
 محمد جعفر مصفا فیتأل «یآگاه»کتاب  یفهرست موضوع

 .که آن موضوع در آن آمده، ذکر شده است یا، ابتدا موضوع، و سپس شماره صفحه۱

 .استحروف الفبا مرتب شده بیفهرست بترت نی، ا۲

 گر،ید یاست. ممکن است در چاپهاشده هیته ۱۳۹۳نشر نَفَس، سال انتشار  «یآگاه»فهرست بر اساس چاپ اول کتاب  نی، ا۳

 .باشدتفاوت داشته یها کمشماره صفحه

 : دیمراجعه نمائ سندهینو تیساکتاب مذکور به وب یۀته یبرا

 

www.mossaffa.com 

 

 فهرست موضوعات:

 

 الف

 .۲۱۳آخرین اندیشه: 

 ۸۴ ،۸۳آرزوی مرگ: 

 ۲۷۲ ،۱۷۳، ۱۷۲ ،۱۷۱آزادی: 

 ۲۶۲آزار: 

 ۲۶۲آشتی با زندگی: 

 ۷آغاز بدبختی: 

 ،۲۳۶ ،۲۳۵ ،۱۹۵ ،۱۷۷ ،۱۷۶ ،۱۵۷ ،۱۵۴ ،۹۰ ،۸۹ ،۸۷ ،۷۵ ،۶۹ ،۶۸ ،۶۷ ،۶۵ ،۶۳ ،۶۰ ،۵۸ ،۵۷ ،۵۱ ،۴۶آگاهی: 

۲۴۶، ۲۵۱، ۲۶۸، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۵ 

 ۵۱آگاهی موقتی: 

 ۶۶آنچه هست: 

 ۲۲۹ ،۲۲۸آواز: 

 ۲۶۴ ،۲۲۴ ،۱۴۷ ،۱۴۶، ۱۴۰، ۱۳۹ ،۱۳۸آینده: 

 ۱۸۳، ۱۸۲آیین خوشبختی: 

 ۱۸۳یابی: آیین دوست

 ۱۸۳آیین نمایش: 

 

 ۸ ،۵: تواناییابزار 

 ۱۳۲، ۱۳۱ابزار رابطه: 

 ۱۷۲ ،۱۷۱ ،۱۷۰ ،۱۶۷ ،۱۶۶ ،۱۶۴ ،۱۶۳ ،۱۶۲ ،۱۳۳ ،۱۱۳اتوریته: 

 ۲۲۹ ،۱۶۷اتوریتۀ اجماع: 

http://www.mossaffa.com/


 ۱۷۲اتوریتۀ خود: 

 ۷۹اجبار: 

 ۲۳۴ناجنس:  احتراز از معاشر

 ۱۳۴احترام: 

 ۲۵۹ ،۲۲۰ ،۲۱۹ ،۲۱۸ ،۱۹۹ ،۱۶۶، ۱۶۵ ،۱۵۳ ،۱۴۷، ۱۴۶احساس: 

 ۲۷۶ ،۲۷۰احساس ایمنی: 

 ۱۹۲احساس بدهکاری: 

 ۹احساس پوچی: 

 ۱۹۹ ،۱۵۳احساس ترس: 

 ۱۶۷ ،۱۶۵ ،۱۴احساس تنهایی: 

 ۲۱۹احساس دوستی: 

 ۱۵۵ ،۳۹ ،۳۸احساس رضایت: 

 ۱۹۹احساس زندگی: 

 ۲۳۲احساس شفقت: 

 ۲۵۲خوردگی: احساس فریب

 ۲۶۹احساس کالفگی: 

 ۹۰احساس گرسنگی روانی: 

 ۲۲۶ ،۸۱احساس نقص: 

 ۲۶۷احولیت: 

 ۲۴۵اخبار: 

 ۱۸۷ ،۱۳۲ ،۱۲۲ ،۱۲۱ ،۱۲۰ ،۱۱۷ ،۱۱۵ ،۷۰ ،۶۶ ،۲۶ ،۱۶ ،۱۵، ۱۴اخالق: 

 ۵۱ادراک: 

 ۲۲۵ ،۱۸۱ ،۴۵ ،۴۴ ،۴۳ ،۴۲ ،۳۳ ،۳۲اراده: 

 ۲۷۵ ،۲۵۸ ،۲۰۱ ،۱۹۵ ،۸۰ ،۷۹ ،۲۹ ،۱۸ ،۱۶، ۱۵ارزش: 

 ۷۹ارضاء خشم: 

 ۱۶۵اسارت: 

 ۲۰۸ ،۲۰ ،۱۸ ،۱۵، ۷ ،۵استتار ناتوانی: 

 ۲۵۵ ،۲۴۰ ،۲۲۹استعداد: 

 ۲۰۳استمرار: 

 ،۱۶۷ ،۱۴۷ ،۱۴۱ ،۱۳۷ ،۱۳۰ ،۱۲۹ ،۱۲۵ ،۱۲۲ ،۱۲۰ ،۱۱۲ ،۱۱۰ ،۱۰۶ ،۱۰۴ ،۹۷ ،۹۶ ،۹۵ ،۹۴استمرار بازی: 

۱۷۰، ۱۸۰، ۲۰۹، ۲۲۶، ۲۳۶، ۲۴۵، ۲۶۲، ۲۷۲ 

 ۱۳۵ ،۷۵اسالم: 

 ۲۷۷ ،۲۴۰ ،۲۲۳ ،۲۱۲ ،۱۷۷ ،۱۲۹ ،۱۲۶ ،۱۲۵ ،۱۲۴ ،۱۲۳ ،۱۰۳ ،۹۶ ،۸۷ ،۸۶ ،۶۷ ،۶۲ ،۶۰ ،۵۹، ۵۸ ،۴۰اشتباه: 



 ۱۳۳اصالت: 

 ۱۷۷:  «تناسب پاسخ به چالش» اصل  

 ۱۸۲، ۱۸۱اعتماد به نفس: 

 ۸۹الفاظ: 

 ،۱۷۲ ،۱۵۴ ،۱۵۱ ،۱۴۶ ،۱۳۱، ۱۳۰ ،۱۲۹ ،۱۰۶ ،۱۰۰ ،۸۲ ،۸۰ ،۶۹ ،۶۷ ،۶۰ ،۵۸ ،۵۳ ،۵۲ ،۴۹، ۴۸القاء جامعه: 

۱۹۶، ۲۱۳ 

 ۱۴۳، ۱۳۹، ۱۳۸امروز و فردا: 

 ۲۵۵، ۲۵۴ ،۲۱۸ ،۲۱۴ ،۲۱۳  ،۲۱۲اندیشی: انتزاعی

 ۸۶: انتقام

 ،۱۰۴ ،۱۰۲ ،۹۸ ،۹۷ ،۹۶ ،۹۳ ،۶۸ ،۶۵ ،۶۴ ،۶۱ ،۶۰ ،۵۹ ،۵۷، ۵۶ ،۵۱ ،۵۰ ،۳۵ ،۳۲ ،۳۱ ،۳۰ ،۲۹ ،۱۷ ،۸اندیشه: 

۱۰۷، ۱۳۵، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۶، ۱۴۷ ،۱۴۸، ۱۵۳، ۱۸۴، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، 

۲۲۲، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۳، ۲۵۰، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۶۰، ۲۶۶، ۲۷۵ 

 ۱۲۶، ۱۲۵اندیشۀ علمی: 

 ۱۹ ،۱۷اندیشمندی: 

 ۲۵۳ ،۲۴۶ ،۲۲۱ ،۲۰۶ ،۲۰۳ ،۲۰۲ ،۲۰۱ ،۲۰۰ ،۱۹۷ ،۱۸۵، ۱۸۴ ،۶، ۵ ،۴ ،۳انسان: 

 ۱۸۴انسان مسخ: 

 ۱۶۵انزوا: 

 ۱۷۳درونی: انقالب 

 ۱۰۳ ،۱۰۲انگیزه: 

 ۱۶، ۱۵انواع صفات: 

 ۲۴۰اوئیت: 

 ۲۶۵اولین برخورد: 

 ۱۱ ،۱۰اهمیت ذهن: 

 ۱۸۹ایثار: 

 ۲۷۹: ایدآلیستیک

 ۱۳۵ایمان: 

 

 ب

 ۱۰۴بازخواست: 

 ۱۰۰بازنگری: 

 ۲۲۴بدبختی: 

 ۱۸۲ ،۱۷۱ ،۶۳ ،۶۲ ،۵۲ریشگی: برون

 ۲۶۴بطالت: 



 ۸گری ذهن: بُعد اندیشه

 ۲۱ ،۱۷، ۸بُعد پنداری ذهن: 

 ۲۵۳بُعد مادی انسان: 

 ۲۰۴بُعد مخرب اندیشه: 

 ۲۷۶ ،۱۴۶ ،۱۱۰ ،۷۶، ۷۵بودن: 

 ۱۵۵بهبود تدریجی: 

 ۲۱۴خودی: بی

 ۲۴۶ ،۱۵۲ ،۱۵۱ ،۸۰ ،۵۷بیگانه: 

ل  ۱۷۵، ۱۷۴خواری: بیماری گ 

 

 پ

 ۲۵۹های درونی: پچپچ

 ۲پدیدۀ عرضی: 

 ۱۵۶پذیرش: 

 ۱۸۵ ،۱۸۲ ،۱۴۵ ،۱۰۲ ،۷۳ ،۲۱پندار: 

 ۴پنهان نگه داشتن ناتوانی: 

 ۲۵۲ ،۱۳۲ ،۱۳۰ ،۶۳ ،۵۸ ،۲۸ ،۹پوچی: 

 

 ت

 ۱۷۰، ۱۶۹تأمل: 

 ۲۰۹ ،۲۰۸: ترسیبیتجربۀ 

 ۲۰۹تجربۀ شادمانی: 

 ،۱۶۱ ،۱۶۰ ،۱۳۷ ،۱۳۳ ،۱۳۲ ،۱۲۱ ،۱۱۸ ،۱۱۲ ،۷۱ ،۷۰ ،۵۶ ،۵۴ ،۳۷ ،۳۳ ،۳۲ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۳، ۱۲تجلیل: 

۱۶۲، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶ ،۱۶۷، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۵، ۱۷۸ ،۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۳، ۱۸۵، ۱۸۶، ۲۲۴، ۲۲۵ 

 ۶۴تحقیر: 

 ۲۴۳ ،۱۱۷، ۱۱۶تحمیل: 

 ۲۶۳ ،۲۴۴تخالف: 

 ۲۶۴ ،۲۲۸ ،۲۲۶ ،۱۶۶ ،۱۶۳ ،۱۴۱، ۱۴۰تخدیر: 

 ۲۷۷ ،۲۷۶ ،۷۹تربیت: 

 ،۲۱۴ ،۲۱۳ ،۲۱۰ ،۲۰۷ ،۲۰۶، ۲۰۵ ،۱۹۹ ،۱۶۷ ،۱۶۳ ،۱۵۳ ،۱۳۱ ،۱۳۰ ،۹۵ ،۹۴ ،۸۹ ،۸۳ ،۶۳ ،۳۰ ،۱۳ترس: 

۲۱۸، ۲۴۱، ۲۷۰ 

 ۲۱۰خأل:  ازترس 

 ۲۸۰ ،۲۷۴ ،۱۷۱ ،۱۶۴، ۱۶۳تسلیم: 



 ۷۵تسلیم بودن: 

 ۱۹۸تشبیه دشت: 

 ۱۷۹قرص: تشبیه زکام و 

 ۱۳۱ ،۱۳۰، ۱۲۹سکه:  هیتشب

 ۱۵۱تشبیه لشکر چنگیز: 

 ۲۳۶، ۲۳۵تشبیه مغازۀ تعطیل: 

 ۲۵۷ ،۲۵۶ ،۲۵۵تشبیه ممیّزی انبار: 

 ۲۶۴ ،۲۴۴ ،۱۰۸ص: تشخّ 

 ۲۱۹ ،۲۱۸ ،۲۱۰ ،۲۰۶ ،۱۹۸ ،۱۷۱ ،۱۶۶ ،۱۵۳، ۱۳۰ ،۶۵ ،۶۰ ،۴۶، ۴۵ ،۲۷ر: تصوّ 

 ،۲۶۵ ،۲۶۴ ،۲۱۸ ،۲۱۱ ،۲۱۰ ،۲۰۹ ،۲۰۶ ،۱۸۲ ،۱۵۹ ،۱۱۶ ،۱۰۳ ،۹۰، ۸۹ ،۸۷ ،۸۲ ،۸۱ ،۲۸ ،۲۴، ۹تصویر: 

۲۶۶، ۲۷۶ 

 ۲۷۱ ،۲۶۱ ،۲۱۴ ،۲۱۱، ۲۱۰ ،۱۵۱ ،۱۱۶ ،۴۵، ۴۴ ،۴۱ ،۳۶ ،۹تضاد: 

 ۲۷۲ ،۲۱۱ ،۱۷۱، ۱۷۰ ،۱۶۲ ،۱۶۰ ،۱۴۶ ،۱۴۵ ،۱۲۵ ،۱۱۶ ،۱۰۸ ،۱۰۳ ،۹۳ ،۸۲ ،۴۱ ،۴۰ ،۳۸ ،۲۳ ،۱۸ ،۹تعبیر: 

 ۱۷۰ ،۱۶۹ب: تعصّ 

 ۲۳۹تعلّق: 

 ۷۶: تعیّن

 ۲۴۲تفکر زائد: 

 ۲۵۰تفکر سطحی: 

 ۲۵۰تفکر عمیق: 

 ۱۳۳ ،۱۳۲، ۱۳۱ ،۱۱۹ ،۱۱۶ ،۱۱۵ ،۱۱۴ ،۱۱۳تقّدس: 

 ۲۲۵ ،۲۲۴تقدیر: 

 ۲۷۶تقوی: 

 ۲۰۹ ،۱۳۰ ،۱۰۲ ،۹۹ ،۹۸ ،۶۴ ،۳۰، ۲۹، ۲۷تکرار اندیشه: 

 ۲۸۰ ،۱۸۶ ،۱۶۳ ،۱۵۰ ،۱۴۱ ،۱۰۸ ،۱۰۴ ،۱۰۳ ،۹۹ ،۹۸ ،۹۷ ،۹۰ ،۸۲ ،۸۱ ،۸۰ ،۶۲ ،۳۵ ،۳۴ ،۳۲ ،۳۱ ،۲۹تالش: 

 ۴۴، ۴۳تمایل: 

 ۱۰۳ ،۱۰۲تمرکز: 

 ۲۳۵: تمرین )لم(

 ۱۴تنهایی: 

 ۱۸ ،۱۳، ۱۲توانایی: 

 ۲۷۲ ،۲۱۷ ،۱۰۳توجه: 

 ۲۴۴ ،۲۳۳ ،۲۰۹ ،۱۸۰ ،۱۶۷ ،۱۴۳ ،۱۲۲ ،۱۱۸توجیه: 

 ۲۶۲توقف خشم: 



 ۲۷۴توّکل: 

 ۲۴۶ ،۱۵۴ ،۱۰۵ ،۱۸توّهم: 

  ۳، ۲تهدید طبیعت: 

 ۲۳۶تهیۀ فهرست: 

 ۲۷۸ ،۲۷۷ ،۱۸۵ ،۱۶۳ ،۱۵۷ ،۱۲۹ ،۱۰۵ ،۲۱تیرگی: 

 ۷۵تئوری و عمل: 

 

 ث

 ۱۸ ،۱۵، ۱۴ثروت: 

 

 ج

 ،۸۴ ،۸۳ ،۸۲ ،۸۰ ،۷۰ ،۵۹ ،۵۸ ،۵۷ ،۵۶ ،۵۵ ،۵۴ ،۵۲ ،۴۸ ،۴۷ ،۳۹ ،۳۷ ،۳۶، ۳۴ ،۳۱ ،۲۸ ،۲۷ ،۲۶، ۲۵جامعه: 

۸۷، ۹۵، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۵، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۹، ۱۳۲، ۱۵۶، ۱۶۰، ۱۸۱، ۱۸۹، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵ 

 ۲۶۳روحی: جبران بی

 ۱۶۷جبران ترس: 

 ۳ ،۲جبران ناتوانی: 

 ۶۵، ۶۴جریان ذهنی: 

 ۲۴۵جنگ: 

 ۷۳جنگ انسانها: 

 ۱۸۵ ،۲۱جهل: 

 

 ح

 ۲۰۴ ،۶۸حافظه: 

 ۱۳۸حال: 

 ۱۹۶، ۱۹۵ ،۱۹۰ ،۱۸۸، ۱۸۷، ۱۳۴ ،۱۳۳ ،۱۳۲ ،۸۶ ،۲۳، ۲۲حاالت فطری: 

 ۱۲۵ ،۱۲۴حاالت روحی: 

 ۲۲۴حدوث و زوال: 

 ۲۰۷ ،۶۳ ،۶۲ ،۵۲حرکت ماشینی ذهن: 

 ۶۲حرکت هشیارانه ذهن: 

 ۲۴۴حسادت: 

 ۱۲۱ ،۱۲۰حسنات و سیئات: 

 ۲۷۰ ،۲۵۸ ،۲۱۳ ،۱۹۸ ،۱۹۷ ،۱۴۳ ،۷۴ ،۷۳ ،۷۲ ،۷۱ ،۳۰حصار: 



 ۲۶۴ ،۲۵۰ ،۱۹۰ ،۱۸۶ ،۱۴۷ ،۱۳۹ ،۱۳۸ ،۱۳۷ ،۵۶ ،۳۹ ،۳۸ ،۳۵ ،۲۹ ،۲۵حصول: 

 ۶۳ ،۵۹حضور: 

 ،۱۵۱ ،۱۴۷ ،۱۴۶ ،۱۰۴ ،۱۰۳ ،۹۹ ،۹۸ ،۹۷ ،۸۱ ،۷۸ ،۶۹ ،۶۸ ،۶۲ ،۶۰ ،۴۹ ،۴۷ ،۳۹ ،۳۶، ۳۵حقارت و تشخص: 

۱۵۲ ،۱۵۳، ۱۵۴، ۱۷۸، ۱۸۶، ۲۵۴، ۲۶۴ 

 ۱۰۰، ۹۹حقیقت: 

ل  ۱۷۴خوار: حکایت مرد گ 

 

 خ

 ۲۱۷ ،۲۱۶خاستگاه اندیشه: 

 ۲۰۳، ۲۰۲ ،۱۴۴ ،۱۴۳نگری: خاصه

َرد:   ۲۷۳ ،۱۶۰ ،۱۴۹ ،۱۰۶ ،۷۳خ 

 ،۱۱۶ ،۱۱۰ ،۱۰۹ ،۱۰۴ ،۹۵ ،۹۴ ،۹۳ ،۹۲ ،۹۱ ،۹۰ ،۸۹ ،۸۷ ،۸۶ ،۸۵ ،۸۴ ،۸۳ ،۸۲ ،۸۰ ،۷۹ ،۷۸ ،۷۷ ،۷ ،۶خشم: 

۱۱۷، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۳۶، ۱۸۰، ۱۹۰، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۴۴، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳ 

 ۷۹خشم به کودک: 

 ۲۶۲خشم به خود: 

 ۲۴۵، ۲۴۴خصومت: 

 ۷۲خطر: 

 ۲۰ ،۱۹ ،۱۷ ،۶ ،۵، ۴ ،۳خطر انسان: 

 ۱۹، ۱۸ ،۷ ،۵ ،۴، ۲ خطر طبیعت:

 ۱۷۲خفقان: 

 ۴۰خالقیّت: 

 ۲۲۵ ،۲۲۴خلق مستمر: 

 ۱۵۰خواستن: 

 ۱۸۴: دنیشیخوب اند

 ،۶۰ ،۵۲ ،۵۱ ،۵۰ ،۴۹ ،۴۸، ۴۷، ۴۶ ،۴۰ ،۳۵ ،۲۷ ،۲۶ ،۲۳ ،۲۲، ۲۰ ،۱۹ ،۱۳ ،۱۲، ۱۱، ۱۰ ،۹ ،۸ ،۷ ،۲ ،۱خود: 

۶۴، ۶۷، ۷۴، ۹۱، ۹۶، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۹، ۱۲۲، ۱۲۹، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۵۰، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۹، 

۱۶۰، ۱۶۲، ۱۷۲، ۱۷۷، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۹۳، ۱۹۵، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۳۴، ۲۴۶، ۲۴۸، ۲۵۳، ۲۷۱، ۲۷۷، ۲۷۸ 

 ۷خوداشعاری: 

 ۲۵۰ ،۱۷۱ ،۱۷۰ ،۱۶۹ ،۱۶۷ ،۱۶۴ ،۱۶۲ ،۱۶۱، ۱۶۰خودباختگی: 

 ۲۷۷ ،۲۷۳ ،۱۷۸ ،۱۷۴ ،۱۷۳ ،۴۶ ،۱۱خودشناسی: 

 ۲۸۰ ،۲۷۸ ،۲۷۷ ،۱۸۰ ،۱۷۹ ،۱۱خودفریبی: 

 ۱۱خودمشغولیت: 

 ۲۷۶، ۲۷۵ ،۱۸۳ ،۱۸۲خوشبختی: 

 ۲۳۶ ،۱۵۰خون به خون شستن: 



 ۱۹ ،۱۸ ،۱۷خیالمندی ذهن: 

 

 د

 ۵۷داد و ستد اندیشه: 

 ۲۲۷ ،۲۸، ۲۷داشتن: 

 ۲۴۹ ،۱۰۳ ،۷۶ ،۷۵ ،۲۸ ،۲۷ ،۲۵، ۲۴دانستن: 

 ۲۷۶ ،۲۵۵ ،۲۴۹ ،۱۸۵. ،۲۵ ،۲۴: دانش

 ۲۳۹ ،۲۳۴ ،۲۳۰ ،۱۵۵ ،۱۳۶ ،۱۲۸درک عمیق: 

 ۱۵۵: چیدرک ه

 ۹۹ ،۹۶درک یگانگی: 

 ۲۴۱ ،۱۰۰ ،۸۹ ،۸۸ ،۶۹ ،۵۶دروغ: 

 ۲۴۴دشمنی: 

 ۲۵۱ ،۲۱۳ ،۲۰۹ ،۱۹۹، ۱۹۸ ،۱۶۹ ،۶۵ ،۵۷دفاع: 

 ۲۵۵ ،۲۱۸، ۴۲اندیشی: دقیق

 ۱۲۳ ،۱۲۲ ،۱۱۸کاری: دورویه

 ،۲۱۸ ،۲۱۷ ،۱۹۵ ،۱۹۴ ،۱۹۳ ،۱۹۰ ،۱۸۹ ،۱۸۵ ،۱۸۳ ،۱۳۱ ،۱۱۹ ،۱۱۷ ،۱۱۵ ،۱۱۴ ،۵۶ ،۵۵ ،۵۴ ،۴۳دوستی: 

۲۱۹ 

 ۲۷۳ ،۲۳۹ ،۲۳۷ ،۲۳۶ ،۱۰۰ ،۹۹ ،۹۷ ،۹۶ ،۹۵ ،۹۱ ،۹۰ ،۲۸دوگانگی: 

 ۲۶۸ ،۲۶۷دو نفرگی )دو موضوعگی(: 

 

 ذ

 ،۶۱ ،۶۰ ،۵۸ ،۵۳ ،۵۲ ،۵۰ ،۴۷ ،۴۰ ،۳۷ ،۳۵ ،۳۴ ،۲۹ ،۲۸، ۲۷، ۲۵ ،۲۴، ۲۳ ،۲۲ ،۲۱ ،۱۹، ۱۷ ،۱۱ ،۱۰، ۸ذهن: 

۶۳، ۸۵، ۸۶، ۹۱، ۹۷، ۹۸، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۲۳ ،۱۲۴ ،۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۸، ۱۴۷، ۱۵۰، ۱۷۱، 

۱۹۸، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۱۱، ۲۳۸، ۲۴۷، ۲۵۱، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۹، ۲۷۳، ۲۷۶، ۲۷۸ 

 ۱۵۰ ،۶۲ذهن آرام: 

 ۲۴۹ذهن تاریک: 

 ۱۲۷ذهن تق و لق: 

 ۲۱۵اندیش: ذهن دقیق

 ۱۴۷ذهن کرخت: 

 ۲۶۷ذهن گوینده: 

 

 ر

 ۲۰۵ ،۲۰۴رابطۀ نو: 



 ۲۸۰، ۲۷۹رهایی: راه 

 ۵۹ ،۵۸رفتاربدهی: 

 ۲۷۴ ،۲۷۲ ،۲۲۷، ۲۲۶ ،۱۵۸ ،۱۵۲ ،۱۵۱، ۱۵۰ ،۱۴۸ ،۱۴۵ ،۱۴۴ ،۱۴۱، ۱۴۰ ،۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷رنج: 

 ،۲۰۶ ،۲۰۴ ،۲۰۲ ،۲۰۱ ،۲۰۰ ،۱۹۲ ،۱۹۱ ،۱۹۰ ،۱۸۸ ،۱۸۷ ،۱۸۰ ،۱۷۳ ،۱۷۱ ،۱۳۲ ،۱۲۲ ،۱۲۰ ،۱۱۹روابط: 

۲۶۵ 

 ۱۳، ۱۲رواج اجتماعی صفات: 

 ۲۵۴ ،۲۵۳روح: 

 ۱۵۰ ،۱۴۹روشنایی: 

 ۶۶بینی: روشن

 ۲۴۷ ،۲۴۶فکر: روشن

 ۲۸۰ ،۲۷۴ ،۲۷۲ ،۲۷۱ ،۲۵۳ ،۲۵۲ ،۱۵۵ ،۹۹ ،۴۶ ،۴۰رهایی: 

 

 ز

 ۲۵۱ ،۲۲۳ ،۱۸۶زائدۀ ذهنی: 

 ۲۶۴ ،۱۵۵ ،۱۴۵ ،۱۴۴ ،۹۸، ۹۷زمان: 

 ۲۸۰زندان: 

 ۲۲۴ ،۱۸۵ ،۱۴۲ ،۱۴۱، ۸زندگی: 

 ۱۴۲زندگی تحمیلی: 

 ۲۲۷زندگی شلوغ: 

 ۲۲۶زندگی عریان: 

 ۱۴۴زندگی محدود: 

 ۱۳۹ ،۱۳۸زندگی موقتی: 

 ۲۰۳ ،۲۰۱زیبایی: 

 ۲۴۱ ،۲۳۳ ،۲۰۱ ،۲۰۰ ،۱۶۰: و زرنگی زیرکی

 ۱۰۶ ،۱۲زیرکی ذهن: 

 

 س

 ۴۱سرزنش: 

 ۱۷۶سرطان روحی: 

 ۳۸ ،۲۷ ،۲۶، ۲۵ ،۱۸ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۳ ،۱۲ ،۱۱ ،۸، ۷ها و عالئم: سمبل

 ۲۵۹سنسیشن: 

 



 ش

 ۲۲۶شادمانی: 

 ۱۳۳شبه صفات: 

 ۲۶۰ ،۲۵۱ ،۱۹۱ ،۱۴۴ ،۹۷ ،۸۷ ،۸۵ ،۸۱، ۶۸ ،۵۷ ،۴۷ ،۳۹ ،۳۵ ،۳۱ ،۲۹ ،۲۸ ،۲۲، ۲۱، ۲۰ ،۱۷شخصیت: 

 ۱۴۷ ،۱۴۶ ،۹۸ ،۸۲ ،۲۹شدن: 

 ۱۹۹شرایط ایمنی: 

 ۱۹۸شرایط ناامنی: 

 ۷۴شدگی: شرطی

 ۲۲۸شعر: 

 ۲۰۴ ،۱۵۷ ،۱۰۰ ،۴۸ ،۳شناخت: 

 ۲۶۷شنیدن: 

 

 ص

، ۵۹ ،۵۸ ،۵۷ ،۵۶ ،۵۴ ،۵۳ ،۵۲ ،۳۹ ،۳۷ ،۳۱ ،۲۹ ،۲۸ ،۲۷ ،۲۶ ،۲۵ ،۲۴ ،۲۳ ،۲۲ ،۱۶ ،۱۵، ۱۴ ،۱۳ ،۱۲صفات: 

۶۰ ،۶۱، ۶۳، ۷۰، ۷۱، ۸۰، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۱۰۲، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۸، ۱۲۱، ۱۳۲، ۱۴۶، ۱۸۷، ۱۸۸، 

۲۳۹، ۲۵۱، ۲۵۴، ۲۵۷، ۲۶۸ 

 ۶۳ ،۶۲ ،۶۰ ،۵۹ ،۵۸ ،۵۷ ،۵۵، ۵۲بدهی: صفت

 ۵۸ ،۵۳صفت و رفتار: 

 ۵۴صفت و عمل: 

 ۲۴۵ ،۲۴۳، ۲۴۲صلح: 

 ۲۱۸ ،۱۵۹ ،۷۴ ،۱۴ ،۱۰ ،۴ ،۲صیانت نفس: 

 

 ض

 ۲۱۵، ۲۱۴ ،۹۳ ،۴۱ ،۳۶ ،۳۵ ،۳۴ ،۳۱ ،۲۹ ،۲۸سازی: ضّدین

 ۲۵۱ضربۀ روانی: 

 ،۱۳۶ ،۱۲۲ ،۱۰۶ ،۹۷ ،۹۵ ،۹۰ ،۸۶ ،۷۴ ،۷۲ ،۷۱ ،۷۰ ،۶۴ ،۵۹ ،۵۴ ،۵۳، ۴۱ ،۳۴ ،۱۰ ،۷ ،۴ ،۲ضرورت انطباق: 

۲۰۸، ۲۰۹، ۲۴۰، ۲۶۲ 

 

 ط

 ۱۴۳ ،۱۳۷طغیان: 

 

 ع

 ۲۷۰ ،۲۱۲ ،۲۰۷ ،۲۰۶ ،۱۸۶، ۱۸۵ ،۱۲۸عادت: 



 ۱۹عارض شدن: 

 ۲۲۳عارف: 

 ۲۲۷ ،۲۲۱ ،۲۲۰عدم: 

 ۲۷۴ ،۲۷۳ ،۱۷۴ ،۱۴۹عرفان: 

 ۲۴۹ ،۲۲۷ ،۲۲۶ ،۲۲۵ ،۱۵۲ ،۱۲۵ ،۱۱۰ ،۱۰۹ ،۱۰۸عشق: 

 ۱۹ ،۱۵ ،۱۳ ،۴توانایی: عالئم 

 ۱۳۲ ،۱۱۲ ،۹۷ ،۸۷ ،۷۱ ،۵۶، ۵۳عالئم دفاعی: 

 ۱۴۵ ،۱۰۰علم: 

 ۱۳۴ ،۱۳۳ ،۱۲۱ ،۲۳عمل: 

 ۱۳۳ ،۸۰ ،۷۸ ،۶۹ ،۵۹، ۵۸ ،۵۳، ۵۲عوامل فشار: 

 

 غ

 ۱۰، ۹غرور: 

 ۶۳غیبت آگاهی: 

 ۳۵غیبت اندیشه: 

 

 

 ف

 ۱۷۵، ۱۷۴فایده: 

 ۲۵۹فرار از احساس: 

 ۱۶۱، ۱۶۰فرد: 

 ۲۷۵ ،۲۲۴فردا: 

 ۲۸۰ ،۲۷۵ ،۱۴۷ ،۱۲۹ ،۹۷ ،۹۶ ،۸۸ ،۸۵ ،۸۴ ،۲۶ ،۲۱ ،۱۹ ،۱۲ ،۱۰ ،۹ ،۸ ،۷ ،۶، ۵، ۴ فریب:

 ۲۷۷، ۲۷۶فضیلت: 

 ۲۷۶ ،۲۵۱ ،۴۱ ،۴۰ ،۲۴فطرت: 

 ۴۶فقدان شور و شوق: 

 ۲۰۰ ،۱۸۵فقر درونی: 

 ،۲۲۱ ،۲۱۷ ،۲۱۶ ،۲۱۵ ،۲۰۵ ،۲۰۳ ،۲۰۰ ،۱۹۹ ،۱۹۸ ،۱۶۵ ،۱۳۵ ،۱۳۳ ،۱۲۸ ،۱۰۷ ،۹۴ ،۵۱ ،۵۰ ،۳۰ ،۲۷فکر: 

۲۲۲، ۲۳۰، ۲۴۳، ۲۵۱، ۲۷۰، ۲۷۴، ۲۷۵ 

 

 ق

 ۲۰۸ ،۱۶۷قدرت: 



 ۲قدرت تفکر: 

 ۱۶۸، ۱۶۷قدمت: 

 ۱۹۲ ،۱۹۱ ،۱۹۰ ،۹۴ ،۹۳ ،۸۹ ،۸۸ ،۸۴ ،۸۳ ،۷۹ ،۷۷قضاوت: 

 ۲۶۲قهر کلّی با زندگی: 

 

 ک

 ۹۹کلید رستگاری: 

 ۲۶۲ ،۲۵۲ ،۲۴۹ ،۲۴۸ ،۲۳۶ ،۲۲۹کلید رهایی: 

 ۲۶۱ ،۱۹۵ ،۱۹۴ ،۱۵۸ ،۸۶ ،۸۳ ،۸۲ ،۸۰ ،۷۹ ،۵۲کودک: 

 ۲۰۷ ،۲۰۶کهنگی: 

 ۲۶۸ ،۲۶۷کیفیت دریافت: 

 ۲۶۸، ۲۶۷کیفیت گفتن: 

 

 گ

 ۲۴۸ ،۱۱۰، ۱۰۹گدایی: 

 ۲۶۴گذر از زمان: 

 ۱۵۷ ،۱۰۵ ،۸۶ ،۸۴ ،۶۳ ،۳۲، ۱۰گیج و گولی: 

 

 ل

 ۹۹ال اله اال هللا: 

 ۱۴۴ ،۱۳۷ ،۱۳۶ ،۴۶ ،۳۸لذت: 

 ۲۶۰ ،۲۱۶، ۲۱۵ ،۹۹ ،۹۸لفظ: 

 

 م

 ۲۵۴ ،۲۵۳ماده: 

 ۲۵۹ماندن با احساس: 

 ۲۱۲ ،۱۰۷ ،۸۶ ،۸۳ ،۸۲مانع: 

 ۲۶۹مانع استمرار مراقبه: 

 ۲۱۲، ۴۶: یمانع آگاه

 ۱۵۴مانع رهایی: 

 ۱۲۳مانع شناخت: 

 ۱ماهیت خود: 



 ۲۵۹، ۲۵۸ ،۲۰۱ ،۲۰۰ ،۱۹۰ ،۱۳۷ ،۱۱۳ ،۹۷ ،۹۶ ،۷۳ ،۲۰ ،۱۹ ،۸ ،۳مبارزه انسان با انسان: 

 ۸، ۳: عتیمبارزه انسان با طب

 ۷۱، ۸مبارزه نمایشی: 

 ۱۶۹ ،۱۶۸ ،۲۴محتوی: 

 ۲۴۳ ،۱۸۶ ،۱۵۰ ،۱۴۸ ،۱۳۶ ،۱۳۳ ،۱۰۲ ،۹۵ ،۷۹، ۷۸محّرک: 

 ۱۴۸ ،۳۱ ،۳۰محّرک اندیشه: 

 ۱۳۵مذهب: 

 ۲۷۰ ،۲۶۹ ،۲۶۸ ،۲۶۷ ،۲۶۶ ،۲۵۲ ،۱۰۳: مراقبه )مدیتیشن(

 ۲۷۳مرشد: 

 ۲۷ ،۲۶ ،۱۲ ،۸، ۷مرکز: 

 ۱۳۷ ،۱۱۸مسابقه: 

 ۲۷۴ ،۲۲۲ ،۲۲۱ ،۲۱۲ ،۱۸۶ ،۱۶۶ ،۱۵۲ ،۱۰۷ ،۱۰۳ ،۶۷ ،۱۱مسئله: 

 ۲۲۲ ،۲۲۱مسئلۀ َعَرضی: 

 ۱۵۲مسئلۀ واقعی: 

 ۲۷۳شونده: کننده و مشاهدهمشاهده

 ۱۵، ۱۴مصلحت ایمنی: 

 ۲۵۲ ،۲۵۱معرفی خود: 

 ۲۴۱معیار سالمت: 

 ۱۴۳ ،۱۴۲ ،۱۴۱ ،۱۴۶ ،۱۴۵ ،۱۴۴ ،۱۴۳ ،۱۴۲ ،۱۴۱ ،۱۴۰ ،۷۷، ۴۹ ،۴۷ ،۳۹ ،۳۸مقایسه: 

 ۳۰مکانیسم اندیشیدن: 

 ۲۶۰ ،۲۲۰ ،۲۱۸مالط اندیشه: 

 ،۹۲ ،۹۱ ،۸۹ ،۸۸ ،۸۷ ،۷۸ ،۶۲ ،۶۱ ،۶۰ ،۵۹ ،۵۲ ،۴۹ ،۴۷ ،۴۶ ،۴۵ ،۴۲ ،۴۱ ،۳۶ ،۳۵ ،۳۴ ،۳۳ ،۳۲ ،۳۱مالمت: 

۹۳، ۹۵، ۹۹، ۱۰۴، ۱۱۶، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۳۶، ۲۴۱، ۲۴۴، ۲۶۸ 

 ۶۱آلودگی ذهن: مالمت

 ۸۴جامعه: های ممنوعیت

 ۲۷۱ ،۲۷۰ ،۲۴۹ ،۲۴۳ ،۲۳۸، ۲۳۷ ،۲۳۰ ،۱۸۴ ،۱۳۲ ،۱۲۶ ،۱۱۲ ،۱۰۲ ،۱۰۰ ،۶۵ ،۶۴ ،۲۸ ،۲۷ ،۲۶ ،۲۲، ۷من: 

 ۱۳۴، ۱۳۳مناسبتمندی: 

 ۱۱۳ ،۱۱۲منافع من: 

 ۹موانع شناخت: 

 ۱۸۳ ،۱۸۲، ۱۴۰ ،۱۳۸ ،۱۳۷ ،۸۲ ،۴۵ ،۳۸ ،۳۷ ،۳۴ ،۳۳موفقیت: 

 ۱۱۸ ،۱۱۶، ۲۰ ،۶میل آزار: 

 ۹۰ ،۸۶ ،۶میل انتقام: 

 ۲۰ ،۶میل خصومت: 



 ۹۶ ،۸۵، ۸۴ ،۸۳ ،۲۱، ۲۰ ،۱۰ ،۹میل فریب: 

 ۱۳۷میل موفقیت: 

 

 ن

 ۲۶۳ ،۲۴۴ناآرامی: 

 ۸۷، ۸۶ناآگاهی: 

 ۱۹۸ناامنی: 

 ۲۶۹ناباوری: 

 ۲۰۸ ،۲۰۷ ،۱۵۴ ،۱۵۳ ،۱۰۹ ،۲۰ ،۱۳، ۶ ،۴ ،۲، ۱ناتوانی: 

 ۴۲ ،۳۶ ،۳۳نارضایتی: 

 ۲۴۲، ۲۴۱نُرم: 

 ۶نفرت: 

 ۲۲۸نقاشی: 

 ۲۴۸ ،۲۴۷نقل قول: 

 ۲۷۸نگاه آبژکتیو: 

 ۲۰۲نگرش عام: 

 ،۲۳۳ ،۲۳۲ ،۲۱۳ ،۱۸۲ ،۱۳۴ ،۱۳۲ ،۸۵ ،۸۴ ،۸۳ ،۷۱ ،۵۷ ،۲۰، ۱۹، ۱۸ ،۱۵ ،۱۳ ،۱۲ ،۱۰ ،۹ ،۸، ۶ ،۵ ،۴نمایش: 

۲۳۴، ۲۳۵، ۲۵۸ 

 ۱۳۱نمایندۀ جامعه: 

 ۲۰۳نو به نو شدن: 

 ۲۴۴ ،۲۴۳ ،۲۳۸ ،۱۹۴ ،۱۹۳ ،۱۹۰ ،۱۶۷ ،۱۶۶ ،۱۳۵ ،۶۹، ۶۸ ،۳۵ ،۳۱، ۳۰نیاز: 

 ۱۳۳نیکی: 

 

 و

 ۱۷۱وابستگی: 

 ۲۱۲ ،۲۱۱ ،۲۰۹ ،۲۰۸ ،۲۰۷، ۲۰۶ ،۹۴واکنش: 

 ،۲۵۵ ،۲۱۶ ،۲۱۰ ،۲۰۶ ،۲۰۴ ،۱۸۴ ،۱۷۱ ،۱۶۰ ،۱۴۸ ،۱۴۵ ،۱۱۹ ،۱۰۸ ،۱۰۵ ،۹۳ ،۸۹ ،۶۶ ،۵۹ ،۵۰واقعیت: 

۲۵۷، ۲۷۲ 

 ۱۱۹واقعیت  روابط: 

 ۲۴۰ ،۱۰۰وحدت: 

 ۲۶۴وحشت از زمان: 

 ۱۴۰وعدۀ فردا: 

 



 ه

 ۱۸۶ ،۱۸۵اندیشی: هست

 ۲۲۷مندی: هست

 ،۸۳ ،۸۲ ،۸۱ ،۸۰ ،۷۳ ،۶۹، ۶۸ ،۵۸ ،۵۵ ،۵۱ ،۵۰ ،۴۶ ،۳۷ ،۳۱ ،۳۰ ،۲۸ ،۲۷ ،۲۶ ،۲۲ ،۲۰، ۱۹ ،۱۲، ۹، ۶هستی: 

۸۶، ۸۷، ۹۴، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۹، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۲۶ ،۱۳۰، ۱۳۱، ۱۵۴ ،۱۵۵ ،۱۶۲، ۱۶۵، ۱۸۲، 

۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۹۹، ۲۰۸، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۵۰، ۲۵۷، ۲۶۶ 

 ۲۰ ،۶هستی  نمایشی: 

 ۱۶۹ ،۱۶۶ ،۱۶۴ ،۱۶۳، ۱۶۲: همگونی

 ۲۲۸ ،۲۲۷هنر: 

 ،۸۵ ،۸۴ ،۷۷ ،۷۳ ،۶۷ ،۶۴ ،۶۲ ،۵۸ ،۵۶ ،۵۲، ۵۱ ،۴۸ ،۴۵ ،۴۲ ،۴۱ ،۴۰ ،۳۷ ،۳۲ ،۳۱ ،۳۰ ،۲۳ ،۲۲: فکری هویت

۸۶، ۸۷، ۸۹، ۹۰، ۹۲، ۹۶، ۱۰۲، ۱۰۴، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۲۳، ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۶، ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۵۹، 

۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۸۴، ۱۸۷، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۸، ۲۰۰، ۲۰۵، ۲۰۹، 

۲۱۰، ۲۱۵، ۲۲۵، ۲۳۲، ۲۳۷، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۶، ۲۴۸، ۲۵۰، ۲۵۸، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳ 

 ۲۶۳هیجان: 

 ۱۷۸هیچ: 

 

 ی

 ۱۴۵یادگیری: 

 ۱۵۰ ،۱۴۸ ،۹۹یأس: 

 ۱۶۹یقین: 

 ۱۱۴ ،۱۱۳، ۱۱۲طرفگی: یک

 ۲۳۹ ،۲۳۸ ،۲۳۷ ،۲۳۶ ،۱۰۰ ،۹۹ ،۹۷، ۹۶ ،۹۱یگانگی: 


