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 وجدان، ویچدان
 

Conscience 
 

samvittighed 
 
 

همدا تعریفونه پرځای ښاغلو برخه والو په ډیرمعقول ډول سره دوجدان کلیمه تعریف،توضیح اوتشریح کړیده ،چی  
 . اومعقول دي

 

واژه وجدان را دوستان سهیم دربحث زیبا ومعقول تعریف ،تعبیر وتفسیر نموده اند که مطابق حال واژه ترکیبی وجدان 
 . میباشد

 

د وجدان کلیمه زمونږ دهیواد په رسمي اوملی ژبوکښی اوښایې په ډیرو نورو آریایې ژبو کښی دیوه خاص اومشابه  
مفهوم درلودونکې تعریف ،تعبیر اوتفسیریې وي ، تریوه حده یوشانته دپوهیدو وړ دی . خو، د )وجدان( کلیمه  معنی او

دمعنی اومفهوم له مخې په پا اچاا یې /پشایې ژبه کښی یوه ترکیبي کلیمه ده چی ، په اصل کښی نوموړی ترکیبي 
دانیک = پوهیدل ؛ دانستن( د نوموړو مصادرودالس کلیمه، له دوو پشایې مصادرود )وېچېک = نومول ؛ نامیدن ( او ) 

ته راغلو افعالو څخه چی،) ویچ = نومونه ؛ نامیدن( او د) پوهه ؛ دانایې( افعالو څخه په الس راځي ، چی د دواړو  
افعالو اصلي پشایې ژبې د ادب شکل یې )ویچ = بینام و دان = بدان معنی لري،چی ) نومونه او پوهیدنه = نامیدن 

ستن ( څخه په الس راځي ،چی په اصل کښی د) وجدان( ترکیبې نوم په ورو ورو اودزمانې په تیریدو څخه  ودان
داصلي بڼې ) ویچدان ( دنامه څخه په )وجدان ( نوم اوشکل اوښتی دی ،که چیرته دلته د نوموړی نوم تلفظ ته ښه  

)ج( توري اوښتنه یې معمول ده ،ځکه چی،   دقیق ځیر شو ، د )ویچدان ( نوم د )ی( توري په حذف اود )چ( توري په
د )ج( اود)چ( توري دابدالو دنزدیکت اویوپر بل اوښتنه یې اوهمدا شان د عربې ژبې دتاثیر الندی د )ویچدان ( اصلي  
پشایې ترکیبي نوم په )وجدان( په تلفظ اوشکل اوښتی دی ، چی معنی یې دپشایې ژبې دادب له مخې، چی په اصل  

 . دی معنی ، تعریف ،توضیح اوتشریح یې دقیق اودرست دیکښی )ویچدان ( 
 

په دی خاطر داویلی شو،چی په الس راغلی د )وجدان( نوم ،چی په اصل کښی دپشایې ژبې د) ویچدان( نوم دی  
 ! اومعنی یې هم په پشایې ژبه کښی دپوهیدلو وړ ده

 

دخپل اصلي شکل کلیمه چی،نن سبا  ترکیبي  پشایې  لرغونې   ) پشایې    د )ویچدان  په  یې  ده، خومعنی  اوښتې  څخه 
لرغونې آریایې ژبه کښی دپوهیدو وړ ده د)وجدان( په نامعلوم او مبهم شکل اومعنی اوښتی ده یعنی داچی ،نوموړی  
نوم په اصل کښی )ویچدان ( وودزمانې په تیریدو اود پردیوو ژبود داب تراغیز الندې راغلې ده ، په ورو ورو د نني 

 !اوښتی ده)وجدان( په نوم 
 

هیله ده د) وجدان( دنامه استعمالوونکي په دی پوه شي چی ، د)وجدان( ترکیبي کلیمه د پشایې ژبې دادب )ویچدان (  
ترکیبي پخوانۍ برخه ده ،چی دعربې ژبې دادب دتاثیر الندی داصلي آریایې شکل څخه په عربې ژبني ادب د)وجدان( 

 ! اده شویدهپه شکل اوښتې چی معنې یې هم مبهمه اوناپیژ
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یادونه: زمونږ دهیواد ملی ژبوپه ادبیاتوکښی د )وجدان( کلیمه پوره داستعمال وړده اوتل یې خلک صداقت،راستۍ 
اودخپلو کړو وړو د درستوالي په خاطر، حتی د قسم ترکچې په کاروړي ،حتی دومره پراختیا یې میندلې چی ، پرته  

پوهی د  تفسیرڅخه  او  ،تعبیر  تعریف  بنیادي  .  له  یې  استعمالوی  او  پیژني  یې  توګه  په  دکلیمې  ،رښتینولۍ  ،پاکۍ  دو 
د)وجدان / ویچدان( داصلي پیژندګلوۍ اودمعنی اوتعریف ،تعبیر اوتفسیر په خاطر نوموړې لرغونې تاریخي ادبي 

ژبې د ادب له  استعمالونکوو د ښې اشنایې په خاطر دپشایې / پشه یې   کلیمه د ادیبانو ،ژب پوهانو، شاعرانو اوټولو
پلوه وڅیړل شوه ، تر څو عالقمندان وپوهیږي چی، پشایې ادب دخپل ژبني ادبي قوت په خاطردلرغونو ادبي زمانو 
څخه رانیولې ترننه ژوندۍ ده چی، نوروخویندو اولوڼوژبوادبیاتو ته په پوره قوت سره ورننوتې اوالتر ننه ژوندۍ ده 

 ! چی، دپشایې ادبیاتو غوښنه برخه جوړوي
 

مثال په ډول: یو انسان په خپلو کړنو ښه پوهیږي چی، څه یې کړیدي په پوره پوهاوئ یې درک کوالی شي چی   د
،ښه یې کړي که ناښه ،خو کله چی، په خپلو کړنو عمل کوي او درست نادرست اوبرعکس سترګې پټوي اوخپل کړه  

دان / وجدان ( وایې . داځکه چی ، پخپله  په بل ډول سره نورو ته معنی ،تعریف ،توضیح اوتفسیروي دی ته )ویچ
عمل کوونکی په علمي ډول په هرڅه ښه پوهیږي چی،خپل عمل پخپله په پوره پوهاوي سره تعریف ،تعبیر اوتفسیرولی 

 . شي
 

ژبپوهانو،لیکواالنو اودهرصنف پوهانو څخه هیله کوو، چی ددغې مشهورې اودهرچا دژبې پرسرلیکلې ، جاري   د
ندې )ویچدان / وجدان(ترکیبي کلیمې په اړوند خپل علمي او تحقیقي نظراو لیکنې دکار دښه کولو او روانې اوپیژا

 !. اوسمون په خاطر ونه سپموي
 

 .کال د می میاشت ۲۰۲۱په درنښت . د
 « احمدجان »ماڼو
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