
 ‘باغيچے کے بندر’ڈارون کے 

   کرتا ہےبيانايک خطرناک سمندری طوفان جو حتیٰ کہ ايک بے حد غلط فلسفے کو 
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  از گيری ڈی مار

  مترجم مبشر مائيکل عرفان

 کے کترينہ طوفان کی تباہی کے بعد، نيو اورلين کے تباہ ُشدہ شہر سے بہت سارے بچنے والوں نے 2005جنوبی امريکہ ميں 
 امريکی تهے۔ گرين ويل ٹيکنيکل کالج کے افسر نے حال ہی ميں–زيادہ تر افريقی  جن ميں ں ميں پناہ حاصل کی۔ دوسرے شہرو
کے طورپر دو مرتبہ بيان کيا۔ کالج نے ‘ باغيچے کے بندروں’) جنوبی کيرولينا ميں( لوگوں کو  ِان پہنچنے والےگرين ويل ميں

  ۔ ‘  ِاس ادارے کے ممبر نہيں ہيں، سےوہ آج’يل ٹيک کے صدر ٹام بارٹن نے کہا، فورًا ذمہ دار مالزموں کو نکال ديا۔ گرين و

جيسے کہ ہم توقع کر سکتے ہيں، تبصرہ جات پر غيظ و غصہ تها 
 کوئی شخص اکيسويں صدی ميں ايسی ہی ُہوا۔ کس طرحاور ايسا –

حماقت پر يقين کر سکتا ہے؟ سکول کے مالزمين اور اين اے اے 
کے نمائندگان کو عوامی سکول سسٹم کے ) NAACP (1سی پی

نصاب ميں زيادہ گہرائی سے کهوجنا چاہيے جس کی وہ اندها ُدهند 
چارلس ڈارون –تائيد کرتے ہيں۔ وہاں وہ کالوں کی شناخت کے لئے 

کے بارے ميں سائنسی ‘  بندرباغيچے کے’کی تحريروں ميں 
 پائيں گے۔ ‘ وضاحت’

فطری چناؤ کے وسائل کی بدولت انواع کے چارلس ڈارون کے 
وجہد :  پر ذيلی عنوان پر غور کريں۔ يہ کہتا ہےارتقاء زندگی کی ج

 ۔ ڈارون کے حمائتی دعویٰ کرتے ہيںفظميں خصوصی نسلوں کا تح
نوروں کی ذيلی کے استعمال کا مطلب جا‘ نسل’ ُاس کے لفظ کہ

انواع کو بيان کرنا تها۔ کسی حد تک، يہ درست ہے۔ ليکن ڈارون کا 
ِاس سے کيا مطلب تها، اور کيا مطلب تها اگر ڈارون نے سفيد کے 

کے جانور کے طورپر ‘ ذيلی انواع’يا ‘ نسل’عالوہ جانوروں کو 
  :  ڈارون نے لکهاانسان کی نسل ميں،خيال کيا؟ 

د

بہت زيادہ ُدور نہيں جيسے کہ صديوں کچه مستقبل کے َدور ميں، ’

 تقريبًا يقينی طورپر فنا ہو انسان کی مہذب نسليںميں گنا جاتا ہے، 

 يعنی، وہ جو بالکل لوگوں کی [جائيں گی، اور تمام دنيا حيوانی نسلوں ميں تبديل ہو جائے گی۔ ُاسی وقت اينتهروپومارفس بندر 

 کے درميان وقفہ تب سان اور ُاس کے قريب ترين مشابہت رکهنے والوںو جائيں گے۔ تب ان۔ ۔ ۔  بهی فنا ہ]مانند کی نظر آتے ہيں

 کہ ہم ُاميد کر سکتے ہيں، حتیٰ کہ ان کے درميان مداخلت کرے گا، جيسےزيادہ ہو جائے گا، کيونکہ يہ زيادہ مہذب حالت ميں انس

نوٹ [ اور گوريال کے کی بجائے ]ايبوريجنل[ا آسٹريلين کاکاشين، اور بعض بندر ببون کی مانند اتنے حقير ہيں، اب حبشی ي

  ۔ 2]شامل ہے

 ڈارون ايمان رکهتا تها کہ مختلف نسليں مختلف ارتقائی معياروں پر تهيں،

 )يورپين/ کاکاشين(‘ فيدس’اور ‘ کالے’ تمام بندروں سے ُدور، نچلے درجے کے 
ڈارون ايمان رکهتا تها کہ مختلف نسليں مختلف 

 ارتقائی معياروں پر تهيں
  سِر فہرست ہيں۔ 

 ذی نفس  بهیکوئی’کا نام پايا، ُاس نے لکها کہ، ‘ ڈارون کے ُبل ڈوگ’تهامس ايچ ہگسلی، ڈارون کا ُپرجوش وکيِل دفاع جس نے 
 ہگسلی نے ‘ہيں۔ظرف انسان، حقائق سے باخبر، ايمان نہيں رکهتا کہ اوسط حبشی مساوی ہے، بلکہ اب تک سفيد انسان سے، کم 

  ‘۔ ہے بيان کياانساناور چهوٹے جبڑے والے  3بڑے دماغوں’گوروں کو 

ڈارون کا نظريہ نسلی تقسيم کے بڑے ذرائع ميں سے ’ ميں، ثابت کيا کہ سوشل ڈارونزم ِان امريکن تهاٹرچرڈ ہوف سٹيڈ ٹر نے، 
بنجمن وکر ‘ ۔ ۔ ۔ ۔ کو يورپ اور امريکہ ميں تشکيل ديا 4ايک اور متنازعہ خيال تها جس نے انيسويں صدی کے آخری نصف

يورپی نسل، فطری چناؤ کے ناقابِل بچاؤ قوانين کی پيروی ميں، منفرد انواع کے ’ کہ ڈارون کے مطابق رتے ہيںتبصرہ ک
 گوريال، چمپينزی، حبشی، آسٹريلين نسل اور –طورپر، بنی نوع انسان کے طورپر، ُابهرے گی، اور تمام درميانی شکلوں ميں 

 کی بنياد نہيں ڈالتا۔ نسل پرستی بہت 5ا نظريہ بذاِت خود نسل پرستی ختم ہو جائيں گی۔ بے شک، ڈارون ک–وغيرہ وغيرہ 
  ديا۔  عرصےسے موجود ہے۔ ليکن ڈارون کے نظريے نے ِاسے يقينی طورپر سائنسی بنا



کالج نے گهر کی کچه صفائی کی۔ اب تمام نظام پر گہری نظر ڈالنے کا وقت ہے جو ايسا ديکهنا اچها لگا  کہ گرين ويل ٹيکنيکل 
دی سائنسی نظريے کو فروغ ديتا ہے جو کہ نسل پرستی کو ثابت کرنے کے لئے استعمال ہو سکتا ہے۔ جيسا کہ اسکاٹ بيل 

 6 تو کيوں سفيد]کا نظريہ سکهاتا ہےجو ڈارون [اگر ہم سب حياتياتی حادثات سے ہيں، ’ ميں بحث کرتا ہے، ڈارون کنسپريسی
  ‘شکلوں کو مالک بننا چاہيے اور کالوں کو ِبکنا چاہيے؟
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