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  :فهرست موضوعات
  

 الف
،۲۱۰، ۹۵، ۹۴: آرامش ذ�ن  

،۶۹: آزادی  
،۳۸: �آزادی درو�  

،۲۰۶، ۱۶۵، ۳۹: آگا�  
،۱۷۰، ۱۶۴: آگا� بر فعالیت فکر  

،۱۹۳، ۱۹۱: آنجا  
،۶۸: آنچه باید بشود  

،۱۸۴، ۷۶، ۶۸، ۳۹: آنچه �ست  
،۹۵، ۱۶: آینده  

،۵۲: آیندهء ترسی�  
،۱۸: ابزار رقابت  

،۱۹۳، ۱۷۹، ۱۰۶: اتالف انرژی  
،۱۸۹: اجماع  

،۵۷: احساسات  
،۵۷ :(Sensations)احساسات فکری  

�احساسات غ� فکری و غ� واکن� � �  (Feelings): ۵۷،  
،۱۷، ۱۶: احساسات مطلوب  

،۱۸۴، ۱۲۵: احساسات نامطلوب  
،۳۹: احساس اجبار  

،۸۲: احساس تکلیف  
،۳۲: �احساس تنها�  
،۳۱: �احساس جدا�  

،۴۳: احساس شفقت  
احساس کالف�

�
 :۳۷،  
،۱۶۸، ۳۷: احساس مالمت  



،۱۳۱: اختالف  
،۱۲۰: ادراک فردی  

،۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۷۲، ۷۱: اراده  
ارتباط با زند�

�
 :۹،  

،۱۷۹: ارتباط کامل  
،۶۷، ۶۶، ۶۴، ۱۸، ۱۵، ۱۳: ارزش  

،۲۲: ارزش اجتما� اعتباری  
،۲۲: �ارزش اصیل انسا�  

،۳۰، ۲۶، ۲۱، ۲۰: ارزش اعتباری  
�ارزش تعب� و تفس�ی � :۹ ،۱۱،  

،۴۵: �ارز� �ارزش و �  
،۱۷۷، ۱۱۷: ارزشهای اعتباری  

،۴۱: اعتبار و پنداری �ارزشهای �  
،۱۱۵: ارزشهای تحمی�  

،۱۰۲ :�ارزشهای رقاب�  
،۴۵، ۴۳، ۱۲: ارزشهای قراردادی  

،۱۷۲، ۱۴: �ارزشهای �وا�  
،۷۲: ازدواج  
،۳۴: اسارت  

،۳۸: �اسارت قال�  
،۷۹، ۷۸: استثمار  

،۲۴: استعداد فطری  
،۲۰۲: اشباح  

،۱۱۸، ۱۱۶): تصوری(�اشباح ذ��   
،۱۱۶: �اشتباه ذ��  

،۳۱، ۳۰، ۲۷: اشعار  
،۶۰: اصالت انسان  

،۷۲، ۶۶: اصالت و فطرت  
،۱۶۰، ۱۵۹: ح وسیلهء ارتبا�اصال  

�اصل خواس� � :۱۶۳،  
،۱۷۹، ۴۲، ۳۴: اضطراب  

،۱۸۱: اضمحالل خود  
،۱۹۳: اقیانوس  

،۱۳۰، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۷۶، ۵۸، ۵۷، ۳۰، ۲۹: الفاظ  
،۱۵۲: آ� الگو�ای ایده  
۸۰،۱۱: انتخاب �م�   

،۱۷۱: انزوا  
،۱۸۸، ۸۲، ۷۸، ۳۸: انسان آزاد  

،۳۸: �انسان اس�  
،۱۷۸: انسان اصیل  



،۱۱: انسان اعتباری  
،۷۶: انسان پوچ  

،۱۸۹: انسان تبلیغ زده  
،۱۶۲، ۱۲۱: انسان دست دوم  

،۲۰۷: انسان سالم  
،۱۹: �انسان فر�  
،۱۲۲، ۱۲۱، ۳۸: �انسان قال�  
،۵۲: ای انسان کلمه  

،۷۶: ای انسان کلیشه  
،۱۱، ۱۰: �انسان ما�ی�  
،۸۱: انسان متعهد  
،۸۲: �انسان مذ��  

،۱۸۷: انسان نابالغ  
،۶۵: انطباق  

،۱۳۲: ایجاد �یجان  
،۶۱: آل ایده  
،۱۹۳، ۱۹۱: اینجا  

�این �ما�  (Identify) : ۴۹ ،۵۰ ،۱۳۳ ،۱۳۸ ،۱۳۹،  
 

 ب
،۲۱: �بار ذ��  

،۱۸۳: بازخواست من  
،۱۴۰: �بحث فلس�  

،۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۲۹، ۱۲۸: بحث مفید  
،۴۴: بخشش  

،۱۴۸: بدون قالب  
،۱۶۵: �بص�ت و بینش  

،۱۶۳): شدن(بودن   
، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳: �بهبود تدری�  
،۱۱۸: بهبود موکو�  

،۱۷۷، ۱۷۳: اعتباری عوامل قضاوت کننده ��  
،۸۱: �تفاو� ��  
،۱۷۰): ی"من"��(�تال�  ��  
،۱۲۰": �خوی�"��  

�ب�اری از لحظهء حا� � � :۵۲،  
،۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۳: �عدال� ��  
،۵۲: قراری ��  

،۱۰۱، ۱۰۰: بیگاری  
،۵۴: ودبیگانه با خ  

،۶۵: �محتوا� ��  



،۱۵۱: بینش  
،۱۶۳: ��وی� ��  
،۱۶۷: ی"من"��  

 
 پ

،۲۱۰: پایان مسئله  
،۱۰: �پدیدهء ارز�  
،۱۲۴، ۱۱۴، ۱۱۰: پدیدهء بیگانه  

،۶۴: پدیدهء پرخشم  
،۱۸۱: پدیدهء پلید  

،۸۷: ای پدیدهء حافظه  
،۲۶: �پدیدهء ذ��  

،۱۴۶، ۱۴۵: �پدیدهء �  
،۱۲۴: پدیدهء غاصب  

،۳۳: ��پدیدهء قال  
،۱۰: پدیدهء قراردادی  

،۱۷۶: پدیدهء کل  
،۳۷، ۳۶: پدیدهء کهنه  

،۱۸۱، ۱۵۳، ۱۵۰، ۱۴۷، ۱۳۵: پدیدهء مخرب  
،۱۶۸: پدیدهء مرده  

،۶۲: پدیدهء مو�وم  
،۸۳: پدیدهء نااصل  

،۱۵۲: پدیدهء نا�نجار  
،۹۲، ۱۵: �پدیدهء �وا�  

،۱۷۴، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۴: پذیرش  
،۸۵، ۸۴: �پرسه ز� فکر  

�� به خودپرداخ � :۱۹۹،  
،۱۷۹، ۱۷۸، ۸۰: �پروندهء ذ��  

،۱۷۹: پروندهء موکو�  
،۲۰۳، ۱۹۴، ۱۷۴، ۱۶۱، ۹۲: پندار  

پنداربا�
�

 :۱۱۸،  
،۱۶۷: �پندار گرا�  

،۱۳۰: �پو� �ویت  
،۱۳۹: ��ای ذ�� �پ�ایه  
،۱۴۱: داوری پیش  

 
 ت

،۱۸۶: تأمل  
،۷۹، ۷۸: تبلیغات  

تبلیغ شد�
�

 :۱۲۱ ،۱۲۲،  



،۱۸۸: تجربهء شخ�  
جزیه شد�ت

�
 :۳۳،  

،۲۰۴، ۲۰۲، ۱۱۳: تجزیه و تحلیل  
،۸۰: تحمیل  

،۱۵۷: تحمیل قالب  
،۱۲۰، ۱۱۸، ۱۱۵، ۱۱۴): �آ�(تحول یکباره   

،۱۷۵: تداوم خودخواسته  
،۹۲: تداوم خیا�  

،۱۸۰، ۴۱، ۴۰، ۱۳: تربیت  
،۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۲: تربیت صحیح  

، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۷۲، ۴۲، ۴۱، ۲۵، ۱۶: ترس  
،۵۲: س از واقعیتتر  

،۱۶۴": من"ترس از وانهادن   
،۱۶۳": خود"ترس شناخت   

،۴۱: ترس طبی�  
،۱۷۴: ترس مالمت  

،۱۱۹: �تشابهات ذ��  
،۱۹۴، ۹۵، ۱۲: تشخص  

،۳۷: تصاویر کهنه  
،۱۷۰): اندیشیدن به زمان(تصور شدن   

،۷۶، ۳۵، ۲۸، ۱۵: تصویر  
،۱۸۴: آل تصویر ایده  

،۱۹۳، ۱۷۲، ۸۱، ۸۰، ۷۵، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵: تضاد  
، ۱۴۶، ۷۴، ۷۲: �ا"من"تضاد   

،۱۷۳: تضعیف تسلط محیط  
�تضعیف عوامل ب�و�

� :۱۷۲،  
،۹۴: �تعب�  

�تعب� ذ�� � :۹،  
�تعب� و تفس� � :۱۱ ،۲۰ ،۲۳ ،۲۹ ،۳۱ ،۴۱ ،۶۷ ،۸۰ ،۸۹ ،۱۹۴ ،۲۰۱،  

،۱۶۱، ۸۲: تعصب  
،۱۲۲: تعصبات جدا کنندهء من  

،۹۹: �تعلقات روا�  
،۹۹: قات مادیتعل  

،۱۶۴: �تعویض �ویت قال�  
،۱۲۰، ۱۱۹: تفاوت سالکان خودشنا�  

،۱۲۲، ۱۲۱: �تفاوتهای �وی�  
،۱۱۳، ۱۰۹، ۱۰۶، ۹۸، ۹۴، ۹۰: تفکر اکتیو  

،۱۴: تفوق  
،۱۹۵: تکامل  

�تکرار و تلق� � :۶۶،  



،۳۵: تک تصویر  
،۱۵۶: تک نگری  

،۱۷۰): شدن(تالش فکر   
،۱۷۰"): من"وجود (تالش فکر   

،۱۳۰: � �وی�تالش  
�تلق� به خود � :۱۰۸ ،۱۱۱،  

،۱۶۴: تلهء آگا�  
،۵۵: �تمایالت نیاب�  

،۳۷: تنوع فطری  
تنوع و تاز� فکری

�
 :۳۸،  

،۲۴: تواضع  
،۲۱۰، ۱۰۰، ۹۳، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵: توجه  

،۱۶۵: توجه به عدم توجه  
،۱۶۵، ۱۶۴: توجه به فعالیت فکر  

،۹۹: توجه کامل  
توجه �میش�

�
 :۹۹،  

،۷۳، ۷۲: توجیه  
،۱۶۹: تورم قالب  

،۱۶۱: توصیف  
،۱۴۷، ۱۴۳: توضیع عادالنهء ثروت  

،۱۴۴: توضیع ناعادالنهء ثروت  
 

 ث
، ۱۷۴: ثبت ارزشها  

،۴۴: ثبت شخ�  
 

 ج
،۱۷۱: جامعه  

،۱۶۰، ۱۴۵، ۱۴۴: جامعهء سالم  
،۱۶۲: جامعه شنا�  

،۸۴، ۸۳، ۳۰: جایگاه من  
،۱۳۰: �ج�ان ت� بودن  

،۱۸۶، ۶۹: جدیت  
،۱۷۲: رترین کا جدی  

،۱۳: جرثومهء رقابت  
،۱۰۰: جرثومهء مخرب  

،۳۴: �جز� نگری  
،۱۶۹: جستجوی پندار  
،۶۰): �فکری و روا�(جستجوی عبث   

،۱۴۲: �جستجوی علل تاری�  



،۱۹۲، ۱۶۸، ۱۲۶): �روا�(�جستجوی م�   
،۷۳: �ا"من"جنگ   
،۲۰۹، ۲۰۳، ۱۷۳، ۱۰۴: جهل  

،۱۲۳: جهل اسا�  
،۳۶: جهل ک�  

جهنم اخال�
�

 :۲۴،  
 

 ح
،۲۰۹، ۸۴، ۸۳، ۳۰، ۲۸: حافظه  

،۱۰: حاکمیت ارزشها  
، ۲۷: تحاال طبی�  
،۲۷: تحاال فطری  

،۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۳، ۱۱، ۱۰: تحاال معنوی  
،۲۷: تحاال ناشناخته  

،۱۲۷، ۱۱۲، ۱۱۰: حالت اکتیو  
،۷۷: حالت بودن  

،۱۷۵: ی"من"�حالت �  
،۱۲۷، ۱۱۰، ۱۰۹، ۹۵: حالت پاسیو  

،۱۳۵: حالت تداف�  
،۱۰۱: �حالت ذا� و فطری  

،۴۸: حالت عشق  
،۱۲۵: حالت ناشناخته  

، ۱۱۹: حالت ناشناختهء ورای فکر  
،۲۰۹، ۱۹۲، ۱۹۱: حجاب  

حرکت تعب� کنند� ذ�ن
�

� :۱۱۲،  
،۲۰۸: �حرکت جز�  
،۱۷۰، ۱۴۲، ۱۱۳: �حرکت زما�  

،۱۹۳، ۱۶: ح�ت  
،۱۵۵: حسن نیت  

،۱۹۲: حصار  
،۱۹۳: حصار پندار  
،۱۲۶: حصار فکر  

،۷۷: حصول  
،۵۶: حصول ارزشها  

،۱۹۴، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۸۷، ۱۲: حقارت  
،۱۰۳: حقیقت  

،۱۹۱: حقیقت عشق  
،۴۵: حکمت عفیف بودن  

،۱۴۷: حل بنیادین  
،۱۴۴: �حل زیربنا�  



،۱۶۲": خود"حل مسئلهء   
،۱۹۶: �حیات روا�  

،۳۶: �حیات روا� قالب  
،۵۸: �حیات عاری�  

،۵۴: �حیات و ممات روا� ما  
،۷۰: کریحیلهء ف  

 
 خ

،۱۹۰: خارج از زمان  
،۱۹۰: خارج از مکان  

،۲۰۸: خاستگاه فکری  
،۱۶۷: خا� بودن  
،۱۸۹، ۱۸۶: خداشنا�  

،۱۸۰: خرد  
،۱۷۷، ۶۶، ۲۵: خشم  

،۱۹۶: خشونت  
،۳۹: خشونت تحمی�  

،۳۹: �خشونت ذا�  
،۵۸: خأل معنوی  

،۴۲: �خم�مایهء معنوی  
�خواس� � :۱۸۵،  

،۱۱۱، ۱۰۷، ۱۰۵: خود آموخته کردن  
،۲۰۴، ۱۸۹: خودشنا�  

،۱۸۵، ۱۶۳، ۱۰۵: خودشنا� صحیح  
،۱۸۶: �خودشنا� �مگا�  

،۱۵۰:  خودمحوری  
،۲۵: �خوشبخ�  

،۵۸، ۵۷: �خو� و لذت  
 

 د
، ۱۶۴: دام �ویت  

،۸۷: ��ای تعب�ی دانسته  
،۱۰۴: ��ای قال� دانسته  
،۸۷: �ای واق� دانسته  
،۲۰۶: دانش  

، ۱۲۹: دخالت عفریت نفس  
،۱۲۶، ۱۱۴، ۵۹، ۴۸، ۴۷ :دخالت فکر  

،۱۸۹، ۱۵۴، ۱۳۸: حیلهء قالب/دخالت قالب  
،۱۳۹: دخالت من  

،۱۴۰: �دردانهء عالم �س�  



،۱۷۶: ��وی� �درک �  
،۱۵۹: درک مسئله  

،۱۷۳: درک و بینش مستقیم  
،۱۷۲، ۱۷۱، ۱۵۳، ۱۴۲، ۱۱۷، ۱۰۰، ۹۹، ۴۶: درک وخامت مسئله  

،۱۰۸: ای پینه درمان وصله  
،۴۰: دفاع  

،۱۳۵: دفاع خشن  
،۱۶۸: دفع علت  

،۱۱۳: �دگرگو� یکباره  
حوصل� �دلیل �

�
 :۵۲،  
،۵۰: دلیل ناآرا� انسان  

،۳۶: دلیل ناسازگاری و جنگ  
،۲۰: دنیای واق�  

،۹۴، ۹۳، ۹۱، ۹۰: �دوبی�  
�دوبی� روا� � :۸۹ ،۹۲،  

،۶۸: �دوس�  
،۹، ۸: �دید ارز�  
،۸۱: دید پاسیو  

،۳۶: دید پنداری  
،۷۶، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۳۶، ۸، ۷، ۶، ۵): � و تفس�ی�تعب�(�دید ذ��   

،۸۱، ۷۸، ۷۷): اکتیو(�ک�  �دید ذ�� و نقشه  
،۱۹: �دید رقاب�  

،۴۳: دید سوم شخص  
،۴۳: دید شخ�  

،۳۶: �دید قال�  
،۱۵۶: دید کل نگری  

،۱۴۹، ۱۴۸: دید محدود  
،۷۸، ۷۶، ۶۲، ۶۱، ۲۰، ۹، ۸، ۷: دید واق�  

،۱۴۰: �دید و بینش فلس�  
 

 ذ
،۱۸۰: � خ�ذات  

، ۱۸۰: �ذات �  
،۱۶۷: ذ�ن  

،۱۰۱، ۱۰۰: ذ�ن آرام  
�ذ�ن تک ب� � :۳۵،  

،۱۶۲، ۱۶۱: �ذ�ن ت�ه  
،۱۷۱: مند �ذ�ن ریا�  

،۱۶۰: ذ�ن سالم  
،۱۴۱: ذ�ن سفید  



،۲۰۶، ۱۶۷، ۳۴: ذ�ن کل  
 

 ر
،۱۸: �رابطهء ارز�  

�رابطهء تعب� و تفس� � :۲۱،  
،۱۵۴: �رابطهء تعل�  
،۴۴، ۵: �رابطهء ذ��  

،۲۴، ۱۸: �رقاب�رابطهء   
،۱۳۶: رابطهء سازنده  

،۷۷، ۵): پاسیو(رابطهء واق�   
،۱۹۳، ۱۹۲، ۱۸۴، ۶۸): شدن(رسیدن   

،۱۴۸: رشد آگا�  
،۱۶: رضایت  
،۶۸، ۵۵، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۱۶، ۱۴، ۱۲: رقابت  

،۱۴۸: رنج رو�  
رنج گرسن�

�
 :۱۴۸،  
،۵۶: روابط مخرب  

،۷۹: �روال طبی� وجود روا�  
،۱۸۷: روانشنا�  

،۲۰۱، ۱۸۷، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵: انکاویرو  
،۵۶: روحیهء گرفته  

،۵۵: �بی� روشن  
،۲۰۷، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۹: رویا  

 
 ز

،۶۴: �زایدهء ذ��  
،۲۰۷: زایدهء فکری  

،۱۸۰، ۱۷۸، ۱۵۱: زبان اکتیو  
�زبان تعب� و تفس� � :۱۰،  

،۱۸۱: �زبان �  
،۶۸: زرنگ بودن  

،۸۸: زمان  
،۵۳: مان تصوریز  

،۱۲۶: زمان رنجبار  
،۸۴: زمان گذشته  

،۵۲: �زمان مو�وم ذ��  
،۵۳: زمان مو�و�  

،۵۳: زمان واق�  
،۱۹۲: زندان  

�زند� ارز� �
 :۱۷۶،  



زند� اصیل
�

 :۶۳،  
زند� بد�

�
 :۴۶،  

�زند� �
�

،۲۳: روح   
زند� حال

�
 :۸۰،  
�زند� رقاب� �

 :۱۵۳،  
�زند� قال�

�
 :۱۲۳،  

زند� کهنه
�

 :۱۷۹،  
زند�

�
،۱۵۸، ۱۵۷: � ماشی�  
�زند� نمای� �

 :۱۸ ،۲۵،  
�زند� نیاب� �

 :۵۴ ،۵۵،  
زند� نو

�
 :۳۷ ،۱۷۹ ،۱۸۸،  

زند� واق�
�

 :۱۷۶،  
 

 س
،۷۰: سازمان حکومت فکری  

سایهء زند�
�

 :۹ ،۱۰۶،  
،۶۱، ۳۰: سایهء معنویت  
،۲۶، ۲۱: سایهء واقعیت  

،۱۰۱:  �ستاد مبارزا� فکر  
،۴۴: �سخاوت ارز�  

،۱۹۳: �آب  
،۱۵۶: �ه��آب ب  

،۱۸۷: �آب فردا  
،۱۸۷: نگری سط�  

،۴۲: سقوط ارزشها  
،۲۰۹: سکوت و آرامش  

،۱۵۱: سؤال بیهوده  
 

 ش
،۷۴: شادی  
،۱۸۱: شبح  

،۱۳۲، ۵۰: شبه تحرک  
شتابزد�

�
 :۵۲،  
،۲۹: شجاعت  

،۲۶: شخصیت  
،۱۶: شخصیت ناقص  

،۱۷۰: شدن  
�� شد�

� � :۱۰۸ ،۱۰۹،  
،۱۹۷، ۱۹۶: شناخت دیگران  
،۱۷۲: شناخت عادات  



،۱۳۶: شنونده بودن  
،۲۷: شور و عشق  

،۱۰۳: ��ای کبود روا� شیشه  
،۱۵۲: شیطان  

 
 ص

، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹: صفات  
،۵۰: صفات فکری  
،۵۰: ای صفات کلمه  

،۴۸: صورت و معنا  
 

 ض
،۱۹۷: ��به  

،۱۶۳: ��ورت خودشنا�  
��ورت روا� � :۱۶۳،  
��ورت ر�ا�

� :۱۷۲،  
،۲۱: ��ورت طبی�  

، ۲۰۳، ۲۰۰: گاه�ضم� آ  
،۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۰: �ضم� ناآگاه  

 
 ط

طراوت زند�
�

 :۳۷،  
 

 ظ
،۱۷۱: �ظرفیت �و�  

 
 ع

،۱۴۹: عادت  
،۱۶۴، ۱۶۳: عادت سمج  

، ۱۷۰: �عادت طوال� �ویت  
،۵۲: عاشق آینده  
،۲۰: عالم ارزشها  
،۹: �عالم ذ��  

،۲۸: �عامل شناسا�  
،۱۶۳، ۱۲۶، ۱۲۵، ۹۲): �یچ بودن(عدم   

،۱۸۷: قعدم انطبا  
،۱۶۴: عدم قضاوت  

،۱۶۷: عدم وجود آبجکت  
،۱۷۶، ۱۷۳، ۱۶۹، ۱۶۶، ۱۴۵، ۶۴، ۲۹، ۲۸، ۲۴: عشق  

،۶۶: عصیان  



،۱۶۶، ۱۶۵: �عقل جز�  
،۱۶۶، ۱۶۵: عقل ک�  

،۱۷۱: �عالئق روا�  
،۳۶: علت اختالف و جنگ  

،۲۱: �علت تاری� �ویت  
،۴۲: علت ترس  

،۵۱: علت جهل و ناآگل�  
،۱۴۲: علت رقابت  

،۱۴۳: ت و معلولعل  
�عوامل ب�و�

� :۱۷۲،  
،۱۷۷: �عوامل خار�  

 
 غ

،۱۱: �غدهء �طا�  
،۱۸۷: �غ� نرمال  

 
 ف

،۱۹۷، ۱۷۴، ۱۴۲، ۷۵، ۶۳:  فرار  
،۳۷: فرار از خود  

،۵۲: �فرار از زمان حا�  
،۵۱: فرار از واقعیت  

،۴۰: فرار دفا�  
،۱۶۲: فرضیهء حقیقت  

،۱۰۹: فرمان قالب  
،۱۲۰: فریب نفس  

،۱۸۵، ۱۳۶:  ��فرو فضل  
،۴۵: �فضیلت غ� فکری  

،۱۸۰، ۶۶: فطرت  
،۸۲: فطرت و خرد  
،۱۶۴: فعالیت اکتیو  

،۵۳: ای ذ�ن فعالیت حافظه  
،۸۷، ۸۶: ای فکر فعالیت حافظه  

،۶: �فعالیت ذ�� زاید  
،۸۸: �فعالیت غ� طبی� فکر  
،۴۷: فعالیت فضوالنهء فکر  

، ۲۰۶، ۲۰۵، ۲۰۴، ۲۰۳، ۹۵: فکر اکتیو  
،۲۰۵، ۲۰۴: فکر پاسیو  
،۱۶۷، ۱۶۶: �فکر جز�  
،۱۶۶: فکر محیل  

 



 ق
،۲۸: قائم به ذات  

،۸۱، ۷۶: قالب  
،۱۶۹: قالب جستجوگر  

،۳۶: ای قالب حافظه  
،۱۴۸: �قالب ذ��  
،۱۴۹: �قالب زما�  

،۱۵۲: �قالب �  
،۱۶۸: قالب کهنه  

،۹۸، ۳۴، ۳۲: قالب فکری  
،۱۷۴، ۵۴: قضاوت دیگران  
،۱۷۴: قضاوت متضاد  

،۳۱: � با کل �س�قطع ارتباط  
،۱۷۹: قطع رابطه با گذشته  

 
 ک

،۱۵۳: کارد نفس پلید  
،۱۲۰: کار فردی  

،۱۸۳: �ا"من"کشش   
کالف�

�
 :۵۲ ،۶۶،  

،۳۳: �کل اندی�  
،۱۷۰، ۱۵۳: کیفیت آگا�  
،۲۰۸: کیفیت اکتیو  
،۲۰۸: کیفیت پاسیو  

،۱۶۶: �کیفیت شیطا�  
،۴۳: �کیفیت غ� شخ�  

،۳۷: ای �ویت کیفیت کلیشه  
،۱۶۷: بودن" ال "کیفیت  

،۳۸: کیفیت مکانی� �ویت  
،۴۸: کیفیت ناشناخته  

،۴۲: کیفیت نامطلوب و مطلوب  
،۱۰۳، ۱۰۲، ۳۵: �کیفیت یادگ�ی  

 
 گ

،۱۸: گارد شخصیت  
،۷۵، ۷۴، ۳۵، ۳۴: �گسسته بی�  

 
 ل

،۱۳۴: النهء پندار  
،۱۳۱، ۱۲۹: لجاجت  



،۷۴: لذت  
 

 م
،۷۵: مار �فت �  

،۱۹۸، ۱۹۶: ماسک  
�ماش� خودک ،۸۴: ار فکر�  

،۱۴۸: مانع آگا�  
،۲۶: �ما�یت انسا�  

،۱۰): فطرت(�ما�یت ذا� انسان   
،۷۶: ما�یت معنوی  

،۱۹۹، ۱۴، ۱۳، ۱۲: مبارزه  
،۱۳۱: مجادله  

مجموعهء زند�
�

 :۳۴،  
،۹۸، ۹۷، ۹۶، ۵۷، ۲۸: محتوی  

،۱۷۴: محو ارزشها  
،۱۱۸: محو خودبخودی  

،۱۵۵: �مر� آگاه  
،۳۴: �مرتبط بی�  

،۳۱: ندهمرکز جدا کن  
،۴۳: بار �مرکز �ارت  
،۳۱:   مرکز فکری  

،۱۴: مرکز مو�وم  
،۱۶۳: �مرگ روا�  
،۱۲۰": نفس"مرگ کامل   
،۱۱۴: مرور زمان  

،۱۰۶): ��وی�(�مسائل غ�واق�   
،۱۳۴، ۱۰۶: مسائل واق�  

،۱۳۲: مستمسک مجادله  
،۱۴۲: �مشغولیت تفن�  

،۳۷: مشغولیت و �گر�  
،۱۵۳: مضار رقابت  

،۱۰۴، ۱۰۲: �مطالعهء م�  
،۴۵: مطلوب و نامطلوب  

،۸۰: معنا  
معنای زند�

�
 :۳۴،  

،۱۹۵، ۱۹۴، ۶۷: معنویت  
،۳۲: معنویت بد�  
،۳۰: �معنویت ذا�  

،۳۲:  معنویت فکری  
،۱۳۰: معنویت کاذب  



،۱۷۰": من"مغز خا� از   
،۱۷۳، ۸۰، ۵۹، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۲، ۱۱: مقایسه  
،۱۷۴، ۱۷۳، ۷۴، ۷۳، ۵۶: مالمت  

،۴۸: منشأ فکر  
،۸۱: منطق  
،۷۲: �ترا� منطق  

" ،۱۸۲، ۱۸۱، ۷۶: �ای متضاد"من  
" ،۱۸۴، ۱۶۶: �ای متفاوت"من  
،۱۳۴: �موضوعات خودخواستهء ذ��  

،۵۶: �موقعیت ارز�  
،۴۴: �میل اصیل انسا�  

،۴۴: میل فطری  
 

 ن
،۷۵: ناآگا�  
،۶۹: �ناتوا�  

،۱۸۴: �نارضای�  
،۳۲: ناشناخته  

،۴۵: �پرس� ناموس  
،۱۱۵: رزشهانتایح تحمیل ا  

،۱۸۷: نرمال  
،۱۵۶: �نس� بودن  

،۱۷۷، ۱۵۰، ۱۴۵، ۲۵: نفرت  
،۱۵۷: �نفرت تاری�  

،۹۸، :نفس اماره  
،۴۹:   �ای فکر نقشه و حیله  

،۱۵۰، ۱۴۹: نگاه آزاد  
،۱۶۴): بدون رد و قبول(نگاه پاسیو   

،۱۵۲: �نگاه قال�  
،۱۲۶: نگاه به آنچه �ست  

،۱۲۶: نگاه به احساسات نامطلوب  
،۱۹۹، ۱۹۸، ۷۰، ۶۹، ۲۴: نمایش  

،۱۷۲: نمایش شخصیت  
،۵۶: �نیاز ارز�  

،۱۸۸: نیاز به خودشنا�  
،۱۴۷، ۱۴۶: �نیت خ�  
،۱۴۶: �نیت �  

 
 و

،۲۹، ۲۶، ۲۳: واقعیت  



�واقعیت نامطلوب ارزش و � ارز�
� :۲۲،  

،۱۲۵ :(Sensation ) واکنش فکر  
،۴۶: وبال جان ما  
،۴۰: �وجود ارز�  
،۴۰: �وجود انسا�  

،۱۲۰": نفس ��"وجود   
،۱۲۴: وجود پنداری  

،۳۷: وجود گندیده  
،۱۷۸: وجود محروح  
،۱۵۲: وجود معنوی  

،۴۰: وجود واق�  
،۱۹۶، ۹۵، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۶۹، ۳۳، ۳۲، ۳۱: وحدت  

،۷۵: وخامت �ویت فکری  
،۱۸۱، ۱۸۰: وراثت  

،۱۹۰، ۱۰۱: ورای فکر  
،۱۶۲: وسیلهء ارتبا� صحیح  

،۱۵۹: وسیلهء پنداری ارتباط  
،۴۴: یلهء شیطنتوس  

،۱۱۴، ۴۸: �وسیلهء عو�  
،۳۷: وسیلهء کهنه  

،۱۳۶: وسیلهء مخرب �ویت  
،۱۵۹: وسیلهء ناقص ارتبا�  

،۱۳۴: وسیلهء نامناسب �ویت  
،۵۹، ۴۷: �وظیفهء ذا� فکر  

،۴۷: وظیفهء طبی� فکر  
 

 ه
،١۵١: �دف سؤال  

�چ�ی بودن(��س�  � :(۱۷۴ ،۱۹۳،  
،۱۶۸: ��س� کهنه  

،۱۶۵: �شیاری  
�وی� عقید��م � � :۵۰،  

،۹۸، ۷۱: ��ویت ارز�  
،۴۶: �ویت بد�  

،۱۷۴، ۱۰۷: �ویت پنداری  
،۱۱۷: �ویت تحمی�  

،۱۱: ��ویت روا�  
،۹۸، ۹۷، ۹۶، ۵۴، ۵۱: ای �ویت کلمه  

،۱۳۳): �عقید�(��ویت مکت�   
 



 ی
۳۵، ۳۴، ۱۹: �یادگ�ی  

،۶۹: یأس  
،۱۲۳: �یأس فلس�  

یکدل�
�

 :۶۹  
 

--- 
 حمیدرضاتهیه شده توسط 

  شکر از ایشانت

www.mossaffa.com 
   

  
 


