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 از سوره بقره ۶۲در ارتباط با ترجمه آيه 

 

ها را به تحقیق درباره طبیعت  فرينش خود دعوت کرده، آنها را به انديشه درباره آ قرآن همانطور که انسان

تمامي جهان، با همه موجودات زنده و عناصر غیر . های آن فراخوانده است برای مشاهده آيات خدا در پديده

باشد  شدن آنها و بر قدرت، دانش و هنر آفريدگارشان مي« آفريده»زنده آن، نشانگر عالئمي داللت کننده بر 

هرچند اين آيات در همه اشیاء . رای شناخت اين آيات و سپاس از آفريدگار آنها مسئولیت دارندو آدمیان ب

 :به شرح ذيل« پشه»عالم وجود دارند، اما تعداد معدودی از آنها نامشان در قرآن ذکر شده است،از جمله 

زند؛ اما کساني که ايمان مثال ب! ريز، حتي از آنچه روی آن است  مسلماً خدا شرم ندارد از اين که از پشه»

و اما ( گیرند از آن پند مي) مسلماً حقیقتي از سوی پروردگارشان است ( مثل)دانند که آن  اند، مي آورده

ها بسیاری را  با اين مثل( خدا)خدا چه منظورى از اين مثل داشته است؟ : گويند اند، مي کساني که کفر ورزيده

 (۶۲بقره )« سازد جز فاسقان را به آن گمراه نمي( البته) آورد و گمراه و بسیاری را به راه مي

دانند، همین است که  شويم؛ آنچه به طور کلي همه مي های بسیاری آگاه مي با دقّت در زندگي پشه به شگفتي

اين البته درست است، اما تمام حقیقت نیست؛ بلکه تنها پشه مادّه است که خون ! مکد زدن خون مي پشه با نیش

کنند،  ها تغذيه مي ها، چه نر، چه ماده، تماماً از شهد گل و اين مکیدن نیز اصال برای تغذيه نیست؛ پشه! مکد مي

ها است که به دلیل رشد و ادامه نسل نیاز به  مکد، برای تخم تنها دلیلي که پشه ماده، برخالف نر، خون مي

درباره پشه ماده است که دارای چنین ظرفیت عجیب اين است که آيه مورد نظر تنها   نکته. پروتئین خون دارند

نیز قابل توجه است که در زمان نزول قرآن علم بیولوژی پشه برای بشريت   اين نکته. باشد ای مي العاده فوق

 .کامال ناشناخته بوده است

انگیزترين نکات زندگي اين موجود است؛  گیری اندام پشه، يکي از شگفت چگونگي رشد و مراحل شکل

گذراند؛ تخم پشه که از خون  تا پشه کامل، مراحل مختلفي را مي( Larva)موجود از شکل شفیرگي اين 



های خشک شده  های مرطوب يا تاالب کند، توسط ماده آن در فصول تابستان و پايیز روی برگ تغذيه مي

دارد، برای  که زير شکم خود( Receptor)ای  شود، اما پشه ماده پیش از آن، با گیرنده قرار داده مي

کند تا بهترين نقطه را برای تخم گذاری  را بررسي مي تشخیص میزان رطوبت و حرارت زمین، کامال آن

های کوچکتر از  کند، اين تخم ترين نقطه يافت شد، آنگاه شروع به تخم گذاری مي وقتي مناسب. برگزيند

های  ها تخم برخي از انواع پشه. ندشو يک میلیمتر به صورت خطي، گروهي يا تک تک کنار هم قرارداده مي

 .کنند وار روی هم سوار مي شود، به صورت دکل عدد مي ۰۳۳خود را، که حدود 

همه آنها برای حفاظت ! دهند، فقط چند ساعت بعد تخمهای سفید رنگ گذاشته شده به زودی تغییر رنگ مي

ها  ساختار اين تخم! ديگر قرار نگیرند آيند تا در معرض ديد و شکار پرندگان يا حشرات به رنگ سیاه در مي

ای است که بايد زمستاني طوالني و سرد را تا بهار آينده پشت  آنها به گونه( Incubation)و دوران جنیني 

اما در عوض به محض خروج از تخم، زندگي زير آبي آنها . ای خود برسند سر بگذارند تا به کمال مرحله

  !پردازند ميشود و بالفاصله به شنا  آغاز مي

گیرد تا  گردد، اما به زودی پوستي نازک اندام آنان را تنگ در برمي تغذيه مستمر موجب رشد سريع آنان مي

شود؛ پوستي بسیار سخت و تُرد که به آساني  اين اولین تغییر پوست محسوب مي! بیش از آن رشد نکنند

 .شود دوبار ديگر عوض مي تا تکمیل اين مرحله زيستي، پوست آنان. تواند پاره شود مي

در آب مقدّر گرديده، سیستمي که برای تغذيه آن در اين ( Larva)جائي که زندگي اولیه اين موجود  از آن

مرحله طراحي شده، بسیار جالب است؛ اين موجود با دو بال ممتدی که در دو سوی دهانش قرار داده شده، 

را برای ( Micro Organisms)جودات فوق العاده ريزها و مو گردابي به وجود مي آورد که هم باکتری

برای خود ابزار داخلي زير ( Larva)هر نوزادی ! دهد کند و هم به تنفس خود را سامان مي شکار خود جذب 

ای که در پشت خود دارند، همانند  ويژه Respiratory Tubes))های تنفسي  آبي رفتن دارد، آنها با تیوب

و موقع استفاده از اين متد تنفسي، برای جلوگیری ! کنند قرار گرفتن در آب تنفس ميغواصان، هنگام وارونه 

کنند،  از بدنش ترشح مي( Sticky Secretion)از نفوذ آب به درون مجاری تنفسي، ماده چسبنده محافظي 

( Delicate Balances)های حساس  خالصه آنکه اين موجود با کمک ترکیب هماهنگي از اين تعادل

توانست زنده بماند و اگر فاقد مواد چسبنده برای جلوگیری از  اگر لوله تنفسي نداشت نمي. کند گي ميزند

 .شد اش با نفوذ آب بسته مي های تنفسي نفوذ آب بود، لوله



کند، اما اين آخرين تغییری است که آنها را از  با گذشت زمان، پوست بدن بیشتر اين الروها بار ديگر تغییرمي

توانند از غالف پیله  رساند و مي کامل مي« پشه»به بلوغ و مبدل شدن به ( Pupa Phase)وچه بودن مرحله ن

آن هم با شکل و ساختار و عملکردی به کلي متفاوت با زيست . مانندی که بدنشان را پوشانده خارج شوند

 !یچ موجود ديگرآوری که نه توسط خود الرو انجام شده، نه مادرش و نه ه قبلي خود، دگرديسي شگفت

های تنفسي  کند و آن بسته شدن دريچه در اين دوره تحول و گذر آخر، خطر بزرگي اين موجود را تهديد مي

ای در آن است که خطر جدی خفگي و مرگ را در پي دارد، در اين  بیرون از آب، با نفوذ کوچکترين قطره

همچون تغییر تنفس جنین انسان پس )شود  نتقل ميمرحله مکانیسم تنفسي به دو لوله تعبیه شده در سر حیوان م

. بنابراين پیش از به کار افتادن اين دو حفره باالتر از سطح آب، هنوز پرواز ممکن نیست( از خروج از رحم

  .انجامد ای به طول مي اين مرحله بین سه تا چهار روز بدون هیچ تغذيه

ها، بدنه اصلي، پاها، سینه،  آنتن: های خود مثل ه با ارگاناينک پشه داخل پیله آنقدر بالغ و آماده شده است ک

ها، شکم و چشمان مرکب بزرگي که بیشترين سطح سر او را پوشانده پرواز کند، آنگاه پیله از باال پاره  بال

رود که همان امکان نفوذ آب در پیله است، هر چند  ترين مراحل به شمار مي اين مرحله خطرناک. شود مي

ای اندود شده تا نگذارد آب به داخل نفوذ کند، در اين مرحله پشه بايد  شده پیله با ماده چسبنده قسمت پاره

هنگام جهش کامال مراقب باشد که جز پايش هیچ قسمت بدنش با آب تماس پیدا نکند، اين حرکت سريع و 

د، سرانجام پس العاده مهم است، زيرا يک نسیم و باد مختصر ممکن است موجب مرگ حشره گرد آني فوق

 .کند از نیم ساعت با موفقیت پرواز مي

اين نکته را بار ديگر بايد خاطرنشان کرد که پشه در اين مرحله دگرديسي، بدون کوچکترين تماس با آب 

ها و  کند که اين حشره ريز چگونه اين توانايي در نهايت اين سئوال به ذهن خطور مي. بايد از آن خارج شود

ای عجیب را چه کسي به آن  کسب کرده است؟ اين دگرديسي و پوست انداختن سه مرحلهها را  هوشمندی

ها را در آن قرار داده تا ما انسانها آيات او را بشناسیم و  آموخته است؟ جز آنکه آفريدگارش همه اين شگفتي

 .ريده استبا مشیّت و هدايتش هماهنگ و همراه شويم؟ مسلما خدا به عبث و بیهوده اين جهان را نیاف

هاست برای خردمندان،  ها و زمین و گردش پیاپي شب و روز بس نشانه به راستي که در آفرينش آسمان»

ها و  کنند و در آفرينش آسمان همانها که در همه حال، ايستاده، نشسته و بر پهلو آرمیده، خدای را ياد مي

ای، تو منزه و مبرای از چنین  بیهوده نیافريده پروردگارا، اين نظام با عظمت را: گويند انديشند و مي زمین مي

 (۰۹۰و  ۰۹۳عمران آل. )مان بازدار پس ما را از عذاب آتش اعمال. تصوری هستي


