
 

زند� و مسائل«فهرست موضو� کتاب 
�

  تالیف دمحمجعفر مصفا »

  

 .ای که آن موضوع در آن آمده، ذکر شده است  ابتدا موضوع، و سپس شماره صفحه. ۱

  .�این فهرست ب�تیب حروف الفبا مرتب شده است. ۲

زند� و مسائل«این فهرست بر اساس چاپ اول کتاب . ۳
�

، ن� نفس، سال انتشار »
َ َ ه  تهی�۱۳۹۳

  .�ا ک� تفاوت داشته باشد ممکن است در چاپهای دیگر، شماره صفحه. شده است

  

برای تهیه کتاب مذکور به وب
ٔ

  :سایت نویسنده مراجعه نمائید 

  

www.mossaffa.com 

  

  :فهرست موضوعات

  

  الف

  ،۶۴، ۶٣، ۵٨: آبرو

  ،۵٣: �آداب معا�ت

  ،٩: آدم معمو�

  ،١٠٩: آرامش ذ�ن

  ،۵١: �آزاد اندی�

  ،١۶٢، ۵٠: آزادی

  ،٢١٩، ١٣٢، ١٢١، ٩٩، ٧٠، ۶۴، ۶٠، ۵٩، ۵٨، ۵۵، ۵۴، ۵٣: آزار

  ،١١٣: آزمندی

آشفت� ذ�ن
�

 :١١٠،  

  ،١۶٣: �آفت سالم� انسان

  ،١۶١، ١٣۵، ١٣٣، ٩٠، ٧۵: آگا�

  ،١٠٧: آینده و گذشته



�آی� نگارش � :٧،  

ابزار تعلق
ّ

 :٩۶ ،٩٧،  

  ، ۴۲: ابزار شخصیت

  ،١٨٧: ابهت

  ،٩٢: اتالف وقت

وگرا�اتوبی
�

 :٢۴،  

  ،١۵٩، ١۴۶، ١۴۵، ۵١، ۵٠، ٣٠: اتوریته

  ،١۶٠، ۴٧: احساسات

  ،٢١۴، ٩۶: �احساس پو�

  ،٢٠۵: احساس حقارت

  ،١٨٣: احساس فشار

  ،١٨٣: احساس لذت

  ،١۵۴، ١۵٣، ١۴۶، ۵٩: اخالق

  ،١۵٧: �اخالق نمای�

  ،٢١: ادراک

ادعای عرفان
ّ

 :٩٠،  

  ،١٩٨: ارتباط با واقعیت

  ،١٨٣: ارتباط تصویری

  ،١٧٣، ١۴٧: رتباط صحیحا

  ،١٧۴: ارتباط متناسب

  ،٢٠۶: ارتباط متناقض

  ،١٩۵، ١٩٠: ارتباط مرده

  ،١٩۴: �ارتباط واق� با موسی�

  ،١٩٧، ١٨٢، ١۵٩، ١۵٨، ١۵۴، ١٣٣، ١٢٩، ٧٣، ٧٢، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶٣، ۶٢، ۵۶، ١٢: ارزش

ارزش گرفت�
�

 :۶٢،  

  ،۶٨، ۶٧: ارضاء خشم



  ،١۶١، ١۴١، ١۴٠: اسارت

  ،۴٩: ر اعتباریاتاسارت د

  ،١۵۴، ۴٩: استثمار

  ،١۶٠، ١۵۵: ا�اف

  ،۵١: اشتباه رایج

  ،۳۹، ۳۴: ِاشکال سیستم �ورنای

  ،١۶٨، ١١٠، ١٠۴: اصالت

  ،٢٠٧: اصالح جامعه

  ،٢٠٧: اصالح فردی

  ،١۴٩، ١٣٠، ۴۵، ۴۰، ۳۷: اضطراب

  ،١٩٢، ٢٠: اعتیاد

  ،١۶٩: اغوا

  ، ١٨٧، ١٨۶، ١٧۶، ١١٣، ۶٣، ٣١، ٢٩: القاعات

  ،٢۵، ٢۴: لگوا

  ،١١۴: انبار کردن دانش

  ،١٨٣: انبساط رو�

  ،٢١٧، ٢١۶: انتظار

  ،٢١٨: انتظار در کود�

  ،١۴٨، ١۴٧: انتقاد

  ،۶٠: انتقام

  ،١٠٧: اندیشیدن

  ،٢١٨، ٢١٧، ٢١۶: اندیشهء شدن

  ،١١۴: انسان آگاه

  ،٢١٢: انسان در برابر انسان

  ،٩٨: انسان سط�

  ،١٧٢: �انسان عص� در سیستم �ورنای



  ،۴۶: انسان نمایشگر

�انسان ��و�
� :٢١٢، ٢١١،  

  ،١۶۴، ۵٠، ۴٩: انقالب

�انگ�ه � :١، ٩١۴٨،  

  ، ١١١، ۶۵، ۶۴: ّاول بودن

  ،٧: ّا�میت خاص

  ،١٨۶: ایمان و تعصب

  

  ب

  ،١٩٠: �بار ذ��

  ،٧٧: �بازی ذ��

  ،۴۲: بازی شخصیت

  ،۴۵: بحران رو�

  ،۳۹، ۳۶: �برتری طل�

  ،١۴٢: بر�ان

  ،٢٠٣، ١٩٩: �برو� �ا

  ،١٠١، ٢٨: �بص�ت

  ،١۵٩، ۴۴، ۴٣: بهبودی

  ،٢۶: بهبودی شخصیت

  ،۵۵، ۴۶: �به به طل�

  ،٧٢: �به�ین

�� اصال�
� :١۵٢،  

، ٧١، ۶٠، ۵٧، ۵۶، ۵۴، ۵٣، ۵٢، ۴٨، ٣٠، ٢۶، ٢۵، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧: بیان خاطره

٧٢،  

�� تفاو�
� :۵٩ ،  

�� خ�ی عمدی � :٢١٧،  

�� خ�ی فطری � :٢١٨،  



�ب�اری �: ٩۵،  

  ،١۴٧، ٩٠، ٨۶، ٨۵، ٨۴، ٨٣، ٨١، ٧٧، ٧۶، ٧۵: بیگانه

  ،٧۴: �بیمار روا�

  ،١٩٧، ۵۶: بیماری

  ،۴٩: بیماری گل خواری

  ،١٩۶: بیماری نفس

  

  پ

  ،٧۵: پدیدهء مجازی

�پذیرف� خود � :١٧٣،  

�پرداخ� به خود � :١٠۵ ،١٠۶،  

  ،١١٣، ١٠٨، ١٠٧، ١٠۶: ّپند سوم

  ،١۴٣: پنهان کاری

  

  ت

  ،٨٣ ،۶۴، ۳۷: تاکتیک

  ،٢٢: ّتأمل

  ،٨٣: �ت�ئهء خود

  ،٢٢٢: تبلیغ خودشنا�

  ،١١٢: تجربه

  ،٣٣: تجربهء شخ�

  ، ٢٢٠: تجربهء قدرت

  ،١٣١: ّتحمل

  ،٢١٩، ٢١٧، ١٨٣، ١۵۵: تحمیل

  ،۶٣، ۶٠: تحمیالت

  ،١٧٣: تحول بنیادی



  ، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٧، ١٩۶، ١۵٩، ١۵٨، ١١٠، ٨٩، ٨٨، ۶٩، ۶۶، ۶٢، ۴۶، ۴۵، ٢١: تخدیر

  ،٢٢٢: نوتراوش 

  ،١٢٩: ّتربیت

  ،٢٩، ٢٧: تردید

  ،٢٣، ۶: تردید در روانشنا�

  ،٢١٢: ترس

ترس از زند�
�

 :٢١١،  

  ،١٨٨: �ت�یفات

  ،١۵٩، ١۵٨: ّتصور

  ،۴۴: ّتصور بهبود

  ،٢٠۵، ١٩٨، ١٩۵، ١٨۵، ١۶٢، ١۶١، ١۵۴، ٧٠، ۶٢، ۴۰: تصویر

  ،١٨۶، ١٧۶، ١۶٣، ١۴٣، ٩۴، ۶۶، ۶١، ۳۸، ۳۷: تضاد

  ،۴۶: تضاد اجتما�

  ،۶۵، ۴٧: تظا�ر

  ،١۴٣: تعارض

  ، ٢٠٨، ١٩۴، ١۶٢، ١۵٨، ١١٠، ٨۵، ۴۴، ۴۲، ۳۶، ۳۵، ٢٨: �تعب�

�تعب� ذ�� � :٨،  

  ،١۶۴، ١۶٠: تعدیل ثروت

  ، ٢١٠، ٢٠٧، ۳۴: ّتعصب

  ، ٢٠٨، ١۴٨، ۶۵، ۳۸: تعکیس

تعلقات
ّ

 :١٨۴ ،٢٠۵ ،٢٠۶ ،٢١۴،  

  ،٨٠: ّتعمد

  ،٢٧: �تغی� بنیادی

  ،٩۴: ّتفرد

  ،١٠٣: تقدیر

  ،١۶۶: یدتقل



  ،٢٢٢، ٢١٧، ٢١۶، ١٩۵، ١٩۴: تکرار

  ،٨١، ٨٠: �تناقض گو�

  ،١٨۴: تنبیه

  ،٢٠٢، ١٩٧، ١٧۸، ١۵٧، ١۴٧، ١۴۴، ١٠١، ۶٩، ۴۵، ۳۸، ٢٧: توجیه

  ، ١٩٠: توصیف

تو�م
ّ

 :١۴ ،۳۵ ،٨، ٧٧۴ ،٨۵ ،٢١٠،  

ت��
�

� :١٣،  

ت�� ذ�ن
�

� :۶۶ ،١٣۵،  

  

  ج

  ،٢٠٧، ٨٢، ۵٠: جامعه

�جانش� � :١١۴ ،١۶٣،  

  ،١۶۶، ١٠۶: ّجدیت

  ، ٨۵، ٨۴، ٨٢: ُجرم

  ،١۵٢: جوانمردی

  ،٢٢٢، ١۶۵، ١۶٣: �جهاد اک�

  ،٩، ٧، ۶: �جهان بی�

  ،۶١، ۴٩: جهل

جهل ک�
ّ

 :١، ٨٧۴٧،  

  

  چ

  ،٢٠١: چالش

�چ�ی بودن    ،٢١٣، ١۵٨، ١٠٧، ٩٨، ۵۵، ۴۰، ١٢): یا شدن( �

  

  ح

  ،١٩٩: حاکمیت �ویت فکری



  ،١١٢: �حرف منط�

  ،۵١: حرفه

  ،٨: حرکت

  ،١١ :ّحساسیت

  ،١٣۴: ح�ت

  ،١٠٠: �حقوق ب�

  ،٢٠۶، ١٧١: حقه بازی

  ،١٢۵: حمایت

  ،۳۸: حیلهء ذ�ن

  

  خ

  ،١۴: خالق مسئله

  ،۴٨: خدمت

خروج از خودباخت�
�

 :٣٠،  

  ،۶٢، ۶١: خ�ان

، ١۴٧، ١٣٩، ١١١، ١٠۴، ٩٩، ٩٨، ٩٠، ٨٩، ٨٢، ٧٧، ٧۶، ٧۵، ٧٣، ٧٠، ۶٨، ۶٧، ۶۶، ۶۴: خشم

١۶۴ ،١٨، ١٧٨۴،  

  ،١١١، ١٠۵، ١٠٠: خشونت

  ،۵١: خصوصیات فردی

  ،٢٠٣، ١٩٩: �خالء درو�

  ،١٠٢: خوب و بد

، ١۶١، ١١٣، ٩۶، ٩٠، ٨۵، ٨۴، ٨٣، ۴۰، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٠، ١٣، ١٢، ١١: خود

٢١، ٢٠٢، ١٩٩، ١٩٧۴ ،٢١۶،  

  ،١۶٢: خود اشعاری

  ،۳۶: خود ایده آ�

خودباخت�
�

 :٣٠، ٢٧ ،۴۵ ،۵١، ٩٢، ٠۵١، ٩۶١، ٨۶١٨، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٢ ،١٧١، ١٧٠، ٩۶،  

  ،٢۴، ٢٢: خودشنا�



  ،۴۶: �خودفری�

  ،۳۶: خود فع�

  ،۴۵، ۴٣، ٢۶، ١٩، ۶: خودکاوی

  ، ٢٠۵: خود مرکزیت

  ،١۵١، ٣٣، ٣٢، ٢٧، ٢۴: خودمشغو�

  ،۴۵، ۳۶: خود واق�

  ،٢١۵: خیال

  

  د

  ،١٧۴: دانش

  ،٢٠٢، ١۶۶، ١۶٢، ٨٩: درک

  ،٢٠٠: �درک زیبا�

  ،١٩۴: �درک زیبا� صدا

  ،٧۵: میقدرک ع

  ،١۴٢: �درک منط�

  ،١۶: درویش

  ،١۵٣، ١۴٣، ١١٩، ٧١، ۴٨: دروغ

  ،٢٠٠: درون نا�ما�نگ

  ،١۵۶: دزدی

  ،۶٩: دست کشیدن از بازی

  ،٨٢: دفاع

  ،١٨۵: دفاع از شخصیت

  ،٢٨: �دقیق اندی�

  ،۶۴: دلسوزی

  ،٩۶: �دنیای ذ��

  ،٢١۴: دوری و نزدی�



�دوست داش� � :۶۵ ،۶۶ ،١٣٢، ١٢٩،  

  ،١٣٣، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٧، ١١٩، ۶۵، ۶۴: �دوس�

دوگان�
�

 :۴٣،  

  ،٩: دوگانه �ا

  ،٩٠: دید اوئیت

  ،١٢۵، ٧٩: دید سوداگرانه

  

  ذ

ذلت
ّ

 :١٩٨،  

�ذلت طل�
ّ

 :١۵۶،  

ذوق زد�
�

 :۴۴ ،  

  ،٢١٧، ١٧۴، ١٧٣، ١۵٨، ١٣٨، ١٣٣، ١٠٩، ۳۴، ١۴، ۴: ذ�ن

  

  ر

  ،١٨، ١٠: رابطه

  ،٩١: رابطهء گرگانه

  ،٢٠۶: رفتار

  ،١۵٨، ١۵٧: رقابت

  ،١٨۴، ١٨٣: رنج

  ،۵٣: روابط اجتما�

  ،١۵٩، ١۵٧، ١۵٠، ١۴٩، ١١۶، ١١۵: روانشناس

  ،١٩٧: روح بیمار

  ،٢١٠: روشنفکر

  ،١۴٢: �ر�ا�

  

  ز



  ،٢٠٨، ١٨۶: زبان اکتیو

زرن�
�

 :١، ١٣٧۵١، ٣۵۴ ،١۵۶،  

  ، ٢١٨، ٢١٧، ٢١۶: زمان

�زنج� ذ�� � :١٢۶،  

  ،١٢۴، ١٢٣: �زنج� مسئله

  ،۳۶، ۳۵، ۳۴: زندان خود

�زند
�

 :٣ ،  

زند� در خیال
�

 :٢١١،  

زند� در مرداب
�

 :٨٨،  

�زند� نمای� �
 :٢۵،  

  

  س

  ،۵١: ستم

  ،٢١۴، ٩٠: ستوه

  ،٨٧: �گر�

  ،١٠٣، ١٠٢: �نوشت

  ،١۴١: �نوشت سیاه

  ، ٣: سفر

سفرزند�
�

 :٣ ،۵،  

سنت
ّ

 :١٧۵ ،١٧۶ ،  

�سنت چنگ�ی �
ّ

 :۴،  

سنت گرفت�
� ّ

 :١٧۶،  

  ،١١٣، ١٠۵، ١٠٢، ٩١، ٢١: سؤال

  ،۴، ٣ :�س� و سفر

  ،٣١: سیستم روشن کننده

  ،٣٢: سیستم عم�



  ،١۶۵: سیستم مفید

  ،١٧٣، ١٧٢، ۴٧، ۴۶، ۴٣، ۳۹، ۳۸، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ٢٨، ٢۶، ٢۵، ٢۴: سیستم �ورنای

  

  ش

  ،٨٧: شبح

، ٧۶، ٧۵، ۶٨، ۶٢، ۶٠، ۵۵، ۴٩، ۴٨، ۴۴، ۴٣، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۸، ٢۵، ٢٠، ١٩، ٨: شخصیت

١٠، ٨٢۴ ،١٢، ١٢٣، ١٠٩۶ ،١، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٠، ١٢٩۴١٧، ٠۶ ،١٨۴ ،١٨۶ ،٢٢١، ٢٢٠، ٢١٩،  

�ح زند�
� � :١۴٢،  

  ،۳۹، ۳۶: ��وع مسئلهء انسان

�شکس� قالب � :٢١٩،  

  ،١۶١، ١٣٣، ١١۵، ٨٨، ٨٧، ۴۴، ۳۵: شناخت

  ،۳۵: شناخت نمود�ا

  ،۳۵: �شناخت و ر�ا�

  ،٢١: شور و شعف

  ،١۴٢، ١۴١، ١٣٨: شوق

  ،٩٩: شوخ طب�

  ،٩٩، ٩٨: �شو�

  

  ص

  ، ١٩۵، ١٩۴ ،١٨: صدا

  ،١٣: �احت

  ،١٨١، ١٨٠: صحبت یک جانبه

  ،۵١: صلح

  ،١٠٨: صورت مسئله

  

  ض

  ،٨٩، ٨٨: ��به



  

  ط

  ،٢٣، ٢٠، ١٩: طغیان

  

  ظ

  ،۴٨: ظا�ر و باطن

  ،٨٧: ظرفیت شناخت

  

  ع

  ،١١۵: عارف

  ،١٢٨: عامل ارتباط

  ،٩٧: عامل اشعار

  ،١٠٩، ١٠٨: عامل ایجاد مسئله

  ،١٠١: عامل جدا کننده

  ،١۴٢: �ع�ت

  ،١٣٠: �عالئم لف�

  ،٢٢١، ١٠٢، ٣٢، ٣١، ٩، ٨: عجوزه

  ،١۶٢: عدم

  ،١١۵، ١۵: عرفان

عرفان ��
� � :١۵،  

  ،١۵: �عرفان غر�

  ،۳۹، ۳۶: �عزلت طل�

�عزیز داش� � :١٨۴،  

  ،١٩۶، ١٣٠، ١٢٧، ٨٨: عشق

  ،٧۴: ّعصبانیت

  ،١٨۶: علت اختالف انسانها



  ،۴۰: علت تداوم مسئله

  ،١٨۴: علت رنج

  ،١٠۴: علت و معلول

  ،١۵٢: علم

  ،١١١: عمد نیمه آگا�انه

  ،٢٠٢: �عمق پو�

  ،١٢: عمق وخامت

  ،١٠٨، ١٠٧، ١٠۶: عمل

  ،٩، ٨: �عمل و � عم�

  ،۴۵، ۴٣، ۴۱: �عیب یا�

  

  غ

  ،۵۵: غذای شخصیت

  ،١٩: غربت

  ،٢١٧، ١۵٩: غفلت

  ،٢٠٣: �غنای درو�

  

  ف

  ،٢١٩: فاجعه

  ،٨۵، ٧٧، ۶٩، ۶۴: فاصلهء دو سکو

  ،٢٠٠، ١٩٩: فرار از مسئله

  ،١١۵، ١١۴: فرق عارف و روانشناس

  ،۴۶، ٣٩: فروید

  ،٨٢: فریاد

  ،١۶٨، ۳۶، ٣١، ٢٩، ٢٧، ٢۶، ٢۵، ٢۴، ٢٠: فریب

  ،۶٧: فریب خودشنا�



  ،٢١٧: �فشار ذ��

  ،٢٩، ٢٨: فطرت

  ،١۶٠، ٩٢، ٩١: فقر

  ،١١٠، ١٠٩، ٩٧، ٩۶، ٧۴، ۳۶، ٢٨: فکر

  

  ق

  ،١٩٢، ١۴۶، ١۴۵، ١۴٣، ١٠١: قالب

  ،١٠۶: ولقبول و عدم قب

  ،۵١: قدمت

  ،۵۵: قضاوت

  ،٢١۴: قطع رابطه با واقعیت

  

  ک

  ،١٩٢: کاندیشنینگ

  ،٨۶: کانون مسئله

  ،١١٢، ١١١، ۵٠: کتاب خواندن

کش� با زند�
� ُ� :٩۵،  

  ،٢٣: کشمکش

  ،٨: ّکیفیت بودن

  ،١٣۴: کینه

  

  گ

  ، ٢١٨، ٢١٧، ٢١۶: گذر زمان

  ،٢١٨: گذر زمان در کود�

  ،١٣۵، ١٣۴: گذشته

  ،۵٢، ۵١: �ویت فکریگردونهء 



  ،١۶٢، ١۶١، ١۵۵: �گسسته بی�

  ،١۴: گفت و گو

  ،٩٠: گالیه

  ،٢٠٢، ١٩٧، ١٩٢: ِگل خواری

  

  ل

  ،٨۸: لجاجت

  ،١٣٣: لفظ

  

  م

  ،٣٠: ماندن با احساس

  ،١۶۴: ّما�یت

  ،۵۴: ّما�یت روابط

  ،۶۶: �مبالغه، لف�

متل
َ َ :١٧٩، ١٧٨،  

  ، ٨۵، ٨۴، ٨٣، ٨٢: مجرم

  ،۴٧: محتوا

  ،١٢٠: محرمانه

  ،١٢: ّمحرومیت

  ،٩۴: �محفل عرفا�

  ، ١۴٧، ١۴۶، ١۴۵، ١۴۴: ّمدح و ذم

  ،٨٨: مرداب

  ،٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١": خود"مرداب 

  ،۵٠، ۴: مرز

  ،٢٠٩، ١٨٠، ١٧٠، ١۶٧، ٩۴، ٩٢، ١٧، ١۶: مرشد

  ،٢١۴، ١٩٧، ١٩۶، ٨: مرکز



  ،١۴٣: مرگ

  ،٢٢٣": خود"مرگ بر 

  ،٢١٠، ٢٠٩، ١٨٠، ١۶٨، ١۶٧: مرید

  ،١٠، ۵: مسائل

، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧، ٩۵، ٩٣، ٨۶، ٧۴، ٧٠، ۶٩، ۶٨، ۶٣، ۵٩، ۵٨، ۵۶، ١۴، ١٢، ١١، ١٠: مسئله

١٢، ١٢٣، ١٢٢، ١٢١، ١١٣، ١١٠۴ ،١۵١، ٨۶۴ ،١۶٢١٢، ٧،  

  ،۴۶، ۳۹: مسئلهء انسان

  ،١٢٢: �مسئلهء برو�

  ، ١١، ١٠: مسئلهء خود ساخته

  ،٨٩: ّمسبب آزار

  ،۵١: ّمسبب جنگ

مسخ شد�
�

 :۴٨ ،  

مسکن
ّ ُ :١٩٧، ١٣١،  

  ،١٩٩: مشغولیت

  ،١٠١: معنای رفتار�ا

  ،١٠٢: معیار

  ،١۵٨، ١۴۵، ۴۲، ۴۰، ۳۹، ١٢: مقایسه

مکتب دنگ و فن�
�

 :١۶،  

  ،٩٣، ٩١: مالقات

  ،١۶٢، ١٣۵، ٨۵، ٧۶، ۶۴، ۶١، ۴۴، ۳۸، ١٢: مالمت

  ،١٩۶، ١۶۴، ١۵۴، ١۵٣، ١۴٨، ١١٣، ١١٢، ١٠١، ٩٧، ٨۵، ٨٢، ۶٧، ۶۶، ۶١، ٣١، ١١، ١٠: من

  ،٢١۵: مندیمناسبت

  ،۴٩: منافع استثمار

من �ای متعدد
ّ

 :١، ٨٢۵۵،  

  ،٢۴، ٢٣: موانع شناخت

  ،٨٧: مورد

  ،٢٠٨، ٢٠٠، ١٩٨، ١٩٧، ١٩۶، ١٩۴: �موسی�



  ،۴۶: ّموفقیت اجتما�

  ،١١۶: مولوی

  ،۴۴، ۴٣، ۴۲، ۴۱، ۳۹، ۳۸، ۳۶: �مهر طل�

  ،٩، ٨، ٧: �مهم و غ� مهم

  ،٨٧: میل

  ،٢١٣، ١٣٩، ٩٩، ٩٨، ۵۴، ۵٣: میل آزار

  ،١۶۵: میل تعدیل

  ،١٨۵: میل شناخت

  

  ن

  ،١٠٩: نا آرا�

  ،٢٢٠: �ناتوا�

  ،٢١٩، ٢١٨: �ناتوا� در کودک

  ، ٨٨، ٨٧: ناشناخته �ا

  ،٢٠٧، ١۶۵، ١٠۵، ١٠۴، ١٠٣: نا�نجاری

�نپذیرف� خود � :١٧٨، ١٧٣،  

نشئ�
�

 :١۵٩،  

  ،١١٣، ١١٢، ٣٣: ّنظریه

، ١٠۴، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٠، ٨٩، ٨٢، ٧٩، ٧٧، ٧۶، ٧۵، ٧٣، ٧٠، ۶٨، ۶٧، ۶۴، ۶١، ۶٠: نفرت

١٣، ١١١۴ ،١، ١٣٩۴١، ٧۶۴ ،١٨، ١٧٨، ١٧٧۴ ،٢٠٠ ،  

  ،١۶۵، ١۶۴، ١۶٣، ٨: نفس

  ،١۴٨، ١۴٧: نقد

  ،٢٨: نقد سیستم �ورنای

  ، ١۴٧، ١۴۶: نکو�ش

  ،١٠٧: نگاه کردن

  ،٢٢٠، ٢١٣، ١۶٨، ١۵٧، ١۵۴، ١٣٢، ٩٨، ٧١: نمایش

  ،٢٢٠: نمایش قدرت



  ،٢١٢، ٢٠٩، ٢٠٣، ١٩٩، ١۵۴، ١٢٨، ١٢٧، ١٢۶، ١٢۵ ،۶٧، ۶۶، ١٩: نیاز

  ،١٩: نیاز به توجه

  ،٢٠٩: �نیاز به دوست داشت� بودن

  ، ١٣٠: �نیاز شخصی�

  ،٢٢٠، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨: نیاز فطری

  

  و

وابست�
�

 :٩۵،  

  ،٢١۵، ١٩٨، ١٩٠، ١۶٩، ١۴۵، ١١٢، ٨۶، ٨١، ٧٣: ّواقعیت

  ،٢٠٧، ٢٠۶، ١۶۶: واکنش

  ،٢٠٢، ٢٠١: واکنش مناسب

  ،١٧٧: �واکنش من�

  ،٩٨، ۶٨: وانمود

  ،١۵٣: وجدان

  ،١٣١: وحشت

  ،٨۵: وخامت

  ،١۵٢، ١۵١: ورزش

وسیلهء آشفت� روح
�

 :١٢٢،  

  ،١۶٣، ١۴١: وطن

  ،۵٩: وظیفه شنا�

  ،١٠٠: �وعدهء به�

  ،١٢١: وفاداری

  ،۵: وقایع نگاری

  ،٩٣، ٩٢: وقت قب�

  

  



  ه

  ،١٩٨، ١۶٢، ١١٠، ١٠٩، ٩۶، ۶۵، ٩، ٨: ��س�

  ،١۴٠: ری��س� فط

  ،١٨۵، ٩۴: ��شلهف�

  (Identify)،  ۹: �مگون سازی

��� :١۵٢٠١، ٢،  

  ،٢٠١: ��� اصیل

  ،٢٠٣: ��� واق�

  ،۴۱، ۴۰: �ورنای

، ٨۶، ٨۴، ٨٢، ٨١، ٧۵، ۶٧، ۶۶، ۶١، ۵٩، ۵۴، ۴٨، ۴٧، ٣٢، ٢١، ٢٠، ١۴، ١٣، ٩: �ویت فکری

٩، ٩٢، ٨٨۴ ،١٠۴ ،١٣، ١١٠۵ ،١، ١٣٩، ١٣٧۴١، ١۴۵ ،١۴١، ٨۵۴ ،١۵۵ ،١۶١، ١۶۵ ،١٧٣ ،

١٧۴ ،١٨۴ ،١٨۶ ،٢٠، ١٩٩۶ ،٢١٧،  

  ،١۶٣، ۵٠، ۴٩: �یأت حاکمه

  

---  

 تهیه شده توسط مینا

  تشکر از ایشان

www.mossaffa.com  

   

 


