
 وجدان و عذاب وجدان

چهاردهم کنج   در  وگوگفت  کی  تیروا
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آغاز   غزل(  1)   سوال  چندتا  پرسیدن  با  جستارش 

ترین مسائل من خودم آدمی هستم که سر کوچیک» کرد:

عذاب وجدان   ا یآ .سوال دارم  تا گیرم و چندعذاب وجدان می

عذاب وجدان   از  ی فیتعر  میبخوا  هاگ ده؟یدر تمام موارد مف

در   ؟ ه یتفاوت وجدان و عذاب وجدان چ  ؟ هی چتعریفش    میبگ

 « ؟ میعذاب وجدان داشته باش  دیما نبا  یچه موارد

از درون ماست و تحت   یبخش  ،وجدان»  ماجداز نظر  (  2)

 ی ناش  کیکه از ژنت  ست ین  افمون یمثل ق .  ستین  ی چیه   ر یتاث

 طیو مح  ت یکه از ترب  ست نیمون  دی مثل اخالق و عقا  ا یبشه  

شخص   ایبشه    یناش نیروان  تیمثل  از   ستیمون  که 

در عمق   ییجا  کیانگار وجدان   .  رهیگیهامون شکل متجربه

و   ستیها ننیاز ا  کدوم   چ یه   ریتاثوجود ما هست که تحت

زمانآدم  ی همه همه  در  مکانها  و  به  ها  و   زان یم  ک یها 

در   تیفیک کنن  اراده  لحظه  هر  و  برخوردارند  ازش 

 "قیعم   ی آگاه "جور    ک یمنبع    "وجدان"  نیا  ، ارشونهیاخت
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بیا قبل از این که بیشتر »:  ماجد پیشنهاد میده  «.ماست  یبرا

کسی  ممکنه  آیا  کنیم:  فکر  سوال  یه  به  کنیم،  صحبت 

نداشته باشه؟ مثال به کسی به عنوان فحش بگیم   "وجدان"

  «درسته؟   "وجدانبی"

اختالف نظر   ماجددر تعریف وجدان، با    آفریننوش (  3)

ربط   کیها چند درصد به ژنت وجدان در آدم   م به نظر»  داشت:

برا  زهایچ   یسر  یه  .کنهیم  دایپ که  و   یهست  مهمه  ما 

ا  ت یاهم  که  برانیداره  ممکنه  هم   یها  مادرهامون  و  پدر 

  ی ها مهم بوده براناو  یداشته باشه و انگار چون برا  تیاهم 

 ی کیو ژنت  ستیاطراف ما ن  طیفقط از مح  ن یو ا  مهمهما هم  

 « .هستهم 

کمتر   یلیچند وقت خ  نیاکه    گفت از خودش    م ینع(  4)

م وجدان  خ  ه نیهم   یبرا  ، رهیگیعذاب  از   الش یخ   ی لیکه 

کرده حتما   یبد  یاگر به کس  ونهدیم   یعنی  ،خودش راحته
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 ی کرده حتماً سع  ی اگر کار اشتباه   ای  ، کرده جبران کنه  یسع

اما   ،ظاهراً درست نشده  دیشا  .ن خطا رو جبران کنهاوکرده  

و از نظر   هو عذاب وجدان ندار  هراحت  الشی در افکار خودش خ

عذاب وجدان ساخت  ی فیتعر  کیما    مینع هر   یم از  که سر 

دلمون بلوا   ی و تو  م یریگیعذاب وجدان م  ی کیکوچ  یمسئله

که   شهیباعث م   فیتعر  ن یکه ا  رتیغ  ه یشب  ی زیچ  .شهیم

درست عملکرد  باش  ی ما   ک یشکستن    سر  حتی   .مینداشته 

ا  دن یرس  ر ید  ا یظرف   جور مسائل کوچک   ن یبه مدرسه و 

  . که نگو و نپرس  میریگیعذاب وجدان م 

در عذاب   ی هم نقش مهم   انیاطراف  کنه یفکر م   م یعن(  5)

عذاب وجدان   نیارتباط ب  کی  نجایو ا.  کننیم  فایوجدان ما ا

 نیوالد  میکنیمثال حس م  یاد.م  شی ها پانسان  یسهیو مقا

ها اون  و  م یبهتر باش  میو ما نتونست  ن دیزحمت کش  ار یما بس

سر کنرا  م  میبلند  سرکوفت  خودمون  به  انگار   ای  ، میزنیو 

و   مینبود  شونابر  یخوب  ی که چرا بچه  میعذاب وجدان دار
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 ون روخودم  میکه دار  هشیم  یناش  نیاز ا  شتریاحساس ب  نیا

 . میکنیم  سهیمقا  هیبا بق

ای برای  تایید دیگه  نیآفرنوش ،نعیمبعد از حرفای  (  6)

می پیدا  وجدان  بودن  میژنتیکی  و   رید  ن یهم »  گه: کنه 

 دن ینم   ت یهستند و اهم   لَکس یر  هایبعض؛  به مدرسه  دنیرس

مهمه  ا ه یبعض   یول پس   هیکی ژنت  ش یبخش  نیا  .براشون 

 « . شهیمربوط م کیوجدان هم چند درصدش به ژنت

بحث    نیا»:  رو مطرح کردجالب    ی نکته  یه   مایکر(  7)

بندازم و   یبه معن  ینگاه  یهباعث شد برم و   کلمه وجدان 

معن  دیدم به  اصالً  لغتش  اون   ای یکه  از  بحث  در  ما  که 

 "گمشده  افتنی" یو وجدان به معن ستین میکنیاستفاده م

 یواژه  هبهتر   دیشا  . گنیهم م  "هموار  ن یزم"که به    ،است

 یآوا"  مثل  م یبفهم   گر یتا منظور همد  م یرا انتخاب کن  یبهتر

 « ."نشیب"  ای  "درون
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نظرش رو   بودن عذاب وجدان  ید در مورد مف  مینع (  8)

 تیاذ  و باعث  ست ین  د یهم مف  یلیبه نظر من خ»  تشریح کرد: 

بد   ی آدم کارهاشه  یباعث م  ،تا رشد. وجدان خوبه  شهیم

اما در مورد عذاب وجدان   ه، دروغ نگ  ا یو    ه نکن   ی . دزدهنکن

و   ه و درد و رنج  ی فقط باعث ناراحت  شتر یکنم که بیفکر م

پ هم  برا  یاد م  شی اغلب  وجدان   ییزهایچ  یکه  عذاب 

. میمقصر نبود  ش ما تو   ی گاه  ی و حت  ه که اشتباه  میریگیم

 ییو تو که شاهد ماجرا  شهیدعوا م  نوابیخ  ایتو مترو    المث

جور   کیاما    یندار  ی به ماجرا تو اصال ربط  ی. کش  یخجالت م 

. یادبه کمک آدم م  شتری. به نظرم تفکر بیدار  دانعذاب وج

کن   ی: »متاسف نباش فقط سعگهیهست که م   یاجمله  کی

 شهیمن باعث بهتر شدن نم   ی .« عذاب وجدان برایبهتر باش

 « .زنمیم  جیگ ، دور خودم  یخودیفقط ب

نظر    نیآفرنوش (  9) که    نعیم درباره  به   دی شامعتقده 

باشه که بهمون   ی خوب  ز یعذاب وجدان چ  ی،ادآوری  هیعنوان  
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هشدار بده که وجدانت در   هی  ییجورا  ه ی  . بگه حواست باشه

قبول دارم اگه همش بخواد   یول»  گه:و می  هشدن  فیحال کث

تو مترو   اتفاق   منظر   به   .ستیذهنمون رو مشغول کنه خوب ن

خاص   تی موقع  ه یصرفا ما تو    .ستیاسمش عذاب وجدان ن

هست   یکار منف   امد ی. عذاب وجدان انگار پمی“معذب” شد

کلمه »معذب« رو   نعیم  «مقصریم.  و ما  میکه ما انجام داد

 خیلی پسندید. 

 هکه افتاد  ی چند مورد از اتفاقات  خواستاز غزل    ی عل(  10)

غذا خاطرشون  به  بزنه  بو  مثال  رو  گرفته    غزل  .وجدان 

اگه حق با   یول  ،دعوا کنه  یبا کس  ی که شده گاه کرد    فیتعر

طرف مقابلش   ی وقت   نبوده،غزل هم بوده باشه و  غزل مقصر  

 و ر  ی کار  کی  اگه   مثالً  ای  .ناراحت شده عذاب وجدان گرفته

 هریگیم  یروز انجام نده حس بد   کی   ،دهیکه هر روز انجام م

 . شهیبه عذاب وجدان م  لیدکم تب کم  ، حس  نیو ا
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دعوا    ی وقت»  پرسید:  غزلیه سوال دیگه از    یعل(  11)   

طرف مقابل عذاب   و بعدش به خاطر ناراحت شدن   یکنیم

 اش یخوب بد؟  ای هیاتفاق خوب این به نظرت ی،ریگیوجدان م

بد  اگه   ه؟یچ  اشیبد  یا  هیچ بگم   کهه  نیا  ش یبخوام خودم 

و   ی.ایکوتاه ب  ،دینبا  که  ییجا  یشی ها مجبور موقت  یلیخ

هم   اشیآدما ازت سواستفاده کنن و خوب  شهیباعث م  نیا

که وسط دعوا فکر   یز یجاها ممکنه بر خالف چ  ی لیخ  نکهیا

طرز   میاونقدرا هم حق با ما نباشه و  ما نتونسته باش  یکنیم

خوب متوجه شده   یفکر طرف مقابل را وسط دعوا و شلوغ

هم بد نباشه   ی لیخ  دیاحس عذاب وجدان ش  نیا  پس   .میباش

شا مقابل  هرابط  دیو  طرف  با  تا مهم  برامونمون  باشه  تر 

دار  ی موضوع م  میکه  دعوا   علی با    غزل  « . میکنیسرش 

 .شترهیهاش بیبد  کرد میو فکر    موافق بود
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نظرتون  »پرسید:    آفریننوش(  12)  ن یب  ی ارابطهبه 

پاسخ داد:   ماجد«  و عذاب وجدان و وجدان هست؟   ییتنها

منجر به  نکه یبه شرط ا ه یخوب  زینظرم عذاب وجدان، چبه »

ول  یاقدام  ایاتفاق    ای  میتصم   هی وجدان   یبشه.  عذاب  اگه 

تحل و  فکرکردن  غرق   من  بشه  بشم،   کردن لیباعث  خودم 

ن وقتستیخوب  معموال  می  عذاب  ی.  کنار گیریم،وجدان 

 وجدان  ، عذابآفریننوش  هم به قول   ن یهم   ی. برامیکشیم

رو   می  و   کنه.می  "تنها"ما  میفکر  وجدان کنم  عذاب  شه 

ولی  جا  داشت،  تو  م یبکش  عقب  نکه یا  ی به  خودمون   ی و 

ی بکنیم. برای همین اگه بخوام  و کار  میبردار  یقدم  ،میبرفرو

رو بدم  که آیا عذاب وجدان چیز خوبیه   غزل جواب سوال  

گم: آره چیزه خوبیه به شرط این که رو به جلو یا نه؟ می

  « باشه نه رو به عقب.
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هاییه که صدها ساله در جستار غزل ازون دست موضوع

شه و نظر یکسانی براش شکل نگرفته. موردش صحبت می

باعث بچه های سروک همگی نظرات خودشون رو گفتن و 

بعاد مختلف این مفهوم بررسی بشه. اما همچنان بحث شدن ا

 و گفتگو ادامه خواهد داشت.

 

 

 


