун аст. Вале бо ҷамъ шудани
маводи этнографй дар асри XX, пеш аз ҳама дар бораи худи
ҳамон гавайягиҳо маълум шуд, ки дар тахминҳои Морган
хатоҳо низ дида мешавад. Маълумотҳои аз тарафи мубаллиғон
ҷамъ шуда, ки ба онҳо Морган такя карда буд, гавайягихоро
ҳамчун қавми хеле сода тасвир кардаанд ва ин дар холест, ки
онҳо дар дараҷаи гузаштан ба чамъияти синфй меистоданд.
Тадкикотхои як қатор олимони хориҷй ва шуравй (У.Ривер.
Л.Я.Штеренберг, А.М. Золотарев, Д.А.Олдерогге) нишон дод,
ки ин сохт шакли баъдинаи таърихиро таппсил медиҳад. Ҳамин
тавр, ҳукмронии оилаҳои хешигарии ҳамхунй чун шакли
аввалини муноеибатҳои никохй - чиней беасосу далелҳои илмй
монд ва дар замони ҳозира аз он кариб тамоми таърихнависони
ҷамъияти ибтидой даст кашидаанд.
Гуфтан лозим аст, кк дар сохти авлодй шаклҳои хоси
ташкилоти никоҳй якбора пайдо нашуда, он дар давраи дуру
дароз ташкил шуд.
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§ 3. Пайдоиши тафаккур ва нутк
Пайдоиши тафаккур ва нутк ба худ масъалаҳои мураккаби
ТИ'ьрихи ҷамъияти ибтидоиро ташкил мекунад ва омӯзиши он
«л сабаби дар ихтиёри илм набудани далелҳои бевосита боз ҳам
Иураккаб мегардад.
Манбаъҳои асосй барои муайян кардани пайдоиш ва аз нав
баркарор кардани иикишофи таффакур ва нутк якчандтоанд.
■Хеш аз ҳама психологияю физиологияи муқоисавй,
цаооишииосй, инчукин этнография ва археология мебошанд.
|Маълумотҳои муҳимро барои хдл кардани ин масъалаҳо
антропология дода, маводи он оид ба инкишоф дар рафти
антропогенез хеле зарур аст. Таҳлили якҷояи ҳамаи
ЛШьлумотҳо боиси нишон додани давраҳои асосй дар таърихи
Тнффакури инсонй ва инкишофи функсияҳои нутқ мегардад.
Маълум аст, ки тафаккур ва нутқ - ду ҷабҳаи як раванд дар
!устуворшавии инсон буда, ҳолати пайдоиш, инкишофи фаъолияти
мсхнатй, тараққиёти исгеҳсолот ва аз тарафи инсон азхуд
рардани қувваҳои табиат ҷабхдҳои муҳими он мебошад. Бинобар
ин ҳамоҳангии тафаккур ва иутқ муҳим асту метавон гуфт, ки ҳар
ду дар ж вақт пайдо шудаавд. Мавҷудаяти олотҳои содаи
бошуурона тайёршуда, дар бораи пайдоиши тасаввуротҳои одй
хабар медиҳанд. Онҳо дар навбати худ аз як насл ба дигараш
Вштиқол меёфтанду таҷрибаи инсонияг ғанитар мегашт. Баробари
Н вдоиш и ақидақои ибтадоӣ, инчунин шаклҳои одитарики
гузариши хабар - аломатқои овозй барои онҳоро ишора кардан ва
■узаронидан ба вуҷуд меомад.
? Ҳамчун асос барои пайдоиши нутқ, нидоҳо ва ишораю
садоҳои одии маймунҳо-аҷцодони бевоситаи инсон, хизмат
■сардаанд. Маймунҳои ба одам монанд захираи садоҳои зиёд
роранд, масалан, шимпанзе беш аз 20 нидоҳои гуногуни
ршъикоскунандаи қкссиёт ва ҳолатро истифода мебаранд. Вале
Е а ғайр аз он ҳагто дар қолати оромй ҳиссиётҳои зиёдеро бо
имову ишора иброз медоранд. Баъзе олимон ба моканди
антропологи шӯравй В.В.Бунак чунин мешуморид, ки маҳз ин
Iгука ибрози ҳиссиёт ксоси инкишофи нутқ гашт. Лек на ҳама ба
ин фикр розй мебошанд.
I Тараққиёти минбаъдаи майнаи сар боиси таҳаввулотҳои зиёд
гшуда, таффакур ва нутқ дар сатҳи баландтар қарор гирифт.
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Баъзе андешаҳо ҷой дорад. ки сннантропҳо соҳиби нутқ ва
таффакуре буданд ва ин тахмикҳо бо натачаҳои омӯзиши
боқимондаҳои маданияти модции синантроп мувофиқат мекунад,
ки онҳо истифодабарии оташро дониста, шикори якҷоя
мебурданд. Дар баробари ин далелҳое ҳастанд, ки дар асоси оиҳо
тахмин кардан мумкин аст, ки инкишофи пурраи нутқи бурро
танҳо бо пайдоиши одами шакли ҳозира алоқа дорад. Ҳангоми
тасвири ҳоминидҳои қадим қайд шуд, ки аз ҷиҳати ҳаҷми майна
баъзе аз гурӯххои неандерталиҳо ҳатто аз одам они ҳозиразамон
бартарй доштанд. Вале сохти майна дар онҳо хеле сода буд, аз он
чумла қисми пеши сар бо хамвории худ фарқ мекард. Махз дар
ҳамин қисми майна марказҳои олии функсшш тафаккур, шакл
гирифтани мафхумҳои абстракт ва ғ... чойгиранд. Аз хамин сабаб
бо боварии пурра тасдик кардан мумкин аст, ки таффакури инсон
дар давраи гузаштан аз палеолита барвақта ба палеолита баъдина
ҷаҳиши намоёне кардааст ва бо ҳамроҳии он бошад ба
дигаргуниҳои куллй нутқи садой гирифтор шудааст. Махз аз
давраи палеолита баъдина дар бораи системам забонҳо сухан
рондан мумкин асту дар муносибатҳои тахаввулотӣ қадамҳо боз
хам устуворона гузошта шуд.
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§ 4. Нахустин тасаввуротҳо
Пахустэътиқоду тасаввуротҳои идеологи масъалаи дигари
ҷимьияти ин давра буда, оид ба онҳо метавон возеҳтар аз
;1 #»мони мавҷудияги неандерталҳо маълумот овард. Маҳз бо
ицггиби муайян дафн кардани неандерталҳо ва ҳамроҳ бо ҷасад
I бньчан вақт гузоштани ашёҳои гуногун
далели боварию
Щьтиқодҳои одамони пешин буда метавонад. Қисми зиёди
Н ясадҳо дар ҳолати якпахдӯ (ба мисли якпахдӯ хуфтан) ё ба
лМисли дар ҳолати батни модар гузошта шуданд. Саволе пеш
Мсояд, ки чаро неандерталиҳо мурдаҳояшонро дафн
И|скарданд? Ин масъала диққати тадқиқотчиёнро ба худ ҷалб
Инвмуда, баҳси бисёреро ба вуҷуд овард. Баъзе аз олимон (аз
м.уула муҳаққиқони шӯравй) дар дафнкуниҳои неандерталиҳо
Вцмхориро дар бораи ҳамсафони фавтидаи худ мебинанд, ки
Иш рги онҳо мумкин аст ва ҳоло бошуурона дарк нагашта,
*.,одисаи чандлаҳзаика фаҳмида мешуд, ки ба ин ҳолати
[дцфншудагон
шаҳодат
медиҳанд.
Нақши
муайянро
■Андсшаронии баъдан иброзшуда ва кӯшиши пешгирӣ кардани
■Икрофатия1 аз ҷониби неандарталҳо иҷро намуд. Баъзан дар
■дафнкуниҳои неандерталиҳо пажуҳишгарон яке аз далелҳои
тшшид ёфтани алоқаҳои иҷтимоиро мебинанд. Олимони дигар
■дафнкуниҳои неандерталиҳоро дар ҳолатҳои ҳиссии онҳо
■Нсдоиьвд, ки дар баъзе намудҳои ҳайвонот маълуманд.
Пи иуктаҳои назар ба ҳам мухолиф набуда, ба инкишофи
В км оа мусоидат намудааст. Ба вуҷуд омадани алоқаҳои
Вҷтимоӣ ва меъёрҳои муайян дар дарки мақсадҳои гӯронидани
■Исандерталиҳо кифояанд, вале ягона нестанд. Ҳанӯз кайҳо
Ьиққатро ба худ чунин далел чалб менамоянд, ки устухонҳои
Ьафншудагон бо хати шарқ - ғарб ҷой гирифтаанд, яъне мавқеи
§Ш« бо самти ҳаракати офтоб вобаста шудааст. Бостоншиноси
4Шӯравӣ А.П. Окладников, ки боқимондаҳои писарчаи
, Неандерталиро ёфта буд, муайян кард, ки дар гирдогирди ӯ бо
■Гартиби муайян шохдои бузи кӯҳӣ - сайди асосии онҳо ҷой дода
Шудааст. Онро ба равиши офтоб муқоиса карда А. П.
Окладников тахмин намуд, ки дар ин ҷо аллакай парастиши
ГОфтоб дида мешавад. Олимони дигар низ чунин мешуморанд,
1Истеъмоли ҷасадҳои шахсони фавтида.
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ки дар қабрҳои неандерталиҳо тавлид шудани тасаввуротҳои
одни дкнй, алалхусус эътиқоди дафнкуниро дидан мумкин аст.
Маълумотҳои бостоншиноси (аз чумла аз
Патерсхеле
Драх нлох ва ғ...) аз он гувоҳй мадиҳанд, ки барои
неандарталҳо аломатҳои алоҳидаи сеҳру ҷодугарӣ низ бегона
набуда, онҳо баъзе ашёҳоро низ мепарастиданд.1
Дар чамъияти ибтидой ва сипас дар ҷамъияти синфй
шароитҳои умумие вуҷуд доштанд, ки бовариро ба олами
фавқуттабий зиёд мекарданд. Сабаби ин пеш аз хама дар
заифии инсон аст, яъне беқудратии одам дар муқовимат ба
муқобили қувваҳои табиат мебошзд. Махз ана ҳамин ҳолати
заифии инсонҳои аввалиро дар мукобили қувваҳои табиат
Ленин сабаби асосии пайдоиши эътиқодоти динй дониста буд.
Зеро инсонҳои аввалй «дар зери фишори сахти мушкилоти
зиндагй ва мубориза бо табиат» қарор доштанд2. Инсонҳои
ибтидой дар ҳақиқат дар назди қувваҳои табиат оҷиз буданд.
Зеро шуури онхо сароғоз он кадар тарэдкикарда набуд ва
ҳаводиси гуногуни табиатро наметавонистанд дуруст шарх
бидиҳанд. Офтобу моҳ, шабу рӯз, барфу борон, раъду барк,
сӯхторҳо, бемориҳою март дар назари инсонҳо ҳаводисе буданд
асроромез, хаводисе буданд, ки тафсиру шарҳу эзохи дуруст
металабиданд. Азбаски сабабҳои пайдоиши ҳақикии он
ҳаводиси табииро намедонистанд, онҳоро ба тарзи хаёлбофию
афсонавй шарҳ медоданд. Баъдтар ин хаёлбофиҳо ва
тасаввуроти фантастикии худро ҷамъбаст карда ба низом
медароварданд, ки онҳо оҳкста-оҳисга аввал ба урфу одат ва
сипас ба эътикоду дин табдил меёфтанд. Чун инсони аввалй ба
он тасаввуроту хаёлбофиҳси худ бовар карда онҳоро воқеияту
ҳақиқат шумурд, кӯшиш ба харч дод то бо он вокеият
муносибат барқарор намуда, аз он барои худ манфиате хосил
намояд. Ба хотири дилк он воқеиятро ба даст овардан, инсон
барои он намоз мегузсрид, тоату ибодат ва қурбониҳо мекард.
Ана ҳамин тавр эътиҳодоти инсон ба ҳувваҳои фавқуттабий бо
мурури замон мустаҳкам мегардвданд ва ана ҳамин хел аз рӯи
'Оид ба нахустин эътиқоду боварй ва динҳои ибтидой маълумоти
саҳеҳттарро факни Таърихи динҳо медиҳад.
2Ленин В.И. Полное собраний сочинений. Т. У.-С. 103.
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шрурияти таърихй дин пайдо гардид. Азбаски ақли инсон
бисёр борикбину ҳассосу мутаҳаррик аст, ӯ ҳар дафъа ба он
Х»ёлбофиҳои динии худ чизи наве илова мекард ва бо ҳамин
маросимҳои динии худро мураккабтар мегардонид.
Эьтиқодоти нахустини динӣ аз рӯи бозёфтҳои бостоншиносон ба
ҷимъияти инсонҳои неандартали (150-100 хазор сол пеш) марбут
мобошакд. Неандарталҳо инсонқое буданд, ки мурдаҳои худро ба
тарзи махсус мсгӯрэыиданд. Онҳо ҷасади мурдаро чорқаг карда, ба
паҳлӯи чан дар гур мехобониданд, аммо сарашро ба ҷониби шарқ ё
Гарб мегардониданд. Аз гори Шанидор дар Фаластин ҷасади
неандарталеро пайдо намуданд, ки ҷасадаш чорқат карда шуда, дар
птрофаш гул гузопгга шуда буд. Дар Дюсселдорфи Германия аз
назди насади неандартали чӯб ва олоти сангин ёфт гардидаяд.
Хдмаи иш,о аз он дарак медиҳанд, ки дар он замонҳои дуртарин
150-100 хдзор сол пеш аз ин дар чамъияти неандарталиҳо
л.тақодотн нахустини динй пайдо шуда будаанд.
Аз давраи палеолита боло 40-18 ҳазор сол пеш аз ин маводе
боқй мондааст, ки онҳо аз вуҷуд доштани баъзе тасаввуротҳои
линию урфу одатҳо дарак медиҳанд. Пайдоиши тасаввуротҳои
мазкур далели он аст, ки дар ин замон шуури инсон қадре
гараққй карда буд. Ин давра давраест, ки дар он одамизод дар
ҳамин шаклӯ сурати имрӯзааш пайдо гардид. Инсон воситаҳои
олоти мехдати худро сайқал дод, кордҳою белчаҳои тез карда
шуда, тарҳои аз устухон сохташуда барои шикор, найза ва
ғайрахо сохт. Бостоншиносон аз давраи мазкур қабрҳое пайдо
намудаанд, ки дар онҳо ҳамроҳи ҷасадҳо асбобҳои рӯзгор,
асбобҳои зебу зикат ва ғайра гӯронида шуда буданд. Ин
бозёфтҳо аз он дарак медиҳанд, ки алакай дар он замонҳои дур
I тасаввуроту баъзе эътиқодоти динӣ дар ҷамъияти одамони
I палеолита боло вуҷуд доштааст. Ғайр аз ин, бостоншиносон
дар мавзеъҳои гуногун ва бо миқдори зиёд дар ғорҳою кӯҳҳо
■намунаҳои санъаги тасвирӣ, расмҳои ҳайвоноту одамон ва
ҳатто ҳайкалчаҳои ба замони охири давраи палеолита боло
■ мансуб бударо пайдо намудаанд, ки як қисми он расмҳою
К ҳайкалчаҳо бешубҳа б.?, тасавзуроти динии одамони он замон
! алоқаманд мебошанд.
Дар давраи неолит 7-5 ҳазор сол пеш аз ин, тасаввуроту
I эътиқодота динй мустатцсамтар мегарданд. Аз қабрҳои
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одамони давраи санг ҳатман асбобҳои рӯзгор, косаю кӯза,
силох ёфт мегардиданд ва ин шаҳодати он аст, ки одамон б а
қаёти баъд аз март боварй доштаанд, ин боварй бошад аллакай
дин аст.
Дар давраи асри маъдан (биринҷу оҳан) бошад, ақидаҳои
динй инкишоф меёбанд ва мураккабтар мегарданд, чунончи
дар қабрҳои шоҳону ашрофон якҷоя бо мурда асбобҳои
тиллоию кимат, аспҳою одамони кушташуда ёфт мешуданд.
Аспҳо ва одамонро барои он мекуштанд, ки онҳо мебоист
шахси мурдаро ба олами дигар бурда мерасониданд. Дар болои
қабрҳои ашрофону подшоҳон қӯрғонҳо месохтанд. Қабрҳои
одамони қатории қабила хоксоронатар буданд. Дар ин давра як
одати дигар васеъ паҳн мегардад, ки ин сӯзонидани ҷасади
мурда мебошад. Гумон меравад, сабаби ин дар боз ҳам
мураккабтар шудани ақоиди динии мардум дар хусусй ҳаётк
ондунёгии мурдаҳо мебошад1.
Пайдоиши эътикодоти аввалин оиди парастиши офтоб низ ба
ҳамин давраи инкишофи инсоният мансуб аст. Маводи зиёде аз
асри биринҷ пайдо гардидаанд, ки дар онҳо офтоб дар шакли
дойра ё чархе бо нурҳо ва бидуни нур акс ёфтаанд. Фойтуни
биринҷие бо аспҳою акси офтоб, ки мансуб ба асри биринҷй
аст, ёфт гардидааст. Пайдо шудани эътикодот нисбати офтоб
ин аз як тараф ба коил будан ба аҳамияту нақши бузурги он дар
ҳаёт ва истеҳсоли маҳсулот бошад, аз тарафи дигарашрофони
қабилаҳо ба хотири нақши бузурги офтоб асЛи баромади худро
ба он пайваст менамуданд.
Албатта, ин хама аввалин падидахо дар фаҳмишу эътикод ва
оғози динҳои ибтидой - ҷамоавй ба ҳисоб мерафт.

1 Ғоибов Ғ. Таърихи динхо. Душанбе-2010. - С. 11.
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Беби III
Давраи рушди еохтк ҷамъияти ибтидой
§ 1. Анҷоми раваыди антропогенез ва шаклгирии сохти
авлодй, Пайдо иши Н о т о $ар1 еп8
'Гахдввулоти оилаи ҳомонқцҳо дар тамоми давраи плейстотсени
Ппрвақта ва миёна заминаҳои мусоидро барои пайдоиши инсони
қоАразамон омода намуд. Намоявдаи қадимаи иамуди Н о те одами неандерталй барои фаъолияти меҳнатй ҳамаи узвҳоро
дорро буд, аз ҷумла майнаи инкишофёфта, тезҳаракатй, қомати
|кжт ва то ҷое нута, ва таффакур. Аммо инкишофи биологии одам
бо қонуниятҳои худ дазом дошта, дар масоили зиёд нотавонии
неандарталҳо дида мешуд.
Тадриҷан мукаммал гаштани таффакур ва дигаргуниҳо дар
дасосахонаи сар (аз чумла рост гаштани устухони пешонй дар
«цатиҷаи дигаргун шудани сохти қисми пеши майна ба он
оварда расонидаанд, ки тегаҳои болои абрӯ гум шуданд) боиси
дигаргун шудани симои ботинию зоҳирии одам гашт.
| Давраи пайдо шудани Ношо зар1еп$ ба нимаи дуюми
Плейстотсени баъдина рост меояд, ки он бо саршавии
палеолита охир мувофиқат мекунад. Бозёфтҳои одами
ҳозиразамон бо маданияти мустерй аз ҷиҳати назариявй
иисбатан боварибахшанд. Аз чумла, чунин бозёфт соли 1953
дар Қрим (аз тарафи А.Д. Формозов) ба даст омад, ки дар он чо
ҷасади писарбачаи шакли ҳозиразамондошта пайдо шуд.
Дар масъалаи ҷойи шаклгирии Ношо зар^епз чанд назария
мавҷуд аст. Аз як тараф тахмин мекунанд, ки нажодҳо аз
навъҳои гуногуни одамони неандерталй ба вуҷуд омадаанд ва
тамоми Олами Куҳанро ватани аввалини инсон номидан
мумкин аст. Мувофиқи ин назария, ки дар адабиёти
антропологи бо номи полисентрнзм1 маълум ҳаст, нажоди
аврупой дар асоси неандерталиҳои Аврупо, нажоди африқой
1(негроид) дар асоси неандерталҳои африқой ва нажоди мугулй
аз синантропҳо ба вучуд омадаанд.
г Назарияи дигар, ки номи моносентрнзмро гирифтааст, ба
набудани монандии морфологи дар байни нажодҳои
ҳозиразамон ва неандерталҳо такя мекунад. Мувофиқи он
Асосгузори ин назария антропологи немис Франс Вайденрих мебошад.
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Ношо §ар1 епз дар маркази ойкумен шакл гирифтааст, ба
тахмине дар Осиёи Наздик ё ҳавзаи Баҳрк Миёназамин.
Умуман ин масъаларо як навъ ҳалшуда номидан мумкин аст.
Дар давраи гузариш аз палеолита аввал ба баъдина дар ҳамаи
қитъаҳои Олами Кӯҳан (Аврупо ва Осиё) мавчудияги Н о то
зар^епз мущоҳида мешуд. Мутаносибй дар тақсимоти ҷуғрофии
нажодҳои ҳозира ва шаклҳои гуногуни морфологи бештар
назарияи полисенгризмро ҳак мебарорад.
Раванди антропогенез бо шаклгирии Н о то зар1епз ба анҷом
расида, байни нажодҳо фарқияти зоҳирй пайдо шуд. Тавре
маълум аст, маъмулан нажодҳо, бештар вобаста ба макони
зист, дар марҳилаи дуру дарози таърихи пайдо шуданд. Ҳамик
тавр, нажоди сафедпӯст, зардпӯст ва сиёқпӯст пайдо шуда,
байни онҳо фарқият дар қад, ранги пӯст ва дигар узвҳо дяда
мешавад.

Инкишофи қувваҳои истеҳсолкунаида
Пайдошавии инсони ҳозира бо ҷаҳишҳои пурзӯр дар
тараққиёти қувваҳои истеҳсолкунанда алоқаи мустаҳкам дошт.
Ин гузариш дар як вақт ҳамчун оқибати ба охир расидани
таҳаввулоти биологй ба ҳисоб меравад. Истифодабарки
босамар ва такмиддиҳии олотҳок меҳнат интиқоли онҳоро ба
наслҳои оянда таъмин карда метавокистанд. Дар ҳақиқат
мустаҳкамгардии ҷанинҳои ҷамъиятӣ дар давраи ҷамоавӣ
болоравии қувваҳои истеҳсолкунандаро имкояпазир намуданд.
Пайдоиши қувваҳои истеҳсолкунанда
пеш аз ҳама 6а
таъсисёбии техникаи
нави такмили саиг таъсир расонд.
Коркарди санг беҳтар гашта, тадриҷак олотқои сангии сабук
мавриди истифода қарор гирифта, воситаҳои нав миқцори камк
оташро барои тайёр кардани олоту яроқ талаб менамуд. Он ба
сайёдон имконияти бештаре фароҳам озард. (Муҳимтар он буд,
ки техникаи нав имконияти ба вучуд овардаяи олоту яроқҳои
тахасусии тегу кордхо, пайкони тар ва г.. медод). Ба олоту
яроқҳои бисёри сангй дастҳои чӯбй ва устухонй пайваст карда
шуда, мехдату шикор осонтар шуд.
Бо пайдоиши яроқҳои бештар такмилёфта шикор ба зинак
баланди инкишоф расид. Дар ин хусус чамьшавии бузурги
устухонҳо дар бошишгоҳҳои алоҳидаи палеолита маъл\^гот
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мсдиқанд. Дар онҳо бештар устухонҳои ҳайвонҳои калон аз
Чумла мамонт, аспи ёбой, гавазнҳо вомехӯранд. Аз ҷумла, дар
Кржедмост (собиқ Чехословакия) зиёда аз 40.000 яроқ ёфт
Виуда, тақрибан боқимондаҳои 800 - 1000 мамонт, дар Солютре
(Фаронса) боқимондаи қариб 100 ҳазор аспҳо, дар
Амвросимовка (Украина) устухонҳои қариб 1000 говмеш ва ғ..
{фт шудааст. Мета вон хулоса кард, ки шикор одамро бо
Кситаҳои зиндагй бештар таъмин намуд.
К 1>а сифати истиқоматгоҳҳо одамон истифодабарии горҳоро
бом медоданд, ҳамчунин бошишгоҳҳои калон ва заминканҳо
аҳн шуданд. Баъзе аз заминканҳои хдфриётшуда масоҳати калон
то 149 - 200 м2) - ро ташкил мекарданд, деворҳои онҳо аз санг
ахдам карда шуда, бомашон шакли конусро донгга, бо шоху
ӯстҳо пӯшоница мешуд. Дарозии истиқоматгоҳе, ки дар
’оственки (назди ш. Воронеж) ёфт шуд, 35 м буда, бараш 15-16 м.
буда, дар он 9 отанщон ҷой дошт. Васеъ пахн шудани манзилҳои
шакли нав дар охири палеолит натиҷаи он буд, ки ба ҷои иқлими
нисбатан мулоим (байни яхбандии давраи рис ва вюрм) хунукй
омада, иқлим сард шуд. Либосҳо мукамал карда шуданд. Бино ба
бозёфгҳои сӯзанҳои устухонй инсонҳо дар ин вақт дӯхтанро
беҳтар ёд гирифтанд. Дар ин давра истифодаи оташ беҳтару
бештар шуда, чароғҳои махсус барои равшан кардани биноҳо
омода гашта, шумораи оташдонҳо афзуд.
[ Вобаста ба инкишофи қувваҳои истеқсолкунанда инкишофи
минбаъдаи муносибатҳои иҷтимоӣ, аз он ҷумла муносибатҳои
истеҳсолй, ҷараён гирифта буд.

. райдоиши сохти ҷамоавӣ-авлодӣ
Г Пешравиҳо дар таракд^иёти қувваҳои истехсолкунанда пас аз
худ дигаргуниҳоро дар ташкили ҷамъият ба амал оварданд.
I Баланд шудани сатҳи техники ба мавҷудияти коллективҳои
нисбатан доимии хоҷагй имконият дод. Вале дар як вақт он
(самаранок истифодабарии доимй, такмили минбаъдаи яроқҳои
I мураккабшуда ва малакаҳои меҳнатиро талаб менамуд. Сохти
пешин ҷойи худро ба намуди нисбатан устувори ташкилоти
ҷамъиятӣ дод. Як қатор шароитҳо хислати ташкилоти навро
Iмуайян мекарданд. Пеш аз ҳама ҳангоми паст будани дараҷаи
тараққиёти
ҷамъият дар палеолит дар шароитҳое, ки
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ташкилоти нав ба вуҷуд омадан гирифт, кариб асоси ягонаи
вокей барои мустаҳкам кардани робитаҳои иҷтимой, алоқаҳои
хешу табории хунй буд. Пайдоиши сохти модаршоҳй новобаста
ба баъзе омилҳои дар илм нопуррааш низомеро мурратаб сохт.
Ҳамзамон занҳо дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти хоҷагй нақши бузург
ва махсусеро дар парвариши кӯдакон, нигоҳ доштани оташ ва
пешбурди рӯзғор мебозиданд. Дар асоси таъсири ҳамаи ин
шароитҳо аввалин шакли тартибгирифтаи ташкилоти
ҷамъиятй бевосита галаи инсониро иваз кард. Тадқиқотчиёни
бисёр гумон доштанд, ки масоили хешу пайвандй аввал
бартарии мард - падар (филиатсия)1 сурат мегирифт ё дар як
вақт ба вуҷуд омадани хешу табории падарй ва модариро
имконпазир медонанд. Албатта, ин ақидаҳо ҷонибдорон ва
мухолифони худро доранд.
Ҳатто Э. Тейлор ба он ҳолат зътибор дода буд, ки дар
этнография мисолхои сершумор аз хисобгирии ба воситаи
хешутабории модарй ба падарй гузаштан маълум хасту аммо ягон
далели гузаштан қайд нест. Ҳамчунин мувофиқи ин дар аксарияти
ҷамъиятҳои падарй боқимондаҳои авлоди модарй ба қайд шрифта
шудаасг, манзараи баръакси он бошад мушохдца нашудааст.
Бозёфтҳои бисёре дар бораи тавлиди сохти модаршоҳй
маълумот дода метавонанд. Ин ҳайкалчаҳои занҳои давраи
ориняку солютре ва «Венера»-хои палеолита болой мебошанд.
Бисёри бостоншиносон ба П.П.Ефименко пайравй намуда,
меҳисобанд, ки зан - модар мавриди парастиш қарор гирифта,
ҳайкалчаҳо бештар ҳамин маъниро ифода мекунанд. Аммо
С.А.Токарёв дар онҳо занро ҳамчун ҳомии оташ ва
ташкилдиҳандаи ҳаёти гурӯҳи авлодй мебинад. Нуқтаи назари
дувум бо мисолҳои бисёри этнографй асоснок ва ба кавле ба
ҳақиқат наздик аст.
Дар баробари алоқаҳои хешу таборй аломати дигари муҳими
авлод одата экзогамия буд.2. Оид ба масъалаи пайдоиши
экзогамия назарияҳои гуногун мавҷуданд. Ҳанӯз дар солҳои 60
- уми асри XIX аз тарафи олими шотландй Мак-Леннан
мафхуми экзогамия пешниҳод шуда ба илм дохил гашт, вале
*Аз лот. писар.
2Манъи алоқаҳои ҷинсӣ ва никох дар дохи ли авлод.
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ҳамон вақт мазмуни онро мухталиф мефаҳмиданд. Ба ақидаи
Мак-Леннан .экзогамия бо одати «ваҳшиёни ҷанговар»
алоқаманд аст. Дарвин ин масъаларо бо омилҳои биологӣ
вобаста менамоянд. Боз як назарияи пайдоиши экзогамия
(Брифалт, Б.Ф.Першнев) мавҷуд аст, ки тибқи он майли
мардҳои шикорчӣ ба занҳои қавмҳои бегона бештар шуда,
баъдан ин одат пайдо шудааст. Э.Дюркгсйм ибтидои
экзогамияро аз тарси хуни одам медонад. Л. Г.Морган
пайдоиши экзогамияро бо кӯшиши хдзар кардан аз натиҷаҳои
зараровари биологии хунолудшавй вобасга кардааст.
Маълум аст, ки пеш аз хдма никоҳҳои хешу таборй аз нигоҳи
тиббӣ зараровар буда, ба нестии насл мебурд. Баъдан риояи
экзогамия доираи муносибатҳо ва робитаҳоро афзуда, ба
алоқаҳои байни гурӯҳҳо мусоидат мекард. Аммо бояд дар
назар допгг, ки дар аксар ҳолатҳо ҷамъияти авлодӣ на танҳо
никоҳи байни хешони наздикро имконпазир медонистанд,
балки онро зурур ҳам мешумориданд. Ҳатто инро ба назар
гирифта, аксарияти олимони ҳозира назарияи «биологи»-и
пайдоиши манъкунии экзогамиро на он қадар асоснок
мешуморанд.
Дар 'масъалаи пайдоиши экзогамия олимон фаьолият
намуда, кӯшиш мекунанд, ки алоқаи байни якдигарии дохилии
ин шакли ба тартиб овараидаи муносибатҳои ҷинсӣ ва тамоми
рафти инкишофи фаъолияти исгеҳсолии галаҳои инсонии
ибтидоиро пайдо куна!ад. Баьзе тадқиқотчиён (А.М.Золотарев,
С.А.Токарев) пайдоиши экзогамияро дар бартараф кардани
маҳдудияти муносиботи қабилаҳо ва бо барқарор намудани
алоқаҳо бо ҳамеоагон медонанд. Тадқиқотчиёни дигари
шӯравӣ (М.П.Жуков, С.П.Толстов) пайдоиши экзогамияро бо
зарурияти ба тартиб даровардани ҳаёти хоҷагии дохили
ҷамоаҳои ибтвдоӣ мепайванданд. Онҳо ба он такя мекунанд, ки
муносибатҳои ҷинсии ба тартиб наомада мебоист бо
задухурдқои ба рашк асосёфтаи беохир сабаб мешуданд ва ба
зайфшавии галая ибтыдоии инсонй мусоидат мекарданд.
Аммо бояд дар назар допгг, ки мавҷудияти экзогамия тибқи
назари олимон мупжияоти худро дошта, баъзеҳо дар он андетя
мебошанд, ки густариши алоқаҳо майдонҳои ҷангро фарохтар ва
онро бардавом мегардонад. Аз ин рӯ доираи экзогамия махдуд
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буда, робита шояд байни ду ё зиёдтар ҷамоаҳо сурат мегирифт ва
сохтори дуалиро ташкил мекарданд. Бо зиёдшавии аҳолй онҳо ба
якчанд ташкилотҳои нав ҷудо шуданд. Вале авлодони фардй
алокди худро бо якдигар наканданд ва ду қисми махсуси қабиларо
ташкил карданд. Морган ба чунин сохтор фратрия ном додаасг.1
Боқимондаи ташкилоти дуалй дар шакли тақсимоти қабила ба ду
фратрияи ҳамникоҳ дар гузаппаи таърихи аксарияти халқҳо васеъ
мушоҳида шудаанд. Аз чумла, дар қабилаҳои австралиягаҳои
Викторияи Ғарбӣ фратрияҳои какадуи Сиёҳ ва Сафед байни
мсланезиягиҳои Ирлаидияи Нав калхоти моҳигир ва шоҳин,
байни ҳиндуёни бразилиягӣ - шарқ ва гарб, мобайни ирокезҳо
сенека - хирс ва оҳу ва ғ... мавҷуд буд. Дар баъзе ҳолатҳо,
масалан, чун дар ирокезҳои Сенека, дар бораи пайдоиши ҳамаи
авлодони фаръй аз ду авлоди аввала ривоятҳое боқӣ мондаанд, ки
номҳояшон бо номҳои фратрияҳо яканд. Баъдан маълумотҳо дар
бораи 4 гурӯхи афинагиҳо, 6 қабилаи мидиягиҳо, 12 қавми яҳуд,
24 кдбилаи огузҳо, 24 пирони гунхо; маълумотхо дар бораи 2
«мамлакати» Мисриён ва Перу, ду ҳокимӣ дар Спарта, Рим,
Карфатенвағ... чунинанд баъзеқиссаҳоиссршумор дарбораи ду
саравлодон - Ромул ва Рем байни римиҳо, Санасар ва Богдасар
дар арманиҳо, Эхтирит ва Булагит дар бурятҳо, Гешу - Шабан ва
Батса-Каков дар лезгинҳо ва ғ... Аммо хаминро ба назар
гирифтан зарур асг, ки алоқаҳои боқимондаи ингуна зуҳурот бо
ташкилоти дуалии қадима баҳсгалаб асг.
Ба ҳамин тарз назарияи алоқа допггани экзогамия чун ба
низомдарории ҳаёти дохилй бепггар бо фикрронии умумин
мантиқй ва далелҳои этногафй мувофиқ меовд.
Муносибатҳои авлодӣ аҳамияти ҷамъиятӣ пайдо намуда,
аломати асосии муайянкунандаи ҷамъияти нави истеҳсолӣ бар
ивази сохтори пешина омад.

Васеыпавии ойкуменҳо (ҳудуди маскуншавии одамон)
Болоравии қувваҳои истеҳсолкунанда ва беҳтар шудани
шароити зиндагй боиси зиёд шудани аҳолӣ гардиданд, ки дар
навбати худ он сабаби инкишофи соҳаҳои мухл алиф шуд. Аз
ҷумла, шикорчиёни палеолити охир охиста-оҳис! а аз ҷойҳои
1Аз юнонии бародари
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нпнллаи истиқоматии худ ба ҷойҳои нави Шимолии Авруно ва
Окис, ба масоҳати ниҳоят азим паҳн шуданд. Дар давраи
Пвлсолити охир Сибир, марзҳои Германияи Шимолй
Дқолинишин шуданд. Аз Осиё ба воситаи гулугоҳи Беринг
Лиракат карда, шикорчиён вориди Амрико гардида, онҷо
мискун гаштанд. Дар охири палеолит ва давраи мезолит инсон
тпхминан то ба Австралия ҳаракат карда, он ҷо зиндагиро
Дниом доданд. Дар давраи палеолита охир якчанд маданиятҳои
М1 ҷиқати инкишофи худ фарқкунанда мушоҳида мешаванд.
Хусусан се вилояти хеле равшан ҷудо мешавад: манотиқи
Вврупоии назди яхбандиҳо, сибиру-хитой, африқоӣ, ва баҳри
Миёназамини.
Вилояги
аврупои-наздияхбанди
ҳудуди
Аврупоро дарбар мегирифт, ки дар он таъсири бевоситаи
щхбшвдй дида мешавад. Одамоии ин ҷой дар шароити сахти
щқлимӣ зиндагй карда, мамонту ҳайвонҳои мухталифрО шикор
Иамуда, аз пӯсту устухонҳои ҳайвонҳо истиқоматгоҳҳои
чимистона месохтанд. Дар ҳудудҳои наздияхбандй ягонагии
маданияти аҳолии палеолитии он мушоҳида мешавад. Аммо
дар дохили ҳамин манотиқ гуногунии баъзе маданияти
гурӯхдои алоҳидаи аҳолй ба назар мерасанд. Ҳамин хел
М ад ан и яти аҳолии ҳамвории Рус, ҳудуди собиқ Чехословакия ва
Вилоятҳои ба он ҳамсояи Аврупои Марказй аз маданияти
палеолита аҳолии Аврупои Ғарбй фарқ мекунанд.
Вилояти африқой - баҳри Миёназаминӣ, марзҳои Испания,
Италия, нимҷазираи Балкан, Қрим, Қафқоз, мамлакатҳои
Шарқи Наздикро дар бар мегирад. Дар ин ҷо одамон дар
иҳотаи ҳайвонот ва набототи гарм зиндагй карда, бештар
■изолҳо, оҳу, бузҳои кӯҳӣ, инчушш ҳайвонҳои калони
дарандаро шикор мекардавд. Дар ин ҷо нисбат ба Шимол
памъоварии маводи ғизой тараққй карда буд. Яроқхои
устухонй дар вшшятҳои ҷанубй кам буданд.
арқияти маданиягҳои палеолита баъдинаи се вилоята
архнуда хднӯз он қадар ҳам бисёр набуданд ва худи вилояггқо бо
к;ои аниқ ҷуцо нашуда буданд. Дар дохили хэр яки аз ин
иоятҳо маданиятҳои алоҳидаи махдлшш аз ҳамдишр фарқкунавда
вҷуд буданд. Х^мин хел, маданият иегақоматаунавдагони
палеолита африқои дохилӣ бо роҳи махсус гараққӣ мекард, ки аз
Ьоҳи инкишофи м а д а н и я т ҳ о и Африқои Шимолй фарқ дошт.
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Қатъи назар аз он, ки палеолита Осиёи Ҷанубӣ - Шарқӣ хуб
омӯхта нашудааст, аммо маълум аст, ки машгулияти асоски
аҳолии инҷо ҷамъоварии маводи гизой буда, ин амал олотҳои
махсусеро талаб намекард. Шикорчиён ва чинакчиён
бошишгоҳҳои доимй насохта, аз истиқоматгохдои муваққатй
истифода менамуданд.
Аввалин нишонаҳои пайдошавии инсон дар Амрико тақрибан
20 ҳазор сол умр доранд. Одамон ба ин ҷо ба зоситаи гулӯгоҳҳи
Беринг дохил шудаанд. Барои тасдиқи ин фикр даленҳое шаҳодат
медихднд, ки дар Амрико приматҳои олй пайдо карда нашудааид
ва хамаи боқимондаҳои одамонро танҳо гурӯҳи Н ото ташкил
мекунанд. Яъне дар нимкурраи гарбй раванди пайдоиши инсон ба
амал наомадаасг ва аждодони ҳиндуёни Амрико аз Олами Кӯҳдн
омаданд. Тархи рӯи муғулмонанд ҳиндуён ба пайдоиши осиёгии
онҳо ишора мекунанд. Олотҳои қадимтарине, ки дар Амрико ёфт
шудаанд ба олотҳои палеолита баъдинаи Хитой (гори
Ҷоукоудян), инчунин ба маданиятқои палеолита баъдинаи Бирма
ва Ҳиндухитой монанд мебошанд. Олотҳо шакли архаики дошт.
Мавҷи дигари муҳоҷирон аз афташ аз Сибир бо асбобҳои
шикории нисбатан такмилёфта
омадаанд.
Нишонадои
кдцимтарини омадани онҳо дар гори Сандия (цар наздикни
Албукерк, иёлота Ню-Мексика) ёфт шудаанд ва такрибан ба
миёнаи хззорсолаи X то эраи нав мансубанд.
Ба Австралия бошад одамон аз Осиёи Ҷанубй - Шарқӣ ва
Индонезия дохил шудаанд. Муҳоҷирони аввалини Австралия,
ки олотҳои дагали қайроқӣ допгганд ба олотҳои палеолитак
Хитой, Х^ндухитой ва Индонезия монандро истифода
мекарданд.
Пайдоиши нажод
Васеъшавии ҳудудҳои макони зист ба тақсимоти нажодҳо роҳ
кушод. Бозёфтҳои косахонаҳои сари одамон маълумот
медихднд, ки хусусиятҳои асосии тақсимотҳои муҳимшт
нажодии инсон, ки дар замони ҳозира маълуманд, аллакай дар
давраи палеолита баъдина басо равшан намоён гашта буданд.
Онҳо каму беш бо сарҳадҳои қитьаҳо мувофиқат мекарданд.
Нажоди аврупой бештар дар Аврупо шакл шрифта, мугулҳо 78
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дар Осиё, намояндагони нажоди зангй дар Африқо ва
Австралия зиндагй мекарданд.
Мазриди зикр мебошад, ки дар курраи замин маҳаллаҳое
ҳастанд, ки дар онҳо омехташавй ё сукуната чанд нажодро дар як
вақт дидан мумкин аст. Аз ҷумла, дар сохдли аврупоии Баҳри
Миёназамин намояндагони нажоди негроид вомехӯранду дар
соҳили африқой бошад намояндагони кажоди аврупоӣ. Қафқоз,
ОсиёИ Миёна ва чанд манотиқи дигар асосан бо намояндагони
аврупой аҳолинишин шуда, хдмчунин нажоди мугулй дар
ҳамсоягии онҳо сукунат дошта, дар Осиёи Ҷанубӣ ва Ҷанубу
Шарқй бошад омехташавии кажодхои негроид, аврупой ва
| мугулиро дидан мумкин аст. Ҳамин тавр, дар шаклгирии
фаркияти морфологии байни нажодҳо нақши асосиро чанд омил
мебозад, аз чумла: мутобиқшавй ба муҳити муайян, омехташавй
ва дар алоҳидагй муддати зиёд сукунат доштан.
Намояндаҳои классикии нажоди зангиҳо (негроид) кади
асосан баланд, пӯсти сиёҳ, мӯи ҷингила, бинии васеъ ва лабони
гафс доранд. Ин маҷмӯи аломатҳо мисоли барҷастаи
мусоидшавии физиологиро ба шароита муҳити қитъаи гарм Африқо нишон медиҳад. Пӯсти сиёҳи онҳо бинобар дар қабати
Пӯсташон мавҷуд будани меланин - пигмента махсус, ки пӯстро
аз сӯхтан нигоҳ медорад. Ин пигмент дар пусти намояндагони
' дигар нажодҳо ҳаст, вале ба миқцори нисбатан хеле кам.
Мӯйҳои чингилаи сар дар атрофи он қабати махсуси ҳаводорро
ба вуҷуд меоранд, ки сарро аз тафсидан ҳимоя мекунанд. Аз
афташ ба ин шакли дарозрӯя доштани косахонаи сар низ
мусоидат кардааст. Бинии васеъ бо сӯрохиҳои калон ва лабони
гафс таъсири гармиро камтар мекунанд.
Аврупоиҳо дар шароити иқлими гропикй худро ноҷур ҳис
мекунанд ва хеле зуд дар натичаи таъсири тоқатфарсои гармй
ва намнокй касал мешаванд.
Нажоди муғулшаклҳо дар минтақаҳои иқлимаш гарму хушки
континенталй, дар шароитқои табиии биёбон, нимбиёбон ва
• дашт зиндагй мекарданд. Боди сарду хушк ва регҳои равон ба
ин манотақ хос буда, одамон бо мурури замон ба он мутобик
гаштанд. Нажоди муғулӣ асосан миёнақад ва қадпаст буда,
I чашмони танг, лабони борик ва муйи сих дошта, пӯсти бадан
I ранги моил ба зардй доранд.
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Хусусияти аз ҳама хислатноки морфологии нажоди аврупой:
қади баланд ва миёна, ранги пӯст асосан сафед, чашмони калон
ва бодомшакл, муйи сар ҳамвор ва бинии хеле барчаста.
Иқлими нисбатан сарди Аврупо зарурияти гашкилшавии чунин
мутобиқшавиҳоро ба миён меоварад, ки он мебоист ҷисмк
инсониро аз хунукиҳо нигоҳ медоштанд. Барчастагии калони
сӯрохи бинй роҳи ҳаворо то рохдои нафаскашй дароз мекард ва
ба гармшавии он сабаб мешуд.
Ба аломатҳои мутобиқшаванда интихоби табий низ таъсир
намудааст.
Хулоса, омилҳои гуногун ба пайдоиши нажодҳо таъсир
карда, ба шаклгирии се нажоди калоктарини инсоният дар
қитъаи калонтарини Олами Кӯҳан оварда расонид. Вале 5о ин
раванди ба вучудоии нажод ба охир нарасид. Агар интихоби
табий ва мутобиқшавии бевосита ба муҳит қать гардида бошад
ҳам, вале таъсири омехташавии намояндагони нажодҳок
гуногун ба рафти пайдоишҳои нав мусоидат намуд. Омезшни
нажодҳо дида мешуд. Мувофиқи далелҳои палеоантропологи
ва археолога, ҷудошавии шохаҳои калонтарин дар дохиди
нажодҳои калон ба давраи мезолит рост меояд. Нажоди
аврупой ба шохаи шимолй ва чанубй> нажоди муғулй ба
шохаҳои сибирй, чанубй - осиёй ва чануби - америкой, нажоди
зангиҳо ба шохаҳои африқой ва австралиягй чудо шуданд.
Ҳамин тавр, омилҳои гуногуни шаклгирии нажоддо бо
ҳудудҳои гуногун алоқамандй низ дораяд.

80
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

§3. Ҷамоаи авлодии барвақтаи шикорчиён,
чинакчиён ва моҳидорон
Ҷнмоаи авлодӣ дар инкишофи сохти ибтидоии ҷамъиятӣ
миқши муҳимро бозида, роҳи тӯлониеро тай кардааст. Садди
Му\име, ки инсонияти ибтидой дар ин давра бартараф кардааст
ии гузаштан аз хоҷагии истеъмолй ба хоҷагии истеҳсолист.
Ф.фқият байни ҷамоаи авлодии барвақтаи шикорчиён,
Чинакчиён1, моҳидорон, чорводорон ва ҷамоаи тараққикардаи
чироаткорон - чорводорон пайдо шуд.
, Дар доираи ҷамоаи барвактаи авлодй ду давраи пай дар
иийии фаъолияти истеъмолй: архаикй ва хоҷагии нисбатан
Цраққикардаи шикорчиён - ҷамъоварон ва дар баъзе ноҳияҳо
имчунин бо моҳидорй якҷоя чудо мешавад.
Сарҳади байни онҳо истафодаи яроқхои нави хеле қулай кнмону тар ҳисоб мешавад, ки он боиси инкишофи шикор ба
(фйнонҳои миёна, хурд ва паррандаҳо гардид. Этнографҳо
ццбилаҳои шикорчиёни зиёдеро медонанд, хусусан қабилаҳои
довзаи Амазонка, ки тиру камонро муддата зиёд намедонистанду
ис гифода намекарданд, вале яроқҳои дигар, масалан найчаҳоро,
бя хубй кор мефармуданд. Ба ҳар ҳол, тавре ки дар асосй
ма ьлумотҳои археолога ва этнографй маълум мешавад, маҳз тару
Камон ҳамчун яроқи такмилёфтаи шикорй нисбатан бештар паҳн
шуд ва бинобар ин дар он ба қадри муайян шарти. аломати
\лрактерноки гузариш аз хоҷагидории барвақта ба мархдлаи
(1.1 ьдинаи шикориро дидан мумкин аст.

Хоҷагии шнкори ибгидои
Чинаи ибтидоии мавҷудияти ҷамоаи барвақтаи авлодй бо
ёдюриҳои археологии палеолит пешниҳод шудааст. Дар Аврупо
и11 пеш аз ҳама маданиятҳои ориняк, солютре ва мадленй
мебошад, ки онҳо >;,амчун хусусиятҳо барои зршаҳои пайдарҳамии
иикишофи палеолита баъдина хос дониста мешаванд. Вале
х,;1МИнро ба назар гирифтан зарур аст, ки дар Германия масалан
ёдгориҳои давраи солютре нестанд, ёдгориҳои мадленй бошанд
ддр шарқии Швейтсария вонамехӯранд.
1 Чери ин мафҳум асосан ҷамгьоварандагони маҳсулоти ғизои аз табиат ва
танҳо хоҷагии истеьмолй фаҳмида мешавад.

м йвҷудияти
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Дар баъзе ноҳияҳои бо шароити барои зиндаги мусоид
австралиягиҳо дастаҷамъона зикдагй карда, бошишгоҳҳои
калоне месохтанд, ки ба истиқоматгохдои давраи палеолита
охири Аврупои Ғарбй монандй дошт. Вале зуд-зуд ҷустуҷӯи
воситаҳои зиндагӣ австралиягиҳоро маҷбур мекард, ки қисмк
зиёди вақти худро дар ҳаракат гузаронида, дар ҷустӯи маводи
ғизой бошанд. Онҳо оташ ва истифодаи оташро дониста, имкон
доштанд аз он васеъ истифода кунанд. Дар қисми ҷанубишарқии Австралия истифодаи либосҳои гарм маълум буда, дар
дигар ҷойҳо либосҳои нимдошт истифода мешуд. Дар баъзе
манотиқ барои аз хунукй ҳимоя кардан аҳолии таҳҷой ба бадан
равғани хдйвонот ё омехтаи равғану оҳарро мемолиданд. Гӯнгг
дар шакли бирён пӯхта шуда, зарфҳои гуногун истифода
намепгуд, аз ҷумла дар тайёр кардани хӯрок.
Тахминан одамон ба Австралия дар давраи палеолита охир
ва оғози мезолит ворид шуда, дар шароити махдудияти маданй
афтода, инкишофи ояндаашон ба сустй сурат гирифт. Ҳатто то
омадани аврупоиҳо онхо анъанаҳои палеолита охирро нигох
доштанд.
Хочагии шикор бо истифодаи тиру камон: Марҳилаи навбатй
дар тараққиёта ҷамоаи авлодии барвақта дар ёдгориҳои
мезолит мушоҳида мешавад1. Ибтидои мезолит ба тамом
шудани яхбандии чорум ва барқарор шудани иқлими ҳозира
рост меомад. Олами ҳайвонот ва наботот каму беш шакли
ҳозираро гирифтанд. Ба охир расидани давраи яхбандй боиси
нест шудани намуди гавазнҳои шимолй гашт. Қисман мавриди
шикор акнун гавазн, зубр, хуки ёбой, ғизол инчунин ҳайвонҳои
хурд ва паррандахои обй гаштанд. Барои мезолит паҳншавии
микролитҳо - олотҳои хурди (1-2 см,) шаклҳои гуногуни
геометрй (секунча, ромб, трапетсия, сегмент) хос аст. Хамин
тавр, яроқи устухонй ва ё чуби бо шакли нав пайдо шуданд.
Аммо муваффақията муҳимтарини ихтирои давраи мезолит
тиру камон буд. Муҳаққикон дар он андеига мебошанд, ки
шояд тару камон дар давраи мадленй пайдо шуда бошад, вале
такмил ва паҳншавии он ба давраи мезолит мансуб аст. Ин
1 Марҳилаи мезолитро баъзан «эпапалеолит» (аз юнонй «ба баъди»)
ва ё «протенеолит» (аз юнонй якумин) ҳам меноманд ва ба
қазорсолаҳои Х-У1 то м. меояд.
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яроқ ба инкишофи шикор мусоидат намуд. Воқеаи муҳими
дигар ром кардани ҳайвонот буда, пеш аз ҳама саг хонагӣ
карда шуда, сипас дигар намуди ҳайвонот ва имкони тадриҷан
захира кардани миқдори майяни хӯрокворй пайдо шуд.
Одамон дар давраи мезолита боз ба ҳудудҳои нав маскун гашта,
Шотландия, заминҳои Скандинавия, соҳилҳои назди Балтика ва
ҳатто қисман соҳилҳои уқёкуси яхбастаи Шимолиро аз худ карда,
дар қитьаи Амрико паҳн шуданд. Кулбаҳо - манзилгоҳҳои давраи
мезолит шаклу симои нав шрифта, инчунин чун пештара гору
камари кӯҳҳо истифода мешуданд. Либоси қабилаҳои ин давра
I вобаста ба минтақа ва фасли сол иваз мешуд.
Барои барқарор намудани манзараи хоҷагии шикорчиёни
мезолит танҳо ба маълумотҳо оид ба қабилаи бушменҳо махдуд
мешавем. Ин қабила ба қабилаҳои таҳҷоии Африқои Шарқӣ ва
Ҷанубй дохил мешаваяд. Яроқи муҳимтарини онҳо тиру камон
ба ҳисоб мерафт. Пайконк шрҳои бушменй сангӣ буда, бисёр
вақт ба онҳо заҳри рустанй ё ҷонварҳо молида шуда, ҳангоми
шикор ва ҷанг қудратн чуннн тирҳоя қатловар дучанд меафзуд.
Бушменҳо дар шикор ҳатто занону кӯдахонро ҷалб намуда, бо
ёрйи ҷамоа бенуар сайд кардани ҳайвонқоро имкон дошт.
Онҳо аз сагҳои дастомӯз фарозон истифода мекарданд. Саг
ҳамроҳи доимӣ ва ёрдамчии шикорчиён буд. Бо ихтироъ
шудани тиру камон шикор самаранок шуда, қадамҳои аввалини
машғулияти чорводорй гузошта шуд. Нақши ёридиҳандаро дар
хочагии бушменҳо чинакчигй ва моҳидорй иҷро менамуд. Ба
ҷамъоварии маводи ғизоӣ асосан занҳо машғул буда, дар
моҳидорй марду зан бо олотҳои гуногун иштирок мекарданд.
Бушменҳо кулбаҳои муваққатаи худро аз баргу шохҳои
дарахтон сохта, онҳоро бо баргҳо, гиёҳҳо, пӯсти дарахтон ва
ҳайвонҳо пӯшониданд, ки имкони кӯчидан ба чое бо чунин
хонаҳо осонтар буд. Ҷиҳози хона аз сабатҳо, зарфу халтаҳон
чармй иборат буд. Мудцати зиёд онҳо зарфҳои сафолй
надоштанд аз ин рӯ хӯрокро бепггар бирён мекарданд.
Дар давоми марҳилаи мезолит одамон дар бисёр маврид
маҷбур буданд, ки ҳаёги нимкӯчй дошта бошанд. Танҳо
муваффақиятҳои нав дар давраи неолит имкон дод, ки одамон
ба зиндагии муқимк гузаранд.
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Хоҷагидорин мупггаракн моҳкдорю шикор: Дар охири
мезолит ва неолити барвақта дар Шимол шаклҳои нави
хоҷагидорӣ: моҳидорӣ бо пшкор ва чинакчигй пайваст
мешавад. Ёдгориҳои ин хоҷагй дар манотиқи зиёд (Дания,
соҳилҳои Балтика, Германияи Шимолй ва Шарқӣ, Полша,
Шветсияи Ҷанубӣ ва Англия) дида мегааванд. Бошишгоҳҳои
давраи мазкур
дар ҳамвориҳои назди кӯлҳо, ҷазираю
нимҷазираҳо ҷойгир буда, дар онҳо одамон бештар мавсимӣ
(тобистон ва тирамоҳ) зиндагӣ мекарданд.
Одамон асосан дар ин давра аз олотҳои микролитии одишакл
(даврашакл, сангҳои нӯгтези сегмента ва секунҷашакл),
табарҳои сангӣ, яроқҳои аз устухон ва шох сохта туда
(чангакҳо, дастаи табарҳо, корду искана, пайкони тирҳо,
сӯзанҳо ва г...) истифода мекарданд. Дар як қатор бошишгоҳҳо
шастҳои моҳидорй, сабатҳо ва тӯрҳо, белҳои завраққо ва
боқимондаҳои заврақҳои чӯбӣ ёфт шудаанд. Барои пшкори
паррандаҳо найзаҳои кӯтоҳ ва халтачаҳои тӯрин истифода
мегашт.
Дар хоҷагӣ аҳамияти калонро чидани руетаниҳои ёбоии
хӯрданибоб, решаҳо ва алафҳои мухталиф ишгол менамуданд.
Дар тамоми боншшгохдои муҳимтарини маданияти Маглемоза
устухони сагҳо ёфт шудаанд, ки ҳанӯз ба гург монанд, вале аз
афташ аллакай ром шудаанд.
Шаклҳои боқимондаи хоҷагидории моҳидорию шикори
палеолита барвақта дар таърихи 1узапггак[ андамониҳо н ао
мушоҳида шуданд. Ин ҷо нигоҳдорик мутгтазами анъанах.ои
иқтисодиёти ибтидой натиҷаи мавқеи чудогонаи Аддаман
мебошад, ки ин ҷазира дар уқёнуся ()[)ом байни халиҷй
Бангола ва баҳри Андаман ҷой гирифтааст. Сокинони ин ҷо ба
моҳидорй машгул гангга, олоти асосиашон камони калоне буд,
ки шакли ҳарфи «8»-ро дошт. Тирҳои он дарози чӯби 6о
пайкокҳои устухонӣ буда, ҳамчун дар мохдцорй зазрақҳои
начандон калон истифода мешуд. Андаманкҳо бештар мохӣ,
сангпушт ва хукҳои ёбоиро шикор мекарданд. Ин корҳо
машгулияти мардона буда, занҳо растаниҳои ғизоиро мечиданд
ва корҳои хонаро пеш мебурдакд. Моҳидорию шикор ва
чинакчигй манбаи бовариноки зиндагиро ба вуҷуд оварда, ба
андаманиҳо имкон дод, ки дар як ҷо сокин шаванд.
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Ьошишгоҳқои доимии сутундор то 300 м3 масоҳат дошта, дар
он геъдоди зиёди одамон истиқомат мекарданд. Баъзан
ҳангоми мавсими чидани тухми сангпуштҳо ва паррандаҳо ин
гуна деҳаҳо холй мешуданд, аммо умуман он маданияти зист
кдриб шакл гирифта ба хоҷагии такмилёбанда ва
мураккабгашта табдил ёфта буд. Андаманиҳо асбобҳои
рузгори чӯбй, чармӣ ва сафолӣ доштанд. Бо кашфи сафол
омода кардани хӯрок бо шаклҳои нав паҳн шуд.
Муносибагҳом ҷамънятӣ
Ҳангоме ки мардумшиносон мушаххас бори аввал ба омӯзиши
ВВМоаи барвақгаи авлодй машгул шуданд, дар ҳамон ҷо
тагйиротҳои куллй намоён буд, ки он ба дигаршавии муҳити
ҷуғрофӣ, таърихй, таъсири ҷамъиятҳои хдмсоя, мустамликакунии
аирупоиён ва г... вобаста буд. Қисми зиёди ҷамоаи авлодӣ шакли
худро дигар намуда, тарҳи дигар гирифтанд. Вале ба илм муяссар
гашт, то ҷое хусусияти муҳими давра, он ҷамъияти
дигарнашударо, ки ба муносибатҳои байни аъзоёни ҷамоа хос
буд, барқарор намояд. Шикори якҷоя ё кӯрагӣ, моҳидорй,
■Инакчити муташаккил, сохтани кулбаҳо ва заврақҳо ва дигар
корҳон муҳим меҳкати дастаҷамъонаро талаб менамуд, ки ин
|мсҳнат моликияги ҷамъиятиро ба воситаҳо ва маҳсулоти
нстеҳсолот тавлид мекард. Дар моликияти умум пеш аз ҳама чун
■оситаи асосии истеҳсолот-замин меистод. Ба шахсони алоҳида
такҳо олоту яроқи худашон тааллуқ допггу халос. Вале ин олотҳо
ииз барои таъмини зарурияти ҷамоа истифода мешуд. Дар байни
Лвстралиягиҳо ва бушменҳо одатҳое маълуманд, ки бе рухсат
||нрифтани ашёи касе
маъмулӣ буд. Баъзе тадқиқотчиён
('Л'.В.Колганов, Д.И.Семёнов) ҳатто моликияти шахсиро ҳам аз
ҷамоа медонистанд. Дар ин замина метавон гуфт, ки авлод сохдби
Ыаҳсулоти шикорию моҳндории ҷамоа ва сайди ба даст овардаи
■шахсони алохдда буд. Тартиби қадимтарини тақсимоти хӯрок дар
байки аҳолии таҳчоии Австралия, бушменҳо ва дигар қабилаҳои
шшсорчиён - моҳидорон маълум аст, ки он баробар сурат
шрифта, ҳатто шахси ҳайвонеро шикоркарда имтиёзе надонгг. Ҷ.
Барроу, ки дар оХири асри XVIII зиндагии бушменҳоро
омӯхтааст, қайд мекунад, кн «дар онҳо баробарии пурра ҳукмрон
буда, хдмаи аъзоёни г>-рӯх дар сайди шикоршуда хаққи худро
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соҳибанд». Ч. Дарвин дар вақти саёҳати худ дар киштии «Бигл»
шоҳиди воқеа шудааст, ки гурӯхд сокинони ҷазирае, ки порчаи
карбосро тӯҳфа гирифта буданд. онро ба порчаҳои баробар
дарсҷца, байни худ тақсим карданд. Авлод тақсимоту истеъмолро
ба манфиати ҳамаи аъзоён ба тартиб дароварда намегузошт, ки
касе бе баҳра монад.
Фаъолияти
меқнатии
аъзоёни
ҷамоаи
авлодӣ
муташшакилонаи одӣ буда, дар оғоз ҳеҷ гуна шаклҳои
тақсимоти ҷамъиятии меҳнатро намедонист. Ҳамин тавр,
ҳангоми амалиёту фаъолият ҳама дастаҷамъона кор карда,
ӯҳдадорӣ ва талаботҳои дохилиро иҷро мекарданд. Оҳистаоҳиста
мураккаб
шудани
малакақои
истеҳсолотй
махсусгардонии хоҷагиро талаб менамуд. Бинобар он
тақсимоти табии меҳнат аз ҷихати ҷинс ва. синну сол, ки
аллакай дар галаи ибтидоии инсонй ҷой дошт инкишофи
минбаъдаро пайдо кард. Мард асосан шикорчӣ ва баъд
моҳигир шуда, зан бошад афзалан чинакчй ва муҳофизи
оташдони хона буда, кӯдакон ва пиронеолон ба қадри имкон ба
авлодон ёрӣ медоданд. Пирон ҳамчунин дснандагони беҳамтои
урфу одат, соҳиби таҷрибаи зиёд ба шумор рафта, дар тайёр
кардани олотҳои меҳнатй фаьояона
иштирок камуда,
маҳорату дониш ва таҷрибаи худро 6а наслҳои дигар интиқол
медоданд. Ин тахассуснокии меҳнати, ки ба инкишофи
ҳосилнокии меҳнат ёрирасон буд, тадриҷан ба тақсимоти ҷинсӣ
ва синну солии меҳнат мебурд.
Гурӯқҳои асосии ҷинсй - синну солӣ дар ҷамоаи авлодии
барвақга гурӯҳҳои кӯдакон, занон ва мардонн зсалонсол буданд. Ба
тақсимшавии ҷамъият ба ин гурӯхҳо аҳамияги калон дода мешуд.
Гузариш аз давраи ноболиғӣ ба марҳалаи бзлоғат муҳим дониста
мешуд ва он бо маросимҳои гуногун хрмқадам буда, маҷмӯи
санчишу имтиҳонҳо дар ипм бо номи иниси&тсия1 маълум аст. Ддр
қабилаҳои гуногун маросимҳои инисиатскя гуяогун буданд, аммо
аз ҷиҳати мазмун онҳо ҳама вақт маънии омода кардани наврасон
ба ҳаети хоҷаги, ҷамъиятй ва идеологии аъзоёнк калонсоли
ҷамоаро доштақд. Масалан, сокидони Австралия ба наврасоя аз
худ кардани яроқи пшкорй за хдрбиро омухта, онҳоро дар рӯхдяк
1Аз лотинй номбахшӣ, солбахпш,
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сабурй ва интизомкокй тарбия намуда, ҳамзамон омӯзиши урфу
одат ва дани қабилавиро талқин мекарданд. Шахси ба инисиатсия
омодаро бо воситаи азобу гурускага, захмдор кардан, сӯзонидан,
кандани муй, шикастани дандокҳо ва ғ... месанҷиданд. Бушменҳо
иаврасони 13-14 соларо дар давоми ж-ду сол аз баъзе хӯрокҳо
маҳрум карда, иҷрои корҳои вазнинро ба дӯшашон мегузоштанд ва
наврасон бояд далеру ҷасур тарбия ёбанд.
Дар баъзе қабилаҳо мардҳо ва занҳо дар бошишгоҳҳои
алоҳида ҷой гирифта, ҷудогона хӯрок тайёр мекарданд,
маросимҳо, эътиқодҳо ва «забонҳо»-и махфии худро доштанд.
Дар қабилаҳои мухталифк австралиягиҳо ва андаманиҳо дар
алоҳидагӣ танҳо муҷаррадҳо ва духтарон зиндагй мекарданд.
Мумкин бо ҳамин тартиб бисёр идҳои занона ва мардона дар
қабилаҳо паҳн шуданд.
Нақши меҳнати занон дар ҳаёти ҷамоа муҳим буда, ташкилоти
модарй мавқеи баландеро дар ҷамъият соҳиб гашт. Сокинони
I Австралия ҳатто дар шароити баъди мустамликавй тарзи
анъанавию баробарҳуқуқии худро нигоҳ медоштанд, аз ҷумла
мақоми зан хеле баланд буд. Занҳо соҳиби молу мулк ва мерос
буда, дар муҳокимаи масъалаҳои ҷамъияггй ва иҷро кардани
маросимҳои ҷамоа иштирок мекарданд. Бо мардон якҷоя занҳо
муҳофизи урфу одатҳои бостонӣ ба ҳисоб рафта, ба афкори умум
таъсири калон мерасониданд. Дар қабилаҳои алоҳидаи шикориён
ва моҳигарон, масалан ба моиаиди қавми ҳиндуии сераи ҷазираи
Тибурони Мексика таршбе бокй мондааст, ки мувофиқи он
сардори авлод зан буда, мард танҳо да.р ҳолати ҷанг доҳӣ интихоб
мешуд. Ҷамоаи ибтидоии авлодй ҷамъияти баробарон буд, аммо
дар шароити муборизаи сахт барои зиндагй танҳо шахсони солим
аъзои Бокеии он шуда мегавонистанд.

Н икоҳ ва оил@
Баробари таъсиси созмони дугона дар ҷамъияти ибтидой
никоҳ ва оила пайдо шуданд, яъне ниҳодҳои махсуси
ҷамъиятие, ки вазифаашон ба тартиб овардани муносибатҳои
байни ҷинсҳо ва муносибати онҳо ба насл аст.
Масъалаи шаклҳои аввалини оила ва никоҳ ҳанӯз пурра ҳал
нашудааст. Дар замони худ Морган панҷ шакли оилаи
якдигарро таърихан пайи ҳам ивазкунандаи оилаҳои хешу
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таборӣ, оилаи пуналуалӣ, чуфтй, патриархалй ва моногамм
муайян гардид, ки аз онҳо дутои авваликаш ба никоҳи гурӯҳӣ
асос ёфта буд. Ин тартиб аз ҷониби Ф. Энгеле дар шаклу
иловаҳои нав истифода шуд. Агар дар нашри аввалини
«Пайдоиши оила, моликияти хусусӣ ва давлат» вай дар такя ба
Морган оилаи хешу табориро ҳамчун мархилаи ибтидоию
зарурй дар инкишофи оила ва никоҳ дида бошад, баъдан ӯ
тахмин мекард, ки шакли аввалин метавонист никоҳи дуалӣ экзогамии гурӯҳй шавад. Дар ин ҷо вай бар зидци оилаи
пуналуалии Морган баромад. Вақт дуруст будани ин ақидаи
ӯро нишон дода, оилаи пуналуалӣ бошад фикри беасосу бофтаи
ахборотдиҳандагони Морган будааст. Бо ҳамин ақида такя
карда тадқиқотчиёни бисере чунин мешуморанд, ки шакли
аввалини таърихии ба тартиб дарории ҷамъиятии муносибати
байни ҷинсҳо никохи дутарафаи экзогамии гурӯҳй буд. ки дар
он ҳамаи аъзоёни як авлод ҳуқуқ допгганд ва ӯхдадор буданд бо
хдмаи аъзоёни авлоди муайяни дигар ба никоҳ дароянд. Ба
тарзи дигар тахмин меравад, ки ин шаюш қадимтарини оила
дар худ чунин хусусиятҳоро ҷой дода буд: якум манъ будани
никоҳ байни аъзоёни як авлод, дуюм талаби никоҳи
байнихудии ду авлод (экзогамияи муқарраршуда ё эпитамия'1)
ва сеюм талаби умумияти зану мард.
Муҳаққиқон дар он андеша мебошанд, ки шаклҳои
мухталифи никоҳ мавҷуд буд, аз ҷумла байни австралиягиҳо.
Ҳамин тавр дар қабилаи австралиягиҳои Викторияи ғарбӣ
кдбила ба ду қисм: какадуи сиёҳ ва сафед ҷудо мешуд.
Маъмулан мардони як қисм аз ибтидо шавҳарони занони
гурӯҳи дигар ҳисоб мешуданд ва баръакс. Дар австралиягиҳо
боқимондаи никоҳе мушоҳида шудааст, ки мардону занон
ҳуқуқ допгганд, ки зану шавҳари «иловагй» дошта бошанд. Ба
ҳамин монанд одатҳои никоҳй дар дигар қабилаҳо, масалан
семангҳои Малакка мушоҳида шудаанд, ки онҳоро
Н.Н.Миклухо-Маклай чунин тасвир кардааст: «Зан пас аз
шавҳар карданаш ихтиёрй ё бо розигии шавхдраш ба назди
марди дигар мегузарад ва бо ӯ ҳам ҳамин тавр муддате кам ё
нисбатан дароз зиндагӣ мекунанд. Чун одат вай бо ҳамаи
1Аз юнонй ба чизе равона кардани никоҳ.
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мардони гурӯҳ ба мӯҳлате зиста, баъди он боз ба пеши шавҳари
инналаи худ бармегардад, аммо назди ӯ доимй намонда,
сузаришу гардиш давом менамояд, ки онҳо аз тасодуф ва
хоқиш вобаста мебошанд»1. Ҳамин хел одат барои мардҳо низ
хос буд. Аз ин хотир як навъ умумият дар мавриди «шавҳар»,
|Йан» ва «фарзандон» ба миён омад. Ин аст, ки аборигенҳои
инстралиягй «модар» гуфта на танҳо модари худ балки хамаи
!ШПони гурӯҳро меномиданд. Ҳамчунин одате байни баъзе
Кабилаи бушменҳо нигоҳ дошта мешуд, ки мувофики он кӯдаки
навзодро вақти аввал на модараш, балки зани дигар шир
мсдод.
Никохи дуалӣ - авлодй, ки минбаъд қадами бузурге ба пеш
буд, нисбат ба муносибатҳои бетартибонаи ҷинсӣ беҳтар ҳисоб
Мсгнуд. Экзогамия муносибатхои никоҳиро ба беруни авлод
баровард, вале барои рақобат майдони муборизаро нигоҳ
дошт, задухӯрдҳо дар заминаи рашк вуҷуд доштанд. Бинобар
он талаботҳои нав ба вуҷуд омаданд, ки ба махдуд гаштани
дочраи никоҳ нигаронида шуданд. Маҳз ҳамин тавр манъи
иикоҳҳо дар байни шахсони гурӯҳҳои синну солашон гуногун
пайдо шуд. Мувофиқи фикри баъзе мардумшиносон осори
ОДатҳои пешин то замони муосир қисман дар шакли одати
насеъ пахншудаи дуршавии байни домоду модарарӯсон ё
келину падарони шавҳарон нигоҳ дошта шудааст2.
Оҳиста - оҳиста никоҳ шаклҳои нав гирифта, ҳатто дар никоҳи
аъзоёни ду авлодро фарогиранда махдудиятҳо пайдо шуданд.
Никоҳи гурӯҳии байни шахсони ба як насли авлодҳо мансуб,
никоҳи хешу ақрабои духтарони тағою, холабачаву амакбачаҳо
ва ғ... танг мешавад. Дар урфу одати қабилаҳои бисёре тартиби
Пайдарҳамии манъи никоҳҳо аввал дар байни хоҳару додарони
авлодҳо, сипас дар доираи байни авлодҳо ва ғ... мушоҳида
шудаанд. Низоми манъи никоххо боз мураккаб гашта ба амал
татбиқ кардани никоҳи гурӯҳй мушкилтар гардид.

1Миклухо-Маклай Н.Н.Путишествия. М.Л., 1941, Т.Х1. - С. 216.
'Канорагирй ва ё маҳдудкунй гуфта дар мардумшиносӣ саҳнаҳои
мулоқоти байни хешонро меноманд. Ҳамин тавр манъ карда шудани
масъалан «одатҳои» бо ҳам гапзанй, ба чашми дигар намудан, дар як
хона будан, якҷоя хӯрок хӯрдан ва ғ...
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Новобаста ба ин дар халқҳои бисере одатҳои бисёршавҳарӣполиандрия1, сорорат2 - никоҳ бо якчапд хоҳар дар як вақт, дар
иикишофи минбаъдааш бошад бо хоҳари зани вафот кардааш
ва левират3 - ҳамзистм Сн> «али бародар ва ё додар, дар
инкишофи ояндааш никоя, бо зани беваи ӯ маълуманд.
Гетеризм тартибе буд, ки мувофиқи он духтар пеш аз никоҳи
ҷуф'1 и бо наиба! бо мардони гурӯҳ дар алоқаи озод буда,
I стсризми меҳмоннавозй - ҳуқуқи алоқаи мард бо чанд зани
авлоди дигар, дар инкишофи минбаъдааш ҳуқуқи меҳмон ба
зан ва ё духтари соҳибхона васеъ мегардад.
Вале хусусияти фарқияти никоҳи ҷуфтй ноустувориаш
набуда, балки он аст, ки оилаи ба вай асосёфта гарчанде ки
соҳиби баъзе вазифаҳои хоҷагй бошад ҳам, гурӯҳи иқтисодии
алоҳидаи ба ҷамоаи авлодй муқобилбударо ташкил наменамуд.
Зану шавҳар дар давоми тамоми ҳаёташон ҳар яке бо авлоди
худ алоқадор монда, моликияти умумй надоштанд, фарзандон
танҳо ба модар ва авлоди модарй тааллуқ доштанд.
Тадриҷан бо пешрафти ҷомеа ва сохти падаршоҳӣ никоҳи
патриархалй ва моногамй бо бартарии мард пайдо шуд.
Муаммои мувофиқати авлсд «оила нв ҷамоа»: Мухолифат дар
нуқтаву назар ба шаклҳои аввалаи муносибатҳои оилавӣ никохй бо андешаҳои гуногун дар бораи муносибатии авлод ва
ҷамоаи авлодй вобастааст. Оид ба ҳамин масъала назарҳо
гуногунанд, қисме чунин мешуморанд, ки ( тавре Л. Морган
нишон дода буд) воҳиди сохтори асосии ибтидоии классикй
авлод мебошад, ки дар тартиби пурраи худ гурӯҳи иҷтимоӣ иқтисодии ҷамоаро барио кардааст.
Яке аз аломатҳои муайянкунандаи авлод экзогамия буда,
муносибати авлодро васеътар намуд. Аз ин ҷо саволе ба миён
меояд, ки чи тавр авлод метавонист ба сифати ҷамоаи иқтисодӣ
мавҷудият допгга бошад?
Тарафдорони баробаркунии авлод ва ҷамоаи авлодй дар он
андеша мебошанд, ки ҳангоми никоҳи гурӯҳй ва дар
марҳилаҳои барвақтаи инкишофи кикоҳи ҷуфтй зану шавҳар
1 Аз юнонй ва бисёр ва шавҳар-бисёршавҳарй.
2Аз лотини хоҳар.
3Аз лотини додари шавҳар.
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якҷоя зиндагй накарда, дар ҷамъияти авлодии гуногун бо хешу
ақрабои худ истиқомат карда, ҳамзистии никоҳиро дар шакли
вохӯриҳои алоҳида ва маскани якдигарро зиёрат кардан
мегузарониданд.
Ҷокибдорони нуқтаву назари дигар ишора мекунанд ки
фарзкяи ҷойгиршавии аввалаи бошишгохи никоҳӣ он қадар
далелнок набуда, дар қабилаҳои суст тараққикарда никоҳи
унилокалӣ1 қайд шудааст. Одати мувакқатӣ ё доимии
Юпйгиптпавии шавҳарҳо, ки дар зинаи нисбатан баланди
вомехурад, муваққатан метавонист сабабҳои дигар
дошта бошад, масалан ҳолати гузаришро аз бошишгоҳ дар
ҷамоаи зан, ба бошишгоҳ дар ҷамоаи шавҳарро акс кунад.
I Бинобар ин тарафдорони ин нуқтаи назар чунин мешуморанд,
авлод ташкилоте буд барои ба тартиб даровардани
'ноеибатҳои никоҳи - оилавй, ҳамчунин гуруҳи асосии
темой - иқтисодии ҷамоа буда, аз ҳисоби хешу табор ва
1ХСОНИ ба он воридшуда ташкил ёфтааст.
Сохтори авлодй, авлодӣ-қабилавй
ва бунёди ҳокммият
Бо пайдоиши экзогамия ҷамъияги ибшдой сохти мустаҳками
В нҷтимоӣ гирифта, бар ивази «галаи ибтидоии инсонй» ҷамоаи
I азлодии муайян ва мустаҳкам омад. Баробари он ҷамъияти
I ибшдой шакли нисбатан мураккаб пайдо карда, ду авлоди
Г экзогамй ҷанини умумияти нави иҷгимой қабиларо ташкил
[ камуданд. Қабилаҳои аввалин маъмулан ягонагии томро ташкил
накарда, алоқаҳои байни ҷамоаи авлодии он мустаҳкам буд. Аммо
; оҳиста-оҳиста муносиба^о мустаҳкам ва мураккаб мешуданд.
Робитаҳо хамкории доимии хочдгй, мубодилаи афкор, тачриба ва
I таъсири байниякдигарии забониро ба миён меовард. Вале тавре
г маълумотҳои мардумшиносӣ нишон медиҳанд қабилаҳо муддате
I дар ҳолати потесгарӣ2 буда, ном, марз, шева ва хусусиягҳои
I маданй - маишии худро доштанд, вале дар онҳо ҳамчун қоида

I

г 1Аз лот. як.
; 2Мафҳуми «потестари» (аз лот. ҳокимият) барои муайян кардани
ташкили ҳокимият дар чамъияти то ашеллй, инчунин то давлатй, то
[ сиёсй истифода мешавад,

93
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

худидоракунии қабилавй, машварат, доҳӣ ва дигар аломатҳои
сохти қабилавии тараққикарда ҳануз набуд. Барои зинаи барвақгаи
ташкилоти авлодӣ - қабилавӣ нақши на он қадар калон, вале
рӯза^уни кдбила, ҳукмронии пурраи мавқеи авлод хос аст.
Авлод дар асоси усулҳои демократияи ибтидой - ҷамоавӣ
идора карда шуда, Шӯрои Олии он маҷлиси ҳамаи аъзоёни
калонсолон буд, ки якҷоя масъалаҳои асосии ҳаёти хоҷагӣ,
ҷамъиятӣ ва идеологиро қал менамуданд. Табиист, ки обрӯю
эътибор ва нуфузи махсусро шахсони калонсолу таҷрибадор, ки
аз дохили онҳо сардорон занон ва мардон
интихоб
мегардиданд, дошта метавонистакд. Сарварон ба фаъолияти
истеҳсолии
ҳамавлодон
роҳбарӣ
карда,
маросимҳои
ҷамъиятиро гузаронида, баҳсҳоро ҳал камуда, ҳангоми
задухӯрдҳо саркардаи ҳарбй буданд. Гарчанде мақоми
сарварон танҳо ба обрӯй, сифатҳои барҷаста, таҷрибадорй ва
донишу малакаи онҳо асос ёфта буд, лек ҳокимият пурра воқей
буд. «Касе агар ҷуръат карда ба фаъолкяти доҳӣ монеъ мешуд,
ба ӯ лозим меомад, бо аксариятк аҳолӣ сару кор мегирифт, аз
ҷумла бо дӯстони худ» - навишта буд дар бораи андаманиҳо
муҳаққиқ Редклифор - Браун.
Доҳиён нигаҳбон ва ҳомиёни меъёрҳои авлодй, қоидаҳои
ҳатмии тартибу интизом буда, ин меъёрҳо дар қоидаҳои ёрии
ба ҳамдигар, ҳимояи якдигарӣ, рнояи экзогамия ва ғ... инъикос
меёфтанд. Меъёрҳо аз насл ба ыасл интиқол ёфта, дар оянда
нерӯи одатро гирифта, ба расму таомул мубаддал гашта,
баъдан дар шакли хаттй сабт шуда, сарчашмаи қонунҳо
гаштанд. Дар ҳолати вайрон кардани ин меъёрҳо ҷазоҳои
махсус аз қабили: латту кӯб, маюб кардан, барои ҷиноятҳои
вазнин бошад ҳатто қатл ё аз авлод пеш кардан муқаррар
мегашт. Аборигенҳои Австралия, аз ҷумла ь;абилаҳои ведда ва
сенейҳо шахси экзогамия вайроккардаро қатл мекарданд ё аз
ҷамоа меронданд.
Ташкили ҳокимият дар ҷамоаи авлодӣ тадриҷан шакли
муайянеро мегирифт. Дар ҷамъиятл ибтадоӣ вақте, ки одамон бо
авлодони на чандон калон зиндагй мекарданд, як қатор талаботу
низом ва меъёрҳоро тартиб доданд. Урфу одагҳое пайдо шуданд,
ки обрӯю нуфуз, иззату ҳурмат ва„ ҳокимияти пирони авлод,
пешвоёнро баланд бардошта, муносибати одамонро ба танзим
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медаровард. Маъмулаи зан дар ҷамъият мавқеъ ва мақоми
(рзандаеро соҳиб буда, сохти модаршоҳй усгувор буд.
Фарҳамг
Ба охир расидани раванди Н о то зар!еп8 ва ба вуҷуд омадани
■ сохти ҷамоавй - авлодй ба инкишофи на танҳо ҳаёти иҷтимоӣ,
Щбалки ба ҳаёти мадании ибтидой сабаб шуд. Давраи ҷамоаи
Вавлодии барвақта ба ишсишофи забон ва санъат таъсир
Ицамудааст.
Мудцате шуморида мешуд, ки забонҳои гурӯҳи каминкишоф
■ з ҷиҳати захираи лугавй махдуданд. Вале омӯзиши минбаъда
Ь и ш о н дод, ки ҳатто захираи забони қабилаҳои қафомонда аз
1 10 ҳазор калима кам набуда, дар онҳо мафҳумҳои
| муайянкукандаи умумии номҳои ашё мавҷуданд. Аз ҷумла,
! австралиягиҳо на танҳо хелҳои гуногуни дарахтонро ифода
мекарданд, балки барои умуман баёни номи дарахт низ
мафҳумҳои мушаххафо истифода мебурданд. Дар баробари он
як зумра мавҷудот ва растаниҳо дар ин забон инъикоси худро
иаёфтаанд.
Инкишофи забон бо зиёдшавии ҳаҷми ахбор хамқадам буд.
Манбаъҳои дониши одами ибтидой фаъолияти меҳнатиаш буд,
§ ки дар рафти он тачриба чамъ шуда, сабаб ва оқибати ҳодисаҳо
Вмуқоиса гашта, мупюҳидаҳо ҷамъбаст карда шуда ба низоме
? дг.роварда мешуд. Табиист, ки шароити зиндагй пеш аз хама
■гуншавии донишҳоро оид ба табиати атроф талаб менамуд.
Одами ибтидой барои он ки зиндагии худро ҳимоя намояд, ба
ӯ лозим меомад, топографияи маҳаллро омӯзад, хусусиятҳои
| фоиданок ва зараровари растаниҳо, роҳҳои ҳаракат ва тарзи
■рафтори ҳайвонҳо ва хосиятҳои маъданҳои гуногунро аз худ
■кунад, намудҳои чӯб Еа дигар маводи барои сохтмон
I мувофиқро дониста, обу ҳаворо пешгӯи менамуд. Масалан
баъзе қабилаҳои австралиягй на танҳо изу пайи ҳамаи ҳайвону
| паррандаҳоро аз худ карда буданд, балки лонаҳои онҳоро
Имушоҳидакунон (онро бӯй карда), аниқ гуфта метавонист, ки он
ҷо ҳайвон ҳаст ё не.
Ҳамчунин одамон атрофро мушоҳида намуда, ҷирмҳои
осмонро мавриди омӯзиш қарор доданд, ки барои саёҳат,
■ сафарҳои дуру дароз ва аниқ хардани макон лозим буд. Яке аз
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тадқиқотчиёни муосир нақл мекуиад, ки хабари аввалин
маротиба сар дода шудани ҳамроҳии сунъии Заминро ӯ аз
бушмене шунидааст, ки вай ба пайдо шудани сайсраи нав
диққат додааст. Инкишофи хеле бузургро инчунин соҳаҳои
амалии донишҳо монанди тиб, аз ҷумла фармокалогия1 ва
токсикология2 соҳиб шуданд. Инсон усулҳои фоидаовари одии
табобат кардани шикасташҳо, баромадаҳо, захмҳо, кандани
дандонҳо ва дигар ҷарроҳиҳои одцй, табобати шахси
моргазида, варамҳо, шамолхӯрӣ ва дигар касалиҳоро ёд
гирифт. Аз давраи мезолит сар карда кушодани косахонаи сар
ва бо роҳи ҷарроҳӣ буридани қисмҳои дасту по маълум шуд.
Дар тибби ибтидой воситаҳои ҷисмонй (аз қабили масҳ,
тарбандии гарму хунук, шустани рӯдаҳо...) инчунин доруҳо аз
растаниҳо, ҳайвонҳо ва маъданҳо маълум буда, васеъ истифода
мешуданд. Дар ин бора хусусан, тибби халқии хуб
омӯхташудаи аборигенҳои Австралия шаҳода г медиҳанд. Онҳо
ҳангоми шикастани дасту пой аз тахтачаҳо истифода карда,
хунравиро бо воситаи торҳои анкабуд ва хокисгар манъ
менамуданд, хуни ҷои моргазидаро макида мепартофтанд ё
месӯзонданд, шамолхӯриро бо буғи ҳаммом табобат
мекарданду, касалиҳои меъдаро бо равғани каиадона ва г...
, Аз ҳисоби корҳои гуногун инчунин ҳисоб (арифметика математика) ва ҳандаса (геометрия) ташкил ёфта, рӯ ба
пешравй ниҳоданд. Масофаҳо тақрибан бо роҳи якрӯза чен
карда шуда, масофаҳои кӯтоҳтар бо парвози найза ва тири
камон, бо дарозии ашёҳои муайян, бештар бо қисмҳои
алоҳидаи тани инсон: пай, то оринҷ, ангушт, ва ғ... муайян
карда мешуданд Аз ин ҷост, ки дар забонқои бисёри муосир
номҳои қадимаи ченаки дарозй аз ҷумла дар забони тоҷикй
ченаки «қадам», «оринҷ», «ваҷаб» ва г... мавҷуд аст. Вақт
бошад муддати бисёре бо марҳалаҳои калон чен карда мешуд,
ки он бо ҳолати ҷисмҳои осмонӣ (рӯз, моҳ) ё бо мавсимҳои
табий - хоҷагй вобаста буданд. Масалан баъзе қабилаҳо солро
ба 5 - 8 мавсим чудо карда, кшповарзони мисриёни бостон
'Як шохаи шши тиб, ки ба ҷисми одам таъсиррасонии доруҳо ва тарзи кор
фармудани онҳоро муайян менамояд.
Як соҳаи тиб, ки хусусияти заҳрҳо ва таъсири онҳоро ба ҷисм
меомӯзад.
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I

вобаста ба мачрои дарёи Нил солро ба се фасли чормоҳй
тақсим намуда буданд. Дар як қатор қабилаҳои қафомонда
икзоми иисбатан тараққикардаи ҳатто ба масофаи дур
расонидани ахбор бо нидоҳои садой ва биноӣ мавҷуд буд. Аз
ҷумла қабилаи ягакҳо хабарро бо алангаи дуд мерасониданд,
ки дар ҳолати хомӯш кардану аз нав ҳосил кардани оташ ин
амал ба ҳар тарз сурат мегирифт. Масалан як алангаи дуд
маънои касалй ва ҳодисаи нохушеро дошта, ду аланга-хабари
гаъҷилй, се-аланга марг, чор аланга ёфт шудани часади аз об
беруни кит ва таклифи қамсоягон ба тантанаро дошт.
I Хат бо маънои томаш тамоман мавҷуд набуд, аммо аллакай
сокшюни Австралия нахусгин нишонаҳои пиктография1, яъне хати
тасвириро бо роҳи тасвирҳои сода истифода мекарданд. Дар
1 ШКТ0 1 рафия соҳаҳом донишҳои фоидаовар бо дигар намуди
маданияти маънавй ҳамроҳ шуда, ба шаклҳои 1 уно1 уни санъат
ибтидо гузоштацд. Санъат монанди донишҳои муфид аз ибгидои
пайдоиш бо фаъолияти меҳнатии инсон вобаста буда, он таҷрибаи
намоаро инъикос мекард ва дар шакли мураккаб такомул ёфта, аз
наел ба наел интиқол меёфт. Вале оид ба масъалаи кай ва чй тавр
маҳз санъат ба вуҷуд омадаасг, дар илм мубощсаҳо давом доранд
Мувофиқи ақидае оғози санъат ба палеолит охир рост меояд. Як
қдтор мутахассисон тавлиди санъати тасвириро бо истифодабарии
имкониягқои тасодуфан пешниҳодкардаи табиат, масалан дар
гу сангқо алокдманд меиамуданду қисме бо амалу ҳолати
р:1!:
шшеорчиён
вобаста медонистанд. Сгщҳо намунаҳои санъати
свирй дар рафш ковишу ҳафриётҳои бостошпиносй маълуманд,
ҷумла расмҳои горят Ла-Мадлен ва тасвири шахҳои Бадахнюни
р ҳ й аллакай дар илм маълуманд
Ба вучуд омадани дигар намудҳои санъатро фанни
ардумшиноей муайян кардааст. Дар эчодиёти шифоҳй пеш аз
ҳама ривоягҳо дар бораи пайдоиши одамон ва урфу одатҳои
онҳо, оид ба бунёда олам ва ҳодисаҳои гуногуни табиат
—^инкишоф ёфтаанд. Дере нагузашта ба онҳо ҳикоя ва афсонаҳо
илова шуданд. Мусиқӣ низ шаклеро гирифта, дар ин санъат
орзую омоли мардум ва зкндагии воқеии онҳо инъикос ёфта, як
Аз лот. капгада гауда ва юнонии менависам - қадимтарин шакли хати
таезкрй.
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зумра созҳои мусиқӣ сохтаю мавриди истифода қарор
гирифтанд. Ҳамқадам бо дигар саыъатҳо рақс низ тавлид ёфт.
Чун қоида рақсҳои ибтидоӣ ба тарзи даотҷамъока иҷро гашта,
дар он ниқобҳои гуногун истифода шуда, саҳнаҳон шикор,
моҳидорӣ, чинакчигй ва лаҳзаҳои ҳарбй образнок ифода
мегаштанд. Рақс бо эҷодиёти шифоҳӣ, мусиқӣ ва тасвирй якҷоя
шуда, баъзан ба намоишҳои одиы драммавй мубаддал гашта,
он моҳияти ҳиссй-даркнамоии тарбиявии санъати ибгидоиро
аёнтар ифода мекард ва намудҳои нави рақс тавлид мешуд.
Ҳамин тавр, метавок иброз намуд, ки оғози худро навъҳои
мухталифи санъат ва маданият дар таърихи ҷамъияти ибтидой
пайдо намуда, ҳамқадами кору амали инсон гапгг ва бо тобишу
ранги нав дар оянда мукаммал шуд.
Дар баробари намудҳои гуногуыи санъат инчунин нахустик
тассавурот ва фаҳмишҳои ибтидоии динии одамон падид омад.
Олимон бешгар чор навъи динро ба одамони ибтидой хос
медонанд: тотемизм, фетишизм, соҳирй ва анимизм.
Яке аз шаклҳои ибтидоии дин ин «тошном» мебошад. Истилоҳи
««тотем»1 аз забон и ҳиндуҳои Амрикои Шимолй «О-тотем», яъне
«авлоди ӯ» шрифта шудааст. Тотемизм ин эътиқод дар хусуси
мавчуд будани алоқаи гайригабий дар байни гурӯхд одамон
(кабила) бо хдйвоноту растаниҳо ва ашёҳои дигар мебошад.
Олимон Авсгралияро мамлакати «тотемизм» меноманд, зеро
мардуми маҳашта ~ҳар кдбилаи он тотеми худро дорад. Тотема
метавонад кенгуру, суғур, кӯршанарак ва гайра бошад. Аксари
кабилаҳои Австралия хӯрдани гӯшш тотеми худро табу эълон
медоранд. Яъне тотеми худро, агар он масалан кенгуру бошад, ин
кдбила набояд хӯрад, ин табу, яъне маш> аст. Аммо қабилаи дигар,
ки тотеми он, масалан сугур аст, метавонад гушги кенгуруро
истеъмол намояд. Олимон боз дар хамон Австралия кдбилаҳоеро
пайдо кардаанд, ки онҳо баръакс гушзи тотеми худро истеъмол
менамуданд. Сабаби пайдошпи тотемизм дар тафаккури ка он
кддар шшшюфёфтаи инсонҳои аввалй шшқон асг. Онҳо дар хусуси
асли баромади худ андеша намуда содалавқона тахшш мекарданд,
ки асли баромади онҳо аз ин ё он хдйвок ё растании муҳити
атрофашон мебошад. Ба ақидаи онҳо инсон метавонад ба ик ё он
1Аз калимаи алокоштик тотем - авлод.
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хдйвон табдил ёбад ва баръакс. Ба тотем саҷца намекарданд, вале
онро «падар «бародари бузург» ва ғ... мегуфтанду ба одамони
\амин авлод ёрирасон ҳисоб мекарданд.
Яке аз намудҳои дигари динҳои аввалини инсонияг ин
«фетишизм» (бутпарастй) буд. Истилоҳи «фетиш» аз забони
португалй аз «фетика», яъне «предмет», «ашё» шрифта шудааст.
Гумон меравад, ақидаи И.А. Кривлёв дар хусуси он ки фетишизм
яке аз шаклҳои аввалини эъшқодоти динии одамон будааст,
ҳақиқате дорад. Инсонҳои аввалй фетиш (бут)-ро аз ашёҳои
атрофи худ интихоб карда мегирифтанд. Масалан силоҳе (найза ё
корд), ки ба воситаи он шикорчй чанд сайдеро ба осонй шикор
карда буд, метавонист ҳамчун фетиш интихоб гардад. Ё масалан
гирем гореро, ки инсон аз ҳуҷуми ҳайвони дарранда боре ба он
паноҳ бурда, ҷони худро аз марг халос намуда буд. Он инсонҳо
чунин силоҳ ва чунин ғорро дорой хосиятҳои фавқуттабиӣ
ҳисобида, онҳоро фетиши худ қарор медоданд. Инсонҳои аввалӣ
он санта аҷоиб, пораи чӯби шакли махсус допгга, устухони ягон
вон, панҷаи даст ё пои хушкшудаи ҳайвонро ёфта, онро
фетиши худ қарор медоданд. Дар назари инсон он чизи ёфтааш
гӯё хосияти ғайритабий дошт. Баъдтар инсон аз сангу чӯбу
биринҷиву сафолу оҳан барои худаш дар шаклҳои гуногун фетиш
месохт, онҳоро дорой хосиятҳои фавқуттабиӣ мешуморид ва ба
онҳо ибодату сачда мекард.
Аз ҷумлаи динҳои ибшдой сеҳру ҷоду ва шаманизмро ёд
кардан мумкин аст. Масалан, дар қабилаҳои имрӯзаи
австралиягй шумораи табибони моҳири маҳалли хеле зиёданд.
Онҳо аъзоёни қабиларо бо алафҳои табий, масҳ (массаж),
хунгарй, компресс табобат менамоянд. Онҳо захму яра ва
устухонҳои шикастаро низ метавонанд табобат намоянд. Вале
бемориҳое ҳастанд, ки табибони мазкур аз табобати онҳо
оҷизанд. Дар ин ҳодатҳо беморҳо маҷбур мешаванд ба
ҷодугарҳо ва шаманҳо муроҷиат намоянд. Ҷодугарҳо ва
шаманҳо дар табобат аз роҳҳою ҳилаҳои гуногун истифода
мебаранд. Масалан., макида баровардани санг аз чисми бемор, ё
ки беморро гипноз карда табобат намудан. ХИаманҳо гӯё дорой
қобилияти фавқуллода буданд. Онҳо ҷинҳои зарарнокро гӯё аз
ҷисми бемор мебароварданд. Шамакҳо аксаран бемории рӯҳй
дошта, ҳангоми рондаки арвоҳу ҷинҳо аз ҷисми бемор
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худашонро ба дараҷаи вачд (экстаз) мерасониданд. Онҳо дар ин
ҳолат ҳаргуна суханҳо гуфтан мегирифтанд ва беморояро
афсун мекарданд. Баъзан онҳо ба ҳилагарй низ даст мезаданд.
Масалан, дар халтачаи пӯстие хун гирифта онро дар шиками
худ мебастанд ва ҳангоми сеанс бо корд хез зада-хез зада б а
шиками худ ба он халтача мезаданд ва аз он хун ҷорй шуда,
вазъияти бемор дигаргун мегардид.
Дар шинохти динҳои ибтидой боз мафхуми «анимизм»1 вуҷуд
дорад. Яъне боварй ба он ки баъди мурдани инсон ҷисмаш
мемурад, аммо ҷону рӯҳи ӯ зинда мемонад. Чи тавре пештар
дидем, ақидаю эътиқодоти инсонҳои аввалй асосан анимистӣ
будаанд, яъне онҳо боварй доштанд, ки рӯҳу ҷони инсон баъди
маргаш дар он дунё чи тавре дар ин дунё ҳаёт ба сар мебурд,
зиндагй хоҳад кард. Аз ин рӯ, дар қабр, агар масалан мурда
шикорчй бошад, тиру корду камонро ҳамроҳаш мегӯрониданд, то
дар он дунё ӯ ба воситаи асбобҳои мазкур шикор карда рӯз
гузаронад. Одамон боварй доштанд, ки арвоҳи хешовандонашон
аз он дунё истода онҳоро дар ин дунё дастгирй хоҳаад кард.
Тавре маълум, аст дин дар ҳаёти ҷамоаи ибтидой нақши
ниҳоят калонро мебозид. Мардумшиноси франсавй Л.ЛевиБрюл ҳатто маданияти маънавии қабилаҳои қафомондаро
омӯхта истода, ба хулосае омад, ки тафаккури ҷомеаи ибтидой
пурра тасаввуфй ва динй буд. Тадриҷан дар ҷамъият рӯҳониён
мавқеи баландро соҳиб гашта, тавонистанд ҳатто дар
қабилаҳои алоҳида роҳбару пешвои он бошанд. Расму ойинҳои
динй ба тартаб дароварда шуда, дар оянда ба қоидаҳои -ҳатмик
ҷамоатабдил меёфтанд.2

'Аз лотини ҷон, руҳ ва арвоҳ. Ба илм ин истилоҳро Э. Тайлор лорид
кардааст.
2 Дар бораи эътиқоду фаҳмишҳои ибтидой ва дигар динҳо донишҷӯён аз
фанни «Таърихи динҳо» маълумоти гтурра меофанд.
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3. Ҷамоа дар давраи
неолит ва энеолит
Неолит зинаи баландтарин ва охирини асри санг буда, ба ин
давра пеш аз ҳама беҳтар гаштани техникам коркарди олотҳои
Ь н гй хос буда, сайқалдиҳй, суфтакунй, арракунй ва
^Пармакунии санг дар сатҳи баланд қарор гирифта, он ба инсон
имконияти бештар медод. Маъмулан ҷараёни суфтакунии санг
Шсҳнатталаб буда, он ҳосилнокии сифатии меҳнатро нисбатан
Т км тар беҳ менамуд. Бинобар он аксарият олотҳои меҳнат
айкал дода намешудаид ва чун пештара боқй мемонданд.
Барои ба даст даровардани навъҳои баландсифати санг
:амони ба истеҳсоли зеризаминии он мегузаранд. Аз давраи
Неолит конҳои зиёде аз ҳудудҳои ҳозираи Англия, Франсия ва
■ т а р мамлакатҳои Аврупо маълуманд.
Г Хусусан, ба давраи неолит табарҳое хос мебошанд, ки барои
Ьфтокдани дарахтҳо мувофиқ буда, бо ёрии онҳо қитъаҳои
Юешаҳо барои омода кардани заминҳои кишт тоза карда шуда,
сохтани биною киштиҳо бо истифодаи чунин олотхо осон гашт.
_ лотҳои меҳнат ҳамчунин аз шоху устухонҳо сохта шуда, тиру
камон такмил ёфта, пайкони тирҳо шаклҳои нави баргмонанду
[секуиҷаро гирифтанд. Яке аз муҳимтарини навгонии давраи
неолит ихтирои сафол буд.
^ Ихтирои кулолгарии дастй ва пухтани зарфхои сафолй ба
инсон имконияти нави тайёр кардани хӯрокро беҳтар карда,
навъҳои маҳсулоти хӯроквориро васеъ намуда, зарфхои
гуногуни сафолй бештар шуд.
\ Ба
муваффақиятҳои
калонтарини
неолит
инчунин
му&амалнамоии дастгоҳи бофандагй мансуб аст. Нахро барои
рс&здан аввал аз рустаниҳои ёбой инчунин аз пӯстлохи
дарахтон тайёр мекарданд, баъдан он аз пашми гӯсфанд ва
■йғирпояи худрӯй истифода шуданд. Матоъро муддати дароз бе
ёрии дастгоҳи бофандагй истеҳсол мекарданд, яъне дар амал
дастабоф буд. Беҳтар шудани сифати нахҳо барои хоҷагии
оюҳидорй аҳамияти калон дошта, тайёр кардани тӯрҳоро осон
л Шамуд. Зироаткорй ва чорводорй паҳн шуд. Дар давраи
Ш ош! тараққиёти калонро воситаҳои нақлиёт соҳиб шуда,
бозефтҳои сершумор аз беҳтар шудани заврақҳои гуногун,
белҳо ва чанаҳо далолат мекунанд. Инсон дар ин давра
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нақлиёти чархдор ва заврақи бодбондорро ихтироъ намуд, ки
ин ҳама ҳаёти одами неолитиро яисбат ба ачдодони гузаштааш
осон ва беҳтар намуд.
Қя 5илаҳои кишварҳои гуногун марҳнлаи кеолитии инкишофро
дар давраҳои гуногун гузаштаанд. Қисми зиёди ёдгориҳои
неолитии Аврупо ва Осиё ба ҳазорсолаҳои УГ-Ш то мелод
мансубанд. Дар охири неолит аз тарафи инсон кашф гардидану
имконияти истифодабарии фулузот (аввалин фулузот мис буд)
барои сохтани яроқҳо имконпазир шуд. Давраи паҳншавии
яроқҳои мисиро энеолит ё халколит меноманд. Дар амал энеолит аз
неолит бо мушкилӣ чудо карда мешавад. Яроққои мисӣ чои
олотҳои сангиро маҳдуд накард, вале аҳамияти ниҳоят калонро
худи далели пайдо шудани ашёк наз барои сохтани яроқҳо фулузот пайдо намуда, пешрафти ояада ногузир буд.
Пайдоиши зироаткорӣ ва чорводорӣ
Нуқтаи баландтарини инкишофи хоҷагидории истеъмолӣ
тавлиди хоҷагии истеҳсолӣ ва муваффақ шудан ба таъминоти
нисбатан пурра бо озуқаворӣ буд. Ин шароит ду муваффақияти
калонтарини иқгасодиёти ибтидоӣ: зироаткорй ва чорводорӣ ба
вуҷуд овард, ки пайдоиши онҳоро тадқиқотчиёни бисёре дар
пайравии Г. Чайлд «инқилоби неолити» меноманд. Ин мафҳум аз
тарафи Г.Чайл дар пайравии мафҳумк ҷорй кардаи Ф.Энгелс
«инқилоби саноатӣ» пешниҳод гардидааст. Гарчанде ки
зироаткорй ва чорводорӣ дар давраи неолит барои қисми зиёди
инсоният соҳаҳои асосии хоҷагӣ нагашта, бисёр қабилаҳо дар
шароити шикор ва мохддорй мавҷудияти худро дазом медоданду
зироаткориро
ҳамчун
соҳаи
ёридихдндаи
истеҳсолот
яамедонистанд, ба хар ҳол ин ҳодисаҳок нав дар тараққиёти
минбаъдаи ҷамъият нақши ниҳоят калонро Сюзидааст. Барои ба
вуҷуд омадани хоҷагии истеҳсолй ду заминаи пешакй: омилҳои
биологи ва маданй лозим буд. Барои хонагй кардани намудҳои
гуногуни олами набототу' қайвонот танҳо дар маконе ?думкин буд,
ки он чо растаниҳо ё ҳайвонҳо мавҷуд бошаду онҳо бо инкишофи
мадании инсон омода шуда бошанд. Зироа-псорй аз чинакчигии
инкишофёфта ба вучуд омада, дар рафти тараққиёти он инсон дар
бораи рустаниҳои ёбой гамхорй кардан ва гирифтани ҳосили
навро омӯхт. Австралиягиҳо баъзак решах,ои рустаниҳоро нарм
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карда, бушменҳо шохаҳои дарахтонро ба тартаб оварда, буттаҳои
ба сабзиш халалрасокро мебуриданд. Аз ин корҳо то зироаткорӣ
тачрибаи инсон зиед гашта, малака ва докиш бештар мешавад.
Дар баъзе истгоҳҳои давраи мезолит бостоншиносон аломатҳои
ҷамъоварии маводи ғизоии пешрафтаро омӯхта, ба хулосае
о?ладанд, ки мумкин аст ин оғози зироаткорй бошад. Аз ҷумла
[чунин аст маданияти Натуфи дар Фаластин ва Урдун паҳн гашта
(аз номи нохияи Вада эн Натуф, ки дар 30 км Иерусалим), ки
Ьащгулияти асосии сокикон монанди дигар қабилаҳои мезолита
шикор, мохдцорй ва чинакчигй буд. Дар байни олотҳо: асбобҳои
« к гӣ , досҳо, каландчаҳои устухонй, уғурча ва угурчадастаҳои аз
ранга рухом сохташуда ефт шудаанд.
[ Олимон чунин меҳисобакд, ки оғози зироаткорй бешубҳа бо
фаъолияти зан вобаста буда, аз чинакчигй баъдан доираи ба
зан хоси меҳнат пайдо шуд. Кишоварзӣ дар муддати
дурударозе асосан соҳаи занонаи хоҷаги буд.
Оид ба масьалаи макони пайдоиши зироаткорй ду нуқтаи назар
авчуд аст. Ҷонибдороии моносентризм1 чунин мешуморанд, ки
“валин маркази зироаткорй Осиёи Пеш буда, он оҳиста-оҳиста ба
сми шимолу шарқии Африқо, ҷанубу шарқии Аврупо, Осиёи
ёна, ҷанубу шарқӣ ва ҷанубии Осиё, Уқёнус, Амрикои Марказй
ва Ҷанубй иаҳн ганггааст. Вале маводи палеоботаникию
фетошииносй ва назарияи полисенгризм2 гувоҳӣ медиҳанд, ки
ори рустаниҳои маданй мустақилона дар якчанд маношқи
тропики ба вуҷуд омадааст. Оид ба шумораи ин минтақаҳо
икрҳои гуногун мавчуданд, вале чортои онро муҳим донистан
Глолн асг: 1) Осиёи Пеги, дар он ҷое на дертар аз ҳазорсолаи VII то
мклюд чав, гандум ва г... кшнт мешуд; 2) Ҳавзаи дарёи Хуанхе, ин ҷо
дар ҳазорсолаҳои 1У-НХ то милсд арзан, гандум ва шолй рӯёнида
шипуд; 3) Худудҳои як қисми Амрико (Месоамрико), ки на дертар аз
ядзореолаи У-Ш чунин растаниҳои лӯбиёгию қаламфур, чуворимака
ва як зумра растаниҳои тропикй мекорқцанд; 4) Перу, ки дар ин ҷо
■азорсолаи VI лӯбиё ва аз ҳазорсолаҳои У-ГУ каланфур, ҷуворимака,
картошка ва ғ... рӯёнида мешуд.

1Пайдоиши аз як марказ.
АБисёрчабха
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Тақрибан дар ҳамин давраҳо чорводорӣ пайдо шуда, ибтидои
он ҳанӯз аз мезолит мушоҳида гаштааст, аммо бо боварии том
дар бораи ром шудани ҳайвонҳои зиёд маҳз ин давра маълумот
медиҳад. Ба ин амал ҳаракати доимии қабилаҳои шикорчиён ва
аз як ҷой ба ҷойе кӯчидан монеъ мешуд. Бо гузаштан ба
зиндагии муқимӣ кн садд бартараф гардида, хук, гӯсфанд, буз
ва чанд ҳайвони калони шохдору паррандаҳо ром шуданд. Ба
пайдоиши чорводорй бештар шикор мусоидат намудаасту он
соҳаи мардона ҳисоб мешуд.
Масъалаи ҷои пайдоиши чорводорй ҳам инчунин ҳанӯз
мавқеи баҳси байни моносентирстҳо ва полисентристҳо
шудааст. Мувофиқи назарияи моносентирстҳо чорводорй аз
Осиёи Пеш оғоз ёфта, сипас паҳн гаштааст, аввалин шуда гов,
хук, маркаб ва шояд уштури яккӯҳона хонагй шуданд. Ба
фикри полисентристҳо бошад чорводорй мустақилона дар
гурӯҳҳои алоҳидаи инсонияти ибтидой дар чанд манотиқ ба
вуҷуд омадааст ва ҳеҷ набошад баъзе намудҳои ҳайвонҳо
бевосита дар Осиё, масалан уштури дукӯҳона дар Осиёи
Миёна, асп бошад дар даштҳои Аврупо, лама дар Анд ром
карда шуда буданд..
Маъмулан пойдоршавии хоҷагии истеҳсолӣ ба таври умум ба
вучуд омада, илоза бар ин пайдоиши зироагкорй аз таъсиси
чорводорй чанде пеш ба вучуд омадааст. Олимон меҳисобанд,
ки ин амал бо он фаҳмост, зеро барои хонагй гаштани ҳайвонот
таҳкурсии мустаҳками хӯрокй зарур аст.
Бо пайдоиши зироаткорй за чорводорй гузариш аз хоҷагии
истеъмолй алоқаманд бо фаъолияти инсон ба хоҷагии
истеҳсолй ба охир расид. Албатта, хоҷагии истеҳсолй муддате
бо хоҷагии истеъмолй якҷоя буд, дар вилоятҳои бисёри
ойкумен бошад шикор ва моҳидсрй шакли асосӣ ва ҳатто
ягонаи хоҷагй боқй монд.
Бунёди зироаткорй ва чорводорй бо шароитҳои муайяни
муҳити табий вобаста буда, тараққиёти нобаробарро дар
инкишофи таърихии инсоният пурзӯр намуд.
Хоҷагӣ ва маданиятн моддии
зироаткорок-чорводорон
Хоҷагии зироаткорй-чорводорй дар як қатор ёдгориҳои
неолитй ва энеолита инъикос ёфтааст. Нобаробарии инкишофи
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маданиятҳои гуногун ва гуногуншаклии мавқеъгирии онҳо дар
марзҳон гуногун, ки дар палеолит ошкор шуда буд, дар неолит
пурзӯр гашт.
Бо суръати нисбатан тез маданияти неолитй дар мамлакатҳои
Осиёи Пеш тараққй кард, ки дар ин ҳудуд зироаткорй ва
парвариши ҳайвонот ба андешае аз ҳама барвақт пайдо
шудааст. Дар ҳазорсолаи VIII то милод аломатҳои чорводорй
дар Ироқи Шимолй дида мешавад. Дар доманаҳои кӯххои
Курдистони ҷанубй бошишгоҳҳое ошкор шуданд, ки сокинони
онҳо: гӯсфанд, буз ва ҳайвонҳои калони шохдорро хонагй
карда, зироаткорй низ аллакай пайдо шуда буд. Пешрафти
иқтисодиёт дар истиқоматгоҳи доимй аён дида мешавад. Дар
баъзе бошишгоҳҳои барвақтаи неолитй зарфҳои сангӣ ҳастанд,
аммо сафолй ҳанӯз воиамехӯранд. Ин марҳилаи таракқиёт
номи «неолита то сафоли»-ро гирифта, дар Осиёи Наздик он
дар қабатҳои мадании ёдгориҳои йроқ, Сурия, Туркия,
Фаластин ва Кипр беҳтар омӯхта шудааст.
Масалан, бошишгохи Чармо масоҳати тақрибан як гектарро
ишғол
карда, қабате, ки дар инҷо ҳангоми мавҷудията
бошишгоҳ ба амал омадааст, то 7 м. баландй дошта, ба 15 сатҳ
ҷудо мешавад, ки аз онҳо 10 тоаш ба давраи то сафолй мансуб
аст. Деҳа аз 25 хонаи шакли чоркунҷаи дарозрӯяи лойин иборат
буд, ки ба як чамоаи авлодй мансуб буд. Шумораи зиёди
ачборҳои дон, оташдон, дамҳои сангии досҳо ёфт шудааяд, ки
далели
мавҷудияти
инкишофи
зироаткорй мебошанд.
Боқимондаи устунхонҳои ҳайвонҳои ёбой танҳо 5 % ташкил
карда, 95 % боқимонда ба ҳайвонҳои хонагӣ тааллуқ доранд.

|

Ҳазорсолаҳои У1-У то мелод давраи гулгулшукуфии
маданияти неолитии Осиёи105Наздик мебошад. Хусусияти
равшантарини ин давра паҳншавии зарфҳои сафолии
нақшҳояш
ранга мебошад. Зарфҳо аз тшҳати сохт хеле
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баландсифат буда, бо нақшу нигори зебо ороиш ёфта буданд.

Донаҳои гандум, ҷав, устухонҳои ҳайвонҳои ёбоию хонагй,
инчунин гасвирҳои сангӣ ва лойи қайвонҳо сфт шудаанд.
Дар наздикии соли 5000 то м. дар Шарқи Наздик давраи
энеолита барвакта сар мешавад. Инкишофи хочагии
шроаткорй-чорводорй давом карда, дар ҳама ҷо сафолй
нақшин васеъ паҳн мешавад, шумораи аҳоли ва шумораи
деҳоти аҳолинишин зиёд мешаванд.
Энеолита тараққикарда, хусусан бо рехтагарии мие хислатнок
буда, танҳо дар ҳазорсолаи IV - ибтидой ҳазорсолаи III то м.
аҳолии Байнаннаҳрайн аллакай аз хишти хом на танҳо
истиқоматгохҳо, балки биноҳои ҷамъиятӣ ва маъбадҳо месохтанд,
бунёди иншоотҳои обёрикунанда сар мешавад. Умуман дар
энеолита баъдина тадкурсии тамадцуни шумерй гузошта мешавад.
Дар ҳазорсолаҳои V - IV то м. қабилаҳои зираткори
тараққикардаи неолита инчунин дар Миср зиндагй мекарданд.
Асоси хоҷагиро зироаткорй ва
чорводории ода ташкнл
менамуд, ки бо шикор ҳамроҳ буд. Замин бо ёрии каландчаҳои
сангй кишту кор мешуд. Олотҳои асосиро аз санг, чӯб, устухон
инчунин аз мис месохтанд. Бофандагй ва сохтани сабат маълум
буда, зарфҳои мухталифи сафолии сурхрангу сиёҳранг мазҷуд
буда, қисме аз зарфҳо аз санг тайёр карда мешуд. Инчунин аз
оҷи фил зарфҳои хурд, чумча ва ашёҳои ороишы
метарошиданд. Аллакай бо аҳолии дигар манзилҳо алоқаҳо
мавҷуд буда, аз дигар ҷойҳо ашёи хом мегирифтанд. Қабнлаҳок
алохида бо якдигар бо роҳи обй пайваст буда, дар алоқа аз
заврақҳо истифода мешуд.
Ҳазорсолаи IV то м. дар Миср давраи гул-гул шукуфии
маданияти знеолитй мебошад, ки бо номи умумии
«тосулолавй» маълум аст.
Дар водаи ҳосилхези дарёи Нили давраи энеолит шароити
хос мусоид ба амал омада, боиси пайдоиши тамаддун гардид.
Дар ҳазорсолаи VП-V дар шимол за шарқии Африқо аломатҳои
маданияти неолит пайдо мешавад. Гарчанде ки машғулияти
асосии аҳолй шикор ва мохд-щорй буд, аммо нақши калонро
парвариши хдйвони хурд ва калони шохдор, инчунин зироаткорй
мегирад. Хушк шудани Сахара дар ибтидои ҳазорсолаи III ба
мутамарказии аҳолй дар ноҳиж;ои обёршпаванда ва махсусгардп-ш
он дар сохди чорводорй оварда расонд,
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Ҳиндустон аз вилоятҳои паҳншавии маданиятҳои палеолитии
исшқадам, ки ворисонашон хоҷагии истеҳсолии барвақтаро ба
иуҷуд оварданд, дар масофаи дур меистад. Замоне, ки дар Осиёи
Низдик зироаткорй ва чорводорй ба пешравӣ ноил мегапгг, дар
қисми зиёди Ҳиндустон аҳолй 6а моҳидорон ва шикор машғул
буд. Истгоҳҳои бисере дар ғорхо кашф шудаанд гарчанде, ки дар
ИН вақт аллакай хонахои оддии зеризаминӣ месохтанд. Танҳо дар
нимаи дуюми хдзорсолаи V дар Балуҷистон ва Синд маданиятҳои
бирвақтаи зироаткорй ва бошишгоҳҳо пайдо шудаанд. Дар ин
■ошишгоҳҳо хднӯз сафол кам буда, баъдтар хусусан бо сар
шудани истифодабарии мис, сафоли нақшин бо нигориши
Ьқдасавй, ки дар он таъсири Эрон намудор аст пайдо мешавад.
Дар нимаи аввали хдзорсолаи III то м. азхудкунии водиҳои дарёи
Ҳинд сар мешавад. Инкишофи тамаддунро дар маданияти
Хараппа дидан мумкин аст, ки гул-гул шукуфии он ба асри
Гшринч рост меояд.
Дар Ҳиндустони Шарқӣ танҳо дар ҳазорсолаҳои У-1У то м.
маданиятҳои энеолитии иқтисодиашон ба парвариши шолй,
рӯёндани сабзавот ва чорводорй асосёфта буд, пайдо
мсшаванд. Дар Ҳиндустони Ҷанубй бунёди маданиятҳои
неолити ба ҳазорсолаи III то мелод мансубанд.
Неолити барвақтаи Хитой бо истифодабарии олотҳои чӯбй
на устухонй фарк мекунад. Баъдтар асбобҳои калони сангй,
гирҳо, найза ва табарҳои сайқалёфта пайдо мешаванд.
Воситаҳои зистанро ба гайр аз шикор ва моҳидорй хусусан дар
ноҳияҳои чанубии Манчурия ва чануб парвариш кардани арзан
на парвариши ҳайвоиот фарохам овард. Неолити баъдина ва
энеолита Хитой дар маданиятҳои Яншао ва Луншан таҷассум
сфтааст. Маданияти Яншао (аз номи деҳае дар соҳили дарёи
Хуанхе) асосан дар вилоятҳои Гансу ва Хенан паҳн шуда,
мансуб ба ҳазорсолаҳои 1У-П1 то м. буда, зарфҳои сафолии
хеле зебои нақшину рангин дошта, ба сафоли дигар марказҳои
барвақтаи зироаткорй монавд мебошад. Дар баробари он
сафоли дағал барои истифодабарии ҳаррӯзаи одамон бо
нигоришоти одй мавчуд буд. Қабилаҳои маданияти Яншао
олоти сангиро ба кор мебурданд ва танҳо дар таърихи
ҳазорсолаи IV то м. ба онҳо коркарди мис маълум гашт.
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Машғулияти асосии онҳо шоликорӣ буд, каму беш бо шикор,
моҳидорӣ ва чорводорй шугл доштанд.
Қабилаҳои маданияти Луншан (дар ноҳияҳои шарқии Яншао
ҷойгиру паҳн шудааст) фулузотро намедояистанд гарчандз кя
ҳамзамони маданиятҳои пешқадам будакд. Луншаниҳо
бошишгоҳҳои мустаҳкам сохта, бо деворҳои баландиашон то 5
м. онро мустаҳкам мекарданд, Олотҳои меҳнат ва яроқҳо аз
санг, гӯшмоҳй ва устухонҳо сохта мешуданд. Зарфҳои лойи
гуногуни хокистаранг ва сиёҳрангро дар чархҳои кулслӣ т&йёр
мекарданд ва хеле моҳирона оро медоданд. Бо маданияти
Луншан пайдоиши растаниҳои гандуму ҷав ва ҳайвонҳои
хонагӣ амсоли барзагов, буз, гӯсфанд вобаста аст.
Бостоншиносон тахмин мекунанд, ки аз якҷояшавии қабилаҳои
маданиятҳои Яншао ва Луншан давлати аввалини Хитой
(шоҳигарии Шан ё Ин асрҳои XVII - XII то м.) ибтидо
гирифтааст.
Дар бешаҳои касногузари Х^ндухитой дар ҳазорсодаҳои
УШ-\Л1 то м. қабилаҳои шикорчй, моҳидор ва чинахчиён
мезистанд, ки сараввал дар ғорҳо истиқомат доштанд.
Маданияти хислатноки ин давра - Хаобини (аз музофоти
Ветнам ном гирифтааст) мебошад, ки дар бошишгоҳҳои он
олотҳои аз санг ва гӯшмоҳии садаф сохташуда якҷоя бо
асбобҳои сангй ва сафолй ёфт шудаанд. Онҳо тарзи
сайқаддиҳии олотҳои саыгиро медонистанд. Ба соҳибони
маданияти Хаобини, гарчанде ки камтар ҳам бошад, воситаҳои
сайқалдиҳии яроқҳои сангй маълум буд. Инчунин шумораи
бисёри уғурчаҳо барои орд кардани ғалладона (аҷаб нест
шолй) ёфт шуданд. Маданияти Хаобини ба қисми зиёди Осиёи
Ҷанубӣ ва Шарқй (Ҳинду-Хитой, Индонезия, Филиппин) наҳы
шуд. Дар бисёр ҷазираҳои хурди Индонезия саноати микролита
паҳн гашт, аз ҷумла дамҳои хурд ва парахаҳои сангй, ки
шикорчиён онҳоро ҳамчун тиру камон истифода мекарданд.
Инкишофи неолит дар Аврупо дар зери таъсири бузурги Осиёи
Наздик мегузашт, ки аз ин ҷо шояд растаниҳои муҳими мадаш! ва
баъзе намудҳои хайвонҳои хонахй дохил шудаанд. Дар Кипр ва
нимчэзираи Бажан ёдгориҳои неолитии «тосафолй» (мансуб ба
ҳазораҳои VII-VI) ёфт шудаанд. Бошишгоххои зироаткорон ва
чорводорони «тосафолй» дар Фессалия аз биноҳои сутундор ё
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нимзаминканҳо иборат буданд. Аҳолй гандум, ҷав, арзан ва наск
парвариш мекарданд. Зироаткорй бо чорводорй омехта буда, 85
%-и чорпо аз гӯсфақд иборат буда, инчунин хдйвони калони
плоҳдор ва хукҳо парвариш мешуд.
Дар ҳазорсолаи V то м. дар қисми ҷанубу шарқии Аврупо
вилояти васеи маданй-таърихии қабилаҳои зироаткорончорводорон ба вучуд омад, кк бо шаклҳои гуногуни минтақавӣ
I ва санавй дар собик Югославия (Старгево), Булғористон
(Каракова), Руминия (Криш) паҳн шуда то Украина тӯл кашид.
■Баъзе бошишгоҳҳо хеле дуру дароз мавҷуд буданд, масалан
Нгеппаи Карнова дар Булғористон бо баландии 12 м. маълум
■буда, боқимондаҳои бошишгоҳҳо аз давраи неолит то асри
шбиринчии барвакта (ҳазорсолаҳои У-Ш то м.) давом ёфтааст.
к Дар Аврупой миёнаи неолит маданияти зироаткорй бо
сафолй хислатноки нигоршпоти хаттй - тасмагй мавҷуд буд.
Саршавии он ба ҳазорсолаи V то м. мансуб буда, ин маданият
дар манотиқи бешазор ба ғарб ва шимолии дарёи Дунай паҳн
шуда, дар тамоми ҳудуд аз Венгрия то Германияи Шимолй ва
аз Галисия то Белгия як хел буда, аҳолӣ ба кишту кори чав,
гандум, растаниҳои лӯбиёгй, нахӯд, наск ва загир машғул
Ьгашта, ҳайвоноти хонагй камшумор буд. Хизмати хонаҳоро
биноҳои чоркунҷашакл ичро намуда, ки ба панҷ катори
■сутунҳо такя карда то 27 м. дарозй ва 6 м. бар доштанд. Дар
атрофии хонаҳо иншоотҳои хоҷагй чой дошта, бошишгоҳ
умуман б о хандақ ва сутунҳо иҳота шуда буд.
[ Дар бошишгоҳҳои нямаи дуюми ҳазорсолаи III дар Аврупой
I Миёна дар хочагй баланд шудаки моҳияти чорводорй ва
ышеорро мушоҳида кардан мумкин аст. Олотҳои мисй пайдо
гагата, таги зарфҳо ҳамвор шуда, нигоришот мураккаб
мегарданд. Ба ҷои хонаҳои калони пештара кулбаҳои барои
исткқомати як оила мутобиқ пайдо мешаванд.
Г Дар ҳудудҳои Франсия, Англия ва нимчазираи Пириней дар
давраи неолит ва энеолит қабилаҳои зироаткорон-чорводороне
зиндагй менамуданд, ки иншоотҳои бузургро аз харсангҳои
калон месохтанд. Шумораи зиёди ин икшоотҳо ва. вазни ниҳоят
) калони сангҳо бешубҳа дар бораи мехнати якҷояи аҳолй ва
ҷамса шаҳодат медиҳанд.
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Дар Аврупои Шимолй, дар марзҳои Шветсияи Ҷанубу Ғарбй,
Ҷанубу Шарқии Норвегия, Дания ва Германияи Шимолй дар
миёнаи ҳазорсолаи III то м. маданияти зироаткорй-чорводорой
ташкил шуд, ки ҳамин гуна маданиятҳо дар Аврупои Ғарбӣ
низ буданд.
Барои тахмин кардан асос ҳаст, ки дар давраи баъди яхбандй ба
Амрикои Шимолй мавҷи нави муҳоҷирон омаданд, ки аз Сибир
ба воситаи гулӯгоҳи Беринг ва, водии Юкона ва Макензи ба
вилоятҳои бешагии қисми ҷанубу шарқпи Амрикои шимолй
дохил мешаванд. Ашёҳои ба маданиятқои бешагй хоси табарҳои
хуби сангй, чангакҳои мохдцории аз устухон ва шох сохташуда,
тирҳои устухонй ва шастқои моҳидорй дастрас шудавд. Аз Олами
Кухдн ба Амрико саг оварда шуда, тавре бисёр олимон тахмин
мекунанд, ки аз омехташавии қабилаҳои муғулшакл аҳолии
ҳиндуи амрикой пайдо шуд. Дар соҳдли арктикии Америка
мувофиқи маълумотҳои бостоншиносй марҳилаҳои инкишофи
маданияти эскимосҳо, ки қадимтаринашон ба ҳудуди солшумории
муосир мувофиқат дорад, аз маданияти баҳри Беринг то
маданияти эскимосҳои ҳозиразамон хуб мушоҳида карда
мешаванд. Мавҷи муҳоҷирон аз шимол инчунин ба Амрикои
марказй ва чанубй ворид шуда, бо аҳолии таҳҷои омехта
мешаванд ва шаклҳои нави маданиятро ба амал меоранд, ки
инкишофи баландтарини худро дар тамадцунҳои ҳиндуёни
Амрикои то колумбй ба даст меоранд.
Хусусияти гузаштан аз хоҷагии истеъмолй ба истеҳсолй дар
Олами Нав он буд, ки дар ин чо хоҷагиҳои омехтаи
зироаткорй-чорводорй ба вуҷуд наомад, балки аҳамияти
бештарро хочагии зироаткорй ичро карда, бештар ҷуворимака
кишт мекарданд. Дар он вилоятҳои Амрико, ки дар он ҷо
имконияти маданикунонии растанй зуҳур дошт, намудҳои
ҳайвонҳо ром карда шуданд, лек дар хоҷагии деҳот қариб
истифода намешуд, аз ин рӯ дер вақт инсон бе ёрии ҳайвонҳо,
бе сипор ва аробаҳо меҳнат менамуд.
Дар Мексика бостоншиносон қучҷатҳоеро дарёфт карданд,
ки дар бораи чараёни дуру дарози пайдоиши зироаткорй нақл
мекунанд. Дар асри VII то мелод ин минтақа бо гурӯҳҳои хурди !
шикорчиён банд буда, мавқеи чойгиршавии истгоҳҳои худро
вобаста аз фасли сол иваз менамуданд.
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Дар ғорҳои сукунати шикорчиён - чинакчиён дар қабатҳои асрҳои
УП~У то м. тухмҳои каду ва қаяамфур ва як зумра растаниҳои
трошки ёфт шуданд, ки шояд аз сабзавопсорй шаҳодат диҳақд, ки дар
ин ҷо аз кипгш ғалладона пап пайдо шуда бошад. Ба худи ҳамин ваь;т
гюраҳои тӯрҳо, матххъҳо ва сабатқои бофта мансуб аст. Ҷуворимаккаи
'идц&»мтарини мадакӣ г&рцонидашуда дар қабатҳои солҳои 5200-3400
то м. дарёфт ғардидаасг. Еале то миёнаи хдзороолаи Ш том. шикор Ва
чякакчигй макбаи асосии мавҷудияг гашта, аввалин бошишгоҳҳои
вдрпии зироаткор пайдо мешавад ва танҳо дар авали ҳазорсолаи П то
зироаткорй асоси хоҷагй мегардад. Хдмин тавр кариб панҷ ҳазор
сш лозим шуд, ки зироаткории аввалину одй ба соҳаи фоидаовари
г/юагии истеҳсолй мубадщш гардад.
Маданияти пешрафта муддате дар Месоамерика ва манотиқи
Анд кеолитй буда., олотҳои меҳнат бештар аз санг сохта шуда,
филузот муддати дуру дароз номаълум буд. Аввалин ашёҳоц
кӯфтаи аз тилло сохташуда ба асрҳои III то м. мансубият дорад.
Гудозиши фулузот танҳо дар ҳазорсолаи I м. ба вуҷуд омадааст.
Масоҳатҳои васеи Америкаи Шимолй бештар макони
қабилаҳои шикорчй ва чинакчӣ буданд. Дар зироаткорй
бештар ду маркази хоҷагй: яке дар ҷанубу ғарб, дигаре дар
шарк маълум буд. Вале аллакай дар ҳазорсолаи I то м.
қабилаҳои зиёде, ки асосан ба шикор ва чинакчигй машғул
буданд, бо зироаткорй шинос гашта, масолеҳе чун: каду,
Тамоку, ҷуворимака ва растаниҳои лӯбиёгиро парварищ
мекарданд. Чуиин ҳолат мудцати дароз давом карда, ҳатто дар
замени алоқаҳои аввалин бо аврупоиҳо дигар нашуд.
I Амрико омехтагӣ, ғуногунрангии маданиятҳоро таҷассум
:<арда, дар он тамаддуни шикорчиен, моҳидорон, чинакчиён,
заминдорон, чорводорон ва заминдорону чорводорон бо дигар
соҳаҳо ҷой дорад.
I Монандии
боқимондаҳои
қабилаҳои
зироаткорончорводорон аз ҷониби мардумшиносон дар қабилаҳои
Меланезия, ҳикдуёни Амрико ва Африқои Тропики қайд
шудаанд. Дар такя ба маълумотҳои мавҷуда таснифоти якхелаи
қабилаҳои мухталиф, аз чумла аҳолии Меланезия ва Амрикои
Шимолиро дидан мумкии аст. Меланезиягиҳо қариб дар ҳама
чо парвариш намудани растаниҳои гизой ва дарахтони
мевадорро ба роҳ монда буданд. Зироаткорони канадй бошад

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

қитъаи мувофиқи бешаро интихоб намуда, мардҳо бо табарҳо
дарахт ва буттаҳоро бурида, сипас оташ мезаданд. Ба замин
ҳамчун нурӣ хокистар истифода шуда, он бо ёрии олоту
асбобҳои махсус нарм гашта ба кишт омода мешуд. Тибқи
маълумоти Миклухо-Маклай кишту кор ба души мардон буда,
кишту кори растаниҳо, парвариш ва ғундоштани ҳосил ба
ӯҳдаи занҳо вогузор шуда буд. Меланезиягиҳо парвариш
кардани ҳайвонҳои хонаги: хук, саг за мурғро медонистанд ва
дар хӯрок онҳоро истифода мекарданд.
Аҳамияти калонро хоҷагии қабилаҳои наздисоҳилӣ моҳидорй бо ёрии шастҳо, панҷшохаҳои моҳигирй, сабатҳо,
тӯрҳо ва шикори сангпупггҳои баҳрй нигоҳ медошт. Нақши
нисбатан хурдро шикор дар хушкй (асосан шикори хукҳои ёбоӣ
ва паррандаҳо) ишғол менамуд. Яроқи шикорчй ва баробари
он ҳарбӣ: тиру камон, найзаҳои гуногун, гурз, фалахмон ва
баъзан табар буданд. Олот ва яроқҳо аз санги сайқал додашуда,
гӯшмохД, устухон ва чӯб тайёр карда мешуданд.
Кулбаҳои аҳолии Меланезия асосан аз чӯб сохта шуда, дар он
сутун истифода шуда, деворҳо бештар аз баргу шохи дарахтон
иборат буд. Амволи хона асосан аз бӯрё, зарфҳо аз чӯб, бамбук,
каду, пӯсти чормағз, гӯшмоҳиҳо ва ғ... сохта шуда буд. Баъзан
зарфҳои сафолй низ тайёр карда мешуд. Хӯрокро дар оташ ва
зарфҳои сафолй омода мекарданд. Ли бос вобаста ба шароити
гарм камтар буда, дар баъзе ҷойҳо барои аз борон ҳимоя кардан
одамон кӯлоҳ ва баъзе либосҳо медӯхтанд. Сохтани ҷиҳози хона,
либос, тайёр кардани хӯрок, баъзан сохтмони кулбаҳо - ҳамаи
инҳо асосан машгулияти занҳо буданд.
Ирокезҳо низ ба зироаткорй машгул буда, майдонҳои кишти
деҳаҳои ирокезҳо дар миқёси даҳҳо километр тӯл кашида буд.
Дар хоҷагӣ аҳамияти ёридиҳандаро растаниҳои лӯбиёгй ва
каду, нахӯд,
офтобпараст, зағир ва тамоку иҷро карда,
парвариш меёфт. Дар ин ҷо низ тоза кардани беша барои кишт
кори мардон буда, корҳои боқимондаи манғулияти занҳо
буданд. Олотҳои муҳимтарини зироаткорй: табар ва белҳои
мухталиф буда, дар оянда ба асбобҳои оҳанӣ иваз карда шуд.
Ирокезҳо хайвонҳои камро ром карда буданд.
Аҳамияти
дуюмдараҷа, вале намоёнро дар ҳаёти ирокезҳо ҷамъоварии
маводи ғизой ишғол мекард, ки ба он асосан занҳо машғул
112
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

буданд. Онҳо ҳамагуна мевахои заминй, замбуруғу, чормағзҳо,
решаҳои дарахту растаниҳо, сабзаю баргҳо, тухмҳои
паррандаҳо, ҳайвонҳое чун малаху харчангҳоро ҷамъ оварда,
дар соҳилҳои кӯлҳо шолии ёбой, дар бешаҳо шарбати дарахти
заранг меғундоштанд. Мардон дар баҳор ва тобистон моҳй,
тирамоҳу зимистон оҳу, гавазн, хирс, сагобй, харгӯш ва
паррандаҳои мавсимиро шикор мекарданд.
Таъминоти техникии ирокезҳо бо худ аллакай шакли энеолитро
дошта, асбобҳое чун табару корд, каланд, пукту сарнайзаҳо,
пайкони тирҳо, шастҳои моҳқдорй ва ғ... аксаран аз санг, устухон
ё шох тайер карда мешуданд. Дигар корҳо бештар машғулиятқои
хонагии занҳо буда, онҳо аз гал кӯзаю хурмаю, косаю чубуқҳои
тамокукашй, аз чӯб низ ҳар гуна косаю чумча, аз пӯстлоху чӯби
дарахтон тағораю қуттӣ ва чанд намуд зарфҳо барои нигоҳ
дошгани маҳсулот месохтанд. Аз нахҳои растаниҳо бошад
сабатчаҳои ҳархела, миёнбакду халтаҳо ва бурёҳо мебофтанд. Дар
I давраи томустамликавй либоеҳо гуногун буд, вале асосан дӯхта
намешуд ва дар шакли порчаҳо истифода мешуд. Пӯста ҳайвонҳо
дар шакли чарм ва ҳамчунин бо пашмаш омода шуда, ҳамчун
Клибос ба бар карда мешуд.
Аз тарафи Л. Морган хонаҳои ирокезҳо хеле хуб омӯхта
1 шуда, онҳоро тасвир карда, менигорад, ки биноҳо чоркунҷаи
дароз буда, сутунҳо истифода шуда, болои бом бо чӯбу
порчаҳои калони пӯсти дарахт рӯйпӯш шуд буд. Дар даруни
хонаҳо бо дарозии деворҳо се қатор суфра сохта шуда, дар
суфраи якуми чармпӯш мехуфтанд, дар дуюмаш асбобҳои
хоҷагиро нигоҳ дошта, дар сеюмаш захираҳо нигоҳ дошта
мешуд. Хонахои ҷуфтҳои алоҳидаи зану шавҳар бо шоху
пӯстлох ҷудо шуда, оташдону дегқои умумй барои лухтани
I хӯрок дар даруни бино ҷой дошт. Бо шумораи оташдонҳо
дарозии бино муайян карда мешуд ва одатан дар ҳар як бино 5 7 оташдон бошад пас метавон гуфт, ки дарозии хонаҳо ба 10-15
м. мерасид, ҳамчуник хонаҳое буданд, ки ду баробар зиёдтар
ҳаҷм доштанд. Дар н&здакни бино амборҳо, биноҳои лозимӣ ва
заминканҳо ҷойгир буданд. Деҳаи ирокезҳо аз якчанд биноҳои
дароз иборат ва бо девори чӯбин иҳота буд.
Дар мелонезиягиҳо ва ирокезҳо тибқи мушоҳидаю маълумотхо
; раванди муҳимтарини меҳнатӣ дастҷамъона сурат мегирифт.
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Ҳангоми корҳои зиёд» аз ҷумла тоза кардани ҷангал, шикор ва
омода
кардани
заминҳои
кшпт,
маъмулан
қуввам
муташшакилонаи ҷамоаи авлодй зарур буд. Маланезиягиҳо якҷоя
заврақҳои калон, ирокезҳо биноҳои дарози худро месохтанд

Хоҷагй, маданияти моддмн
моҳидорон ва шикорчиён
Тавре зикр гашт, шароитҳои табиии баъзе вилоятҳои ойкумен
барои ба вуҷуд омадани зироаткорй ва чорводорй монеъ
мешуд. Ингуна ҳолат хусусан дар Авруосиё ва Амрико мавҷуд
буд, ки дар баъзе манотиқ инкишофи иқтисодиёти неолитй бо
роҳи минбаъд такмил додани шикор ва моҳидорй сурат гирифт
Дар шимолии Аврупои Шарқй ва шимолии Осиё ҳанӯз дар
ҳазорсолаи IV то м. маданияти шикору моқидорие ба вуҷуд
омад, ки он минбаъд давоми ҳазореолаҳо барои як қатор
халқҳои Шимол, Сибир ва Шарқи Дур пешаи асоеӣ гашт,
Хусусияти хислатноки неолит дар ин манотиқ зарфҳои сафолй
бо нигориши рангину доштани мӯҳр ифода меёбад. Дар Шимол
ин намуди сафол то ибтидои ҳазорсолаи I то м. боқй мемонад.
Зарфҳои сафоли ба ин монанд дар манотиқи васеи соҳилҳои
баҳри Сафед, кӯлҳои Ладогаю Онега, Назди Уралу' Паск Урал,
ҳавзаи дарёи Лена, Байкал, дар Камчаткаю Сахалин т.
ҷазираҳои Курил дида мешавад. Ба аломатҳои монандй нигоҳ
накарда, ин маданиятҳо байни якдигар бо шаклҳои сафол бе бо
баъзе хусусиятҳои олоту асбобҳои зиндагӣ фарк мекунанд.
Ёдгориҳои неолитии аҳолни шккорчию моҳидор бе ҳеҷ гука
аломатҳои зироаткорй ва чорводорй мавҷуд мебошанд. Вале
наметавон ин қабилаҳоро дар зинак поёнии инкишоф ҳисобид.
Баръакс иқтисодиёти онҳо дар он вақт вобаста ба имконияти
истифодабарии шароитҳои табий ва муҳитта зист дар чунин
сатҳ қарор гирифт.
Вобаста ба шароитқои табий худудқое буданд, ки хоҷагзш
омехта бурда мешуд. Аз ҷумла, аддлии ҷанубу ғарбии Норвегия
дар як вақт ба зироаткорй, чорводорй ва қамчунин ба моҳидорк
машғул буданд. Дар шимолии Скандинавия дар ҳазорсолаи Ш-П
то м. қабилаҳои неолитии шикорчиён ва мохидороне, ки
тасвирҳояшон рӯи сангҳо мондаанд, зхшдагй мекарданд.
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Бошишгоҳҳои ҳазорсолаҳои Ш-П то м. дар бораи аз ҷои
мавснмй кӯчидани шикорчиёну моҳидорон, вобастагии ин
ҳаракат ба ҳаракати моҳй, сайёд ва ғ... шаҳодат медиҳанд. Ба
сифати бошишгоҳ ғорҳо ва камарҳои кӯҳҳо истифода
мешуданд, инчуник истгоҳҳои зиёде дар ҳавои кушод
маълуманд. Дар соҳили шимолии Норвегия бошишгоҳҳои
калон ҷойгир буданд, ки аз гурӯҳи нимзаминкан иборат буда,
дар нақша биноҳо чоркунҷаи рострӯя буда, деворҳо лойию
Всангӣ буда, бомҳо бо чӯб пӯпюнида шуда буданд.
Я Дар харитаи ҷаҳон дар давраи неолит ба бисёр дигар
маданиятҳои шикорчиёну моҳддорон ишора кардан мумкин аст,
ки соҳибони онҳо зироаткорй ва чорводориро намедонистанд,
масалан маданияти Калтаманориҳои Осиёи Миёнагй дар
Яноҳияҳои назди баҳри Арал, ки дар ҳазорсолаи 1У-И то м. бо
ҳудудҳои ҷанубии Туркманистон ва Точикистон вобастагй дошт.
: Хоҷагии ихтисосии моҳидорию шикор дар Сибир ва Амрикои
[Шимолй дар сатҳи баланд қарор дошта, намунаи олии ин
хоҷашҳо буданд. Тақсимоти аниқи ҷинсии меҳнат вуҷуд дошта,
дар бисёр маврид моҳидорӣ, сохтани олоту асбобҳои хоҷагй ва
сохтани хонаҳо кори мардона буд, чинакчигй, бофандагй ва тайёр
кардани либос машғулияти занҳо ҳисоб мешуд. Умуман
қабилаҳои ба шикору моҳидорӣ машгул ба ҳамон дараҷаи
;• нисбатан баланди инкишофи ҳочагии ихтисосй расиданд, ки
; баъдтар ба сатҳи вайроншавш сохти ҷамоавӣ- авлодй расида,
■йахусшн нишонаҳои ҷамъияти барвақтаи синфй пайдо шуд.

(
В

Муносибатҳои ҷамъияггя
Болоравии қувваҳои истеҳсолкунанда хусусан дар гузариш аз
хоҷагии истеъмолй ба хоҷагии истеҳсолй инъикос шуда, ба
пешрафти минбаъдаи сохти ҷамоавй-авлодй ёрй расонд. Ба ҷои
I ҷамоаи барвақтаи шикорчиён ва моҳидорон чамъияти авлодии
тараққикардаи
зироаткорон-чорводорон
омад.
Асоси
щиқтисодиро чун пештара моликияти авлодй ба замин ташкил
мснамуд. Майдонҳои кишт, шикоргоҳ, моҳидорӣ ва чинакчигӣ
| дар як ҳолат ба авлод бевоснта тааллуқ дошта, дар дигар ҳолат
ба қабила мансуб дснмста мешуданд, вале ба авлодҳои ба ин
кабила шомил вобаста гаштанд. Дигар воситаҳои истеҳсолот
моликияти ҷамоа ва шахсй буда, ба замми ин аҳамияти
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моликияти хусусй муттасил бо пайдоиши маҳсулоти доимии
изофй нисбат боло мерафт. Аъзои ҷамоае, ки ҳосили хуб
мегирифт (чорводороне, ки наели зиёд ба даст меоварданд.
шикорчиёну моҳидороне, корашон барор мегирифт) имконият
дошт қисме аз маҳсулотро барои худ ннгоҳ дорад,ба касе
такдим намоад ва ё ба фоидаи хеш истифода кунад.
Инкишофи моликияти шахей дар навбати худ муносибатҳои
нави иқтисодиро овард, ки аз тарафи тадқиқотчии амрикой К.
Дю Буа «Иқтисоди нуфузй» номида шудааст. Ин иқтиссд
бештар дар мубодилаи тӯхфанамоӣ зоҳир гашта, ин одат ҳанӯз
дар охири ҷамоаи барвақтаи авлодй ба амал омада, аммо танҳо
дар марҳилаҳои оянда инкишофи худро дар алоқамандй бо
пайдоиши маҳсулоти изофй ва тақсимоти меҳнатй меёбад.
Мубодила бо тӯҳфаҳо асосан на дар дохили ҷамоа, балки берун
аз он зоҳир гашта, равобити ҷамоаҳои бисёреро густариш
медод. Инъом нуфузи ҷамъиятй пайдо мекард, тӯҳфа ҳар чӣ
қадар бузург бошад мақоми шахс ҳам хамон қадар меафзуд.
Дар натиҷаи ба воситаҳои зиндагй иисбатан таъмин гаштан ва
зиёдш авии аҳолӣ ҷамоаи авлодй бузург шуда ба ҷомеаи калони
модаршоҳй чудо мешуданд. Дар ирокззҳо ин ҷамъияггқои хонагй
даҳҳо ва баъзан аз ин зиёд хдмавлодонро ҷамь карда, аъзоёни он
жҷоя аз замкни ҷудокардаи авлод фоқда мебурданд ва хоҷаош
умумй доштанд. Хдмин гуна ҷамоаҳои хонагй дар бисёр
қабилаҳои Меланезия, хдндуёни тимолу ғарбй, алконгикҳо ва
г... маълуманд. Қайд кардан зарур аст. ки ҷудо шудани онҳо дар
хдйата авлод ягонагкро вайрон намекард. Онҳо бо якдигар на
танҳо бо омилхои чамъияш ва идеологи, ба^жи инчунин бо
робитаҳои иқтисодй пайваст буданд. Дар хоххати зарурй он ба
сифати ҷомеаи истеҳсолии ягона баромад мекард. Ҳамин тавр дар
баъзе қабилаҳои Меланезия ва ирокезҳо гоза кардани беша
одатан бо ёрии қувваи якҷояи ҳамавяодон иҷро карда мешуд ва
танҳо амалиётдои ҷудогонаи зироаткорй бо қувзаи ҷамоаҳои
алоҳидаи хонагй ба сомон расонида мешуд.
Бо инкишофи сохти авлодй нақши заи боз ҳам афзуда, корҳои
гуногуни хоҷагй машғулияги занона гапгг.
«Бе зан, мегуфтанд ирокезҳо ба яке аз мубалигон, мо ҳаёти
хеле душ вор мегузаронидем, зеро дар кишвари мо маҳз занҳо
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ба кишту кор машгул буда, барои пирон, мардон ва кӯдакон
хӯрок тайёр мекунанд,»
Дар ҷамоаи ирокезҳо ҳамаи ҳокимият ба Шӯрои занон
мансуб буда, онҳо аз шахсони тачрибадор ва обрӯманд, ки дар
корҳои хоҷагии деҳоту хона, нигоҳ доштани хӯрокворй ва
тақсимот, ташкияи идҳо т ғ... роҳбарй мекарданд, нафареро
сардори худ интахоб менамуданд. Ҳукмронии занҳо асоси
1 ьоқей дошт, - навишта буд Жозеф Франсуа Лафито дар бораи
1кроксзҳо ва гуронҳо. Воқеан ҳам дар дасти онҳо тамоми
I ҳокимият, аз ҷумла замину майдонҳои кишт маҷуд буд. Чунин
I монандй дар баъзе видоятҳои Меланезия, масалан дар ҷазираи
| Доббу қайд шудаанд, кк он ҷо занҳо ягона мулкдор ва
тақоимчии хамаи заминҳои авлодй шуморида мешуданд.
Бартарй ва ҳокимияти зан дар ҷамоа «модаршохй» номида
мешавад. Аммо аз тарафи дигар нобаробарии ҷамъиятй дар ҳолата
КИГОЧдошта шудани ниҳодҳои ин мархила инкишоф меёбаду оянда
ба пайдоиши сохти падаршоҳй ва давлат мусоидат мекунад.

1

Нккоҳ ва оила
'• Пайдоиши тақсимоти ҷамъиятии мехнат мавқеи мардро баланд
бардопғга, имкон дод падар фарзандони худро бештар зери
тарбия ва ғамхории худ гирад. Вобаста ба ин оилаҳои ҷуфтӣ
бештар гашта, мувофиқи андешаи дигарон оилаҳои ҷуфтй
[[мустаҳкам гардад. Гарчанде, ки вазифаҳои истеҳсолй ва
жгеъмолии оилаи ҷуфтӣ чакце ваоеъ шуда бошад, аммо он
I моканди пештара нисбат ба ҷамоаи авлодӣ аз ҷиҳати иқтисодй
I швқеи махдуд дошт. М о л а ш г ба таври равшан байни зану
шавҳар ҷудо нашуда буд. Агар шавҳар мабодо ба чизу чораи зан
I з&рар расонад, ба вай лозим меомад, ки ба зан ё ба хешовандони ӯ
товок дихдц. Ҳангоми мавҷудияти бошишгоҳҳои алохддаи
; мардона, мард метавокист ба ҷамоаи занаш гузашта, алоқаҳои
хоҷапш худро бо авяод - қабилаи худаш намеканд. Муддате
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меланезигияҳои чазираи Доббу умуман

Никоҳи ҷуфтй чун пепггара бо хоҳиши ҳар ду тараф мустаҳкам
мемонд ва бо боқимондаҳои мукосибатҳои гурӯҳи пурра
мегардид. Дар ирокезҳо ва гуронҳо заы метавонист «шавҳарҳои
иловагй», мардҳо бошавд «занҳои иловагӣ» гиранд, дар гуронҳо
ба ғайр аз он боз «духтарони шшсортш»-и махсус буданд, ки онҳо
шикорчиёнро дар вақга шикор ҳамрохд мекарданд ва ҳамчун зан
хизмат мекарданд. Венеаминов И. менигорад, ки дар қабоили
тлингитҳо ва алеутҳо занҳо метавонистанд ду шавҳар дошта
бошанд, яке аз онҳо вазифаи сардор дигаре ёрдамчии ӯро иҷро
мекард. Дар баъзе қабилаҳои Меланезия озодии муносибатҳои то
никоҳӣ ва одати гетеризм боқӣ монда буд. Метавон гуфт дар
ҳаёта ҷамъиятй ва муносибатҳо оиладорӣ бартарии зан дида
шуда, мард- шавҳар дар авлоди зан қарор мегирифт1. Ҷамъиятҳои
модарӣ маълум аст, ки таваллуди духтарро авлотар медонист,
аммо дар оилаи ҷуфтӣ баробарии ҳамаи аъзоёни калонсолии он
нигоҳ дошта мешуд. Оилаи «ҷуфтии» нисбй (бисёршавхдрй ва
бисёрзанй маълум буд) тавсияи пешниҳод шудаи дар адабиёти
илмӣ номгузории никоҳ ва оилаи ҷуфтй ҳамчун ибтидои
эталитарй асоси ҳуқуқй дорад.

Ташкилотҳои авлодӣ-қабилавӣ
ва бунёди давлат
Инкишофи сохти ҷамоавй-авлодй, ҳамзамон пешрафти
ташкилоти авлодӣ-қабилавӣ боиси тағйиротҳои зиёд мешуд ва
намунаи онро дар сохтори ирокезҳои Сенека дидан мумкин аст,
ки аз ҷониби Морган тадқиқ шуда буд. Дар ин ҷо 8 авлод ба ду
фратрия тақсим мешуд, ки онҳо якҷоя як қабиларо ташки л
кардаанд.
авлоди Хирс
_»_Гург
» Қ унғуз
Фратриям Хирс
_»__Саигпушт
» Оху
Қабилаи Стека
» Қассобак
__ »__Қуланг
Фратриям оҳу
1 И. Венеаминов. Записки об островах Уналашкинского отдела П,
СПБ, 1840. - С.78.
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»

Қарчигай

Авлод, фратрия ва қабила дорой аломатҳои хос буданд. Аз
Чумла авлод гурӯҳи хешу табори тарафи модарй буда, пеш аз ҳама
бо мукосибатҳои моликияти умумй, меросй ва ёрии
жбайниякдигарй муттаҳид буд. Авлод ҳуқуқ дошт аъзоёни авлоду
Кабилах,ои дигарро писархонд намояд. Авлод Шӯрои машваратии
худро дошта, ба он ҳамаи аъзоёни калонсол дохил мешуд ва он
■дасъалаҳои муҳимро ҳал мекард. Экзогамия аломати
■Муҳимтарини авлод гашта, риояи он ҳатмй буд. Аъзоёни авлод
бояд ба якдигар хама гуна ёрй ва ҳимояро дареғ надошта, дар
пдрифтани кассоеи хунй ё тозони моли барои хуни рехташуда
Д иш прок намоянду номи муайяни (одатан) тотемй дошта бошанд.
М сми аъзоёни авлод чун қоида бо тотем алоқамандӣ дошт, аз
Думла фарзандони авлодй карчигай одатан номҳои: Самопарвоз,
Боли дароз, Паррандаи сафедчашм ва ғ...-ро мегирифтанд. Дар
навран клаесикии сохти авлодй - ҷамоавй нақши асосй дар ҳаёти
рқгасодй ва чамъиятй ба авлод тааллук дошта, масъалаҳои берун
аз он дар фратая ва кабила дал мешуд.
1 Фратрия метавон гуфт, ки аз чанд авлод иборат буда,
йМуносйбатдои хешу табори мустаҳкам буда, ҳамчунин он чанд
Швлодро ба хам мепайваст. Дар ҳаёти дохили кабилавй аъзоёни як
■фратрия ҳама вақт ҳамдигарро тарафдорй карда, омода буданд ба
шук,обили аъзоёни дигар фратрия мубориза баранд. Фратрияҳо
Вы&қоду бовариҳои худро дошта, маросимҳои динй ва машқу
рармимк ҳарбй дастачамъона мегузашт. Вале фратрия ягон хел
Иаппсилоти доимии худидоракунии авлодй набуд.
■ Кабила дорой сохтори мураккаб буда, дар худ авлод ва
фратияро мутгахдд карда, Шӯрои калонсолон ё пирон дар он
■ақши бузург дошт. Вазифаи Шурой машваратии пирон пеш аз
иама ҳимоя кардани манфиатҳои кабила буд. Шӯро корҳои
шуҳим, аз қабили ҷанг, сулҳ, равобити мухталифро бо дигар
Хрму қабилаҳо ҳал мекард ва дар ҳолатҳои зарурй ҷамъ мешуд.
Шар баробари ин ҳар як аъзоёни капонсоли кабила имкон дошт
■водона фикри худро дар маҷлису ҷамъомадҳо оид ба масоили
■ухталиф баён кунад. Пирои ва саркардагони ҳарбй бошад
Ьазкфаҳои худро танҳо бо ҳукуқи интихобшуда то он вақте ишғол
■сзамуданд, ки кору амалашон ба манфиати умум буд. Аммо
Ьнҳо низ баробари хама дар истехсолоти чамъиятй иштирок
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карда, аз дигарон ягон хел тӯҳфа ё тақцим талаб карда
наметавонистанд. Мавқеи фахрй дар худидоракунии демократии
авлодй-қабилавй ба занҳо тааллуқ дошт. Онҳо ка танҳо ҳокимони
ҷамс гқои хонагии модарӣ, балки сардори авлод буданд. Маълум
аст, ки дар қабилаи гуронҳо ҳар як авлод аз тарафи чор зану як
мард идора шуда, аз панҷ чор қисми Шӯрои қабилавиро занҳо
ташкил медоданду байни ирокезҳо занҳо дар корҳои идоракунй
таъсири бузург доигганд.
Қабила гурӯҳи калони иҷтимой дар ҷамоаи авлодй ба хдсоб
мерафт, аммо иттиҳоди қабилаҳо ташкилоти бузургтари
ҷамъиятй гашт. Ирокезҳо дар асри XVI ба иттифоқи қабилаҷо
муттаҳид мешуданд, вале ин шароит аломатҳои ибтидоии
суқути сохти авлодй - ҷамоавй буд.
М аданияти маънавй
Бо мураккабшавии фаъолияти исгеҳсолй ва андӯхтани таҷриба
савияю донишҳои одамон зиёд мешуд. Иксон дар ҷараёни кору
мехнат тавонист, ки муҳити зист, табиат за асрори онро ба тадриҷ
аз худ карда, хднгоми сайру саёҳат худудқои дигарро омӯзад.
Донишҳои назариявй ва амалй наткҷа мадоданд.
Дар санъати тасвирии қабилаҳок неолитн охир ва энеолитй
услуби шартӣ гузоштан давом дошт. Ҷараёни ороиш дар
санъати тасвирӣ хеле васеъ паҳн шуда, қамаи асбобҳои зиндагй,
алалхусус либос яроқ ва олотҳои меҳнат бо нақшҳои бадей,
кандакорй, кашидадӯзй ва ғ... оро дода мешуданд. Бисёр расму
тасвирҳои давраи палеолит ва неолит маълуманду ба андешаи
мзггахассисон санъати тасвирии палеолит бештар воқеиятро
нишон дода, давраи неолит бештар шартй мебошанд. Саволе
дода мешавад, ки ин гуна гардиш дар усули фаъолияти
тасвирии инсон чй гуна маънидод мешавад? Баъзе
тадқиқодчиён онро бо дигар шудани масолеҳи тасвирй, қисме
бо инкишофи тафаккури мавҳум, гурӯҳе бо пешрафги
тасаввуротқои динй ва г... алоқаманд мекунанд. Мувофиқи
назаре гузаштан аз хочагии шикорй ба зироаткорй ва
чорводорй чунин табадуллотро ба миён овард.
Шаклҳои дигари санъат: эҷодастн шнфохй, мусиқи ва рақс
низ рушд намуд. Аз ҷумла, дар ирокезқои Сенека 30 рақс ба
ҳисоб гирифта шуда буд, ки аз он 11-тоаш рақси мардона, 7-
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■
тоаш рақси занона, 14- рақси умумй ва 6 рақс бо ниқобҳои
гуногун иҷро мешуд.
Дин инкишоф ёфта мураккаб мегашт. Дар алоқамандй бо
нндешаҳо дар бораи тақсимотн дуалии ашёҳо ва ҳодисаҳои
Табиат дар бораи абадняти муборизаи ибтидои некй ва бадй
фаҳмишҳо мухталиф мегашт. Одамон ба қувваҳои некй ба бадй
уьтиқод дошта, қувваҳои некиро пуштибони худ медонистанд.
Мазмуни тотемизм дигар шуда, анимизм мавқеи бештар гирифт.
Дар асосй эътиқодқои анимисти парастиши табиат пайдо
Мешавад, ки дар образҳои ҳар гуна рӯҳҳои ҳайвонҳо ва олами
наботот қувваҳои заминшо осмонӣ зоҳир мегардад.
Бо зироаткорй пайдоиши парастиши растаниҳо ва қувваҳои
табиат, хусусан офтоб ва замин алоқаманд аст. Масалан
ирокезҳо рӯҳи ҷуворимакка, к аду ва растаниҳои лӯбиёгиро
мепарастанд ва онҳоро «се хоҳар» ё «хӯрокдиҳандаи мо» номида,
онҳоро дар симои се зане дар либоси аз барги растаниҳо дӯхта
тасаввур мекарданд. Аз 6 иди ирокезҳо 4-тоаш бо зироаткорй
вобаста буд, аз ҷумла: идҳои Соли нав, кишту кори баҳорй,
сабзиши донаҳо ва ҷамъоварии хосил. Офтоб дар симои Мард,
Замин дар симои Зан тасаввур шуда, яке ба дигаре хдёт мебахшид.
Илова бар ин офтоб аз нав зикдашаии табиатро мефаҳмонд. Дар
натиҷа ибтидои тачрибаи соҳирии мустаҳкамкунии қувваи
офтоб, мустаҳкамкунии ҳосилнокии замин, даъват кардани
борон ва ғ. ба вуҷуд омад.
Монанди пешин дин нақши бузурги пешрафтҳои хоҷагй ва
[ҷамъиятии занро инъикос мекард ва онро аз ҷиҳати ғоявй
мустаҳкам менамуд. Қигшан рӯхдои табиат ва дар байни онҳо
пеш аз ҳама рӯҳи Модар - замян дар нақши зан акс меёфт.
Зан чун пештара бисьёр вакт' мухим шуморида мешуд, хатто дар
баъзе қабилаҳо оиро доншлманду дорой кувваҳои ҷодугарй
мешумориданд.
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Боби 4
Инқирози сохти ҷамъияти ибтидой
§ I. Замииаҳо ва рафти умумии м^қирози сохти
ҷамъияти ибтидой
Заминаи бевоситаи суқути ҷамъияти ибтқдоӣ мазҷудй
маҳсулоти фаровони доимӣ буд, ки бояси пайдо шуданк
маҳсулоти изофа бо мақсади истисмори одам имконият
фароҳам овард. Таҳкурсии на танҳо зарурй, балки кифояи он
дар роҳи тараққиёти таърихӣ, гузаштан ба хоҷагии
истеҳсолкунанда, дар пояи хоҷагии истеҳсолии баландихтжюс
буда, он мунтазам маҳсулоти фаровон медод.
Маъмулан талаботи хоҷагиҳои шикору чинакчигӣ барои
сохторҳои бузург замина нагашта, чунин ҷамъиятҳо гурӯҳҳои
парокандаи хурд ва ноустувор буданд. Дар онҳо барои ба
низом даровардани ҳокимият заминахо пайдо нашуд ва
муддати зиёд хусусан байни шикорчиён ва ҳатто чорводорони
кӯчӣ сохтори пешин нигоҳ дошта шуд.
Вайроншавии сохти ҷамоавй - авлодй пеш аз хама ба
болоравии қувваҳои истеҳсожунанда вобаста аст, зеро дар
бисёр мавридхо он имкон медод, ки гирифтани маҳсулоти
фаровони доимии устувор ва ба маҳсулоти изофй табдил
додани онро таъмин кунад. Аммо ба мардумшиносон халқҳое
маълуманд, ки дар онҳо вайроншавии ҷамъияти ибтидой дар
асоси хоҷагии тараққикардаи шикору моҳигирй ба амал омад.
Аз ҷумла, қисман ҳиндуҳои шимолу ғарбии Амрикои Шимолй,
қабоили алеутҳо, баъзе халқҳои Сибири Шимолй ва г... Аммо
чунин халқҳо нисбатан кам буданд.
Сукути сохти ҷамъияти ибтидой дар байни зироаткорон чорводоронро олимон натиҷаи қонунияти иқтисодии онҳо
медонанду онро бо «инқилоби неолитй» алоқаманд мекунанд.
Вале барои аз байн рафтани як сохт ва иваз гаштани он ба
шакли нав вақти муайян лозим буд. Зеро зарур буд, ки дар
рафти тараққиёт хоҷагиҳои истеҳсолкунанда, малакаҳои наву
пешқадами меҳнатй тавонанд ташаккул ёбанд, миқцор ва
зичии аҳолй афзояд, андешаи ҷамоаҳои ибтидой тағйир ёбад
ва олотҳои меҳнат ба пешрафту такомул дучор гардад. Кашф
ва азхудкунии хусусиятҳои манфиатноки фулуз ва истифодаи
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он чунин як дастоварди бузург ҳисобида шуда, дар таърихи
инсоният дигаргунии бузург рух доданд.
Муҳаққиқон асри фулузро ба ду давра тақсим мекунанд: асри
биринҷ ва оҳан. Асри биринҷ давраи таърихи инсоният аст, ки
аз биринч олоти меҳнат ва ярок сохта шуда, васеъ пахд
гардида, дар баробари олотҳои сангй ва якҷоя бо онҳо
истифода бурда мешуданд. Давраи ҳозира низ ба асри оҳан
дохил мешавад. Дар даврагузории бостоншиносии таърихи
ҷамъияти инсонй барои ҷамоаи аввалия истилоҳи «асри
барвақти оҳан» ба кор бурда мешавад.
Мавриди зикр аст, ки биринч омехтаи мис, қалъагӣ, баъзан
сурма, сурб, марги муш ё рӯҳ буда, таносуби беҳтарини 90 %
1 мис ва 10 % қалъагӣ мебошад. Яроқҳои биринҷӣ на танҳо аз
Ё яроқҳои мисй сахтар ва тезтар мебошанд, балки гудохтани
онҳо низ осонтар аст, чунки биринч дар ҳарорати паст (700-900
+С °) нисбатан ба мис (1083 +С °) гудохта мешавад. Вале олоту
I яроқҳои биринҷӣ низ мавқеи асбобҳои сангиро маҳдуд карда
натавонист. Сабаб он буд, ки дар бисёр маврид хусусияти кори
санг кисбат ба биринч баланд монд ва ҳамчунин санги барои
истеҳсол намудани олот>гаслкҳа кариб дар ҳамачо мавҷуд буд,
[ аммо манбаъҳои ашьёи хом барои биринч, махсусан қалъагй
хеле камёб буданд.
Қабилаҳои дар назди кондои фулузот маскуншуда
I ҳамсоягони худро низ бо он таъмин мекарданд. Конҳои мису
қалъагй дар Эрон, Осиёи Сагир, Арабистон, Испания, Англия,
ҷанубии Хитой ва Ветнами Шимолй маълуманд. Марказҳои
калони фулузоги асри биринҷӣ дар Қафқоз, Урал, Қазоқистон,
назди дарёҳои Иртиш ва назди Енисей маълуманд.
Асбобҳои барвақгаи фулузй аз рӯи намудхояшон шакли
олотҳои сангиро такрор мекарданд. Инсоният танхо чунин
намудҳои олотҳоро тадриҷак кор карда баромад, ки дар онҳо
хусусиятҳои фулузи нав бештар мувофиқи мақсад истифода
мешуд: табар, искана, болта, зоғнӯл, каланд, дос, корд, ҳанчар,
шамшер, табарзин, найза, тир ва г...
I Худуд с санаи асри биринҷиро аниқ нишон додан мушкил аст.
Пеш аз хама, дар миёнаи ҳазорсолаи III то м. биринч дар ҷанубии
Эрон, Байнаннаҳрайн ва Оскёи Ҷанубу Ш арқй маълум шуда, дар
Миср ва Ҳиндустон олотҳои биринҷӣ ба ибтидои ҳазорсолаи П
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то м. тааллук дошта, дар Хитой фулузи бкринҷ аз асри XVIII то
милод васеъ истифода бурда мешуду дар Амрико бошад танҳо
дар хдзорсолаи якуми милод маълум шуд.
Дар доираи ҳазорсолаи III ва II саноати биринҷ дар Осиёи
Хурд, Сурия, Фаластин, ҷазираи Кипр ва нимҷазираи Қрим,
дар давоми ҳазорсолаи II дар тамоми Аврупо ва Осиё паҳн
гардид. Барой мамлакатҳои Аврупо асри биринҷӣ асосан
ҳазорсолаи II то милодро дар бар мегирад. Охири асри
биркнҷй оғози асри оҳан мебошад.
Асри барвақти оҳан нисбат ба даврахок пешинаи бостоншиносй
аз рӯи доираи хронологй хеле кӯтоҳ мебошад. Бо вуҷуди он ки
оҳан фулузи дар ҷаҳон хеле паҳкгардида мебошад, вай аз тарафи
одам дертар аз худ карда шуда, бо мушкилй он ба даст меодц.
Ҳанӯз дар замонҳои кдщштарин ба инсоният охдни метеорита
маълум гардид, ки аз он асбобҳои хеле кам асосан барои зебу
зиннат тайёр шуда, дар Миер дар гӯрҳои ибтидоӣ ҳазорсолаи IV
то м. пайдо шудаанд. Ашёҳои хурди оҳанй дар нимаи якуми
хдзорсолаи Ш то м. дар Миср, Байнаннаҳрайн ва Осиёи Сагар
дучор мешаванд, ки онҳо аз фулузи аз рӯи замин ба дастомада
сохта шуда буданд. Тарзи кадимая аз конҳо 6а даст овардаки
оҳан танҳо дар хдзорсолаи II то милод кашф шуд. Мувофиқи
баъзе маълумотҳо аввалкн марошба қабклахси тобеи хеттдо, ки
дар асри XV то милод дар кӯҳҳон Арманистон зиндагонк
мекарданд ба ин кор даст задаанд. То ож ри хдзорсолаи II тс м,
истеҳсоли оҳан дар қисми зиёди Аврупо т Осиё ба роҳ монда
шуд. Дар асрҳои XVIII - VII то милод олотҳои охднй дар
биёбонҳои ҷанубж қиеми аврупоии ИДМ ва Осиёи Миёна, дар
Еайнаннахрайн ва Эрон, вилоятҳои шимолии Алл паҳн шуд. Дар
асри V то милод охдн ба шимол*! дури Аврупо ва Хитой дохил
шуд. Дар Амрико, Австралия ва дар бисёрии чазираҳои уқёнуси
Ором оҳан танҳо дар хдзорсрлаи 2-юми милодӣ якчоя бо
омадаии аврупоиҳо маълум шуд. Бар хилофи бисёр фулузот
охднро аз конҳо гирифтану гудохтак зобаста ба талаботаш (152В
+С°) хеле душвор буд. Ба кор бурца хпудани фулузот дар
тараққиёти тамомк соҳаҳои фаъота’ятк хочщ'й ва пеш аз хдма дар
инкишофи зироаткорй ва чорзс-дорй нйқши багоят калон бозид.
Дар давраи неолит ва энеолиг болоравии зироаткоркро
имкониятҳои махдуди олоту-асбобҳои сакш монеъгй мекарданд.
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Табиист, ки ба вуҷуд омадани тақсимоти ҷамъиятии меҳнат дар
ҷое метавонист ба амал ояд, ки барои ром кардан ва хонагй
кардани ҳайвонот мусоид буд. Дар қисми зиёди Амрико,
ҷазираҳои Уқёнус аввалин тақсимоти бузурги ҷамъиятии меҳиат
шаклҳои дигарро ба худ гирифт, масалан хоҷагӣ ба қисмҳо,
байни зироаткорон, шикорчиён, зироаткорон ва моҳигирон ҷудо
гардид. Баъзе тадқиқотчиён чунин мешуморанд, нахустин
тақсимоти бузурги ҷамъиятии меҳнат дар ҳама ҷо дар шакли
тақсимоти
меҳнатӣ
байни
қабилаҳои
бо
хоҷагик
истеъмолкунандаи шикорчиён - моҳигирон ва қабилаҳои дорои
хоҷагии истеҳсолкунандаи зироаткорон ва ё зироаткорону
чорводорон ба вуҷуд омад. Муҳим он аст, ки тақсимоти якуми
ҷамъиятии меҳнат новобасш ба шаклу махсусиятҳояш дар
таърихи инсоният ҳодисаи фарогири ҳама буда, фаъолияти
хоҷагиҳои бо ҳамдигар алоқамандро дар асоси меҳнати
болорафтаистодаи сермаҳсул муайян мекунад.
Истифодаи биринҷ ва оҳан ба кнкишофи фаъолияти косибӣ
таъсири куллӣ расонид. Дар ин ҷо аҳамияти аввалиндараҷаро
худи саноати фулузй дошта, аз он олотҳои гуногуни меҳнат,
асбобҳои рӯзғор, ороишот ва яроқ тайёр мекарданд. Ҳамин
тавр бо сар шудани асри биринҷ шамшеру корд ва аробаҳои
ҷангӣ пайдо шуда, асбобҳои худмуҳофизаткунй васеъ паҳн
гардиданд. Оҳан боз бештар навъҳои гуногуни асбобҳои
ҳунармандиро васеъ намуд ва асосан дар ташкили косибй
табаддулот ба вуҷуд овард. Тайёр кардани олоти сангй ва
устухонй, бофандагй, кулолй ва ҳатто рехтани биринҷ ҳамаи ин
равандҳое буданд, ки ба ҳар як аъзои ҷамоа дастрас шуданд,
аммо коркарди оҳан бошад устои махсус, малакаи зиёд,
умуман
ихтисоси
баланди
касбиро
талаб
мекард.
Мардумшиносон менигоранд, ки дар ибтидо оҳангарон дар
ҳама ҷо табақаи алоҳидаи аҳолиро ташкил дода, дар аксарияти
қабилаҳои Африқои Тропикй оҳангарон соҳиби хурмати зиёд
буданд, аммо дар қабилаҳои барбариҳо, арабҳо ё нуристониҳо
(кофирҳо) ба оҳангарон аҳолӣ нафрат доштанд. Вале дар ҳарду
лаҳза ба оҳангарон бо эҳтиёткорй муносибат мекарданд.
Бостоншиносон дар он андеша мебошанд, ки бисёр вақт
корхонаҳои оҳангарӣ алоҳидаю ҷудо буда, ҳатто деҳа ва
маҳаллаҳои ҷудогонаи оҳангарон мавҷуд буд. Ҳамаи ин далели
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Ьо гараққиёти мубодила воситақои аяоқа такмил ёфта, роҳҳо
бунёд ёфта, аробаҳои чархдор васеъ пақн гардиданд. Заврақҳои
беддор ва бодбондор пайдо шуданд. Аз миёнаи ҳазорсолаи II
то V члод ба сифати ҳайвони корӣ асп мавриди истифода қарор
гирифт,
Тақсимоти ҷамъиятии мехдат ҳамчунин сабабгори ҷаҳиши
пурзӯр дар тараққиёти қувваҳои истеҳсоякуианда, дар навбати
худ омили ҳалкунандаи баландшавии ояндаи мзҳсулотнокии
фаъолияти мехдатӣ гардад. Ихтисоснокӣ дар зирсаткорӣ,
чорводорй, косибӣ, беҳтар шудани олотҳо ва малакаҳо ба
афзоиши миқдору беҳтар шудахш снфати маҳсулот хӯмак расояд.
Афзоиши оммавии маҳсулоти исгғеҳролот, таъмини до!Шй ва
маҳсулоти изофй дар навбати ҳуд истисморро тавлид кард. Ф.
Энгелс қаид карда буд: «Тақсимоти яхуми ҷамъиятии меҳнат бо
зиёдшавии махрулотнокӣ, сарзат, васеъ гардидаки доираи
фаъолкяти истеҳсолотй дар шарситҳои таърихӣ ба таъсиси
ғуломдорӣ шароит фароҳам овард. Аз он аввалин таксимотк
бузурги ҷамъият ба ду синф: кстасморқуваддагон-ғулоадорон ва
истасморшавандагон -ғуломои низ ба вуҷуд омад.»1 Дар навбати
худ игасишофи сифатнокии меқват ба фардишавии раванди
истеҳсолй, ба меҳнат ҳамчун манбаи азхудкунии моликияш
шахсй имкокият дод, Хоҷагии пхахсони алоҳида пурқувват шуда,
он мавқеи хоҷагии ҷамса ва мояикиигш умумии авлодиро маадуд
менамуд ва барои тараққиётк нобарсбарии молу мулкй дар
дохили авлод шароит ба вучуд меовард.
Дар навбати худ пайдоиши хоҷагй ва моликияти шахсй
нишондоди раванди пешқадами таърихй буда, ба болоравии
маҳсулотнокй, тақсимоти меҳнат, инкишофи истеҳсолоти молӣ
ва мубодила сабаб шуд. Вале ҷамоак авлоди ба он муқобилият
менамуд. Одатҳои авлодии ёрии ҳатмии байниякднгарй,
истифода ва тақсимоти якҷояи молиқияга авлодй ва ғ... меҳнат
ва масъулиятро хоҳон буда, маҳсулоти ба даст омада тақсимоти
умумро талаб менамуданд. Муносибатгқои истеҳеолии ҷамоавӣ
беш аз пеш ба қувваҳои тараққи.к&рда музофиқат накарда, рӯ
ба инқироз мешуд, Дар шароити кав оилаҳои аз ҷиҳати
иқтисодй мустаҳкам кӯшиш мекардацц, ки аз ҳамқавмон ҷудо
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., Т, 21. - С. 161.
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ва алоҳида шазанд. Ба гурӯҳҳои хурд тақсимшавии авлод,
гузаштан аз алоқаҳои авлодй ба робитаҳо марзй ин огози
таъсиси ҷамоаҳои ҳамсоягй с худудй буд. Ҷамоаи ҳамсоягӣ
(деҳотй ё зироатӣ) чуноне муҳаққиқон (аз қабили К. Маркс)
нишон дода буд, иттиҳодияи аввалини ичтимоии одамони озод
буд, ки дар он алоқаҳои хешу таборӣ мавқеъ надошт, Онро
ҳамчун марҳилаи охирини сохти аввалаи ҷамъиятй бахо дода,
К. Маркс чой доштани дуализмро қайд кардааст. Мудцати зиёд
замин моликияти умумй боқй монд, зеро онлаи алоҳида ҳанӯз
каметазонист узвя мустақили ҷамъият шавад. Бисёр
амалиё'гхои мехнаш ба монанда буридани ҷангал, обёрикунй,
сохтани обанборҳо ва г... қувваи якҷоя ва миқцори зиёди
оилаҳоро талаб мекард. Аммо робитадои марзй бар хилофи
равобити авлодӣ бо рӯҳияи муносибатҳои нави истехсолй
муво фиқ меомад. Окҳо ба ҷамъ гаштани сарвати шахей
мамониат намерасониданд, агар ба ҳамқавм пештар бе
баргардонидани тақсим кардани маҳсулот лозим меомад, пас
дар шароити нав ба ҳамсоя (ҳатто бо фоизаш) қарз медоданд ва
аксаран ин манфиатнок буда, чамоаи ҳамсояп! равииш
истеҳсолиро таъмин мекард за дар навбати худ барои
тараққиёти боигарии шахей майдсни васеъ мекушод.
Ҳокимияти чамоаи авлодй тадриҷан вайрон мешуд ва ба
қисмҳо чудо туда,, ягонагии иқтисоциро гум мекард, аммо
ҳанӯз хусусиятҳои умумияти ҷамъиятй ва ғоявиро дуру дароз
нигох медошт. Ин хусусиятҳо дар муносибатҳои байни оилахои
ба хам хеши ж ҷамоаи ҳамсоягй ва муносибатҳои байни
қисмҳои авлодй дар ҷамоаҳои гуногуни ҳамсоя парешонгашта
зоҳир мешуданд, Тамоман парокандашудани риштаҳои авлодй
танҳо бо пайдоиши синфҳои ҷамъиятй ба амал омад.
I |^амин тавр, дар асоси раванди вайроншавии чамоаи авлодй
ҷаҳиши нав дар инкишофи куввахои истехсолкунанда меистод,
ки вай махсусак дар муваффақиятҳои зироаткорй ва
чорводорй, дар истеҳсолу истифодаи фулуз, дар болоравй ва
ихтисоснокии коскбй ифодаи худре ёфт. Дуруст аст, ки дар
ҷамъиятҳои гуногуи ин омидҳо метавонистанд гуногун
инкишоф ёбанд ва бо инкишофи дигар омилҳо чои худро пур
кунанд, Масалан дар поликезиягихо фулузотро намедонистанд.
Бо вучуди ин техникам мук&ммали тайёр кардани олот аз сайг,
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устухон за гӯшмоҳӣ, низоми зироаткории самаранок бо
истифодабарии обёрикукию порудиқӣ ва хоҷагии сермаҳсули
моҳигириро ба вуҷуд оварданд. Онҳо дараҷаи баланди
тараққиёти
қувваҳои
истеҳсолкунандаро,
ки
ба
парокандашавии сохти ҷамоавй - авлодй ва пайдоиши
муносибатҳои нав сабаб шуд, ноил гардиданд. Дар қабилаҳои
Африқои Тропики, эҳтимол, аз сабаби паҳн гардидани пашшаи
заҳрноку зараровари сетсе ҳайвоноти корй ва олоти кишткунй
набуданд. Бо вуҷуди ин инкишофи зироаткорию фулузот,
тақсимоти меҳнат ва мубодила дар ин ҷо бо пайдоиши як қатор
ҷамъиятҳои синфии барвақта оварда расонид.
Дар Амрикои токолумбй (то асри XV дар назар аст)
намудҳои ками ҳайвонот ва паррандаҳо ром карда шуданду
халос аз ҷумла мурғи марҷон, мурғ ва хукчаҳои баҳрй. Дар
баъзе ҷойҳо истифодабарии истеҳсолоти фулузро ҳам
намедонистанд, бо вуҷуди ин аз Перуи Ҷанубӣ то Мексикаи
Марказӣ дар асарҳои якумини мшюдӣ якчанд марказҳои
тамаддуни барвақта ба вуҷуд омаданд, ки бо пайдоиши худ аз
маҳсулнокии зироаткорӣ ва истеҳсолоти косибн вобаста буд.
Дар ҳамаи мавридҳо на соҳа, балки дараҷаи умумии инкишофи
хоҷагӣ нақши ҳалкунанда мебозид. Барои вайроншавии сохти
авлодй давраи ҷамоаи ибтидоки ҳамсоягй замоне буд, ки
аввалин бор дар равандқои таърихй фарқняти хайратангез
зоҳир шуда, дар ҷунбиши пешравандаи инсоният нобаробарии
куллӣ ба амал омад.
Маданияти бостоншншкшм аери
биркшҷй ва оҳанн барзақта
Гурӯхдои инсонҳои асри биринҷй берун аз ҳудуди давлатҳои
қадимтарин аксаран бо номи маданиягҳои бостоншиносй маълум
мебошанд, аммо имконияте ҳдст, ки шдшштҳои бостоншиносии
асри биринҷро аз рӯи манбаъҳои хатши қабилаҳо ва халққои
маълум алоқаманд кард ё ҳатто муайян намуд, т ба кадом оилаи
забонҳо намояндагони ин ва ё он маданият тааллуқ доштанд.
Гулгулшукуфии олитаринро маданияти биринҷӣ дар кишзарҳри
олами бадри Эгей, мамлакатҳои ккмчззкраи Балкан, соҳилх,ои
Ғарбии Осиёи Сағир, ҷазираи Крит ба даст оварданд. Миқдори
зиёди ёдгориҳои бостоншиносии маданияти Эгей дар ҷазираи Крит,
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Пеяепоннесу Микен пайдо шудазд. Ба тарзи дигар ин худуд бо номи
маданияти Крито- Микшй маълум аст. Давраи кадим, давраи
энепоши инкишофи ин мадаяиятҳо ба ҳазорсолаҳои 1У-Ш то милод
тааллуқ дорад. Асри биршҷӣ дар Крит карибҳои соли 2200 то милод
шурӯъ ёфта, инкишофи он, бшгубхд, дар зери таъсири пурзӯри
тамадцуни Осиёи Наздик чараён шрифт. Дар Юнони қитъавй ҳамин
раванд дар асрҳои ХУПТ-ХУП то милод сар шуд.
Тамаддунҳои бостоншиносии мамлакатҳои ҳавзаи Дунай
давоми маданиятҳои махаллии энеолита, махсусан зироаткорй
мебошанд. Вале акнун дар баробари заминҳои ҳосилхез ба
кишти заминхои камҳосил низ шурӯъ карданд. Аҳамияти
калони хоҷагиро шикор ва чорводорй нигоҳ медошт. Деҳаҳо на
танҳо дар водиҳо, балки дар болои теппаҳо низ сохта шуда,
бисер вақт онҳоро истеҳком мегирифтанд.
Ба давраи неолит ва асри биринҷ (ҳазорсолаи II то милод)
маданияти баденй тааллуқ дорад, ки дар Дунай миёна ва боло,
собиқ Чехословакия ва дар болооби Висла паҳн гардида буд.
Намояндагони он зироагкороы аллакай наклиёти ароба дошта,
асп ҳамчун ҳайвони саворй истифода мешуд. Барой ин
маданият табарҳои сангини ҷангй, сафолсозй (кӯзасозй) бо
нақшҳои гуногун хос мебошанд.
Дар аввали ҳазорсолаи П то милод дар Аврупои Шимолй ва
Миёна қабилаҳое пахн гардиданд, ки зарфҳояшон бо ресмон
ороиш дода мешуд ва табарҳои чангии бисёр хуб
сайкалдодашударо истифода мебурданд. Барой аксарияти ин
қабилахо сохаи асосии хочагидорй чорводорй буд. Дар
ҳудудҳои Германия, Австрия, Голландия, Дания, Скандинавияи
Ҷанубии асри биринчӣ қабилаҳои сершумор зиндагонй
мекарданд. Дар байни асбобҳои гуногуни биринҷй барои ин
гурӯҳи қабилаҳо табарҳои канорадор хос буда, онҳо ба
чорводорию зироаткорй машғул буданд. Дар аввали
ҳазорсолаи II то милод дар Аврупо зарфҳо гуногун аз чумла
қадаҳҳои зангӯламоыанд паҳн шуданд. Он ба тахмине аввалан
дар Испания ба вучуд омада, сипас ба дигар кисмҳо Аврупои
Гарбй ва Марказй то Полша, Паси Карпат, Венгрия, Британия
ва Италия паҳн гарцид. Ба фикрам, кӯчиши қабилаҳои
чорводор намояндагоки маданияти қадаҳҳои зангӯламонанд бо
афзоиши аҳолй, зиёд шудани миқдори чорво ва чустани
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он аст, ки оҳангарок аз ибтидо аз дигар аъзоёни ҷамоа ҷудо
шуда, оҳангарй нахустин намуди ҳунармандии касбй мешавад.
Дар баробари он дигар касбҳо низ мураккаб шуда, фулуз ва
махсусан оҳан барои коркардя чӯб, устухон, шох, санг олотҳои
нав дод. Дар давраи биринч бо ихтироъ шудани дастгоҳи
бофандагй ин соҳа инкишоф ёфта, кашф гаштани чархи кулол
ба пешрафти ождаи кулолг’арй кӯмак расонд. Намудҳои
фаъолияти косибй беш аз пеш комил мегаштанд. Аз байни
ҷамоа устоҳои моҳирн чудо шуданд. Дар таърихи инсоният
тақсимоти дуюмк чамъиятии мехнат: чудо шудани косибй аз
зироаткорй ба амал омад. Тақсимот ба инкишофи мубодила
мусоидат кард. Бо пайдоиши тақсимоти ҷамъияти мехнат
мубодила бо ро7цИ иқтисоди шарти доимй ба худ гирифта,
байни одамон доду гирифт авҷ ёфт ва одамони касбу корашон
гуногун ба мубодила ворид гаштанд. Агар зироаткорон аз
чорводорон гӯшт, маҳсулоти ширӣ, пӯст, пашм ва махсусан
ҳайвонҳои корй гиранд, пас чорводорон дар навбати худ ба
маҳсулоти зироатй, асбобҳои фулузӣ, сафолй ва ғайра мӯҳтоҷ
буданд. Инкишофи доимии ивази молу маҳсулот байни
ҷамоаҳо ба тараққиёти ниҳодҳои нави ҷамъиятй, пеш аз ҳама
ба одати меҳмоннавозй овард, ки ҳимоя намудани бегонагон,
ҳаёт ва чизу чораи окҳо кафолат дода мешуд. Бо чудо шудани
зироаткорй ва косибй мубодила тараққй карда, дар дохили
онҳо доимй мешуд. Қисми маҳсулот бевосита барои мубодила,
яъне ба сифати мол истеҳсол мешуд. Мубодилаи иктисодй
барои ба вучуд омацани воҳиди нархҳо муносиб омад. Ба
сифати воҳид ё ченаки мол ашёҳои гуногун истифода мешуд, аз
қабили дандонҳои хирс, каҳанг, бастаи гӯшмоҳй. ҳамели
баргҳои тамоку, бӯрё, порчаҳои матоъ, ангуштпонаҳои сангин,
кӯзаҳои нақшин ва ғ... Яке аз воситаҳои бештар паҳн гардидаи
воҳиди ченак, аз ҷумла дар ноҳияҳои ҷазираҳои Малвидй
гӯшмоҳии маҳаллии камёб ба ҳисоб мерафт. Хотираҳо дар ин
бора дар баъзе забонҳои муосир нигоҳ дошта шудаанд, масалан
воҳиди пули давлати Г ана маънои «гӯшмоҳй»-ро мефаҳмонад.
Дертар фулузот ба шакли рехта, тахтача ё пораҳо гуногун
омода шуда, ба сифати пул истифода мешуд, аллакай дар асри
биринҷй дар Аврупо воситаи хеле паҳнгардидаи мубодила
тариқи яроқ ва асбобҳои гуногуни биринҷй сурат мегирифт.
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чарогоҳҳои нав вобаста буд. Мувофиқи фикри баъзе олимон он
бо савдои асбобҳои мисин алоқаманд аст.
Маркази муҳимми саноати фулузот дар асри биринҷй қисми
ҷанубу шарқии нимҷазираи Пиреней шуд, ки дар он ҷо
маданияти маҳаллӣ вуҷуд дошта, он ба зироаткорон мансуб
буда, кори саноати кӯҳӣ ва фулузот дар хоҷагӣ нақши калон
мебозиданд ва асбобҳои биринҷӣ берун аз нимҷазираи Пиреней
паҳн гардида, то ба Италияи Шимолӣ паҳн шуданд. Деҳаҳои
Эл - аргар дар баландиҳо сохта мешуданд ва бо девори сангй
муҳофизат шуда, хонаҳо ҳатто аз ду ошёна буданд.
Дар нимаи дуюми ҳазорсолаи III то милод вилоятҳои васеи
Аврупои Марказй аз баъзе ҷиҳатҳо ягонагиеро ташкил
медоданд, ки пештар набуд. Ин ягонагй дар намудҳои ба ҳам
монанди яроқ ва олоти меҳнат, асбобҳои зебу зинат ва одатҳои
дафнкунӣ зоҳир мешуд. Инкишофи робитаҳо ба пешрафтҳо
мусоидат мекард.
Инкишофи кори биринҷгудозй ба густариши савдои
байниқабилавй кӯмак расонд. Дар чоряки охирини хдзорсолаи II
то милод дар Сибири Ҷанубй, Пасибайкал ва Олтой намудҳои
олот ва яроқҳои биринҷй паҳн гардиданд, ки махсусан ба
маданияти қарасуқии Олтой ва Енисеи Миёна хислатнок
мебошанд. Дар хоҷагии ин қабилаҳо баробари зироаткорй
чорводорй, пеш аз ҳама гӯсфандшрварӣ аҳамияти махсусро
молик гардид, ки аҳолиро бештар серҳаракат менамуд.
Дар Ҳиндустон дар асри биринҷ маданияти ҷамъияти
ғ}'ломдории барвақта, бо номи маданияти Хараппа (аз рӯи
нуқтаи аҳолинишин), ба вуҷуд омад. Гулгулшукуфии
маданияти Хараппа ба охири ҳазорсолаи III то милод тааллуқ
дошта, он маданияти зироаткорон мебошад, Говмешҳо
истифода шуда, дар хоҷагии сокинони қадими водии Ҳинд
чорводорй аҳамияти калон дошт. Косибй хеле тараққй ёфта,
коркарди фулузот, ресандагй, бофандагй, корҳои кулолй ва
заргарй дар пешравй қарор дошт. Деҳоти маданияти Хараппа
шаҳрҳои ҳақиқиро ба хотир меоранд, ки баъзан майдони садҳо
гектарро дар бар мегирифтанд ва бо деаорҳои пурқувват иҳота
буданд. Иморатҳо, одатан дуошёна, аз хишти пухта сохта шуда
буданд. Дараҷаи тараққиёти қувваҳои истеҳсолкунанда ва
мавҷудияти хат имконият медиҳад тахмин кард, ки дар ин ҷо
132
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

аллакай ҷамъияти синфӣ ташаккул ёфта буд, вале ин ҷамъият
ҳанӯз дар зинаҳои хеле барвақтак таракхиёт меистод ва ин
имконият медиҳад дар бораи маданияти Хараппа дар таърихи
ҷакъияти ибтидоӣ ҳам ёдоварӣ карда шавад.
Дар Хитой дар ҳазорсолаи II то милод вақте ки биринҷ пайдо
мешавад, вайроншаеии сохти чамъияти ибтидой ва тадриҷан
гузаштая ба ҷамъкяти синфк ба амал меояд, ки дар асри XVIIIуми то милод бо пайдонпш дазлати Шан анҷом меёбад.
г Аҳолии тамаддунҳои қадим, ки дар Байннаҳрайн, Миср,
Ҳявдустон, Хитой ш Юнон ташаккул ёфтанд, ки пештар аз дигар
судудхо ба дасг овардану коркарди фулузотро азхуд карда
будакд. Шимолтар аз ии тамаддунҳо қабилаҳое зиндагонй
мекарданд, ки дар давраи асри оҳани барвақта ҳолати
вайроншавии сохш ҷамькяти ибтидоиро аз сар мегузаронданд ва
дар арафаи ба вуҷуд омадани ҷамъияти синфй ва давлат буданд.
Дар байни он вилоятҳои курраи замин, ки ҳатто бо паҳн
гардадани оҳан муносибатҳои кбтидоӣ гарчанде вайрон шуда
бошад ҳам, дуру дароз нзст нашуд, ба ин гурӯҳ мебояд
Африқои Тропикиро номбар кард. Аз рӯи маълумотҳо фулузи
оҳан ба кабилаҳои гуногуни Африқо аз давраҳои хеле қадим аз
ҳазорсолаи II то милод маълум буд. Бешубҳа, ҳанӯз дар асри VI
то милод оҳан дар Нубия, Судон, Ливия тайёр карда мешуд.
Дар асри II то милод дар вилоятҳои марказии Африқо асри
оҳак шурӯъ ёфт. Аксарияти қабилаҳои африкой асри биринҷро
аз сар нахузаронида, аз асри санг ба асри оҳан гузаштанд.
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§ 2. Равандн инқирсзи сохти
ҷамьияти ибтидоӣ
Агар дар минтақаҳои Байнкаҳрайн, Миср ва Ҳинд раванди
инқирози ҷамъияти ибтидой дар ҳазорсолаҳои III - II то милод
ба охир расида бошад, пас дар манотиқи мухталифи Уқёнус,
Африқо ва Амрико то замояи ҳозира боқимондаҳои ҷамъияти
ибтидой дида мешавад. Табиист, ки аз сабаби дарозмудцатии
фазо ва вакт ин равиш дар ҷамъиятқои гуногуни мушаххаси
таърихии ба худ хос, бо хусусиятҳои муҳити табий, соҳаҳои
фаъолияти хоҷагй, таъсири тамаддунҳои ташаккулёфтаи
барвақта ба қабилаҳои ибтидоии гирду атроф, дар охир бо
суръати худи ин раванд алоқаманд, фарқ мекард.
Болоравии қувваҳои истеҳсолкунанда тартиботи тақсимоти
меҳнатро дар байни ҷинсҳо куллан тағйир дод. Зироаткорию
чорводорй одатан кори мардон буда, дар баъзе халқҳо, масалан
ба монанди ҳиндуҳои тоба ва зулусҳои ҷануби африқоЯ
занонро ҳатто манъ мекарданд, ки ба ҳайвоноти хонагй наздик
шавад. Коркарди фулузот низ машғулияти мардона шуда,
аҳамияти калони ҷамъиятӣ пайдо кард. Вале ҳатто дар он ҷое,
ки соҳаҳои пештараи фаъолияти хоҷагй нигоҳ дошта шуда
буданд, инкишофи онҳо
бе тағйирот аҳамияти меҳнати
мардонаро боло мебардошт, масалан, дар вақти тоза кардани
бешазорҳо ва обёрикунӣ. Меҳнати зан дар доираи хоҷагии
хонагй тадриҷан махдуд гардида, дар баробари ин бартарии
пештараи худро гум мекард.
Дар мувофиқат бо дигаргуншавй дар тақсимоти меҳнат
вазъията ҷамъиятии ҷинсхо ҳам тагаир ёфт. Дар истеҳсолот мард
нақши пешбарандаро иҷро карда, мекӯшид, дар оила ва ҷамъият
мавқеи намоёнро ишғол намояд, тадриҷан сохти модаршоҳӣ ба
падаршоҳй иваз мегашт. Мавриди зшср аст, ки ивази тартиботи
ашюдй - модарй ба падарй ҳар хел мегузашт. Дар баъзе
ҷамъиятҳо махсусан байни чорводорон ва зироаткорон,
тамоюлҳои патриархалй нисбатаи зудгар бартарӣ ҳосил карданду
вайроншавии ҷамъияти авлодй дар шакли патриархат гузашт,
Дар дигар чамъиятҳо анъанаҳои матриархат дуру дароз мавҷуд
монд. Фарқият дар шаклҳои парокандашавии сохти авлодй
метавонист дигар сабабҳои ба соҳаҳои фаъолияти хоҷагй за
тақсимоти ҷинсии меҳнат алоқаманд набударо дошта бошад.
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'авиши гузадгган аз муносибатҳои авлоди модарӣ ба патриархат
Iтамоми тарафҳои ҳаёти хоҷагӣ, ҷамъиятй ва ғоявии авлодро
[ дар бар пирифт. Вале дар навбати аввал он ба гурӯҳҳои иқтисодии
I аз нав ба вуҷудомада - ба оилаҳои алоҳида ва ҳамаи соҳаҳои
1.муносибатҳои никоҳу оиладорй дахолат кард. ГТешбурди хоҷагй
бо кувваи оилаҳои алоҳида ба коллективной устувору комил
тзбдил ёфтани онҳоро талаб мекард, ки дар натиҷа оилаҳои
моногамй1 пайдо шуданд. Дар баробари ин шаклҳои монанди
1 бисерзандорй - полигиния2 ба вуҷуд меоянд. Дар адабиёти муосир
Ьстилоҳи патриархалӣ3мувофиқтар аст.
I Нақши хоҷагидорӣ баланд шуда, ин амал, хусусан дар соҳаи
■чорводорй ҳамроҳи мард ва ба ӯ кӯмак кардани занро талаб
Вмекард. Пештар дар давраи ҷамоаи авлодй, мард ба никоҳи чуфтй
■ р и л шуда, бо додани миқдори муайяни тӯҳфаҳо ба арӯс ва хешу
Ьабори вай маҳцуд мешуд. Акнуя мард занро бо худ мебурд ва
■барои ҳамин ӯхдадор буд арзшхш занро адо кунад, яъне кувваи
рехнатии ӯро «харидорӣ» кунад. Ҳамин тавр, дар никоҳ одатҳои
аз қабиля пардохти маблағ ва ичроиши ӯхдадориҳо пайдо
'Д. Ҳамчунин фарзия ҳаст, ки гӯё бастани ақци никоҳ, бо роҳи
дани арӯсшаванда дар шароити падаригоҳй шакли васеъ
|гиркфт, агарчи ин ақида аз тарафи умум қабул нашудааст. Исботи
шмкн гуна шакли бастани акди никоҳро, масалан, дар бо зӯрй ба
■ аст сзардани арӯсшаванда дар маросими никоҳу оилаи бисёр
Иалқҳо ва одатҳои ба ҳамин мокақд дучор кардан мумкин аст.
Шчле дар баробари ин ба инобат намегиранд, ки ба ҳеҷ як қабилаи
■адаршоҳии ба мардумшиносй маълум дуздидани арӯсшаванда
■амчун шакли бартарй дошта хос набуда, ин ҳама вақт аз меъёр
®рун, 'лайрон кардани оила мебошад.
■Ҳамин гуна одатҳои васеъ пахн гардидаи ҳазар хардан, аз
ҷумла одате, ки мувофиқи вай зан бояд аз хешони калонсоли
Ь ав ҳ ар аш канорагӣ кунад (гшнҳон шавад), бо ҳамроҳии
равҳараш ба чойҳои ҷамъиятӣ наравад ва ғ... мебошад.
Иаҷмӯи махсуси одатҳо нигоҳ дошта мешуд. Дар он вақте ки зан
1а окла ва авлоди шавҳараш меомад. кӯдакони вай ба ин авлод
!/• - ононй мопт - як ва ^ ш ш у - н и к о ҳ - оила аз зану мард иборат аст
2Аз юн, Ро1у бисср ва £ато8_-тко\
^Аз я о т . у />- шавҳар, ё р Шег - падар.
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тааллуқ надошта, ба оилаи модариаш мансуб буд. Дар ин ҷо хеши
наздики онҳо бародари модар - тагояшон буд. Хоҳарзода дар
хонаи тагояш мезист, дар хоҷагиаш кор мекард ва ба насиҳатҳои ӯ
ама.г мекард. Оила ё ақалан қисми болиги он бештар аз тағо ва
ҷиянҳои вай, баъдан танҳо аз бародарон иборат буд. Тамоми ин
тартибот ҳамчун одатҳои дуру дароз нигоҳ дошта шуда номи
авункулатро ба худ гирифт.1
Боқимондаҳои тагйирёфтаи авункулатро баъзе этнографҳои собиқ шӯравй
одати дар халқҳои Қафқоз, келтҳо, германҳо ва славянҳо маълум
буда атоликй2 мешуморанд, ки мувофшдк он кӯдакон на дар оилаи
худ, балки дар оилаи бегона тарбия меёфтанд. Гарчанде авункулат
дар давраи гузаштан аз авлоди модарй ба падарй васеъ паҳн
мегардад, аммо дар он тартиботи маҳз ба ин давра хос бударо
камтар дидан мумкин асту боқимондаҳои авлоди модариро бештар.
Одатхои пешин танҳо бо барҳам хӯрдани тартиботи кӯҳна аз байн
рафта, гузаштан аз ҳисоби хеши ва меросгирии модарй ба падарй
сар шуд. Дар бисер кабила ва халқҳо (меланезиягиҳо, кдбоили
мухгалифи Африқои Ҷанубӣ, Австралия ва ғ...) одате паҳн гардид,
ки мувофиқи он моликияти аз ҳамқабилаҳо ба меросмонда, бо роҳи
модарй гузаштанашро давом медоду бо меҳната шахсй ба даст!
овардашуда аз падар ба фарзандон мегузашт. Дар дигар халқҳо
одати аз бародар ба бародар доданк мерос ба вуҷуд омад, зеро ки I
хешигарй дар байнионҳо дар як вақт хам модарй ва хам падарй буд.
Бо вуҷуди ин тақсимотк мерсс бисёр вакт башш фарзандон, ҷиянҳо ё
бародарони мадфун задухӯрд ба вуҷуд меовард ва одатан падар
ҳанӯз вақгк дар ҳаёт буданаш кӯшиш мекард бо воситаҳои гуногун
ба фарзандонаш бисёртар молу мулкро устувор гардонанд.
Тартиботи кӯҳна бо низоми кав сахт муқобшият мекард, вале дар
натиҷаи мустаҳкам гардқданн оилаҳои алоҳвда ҳамчун узви
иқтисодии чамьият, хдсоби хешутаборй ва тартиботи меросгирии
модарй ба падарй тадриҷан иваз мешуд. Тагйироти ҳисоби авлодй I
ва тартиботи меросшрй бо ифодаи яке аз олимон инқилобхои
қатъие буд, ки инсонкят аз сар хузарондааст ва табиист!
табдилшазию дигаргунй бо осонй наомадааст.

1 А з лот. аута1и з- тағо.
2 Аз туркй алодиқ- тарбиятгар
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Баъзе мардумшинсссн инъикоси гузаштан аз тартиботи
I авлоди модарй ба падяриро ннчунин одати "ивази ҷинсҳо"
мёшуморанд, ки дар як қатор қабилаҳои ҳиядй ва сибирй
вучуд дошт. Вале сари&вии патриархат яаметавонист таяхо дар
доираи анъана рае ад, он ягон вақт мебоист шаклҳои бсштар
| дуруст ва сахтро кабул намояд, Ханӯз дар ҷамоаи
барваҳтаи авлодй ҷудошавик маълуми ҷиисҳо, аз чумла аз
В якдигар чудошазии онҳо дар бошишгоҳҳо ба амал омад. Дар
И^еҳаҳои муқимии ҷамогхои баъдинаи авлодй хонаҳои махсуси
■мардона вучуд доштакд, ки дар онҷо ҷавонони мучарради
■авлод вохӯрда, хуфта, сдатҳои инсиатсияро бачо оварда,
■ якҷоя кор мекарданд. Дертар дар рафти мубориза ба
Шсуқобили тартиботҳои авлодй - модарй хонахои мардона,
иттифоқҳои мардока ё махфй тавлид шуданд.
! Иттифоқҳои мардона дар қабилаҳои Меланезия, Африқои
Ғарбй, Микронезия, Амрико, Осиё ва Аврупо маълуманду дар
мамлакатҳои боқимондаҳо як катор нишонаҳои онҳо
■ мушоҳида карда мешаванд. Ин имконият медиҳад дар онҳо
қариб ба тарзи ҳамагонӣ лаҳн гардидаиниҳоди ҷамъиягии давраи
барқароршавии модаршоҳӣ дида шавад. Иттифоқ сардор,
ҷамъомадҳо, маьракаҳо, рӯх-пирҳои худ, млросимҳои динй,
баъзан ҳатто «забони махсуси» худро доштанд. Ин ҳама
I махфй нигоҳ дошта мешуд, вале пикҳонкунй нисбй буд, зеро
ки иттифоқ дар ҳар як қадам фаъолияти худро, ки барои
■вайронкунии таҳкурсии сохти авлодй - модарй равона карда
шуда буд, маълум ва ҳатто таъриф мекарданд. Одати
паҳкгардидаи дохилшагш 6а иттифок, дар ик лавра одатан бо
одати инисиатскяи ҷазокон рост меомад, ки дар ия макрид ба
■таври рамзй "мурдан»-и аъзои авлоди модарй ва "аз кав зинда
гардидан»-и аъзок рзлоди падариро дошт. Иттифокхои
1 мардона аъзоёнихуд ва моликияти онхоро муҳофизат карда,
1 онҳоро ба мансабхои бовуфуз таъин мекарданд.
Дар баъзе ҷойҳо бар хилофи иттифокхои мардона
■ттиҳодияҳои
заионаи каму беш ба онҳо монанд ташкил
I мешуданд. Вале онҳо наметавонисганд ба тамоюлҳои иктисодии
замон муқобилият кунанд за ҳамчун одат он қадар таъсири
I муайяни чамъиятиро доро ғагпуда буданд;. Бар ивази ташкилоти
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модарй омадани падаршоҳй падида буда, он шакли мураккав
дошта, аз зиддиятнокии ҷамъиятй гувоҳй медод.
Шакли аввалини оилаи ҷудогона оилаи калон буд, ки ощго
инчунин ҷамоаи оилазй, бисёроилавй ва ё хонагй меномиданд. Он
боз оилаи падаршоҳй (пагриархалй) меномавд, вале ин истилоҳ
ҳамаи зинаҳои инкшпофи он ба кор бурда намешагад, зе
намудҳои гуногуни аввалаи он оилаҳои калони авункулатй
бародарй буданд. Аммо онҳо намуди онлаҳои давраи гузариш бу
бо сар шудани падаршоҳй оилаи калон шакли нав гарифтанд. Сил
калони патриархалй аз як чанд, одатан аз се-чор наслҳои хег
таборони наздиктарин иборат буданд. Ба хдйати оила ғуломон ҳ;
дохил мешуданд. Ҳодисаҳое маълуманд, ки ингуна оила ба 200
ҳатго 300 нафар мерасид. Аъзоёни оила дар ж ҳавлй зиндаго
мекарданд. Онҳо чорво ва дигар воситаҳои истеҳсолоти уму.
доштанд ва жҷоя корҳои хоҷаш бурда, дар якҷоягй маҳсулоти б
даст овардаро истеьмол карда, аз захираҳои умумй истифо,
менамуданд. Оиларо сардор идора мекарду занонро бонгад ода
зани калони ӯ роҳбарй менамуд. Роҳбар байни аъзоёни оилаҳо
алоҳида корҳои хоҷагиро тақсим карда, рафти ичроиши онҳоро
идора менамуд, сарфу хароҷоти захираҳоро саришта мекард, аз
болои тартибот ва ахлоқ назорат менамуд, баҷо овардани
парастиши оилавиро сардорй мекард. Корҳои муҳимтарини оила ба
монанди: ба даст овардани молу амвол, зангирй ё ба шавҳардихД да
шзфои умумй, ки аз хдмаи мардон ва занони калонсол иборат буд,
ҳал мешуданд. Ҳамин тавр, он гурӯҳе буд гарчанде ки дар до
авлод ҷудо шуда ва сифатан аз вай бо ҳайати худ фарқ карда бош
ҳам, вале дар дохили худ хануз ҷамоа мавқеашро нигоҳ дошт. Аз
ҳамин кабил оилаҳои калош! патриархалй аз рӯи маводи
мардумшиносй ва таърихй маълуманд. Масапан, дар Полинезия
муддате оилаҳои калон аз 30-50 нафар иборат буда, онҳо дар як ё
якчанд хонаҳои дар ҳамсояга воқеъ гардида зиндагонй мекарданд.
Оила қигьаи замин, қаиқ ва ғ.-ро дошта, хоҷагии умумй мебурд ва
дар якҷоягй маҳсули меқнатро истеъмол мекарданд. Оиларо марди
калонсол роҳбарй мекард, ки вай дар навбати худ мебоисг фикри
Шӯрои оилавиро ба инобат гирад.
Оилаи патриархалй оҳиста-оҳиста калону ҷудо шуданд, ки
ҳайати асосии онҳо бо хешигарии наздик алоқаманд буд.
Одатан онҳо дар хамсоягй зиндагонй карданро давом дода,
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I
Миҳаллаҳои алоҳида ё деҳаро ташкил медоданд, ки замин ё
тмини кишту чарогоҳ моликияти умум буд. Онҳо бо хоҷагии
ба ҳам ёрирасон, ҳамраъӣ, парасшш ва урфу одатҳои монанд
вЦуттаҳид буданд. Ҳамаи аъзоёни оилае, ки пайдоиши онҳо бо
■X аҷдод алоқаманд буд, авлоди патриархалиро ташкил
Медоданд. Ба он хусусиятҳои муайяни умумиятхои дохилӣ хос
|буд, аз чумла моликияти олӣ ба замин, ки дар ҳолати
■цабудани вориси ҳақиқй молу мулки оилаҳои алоҳида ва
Юъзоён ба авлод мегузашт. Мувофиқи қоида авлод қатъиян
Ькзогам ияро риоя менамуд. Муносибатҳои дохили авлоди
Ьатриархалй назар ба ҷанбаи иқтисодй бештар хислати
|чамъиятй ва идеологи доштанд, лек ин омилҳо низ ба зудй
Моҳияти худро гум мекарданд.
I Сохти падаршоҳй тартиботҳои навро дар оила ва никоҳ ба
'»уҷуд оварда, асосан мавқеи мард мустаҳкам гардида,
■Маросимҳои пешин тадриҷан аз байн рафта, меъёрҳои нав
шайде шуд. Оилахои патриархалй бо хусусиятҳои хеш аз
оилаҳои матриархалй фарқ дошта, акнун зан ба шавҳар,
сардори авлоду оила ва зани калонсол мебоист итоат
|Намояд, аммо дар сурати хоҳиши бозгаштан ба хонаи
Волидайн хешовандони ӯ маҷбур буданд, ки маблағи бар
ивази арӯсшавандаро баргардонанд. Талоқ барои занҳо
Вмалан имконнопазир шуд, ҳатто баъди вафоти шавҳар зан дар
оила ва авлоди шавҳар зиндагиро давом дода, одати левират
барқарор гардид, ки мувофиқи он бевазан маҷбур буд ба
яке аз бародарони шавҳараш ақди никоҳ бандад. Ҳуқуқҳои
|эан махдуд мегашт. Тартиботи патриархалй қоидаҳои нави
[ахлоқи никоҳиро ба вуҷуд овард. Хиёнати зан ба ҷазои аз
хона рондан, маъюбкунй ва ҳатто марг гирифтор карда
шуда, мардон мегавонистанд соҳиби чанд канизу зан шаванд,
дар баъзе ҷойҳо ҳамчун шакли иловагии никоҳ - бисёрзандорй
ба вуҷуд омад. И к ҳама ба вазъияти маишии занҳо
наметавонист бе таъсир мокад. Аз ҷумла, як қатор одатҳои
ба худ хоси патриархалй пайдо шуд, ки ба занҳо амр дода
мешуд баъд аз мардон хӯрок хӯранд, ба онҳо рох кушоянд
ва г... Нобаробарҳуқуқии зан дар соҳаи ҳаёти ҷамъиятй ва
идеолога низ дида мешуд, аз чумла зан аз иштирок намудан
дар чамъомадҳо, мурофиаҳои судй ва маросимҳои динй
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барканор шуд. Аммо дар баробари ин сохти модаршоҳй
якбора нест нашуда, боқимондаҳои он байни халқҳои
гуногун мудцати зиёд нигоҳ дошта мешуд. Масалан
сокинони ҷазираҳои Микронезняк Шарҳй ба авлодҳои
модарй ва ҷамоаи хонагии модарй чудо шуда, дар
хоҷагидорй баробари мард нақши зани калонсол бузург
б уда, тартиботи меросгирй қатъиян бо роҳи модарй сурат
мегирифт. Занҳо баробарҳуқуқӣ ва озодиро нигоҳ дошта,
кӯдакон дар ҳолати талоқ
ҳама вақт бо модарашон
мемонданд. Дар Мисри қадим мавқеи зан муҳим боқй монда,
дар ҳаёти шахсй тағо ё бобои модарӣ нақши калон мебозид.]
Зан дар баробари мард баробарҳуқуқ монда, моликияти
худро дошта, онро метааокист фурӯшад, ҳадя намояд ва ба|
нафаре васият кунад. Мувофиқи суханони Диодор дар
мисриён маликаҳо нисбат ба шоҳок хама вақт нуфузи зиёд
дошта, бисёртар эҳтиром карда мешуданд. Холатҳое ҷой)
доштанд, ки фиръавн ӯҳдадор буд ба хоҳар, духтар ё ҳатто
бо модарандараш оиладор шавад. Дар Спарта бар хилофи
дигар давлатҳои Юнони Қадим заы озодии комил ва
эҳтироми зиёдро доро буд. Дар як қатор дигар давлатҳои
асримиёнагии Африқои Тропики, масалан дар давлати Лунда
одати ба хоҳари худ оиладоршавии шоҳ вучуд дошт, ки вай
вориси қонунии тахт ҳксоб шуда, дар идораи давлат нақши;
муқимро мебозид. Хдмин хел одат дар давлати Буганда низ
вучуд дошта, дар давлати Бушонго сард ори Олй на шоҳ, балки I
модараш хисоб мешуд.
Вайроншавии муносибатҳои авлодй байни баъзе қабилаҳо бо
роҳҳои гуногун сурат гирнфтааст. Масалан, дар чукчаҳо,
корякҳо, эскимосҳо, полинезиягкҳо ва дар баъзе қабилаҳои
Амрико дар раванди вайроншавии сохти авлоди модарй
пароканда шуд, вале авлоди падарй ташаккул наёфт,
ҷамъияти онҳо аз оилаҳои калони ба чамоаҳои ҳамсоягии!
омехта иборат буд. Вале чун қоида бештар оилаҳои калони!
патриархалй афзалият дошта, ҳолати ҳ^мфармоӣ дар ҷамъитз
ба мард,чо тааллуқ дошт. Барой хдмин эҳтимол дар ин ҷо танҳо
яке аз навъхои ба худ хоси падатшюхиро дидан мумкин аст.
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§ 3. Ба вучуд ом адан и моликияти
хусусй, синфҳо ва давлат
Вайроншавии чамъияти авлодй ба бунёди моликияти хусусй,
синфҳо ва давлат роҳ кушод. Аммо дар бораи пайдоиши давлат ва
синфҳо олимон чанд андешаро тарафдоранд, аз ҷумла ба фикри
баъзе мухаққиқон (А. Гумплович, Каутский, Кунов, Р. Люксембург,
Линтон, Бэрнес ва диг.) синфҳо ва давлат дар натиҷаи ҷангқо ва
забткунии қабилаҳо пайдо шуданд, ки барои мустаҳкам намудани
ҳукмронии худ ташкилотҳои ҳокимиятиро ба вуҷуд оварданд.
Аммо қисмате онро нодуруст ҳисобида, дар асоси рафти
I ташаккулёбии синфҳо ва давлат пеш аз ҳама омилҳои дохилии
иҷтимой, иктисодй ва омилҳои берунй ба монанди забпсориро
Муҳим медонисганд, ки ин разандро метезонид. Гурӯҳе дар он
[ ақгда мебошанд, ки моликияти хусусй ҳанӯз барвақтар пайдо
[шуда, дар шакли олотҳои меҳнат, ашёхои гуногун, сару либос,
ороиши зебу зинат инъикос ёфта, мавҷудияти ҳокимияти давлатиро
бошад дар ташкилотҳои худидоракунй ва мавҷудияти сохти
' патриархалй медонанд. Новобаста ба гуногунандешй қисми зиёди
I мухаққиқон ба вучуд омадани моликияти хусусиро дар таъсиси
I давлат мухим мехдсобанд.
Ба вуҷуд омадани моликияти хусусй
Болоравии меҳнати самарабахш ба истеҳсолоти шахсони
алоҳида ва пешрафти онҳо, ба пайдоиши маҳсулоти изофй
кӯмак расонида, ба қисмате имконият фароҳам омад, ки
мазқеъашонро дар ҷамъият пурқувват намуда, қисмати
бештари маҳсулоти ба даст овардаи авлод ва қабиларо аз
худ намоянд. Дар баробари ин маҳсулотнокй афзуда,
тақсимоти ҷамьиятии меҳнат ба омода намудани махсулоти
махсус барои мубодила роҳ кушода, истеҳсоли молй зиёд
гауд. Дар натиҷа моликияти хусусй пайдо шуд, ки он аз
моликияти шахсии давраи классикии чамъияти авлодй пеш
аз хама бо он фарқ мекард, ки ба муносибатҳои
[исшсморкунй роҳ кушода, аз нигоҳи иқтисодй ва иҷтимой
байни одамон фарқият пайдо шуд. Таҳкурсии ибтидоии
моликияти хусусиро оилаҳои чудогона бо чамъ кардани
махсулоти барзиёд ҳамчун сарват гузоштанд. Ба сифати
боигарй баъзе маҳсулоти озуқа, асбобу олотҳои косибй,
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фулузот, ғуломон, яроқ, байни чоржздорон бошад пеш аз
ҳама ҳайвонҳои гуногун, чарму пашм ҳисоб меёфт. Табиист,
ки соҳиби махсулоти зиёдатй аз пайи он буд то моли
худ/ю дар шакли ганҷ (чизҳои қиматбаҳо) ё эквиваленти
аз тарафи умум қабулшуда ҷамъ оварад. Маълумотҳои
мардумшшюсй шаҳодат медиҳанд, ки захиракунии боигарй
пеш аз ҳама дар оилаҳои доҳиёни авлод ва кабила ба амал
омадааст. Маҳз доҳй ва пешвоён муҳофиз ва идоракунандаи
он ганҷинаҳое буданд, ки ба ҷамоа тааллуқ доштанд.
Чунончй, дар ҳиндуҳои шимолу ғарбии квакиютл боигарии
авлод лавҳаҳои мисй ба ҳисоб рафта, онро роҳбари авпод
нигоҳ медошт, сипас ҳамчун мерос ба моликияти хусусии
доҳй табдил ёфт. Байни қабилаҳои меланезиягиҳои
нимҷазираи Газел ганҷинаи ҷамоа садаф ҳисоб меёфт ва он
ба ихтиёри доҳй гузошта шуда, ӯ ҳақ дошт онро барои
зарурияташ истифода барад. Дороии шахсии яке аз
доҳиёни қабилаи квакию тл аз 4 - қаиқи калон, 4 ғуломон, 40 - чарми ҳайзонот ва 120 либос иборат буд.
Дар бораи ҷамъ намудани боигарй ва пайдоиши моликияш
хусусй маълумотҳои бостоншиносй хам шаҳодат медиҳанд.
Масалан, ашёҳое, ки дар гӯрхонаҳси тосулолавии Миср нигоҳ
дошта шудаанд, аллакай бо нишсяаҳои хусусй. муайян карда
шудаанд. Ба энеолит, асри бирикҷ, ва одани барвактаи Осиёю
Аврупо хазинаҳои сершумори порчаҳои фулузй, яроқу олотҳои
аълосифат, ҳар гуна ороишот ва хазинак маводи қиматбаҳо хос аст.
Аз чумла, аз деҳаи Бородиной назди Белгород хазинаи олоту
ярокхои хушсифати доҳй иборат аз найзаю ханҷарҳо ва гурзи
нуқрагин, ҳалкаҳои тиллодор, табарҳои яшмй ёфт шуд. Афзоиши
умумии боигарй, хусусан дар қабристонҳои пешво ва роҳбарони
авлоду қабила шаҳодати он аст, ки мақоми шахсони алоҳида дар
чамъият нисбат ба дигарон бештар шуда истодааст. Аз ҳамин
қабил, масалан ёдгориҳои қадимтарини ин намуд қӯрғони машхури
Майкопии мутааллиқ ба охири хдзорсолаи Ш то милод мебошад.
Аз ш! ҷо 'насади марде бо бисёр асбобҳои зебу зинати тиллой,
лочувардй, сангҳои қиматбаҳои фирӯза ва ақнқ, зарфҳои накщини
таплой ва нуқрагин, яроқ ва олотҳок мксин ёфт шуд. Дар пахдӯи он
қабри ду зан пайдо шуд, ки дар онҳо ягон ашёе гузошта нашудааст.
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[: Ташаккули моликияти хусусй дар муборизаи тезу тунд бо
анъанаҳои ҷамоаи авло/й! ба амал омад. Аз тарафи оилаҳои
алоҳида ҷамъ намудани сарват барои оыҳо нолозим буда,
маҳсулоти зиёдатй 6а рӯҳияи сохти мавчуда иафратангез
буда, шахсоки сарватмандро лозим буд онро ба дигарон
тақсим кунад, СарЕатмаядон дар ибтидо махсусан доҳӣ,
барои нигоҳ дошта:нуфуз ӯҳдадор буданд, зисфатҳои
кэлон ташкил карда, ҳамаи аъзоёни авлоду кавмро даъват
кокард. Ҳолатҳос чой доранд, ки аксар вақт аз шахсони
вар.еатманд амволро зӯран кашида мегирифтанд, масалан дар
Ваьзе халкхои гавазнпарвари Сибир дар асрҳои ХУП - XVIII
Пешво ҳуқуқ надогат зиёда аз сад сар чорво дошта бошад,
агар аз ин хисоб мол зиёдтар бошаду ихтиёран онро байни
ҳамқавмон тақсим намекард, пас хешу акрабо ё ҳамсояҳо
гавазнҳоро кашида мегирифтанд. Баъзан мешуд, ки шахси
молдори хасисонро мекуштанд. Дар бисёр халқҳо баробари
дафни махсусан доҳй сарвати ӯ тақсим мегашт ё оташ зада
шуда, танҳо як қисми амБол ба зорисон дода мешуд.
Масалан, дар баъзе ҷазираҳои Меланезия одамони доро
захираи бурёро, ки яке аз меъёрхои боигарй ҳисоб меёфт,
намоишкорона нест менамуданд ва дар идҳо сардорон
укҳояшонро кушта тақсим мекарданд.
Эҳтимол дора д, ки одатҳои аз ҷиҳати диалсктикй
шураккаб ва мухолифи давраи вайроншавии чамъияти
ибтидой ба пайдоиши моликияти хусусй ёрй низ расондаанд.
| Меҳнати фардй ва кккшнофк моликияти хусусй ногузир буда,
*дар оянда замин ба моликияти хусусй табдил ёфт. Заминҳои
[корам ва махсусан чгрогохдо дурудароз моликияти хусусии
геамоа монданд, вале оклаҳои алоҳида, ки қитъаҳои хурди
В р т н и ҷамоаро истафода мебурданд, бо ҳар рох кӯшиш
| мекарданд ба худ ҳуқуқи соҳибмулкии меросиро устувор
Ьамоянд ва ба таври монополй қитъаи заминро дар
ихтиёрашон нигоҳ доранд. Аммо дар баробари ин кавму
қабилаҳое буданд. ки байнашон одатҳои пешин устувор давом
дошт. Махсусан, вазифаи моликияти чамоаро ба замин
сучманчиёну чорводорон дуру дароз нигох доштанд, вале дар
онҳо ҳам ба таври яккаҳокимиятй соҳибихтиёр будани
доқиён масалан ба чарогоҳҳо ва чоҳҳои оби биёбон дар

Г
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аксар ҳолатҳо амалан моликияти хусусиро ба замин ба вучуд
овард. Бо вучуди ин моликияти хусусй ба замин одатан то
охир танҳо дар чамъияти синфй ташаккул ёфт.
Инкишофи муносибатҳои моликияти хусусй ба оилаҳои
калон ҳам дохил шуда, тартиботи пешинро вайрон намуд.
Сардор кушиш мекард корҳои хоҷагиро ба даст оварда, молу
мулки оилавиро соҳиб шаваду ҳокимияти худро пурзӯр намояд.
Ин амал муқобилияти дигар мардони калонсолро ба вучуд
овард ва онҳо кӯшиш мекарданд, ки молу мулки худро дар
натичаи ин ҷудошавй ва тақсимкуниҳо зиёд чудо кунаыду
мустақил шаванд.
Ҷамоаи оилаи калон ҷои худро ба оилаҳои хурд ё ки
моногамй во гузошт, ки чунин оилаҳо аз волидон ва фарзандон
иборат буда, дар худ мабдаи моликияти хусусии тараққй
кардаро тачассум менамуданд,
Агар раванди ташаккулёбии моликияти хусусй бо инкишофи
оила муқоиса карда шавад, пас дар он метавон се давраро чудо
кард: якум, дар авлод чудо шудани моликияти оилаҳои калон,
дуюм чудо шудани моликияти алоҳидаи сардорони оилаҳои
калон, сеюм - чудо шудани моликияти оилаҳои хурд, ки
мудцати дурудароз барандаи асосии муносибатҳои моликияти
хусусй буданд.
Авҷгирии ҷангҳои горатгарона
ва демократиям ҳарбӣ
Пайдоиши маҳсулоти зиёдатию изофй ба зиёд шудани
ҷангҳо сабаб шуданд. Задухӯрдҳои байниқабилавй пештар низ
барои вайрон кардани сарҳадқои қабилавй, куштани
ҳамқавмон, норозигии нафаре ва дигар баҳонаҳо ба амал
меомаданд. Вале онҳо нисбатак кам рух медоданд. Одамони
сохти авлодй дар давраи камолоти ҷомеа ба ҷангҳо ҳавасманд
набуда, ба онҳо танҳо дар ҳолатҳои зарурй даст мезаданд.
Дар бисер маврид зиддиятро бо чанги якка ба якка, намудҳои
гуногуни гуфтушунид ва пардохти товоне ҳал мекарданд. Бо
пайдоши боигарй ва ҳирси даромади осон вазъият тагйир
ёфта, ғоратгарй барои сарватманд шудан имкон дод. Барои
ҳамин
задухӯрдҳои
тасодуфй
хислати
оммавй
ва
муташаккилона гирифтанд, ки онҳоро метавон чанг номид.
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Ҷанг, ки барои ғорапсунй бурда мешуд ба андешаи Ф. Энгеле
I "касби доимй" шуд. Ғолибон ҳар он чизе ки кимат дошт, ба
худ мегирифтанд, аз чумла ганч, ярок, молҳои гуногун,
ғуломон ва ғ..., оянда дар натиҷаи афзоиши нуфуси аҳолй,
ба забт намудани манотақи ҳамсоя, заминҳои ҳосилхез ва
чарогоҳҳои беҳтарин рақобатҳо зиёд шуда, сабаби чангҳо
■гаштанд. Психолошяи одамони чамъияга ибтидоӣ тагйир ёфта,
I гораткунй машгулияти фахрй шуда, меҳнати осоишта барои
I сарбоз шармандагӣ ҳисоб меёфт. Маҳз дар ҳамин вақт
ярокҳои махсуси ҷангй, ки аз олоту яроқҳои хпикорй фарқ
мекарданд, пайдо шуд. Яроқҳои гуногун барои ҳучум ва
мудофиа, гурзу шамшерҳо, сипару тоскӯлоқҳо, ҷавшану
табарзин сохта шуда, гурӯҳи ҷанговарон ба вучуд омад.
Дар атрофи деҳаҳо ва маҳаллаҳои зист хатҳои мудофиавй:
дижҳо ё қурғонҳо, хандақҳо, деворҳои баланду панҷараҳо
сохта шуданд. Аз ибтидои асри оҳан дар бисёр
мамлакатҳои Аврупо ва Осиё панохгоҳу истеҳкомҳо, калъаю
манораҳои ҷангй ва г... васеъ паҳн гардиданд, ки дар ин
ҷойҳо аҳолй ҳаёти худ ва молу амволи хешро дар вақти
тохтутози душман начот медоданд. Усулҳои чанг мураккаб
[шуда, намудқои ҳучумкунй ва мудофиа мукаммал гардида,
ба тартиб даровардан ва пеш бурдани амалиётҳои якчояи
ҳарбй зарур гашт. Ташкилоти қабилавй аз болои ташки лоти
авлодй бартарии пулй ба даст оварда, он ба ташкилоти
ҳарбии ба худ хоси қабилавй табдил ёфт. Ҷанг ва ҳифз аз
он қабилаҳои зиёдеро
муттаҳид карда, иттифоқ ва
[иттиҳодияҳои мухталиф ташкил ёфтанд. Дар ин шароит
саркардаҳои ҳарбй мақоми калонро ба даст оварданд, ки
аз маҳорати онҳо дар бисьёр маврид тақдири ҳамдеҳа ва
|ҳамқавмон вобастагй дошт. Қувваи харбии кабила ё
иттифоқи қабилаҳоро
мардони қобили чанг ва хамаи
нафарони мусаллаҳ ташкил медоданд, вале дар байни онхо
ҷанговарони пурқувват ва пешвоёни часур мавқеи хосеро
ташкил карда, тадричак дар атрофи доҳй ба сифати дастаҳои
ҳарбии ӯ муттаҳид шуданд. Ташкилоти махсуси хокимият
ба вучуд омад, ки онро К. Маркс ва Ф. Энгеле пас аз Л.
Морган "демократияи ҳарбй" номиданд. Ин демократияро
чунин маънидод кардан мумкин аст: ханӯз идораҳои
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демократияи ибтидой аз қабили Мачлиси қавмй, Шӯрои
пирону сардорон, баробарии иҷтимой за г... нигоҳ
дошта мешуд. Вале аз тарафи дигар демократияи ҳарбн
сохторе буд, ки ҷамъомади хаяқй маҷлиси ҷанговарон
гашта, пешвои ҳарбиро дастаҳои ҳарбӣ пуштибонӣ ва
дастгирй. менамуданд. Беш аз пеш таъсири бузургро дар
ҳокимият доҳиёну пешвоёк ба даст меозарданд. Низоми
демократияи ҳарбӣ баробарии ҳамаи ҷанговаронро
шарти ҳатмй медонист: ҳар як иштирокчии ҷангҳои
ғоратгарона ба ҳиссаи ғанимати худ ҳуқуқ дошт. Вале,
аз дигар тараф , вай ҳанӯз баробарии амалиро намедонист:
на танҳо пешвои ҳарбӣ, балки дастаи хоси вай қисми зиёд
ва беҳтарини молу амволи ғоратшударо барои худашок
мегирифтанд. Масалан, қабилаи алеутҳо дар вақти тақсими
ганимат ҳиссаи беҳтарину бештарро ба доҳй ва
ҷанговарони имтиёзнок дода, дигарои мебоист ба қисми
муайян қаноат кунанд. Дар қабилақои кӯчманчиёни араб
пешвоёни ҳарбӣ ва муовяноыи онқо баъди тохту тозҳо
ҳамаи аспу шутурҳоро худ соҳиб мешуданд. Ифодаи беш ё
ками низоми демократияи ҳарбй ба бисёрии халқҳои ҷаҳон
аз сохти авлодй ба ҷамъияти синфн гузаштаанд, хос аст. *
Мувофиқи манбаъҳои таърнхн, бостонншносй за шифоҳӣ
демократияи ҳарбиро ҷамъиятҳои яқудиён, юнониёни
қадим, этрускҳо, римиҳо, скифҳо, сарматҳо, келтҳо,
германҳо, норманҳо, арабҳои тоислом ва ғ.. аз сар
гузарониданд. Аз ҷиҳати мардумшинссй демократияи
ҳарбй дар қабилаҳои баутуи Африқо ва як қатор қавму
қабилаҳои Амрикои Шимолй ва Сибир маълум буд.
Дар баробари ин қисме аз олимон чунин мешуморанд, ки
демократияи ҳарбй ба тамоми қавму халқҳои ҷахон хос
набуд. Баъзе халқҳое, ки вайроншавии сохти ҷамоазйавлодиро аз сар гузаронда буданд, ба мисли аҳолии як қатор
ҷазирахои Уқёнус чандон зоҳиршавии демократияи ҳарбнро
эҳсос накардакд. Инчунин андешаҳое ҷой доранд, кк гӯё
шакли ҳарбй - демократа бевосита ба тартибот ва сохти
чамъияти синфй мубаддал нашуда, балки дараҷа ва сатхеет,
ки ба таъсисёбии давлатҳо заминае шудааст. Дар ин радиф
маъмулан, ҷангҳои ғоратгарона га низоми демократиям
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ҳарбй, ки сабабгори чамъшавии сарват гаштанд, дар навбати
худ омили муҳими инкишофи моликияти хусусй, пайдоиши
синфҳо ва давлат шуданд.

Буиёди истмсмор ва синфҳои чамъияти
Натиҷаи ногузири махсулоти бардавоми изофй ва
моликияти хусусй ба вучуд омадани табақаҳои иҷтимой иқтисодй буд. Дар ҳолате ки сардорони авлоду кабилаҳо,
қоҳинон ва махсусан пешвоёну саркардагони ҳарбй бо
дастаҳои худ сарвати зиёдеро ҷамъ меоварданд, дигар
аъзоёни чамоа чунин кмконро надошта, аз ҷиҳати иқтисодй
аз онҳо фарқ карда, тадриҷан байни чамоа чудой пайдо шуд.
Дар навбати худ аъзоёни ҷамоа бо сабабҳои гуногун
(шароити фаъолияти хоҷагй, микдор ва хайати ҷинсию синну
солии оила ва г...) дар шароитҳои нобаробар карор
гирифтанд. Ин нобаробарй боз бо он афзун гардид, ки
муносибатҳои бонуфузи иқтисодй талаботҳои навро
пешниҳоди ҷамъият намуда, усулҳои пешин махдуд
гаштанд ё аз байн рафтанд. Барои ёрии моддй, ки ҳамдеҳа
ё аъзои чамоа мегирифт, ба ӯ лозим меомад, ки онро ҳатто
бо фоизаш баргардонида диқад. Омиле дигаре, ки то
дараҷае ба табақаҳои доро чудо шуданро пуркувват карда,
онро тезонд ин гуломй буд. Дар чамоаи авлодие, ки
махсулоти бардавоми изофй надошт, гуломй имконнопазир
буд. Барои ҳамин дар бисёр маврид асирон кушта мешуданд,
занҳо ва кӯдакони асир ба аъзогй пазируфта мешуданд.
Баъзан, махсусан дар он ҳолатҳое, ки дар чанг талафот
зиёд буд, мардони асирафтода низ писархонд шуда, ба қавм
ё гурӯҳ шомил карда мешуд. Масалан, аз рун яке аз ахбороти
асри X дар баъзе қабилаҳои ҳиндуҳои Амрикои Шимолй
асирони ҳарбирс ба он оилаҳое медоданд, ки онҳо хешони
худро дар чанг талаф дода буданд.
Пайдоиши маҳсулоти бардавоми изофй имконияти истифода
бурдани меҳнати асиронро фароҳам овард, ки онҳоро ба
гулом табдил медод. Дар аввал гуломон бештар дар хочагй
ва корхои хона исгифода мешуданд. Ғуломон бо ҳамроҳии
хӯҷаин зиндагонй карда, якҷоя хӯрок мехӯрданд. Дар дигар
маврид онхо метавонистанд ба кулбаҳои алоҳида кӯчида,
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хоҷагии хурди худро допгга, 6а соҳибонашон ёрӣ расоканд.
Муносибат ба ғуломон мӯътадил буда, дар бисёр лаҳзаҳо
ғуломон ҳуқуқи молу мулки худро доштанд. Одатҳое дар
халқҳои гуногун вуҷуд доштанд, ки ба ғуломон иҷозат
медоданд ҳатто меросхӯри хуҷаин шавад, бо шахсони озод
ақди никоҳ намоянд, дар ҳаёти ҷамъиятй ва динй иштирок
кунад. Бисёр вақт фурӯхтан, куштан ва ҳатто муроҷиати
бераҳмона ба ғуломон манъ буда, дар ҳолати норозй шудан аз
хӯҷаин ғуломон метавонистанд шикоят кунанд, ғуломи шахси
дигар ш аванд. Аз болои гуломон назорати махсус набуда,
дар ибтидо ғуломон одатан ба гурехтан кӯшиш
намекарданд. Ғуломй якумрй набуда, дар бисёр кавму
халқҳо ғулом якчанд сол кор карда, аъзои комилҳуқуқи
қабила шуда, озодй ба даст меоварданд. Масалан, дар алеутҳо
озодкунии ғуломро кирдори сазовор ҳисоб мекарданд.
Шакли одии ғуломӣ, ки дар он меҳнати гуломон дар
истеҳсолот ҷои махсусро ишгол намекард, гуломдории
хонагй ё гуломдории патриархалй ном гирифт.
Тадриҷан миқцори ғуломон зиёд шуда, меҳнати онҳо
аҳамияти бештарро соҳиб шуда, аз ҳудуди хоҷагии хона берун
баромад. Ғуломон акнун на танҳо барои корҳои хонагй, балки
дар сохтмон, тайёр кардани киштию қаиқҳо, омода кардани
анҷомҳои
гуногуни
рӯзгор,
моҳидорй,
ҷамъоварии
набототҳои фоиданок, кишту кор истифода мешуданд.
Меҳнати ғуломон фоиданок гашта, теъдоди онҳо бо роҳҳои
ҷанг, гуломфурӯшй, тавлид ва г.. зиёд карда шуд. Ҳолати
гуломй меросй шуда, аҳволи онҳо вазнин гашт. Ғуломон
моликият надошта, наметавонистанд оиладор шаванд, ба
ғулом тамга зада, муйҳои сарашонро кӯтоҳ метарошиданд.
Ҳамин тавр, гуломони хонагй тадриҷан ба ғуломони
истеҳсолй табдил ёфтанд. Ғуломон ба гурӯҳи аҳолии беҳуқуқ
ва аз воситаҳои истеҳсолот маҳрумшуда табдил ёфтанд. Вале
пайдоиши муносибатҳои гуломй дигар оқибатҳоро ҳам дошт,
ҳануз ғуломдории патриархалй дар байни ҷамоачиён ба гурӯҳҳо
тақсимшавиро тезонид. Ғуломон ба монанди дигар намудҳои
ғаниматҳои ҳарбй пеш аз ҳама моликияти табақаҳои болоии
кабилавй шуданд. Ғуломонро исшсмор намуда, сарватмандон
боигарй ва нуфузи ҷамъиятии худро афзун мекарданд. Дар
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шароити инкишофи ниҳодҳои моликияти хусусй ва мубодила
сардорони қабилаҳо имкони чамъоварии галлаи бисёртар,
нигоҳубинии намудҳои беҳтарини ҳайвонот, кишту кори
майдонҳои ҳосилхез ва захираи махсулоти косибиро пайдо
карданд. Дигар аъзоёни ҷамоа тадриҷан қарздор шуда, баъзеи
онҳо аз ин ҳисоб гулом мешуданд. Дар бисёр халқҳо
вазъияти гуломони ҳамқавмон аз дигар ғуломон фарк карда,
онҳо чанд ҳукуқҳои худро нигох медоштанду муносибат бо ин
гуломон хубтар буд. Вале, чи хеле ки набошад, сарчашмаҳои
гуломшавй: чанг, дар асирй таваллуд шудан, гуломфурушй ва
манбаи нав қарздорй маҳсуб меёфт.
Бо пурқувват шудани сардорон, пешвоёни ҳарбй ва кохинон
назорати онҳо аз болои ҳаёти чамоа ва дар баробари ин
имконияти гирифтани ҳиссаи нисбатан калон аз мачмӯи
махсулоти изофй пурзӯр гардид. Маълумоти мардумшиносон
далолат мекунанд, ки сардорони қабилаҳои гуногун дар
чамъият нуфузи бештареро ба даст меоварданд. Аз чумла, дар
меланезиягаҳо доҳиён одатан ҳеҷ гуна тӯҳфаро намегирифтанд,
вале боигарии чамоаро идора карда, онро барои худ васеъ
истифода мебурданд. Байни қабилаи маориҳои Зеландияи Нав
бошад, қитъаи замини дохиён аз дигарон бо ҳачму маҳсулнокй
бартарй дошта, дар ҷазираҳои Тонга тамоми замин моликияти
пешвои қавм шуморида мешуд.
Боз як намуди истисмор - чангхои горатгарона ба вучуд омада,
барои он ки аз ғорат халос шаванд, чамоа ва қабилаҳои беқувват
бисёр вақт розй буданд ба ҳамсояҳои пурзӯр, хосса ба пешвоёни
онхо аввал товони чанг, сипас хирочи доимй диҳанд. Ба монанди
ҷангҳои ғоратгарона ё товони чанг пардохти хироч воситаи
махсуси истисмор гашт.
Бо афзудани нобаробарии ичтимой - иқтисодй ва инкишофи
шаклҳои истисмор дар чамъият зидцияти гурӯҳҳое сар шуд, ки аз
рӯи мавқеашон дар истехсолот ва муносибат ба воситаҳои
истеҳсолот фаркият мавҷуд буд. Ба таври дигар иброз кардан
мумкин аст, ки дар чамъият синфҳо пайдо шуданд. Таъсиси
синфхо он дарачае буд, ки форматсияи ибтидой - чамоавиро аз
сохти ғуломдорӣ ё феодали чудо мекард, вале бунёди онҳо ҳанӯз
дар парокандашавии чамъияти ибтидой ба амал омада буд.
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Баробари ин ба табақаҳо ҷудошави тадриҷан расмияти ҷамъияти
ва идеологи гирифта, ба анъана даромад.

Ташаккули давлат
Ба табақаҳо ҷудошавии ҷамъият раванди дуру дарози таърихӣ
буда, он дар пояи сохти ҷамъшпи ибтидой ба вучуд омадааст.
Бархе аз пажӯҳшнгарон дар он акдеша мебошанд, ки сараввал
гурӯҳ ва ниҳодҳои алоҳидаи ҷамъиятя таъсис ёфта, сипас қишрҳои
нави аҳолй рушд намуд. Дар бисёр маврид кбтадои пайдоиши ин
гуна ташкилот, итшфовдои махфй буда, дар байни бисёр қабилаҳо
тавассути пешравй ба иттиҳодияк одамони еарватманд табдил
ёфтанд, чунки дохил шудан ба онҳо бо додани аъзоҳақй, ташкил
намудани зиёфатҳо ва г... вобаста буд. Имкони бо сарват
соҳиб шудан ба мартабаҳои ҷамъиятй ҷой дошт, масалан, дар
баъзе ҳудудҳои Меланезия бо ин васила ҳатто вазифаи
сардори қабиларо ба даст меоварданд. Дар баробари ин
иттифоқҳои махфй аъзоёни худро аз зери ҳокимияти ҷамоаҳои
авлодй озод намуда, моликияти онҳоро ҳимоя мекарданд. Дар
бисьёр мавридҳо масалан, дар мамлакатҳои Африқои ғарбй
чунйн иттифоқҳо ҳуқуқҳои ташкияотҳои авлодй - қабилавиро
маҳдуд карда, худ ба ташкилотҳои байниавлодй ва
байниқабилавй табдил ёфта, вазифаи ҳимоятгари тартиботи
ҷамъиятй, суд ва ҳал кардани масъалаҳои ҷанг ва сулҳро соҳиб
шуда, ташкилоти сиёсиро созмон медоданд. Инкишофи ҷангҳо
мутгаҳидии қабилаҳоро пеш аз қама барои мудофиа талаб
мекарданд, аз сари нав аҳамияти ташкилотҳои ҳокимияти
қабилавиро пурзӯр кард, вале акнун бо шакли демократияи
ҳарбй. Аммо ҳокимияти сарварони ҳарбй дар мадци аввал бо
сарват, мавҷудияти дастаҳои ҳарбй, ҳукмронй аз болои
гуломону ҳамқавмон инъикос ёфта, анъанаҳои пешин дигар
мавқеъ надоштанд. Ба сардорони авлоду қабила тадриҷан
лозим омад ҷои худро ба қамдеҳа ё шахсони наздиктарин ва
сардорони дастаҳои ҳарбй диҳанд, вале дар оянда то ҷое
метавонист моликият ва мазқеашро меросй менамуд.
Демократияи ҳарбй ҳамчун шакли ташкилоти хокимият ба амал
омад. Дар баъзе ҷамъиятҳо, масалан дар бисёр ҷазираҳои
Полинезия аз демократияи ҳарбӣ олигарх;няи ҳарбй сабзида
баромад, лек инкишофи возехро надид. Дар ин ҷо ашрофони
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қадимии авлодй - қабилавӣ вазъияти ҳукмрони худро нигоҳ
дошта, ҳамаи ҳокимиятро муттаҳид намуда, тадриҷан онро ба
даст гирифтанд. Ҳамчунин роҳбарони динии ҷамоа - коҳинон
метавонистанд ҳокимияти воқеии қавмро ба даст оранд. Баъзе
муҳаққиқон ин роҳро мутлақ ҳисобида онро шакли асосй дар
бунёди хокимият меҳисобиданд.
Ҳамин тавр, роҳҳои мушаххаси таъсиссбии давлат гуногун буда,
вале дар ҳамаи мавридҳо равиши гузариш аз он иборат буд, ки
[ ташкилотҳои ҳокимият беш аз пеш аз ташкилотҳои авлодй қабилавӣ канда шуда, ба ташкилотҳои мустақили ҳукмрон табдил
ёфтанд. Бо пайдоиши гурӯқ ва табақаҳои бонуфузи ҷамъиятй ва
; низоми роҳбарй ташкюш давлат ба охир расид. Аломати
муҳимтарини он ба вучуд омадани ҳокимияти махсус мебошад, ки
дар чорчӯбаи муайяни низому тартибот идорадориро ба рох
монда буданд. Пешвоёни қабилаҳо дар сохтори нав ба ҳоким ккяз, корол, подшох, роҷа, хон, султон ва г... табдил ёфтанд.
Наздикони онҳо маъмулан ба мушовирону волиён ва
соҳибмансабон табдил ёфтанд. Дастахои ҳарбии сардорони
қабилаҳо ба қӯшун мубаддал гашта, бо ёрии вай давлат пахш
намудани муқобилиятҳо ва бурдани чангҳоро ба рох мемонд. Боз
як фишанги хокимияти давлатй барои таъсири идеолога
парастиши динй буд. Дигар аломати муҳимтарини сох!Мони
давлатй тақсим кардани аҳолй ба воҳидҳои маъмурй буд, ки ба
ҳудуди авлодй ва қабилавии пештара мувофиқ наомада, он
бокимондаҳои ҳамраъии авлодй - қабилавӣ ва таъсири ашрофони
авлодй - қабилавиро заиф намуд. Дуруст аст, ки дар навбати аввал
ба қисмҳо чудокунии ахолй аз рӯи аломатҳои марзй ҳануз пурра
ва номунтазам буд. Ин аст. ки ҷамъиятҳое дар Африқои Тропикй
маълуманд, ки ҳатто баъди ба вучуд омадани давлат асосан
таксимшавии авлодй - қабилавиро нигоҳ медоштанд. Бисёр
олимон тақсимоти худудиро хамчун меъёри ба вучудоии давлат
кмешумориданд.
[ Ба вучуд омадани давлат натичаи зиддиятҳои дохилй ва
жмчунин пешрафти инсоният дар масири таърих буда, он
дастоварди бузург маҳсуб меёбад1.
1 Оид ба пайдоиши давлат донишҷӯён аз фанхои Асосҳои давлат ва ҳуқуқ,
Щалсафа ва Сиёсатшиносй маълумоти васеъ мегиранд.
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§ 4. Маданияти маъиавӣ дар даврэн ш щ ипи сохти
ҷймьй&ш ибтидой. Инкмюофздэнш ва саньат
Раванда
шидцатноки иҷтнмоӣ
иқшсодии давраи
парс кандашааии сохш ҷамъияга ибтидой 6а тараққиёти ояндаи
ДОНИШҲО кӯмак расонвд. Инкишофи зашщдорй, махсусан
зироаткорй бо ёрии обшор кардана замянҳо, муайян намудани
дазраҳои аниқи обёрй, ибтидои корҳои езҳрой ва ғ... талаб мекарду
он ба тартиб додани тақвим ва мушоҳиддҳоя нуҷумхшшосй
(астрономй) оварда расонд. Агар меланезиягиҳо аз фарқ кардани
ситораҳо ва сайёраҳо дур нарафта бошанд, пас ба полинезиягиҳо
аллакай бисьёр ситораҳои алоҳида ка бурҷҳе маълум буд. Эҳти» .оя
дорад, ки дар доираи чамъияти синфи асбобҳои одции
нуҷумшшюсиро ба кор мебурданд. Хелқи майя барои кдйд
намудани нуктаи мушоҳидавӣ ду чӯй. салибшаклро истифода
мекарданд. Тақвимҳои авзалин одатан қамарӣ (мохтобй) буда, яъне
барои мушоҳидакунй ва муайян кардаки вақг моҳтоб асос ёфта
буданд, ки ёддоштҳо дар ин бора дар бисёр забонҳои муосир нигоҳ
дошта И1 удаанд. Моҳи қамарй тшфибая аз 29,5 шабонарӯз иборат
буда, соли қамарй II- шабонарӯз аз соли шамсӣ кӯтоҳ буд.
Зарурияти мутобиқатя соли кдмарй за шдмсй ба инкишофи
донишхои математики сабаб шуд. Ҳисоб кардани саршумори
чорво, тараққиёти мубодилг - ҳисоб кардани мэьёри қиматро талаб
мекард. Зарурияти бо рақамқся калоя ниш'ОЕ додан ба пайдоиши
рақамҳои дараҷанок ва низоми ҳцсобкунй оварда, минбаъд дар
ҳаёт илми хдндаса (геометрия) ба вучуд омад. Инкишофи дигар
соҳаҳок донишҳои кисбй низ хзмян гуна буданд. Сохтани
истехдомҳо ва иморатҳои калон, воситаҳои накдиёт ба мислк ароба
ва киштиҳои бодбонй на танқо ба инкишофи математика, балки ба
пешрафтк механика кӯмак расонид. Ло пайдоиши гудохтани
маъданҳо фулузшиносй ва то дараҷаз квмиё (химия) ба амал
омаданд. Сайру саёҳат дар хушжн ва бахр ба ҷамъ гардидани
мушоҳидаҳои астрономй, инчунин чугрофия ва хаританигорй
хизмат намуд. Полинезиягиҳо дар вақта сафарҳои дарозмуддати
бахрй аз харитахои чубй за сангчаҳо исшфода карда бо воситаи
онҳо ҷазкраҳо, рохдои бахрй, самти чараёя ва. шамолро тасвир
мекарданд Ҷангу шакор дар иыгшшофи ҷаррохй накши худро
бозяда, муолича ва бӯриданн ҷойқои трбадида, муоличая
косахонаи сар, ҷарроҳмҳоя мурсккаб ба дявдуҳои кадим ва халқи
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майя маълум буд. Афзоиши аҳолӣ ва тараккиёти чорводорй хатари
зиёдшавии касалиҳои сироягкунандаро пеш овард ва бо онҳо
мубориза бурдан тибби ибтидоиро такомул дод. Ибтвдои
донишҳои чамъиятшиносй хеле суст инкишоф ёфт. Дар ин чо чун
пештара тасаввуротҳои асотирй бо дин зич алоқаманд буд. Аз
полинезиягиҳои ҷазираи Раротонга насаби 92 - наел пайдо карда
шуд.. Барои галабош ашрофони авлодиву қабилавй асбобҳои зебу
зинати заргарӣ, аслиҳаи қиматбаҳо, зарфҳо ва либос ба вучуд
оварда шуданд. Дар натиҷаи ин наққошӣ васеь пахн гардида,
давраи аввалини коркарди бадеии фулуз, кандакорй ва хотамкорй
низ рӯ ба инкишоф ниҳод. Инъикоси тассавуроти одамон, тасвири
лаҳзаҳои шикор, маросимҳои гуногун ва орзую омоли одамон ба
пайдоиши санъати ртссомй ва хат мусоидат намуда, аз эътиқоду
бовариҳо санъати чӯбтарошгао ҳайкалсозӣ ибтадо ёфтанд.
Метавон гуфт, ки дар ин даврахо донишҳои илмҳои гуманитарй
ва дақиқ асоси худро пайдо карданд.
Инкишофи дин
Дар рафти парокандашавии сохти ҷамоаи ибтидой мувофиқ ба
шароитҳои нав динҳои гуногун ба вуҷуд омаданд ё инкишоф
ёфтанд.
Гузаштан ба сохта падаршоҳиро барқароршавии
парастиши аҷдодонк мард - хомиёни оила ва авлод хдмеафар
гардид. Дар баъзе ҷамъиятҳои модаршоҳии охир, аз чумла дар
микронезиягаҳо ва лхасҳо ба хомии монанд парастиши ачдодони
зан таррақй кард. Бо пахн гардидани хоҷагиҳои нав аз чумла
чорводорй парастишхои нав пайдо шуданд. Аз ин чо то андозае
симоҳои баъдинаи к.адими миерй Осирис, бобулии Думуз,
финикиягии Адонис, франкиягй - юнонии Дионис ва дар охир
Христос ибтидои худро мегиранд. Пурзӯр гардидан
ташкилотҳои қабилавй ва ба вучуд омадани кабилахо
парастиши ҳомиёш: қабилавиро мустаҳкам намуд, ки дар
образи онҳо ба таври аҷиб хусусиятҳои рӯҳҳои инисиатсия,
кдҳрамонони тачаа;умёбандаи ҳодисаҳои табиат, рӯҳҳо ҷанговарон ва ғ... омехта гардиданд. Шаклҳои динй барои
ин давра хосро параетшш рӯхҳои таъсиррассни итгифокҳои махфй
ва парастиши пешвоёни ҷабнлавй ташкил медоданд. Ин буд, ки
дар бисёр халкҳои Уқёнус, Африка, Осиёи Ҷанубй ҳокимият ва
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пешво муқаддас шумурда мешуд. Дар сшмои пешво донандак
беҳбудиҳои қабиларо медиданд, боварй доштанд, ки ӯ
метавонад ба ҳодисаҳои табиат амр диҳад, ҳосили хуб,
гирифтани моҳии фаровон ва муваффақиятҳои ҳарбиро таъмин
намояд. Пешвоён ҳатто пас аз марг ҳам объекта парастиш
монда, чунин меҳисобиданд, ки онҳо ба рӯҳҳои пургаъсири
мададрасонандаи ҳамқавмони худ, пеш аз ҳама ба ворисони худ
табдил меёбанд. Аммо ҳолатҳое ба қайд шрифта шудааст, ки
пешвое, ки эҳтароми қабиларо сазовор намешуд, ӯ беэътибор
дониста шуда, аз мартаба барканор мегашт, дар баъзе халқҳои
Африқо бошад, ҳатго одати куштани пешвоёни пир дида мешуд.
Ҳамаи ин намудҳои эътиқоду дин бо якдигар омехта ва
печдарпеч гардида, дар як вақт эҳтиромкунии политеистии1
ҳомиёни оилаю авлод ва қабила, рӯҳҳои гуногун ва
доҳиёнро ба вучуд овард. Зинаҳои парастиш пайдо шуда, бо
инкишоф ёфтани демократияи ҳарбй ва иерархияи2 ҳарбй
вазъияти асосиро бештар парастиши худо-ҷанговари
қабилавй ишгол намуд. Бо инкишофи дин гурӯҳи махсуси
ходимони парастиш чудо шуданд. Ҳамин гуна шахсон ходимони касбии парастиш - кохднон шуданд. Одатан онҳо бо ин
ё он дараҷа на танҳо вазифаҳои динй, балки баъзе
донишҳои мусбй, маънидоди одатҳои қабила, мурофиаҳои
судиро низ ба даст гирифтанд. Вале дар ҳамаи ҳолатҳо
коҳинҳо мувофиқ бо тамоилҳои умумии замона вазъияти
худро барои сарватманд шудан истифода намуда, бо
сардорони ҷамъияти худ муттаҳид шуданд ва ба қувваи
бузурге дар чамъият табдил ёфта, тарсдиҳии ҷамоатчиёни
қаторӣ, бенавоён, ғуломонро ба роқ монданд.
Таҷрибаи динии ин давра то он дараҷае ба мустаҳкам
шудани ҳокимияти пешвоён кӯмак расонид, ки дар илми
буржуазй ҳатто назарияи сакралй, яъне огози пайдоиши
давлат аз аҳкоми дин ба вучуд омад. Д ар ҳақиқат,
чуноне ки мо дидем, кор на он кадар одй буд, барои
пайдоиши теократия, ки танҳо яке аз роҳҳои ташаккули
ҳокимияти давлатй буд.
1Политеизм - бисёрхудой.
2 Иерархия - зинаҳои ҳокимият.
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Ҳамин хел дар ларокандагии сохти ҷамоаи ибтидой дин
тадриҷан ба воситаи таъсиррасонии идеологи табдил ёфта,
соҳиби ниҳодҳои пурқудрат мешуд.
Ҷудошавш» мехнати фшгрй. Дар ҷараёни вайроншавии сохти
ҷамоаи ибтидой ҷудешавии меҳнати фикрй аз меҳнати ҷисмонй
шурӯь шуд. Ба қатори чунин одамон пеш аз ҳама шахсоне дохил
шуданд, ки ба фаъолияти ташкилотчигй-идоракунй машғул
буданд, аз ҷумла сардорон ва пешвоёни ҷамоаю қабилаҳо, дар
ибтидо қисман, пае пурра аз иштироки бевоеита аз истеҳсолот
озод шуданд. Ҳамчунин намояндагони дигари сарварону
яешвоёни хярбиён ва коҳинон аз меҳнати ҷисмонй озод шуданд.
Тадриҷан ҷудошавии мехдати ҷисмонй ва фикрй пеш рафта,
соҳаҳои гуногуни фаъолияти маданиро фаро гирифт. Табибону
соҳирон, донандагони одатҳо, то дараҷаи муайян усгоҳои санъати
амалй низ имконияти аз ҳисоби меҳнати фикрй зиндагй карданро
ба даст оварданд. Онҳоро чамоа, авлоду қабила ва дар оянда
доираи ҳукмрон дар таъиноти худ нигоҳ медоштанд. Бисёрии
ноқилон, донандагони одатҳо ва анъанаҳо ба пешвоён рағбат
карда, аз мещати ҷисмонй дур мешуданд.
Павдоюзш хал. Дар авҷи тараккиёта маданията маънавии ҷамъияти
ибтидой ва дар арафаи таъеиоёбии нахустин давлатҳо хатҳои
иероглифй пайдо шуданд. Алифбои шумериҳо, мифиён, эламиҳо,
критиҳо, чиниҳо ва 1 *шйя хатҳои иероглифй будацц. Дергар ншоми
хатҳо бештар инкишоф ёфта, алифбои хиҷой ва харфй - овозй пайдо
шуда, лек дар баъзе кишварҳо шаклқои падинаи хати иероглифй
боқй мондавд, аз чумла ин алифбо дар Хитой нигоҳ дошта шуд
Ба вуҷуд омадак[и хат тақозои ҷамъияти нав ва давлатҳо
буда, ташкили мукотиботи хизматй ва расмй, навиштани
маросимҳои динй, меъёрҳои ахлоқ, қайди андоз, заминҳои
кишт ва дигар кору фаъолияти ҳукумат ба пайдоиши алифбо
шароитҳоизарурировогузошт. Дар фарқият аз пиктографияи
одй идеография омӯзиши дурударози махсусро талаб
мекардвабаоммаивасеъдастнорасбуд.Қисме аз донандагони
идеография (эҳтимол дорад мурратибон) коҳинон дар ибтидо
онро хеле махфй кигоҳ медоштанд. Дар бисёр ҷамъиятҳои
барвақтаи синфй хат имтиёзи коҳинон ва ашрофон буд. Ба
андешаи
олимон
камунаҳои
қадимтарини
хатҳои
идеографй дар ҳазораи IV пеш аз милод дар Шумер ва
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Миср ба вучуд омаданд. Барои ҳамин бисёр муҳаққиқони
хориҷии ҷараёни диффузионӣ мешуморанд, ки идеография
дар ибтидо аз як мавзеъ, пеш аз ҳама дар Шумер ба вучуд
омада, ба дигар марказҳои тамаддун паҳн гардид. Вале
тарафдорони назарияи ба таври конвергентй1 пайдошавии
хат инро. монанди айнияти дар идеограмма инъикосёфтаи
объектҳои воқеии олами берунй масалан, қисмҳои бадани
инсон ва ҳайвонот, маънидод мекунанд.
Метавон баён кард, ки дар якчанд марказҳои қадимаи
маданият, аз чумла дар Шумер, Миср, Хитой, хат дар зинаи дар
инҷо пайдошавии синфҳо ва давлатҳо ба шакли монанд ба вуҷуд
омада, ба кишварҳои ҳамсоя паҳн шуд. Аммо маълум хдм ҳаст, ки
баъзе халқҳо, масалан баъзе қавму қабоили Африқои Тропики, бе
хат ба чамъияти синфй дохил шуданд.

1 Конвергенсия- лот. Сопуегдепз- мутобиқат, монандй, мутобиқати
кадом як аломат, хусусияти ходисаҳои аз якдигар вобаста набуда.
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§5. Равандҳои этникӣ ва забонӣ дар давраи аз байн
рафтани сохти ҷамоаи ибтидой.
Аз байн рафтани
умумияти қабилавӣ ва ақлдароии халқият
Намуди асосии умумияти этникии ба давраи классикии
чамъияти ибтидой хос кабила буд. Ба монанди дигар шаклҳои
таърихии этносҳо, қабила умумияти дарк кардашудаи забои ва
маданият мебошад, ки дар ҷараёни истеҳсолоти маводи моддй
ва барзиёд истеҳсолкунй дар марзи муайян ташаккул ёфтааст.
Умумияти этникии қабила ду хусусияти муҳим дошт. Якум, он
ба синфҳои ҷамъиятӣ тақсим намешуд ва вобаста ба ин
маданияти қабила тамоман якхела буда, дуюм, кабила
умумияти хешутаборй дошта, ба ҳамин мувофиқ худшиносии
он дар доираи як аҷцод махдуд буд.
Вайроншавии сохти чамоаи ибтидой бо аз байн рафтани
хусусиятҳои қабилавии этнос ҳамқадам аст. Ба табақаҳо
ҷудошавии кабила ва пайдоиши нобаробарии синфй сохтори
қабилавиро дигаргун карда, байни аъзоёни он фарқияти иҷтимой
- иқтисодй бештар шуд. Дар як вақт бо роҳҳои мухталиф
вайроншавии умумияти хешугабории қабилавй ба ҳаракат
даромаданд. Дар рафти гузаштан аз чамоаи авлодй ба чамоаи
худудй (ё ҳамсоягй) алоқаҳои хешу таберй суст шуда, тадриҷан
ҷои онро шаклҳои нав шрифт. Бо инкишофи ҷангҳои
горатгарона, ки барои аз як чо ба ҷои дигар кӯчидани аҳолй ва
забткорихо ёрй мерасониданд, омехташавии оммавии авлодхо ва
қабилаҳо шурӯъ ёфтанд. Ба омехташавии этникй инчунин
гуломдории ибтидой, озод кардани гуломон ва г... ёрй расонд.
Эндогамияи қабилавй хамчун меъёри асосй катъ гардида,
экзогамия доираи алоқаҳоро васеъ намуд.
Хдмин тавр умумияти ичтимоии якхелаи хешугабории хунй ба
муносибатхои нави этникй иваз шуда, ки дар онҳо мувофики
таснифоти Ф.Энгелс: «дар хама чо авлодхо ва қабилаҳо омехта
шуда, дар байни одамони озод гуломон, шахсони дар зери ҳимояи
дигарон буда, бегонагон зиндага мекарданд». Ин омилҳои нав дар
илми мардумшиносй бо истилоқҳои махсуси «гурӯҳ», «оилаи
қабилахо», «умумияти байни гурӯҳӣ», «хамкабилавй» ё «байни
қабилавй» ифода меёбанд. Ин мафхумҳо байни намуди аввалини
таърихии умумияти этникии чамъияти синфй - халқият мавқеи
мобайниро ишғол мекард ва давраи гузариш аз шакли қабилавй ба
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шакли халқият буд, Барои ҳамин хусусияти вай мухталиф буда, дар
он ҷудошавии иҷгамой аллакай вуҷуд дошт, аммо ҷудошавии
синфй ҳанӯз набуд. Аллакай ба дараҷаҳо тақсимшавии маданӣ
вучуд цошт, вале муқовимат пурзӯр набуд. Аксаран аз қабилаҳо аз
рӯи баромад забону маданияти ба ҳам наздик доштанд. Вале гоҳо
қабила ва авлодҳои бегона шомили қабилаи дигаре мешуд, ки ин
ба ташкили иттиҳодаяҳои қабилаҳо ва умумияти бештаре асос
мегузошг. Баъзе олимон (Н.Н. Чебоксаров, В.Ф.Генинг, В.Нэррол,
М.Фрид ва диг.) чунин мешуморанд, ки маҷмӯи қабилаҳои бо хам
хеш ҳанӯз дар давраи камолоти ҷамъияти ибтидой мавҷуд буда, аз
рӯи худуд, умумияти забонй, мадакй, никоҳ ва дигар аломатҳо
муттаҳид буданд. Масалан, чунин мокандиро дар бумиёни
Австралия дидан мумкин аст, ки ба як кдтор гурӯҳи қабилаҳо
умумияти забонй ва маданй хос буд, ки он қксман дар натиҷаи
хешу таборй ва қисман дар натачай алоқаҳои зичи байни онҳо ба
амал омада буд Аммо аз тарафи дигар ин наздикй хислати махдуд
дошта, (мувофиқи шаҳодати яке аз муҳаҳқиқон А.Элкин омили
асосии пайвандкуни дар Австралия умумияти асотирй буд) хднӯз
ба ташаккули ягонаи худшиносии кабилавй наозарда буд. Ғайр аз
ин хдтто чунин умумияти ибтидоии байникдбилавй дар хдма ҷо
набуд. Аммо сарчашмаҳои таърихӣ шаҳодат медиханд, ки
наздикии қабилаҳо дар давраи антиқӣ ва ибтидои асри миёна низ
мавчуд буд. Масалан, ахейиҳо ва дорийҳои Элладаи кадим,
қабилаҳои славянҳои шарқии поляну древлянҳо, вятичу
кривиченҳо, дреговичҳо, қабилаҳои германию келгй ва диг.
Раванди ташаккулёбии иттиқоди қабилавй аз рӯи маводи
мардумшиносй низ дида мешавад, масалан, дар яке аз қабилаи
банту дар асрҳои ХУП - XVIII дар сохта авлодй-қабилавӣ ва дар
оғози дара чаи вайроншавии кабилавй расвда буданд. Дар аввали
асри XIX дохии яке аз кдбилаҳо Дингисвайо барои он ки ба
ишғолгарони англисҳо зарба занад, бо қуввак ярок ба мупаҳид
намудани қабилаҳои хамсоя сар кард. Ба сарлашкари машҳури ӯ
Чака, ки ба муқобили англисхою ипмфоқчии онҳо-қабилаи бурҳо
муборизаро мебурданд, имконияг пцщ якчанд кдбшгаҳоро ба худ
тобеъ карда, ташкилоти пурзӯри харбй ва шакли хукмронии ҳарбкдемократа бунёд намоянд. Дар рафш муборизаи байниқабилавй ва
дохилиқавмй ба табақаҳои иҷткмои ҷудопгавй пурзӯр шуда,
муносибатҳои истисморӣ инкишоф ёфта, омехташавии оммавй ва
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махлутшавии гуруҳқои алохдца ба амал омад. Дар баробари ин
алоқаҳои иқтисодй ҷорӣ гашта, марҳилаҳои ҳамгироии забонй ва
маданй ҷараён ёфтанд. Тамоми ин ҷараён, ки бо зарурияти рӯзгор
тезу тунд шуда буд , аллакай дар аввали асри XX ба умумияти
возеҳи байниқабилавӣ оварда расонд, ки бо номи қабилаи Чака
номи амазулу ё зулу (зулусҳо)-ро гирифт.
Ташкилёбии халкият асосан ба давраи чудошавии чамъият
ва таъсиси давлат рост омад. И нро ба чузъҳо чудошавии
ояндаи и чтимой - маданй ва ба қисмҳои ҳудудӣ табдил
додани алоқаҳои хешу таборй ҳамроҳй мекард. Дар ин раванд
худи давлат нақши хеле калонро бозида, тақсимоти
маъмуриро чорй намуд ва то дараҷае инкишофи маданиро
ба тартиб даровард. Дар сурате, ки сарҳадҳои давлатй
якчанд иттиҳоди қабилавиҳоро дар бар мегирифт, дар баъзе
сохторхои сиёсй чунин ҳудудҳо ба мулкҳои алоҳида (князгарй,
графигарй, хонигариҳо ва ғ...) табдил ёфта, хусусиятҳои
забонй, маданй - маишй ва дигар чанд хусусиятҳои худро дуру
дароз нигоҳ допгганд.
Ба вучуд омадани оилаи заб о н т То давраи ба забонҳои халқият
табдил ёфтани забонҳои қабилаҳо ва иттиҳоди қабилаҳо аллакай
аксарияти оилаҳои забонҳо ташаккул ёфта буданд. Рочеъ ба
масъалаи ибтидо ва роҳҳои ташаккул ёфтани оилаҳои забонҳо ду
назарияи асосй вучуд дорад. С.П.Толстов тахмини илмии
боншинос Д.В.Бубрихро инкишоф дода, эҳтимолеро дар бораи
'нин як пайдарпаии забонии ибтидоии мавчударо пешниҳод
кард. Мувофиқи фикри ӯ инсоният дар ибтидо ба забонҳои
бисере гуфтугӯ мекард, дар худуди чамоа яке ба дигаре ба тадрич
егузашт, аммо аллакай дар охири палеолита охир ва аввали
езолит ба гурӯҳҳои бештар калон дар оилаҳои забонхо
уттаҳидшавй шурӯъ меёбад. Гурӯхи аз мутахассисон
еҳисобиданд, ки инро боқимондаи забонҳои ба қисмҳои хурд
ҷудошудаи ахолии таҳчоиҳои Австралия ва вилоятҳои дохилии
Гвинеяи Нав ва ғайра ба таври ғайримустақим тасдиқ мекунад.
Дигар нуқтаи назар оилаҳои зиёди забонҳоро ба як решай
умумии мезолитй бурда мерасонанд. (В.М.Иллич-Свитич).
Аксарияти мутахассисон бошанд чунин мешуморанд, ки ба вучуд
омадани оилаи забонҳо асосан ба давраи вайроншавии чамъияти
ибтидой рост меояду ҷараёнҳои муҳочирати оммавй, омехташавй
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ва махлутшавии аҳолй барои он хос асг. Ин равандҳо аз як тараф
ба тафрикаи забонй, аз тарафи дигар ба омезиши нопурраи онҳо
оварда расонида, дар оянда ба ҷудошавии забонҳо асос гузошт.
Бо вуҷуди ин хдмаи назарияҳо якдигарро истисно намекунанд.
Бунёди оилаи забонҳо метавонист дар давраи васеъ гардидани
ойкуменҳои аввалин ба амал оянд ва дар давраи вайронптавии
ҷамъияти ибтидой суръатнок гарданд. Чи хеле ки набошад, дар
охири таърихи ибтидой аллакай оилаҳои калони забонҳо вуҷуд
доштанд. Дар Африқои Шимолу Шарқй ва Осиёи Пеш оилаи
семитй-хамитй ташаккул ёфт, ки ба он забонй мисриёни қадим,
гурӯхҳои халқҳои семитй (аккодиҳо, бобулиҳо, ассириҳо,
финикиҳо, яҳудиёни қадим, арабҳо ва ғайра), кушитй
(сомалиҳо...) ва гурӯҳи барбарй дохил мешаванд. Шимолтар аз
он оилаи забонҳои қафқозӣ ташаккул ёфт, дар ҷануби Африқои
миёна оилаи забонҳои банту ба вуҷуд омада, баъдан дар қисми
ҷанубии Африқо паҳн гардид,
Дар Осиёи Ҷанубӣ оилаҳои забонҳои дравидӣ, мунда ва монкхмер, дар Осиёи Ҷанубу Шарқй ва Уқёнус оилаи австронезй
(малай-полинезӣ) ҷудо шуданд. Дар Осиёи Шарқй оилаи хитой тибетй, ки ба гурӯҳҳои тай хитоӣ ва тибетй - бирманй ҷудо
мешавад, ташкил ёфт. Осиёи Марказй манбаи паҳншавии
забонҳои оилаи олгой шуд, ки намояндагони он халқҳои туркй,
муғулй ва тунгусй - манҷурй мебошанд. Дар Сибири ҶаНубу
Ғарбй оилаи забонҳои уралӣ (финй-угрй-самодий) ташаккул ёфта,
ба шимол ва ғарб паҳн гардиданд.
Ҳдмчунин дар Авруосиё калонтарин дар ҷаҳон оилаи забонҳои
ҳиндуаврупой ба вуҷуд омад, ки ба он дар баробари якчанд
забонҳои аз байн рафтаи тамаддуни қадимй, забонҳои ҳозираи
славянй, балтикй, германй, келтй, романй, эронӣ, ҳиндӣ, инчунин
арманй, юнонй ва албанӣ дохил мешаванд. Забонҳои қабшхаҳое, ки
канораҳои ойкуменҳои ибтидоиро махжан карда буданд, ба дарачди
камтар омехташавӣ ва ба қисмҳо чудошавии забониро аз сар
гузарониданд, аз ҷумла австралиягиҳо, ҳиндуҳои амрикой ва ғ...
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§ 6. Ҷ ам ъияти ибтидой ва давлат
Ҷамъиятҳои синфй беш аз 5 - 6 ҳазор сол пеш ташаккул
ёфтанд. Дар охири ҳазорсолаи IV то мелод дар водии Нил ва
Байнаннаҳрайн, дар миёнаи ҳазорсолаи III то мелод дар
ҳавзаи дарёи Ҳинд, дар ҳазорсолаи II пеш аз мелод дар
ҳавзаи баҳри Эгей, Осиёи Хурд, Финикия, Арабистони
Ҷанубй, ҳавзаи дарёи Хуанхэ, дар ҳазорсолаи якуми то
милод ва якуми милод дар қисми зиёди худуди Олами Кӯҳан
ва Амрикои Марказй давлатҳо ба вуҷуд омаданд.
Аз нуқтаи назари давргузории раванди умумиҷаҳонӣ таърихй ба вучуд омадани давлатҳои кадимтарин аллакай
охири таърихи ҷамоаи ибтидой ва ибтидои таърихи
ҷамъияти синфист.
Мусаллам аст, ки ба вучуд омадани давлатҳои қадимаи
Миср натанҳо дар таърихи худи мисриён, балки хамсоягони
сгршумори онҳо, ки бевосита ба таъсири тамаддуни синфй
дучор шуда буданд, омили халкунанда буд. Вале
муносибатҳои ибтидой - чамоавй дар хамачо яксону якранг
барҳам нахӯрда, боқимондаҳои онҳо дар
давлатҳо
(махсусан, ниҳодҳои давраи вайроншавии сохти ҷамоавию
авлодй) дуру дароз маҳфуз монданд. Ҳамчунин байни
қабилаҳое, ки дар гӯшаю канорхо зиндагй мекарданд
ҳукмронии боқимондаҳои ибтидой дуру дароз давом кард.
Дар баробари ин хусусан байни чорводорон, мохидорон ва
гурӯҳи одамоне, ки ҳаёти кучи ва нимкучй мебурданд
унсурхои чамъияти ибтидой ба мӯҳлати тӯлонй давом кард.
Боқимоцдаҳои сохти чамояи ибтидой дар чамъиятҳои синфй:
Боқимондаҳои муносибатҳои чамоаи ибтидой дар чамъиятҳои
барвақтаи гуломдорӣ ва феодалй бештар мавқеъ доштанд.
Маъмулан сабабҳои бокй мондани унсурҳои чамъияти ибтидой
зиёданд, аз чумла: шароитҳои чуғрофй, табий, сохти ичтимой ва
иқтисодии қавму қабилаҳо ва ғ..,
Дар ҷамъиятҳои барвақтаи синфии Осиё, Африқо ва
Амрико муддати зиёд нишонаҳои сохти чамоаи ибтидой
нисбатан устувор ҷой дошта, иттиҳоди қабилаҳо ва кавму
авлодҳои нерӯманд мавқеи худро нигоҳ дошта, ҳатто дар
давлат мақоми хешро пурқувват намуданд. Аз ҷониби дигар
дар тамоми сохти ғуломдорй ҳудуди қавму қабилаҳо аз
марзҳои давлатҳо ба маротиб зиёд буд. Инчунин дар
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давраи феодалй даҳқо қавму қабилаҳое дар ҳамсоягии
давлатҳо сукунат доштанд, ки дар сатҳи гуногуни
тараққиёт қарор доштанд.
Аз ҷумла қабилаҳои
мухталифи «варварӣ» то асрҳои VI - IX дар Аврупои
Ғарбй дар сохти худ боқӣ монданд. Баробари ин дар
форматсияи иҷтимой иқтисодии ғуломдорй ва феодалй дар
радифи оилаҳои хурд, оилаҳои калон дуру дароз нигоҳ
дошта мешуд, ки намунаи мавҷудияти он дар муҳити
классики ҒатШа-и римй ба шумор меравад. Боқимондаҳои
алоқаҳои патриархалй - авлодй бошад байни халқҳои зиёд
нигоҳ дошта мешуд, аз ҷумла арманиҳо, гурҷиҳо, молдавиҳо,
украинҳо, булғорҳо, арабҳо ва ғ... то ҳол урфу одатҳои
пешинро нигоҳ медоранд. Ҳамчунин нуристонҳои (кофирҳои)
Афғонистон ва баъзе халқҳои Хитои Ҷанубй то давраҳои
наздик
дар
сохти
патриархалй-ғуломдорй
зиндагӣ
мекарданду халқҳои зиёди кӯҳистон, масалан халқҳои
Қафқози Шимолй, тоҷикони Бадахшон, яғнобиҳо, курдҳо ва ғ...
муносибатҳои падаршоҳй - феодалй дуру дароз нигоҳ доштанд.
Дар шароитҳои сохти падаршоҳй - феодалй байни
чорводорони кӯчманчй тақсимоти шакли авлодй-қабилавй,
боқимондаҳои анъанаҳои патриархалй-авлодй, ташкилотҳои
ҳокимияти ҳарбй-демократӣ устувор нигоҳ дошта шуданд. Чунин
васеъ нигоҳ дошта шудани боқимондаҳои муносибатҳои ибтидой
дар халқҳои мухталиф дар замонҳои ҷудогона ҷой дошт.
Боқимондаҳои анъанаҳои патриархалй, одатҳои бештар
қадимии никоҳу оила, пардохти маблағе бар ивази духтари
арӯсшаванда, бисёрзанй, левират, сорорат ва ғ... бисёранд.
Ҳамзамон бештари парастишҳои ибтидой ба монанди
парастиши аҷдодон, боқимондаҳои урфу одатҳои пешин дар
дин нигоҳ дошта шудаанд.
Канораҳои тосинфни ҷамьнягҳоя синфй: То нимаи дуюми
ҳазорсолаи якуми милодй, ки ба ин давра ташакхулёбии аксарияти
давлатқои феодалй рост меояд, худуди қавму кдбилаҳо аз марказҳои
тамадцун васеьтар буданд. Дар Олами Кӯхдн ба он Арктика, қариб
хэмаи ҷднгалзори тропики ва тамоми Олами Нав (ғайр аз вилояги
на он қадар калони тамаддуни кдцимии Амрикои Марказй ва
паҳнкӯхи Анд) пурра дохил мешуд. Худуди пгхдовари Уқёнус ва
Австралия хдтто то давраи мустамликакунии аврупоиҳо аз пояи ба
вуҷуд омадани давлатдории барвақта дур нарафт. Сабаби чунин
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васеъ ва дуру дароз кигоҳ дошта шудани сохти чамъияти ибщдой
пеш аз хама бо тараққиёти кавму кабилахои он ва муҳита зист
вобаста буд. Дар баробари ин ба муҳити ногувори табий махдуд
кардани аҳолии таҳҷоии манотиқи зиеди олам аз тарафи ғасбгарони
аврупой вазъияти ощоро гарентар менамуд.
Аммо ба вучуд омадан ва тадриҷан васеъ шудани доираи
давлатҳо ба сустшавии мавқеи қабилаҳо оварда расонд.
Ҳанӯз давлатҳои кадим, сипас асримиёнагй бо ин ё он
восита бо бисёр қабилаҳо муносибат намуда, равобити
мутақобиларо чорй карда, ба ҳамсоягони худ таъсири
бевоситаи ичтимой, иқтисодй ва маданй мерасониданд.
Мавриди зикр аст, ки барои давлатҳои ғуломдорию
феодалй худуду канораҳои аз марказҳои тамаддун дур дар
бисёр маврид яке аз сарчашмаҳои муҳимтарин ба даст
овардани ғуломон буд. Аз тарафи дигар қабилаҳое, ки
аллакай ба демократияи ҳарбй ва иерархияи ҳарбй дохил
шуда буданд бисёр вақт ба давлатҳои ҳамсоя ҳуҷум
мекарданд ва бо забткориҳои худ гузариши чамъиятҳои
фартутшудаи ғуломдориро ба сохти феодалй тезониданд.
Таъсири дутарафаи ҷамъиятҳо ба дарачаи зиёдтар, пас аз
кашфиётҳои бузурги ҷуғрофй, дар натичаи вусъатёбии
мустамликакунии. феодалй ва капиталистии давлатҳои
аврупой инкишоф ёфт. Раванди мустамликакунии кишварҳо
барои кавму кабилахои зиёд оқибатҳои ҳалокатовар дошт,
аз чумла тасманиягиҳо пурра махв карда шуданд, кариб
тамоман қабилаҳои наздисоҳилии Австралия, бушменҳо,
қабилаҳои Вест-Ҳиндустон ва Аргентинаи Марказй ба
ҳалокат дучор шуда, беш аз 30 қабилаи Бразилияи чанубу
ғарбй ва такрибан аз се ду ҳиссаи ахолии ҳиндуҳои ИМА
нобуд шуданд. Дар Африка аз асри XV сар карда, дар рафти
бурдани ахолии таҳҷой ба ғуломй ба Амрико кариб 100
млн. одам маҳв шуданд.
Ба як кием қабилаҳо имконият шуд, ки аз таъқиби
мустамликадорон фирор карда, ба ноҳияҳои дастнораси
ҷангалҳои тропики, биёбонҳо ва кӯҳсорон гурезанд ва дар
он чо хусусиятҳои худро нигоҳ доранд. Миқдори ками ин
гуна қабилаҳо ҳоло хам дар хавзаи Амазонкаи Бразилия,
Африқо, вилоятҳои дохилии Гвинеяи Нав ва Австралия
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ҳастанд, ки аз ҳуқуқҳои қабилавии худ бархурдор буда, дар
ҳудудҳои муайян зиндагӣ мекунанд.
Инкишофи халқхои қафомонда дар замени навтарин: Дар
инкишофи халкхое, ки дар пояҳои гуногуни тағиротҳои сохти
авлодй меистоданд чанд ҳодисаи асри XX, аз ҷумла Инқилоби
Октябр ва аз мустамликаҳо озод шудани кишварҳои зердаст, аз
ҷумла Ҳиндустон, Покистон ва як қатор давлатҳои Африқо
таъсири муҳиме гузошт.
Дар рафти сохтмони давлати Иттиҳоди Шӯравй халқҳои
зиёди Шимол, Ш арқи Дур, Сибири Ҷанубй, Қафқози
Шимолй, Осиёи Миёна, ки онҳо асосан дар сохти падаршоҳӣ
- феодалй қарор доштанд ба сохти нав ҳароҳ карда шуданд,
ки ин оқибатҳои мусбат ва манфиро соҳиб аст.
Дар ҳаёти дохилии қабилаҳои мухталиф ҳатто дар замони
муосир сохти авлодй- қабилавй, низоми кабилавй, таъсири
доҳиён ва фаъолияти иттифоқҳои мардон, хукмронии
идеологияи
авлодй-қабилавй
ва
дигар
сохторҳою
анъанаҳои авлодй - қабилавй, ки номи трибализмро1
гирифтаанд, нақши муайянеро мебозанд. Як қисми олимон
чунин мешуморанд, ки баъзе тартиботҳои ҷамоавй ба
монанди анъанаҳои ёрии байниякдигарй ва ҳимояи
ҳамдигар метавонанд дар муттаҳидкунии хоҷагии деҳот ё
машғулиятҳои қабилаҳо нақши мусбат бозида, барои
мутобиқшавии онҳо ба ҳаёти нав мусоидат намоянд, ки
дурустии ин гуфтаҳо ва тақдири минбаъдаи онҳоро вақт
нишон медиҳад.

1 Л о т . т п Ъи 8 - қабила.
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Тасвирҳо

Назру ниёз ба оташ

Парастиши бут
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Одами ибтидои
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Одами ибтцдои

Манзараи ҷанг
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Одами неандертали ва кроманони

Одами неандертали
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Кучиши мамонтҳо

Дар моҳи майи соли 2007 дар Ямала (худуди Русия) гавазнпарвар
Юрий Худи насади яхшудаи бачаи мамонтро пайдо кард. Новобасга ба
оне, ки ин мамонтбача 37 ҳазор сол пеш зистааст, ҷасад дар холат хуб
боқӣ мондааст. Тақрибан ин ягона нусхаи ин ҳайвони несгшуда
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мебошад, ки то ба рузгори мо кариб дар шакли асл расидааст. Вазни
тахминан 50 кг. мебошад.

Зарфи тасвирдор аз бошишгоҳи мадананияти
Триполи (Украина). Энеолит, ҳазораи III то м.
Москва. Осорхонаи таърихи.
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Гови ярадор, тасвир аз гори Алтамира (Испания)

Зарфи нуқрагин аз қургони Майкоп (Қафқози Шимоли). Охири
ҳазораи Ш - ибтидои ҳазораи II то м. Санкт- Петербург. Эрмитаж.
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ШАРИФОВ РАҲМОНАЛИ ЯТИМОВИЧ,
АСОЕВ САБЗААЛИ УБАЙДОВИЧ

ТАЪРИХИ ҶАМ ЪИЯТИ ИБТИДОИ

Муқарриз н.и. т. мудири кафедраи таърихи умумии ДОТ
6а номи С. Айнй, Муродов А.

Б й № 4451

Ба матбаа 20.08.2011 супорида шуд. Ба чопаш 30.09.2011
имзо шуд. Андозаи 60x841Лб. Қогази офсетй. Чопи офсетй.
Тйпез
К.отап Т). Адади нашр 300.
Нархаш шартномавй.
Муассисаи нашриявии «Ирфон» -и Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии
Тоҷикистон. 734018, ш Душанбе, кӯчаи Н. Қарабоев, 17.
Дар матбааи «Еаҳманрӯд» чоп шудааст
ш. Душанбе, кӯчаи Сино 42.
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