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 نظير احمد کوکر
 

رن  ڳئ ئ رئن     
ئس ئ ا ئ ئ      

 

Abstract 
 

TOTEMISM: SOCIO-LINGUISTIC STUDY 
OF AN IDEA RELATED TO ANIMALS 

 
This paper is the research study of social life in a society 

which pertains to pre-historic age. 
Totemism is a symbolic belief in which a person, family or 

clan sets up their relationship with its parts, things and living be-
ings, which form part of their life and come into contact in one 
way or the other; those actors are called totems. 

The actors which come into contact with a person can be 
animals or living things, viz: a plant, insect, bird or even a mythi-
cal entity. They have their own language of understanding each 
other; may be through rituals, marriages, ethics, sacred beliefs, 
good or bad omens etc. 

Such beliefs or festivals were prevalent among many cen-
turies viz: Africa, America, Malaysia, India, etc. 

Many of those totems have been discussed in this paper, 
which now a days are present in the pages of past history. But 
those are rich past of the Nations which need to be explored and 
presented for refreshment of the minds of present generation so 
that their knowledge could be enhanced. 

.  قبيلي جي ٻـولـي جـو لـفـظ آهـي(Ojibwa)ڏکڻ آمريكا جي اوجيوا ‘ ’  
سڀ کان اول ٹوٹم ڏانهن اسكاٽ محـقـق، .    ڀيڻ ڀا جو رشتو:ٰٹوٹم لفظ جي معني آهي

جنهـن دنـيـا جـي كـيـتـرن قـبـيـلـن ۽ قـومـن ۾ .   ع ۾ توجهه ڇكرايو هو1869ميك لينن 
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ٹوٹم اهڑي عالمتـي تصـور يـا عـقـيـدي .   ٹوٹميت جي تصورن جي نشاندهي كئي هئي
کي چئجي ٿو، جنهن ۾ كنهن فرد،كٹنب يا قبيلي جو تعلق كنهن شي، ٻوٹي، جانور 

آڳاٹي  زماني جا وحشي قبيال پنهـنـجـو پـنـهـنـجـو خـاص .  يا پکي سان ظاهر كيو وڃي
نشان مقرر كندا هئا،جيكو كو جانور يا پکـي هـونـدو هـو، جـنـهـن کـي هـو پـنـهـنـجـو 

هك ئي ٹوٹم يانياتي نشاني رکڻ وارا هكٻئي جي مدد كـرڻ . سرپرست سمجهندا هئا
 رشـتـو (Ritual)‘   رسـمـاتـي’ قديم مـعـاشـرن ۾ ٹـوٹـم هـك اهـڑو .   فرض سمجهندا هئا

. آهي،جنهن تحت كو قبيلو، ٹوٹم جو وارث به ٿئـي ٿـو تـه ان جـو جـانشـيـن بـه ٿـئـي ٿـو
ٹوٹمـيـت جـو تصـور .  انساني ثقافت ۾ ٹوٹم، قبيلي جي محافظ جو كردار ادا كري ٿو

گهڻو كري دنيا جي سڀني ملكن ۽ قومن ۾ كنهن نـه كـنـهـن صـورت ۾ رائـج رهـيـو 
هن وقت به مالئيشيا، آفريكا،گني،آمريكا ۽ آسٹريليا جي ماڻهن جي مذهبي ۽ .   آهي

 . ثقافتي زندگي  ۾ ٹوٹميت جو گهڻو عمل دخل نظر اچي ٿو
تاريخ ۽ تهذيب کان اڳ واري زماني ۾ كائنـات ۽ دنـيـا ۾ مـوجـود شـيـن کـي  

سڃاڻڻ ۽ سمجهڻ کان وٺي، انساني سماج جـي تشـكـيـل تـائـيـن ٹـوٹـمـيـت جـي تصـورن 
انـهـن تصـورن فـرد کـي كـٹـنـب ۽ كـٹـنـب کـي  .   بنيادي نوعيت جو كردا ادا كيوآھي

اهي موقعا پيدا ئي تڎهن ٿـيـا جـڎهـن فـردن ۽ .   قبيلي ۾ ضم ٿيڻ جا موقعا فراهم كيا
ٹـوٹـمـيـت جـا اهـڑا اهـڃـاڻ  .   قبيلن کي يانيات جي تصورن واري  اهڃـاڻـي سـڃـاڻـپ مـلـي

 .موجوده سماجي زندگي ۾ به ڏسي سگهجن ٿا
علم االنسان جي مطالعي مان اسان کي خبر پوي ٿي ته دنيا جي ماڻهن،قبيلن ۽  

 (Totemism)‘ ٹوٹميت’قومن جي ٻولين توڙي زندگي جي ٻين كيترن ئي  پهلوئن تي 
جا تصور يا عقيدا گهڻو اثرانداز ٿيا آهـن، پـر هـتـي ٹـوٹـمـيـت جـي فـقـط انـهـي رخ تـي 
روشني وڌي پئي وڃي، جنهن مان اها خبرپوي ته مختلف معاشرن ۾ ٹوٹميت جي كـري 

كهڑا جانور انهن سماجن ال مقـدس .   جانورن بابت كهڑا تصور، رويا ۽ عقيدا اپنايا ويا
انسان ۽ جانورن جو تـعـلـق،جـانـورن جـي اهـمـيـت کـانسـوا .   ۽ كهڑا ممنوع يا ناپاڪ ٿيا

. جانورن جي حوالي سان فن،آرٽ،موسيقي ۽  ٻولين تي مرتب ٿيل اثرن جو پـتـو پـونـدو
جنهن وسيلي جانورن سان الڳاپيل عالمتن ۽  اهڃاڻن جو پس منظر سمجهڻ ۽ انـهـن جـي 

 . درجيبندي كرڻ ۾ آساني ٿيندي
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انهن ديوتائن جا .   انهن جا سوين ديوتا هئا.   ٹوٹميت جو رواج هوپڻ مصرين ۾  
گهيٹو،ڍڳو، ڳئون، مگر مڇ، ٻـلـي، نـانـگ،گـدڙ،بـانـدر، :   ناال پکين ۽ جانورن جهڑوڪ

. عقاب، سرڻ، ڳجهه وغيره جي نالن سان منسوب هئا ۽ اهي مقدس سمجهـيـا ويـنـدا هـئـا
. انهن کي مارڻ جي سزا موت هوندي هئـي.   انهن جا عبادت خانا به تعمير كيا ويندا هئا

اتي اهـڑا بـه .   دريافت جي حوالي سان، آسٹريليا ويجهڑائي واري دور سان تعلق رکي ٿو
جانور آهن جيكي دنيا ۾ ٻين هنڌن تي ختم ٿي چكا آهن،اتي اڃا تائين بـه كـي اهـڑا 
اڻ سڌريل مقامي وحشي ماڻهو رهن ٿا جن جو پنهنجي پاڙيسرين سان طـبـعـي يـا لسـانـي 

كـتـي کـان .   هو نه كو گهرٺاهين ٿا، نه ئي زمين پوکين ٿا.   نموني جو كو تعلق كونهي
اهـي .   آسٹريليا جي انهن قبيلن جو مذهب ٹـوٹـم آهـي.   سوا كو به جانوركونه ٿا پالين

قبيال جيكي مختلف برادرين ۾ ورهايل آهن،انهـن جـا پـنـهـنـجـا جـدا جـدا ٹـوٹـم آهـن، 
بـهـرحـال انـهـي ۾ كـوبـه شـك كـونـهـي تـه .   جيكي انهن جي نالن کي به ظاهر كـن ٿـا

 . ٹوٹميت هر تهذيب جي هك مخصوص دؤر ۾ الزمي موجود رهي آهي
سماج ۾ ٹوٹميت جو واهپو ٻن نمونن سان ڏسڻ ۾ اچـي ٿـو، هـك رسـمـن جـي  

سماجي رسمن ۾ شادي غـمـي يـا مـوت،تـعـلـقـات، .   صورت ۾ ٻيو ٻولي جي صورت ۾
رشتا ناتا، اخالقيات ۾ چڱو يا خراب، سڀاڳ يا نڀاڳ، حالل ۽ حرام جي مـعـامـلـن سـان 

سماج جي اهڑن سڀني معاملن جو جيكو اثرٻولي تي ٿـئـي ٿـو، .   ان جو واسطو رهي ٿو
انهن ڳالهين بابت اظهار جا جيكي لفظ يا ناال ٿين ٿا،انهن تي ٹـوٹـم جـو اثـر :  مثال طور

. ماڻهن ۽ قبيلن جي سڃاڻپ ۽ انهن جي نالن تي ٹوٹم اثرانداز ٿيل نظر اچي ٿـو.   ٿئي ٿي
اظهار جي كن ٻين نمونن، عمل ردعمل،روين، اٿڻ ويهڻ جي نمـونـن،ڏيـتـي لـيـتـي،فـن، 

 جـا اثـر ڏسـي (Taboo)فكر، لباس،ڏڻ وار،قومي امتيازي نشانن تي پڻ ٹوٹم ۽ ٹـئـبـو 
انساني تاريخ ۾ ٹوٹم ۽ ٹئبو جي مختلف پهلوئن جـو ذكـر، هـك الـڳ ۽ .   سگهجن ٿا

جـارج جـيـمـس ’ :   ان بابت انگريزي ٻولي ۾ جـڳ مشـهـور عـالـمـن.   ڊگهو موضوع آهي
سماجي لسانياتي حـوالـي .   ۽ ٻين تفصيل سان بحث كيو آهي‘   سگمڈ فرائڈ’۽ ‘  فيريزر

سـنـڌي ٻـولـي جـو ’ سان سنڌي ٻولي ۾ جناب ڊاكٹر الهداد ٻوهيي، پنهنجي كـتـاب 
جيئن تـه ٹـوٹـم ۽ ٹـئـبـو جـو ٻـوٹـن ۽ .   ۾ ان جو جزوي ذكر كيو آهي‘   سماجي كارج

جانورن متعلق تصورن سان سڌو تعلق رهيو آهي ۽ انهن جو اڻ سڌو تعلق ٻولي سـان بـه 
ان كري جانورن ۽ ٻولي بابت كنهن به تحقيق ۾ ٹوٹم ۽ ٹئبو جو ذكر نـهـايـت .   آهي
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ٹوٹم جي وضاحت، تهذيب ۽ سماج جي حوالي سان به ٿئـي ٿـي، پـر ھـت .   ضروري آهي
 . اسين انهن کي گهڻو تڻو ٻولي ۽ جانورن جي حوالي سان ڏسڻ جي كوشش كنداسون

ٹوٹم ۽ ٹئبو جا اثر انسانن تي نهايت قديم ۽ مذهبن کان اڳ واري زماني جـا  
آهن،ان كري چئي سگهجي ٿو ته ٹوٹم ۽ ٹئبو ان دور جي ماڻهن جي داخلي ۽ نفسـيـاتـي 

ان كري اهو ڄـڻ تـه شـعـور کـان وڌيـك مـاڻـهـو جـي طـبـعـي .  ضرورتن جي پيداوار هو
ٹوٹم ۽ ٹئبو جي شروعات كڎهن کان ٿي ۽ انـهـن جـي ضـرورت .  ضرورت بنجي ويو

ڇو پيش آئي؟ انهن سوالن جا ٺيك طرح سان جواب ملڻ ممكن نظـر نـٿـو اچـي، پـو بـه 
انهن سوالن تي غوركرڻ جي نتيجي ۾ ٹوٹم ۽ ٹئبو جي تصورن کي سـمـجـهـڻ ۾ مـدد 

 .ضرور ملي سگهي ٿي
ٹوٹميت ۽ ٹئبو جي شروعات كڎهن ٿي؟ ان بابت انومـان بـه سـاڳـيـا ئـي آهـن  

يعني ٺيك طرح اهو معلوم ناهي ٿي سگهـيـو تـه .   جيكي ٻولين جي پيدا ٿيڻ بابت آهن
البت ان سلـسـلـي ۾ جـارج جـيـمـس فـيـريـزر کـان وٺـي .   انهن تصورن كڎهن وجود ورتو

سگمنڈ فرائڈ ۽ ڊاكٹر وزير آغا کان وٺي ڊاكٹر الهداد ٻوهـيـي تـائـيـن كـيـل تـحـقـيـقـي 
ڊاكـٹـر وزيـر آغـا جـو .   كوششون ان سوال جي پرکڻ جي راهه ضرور هموار كـن ٿـيـون

ًٹوٹم جي شروعات ان دور جي يادگار آهي جنهن کي مـزاجـا نـبـاتـاتـي دور ” : چوڻ آهي
پو جڎهن سنـدس .   چئي سگهجي ٿو، جنهن ۾ انسان پوري ريت زمين سان چنبڑيل هو

زندگي ۾ حيواني عمل دخل وڌيو ته ماڻهو جي زندگي ۾ سكون بجا انـتـشـار پـيـدا 
ٿيو، جنهن مان ٹئبو جي رجحان جنم ورتو، جنهـن سـان مـاڻـهـو جـي ذهـن ۾ سـٺـي ۽ 

ائين ٹئبو  جو .  خراب، فائديمند ۽ نقصانكار شين ۾ فرق كرڻ جي صالحيت پيدا ٿي
جنهن شي مان ماڻهو کي نقصان پهچڻ .   تعلق طبعي رجحان بجا ذهن ۽ شعور سان هو

(“   . جو انديشو هو ان شي کي ٹئبو سمجهيو ويو ته جيئن ماڻهو جو تحـفـظ ٿـي سـگـهـي
جي  شايع ٿيل مضمون ۾ لکيل آهـي تـه تـاريـخ جـي كـنـهـن )  ع1912(ونٹ  ). 27: 1999

ٹوٹمـيـت ان عـبـوري . موڙ تي ٹوٹميت هر جڳهه تي بلند تر تهذيب ال رستو هموار كيو
دور جي نمائندگي كري ٿو، جيكو قديم انسانن ۽ پو خـدائـن ۽ سـورمـن جـي وچ ۾ 

ُٹوٹميت جو تصور تـاريـخ کـان بـه اڳ واري دور ۾ اسـريـو هـو، جـڎهـن انسـان اڃـا .   هو
ٹوٹميت سمـاج جـي ال ضـروري .   باقاعده سماجي ۽ تمدني زندگي اختيار نه كئي هئي
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ان ماڻهن کـي كـنـهـن سـمـاج انـدر كـنـهـن .   عنصرن جي پيدائش ۾ وڏو كردار ادا كيو
اهـو ئـي . سماجي معاهدي تحت هك سڃاڻپ هيٺ گڎجي رهڻ جـا بـنـيـاد فـراهـم كـيـا

 .سبب آهي جو  اڄ جي سماجي زندگي ۾ به ٹوٹميت جا كيترا اهڃاڻ نظر اچن ٿا
اوائلي انسانن کي ٹوٹميت جي پيدا ٿيڻ جي ضرورت ڇـو پـيـش آئـي؟ ان جـي  

باري ۾ اسان مختلف ماهرن جي كيل تحقيق جي روشني ۾ هيٺيان سبـب بـيـان كـري 
 :سگهون ٿا

ئ) ا( يھ   : واڌ و ۽ زر
شروعات ۾ انسان ايترو ته اٻوجهه رهيو آهي جو ان کـي عـورت جـي   

تـڎهـن هـو . هو ان معاملي ۾ بنهه اڻ ڄـاڻ هـو.   پيٹ سان ٿيڻ جي سببن جي به خبر نه هئي
سندس نظر ۾ عورت طرفان ٻار پـيـدا كـرڻ ۾ .  عورت کي ما به سمجهندو هو ته پي به

ان بجا اهو سمجهيـو ٿـي ويـو تـه  ٻـار جـي .   كنهن به مرد يا نر جو كو كردار كونه هو
پيدا ٿيڻ ۾ كنهن جانور يا كنهن روح جو كو كردار هو، ان كري ٹوٹميت جو تـعـلـق 

جـي )   ع1961( جارج جيمس فـيـريـزر .   جانورن، ٻوٹن ۽ كن ٻين عنصرن سان ڳنڍيو ويو
چوڻ موجب آڳاٹي دور جا ماڻهو سمجهندا هئا ته كنهن مري ويـل جـو روح عـورت جـي 

) ع2004( ان متعلـق فـرائـڈ. پيٹ ۾ داخل هو جيكو نئين ٻار جي صورت ۾ پيدا ٿيڻو هو
جو وري اهو خيال هو ته ان زماني جي عورت اهو سوچيو هوندو ته كو جـانـور،ٻـوٹـو يـا 
پٿر ان جي وجود ۾ داخل ٿيو هو، جيكو ٻار بنجي جنم وٺڻ وارو هو، ان جانور يا ٻوٹي 

ان کـان .   کي عورت ٹوٹم سمجهيو هوندو ۽ ٹوٹم جا ٻيا قاعدا پـو وجـود ۾ آيـا هـونـدا
پو هن، ان جانور يا ٻوٹي کي کائڻ کان انكار كيو هوندو، ڇو ته ٹوٹم کـي کـائـڻ خـود 

اهو سمـجـهـيـو تـه ٹـوٹـم شـروع شـروع ۾ ‘   ايروقين’ . پنهنجي پاڻ کي کائڻ جي برابر هو
اڻ سڌريل ماڻهو ديوتائن . عورت جي رڇ،بگهڑ،هرڻ سان جنسي عمل كري وجود ۾ آيا

اهو ان كري ته اهي ان عمـل کـي .   جي جنسي عملن کي احترام جي نظرن سان ڏسندا هئا
جـي زرخـيـزي جـو كـارڻ )   يعـنـي زمـيـن( ۽ پنهنجي فصل )  يعني عورت(پنهنجي نسل 

ڳئون ۽ نانگ کي پيدائش جي قـدرتـي يـا :   ڄاڻندا هئا، جنهن ۾ كجهه جانورن، جهڑوڪ
نانگ مرداڻي عضوي جي بـدي جـي عـالمـت . ديوتائي قوت سمجهي پوڄيو ويندو هو

اهڑا ٹـوٹـمـي عـقـيـدا، اتـر آمـريـكـا،آفـريـكـا،انـڈيـا جـي دراوڙن ۽ .   سمجهيو ويندو هو



132 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul
 L

at
if 

Bh
ita

i C
ha

ir 

انهن ماڻهن ۾ خاندان جو سلسلو پـي جـي بـجـا مـا جـي . آسٹريليا ۾ اڄ به موجود آهن
اهي . ٻار جي پيدائش کي روحن جو كارنامو سمجهيو و يندو هو. نالي سان منسوب هو

ماڻهو سمجهندا هئا ته انهن ٻارن جا روح پهريائين جبلن،دريائن يا وڻن ۾ رهندا هئا، ٻـار 
آسٹريليا جي قديم ماڻهن جـو .     جي وجود وٺڻ مهل اهي  مائرن جي پيٹ ۾ داخل ٿيا هئا

اهو خيال هو ته، اتفاق سان پيٹ ٿيڻ مهل كنهن وڻ تي كئنگرو جـو روح مـوجـود هـجـڻ 
بـهـرحـال .   جو خيال پيدا ٿيو ته پو ان ڄمندڙ ٻار جو ٹوٹم كئنـگـرو لـيـکـيـو ويـنـدو هـو

فيريزر اهو ٿو سمجهي ته ابتدائي دور جو ماڻهو ايتـرو بـاشـعـور نـه هـو، ان كـري ان جـا 
فيريزر عورت جي پيٹ سان ٿيڻ وارن تصورن کي به ٹوٹم جو . وهم به ايترا ئي سادا هئا

ٹوٹميت جي هن پـهـلـو سـان واسـطـو رکـنـدڙ كـي ضـمـنـي تصـور، .   حصو ئي سمجهيو
 (Incest)قبيلي اندر شادي نه كرڻ،ويجهن رشتن جـو پـاڻ ۾ جـنـسـي الڳـاپـا :     جهڑوڪ

 .قائم نه كرڻ ۽ جانورن سان شادي جا تصور وجود ۾ آيا
ر ئ  ئديھ  ئن  رن  زرخيزي ۽ واڌ ويجهه جـو سـڌو تـعـلـق ٹـن   : ئ

آڳاٹـي دؤر جـو انسـان پـيـدائـش مـتـعـلـق . ماڻهن،ٻوٹن ۽ جانورن سان: شين سان ٿئي ٿو
فـطـري ۽ سـائـنــسـي سـبـبـن کــان واقـف نـه هـو، ان كـري زرخـيـزي يــا پـيـدائـش بـابــت 

هـن جـا جـهـڑا .   ڏندكٿائون ۽ عجيب و غريب سبب بيان كرڻ، ان جـي مـجـبـوري هـئـي
 ّخيال، ٻوٹن جي واڌ ويجهه يعني زراعت بابت هئا،تقريبا اهڑا ئي توهماتي خيال، ماڻهو

ٹوٹم جانورن سان باهم رشتن جي كري ابتدا ۾ جانورن پاران .جي پيدائش بابت به هئا
اهـڑيـن شـاديـن جـو ذكـر اسـان کـي .   انسانن سان  شاديون كرڻ جا تصور به موجود هـئـا

۾ ‘   گولڈن بو’ مشهور سياح ابن بطوطه جي سفرنامي ۽ جارج جيمس فيريزر جي كتاب 
 .به ملي ٿو

قبـيـلـي وارا هـك خـاص دريـاهـه جـي ‘ اكيكويو’برٹش  ايسٹ آفريكا جي   
نانگ جي پوڄاكندا آهن ۽ كجهه سالن جي عرصي کان پو هو نانگ ديوتا کي عورتـن 

انهي مقصد ال قبيلي جـي .  ۽ خاص كري نوجوان ڇوكرين سان شادي كرائيندا آهن
جي حكم سان خاص جهوپڑيون اڏيون وينديون آهـن، جـتـي اهـي پـاڻ ويسـاهـه ‘   ويڄن’ 

جـيـكـڎهـن ڇـوكـريـون .   وسوڙيل عورتن سان ديوتائي شادي جي تكميل كندا آهن
پنهنجي رضا خوشي سان كافي تعداد ۾ انهن جهوپڑين ڏانهن نه وينديون آهـن تـه کـيـن 
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انـهـن  پـراسـرار .   زبردستي ديوتا جي هم آغوشي ال اوڏانهن گهلي وٺـي ويـنـدا آهـن
. جو اوالد سـڎيـو ويـنـدو آهـي)  نگائي(ميالپن مان جيكي ٻار ڄمندا آهن تن کي ديوتا 

نـالـي هـك ٻـيـٹ جـي ‘   بـورو’ چيو وڃي ٿو ته هك دفعي جڎهن ايسٹ انڈين ٻيٹن  مـان 
مقام جي باشندن کي اچي انديشو پيدا ٿيو ته واڳون ايترا پيدا ٿيا آهن ۽ ايترا ‘   كاييلي’ 

پکڑيا آهن جو کين کائي ناس كري ڇڎيندا، تڎهن ان جو سبب هي سمـجـهـيـو تـه واڳـن 
. جي شهزادي جي اتان جي كنهن خاص ڇوكري سان بي انتها مـحـبـت ٿـي وئـي هـئـي

تنهن كري انهن هك كنواري ڇوكري جي پي کي، پنهنجي ڌي کـي كـنـوار جـي 
پوشاڪ پهرائي ان واڳـون عـاشـق جـي چـنـبـن ۾ اڇـالئـي ڏئـي ڇـڎڻ ال مـجـبـور كـيـو 

 )337: 1961فيريزر، (“ .ويو
اهڑي ساڳي قسم جي رسم مالديپ ٻيٹن ۾، اتـان جـي بـاشـنـدن جـي اسـالم   

مشهور عرب سياح ابن بطوطه، انهي رسم جو . قبول كرڻ کان اڳ مروج چئي وڃي ٿي
بيان كيو آهي ۽ اهو به ٻڌايو آهي ته ان جي پڇاڻي كـرڻ تـي، هـن کـي مـتـعـدد مـعـتـبـر 
مقامي ماڻهن يقين ڏياريو ته جڎهن مالديپ ٻيٹن جا رهاكو اڃـا بـت پـرسـت هـئـا،تـڎهـن 
انهن وٽ هر مهيني جنن منجهان هك بـدروح ايـنـدو هـو، جـو هـك جـهـاز جـي صـورت 

بـدروح جـي .   ۾،جنهن ۾ مشعلون روشن هونديون هيون،سمنڈ جي طرف کان اينـدو هـو
ظاهر ٿيڻ تي اتان جي باشندن جو هي دستور هو ته اهي هك كـنـواري ڇـوكـري کـي 
هار سينگار كرائي سمنڈ جي كناري تي بيٺل پنهنجي هك مـنـدر ڏانـهـن وٺـي ويـنـدا 

. هئا، جنهن ۾ هك اهڑي دري هوندي هئي، جنهن مان سمنڈ ڏانهن نهـاري سـگـهـبـو هـو
رات جو هو كنواري ڇوكري کي اتي ڇڎي ويندا هئا ۽ جڎهن صبح جو واپس ورنـدا 

هـر .   هئا،تڎهن ڏسندا هئا ته هو كنواري نه هوندي هئي ۽ پڻ مئـي پـئـي هـونـدي هـئـي
مهيني پکا كڍندا هئا ۽ جنهن جي نالي به پکو نكرندو هو، سو پـنـهـنـجـي ڌي سـمـنـڈ 

سڀني کان پوئـيـن ڇـوكـري کـي، جـيـكـا اهـڑي .   جي راكاس جي حوالي كندو هو
طرح راكاس کي آڇي وئي هئي، بربر قوم جي هكڑي نيك ۽ خدا ترس انسان بچـائـي 
ُوڌو، ۽ قرآن جون آيـتـون پـڑهـي هـو ان بـدروح کـي واپـس سـمـنـڈ ڏانـهـن ڀـڄـائـي ڇـڎڻ 

 .۾كامياب ٿي ويو
ابن بطوطه، جيكا راكاس عاشق ۽ ان جي فـانـي كـنـواريـن جـي ڳـالــهـه بـيـان  

كئي آهي،سا هك اهڑي لوڪ كٿا سـان گـهـڻـي مشـابـهـت رکـي ٿـي، جـنـهـن جـهـڑيـون 
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ڳالهيون مشرق ۾ جپان ۽ انام کان وٺـي مـغـرب ۾ سـيـنـيـگـمـنـبـيـا اسـكـئـنـڈيـنـيـويـا ۽ 
مختلف قومن جي ڳالهين ۾ كجـهـه تـفـصـيـلـي فـرق .  اسكاٹلينڈ تائين ٻڌيون ويون آهن

كنهن ملك ۾ كو كثير التعداد ”: آهن،پر عام طرح اها ڳالهه هيئن كئي ويندي آهي
منهن وارو نانگ،كا باليا ٻيو كو راكاس اچي منهن ٿو كڍي،جو سڄي قوم کـي فـنـا 
ًكرڻ جي ڌمكي ٿو ڏئي،جيكڎهن کيس وقـتـا فـوقـتـا كـو مـاڻـهـو،گـهـڻـو كـري،كـا  ً

كيئي اهڑيون كنواريون ناس ٿي وڃن ٿيون . كنواري ڇوكري کائڻ ال نه ڏني ويندي
کـيـس راكـاس . ۽آخر وقت جي بادشاهه جي ڌي جي نالي قربان ٿيڻ جو پکو نكري ٿو

جي منهن ۾ ڏيڻ ال موكليو ٿو وڃي،پر قصي ۾ پيش كيل سورمـو،جـو گـهـڻـو كـري 
غريب خاندان جو نوجوان آهي،شهزادي جي بدران ٹپي وچ ۾ پوي ٿو؛ بال کي ماري ٿـو 

زيـاده “   . ۽ انهي بهادرانه كارنامي جي انعام طور شهزادي جي ٻانهن حاصل ٿو كـري
تر قصن ۾ بال،كڎهن كڎهن وڏو نانگ يا ازدها ٻڌائي ويـنـدي آهـي، جـيـكـا كـنـهـن 

كن ٻـيـن روايـتـن ۾ اهـا بـال هـك .   سمنڈ،درياهه يا چشمي جي پاڻي جي رهاكو آهي
نانگ يا ازدها هوندي آهي جا پاڻي جي چشمن تـي قـبـضـو كـنـدي آهـي ۽ انـهـن جـي 
پاڻي جي وهڻ يا اتان جي ماڻهن کي ان جي استعمال جي اجازت كنهن انساني قـربـانـي 

 .ملڻ جي  شرط تي ڏيندي آهي
 

ئڻ ) ب( ب    دن ۽   : 
آڳاٹي زماني ۾ فردن يا قبيلن ۽ قومن آڏو پنهنجي سڃاڻپ ظاهر كرڻ به هك  
. ان ال ضروري هو ته فرد يا قبيال پنهنجي سڃاڻپ ال كا نسبت قـائـم كـن.   مسئلو هو

جـيـئـن .   انفرادي يا اجتماعي شناخت جي مونجهاري هيٺ فردن جي الڳ سڃاڻپ نه هئـي
جانورن ۾، جيكي ٹولن يا ولرن جي صورت ۾ رهن ٿا،انهن ۾ انفرادي حيثيت کـي كـا 

ساڳئي وقت گروهه کي بـه .   اهميت نه هوندي آهي،تيئن شروعات ۾ انسان به ائين ئي هو
اهڑي وقت ۾، ٹوٹميت جي تصورن . سڃاڻپ ال كنهن نسبت يا نالي جي ضرورت هئي

نه فقط ان مسئلي جي حل كرڻ ۾ مدد كئي، پر ان سان گڎ ٹوٹميت قـبـيـلـي کـي مـتـحـد 
چـوڻ كـونـه سـکـيـو هـو، ‘   آ’يا ‘ مان’ماڻهو اڃا تائين پاڻ کي ”. كرڻ ۾ پڻ مدد كئي

هر گروهه يا جرڳي جو . ُهن اڃا به پنهنجي پاڻ کي جرڳي يا گروهه جو حصو ٿي سمجهيو
هوندو هو، جيكو انهن جـو گـڎيـل خـانـدانـي سـربـراهـه ۽ مـحـافـظ )   ٹوٹم( پنهنجو نشان 
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كو گروهه پاڻ کي پاڏو چورائيندو هـو تـه كـو . هوندو هو) كنهن جانور جي نالي سان( 
هر جرڳـي . گروهه جا ماڻهو هك ٻئي ال جان ڏيڻ کان نه كيٻائيندا هئا.رڇ، ته كو هرڻ 

جي رسمن کي پنهنجي نشان جي مرضي سمجهندا هئا ۽ نشـان جـي مـرضـي ئـي قـانـون 
ان سـلـسـلـي ۾ هـيـڈن نـالـي هـك مـاهـر اهـو ) 139: 1982ايلن ميخائيل،(“ .هوندي هئي

مفروضو قائم كيو هو ته، اهڑو ٻوٹو يـا جـانـور،جـنـهـن کـي كـو قـبـيـلـو خـوراڪ طـور 
استعمال كندو هو، اهو ئي ان قبيلي جي گذران جو اهم وسيلو هو،ان كري اهـو ٻـوٹـو 

اهوئي جانور قبـيـلـي درمـيـان .   يا جانور ئي انهي قبيلي جي سڃاڻپ يا ٹوٹم بنجي ويو
رابـرٹسـن .     ڏيتي ليتي جو ذريعو بنيو ۽ اڳتي هلي كرنسي طور تي استعمال ۾ آيـو

جـيـئـن .   جو چوڻ آهي ته، ٹوٹميت قديم ماڻهن طرفان پنهنجا ناال رکڻ جي كوشش هئي
هو لکي ٿو ته، ٹوٹم اصل ۾ قديم ماڻهن جو پاڻ کي كو نالو ڏيڻ جي كوشش جو هك 

كـنـهـن شـخـص کـي ان جـي .   اهي گروهي ناال به انفرادي نالن جيترا اهم هئـا. طريقو هو
پيدائش واري جا، خاندان ۾ ٿـيـل كـنـهـن واقـعـي جـي نسـبـت يـا جسـمـانـي ۽ اخـالقـي 
خاصيت جي حوالي سان نالو ڏئي پيو سگهجي، پر هك ئي سلسلي سان تعلق رکنـدڙ يـا 
هك ئي قبيلي وارن کي ،خانابدوش زندگي گذارڻ واري حالت ۾، الڳ الـڳ نـالـن کـان 

ان كري قبيلن جي نالـن .   سوا كنهن ٻئي حوالي سان سڃاڻڻ  يا فرق كرڻ  مشكل هو
اهو تصور كرڻ ڏاڍو مشـكـل . کي فطري شين سان منسوب كرڻ ان جو بهترين حل هو

ول .   ( هو ته خانابـدوش مـاڻـهـو ان طـريـقـي سـان نـاال نـه رکـن هـا تـه پـو كـيـئـن رکـن هـا
اهڑي طرح اڳتي هلي ٹوٹميت سماج ۾ فردن،قبيلن ۽ گروهن کي ) 79: 2003ڊيورانٹ،

نسل جو تعلق ما پي سان ڄـاڻـائـڻ يـا . سڃاڻپ جو هك واضح مربوط نظام مهيا كيو
سڃاڻپ جي ان . باهمي رشتن ناتن جو وهنوار به گهڻو تڻو ٹوٹميت سان ئي الڳاپيل آهي

 :ٹوٹمي نمونن جا وڌيك هيٺيان ضمني تصور هئا
ئڻئئڳ.  1 ئن  ئ   ئ  جيـئـن جـانـورن ۾ نسـل جـي   :      

هي ڇيلو بري ٻكري ”،“هي گابو فالڻي ڍڳي جو آهي”سڃاڻپ ما سان ٿئي ٿي ته، 
، ان ۾ نر جي كردار کي نظرانداز كيو وڃي ٿو تـيـئـن انسـانـي نسـل مـتـعـلـق “ جو آهي

سماجي ارتـقـا جـي مـاهـرن جـو چـوڻ آهـي تـه، شـروع وارو . اوائل ۾ ساڳيو ئي خيال هو
كنهن زماني ۾ ماڻهو جي نسلي الڳاپي کـي مـا جـي . انساني سماج مادرزاد سماج هو

ريڈ انڈين قبيلن ۾ نسلي تعلق ڄـاڻـائـڻ ال ٻـار سـان .   نالي ئي سان بيان كيو ويندو هو
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جيكڎهن پيء،ُ هرڻ قبيلي  جو هوندو هو ۽ مـا رڇ . ما جو نالو شامل كيو ويندو هو
پي طرفان وراثت جو سلسلو بـعـد ۾ .   قبيلي جي، ته ٻار رڇ قبيلي جا سمجهيا ويندا هئا

پي جي نالي سان نسل يـا پـيـڑهـي .  شروع ۾ ٹوٹم ما جي طرفان هوندو هو. پيدا ٿيو
ٹوٹم پهريائين ما ۽ پي جي .   جي سڃاڻپ، مرد باالدستي واري سماج جو اهڃاڻ آهي

متبادل طور اختيار كيو ويو هو،ان كري اهي جانور جن کي ٹوٹم سمجهيو ٿي ويو،تن 
جـن جـانـورن کـي مـا جـو مـتـبـادل ٹـوٹـم .   کي پي ۽ ما جيتري اهميت ڏنـي ٿـي وئـي

 جي ڀـيـٹ ۾ مـا سمجهيو ويو سي گهڻو كري بي ضرر ۽ سٻاجها جانور هئا، ڇوته پي
پي جي ٹوٹم طور وڌيك خوفائتن ۽ خطرناڪ جـانـورن ”. وڌيك رحمدل ۽ دياوان هئي

کي به اختياركيو ويو، ڇاكاڻ ته پي سان پنهجي اوالد جي ٻه رخي جـذبـاتـي وابسـتـگـي 
اڳـتـي هـلـي ٹـوٹـم جـانـورن .   اهي پي سان پيار به كندا هئا ته ان کان ڊڄندا به هئا.   هئي

. جنهن مان ديوين ۽ ديوتائن جو تصـور بـه جـنـم وٺـڻ لڳـو.   انساني روپ به اختيار كيو
 هجڻ وارو تصور ۽ هـنـدن ۾ ڌرتـي مـاتـا وارو تصـور انـهـي عيسائيت ۾ خدا جي پي

 ) 236: 2004فرائڈ، (“ .تصور جي ترقي يافته شكل هئا
ئ. 2 ئ ئ  فرد جو فرد سـان،فـرد .  رشتا مختلف نمونن جا ٿين ٿا :بئ ر

جيئن سڃاڻپ ال ٹـوٹـمـي .  جو قبيلي سان ۽ هك قبيلي جو ٻئي قبيلي سان رشتو وغيره
رشتن جـو . ناال اختيار كيا ويا تيئن رشتن جو نظام قائم كرڻ ال به ٹوٹم ئي كم آيا

جيئن رت جا رشتا وڌيك ويجها هوندا آهن، تيئن سمـجـهـڻ .   بنياد ويجهڑائپ تي ٿئي ٿو
گهرجي ته آڳاٹن انسانن جو ٹوٹم سان رشتو، رت جي رشتن وانگرگهرو هـو، ان كـري 

انسـان ۽ ٹـوٹـم جـو بـاهـمـي .   ساڳئي ٹوٹم وارن فردن جو رشتو وڌيك اهميت وارو هـو
آڳاٹي زماني ۾ پاڻ کي جهنگلي پاڏي،رڇ يـا .   رشتو ٻنهي ال فائديمند سمجهيو ٿي ويو

انهن کي قبيـلـي جـو مـحـافـظ ۽ .   بگهڑ وغيره جا ٻار سڎائڻ  كا بري ڳالهه نه ليکبي هئي
ٹوٹم ۽ ماڻهو جي باهمي رشـتـي جـي تـقـاضـا اهـا هـئـي تـه .   رازق به سمجهيو ويندو هو

چـوڻ يـا هـر اهـڑي ‘   بابـا’ پنهنجي پي کان سوا هر ان ماڻهو کي پي كري سڎجي، يا 
سڎڻ جنهن جي عمر پنهنجي ما پي جيتري هجي يا ڀـيـڻ جـي ‘  امان’عورت کي ما يا 

: 2004فـرائـڈ،.   ( عمر جيتري کي ڀيڻ سڎڻ جو رواج به ٹوٹم جـي نشـانـدهـي كـري ٿـو
 .كري سڎڻ به ٹوٹم جي ئي نشاني آهي‘ اما، بابا’يا جانورن کي ) 195
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ئن. 3 ئ ۽  ئ  ٹوٹم جانور کي پنهنجي برادري يا قبيلي جـو    :ئڻ 
كن ماڻهن ۽ قـبـيـلـن تـي اڄ . نشان سمجهي،پنهنجي نالن ۾ ان جو حصو شامل كيو ويو

موقي قوم وارا قبـيـالئـي عـالمـتـن .  تائين جانورن جا ناال رکڻ، ٹوٹميت جي نشاني آهي
_ سـهـڑ ’ ،‘ قـبـيـلـو_   بـگـهـڑ’ ،‘ قـبـيـلـو_   رڇ ’ :   رکندڙ قبيلن ۾ تقسيم ٿيل آهن،جـهـڑوڪ

مـوجـب )   ع2005( جـن جـي جـيـكـسـن )     1214:   1961فـيـريـزر،( ،وغيـره وغـيـره، ‘ قبيلو
جـنـهـن جـانـور . سينيكا آئروكيس قبيلن جا سڀئي ناال جانورن جي نالن تي رکيـل آهـن

رڇ قـبـيـلـي جـو مـاڻـهـو .   جو نالو قبيلي تي رکيل آهي، اهو ان قبيلي جو جد امـجـد آهـي
اوهان کي پنهنجو تعارف كرائيندي ٻڌائيندو ته، ان جا ابا ڏاڏا رڇ هئا،يا كو اوهان کـي 

آڳاٹي وقت ۾ ماڻهن پـاڻ کـي .  اهو ئي ٹوٹم هو. اهو ٻڌائيندو ته، ان جا ابا ڏاڏا بگهڑ هئا
جي سڃاڻپ ڏيندا هـئـا ۽ )   جيكو كو جانور يا ٻوٹو ٿئي ٿو( پنهنجي ابن ڏاڏن کي ٹوٹم 

 انهن کي نقصان به نه پهچائيندا هئا، ڇو ته ان وقت انهن پنهنجي سڃاڻـپ ظـاهـر كـرڻ ال
كنهن جانور يا ٻوٹي کانسوا  فرق كرڻ ڏاڍو مشـكـل هـو، ان كـري قــبـيـلـن ۽ فـردن 

پهريائـيـن ٹـوٹـم .   پنهنجي شناخت ال پنهنجي ٹوٹم جانورن يا ٻوٹن جا ناال پاڻ تي رکيا
ُقبيلي جو نشان هو ۽ پو قبيلي جو نالو بڻجي ويو ۽ اڃا به اڳتي هلي پو اهو ان قـبـيـلـي 

دنيا جي كيترين قومن،قبيلـن ۽ فـردن تـي جـيـكـي جـانـورن يـا .   جو معبود بڻجي ويو
ٻوٹن جا ناال رکيا وڃن ٿا، اهي قديم زماني ۾ رائج ٹوٹميت جي تصورن کي ظاهر كـن 

بـنـواسـد،  بـنـوفـهـد، .   خاص طرح سان عربن ۾ ٹوٹمي ناال رکڻ جـو گـهـڻـو رواج هـو.   ٿا
بنوثعلب، بنوكلب، بنونمل ۽ بنوعجل وغيره اهڑا قبيال هئا جن پاڻ تـي اهـڑن جـانـورن 

كن مسلمان عالـمـن جـو .   جي نسبت سان ناال رکيا هئا، جيكي انهن قبيلن جا ٹوٹم هئا
. خيال آهي ته، اصل ۾ اهي ناال انهن ستارن جا آهن،جن جي اهي قبيال پوڄـا كـنـدا هـئـا
. حقيقت كيئن به هجي، پر اهي قبيال جانورن جي نالي سـان ضـرور سـڃـاتـا ويـنـدا هـئـا

.  وغيره  اهڑي قسم جي اثرن جي نشاندهي كن ٿا Cat ۽  Fox ،Bullانگريزن جي نالن ۾
سنڌ ۾ كيترين ذاتين ۽ ماڻهن جا ناال جانورن جي نالن تي رکيل آهن، اهي پڻ ٹـوٹـمـيـت 

 . سان تعلق رکن ٿا
ئن.  4 دنيا ۾ كيترن هنڌن تان، پٿر واري دؤر سـان تـعـلـق   : ون ۽ 

رکندڙ، قديم زماني ۾ انساني رهائش  طور استعمال ٿـيـل غـارن ۾، جـيـكـي جـانـورن 
. جون تصويرون چٹيل ملن ٿيون، اهي انهن ماڻهن جي ٹوٹمي نسبتن کي ظاهر كن ٿيون
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آثـار قـديـمـه . آڳاٹي مصوري ٹوٹم جانورن جي تصويرن جي گهڻي نمائندگي كري ٿي
َوارن کوٹائي مان جيكي قديم مهرون ۽ ٿانو هٿ كيا آهن،انهن تـي بـه جـانـورن جـون 

كن ماڻهن پاران لباس تي جـانـورن .  اهي انهن ماڻهن جا ٹوٹم آهن. شكليون چٹيل آهن
كن قـومـن جـي جـهـنـڈن تـي جـانـورن جـون .   جون شكليون به اصل ۾ ٹوٹمي نشان آهن

ٹـوٹـمـيـت جـي هـلـكـي اهـڃـاڻ طـور . تصويرون يا نشان انهن جي ٹوٹم کي ظاهر كن ٿا
راجـا جـئـدرٿ جـي  .   ويدن ۾ آيل مهاڀارت واري لڑائي مان هك مثال وٺي سگهجي ٿـو

ُجڎهن مهاڀاري جنگ شروع ٿي، تڎهن هو، پنهنجي جهنـڈي هـيـٺـان جـمـع ” پانڈون سان 
 كيل فوج جي وڏي تعداد سان ڌريوڌن سان وڃي مليو، جنهن جي جهـنـڈي جـي چـوٹـي
تي چاندي جي ٺهيل جهنگلي سوئر جو بت هن جي پنهنجي قبـيـلـي يـا فـوج جـي نشـان 

ڀوٹان جي جهنڈي تي كا خـيـالـي بـال،  )  122: 1999ليمبرڪ، . ٹي. ايڇ(“ .طور ڏنل هو
ليسوٿو جي جهنڈي تي  ماڻهو، سريلنكا جي جهنڈي تي مشعل سان شينهـن ، زمـبـاوي 

جـانـورن جـي جسـم .   جي جهنڈي تي كو پکي يا كبوتر ٹوٹمي تصورن جا اهڃاڻ آهـن
فوجـي امـتـيـازي نشـان ۽ .   تي ڏنڀ وسيلي كي نشان قائم كرڻ به ٹوٹمي  عالمت آهي

كي ماڻهو پـنـهـنـجـي . هٿيارن تي جانورن جون تصويرون به ٹوٹميت جي زمري ۾ اچن ٿا
 جا نشان چٹين ٿا ۽ كن Tattoos)(جسم تي جانورن جون جيكي تصويرون يا ڏنڀوڙين 

روسـيـن .   طمغن تي عقاب ۽ ببر شينهن جي شكل جا اكريل نشان به ٹوٹمي اهڃاڻ آهـن
مـلـكـن .   جرمن ۽ امريكين جو عقاب ۽ چينين جو ازدها آهـي.   جو قومي نشان رڇ آهي

يا قومن جا ان قسم جا قومي جانور يا جانورن جا قومي نشان اصل ۾ قديم زمـانـي کـان 
كن ملكن جي سكن تـي جـانـورن . اختيار كيل انهن جي ٹوٹمي عقيدن جا اهڃاڻ آهن

حمياري بادشاهه جي سكي جي هك :   جيئن.   جون شكليون پڻ انهي پس منظر ۾ آهن
اٿينز جي سكي . پاسي سندس تصوير ٻئي پاسي چٻري يا ڍڳي جي مورتي جو نقش هو

تي چٻري جي شكل هئي، جيكو اٿينا ديوي جو مقدس پکي سمجهيو ويندو هـو ۽ ان 
اڳئين زماني ۾ بادشاهه پنهنجي پـاڻ کـي ” .   کي عقل ۽ ڏاهپ وارو تصور كيو ويندو هو

) ڄامڑو(بد نظر کان بچائڻ ال درٻار ۾ بد صورت مسخرو ويهاريندا هئا، جنهن کي بونو 
به چوندا هئا، يعني نظر بـد ) نظر جو ٹكو(‘ نظر بٹو’يا كٻڑو چيو ويندو هو،جنهن کي

. شاهه عباس صفوي هك كرد ڇوكروپنهنجو مسكوٽ كـري رکـيـو هـو.   هٹائڻ وارو
رکـن ٿـا جـو عـام ‘     مسـكـوٽ’ اڄكلهه مغرب وارا فوج ۾ رجمينٹ يا برگيڈ جـو هـك 
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علي عبـاس ( “ .اها رسم پڻ  ٹوٹم جو يادگار آهي. طور كو جانور يا پکي هوندو آهي
 )230: 2000جاللپوري،
ون. 5 غارن جي زماني جي قديم تصويري تحريـرن ۾ جـانـورن جـي   :  

اڄ .   شكلين جهڑيون گهڻيون تڻيون لكيرون ۽ آڏا ابتا ليكا ٹوٹميـت جـو يـادگـار آهـن
جي زماني تائين،عرب توڙي سنڌ ۾ جانورن تي داغيل نشان به آڳـاٹـيـن ٹـوٹـمـي تصـور 

 .وارين تحريرن جا اهڃاڻ آهن
 
ئري وا) ٻ( ئن  ئس  م   ا ف ۽   : 

انساني تاريخ ۾ اهو به كو زمانو هو،جڎهن جانورن جي مقابلي ۾ انسان بـنـهـه  
ان جي چوطرف جهنگلي دنيا وحشي ۽ خونخوار جانـورن سـان .   هيڻو،الچار ۽ بيوس هو

سندس سامهون فقط ٻه رستا هئا ته اهڑن وحشي ۽ طاقتور جانورن جو مقابـلـو .   ڀريل هئي
ظاهر آهـي حـيـوانـي .  كري يا انهن جي كاوڙ ۽ وحشت کي كنهن طرح سان ٿڌو كري

وحشت ۽ طاقت سان منهن مقابل ٿيڻ جي وٹس سگهه كانه هئي، ان كـري شـروعـات ۾ 
جـيـتـوڻـيـك .   انسان ٻيو طريقو اختيار كيو يعني كنهن طرح به انهن کـي راضـي كـري

اهو به ان وقت جي ماڻهو جو هك تصور ئي هيـو، پـر ان سـان وقـتـي طـور کـيـس عـدم 
اهڑي طرح خـوف جـي احسـاس .   تحفظ ۽ خطري جي احساس کان ڇوٹكارو ملي ٿي ويو

 .کان بچڻ جي كوشش به ٹوٹميت جي پيدا ٿيڻ جو كارڻ بڻي
 
ئر   ۾) پ( د ئ ۽    

آڳاٹي زماني جو ماڻهو، روح کي مجسم يا كا مادي شي سمجهـنـدو هـو، ان  
كري ان ماڻهو جي روح جو كنهن رڇ، ڀولڑي ،ڳئون، طـوطـي يـا كـنـهـن ٻـوٹـي جـي 

اهو جانور يا ٻوٹـو ئـي انسـان جـو مـحـافـظ .  شكل ۾ هجڻ كا عجب جهڑي ڳالهه نه هئي
جنهن صورت ۾ روح کي كنهن جسم، ٻوٹي يـا كـنـهـن جـانـور سـان .   سمجهيو ٿي ويو

تعبير كيو ٿي ويو، ان كري ماڻهو جو موت ان جي جسم جو موت نه، پر ان جـي روح 
اهـو ضـروري نـاهـي تـه اهـڑو روح مـاڻـهـو ۾ مـوجـود .   جو موت تصور كيو ويندو هـو

 سـان ان کـي زنـدهـه رکـي (Sympathic)هجي،اهو ان کان الڳ رهي به هك همدرد قوت 
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جيستائين اها شي، جنهن کي هو جان يا روح سڎي ٿو، سالمت آهي ته ماڻهـو . سگهي ٿو
به سالمت رهي ٿو، جيكڎهن ان کي كو نقصان پهچي ته مـاڻـهـو بـيـمـار ٿـئـي ٿـو،ان کـي 

ٻين لفظن ۾ جڎهن كو ماڻهو بيمـار ٿـئـي ٿـو يـا .   تباهه كيو وڃي ته ماڻهو مري وڃي ٿو
مارجي وڃي ٿو ته ان جي تشريح اها كئي وڃي ٿي ته ان مـادي شـي،جـنـهـن کـي ان جـو 
روح ٿو چئجي، پو اها ان جي جسم ۾ هجي يـا  جسـم کـان ٻـاهـر، ان کـي ضـرور كـو 

) 75:   2005جـي جـيـكـسـن،.   جـان( “   . نقصان پهتو آهي، يا ان کي تباهه كـيـو ويـو آهـي
موت جي خطري کان بچڻ ال آڳاٹي انسان پنهنجي روح کي كنهن ٻي شي ۾ مـنـتـقـل 

جڎهن هو سـمـجـهـنـدو هـو تـه، سـنـدس روح كـنـهـن ٹـوٹـم .   كرڻ ضروري ٿي سمجهيو
۾ منتقل ٿي ويو آهي ته پو هرحالت ۾ هو ان جي حفاظت به كندو هـو ) جانور يا ٻوٹي ( 

كن حالتن ۾ ان ماڻهو کي اها خبر كانه .   ته جيئن سندس ٹوٹم کي كو نقصان نه پهچي
هوندي هئي ته سندس روح ان نسل جي كهڑي جانور ۾ آهي ته پو ان نسـل جـي سـڀـنـي 

اهـڑن خـيـالـن جـي اثـر هـيـٺ مـاڻـهـو .   جانورن جي حفاظت كرڻ ضروري سمجهنـدو هـو
هو انهن جو گوشـت بـه .   انفرادي طور يا پورو قبيلو ٹوٹم جانورن جي حفاظت كندو هو

اهو به خيال كندا هئا ته اهو ٹوٹم سندن محافظ ۽ همدرد، جڎهـن تـه ٻـيـن .   نه کائيندا هئا
محافظ هجڻ جي حيثيت ۾ ٹوٹم جانور ال ماڻهو سمجهندا هـئـا .   ال اهو نقصانكار هو

ته اهو خطري جي حالت ۾ يا مستقبل ۾ سـنـدن بـري ڀـلـي بـابـت کـيـن آگـاهـه كـري ٿـي 
. ٻوڏ يا طوفان،زلزلي يا خراب موسم بابت کين اڳواٽ اطالع ڏئي ٿـي سـگـهـيـو. سگهيو

اڄ جي سڌريل زماني ۾ به كن جانورن يا پکين ال اهـو سـمـجـهـيـو ويـنـدو آهـي تـه اهـي 
شـروعـات وارا ٹـوٹـم .   ، يا اهي غيبي قاصد آهن. ماڻهن کي كي خفيه اطالع پهچائين ٿا

كي جانور هئا، جن کي مختلف قبيال مقدس سمجهي خدا جي حيثيت ۾ انهن جي پـوڄـا 
هرقبيلي جو ٹوٹم جدا هو، ان كري سمجهبو ته انهن جو خدا به هك ٻئي کان .   كندا هئا

جيئن ته هر قبيلي جو ٹوٹم پنهنجو هو، ان كري اهو سندس دوست ۽ مـخـالـف .  جدا هو
قـديـم دؤر جـي .   قبيلي وارن جو دشمن هو، بلك ان جي عزت ۽ رکوالي پڻ كـنـدو هـو

انسان جي خيال ۾ ٹوٹم جانور کي غيبي قوت هئي، ان كري هو انهن کـي پـنـهـنـجـي ۽ 
ٹـوٹـم جـي مـحـافـظ ۽ مـددگـار .   ديوتائن جي وچ ۾ رابطي جو ذريعو پڻ سمجهـنـدو هـو

سنڌ ۾ وڏيـرا، پـيـر، بـزرگ، .   واري حيثيت جا آثار اڄ جي سماجن ۾ به ڏسي سگهجن ٿا
سياسي ليڈر، برادرين جا چڱا مڑس ۽ سردار ڄڻ ته آڳاٹي زماني وارو ٹوٹمي كردار ادا 



141 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul
 L

at
if 

Bh
ita

i C
ha

ir 

سنـڌي قـوم جـا هـاڻـوكـا ” ان بابت ڏسو راقم جو لکيل هك مضمون . ( كري رهيا آهن
 .بهرحال ٹوٹم جي اها حيثيت هيٺيئن ريت سماج ال كارائتي بڻي) “ٹوٹم ۽ ٹبو
اڻ  . 1 با ۽ اڳ ئد   ٹوٹم برادري جـوگـڎيـل  : ا

کين مستقبل جـي .   جدامجد يا سربراهه ٿئي ٿو، جيكو انهن جو مددگار ۽ رکوالو ٿئي ٿو
قبائلي ٹوٹم، جيكو پوري قبيلي جو گڎيل هونـدو آهـي، . باري ۾ پيغام به موكلي ٿو

مذهبي وجود طور ٹوٹم قبيلن کي متحـد ٿـيـڻ .  اهو ورثي ۾ به منتقل ٿيندو رهندو آهي
ڀائپي وارن الڳاپن ال شينهن، عقاب،ڦـاڙهـو ۽ هـرڻ مـخـتـلـف قـومـن جـا .۾ مدد كئي

 .ٹوٹم بنجي ويا
ئ ۽ . 2 ئ رن   اهي جانور، جيكي ماڻهن جا ٹـوٹـم بـڻـيـا   : ئ

ان نسل جي جانورن کي انهن پنهنجو محافظ ۽ پنهنجي ال كارائتو سمجهي پالـڻ شـروع 
دنيا ۾ اڄ تائين به كن جانورن کي بنا كنهن سبب جي پالڻ ۽ پکين کي پڃـرن ۾ .   كيو

انهي رجحان هيـٺ  تـه كـي قـبـيـال كـن جـانـورن کـي .   رکڻ انهي دور جو يادگار آهي
سـنـڌي ٻـولـي ۾ کـيـر ڏيـنـدڙ گـهـرو .   يعني رزق ڏيندڙ به سمجـهـڻ لڳـا‘  رازق’پنهنجو 

ائين انساني سماجن ۾ جـانـورن .   به انهي پس منظر ۾ سڎيو وڃي ٿو‘  رزق’چوپاين کي 
. اهڑن جانورن کـي مـقـدس سـمـجـهـيـو ويـو.  جي پالنا ۽ انهن جي تحفظ جي شروعات ٿي

جيكڎهن ڀولڑو يا ڳئون كنهن جو ٹوٹم هو ته سڄي دنيا جا ڀولڑا ۽ ڳئون ان ال مقدس 
 .۽ احترام الئق هئا

 
ا) ڀ( ھ   ئن  ز  :ت 

 ٹوٹمـيـت کـي تـنـاسـخ واري عـقـيـدي (Wilken)ولكن . اي. جرمن مصنف جي 
كو اهڑو جانور جنهن ۾ مري ويل جو روح سمائجي ويو هجي، ان کـي . سان ڳنڍيو آهي

 بـه كـيـو  (Hill-Tout)اهڑن خيالن جو اظهـار هـل ٹـائـوٽ.  ٹوٹم جو درجو ڏنو ويندو هو
ٹوٹم جانور گهڻو كري پکي، نانگ،سانڈيون يا كوئا هوندا هئا، جن کي روحي ”. هو

اهي جانور جيئن ته هوا، پاڻي يا زمين تـي تـمـام .    به سڎيو وڃي ٿو(Soul animal)جانور 
تيزي سان حركت كن ٿا ۽ خوف جو احساس پيدا كن ٿا، اهو ئي سبب آهي تـه كـوبـه 

ان كري ونٹ ان ڳالهه تي زور .روح جسم ڇڎيندي ئي انهن جانورن ۾ منتقل ٿي ٿي ويو
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) 238:   2004فـرائـڈ،( “   .  سـان ٿـيـو(Aninism)ڏنو ته ٹوٹميت جو ظهور مـظـاهـرپـرسـتـي 
ان .   پڻ اهڑن خيالن جي تائـيـد كـئـي آهـي)   ع2005(جيكسن . جي.مشهور مصنف جان

بابت وڌيك سمجهائيندي چوي ٿو ته، ٹوٹميت ۾ ويساهه رکندڙ وحشي قبيال، موت کـان 
اهي اهڑيون رسمون ملـهـائـيـن ٿـا، جـن ۾ كـنـهـن .   پو ٻيهر جنم وٺڻ جا قائل رهيا آهن

پهريائين ان نوجوان جو روح  قبيـلـي جـي . نوجوان کي مرڻ جو ڊرامو كرايو ويندو آهي
ٹوٹمن ۾ داخل ٿي ويـنـدو آهـي، پـو وري ٹـوٹـم جـي روح کـي نـوجـوان ۾ داخـل ٿـيـل 

تقريب جو خاتمو هك اهڑي رسم تي ٿيندو آهي جنهن جو مقصد .   سمجهيو ويندو آهي
ان رسماتي موت ۽ نئين زندگي جو مقصد . نوجوان کي نئين زندگي ڏيارڻ هوندو آهي

فيريزر جي بيان مطابق اهو هوندو آهي ته نوجوان بطور انسان مرندو آهي ۽ ٻيهر بـطـور 
هاڻ اهو سمجهيو ويـنـدو آهـي تـه جـانـور جـو روح نـوجـوان ۾ .  حيوان زندهه ٿيندو آهي

ان كـري اهـو پـاڻ کـي .   سمائجي ويو آهي ۽ ان جو انساني روح جانور ۾ هليو ويو آهـي
پنهنجي ٹوٹم مطابق رڇ يا بگهڑ سمجهڻ لڳندو آهـي ۽ رڇـن يـا بـگـهـڑن کـي پـنـهـنـجـو 

ٹوٹمي تنظيم جي قائل كجھ وحشي قبيلن ۾ مـوت کـان پـو .   رشتيدار سمجهندو آهي
اهڑين رسمن ۾ قبيلي جا نوجوان مـرڻ .   وري زندهه ٿيڻ جي رسم به موجود هوندي آهي

موت جو كوڙو ڏيکا كرڻ دوران نوجوانن جـا روح قـبـيـلـي جـي .   جو ڊرامو كندا هئا
پو ٹوٹمن جي روحن کي نوجوانن جي جسمن ۾ داخل ٿيـل .   ٹوٹمن ۾ داخل ٿي ويندا هئا

اهڑين تقريبن جو مقصد نوجوانن کي نئين زندگي ڏيارڻ هونـدو .   تصور كيو ويندو هو
موجب ڇوكرو بطور انسان مرندو هو ۽ بطور جانور زندهه ٿـيـنـدو )   ع1961(فيريزر.  هو
هاڻ جانور جو روح ان ۾ سمائجي ويندو هو ۽ ان جو انساني روح ان جانور ۾ هـلـيـو .   هو

رڇ يـا .   اهڑي طرح اهو پنهنجي ٹوٹم مطابق خود کي رڇ يا رڍ سمجهندو هو. ويندو هو
رڍ کي پنهنجو ڀائي بند سمجهڻ ۾ حق بجانب هوندو هو، ڇو ته ان جو يا ان جـي قـريـبـي 

ماڻهو جو جانورن جي شكل اختيار .   رشتيدارن جو روح انهن جانورن ۾ پيل هوندو هو
كرڻ يا جانور جو ڦري ماڻهو جي روپ ۾ اچڻ وارا اوائلي تصور گهڻو كـري ٹـوٹـمـيـت 

 . سان ئي تعلق رکن ٿا
 

ب  رت ۾ بئ  رن    ئ ئ ۽   :ا

ڇا انسان به كڎهن جانور هئا؟ ڇا جانور مان كـي،  اصـل ۾ كـڎهـن  انسـان 



143 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul
 L

at
if 

Bh
ita

i C
ha

ir 

هئا؟ ڇا جانور انسان جي ۽ انسان جانورن جي شكل اختيار كري ٿي سگهيا؟ سائنسي 
۽ مذهبي نظرين يا عقيدن جي تنازعي کان ڇڎي، ٻولـي، ٻـولـي جـي مـيـٿـاالجـي،لـوڪ 
قصن ۽  ديوماالئي داستانن تي نظر وجهبي ته مٿين سوالن بابـت ، مـاڻـهـن جـي ارمـانـن، 

. ويچارن، خواهشن، قياسن ۽ گمانن تـي آڌاريـل كـي نـه كـي جـواب ضـرور ڏنـل آهـن
جانورن بابت تمثيلي كهاڻين، ٹوٹكن، كارٹونن ۽ ٻاراڻين فلمن ذريعي اڄ بـه جـيـكـو 
كجهه پيش كيو وڃي ٿو، تنهن مان انسانن ۽ جانورن جـي انـهـي تـعـلـق جـي وضـاحـت 
ضرور ٿئي ٿي، جنهن جو واسطو، انسانن ۽ جانورن جو هـكـٻـئـي جـي صـورت اخـتـيـار 

جادو جي كهاڻين ۾ به جادوگرن کي جادو جي زور تـي مـاڻـهـو کـي .   كرڻ سان آهي
كنهن جانور ۽ كنهن جانور کي ماڻهو جي شكلين ۾ تبديل كندي پڻ ڏيکـاريـو ويـو 

 .آهي
جـن ۾ كـجـهـه جـانـورن جـي .   عرب جي عوامي ادب ۾ به اهڑا داسـتـان مـلـن ٿـا 

ِكـئـي :   مـثـال.   تخليق، تبديل يا هيئت جي تشريح كئي وئي آهـي ، ) كـئـي جـي مـادي( ُ
ائـيـن .   كنهن پڄاري جي زال يا كا يهودي عورت هئي، جنهن جي شـكـل مـٹـائـي وئـي

جانورن جي شـكـلـيـن .   بعض جانور جيئن نور وغيره، پهريائين محصول اوڳاڙيندڙ هئا
ٰاهي جن تي ا تعالي لعنت وڌي جـن ” :   تبديل ٿيڻ جو ذكر قرآن شريف  ۾ به آيل آهي

ِجن کي هن سوئرن ۽ ڀولڑن جي شكل ۾ تـبـديـل كـري ڇـڎيـو . تي عذاب نازل ٿيو آهي
اڳي پادري عبادت وقت ڍڳي،گـدڙ  ) 60: المائده( “ .آهي ۽ انهن شيطان جي پوڄا كئي

ائين سنڌ ۾ اڃـا تـائـيـن . ( يا عقاب جي شكلين وارا نقاب به ان پسمنظر ئي ۾ پائيندا هئا
) پيرن ۽ ولين کي جانورن جي شكل اختيار كرڻ جي صالحيت وارو سمجهيو وڃـي ٿـو

جانورن جي شكل صورت ۾ تبديل ٿيڻ جو ٻيو نمونو اسان کي جادو جي كـهـاڻـيـن ۾ 
ملي ٿو، جنهن ۾ جادوگر جادو وسيلي كنهن ماڻهو کـي كـتـو،ٻـلـو يـا گـڎهـه بـنـائـي 

 .ڇڎيندا آهن يا وري كنهن جانور کي ماڻهو جي شكل ۾ تبديل كري ڇڎيندا آهن
 

ـ  ـئن وڌ ـ  ا ـ ـ  رن  ئ ن  ر    د
ئن آ ئ ن  ئ  :ن 

كجهه جانورن کي نه ته ماري ٿو سگهجي نه کائي ٿو سگهجي، ان جي نسـل  .1
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انـهـن جـانـورن جـي .   جا جانور، ماڻهو پالين ٿا ۽ انـهـن جـو خـيـال رکـن ٿـا
 .افزائش كئي ويندي آهي، ان سان خوراڪ کي وڌائڻ ۾ مدد ملي ٿي

ان جـي .   اهو جانور مري وڃي ته قبيلي ۾ ان جو سـوڳ مـلـهـايـو وڃـي ٿـو .2
 .قرباني جي موقعي تي ماتم كيو وڃي ٿو

ان جانور جي جسم جو كوخاص حصو کائڻ تي پابندي عائد كئي وڃي  .3
 .ٿي

 .اهڑي جانور کي کائڻ کان پو اجتماعي معافي ورتي وڃي ٿي .4
ٹوٹم جانورن جون کلون كن خـاص يـا مـقـدس مـوقـعـن تـي لـبـاس طـور  .5

 . استعمال كيون وينديون آهن
قبيال ٹوٹم جانور کي پنهنـجـي بـرادري يـا قـبـيـلـي جـو نشـان سـمـجـهـي  .6

 .پنهنجي نالن ۾ ان جو حصو شامل كن ٿا
 .ان جانور جون تصويرون پنهنجي جهنڈن ۽ هٿيارن ياجسم تي لڳائين ٿا .7
خطرناڪ جانور جيكڎهن ٹوٹم آهي ته ان کي پنهنجي قبيلي جو محافـظ  .8

 .سمجهيو وڃي ٿو
ٹوٹم جانور نه فقط قبيلي جي حفاظت كري ٿو بلك انهن کي خطرن کـان  .9

 .اڳواٽ آگاهه كري ٿو
ٹوٹم جانور پنهنجي قبيلي جي وفادار ماڻهن جي قسمت جو حال به ٻڌائي  .10

 .ٿو ۽ رهنمائي كري ٿو
 .كي قبيال  پنهنجي ٹوٹم جانور کي پڃري ۾ پالين به ٿا .11

 
ئ  :وڻ  

روحن جي شخصي تصور جي كري ماڻهن ۾ مظاهر پرستي، يعني وڻن ٹڻن ۽  
وڻ ٹـڻ ٻـوٹـن ۽ :   كائنات جي فطري مظهـرن، جـهـڑوڪ.   جانورن جي پوڄا جو رواج پيو

مظاهر پرستي كو باقاعده مذهب تـه .   سج چنڈ تارن جي پوڄا جا دستور تمام پراڻا آهن



145 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul
 L

at
if 

Bh
ita

i C
ha

ir 

كونه هو، پر مذهبن جي عمارت تعمير كرڻ ۾ ان جو وڏو هٿ هو، جـنـهـن جـو مـقـصـد 
سـڀـنـي .   شين،انسانن توڙي حيوانن ۽ انهن جـي روحـن تـي كـنـٹـرول حـاصـل كـرڻ هـو

 واري خيال ماڻهـن ۾ جـانـورن يـا وڻـن (Animist)جاندار شين ۾ روحن جي موجود هجڻ 
ان وسيلي کين ريجهائڻ،انهن مـان فـائـدو حـاصـل كـرڻ، .  جي پوڄا وارو الڙو پيدا كيو

هـنـدسـتـان ۾ .   انهن کان پوندڙ نقصانن کان بچڻ ال انهن جي پوڄا جا دستور رائـج كـيـا
ان کان عورتن ،جانورن ۽ فصلن کي ڦـردار . تلسي جي وڻ کي پوتر سمجهيو ويندو آهي

ڦڳڻ جي مهيني جي يارهيـن تـاريـخ انـهـي وڻ .   بنائڻ جون دعائون پنيون وينديون آهن
هـنـدن جـي خـيـال مـوجـب ويشـنـو .   جي پاڙ ۾ پاڻي جو نذرانو پيش كيو ويـنـدو آهـي

عـورتـون ان جـي پـاڙن ۾ کـيـر هـاري .   هو ان کي ديوتا جو درجو ڏين ٿا.   مقدس وڻ آهي
ان  جي ٹارين ۾ رنگين ڌاڳا ٻـڌي اوالد ال . پوڄا كن ٿيون ۽ ان وڻ جو طواف كن ٿيون

يـورپ .     سنڌ ۾ بڑ ۽ پپر جي وڻن کي پڻ اهڑي حيثيت حاصل آهـي.   دعائون گهرن ٿيون
آريا جن کي دنيا جا سڌريل ماڻهو سمجهيـو .   ۾ آريا نسل جا ماڻهو به وڻن جا پوڄاري هئا

اهي وڻن جي پوڄا ڇو كندا هئـا؟ فـيـريـزر جـي .   ٿي ويو سي به وڻن جي پوڄا كندا هئا
اسان يقيني طور هي فيصلو كري سگهون ٿا ته سـڄـي آريـا قـوم مـنـتـشـر ”:چوڻ موجب

ٿيڻ کان اڳ،مشتركه طور وڻن جي پوڄا كـنـدي هـئـي ۽ سـنـدس اصـلـي وطـن ضـرور 
كـنــهــن اهــڑي مـلــك ۾ واقــع هـونــدو، جــو شــاهـه بــلــوط جــي ٻــيــلــن ســان ڇــانــيــو پــيــو 

هن خطي يا سنڌ ۾ رهڻ ال سـڌا سـنـوان پـٹ يـا مـيـدان )   1664: 1961فيريزر،(“ . هوندو
اڄ بـه سـنـڌ جـي ٻـهـراڙيـن ۾ .   ماڻهو وڻن جي پوڄا كندا هئا.   ٻيال وڌيك هئا.  گهٹ هئا

وڻـن کـي نـه )   درگـاهـن يـا قـبـرسـتـانـن ۾( كن خاص وڻن يا كن خاص هـنـڌن تـي بـيـٺـل 
وڍڻ،انهن ۾ اڳڑيون ۽ ڌاڳا ٻڌڻ، انهن هيٺان ڏيئا ٻارڻ،انهن هيٺان ويـهـي مـراقـبـا كـڍڻ، 
ِكن وڻن جي ڀرسان نه لنگهڻ يا بيماري جي حالت ۾ كن وڻن جا ڇوڏا ڳـچـي ۾ ٻـڌڻ 

جڎهن ماڻهو وڻن کي پوڄيندا هئا ته اهو پڻ هكڑو دليـل آهـي . جا دستور ڏسڻ ۾ اچن ٿا
 .ته ماڻهو جانورن کي به ضرور پوڄيندا هوندا

 

ئ  رن    :ئ
ٹوٹميت باقاعده مذهب ته كونه هو، پر ان کي مذهب جي ابتدائي شكل چـئـي  

آڳاٹي زماني جي ماڻهو جو خدا بابت تصور ايترو سڌريل ۽ آفاقي نه هـو، .  سگهجي ٿو
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ُجو هو كنهن اڻ ڏٺل خدا بابت اهو چئي ها ته، اهو ئي سندس محـافـظ ۽ مـددگـار آهـي، 
ان وقت هرقبيلي ۽ گروهه جو جيكو جدا جدا ٹـوٹـم  .   اهو ئي سندس مشكل كشا آهي

ان کـي .     هو، ان قبيلي جا ماڻهو ان کي ئي پنهنجو گڎيل محافظ ۽ مددگار سـمـجـهـڻ لڳـا
ان وقت جيئن ته هر قبيـلـي ۽ قـوم . مقدس ۽ پوڄا الئق سمجهي ان جي عبادت كرڻ لڳا

 .جو ٹوٹم جدا جدا هو، ان كري ڄڻ ته هر كنهن جو خدا به الڳ الڳ هو
جانورن بابت به آڳاٹي دور جي ماڻهن ۾ اهڑا ئي وهم،خيال يا عقيدا هئا، انهن  

انهن جي نـحـوسـت کـي ٹـارڻ ال .   مان كن کي نڀاڳو ته كن کي سڀاڳو سمجهيو ٿي ويو
انـهـن .   هكڑيون رسمون، ته فائدي حاصل كرڻ ال كي ٻيون رسمون چالو كيون ويـون

پـکـيـن ال .  سمجهي انهن سان خانداني نسبتون قـائـم كـيـون ويـون(Totem)کي سڀاڳو 
داڻو پـاڻـي رکـڻ،گـهـرن ۾ انـهـن واسـطـي كـي جـايـون مـخـصـوص كـرڻ،کـوهـن ۾ اٹـو 

جـيـئـن ( ِاڇالئڻ،وڻن جي پاڙن ۾ كولين مـاكـوڙن ال مـٺـاڻ ڇـٹـڻ ۽ كـن جـانـورن کـي 
. گوشت ڏيڻ، اهڑن قديمي دستورن جا رهجي ويل اهڃـاڻ آهـن) منگهو پير جي واڳن کي

مختلف قومن جي آڳاٹي تاريخ جو مطالعي مان خبر پوي ٿي ته جن جانورن کـي پـوڄـيـو 
قديم زمـانـي ۾ مصـر مـلـك ۾ . ويندو هو، تن ۾ ڍڳو،باندر ۽ نانگ وڌيك نمايان هئا

سنڌ ۾  موهن جي دڙي جـي کـوٹـائـي .   پوڄڻ جو رواج هو(Unicorn)هك سڱي جانور 
يـعـنـي “   ايـک شـرنـگ ” کـي “   وشنو ڀڳـوان” .   مان هك سڱي ڍڳي جا آثار پڻ مليا آهن

َٿوهي واري ڍڳي جي پوڄا جو شو ڀڳـوان جـي پـوڄـا سـان .   هك سڱ وارو سڎيندا آهن
شو ڀڳوان جي سواري  ڍڳي تي چئي ويندي آهي،تنهنكري .  واسطو سمجهڻ ۾ اچي ٿو

بـانـدر يـا ” )   102:   1980ڀيرومل،  (“ .َشو جا پوڄاري اڄ تائين ڍڳي جي پوڄا كندا آهن
ڀولڑي کي سڀني قومن جي ديوماالئي ڏنـد كـٿـائـن ۾ مضـحـكـه خـيـزي جـي عـالمـت 

رام چندر جي رامائڻ ۽ كورون پانڈون جي مهاڀارت، ٻنهي ۾ بانـدر .   سمجهيو وڃي ٿو
رامائڻ ۾ آهي ته سريلنكا ۾ باندرن جي هك قوم ۽ عـالئـقـو هـو، جـنـهـن جـي . ملي ٿو

باندرن سان منسوب اها ساڳي .  سردار هنومان جي خدمت  ال پاڻ کي وقف كري ڇڎيو
عقاب،ڀونئر ۽ ڍڳو قديم مصـريـن  )   110: 2004خالد احمد،(“ .ڏند كٿا چين ۾ به پهتي 

. جي بـت کـي پـوڄـيـو ويـنـدو هـو) ڍڳي(‘ ايپس’منفس جي بت خاني ۾ . جا معبود هئا
هندستان يا سنڌ جي حوالي سان جانورن جي پوڄا جو ذكر كندي رچرڊبرٹن چـئـي ٿـو 

هك سڱ وارو ڍڳو،سانهه،چيتو،هاٿي،گـيـنـڈو ۽ واڳـون وغـيـره کـي ديـوتـا سـمـان ”ته، 
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. باقي ٻيا جانور كنهن وهم جي كري به مذهبي اهميت رکندا هـئـا.  سمجهيو ويندو هو
هندن وٽ شينهن يا چيتو، ديوي ماتا جي سواري جو جانورسمجهيو ويـنـدو :   مثال طور

هو،پر ماتا جي تصور کان الڳ انهن جانورن جي كابه حيثيت كانهي،بلك ماتـا جـڎهـن 
بهـار جـي گـونـڈ قـوم جـا .   غصي ۽ جالل ۾ اچي ٿي،ته چيتي جو روپ پڻ وٺي ٿي بيهي

ڀـيـل قـوم جـا مـاڻـهـو .   سـڎيـنـدا آهـن‘   شينهن ديوي’ يعني ‘   وگهئي ديوي’ماڻهو ان کي 
شـيـنـهـن ’ يعني ‘   واگهيا كنور’ انهي قسم جي هك ديوتا جا مريد آهن، جنهن کي هو 

کنڈ قوم وٽ ساڳي ڌرتي ماتا چيتي جي بجا هاٿي جـو روپ . كوٺيندا آهن‘   شهزادو
پاڪ جي ويدڪ دور ۾ هاٿي کي ايرادت يعني اندر جي سواري _برصغير هند. وٺي ٿي

فلپائن ۽ گني ۾ مگر مڇ کي پـوڄـيـو وڃـي )  147: 1995رچرڊ برٹن،(“ .چيو ويندو هو
 .ٿو،سائلون ۾ بدڪ کي پوڄيو وڃي ٿو

هـكـڑا اهـي، :   جن جانورن جي پوڄا كئي ويندي هئي، اهي ٹن نمونن جا هئـا 
ـــا، جـــهـــڑوڪ ـــطـــري طـــور مـــاحـــول ۾ مـــوجـــود هـــئ ـــا ف ـــي ي : جـــيـــكـــي جســـمـــان

ســوئــر،واڳــون،هــرڻ،كــڇــون، و، بــگــهــڑ،ســهــو،كــتـ. ڍڳـو،دنــبــو،شــيــنــهــن،بـانــدر،هــاٿــي
ٻيا، خيالي يـا تصـوراتـي جـانـور هـئـا، جـن کـي .   هنج،ڳيرو، عقاب، نانگ ۽ رڇ وغيره

انهن جو هك حصـو دنـبـي .   جيكي عجيب الخلقت هئا. مركب جانور به سڎيو وڃي ٿو
جـانـورن جـي پـوڄـا . يا ٻكري جو ته ٻيو حصو ڍڳي جهڑو ته مٿو وري ماڻهو جهڑو هـو

جي ٹين صورت، پهرين ٻن نمونن کان وڌيـك سـڌريـل هـئـي، جـنـهـن تـحـت پـوڄـا الئـق  
جدا جدا جانورن جا روح بـه . جانورن، ديوتائي شكل يا روحن جو روپ وٺڻ شروع كيو

دنيا يا كائنات جون اهـي . جدا جدا هئا، يا جيترا جانور هئا اوترا روح ۽ ديوتائون به هئا
لكل قوتون، جن جو هن دنيا جي تقدير ٺاهڻ يا ڊاهڻ تي اختيار آهي، انهن بابت عقيـدن 

پهريائين اهي ديوتا يا روح .     کي وڌيك سڌاري، ديوتائن کي جانورن کان الڳ كيو ويو
_ كن جانورن يا وڻن جي شكل ۾ ماڻهو جي ويجهو موجود هئا، پو روحن ۽ ديوتائن 

جيئن اسان مٿي چئي آيا آهيون ته انسان جي سمجهه ۾ جيئن جيئن واڌارو ايندو ويو تيئن 
تيئن ان پوڄا جي تصورن ۾ به ڦيرو اچڻ كري ديوتـائـن انسـانـي آبـاديـن کـي پـري رهـڻ 

ڏور كنهن جهنگل ۾، پهچ کان پري كنهن جبل جـي چـوٹـي تـي،پـو اتـان .   شروع كيو
. کان به پري، كنهن خيالي وادي ۾ ۽ آخركار انهن آسمانن تي وڃي رهڻ شروع كـيـو

اهڑن تصورن . پو جانورن کي انهن آسماني قوتن يا ديوتائن جون سواريون سمجهيو ويو



148 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul
 L

at
if 

Bh
ita

i C
ha

ir 

۽  عقيدن کي، پو جي جديد مذهبن وڌيك سڌاري ۽ سنواري، جانورن کي فقط آسماني 
 قـربـانـي قوتن کي راضي رکڻ ۽ انهن جي ڏمر کان بچڻ  ۽ مصيبتن مان ڇـوٹـكـاري ال

 . جو ذريعو بڻايو ويو
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