
  ڈارون بمقابلہ آنکه

 از ٹام ويگنر

  مبشر مائيکل عرفان: مترجم

۔ ُاس ائی عمل انسانی بصيرت کو واضح کرتا ہےچارلس ڈارون نے بذاِت خود احساس کيا کہ ايسا ناقابل يقين نظر آتا ہے کہ ارتق
  :نے کہا

 ترتيب کے ساته مختلف اپنی تمام بيمثالآنکه  کہ فرض کريں‘
 کر مقرر کرنے، روشنی کی مختلف فاصلوں کے لئے مرتکز

مقداروں کو محسوس کرنے، اور گول اور کروميٹک غلطيوں کو 
يہ فطری چناؤ کی بدولت درست کرنے کے لئے ناقابِل يقين ہے، 

فروغ پا سکتی ہے، لگتا ہے، ميں فراخدلی سے ِاقرار کرتا ہوں، 
  ’ ميں فضول ہے۔1سب سے اعلٰی ڈگری

کے آخر پر، ُاس نے واضح کيا، ُاس مگر، اپنی کتاب کے ُاسی باب 
 ‘فضول’بڑی اور يعنی نے کيسے ايمان رکها کہ يہ کسی طرح 

اگر ڈارون آنکه اور ِاس کے متعلقہ نظام کے بارے ميں فريبی تهی۔ 
جو ُاس سے بڑه کر (علم رکهتا تها جو آج کے انسان کے پاس ہے 

 فطرت پسند نظريے کو شايد ترک  اپنے ارتقا پرزندہ اشيا کے ، تو وہ )کہيں بڑی وضاحت ہے جو کچه ُاس کے َدور ميں تها
  کر ديتا۔ 

 مشاہدہ ُاس سے ہٹ کر ڈارون کون سےکے مطالعہ ميں ايک زبردست دريافت يہ ہے، ) آنکه کی سائنس(جديد آفتهل مولوجی 
، بيان ‘، ڈرفٹس، اور ساکيڈزٹريمرز’ ٹی آنکه کی حرکات ہيں۔ يہ تين، جنهيں چهودکهائیتقريبًا تين ناقابِل کرنے کے قابل تها، 

آپ ميں سے ہر ايک کی آنکهوں کے باہر چه ُجڑے ہوئے مسل ميں معمولی سکڑاؤ کی وجہ سے پيدا ہوتی ہيں۔ ، ا جاتا ہےکي
آپ کی طرف سے کسی باہوش ہر سيکنڈ کے رتی بهر ميں وہ بہت ہلکی سی آپ کے ڈيلے کی جگہ کو بدلتی ہيں، خود بخود، 

  ر، نظر کو جس طرح آپ جانتے ہيں ممکن بناتی ہيں۔ کوشش کے بغي

آپ کے ڈيلے کو گول  سب سے چهوٹی اور غالبًا ِان حرکات ميں سب سے زيادہ دلچسپ، مسلسل اور تيزی سے – ٹريمرز
 ايک تقريبًا) آگے اور پيچهے(وہ آپ کی آنکه کے کارينا اور ريٹينا کو ۔ حرکت ديتی ہےانداز ميں تقريبًا ِاس کے مرکز سے 

   انچ کے ناقابل يقين منٹ ڈايا ميٹر کے ساته دائروں ميں حرکت ديتی ہيں۔ 00004.، يا )001. (1/1000ملی ميٹرکے 

گنا چهوٹا ہے۔ غور سے کاغذ کے ٹکڑے کو ديکهيں، کنارے کو ديکهيں، 70يہ سائز کاغذ کے ٹکڑے کی موٹائی سے تقريبًا 
 OOOOO OO(ی کوشش کريں  دائروں کو سوچنے ک70تب ُاسی ڈايا ميٹر کے 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOO ( چهوتے ہوئے اور کاغذ کی موٹائی کے برابر سيدهی قطار ميں ِاسے رکهيں۔ اگر آپ ايسا کر
 جو ايسی چيز کو کے چهوٹے پن کا احساس ہوگا کی فطرت ٹريمرزخالق کی کچه سمجه کے ساته سکتے ہيں، تو آپ کے پاس 

  تيار کرنے کے لئے اپنی طاقت ثابت کر چکا ہے۔ 

  رزحيران کن ٹريم

 کی زيادہ حيران کن خصوصيت يہ ہے کہ بظاہر َان تهک ٹريمرزحتیٰ کہ 
 ہر سيکنڈ ميں تيس سے ستر ميںنظر آنے والے مسلز ہيں جو آپ کی آنکه 

، تو يہ ہلکی پچ کی ِبن بناہٹ مرتبہ حرکت پيدا کرتے ہيں۔ اگر آواز شامل ہوتی
پيدا کرنے کے لئے کافی تيز ہوگی۔ حيران کن طور پر، اوسطًا آپ کی ہر 

يہ چهوٹی گول حرکات دس الکه کی تعداد ايک آنکه ساڑهے پانچ گهنٹے ميں 
 کی حرکت ميں ہونے کی تعداد ٹريمرزميں مکمل کرتی ہيں۔ زندگی بهر ميں 

  گنتی سے باہر ہے۔ 

 بڑی ميگنيفيکيشن کے بغير ديکهنے کے قابل نہيں ہيں، ٹريمرزو حتیٰ کہ گ
  آپ ُانهيں ُان کے بغير ٹهيک طرح سے نہيں ديکه سکتے۔ 

کيا واقع ہو گا اگر يہ اور آنکه کی دوسری مثال کے طورپر، تصور کريں 
تمام حرکات ُرک جائيں جب آپ کسی کے چہرے کی طرف ديکه رہے ہوں۔ 

ر روشنی کو محسوس کرنے والے خليے تيزی سے آپ کے ريٹينا کے اند
سيکنڈوں ميں ُاس تصوير کو ائيں گے، ہو جائيں گے، اور آپ کے دماغ تک تازہ ترين معلومات پہنچانےميں ُرک ج‘ ساکت’

  کورائيڈ

  سيلرا

  مرويڑيس ہيو

 ريٹينا

 فووی

  آپٹک نرو

  کنجيکٹيو  سينڑل کينال

  سيليری باڈی

  ليگامنٹس

  آئرس

 عدسہ

  پيوپل

  کارينا



 جسے آپ ديکه رہے تهے مسکراتا ہے، تو ُاس کا منہ، اور صرف ُاس مستقل بے جان چيز ميں بدل ڈاليں گے۔ اگر وہ شخص
  !ہ، عارضی طورپر بے وجودگی کے بصيرتی ميدان ميں سے پهر نمودار ہوگاکا من

 طرح نظر لس ميں چيشئير بلی کی مسکراہٹ کی ونڈر لينڈ کے اي ميں کيا جا چکا ہے، اور کہا گيا ہے کہ 2يہ کام ليبارٹری(
  ۔)آيا

ر کے ُاس حصے کے اندر چہرے کے واحد حصے کی دوسری جهلک واقع ہو گی کيونکہ صرف منہ ميں حرکت کی، تصوي
  ايک عارضی تبديلی پيدا کرتے ہوئے جو ريٹينا ُاس وقت ديکه رہا تها۔ 

 ٹريمرزيوں مستقل نظر کے لئے تشويشناک ہے۔ مستقل تبديلی يوں، آپ کی آنکه ميں ہر ريٹينا خليے پر پڑنے والی روشنی ميں 
ے والی تصوير کے ساته ريٹينا کے لئے مہيا کر چکا ہے۔ تبديل ہونہر سيکنڈ ميں بہت مرتبہ ہلکی سی کی ضرورت جسے ُخدا 

، آپ مستقل ديکهيں گے يا ادہ مسکولر عمل ميں تشويشناک ہے کے بغير، جو يقينًا نارمل نظر کے لئے سب سے زيٹريمرز
مستقل طورپر ايک وقت ميں چند سيکنڈ سے زيادہ عرصے کے لئے کسی چيز کو ديکهنے کے لئے ايک چيز پر روشنی کو 

  تبديل کريں گے۔ 

ڈرفٹ حرکات کے دوران، آنکه کی ڈرفٹ ضروری طور پر آہستہ آہستہ اور صفائی سے ٹارگٹ کو بند کرتی ہيں جہاں آپ 
ِاس وقت آنکه  کے سائز سے تقريبًا بارہ گنا برابر ہے۔ ٹريمرزديکه رہے ہيں جب تک يہ ُاس زاويے تک نہيں پہنچ جاتا جو 

کے ذريعے، اپنی اصل جگہ پر واپس آتی ہے۔ ساکيڈز، جو ايک سيکنڈ ميں کئی مرتبہ واقع ‘ ساکيڈ’خود بخود جهٹکا ليتی ہے، 
  ہوتے ہيں، بہت تيز ہيں، جهٹکا نما حرکات جو درست کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہيں جو کچه بهی ڈرفٹ واقع ہو رہے ہيں۔ 

  يںحرکت ميں محو آنکه

ر کے مشاہدے کے لئے ايک دلچسپ طريقہ جو ڈرفٹ کرتا ہے، باہم مشترک ساکيڈز کے ساته، آپ کی بصيرتی نظام پر اث
 هائے گا کہ آپ کی آنکهيں بے شک سارااحتياط سے يہاں دکهائے گئے گرافک کی قسم کا مطالعہ کرنا ہے۔ يہ تجربہ آپ کو دک

  ہ وہ ايسا نہيں کر رہی ہيں۔ وقت حرکت کر رہی ہيں، حتیٰ کہ جب آپ سوچتے ہيں ک

ديکهيں گے جو حرکت کرنے واال نظر آتا ہے ‘ چمکتا ہوا، سائيک ڈيلک اثر’ کے مرکز ميں غور سے ديکهيں۔ آپ ِاس گرافک
بہتر کيا جا سکتا ہے اگر، جب يہ عمل کوئی معنی نہيں رکهتا آپ اپنی آنکه کو کتنا زيادہ ساکت کرنے کی کوشش کرتے ہيں۔ 

پر ديکهتے ہيں، آپ ہاته بهر کی لمبائی پر کهڑے ہوتے ہيں، تب اپنے جسم کو جهکائيں يا موڑيں۔ ہر لمحے ايک آپ تصوير 
باقی رہنے والے کے ‘ تصوير کے بعد’رفٹ يا چهوٹا ساکيڈ واقع ہوتا ہے، نئی تصوير جو آپ کا ريٹينا ديکهتا ہے غير متوقع ڈ

ک لمحہ پہلے کيا ساته باہمی عمل يا مداخلت کو ظاہر کرتا ہے اي
تصوير کے اندر تبديل کرنے والی حرکت يہ ہے ديکها گيا تها۔ 

 ٹريمرزکی شکل و صورت کا سبب بنتا ہے۔ ِاس تجربے ميں، 
  اتنے چهوٹے اور اتنے تيز ہيں کہ وہ قابِل توجہ اثر رکهتے ہيں۔ 

معائنہ کرنے والی حرکات مثًال پڑهنے ميں عائد  زبڑے ساکيڈ
 آپ يہ آرٹيکل پڑهتے ہيں، آپ سوچ سکتے ہيں ہوتے ہيں۔ جونہی

يا حرف ی نظر تيزی سے معائنہ کر رہی ہے، لفظ بہ لفظ کہ آپ ک
بجائے، آپ کی دو آنکهوں ِاس کی بہ حرف، ليکن ايسا نہيں ہے۔ 

،  کے طورپر جهٹکے لگا رہے ہيںسينکرونسلیکا مختصر جڑاؤ 
 کے ساکيڈز کے ذريعے، ہر ستر کی‘ پچهلے جهٹکے’يعنی 

 واقع ہو زپيروی کرتے ہوئے۔ ُاس لمحے کے دوران جب ساکيڈ
جهٹکوں کے درميان رہا ہے، آپ کی آنکه غير واضح ہے، پس 

 جو آنکه کے دماغ کے نظام کو شائع حروف کوعارضی وقفے ہيں 

   ُپرمعنی ُجملوں ميں محسوس کرنے کا وقت ديتے ہيں۔ 

  مشکلِاس کے بارے ميں سوچيں يہ ايک انسان کے لئے کتنا

  اچها کام کرنے واال اعصابی نظام پيدا کرنے کے لئے جينياتی

، ٹريمرز( کتنا ضروری ہو گا جو مختصر، باہم  کام کرنے والی مسل کی حرکات پيدا کرتا ہے  ممکن بناتا ہے کوڈ تخليق کرنا
 نائے، ُاس کے پاس آججب ڈارون نے اعضا کے ارتقا کے بارے ميں اپنے مفروضہ جات ب۔ )ڈرفٹس اور ساکيڈز کی طرح

چهوٹی سمجه ميں آنے والی ِبن بناہٹ کی ضرورت سے باخبر ہوتا۔ ڈيلے کی حرکات ہماری طرح کا کوئی علم نہيں تها۔ اگر وہ 
، تو وہ يقينًا اپنے ارتقا کے نظريے کو احمقانہ اور کو جهٹکا دينے والی جو ہر وقت جاری و ساری ہيں جب ہم جاگے ہوئے ہيں

   کے طورپر چهوڑ چکا ہوتا۔ گفتگوناقابل عمل 

 ناقابِل  سے ايک حيران کن دريافت آنکه کیورون کے َدرڈا
 ڈرفٹس، ٹريمورز اور - تين بڑی گروہ بندياں ہيں تقريبًاشناخت

ميشہ حرکت ميں ساکاڈ۔ يہ ثابت کرنے کے لئے کہ آپ کی آنکهيں ہ
ہيں، حتیٰ کہ جب آپ سوچتے ہيں کہ وہ نہيں ہيں، باالئی گرافک کا 

س شبيہ کے پيچهے موجود ہوتی ايک عقبی شبيہ ُا مطالعہ کريں۔
 آپ ديکهتے ہيں، ايک ٹمٹماتا اثر ديتی ہے جو حرکت ہے جسے

ميں مصروف معلوم ہوتا ہے۔ اپنی آنکه کو روکنے کی کوشش 
 ری رہتا ہے۔ ٹمٹماتا اثر جا-کريں



بے شک خالق کے ہاته کے کام کے َان گنت ثبوت موجود ہيں جو سب ہم اردگرد ديکهتے ہيں، اور جس کے ساته ِاسے ہم 
  ديکهتے ہيں۔ 
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