
  ڈارون بمقابلہ آنکه

 از ٹام ويگنر

  مبشر مائيکل عرفان: مترجم

چارلس ڈارون نے بذاِت خود احساس کيتا کہ ايس طرح ناقابل يقين نظر آؤنداں اے کہ ارتقائی عمل انسانی بصيرت نوں واضح 
  :کردا جے۔ اوہنے آکهيا

فرض کرنا کہ اکه اپنی ساری بيمثال ترتيب دے نال مختلف فاصلياں ‘
ُمرتکز نوں مقرر کرن لئی، روشنی دياں مختلف مقداراں نوں لئی 

محسوس کرن، تے گول تے کروميٹک غلطياں نوں درست کرن لئی 
ناقابل يقين اے، ايہہ فطری چناؤ دی بدولت فروغ پا سکدا اے، لگدا 

 وچ 1فراخدلی نال ِاقرار کردا واں، سب توں اعلٰی ڈگریاے، ميں 
  ’فضول اے۔

وسے باب دے آخر تے، اوہنے واضح کيتا، پر، اپنی کتاب دے ا
اوہنے کس طرح ايمان رکهيا کہ ايہہ کس طرح وڈی تے يعنی 

 فريبی سی۔ اگر ڈارون َاکه اور ايس دے متعلقہ نظام دے ’فضول‘
جيہڑا (بارے وچ علم رکهدا سی جيہڑا َاج دے انسان دے کول اے 

، تے او اپنی زندہ اشيا دے ارتقا تے فطرت پسند )ور وچ سیاوس توں وده کے کتے وڈی وضاحت رکهدا اے جو کجه اوہدے َد
  نظريے نوں شايد ترک کر ديندا۔ 

دے مطالعہ وچ اک زبردست درفافت ايہہ آں، اوہدے توں ہٹ کے ڈارون کيہڑے مشاہدے ) َاکه دی سائنس(جديد آفتهل مولوجی 
 ’ٹريمرز، ڈرفٹس، تے ساکيڈز‘، ايہہ تينوں، جنهاں نوں کرن دے قابل سی، تقريبًا تين نہ ِدسن والی چهوٹی َاکه دی حرکات ہين

کہندے نيں، تياہڈے چوں ہراک دی اکهاں دے باہر چه ُجڑے ہوئے مسل چہ معمولی سکڑاؤ دی وجہ توں پيدا ہوندا اے۔ ہر 
سے باہوش سيکنڈ دے رتی بهر وچ اوہ بہت ای ہلکی جيہی تياہڈے ڈيلے دی جگہ نوں بدل دی اے، خود بخود، تياہڈی طرفوں ک

  کوشش دے بغير، نظر نوں جس طرح تسی جاندے او، ممکن بناندی اے۔

 سب توں چهوٹی تے غالبًا ايہناں حرکات وچوں سب توں زيادہ دلچسپ، مسلسل تے تيزی نال تياہڈے ڈيلے نوں گول –ٹريمرز 
تقريبًا ايک ملی ) اگے تے پچهے(ا نوں انداز چہ تقريبًا ايہدے مرکز چہ حرکت ديندی اے۔ اوہ تياہڈی َاکه دے کارينا تے ريٹين

   انچ دے ناقابل يقين منٹ ڈايا ميٹر دے نال دائرياں وچ حرکت ديندی اے۔ 00004.، يا ) 001. (1/1000ميٹر دے 

 گنا چهوٹا اے۔ غور نال کاغذ دے ٹکڑے نوں ويکهيے، کنارے نوں 70ايہہ سائز کاغذ دے ٹکڑے دی موٹائی توں تقريبًا 
 OO( دائرياں نوں سوچن دی کوشش کرو70ے ڈايا ميٹر دے ويکهيے، تد اوس

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOO ( چهوندياں ہويا تے کاغذ دی موٹائی دے برابر سدهی قطار وچ ايس نوں رکهو۔ اگر تسی

 دی فطرت دے چهوٹے پن دا احساس ہووے گا جيہڑا ايہدا کر سکدے او، تے تياہڈے کول خالق دی کجه سمجه دے نال ٹريمرز
  ايس چيز نوں تيار کرن لئی اپنی طاقت نوں ثابت کر چکيا اے۔ 

  رزحيران کن ٹريم

حتیٰ کہ ٹريمرز دی زيادہ اچنبهے والی خاصيت ايہہ آں کہ بظاہر َان تهک  
س تا ستر دفعہ ِدسن والے مسلز نيں جيہڑے تياہڈی َاکه وچ ہر سيکنڈ دے تي

حرکت نوں پيدا کر دے نيں۔ اگر آواز شامل ہوندی، تے ايہہ ہلکی پچ دی ِبن 
بناہٹ پيدا کرن لئی کافی تيز ہوندے۔ اچنبهے دے طور تے، اوسطًا تياہڈی ہر 
ِاک َاکه ساڑهے پنج گهنٹے وچ ايہہ چهوٹی گول حرکتاں دس الکه دی تعداد 

ی حرکت وچ ہونے دی تعداد وچ مکمل کر دی اے۔ زندگی بهر ٹريمرز د
  گنتيوں باہراے۔ 

حتیٰ کہ گو ٹريمرز وڈی ميگنيفيکيشن توں بغير ويکهے نئيں جا سکدے، ُتسی  
  اوہناں نوں ايہدے بغير ٹهيک طرح نئيں ويکه سکدے۔

مثال دے طور تے، تصور کرو کيہ واقع ہووے گا اگر ايہہ تے َاکه دی  
ں تسی کسی دے چہرے دی طرف دوسری سارياں حرکتاں ُرک جان جدو

ويکه رہے ہووں۔ تياہڈے ريٹينا دے اندر روشنی نوں محسوس کرن والے 
 ہو جان گے، اور تياہڈے دماغ تيک تازہ ترين معلومات پہنچان وچ ُرک جان گے، سيکنڈاں وچ اوس ’ساکت‘خليے تيزی نال 

  کورائيڈ

  سيلرا

  ويڑيس ہيومر

 ريٹينا

 فووی

  آپٹک نرو

  کنجيکٹيو  سينڑل کينال

  سيليری باڈی

  ليگامنٹس

  آئرس

 عدسہ

  پيوپل

  کارينا

  کورائيڈ

  سيلرا

 ريٹينا

 فووی

  سيليری باڈی

  ليگامنٹس

  آئرس



ی ديکه رہے او مسکرانداں اے، تے اوہدا منہ، اور تصوير نوں مستقل بے جان چيز وچ بدل دين گے۔ اگر اوہ شخص جنهوں تس
 !صرف اوہدا منہ، عارضی طور تے بے وجودگی دے بصيرتی ميدان وچ فير نمودار ہووے گا

 وچ کيتا جا چکيا اے، اور کہيا گيا اے کہ ونڈر لينڈ دے ايلس وچ چيشئير بلی دی مسکراہٹ دی طرح نظر آيا 2ايہہ کم ليبارٹری(
  )سی۔

 حصے دی دوجی جهلک واقع ہووے گی کيونکہ صرف منہ وچ حرکت دی، تصوير دے اوس حصے دے اندر چہرے دے واحد
 اک عارضی تبديلی پيدا کردياں ہوئياں جيہڑا ريٹينا اوس وقت ويکه رہيا سی۔ 

يس طرح ايسے طرح، تياہڈی َاکه وچ ہر ريٹينا خليے تے پين والی روشنی چہ مستقل تبديلی مستقل نظر لئی تشويشناک اے۔ ا
ٹريمرز دی ضرورت جنهوں ُخدا ہر سيکنڈ وچ بہت مرتبہ ہلکی جيہی تبديل ہون والی تصوير دے نال ريٹينا لئی مہيا کر چکيا 
اے۔ ٹريمرز توں بغير، جيہڑا يقينًا نارمل نظر لئی سب توں زيادہ مسکولر عمل چہ تشويشناک اے، تسی مستقل ويکهو گے يا 

سيکنڈ توں زيادہ عرصے لئی کسے چيز نوں ويکهن لئی ِاک چيز تے روشنی نوں تبديل کرو مستقل طور تے ِاک وقت وچ چند 
  گے۔

ڈرفٹ حرکتاں دے دوران، َاکه دی ڈرفٹ ضروری طور تے آہستہ آہستہ اور صفائی نال ٹارگٹ نوں بند کر دی اے جتهے تسی 
ے سائز دے تقريبًا بارہ گنا برابر اے۔ ِايس وقت ويکه رہے او جد تيک ايہہ اوس زاويے تيک نہيں پہنچ جاندی جيہڑا ٹريمرز د

 دے وسيلے، اپنی اصل جگہ توں واپس آؤندی اے۔ ساکيڈز، جيہڑے ِاک سيکنڈ وچ ’ساکيڈز‘َاکه خود بخود جهٹکا ليندی اے، 
تاں نوں درست کرنے لئی استعمال ہوندا اے جو کجه وی ڈرفٹ توں کئی مرتبہ واقع ہوندے نيں، بہت تيز ہين، جهٹکا نما حرک

 واقع ہو رہيا اے۔ 

 حرکت وچ محو َاکهاں

اثر دے مشاہدے لئی اک دلچسپ طريقہ جيہڑا دريافت کردا اے، باہم مشترک ساکيڈز دے نال، تياہڈے بصيرتی نظام تے احتياط 
۔ ايہہ تجربہ تيانوں وکهائے گا کہ تياہڈياں اکهاں بے شک سارا وقت نال ايتهے وکهائے گئے گرافک دی قسم دا مطالعہ کردا اے

 حرکت کر رہياں نيں، حتیٰ کہ جدوں تسی سوچ دے او کہ اوہ ايہدا نئيں کر رہياں۔ 

ويکهو گے جيہڑا حرکت کرن واال نظر آؤندا اے ‘ چمکدا ہويا، سائيک ڈيلک اثر’دے وچ غور نال ويکهو۔ تسی ايس گرافک  
نئيں رکهدا تسی اپنی َاکه نوں کنہاں زيادہ ٹهہران دی کوشش کر دے او۔ ايہہ عمل بہتر کيتا جا سکدا اے اگر، جدوں کوئی معنی 

تسی تصوير ويکه دے او، تسی ہته بهر دی لمبائی تے کهڑے ہوندے او، تدوں اپنے جسم نوں جهکاؤ يا موڑو۔ ہر لمحے ِاک 
باقی رہن ‘ تصوير دے باہجوں’ے، نوی تصوير جنهوں تياہڈا ريٹينا ويکهدا اے غير متوقع ڈرفٹ يا چهوٹا ساکيڈز واقع ہوندا ا

والياں دے نال باہمی عمل يا مداخلت نوں ظاہر کر دا اے اک لمحہ 
پہلوں جو ِوکهايا گيا سی۔ ايہہ آں تصوير دے اندر تبديل کرنے 
والی حرکت دی شکل و صورت دا سبب بندا اے۔ ايس تجربے 

هوٹے تے ايہنے تيز ہين کہ اوہ قابل توجہ وچ، ٹريمرز ايہنے چ
  اثر رکهدے نيں۔

وڈے ساکيڈز معائنہ کرن والی حرکتاں مثًال پڑهن وچ عائد ہوندے 
نيں۔ جونہی تسی ايہہ آرٹيکل پڑهدے او، تسی سوچ سکدے او کہ 
تياہڈی نظر تيزی نال معائنہ کر رہی اے، لفظ بہ لفظ يا حرف بہ 

يہدی بجائے، تياہڈياں دو َاکهاں دا حرف، ليکن ايہدا نئيں اے۔ ا
مختصر جڑاؤ سينکرونسلی دے طور تے جهٹکے لگا رہيا اے، 

دے ساکيڈز دے ذريعے، ہر ستر دی ‘ پچهلے جهٹکے’يعنی 
پيروی کردياں ہوئياں۔ اوس لمحے دے دوران جدوں ساکيڈز واقع 
  ہو رہے نيں، تياہڈی َاکه غير واضح آں، پس جهٹکياں دے دوران

  فے ہين جيہڑے َاکه دے دماغ دے نظام نوں شائع عارضی وق

  حروف نوں ُپر معنی ُجملياں چہ محسوس کرن دا وقت ديندے نيں۔

  

ايہدے بارے سوچوں ايہہ ِاک انسان لئی کنہا مشکل تے اچها کم کرن واال اعصابی نظام پيدا کرن لئی جينياتی کوڈ تخليق کرن 
ٹريمرز، ڈرفٹس (ہڑا مختصر، باہم کم کرن والی مسل دی حرکات پيدا کردا اے نوں ممکن بناوندا اے کنہا ضروری ہووے گا جي

۔ جدوں ڈارون نے اعضا دے ارتقا دے بارے وچ اپنے مفروضے بنائے، اوہدے کول َاج ساڈی طرح دا )تے ساکيڈز دی طرح
 ڈيلے دی حرکات نوں جهٹکا کوئی علم نئيں سی۔ اگر اوہ چهوٹی سمجه وچ آون والی ِبن بناہٹ دی ضرورت توں باخبر ہوندا۔

دين والی جيہڑی ہر ويلے جاری وساری ايں جدوں اسی جاگدے آں، تے اوہ يقينًا اپنے ارتقا دے نظريے نوں احمقانہ تے ناقابل 
 عمل گفتگو دے طورتے چهڈ ُچکيا ہوندا۔ 

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

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

س شبيہ کے پيچهے موجود ہوتی  ُاايک عقبی شبيہ 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 
 ٹمٹماتا اثر جاری رہتا ہے۔ -کريں



ے نيں، اور جيہدے نال ايسی بے شک خالق دے ہتهاں دے کماں دے َان گنت ثبوت موجود نيں جيہڑے سانوں اردگرد نظر آؤند
 ايہناں نوں ويکهدے آں۔ 
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