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Intriguing instincts 

 ُپرکشش حشرات

by Neil Marsden 

 از نيل مارسڈين
مبشر مائيکل عرفان: مترجم  

ليوں کے ہجرت کے  اور مچه3 پرندوں2  کچهوؤں، 1بہت ساری مخلوقات سب سے زيادہ حيران کن کام کرتی ہيں۔ مثال کے طورپر، تتليوں،
 کے ڈيم 6اور پرندوں کے گهونسلوں کے ڈيزائن ميں، مکڑيوں کے جالے، بيورز 5 حشرات کی سواری؛4درست راستے؛ چيونٹيوں کی  سمت؛

 کيا جاتا ہے، ليکن يہ ِان عادات‘ واضح’کے ذريعے ‘ فطرت’اور لوج بنانا۔ وہ کيسے يہ سب انتظام کرتے ہيں؟ اکثر، ِاسے ُپرکشش اصطالح 
  کے پيچهے حقيقت کو چهپا ديتی ہے۔ 

 
 مکهياں

مکهياں عليٰحدہ ہو کر کام کرنے کی کچه متاثر کن ٹيکنالوجی کا استعمال کرتی ہيں۔ 
) شاہی جيلی(بعض الرووں کے گروپ کو خاص خوراک پر پاال جا تا ہے جو مکهياں 

ی ہے يعنی ايک تيار کرتی ہيں جو کہ بدلنے کی ناقابِل يقين صالحيت کا کردار ادا کرت
عام مکهی کو ايک بڑی اور مختلف مکهی ۔۔۔۔ ايک ملکہ ميں بدل ديتی ہيں۔ کيسے 

مکهياں جانتی ہيں کہ ُانهيں ملکہ کی ضرورت ہے اور کہاں سے يہ چهوٹی مکهياں 
شاہی جيلی کے لئے اعلٰی قسم کی ريسپی حاصل کرتی ہيں؟ کيونکہ مکهياں صرف 

ں، يہ سب کام کرنا ہے۔ گروپ ميں بعض مکهياں تازہ چند ہفتوں کے لئے زندہ رہتی ہي
ہوا کی ماہر ہوتی ہيں ۔۔ وہ مضبوط ہوتی ہيں اور اپنے پروں سے آواز پيدا کرتی ہيں 

جب تک کہ ُان کے پر باالخر ختم نہيں ہو جاتے۔ يہ ُان کی زندگی کا کام گروہ ميں 
بهی کرتی ہے جو تازہ ہوا کے جهونکے پيدا کرنا ہے۔ ايک مکهی خوبصورت ڈانس 

 اور ايک حيران کن 7اپنی ساتهی کارکنوں کو بتاتی ہے کہاں سے جوس ڈهونڈيں،
  8تالش کرنے کا نظام جس پر روبوٹ کے انجنئير رشک کرتے ہيں۔ 

 آبائی عادات

ہم والدين اور ُان کے بچوں کی زندگيوں سے زيادہ کہيں بهی زندگی اور موت کا 
  ور پر دکهايا گيا نہيں ديکهتے۔ نازک جبلتی علم زيادہ ڈرامائی ط

کہ اپنے پہلے بچے کو جنم دينے کا وقت آ چکا ہے، نوجوان بهيڑيے اپنی تيار کی گئی کچهار ميں آتے ہيں جہاں، ہر بچہ پيدا ہوتا ہے، ‘ جاننا’

ا ہے اور ُاسے تهن کی طرف ہے، جو ُاس کے دوده پيدا کرنے کو متحرک کرت‘ جانتی’وہ ناڑو کو آدها چبانا، بچے کو چاٹ کر صاف کرنا 

  رہنمائی ديتا ہے جہاں سے ہر بچہ دوده ُچوسنا جانتا ہے۔ کيسے ماں اور بچہ جانتے ہيں کہ کيا کرنا ہے؟ 

  

جب کينگرو کی ماں اپنے بچے کو جنم ديتی ہے، تو وہ صرف انسان کی 
چهوٹی ُانگلی کے ِسرے کے سائز جتنا ہوتا ہے۔ فورًا وہ پيدائش کی نالی 

ں سے ُاس کے بالوں سے اپنی ماں کی تهيلی تک چڑهنے کا زبردست مي
سفر شروع کرتا ہے۔ تهيلی کے اندر پہنچ کر، وہ ُاس کے نيپل ميں بسيرا 

ہو جاتا ہے۔ حقيقت ‘ بند’کرتا ہےجہاں وہ ناگزير ہفتوں کے لئے آگے 
ميں، وہ اتنی مضبوطی سے بند ہو جاتا ہے کہ ُاسے باہر کهينچنا ُاس کے 

 اور ُاس کی ماں کو نقصان دے گا۔ وہ بچہ کبهی کبهار اپنی ماں کے منہ
سارے بدن پر نہيں رينگتا جب تک وہ حادثاتی طورپر ُاس کی تهيلی نہيں 

پا ليتا۔ ِاس کی بجائے، وہ ايک منصوبے کی پيروی کرتا ہے کہ تحفظ 
حاصل کرنے کے لئے کيا کرنا ہے، ورنہ وہ فورًا مر جائے گا ۔۔ وہ ِاس 

اگر وہ نہيں جانتا کيا کرنا ہے، تب ( حے بہت زيادہ کمزور ہوتا ہےلم
  9۔ )کوئی مزيد ُروس نہيں ہوگی

مسٹر ملی فاؤل  انڈوں کو گرم کرنے کے لئے گلے سڑے پتوں کے 
ڈهير کو استعمال کرتا ہے۔ وہ نامياتی حرارت کے کام کرنے والے اہم 

  کو استعمال کرتی شمسی حرارتمثال کے طورپر، ُمرغی علم کو ظاہر کرتا ہے ۔۔ گلے سڑے تندور ميں ِاس عمل سے پيدا ہوئی حرات کو۔ 

مکهياں جانتی ہيں کيسے خاص خوراک 
تيار کرنی ہے ايک عام مکهی کو اعلیٰ 

مکهی ۔۔  ملکہ ميں معجزاتی طور پر 
 بدلنے کے قابل ہے۔ 
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واضح طورپر مخلوقات کی صرف جسمانی ساخت کے لئے 

کام ‘ سوفٹ وئير پروگرام’اضافی تمام زندہ جانداروں ميں 

نہ کسی طرح نسل در نسل  کرتے ہيں۔ اور يہ پروگرام کسی

  اصل پروگرامرارتقامنتقل ہوتے ہيں۔ ليکن پروگراموں کا 

   کے بارے ميں بولتا ہے۔

 

حاصل کرنے کے تازہ ہوا  ۔۔ گرم کی گئی تہوں کو حرارت اور دهوپ ميں رکهنام کرنے کے لئے تہوں کو ُاتارتے ہوئے ؛ ہے ۔۔ دهوپ ميں گر
کی تحقيق کرتا ہے اور انڈوں کو سينے ‘ تنور’رارت واقع ہوتی ہے۔ وہ باقاعدگی سے درجہ حرارت ديکهنے کے لئے لئے ڈهانپنا ۔۔ اگر زيادہ ح

 ُاس نے يہ سب کيسے سيکهاَ؟ اگر وہ ِاسے 10رکهتا ہے۔کی تشويشناک حد کے اندر 
ہنی ميں نے بچوں ’غلط کرتا ہے تو ُاسے اپنے ساتهی کو وضاحت کرنی پڑے گی، 

   ‘کو زندہ پکا ديا۔

 پروگرام

کہاں سے يہ مخلوقات اپنا علم حاصل کر رہی ہيں، خاص طورپر جب کہ مخلوقات 
واضح طورپر ضرورت نہيں ہے؟ کو فروغ پانے، سيکهنے يا ِاسے سکهانے کی 

سوفٹ ’مخلوقات کی صرف جسمانی ساخت کے لئے اضافی تمام زندہ جانداروں ميں 
کام کرتے ہيں۔ اور يہ پروگرام کسی نہ کسی طرح نسل در نسل منتقل ‘ وئير پروگرام

   اصل پروگرامر کے بارے ميں بولتا ہے۔ارتقاہوتے ہيں۔ ليکن پروگراموں کا 
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