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  از   پیام    یک  
 یدللا 

 

 

 

 . دیلماج دلپذیردرود دوستان 

 

، جزئیات و  کاریست از پایه عبث.   D&Dطور که شاید در جریان باشید، ترجمه همون برگردوندن همه قوانی  

ای که میده گیج شدن  نهایت باالی  انجام نشه تنها نتیجه کلمات کلیدی بازی به یک زبان دیگه اگه با دقت ی  

ها اون  بازیکنانه. برای تک تک کلمات اصیل که تو نسخه انگلییس بازی استفاده شده کیل فکر شده و یک تیم مدت 

؟ شیطان میشه  Proficiencyبوده یا   Skillمنظورم دلخواه برسن. اگه من بگم مهارت،  رو تست کردن تا به نتیجه 

Devil  یاDemon  ؟ از سخت  ترجمه بگذریم، نتیجه کار این میشه که بی   بازیکنان شکاف پیش بیاد و کسای  که

با هم بازی کنیم،  نه تنها نمیتونیم  نسخه اصیل رو خوندن حرف کسای  که ترجمه رو خوندن رو نفهمن و برعکس. 

بلکه نمیتونیم از محتوای  که برای اون ییک گروه تولید شده استفاده کنیم. شاید همی   دلیل باشه که باعث شده  

 های غت  انگلییس خییل کیم از بازی تولید شده باشه. ناشر بازی عموما با ترجمه مخالفت کنه و نسخه

کیم پیچیده انگلییس بخونن چ  میشه؟ قوانی   بازی به اندازه کاق   تونن یک کتاب کلفت و  ویل تکلیف کسای  که نیم 

 بفهیم که دیگه واویال.  شون رو باعث شدرگیم میشه، اگه نتوی  معت  دقیق

روش من برای حل این مشکل، این بود که جوری ترجمه کنم که انگار دارم بازی رو برای ییک از دوستانم توضیح  

. این کار شاید باعث بشه اون عزیزای  که با   بازی در قالب جمالت فارس استفاده از اصطالحات اصیلمیدم. 

چت   رو متوجه میشی    بشن، ویل اگه دل به کار بدین قول میدم معت  همه   شخوردهانگلییس رابطه خوی  ندارن کیم  

ینو چندتا اصطالح جدید هم یاد  ز کلمات اصیل  رعایت کنم و بیش از حد ا رو  من هم سیع کردم یک تعادیل . بگت 

 انصافا یک نفره خییل سخت بود.  تر که ویرایش نشدن. های قدییمبه خصوص به خاطر ترجمه. پیشاپیش بابت شدرد احتمایل عذر میخوام های اول. فصل تو  استفاده نکنم، به خصوص

 ین. رو لذت بت  امیدوارم از کتاب پیش 

 

 ، مخلص شما

 هللاید                                                                                            
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 مقدمه 
ها و جادوگری است. راجع به داستان  Dungeons & Dragonsآفریت  بازی نقش  این بازی   گوی  در دنیای شمشت 

اک دارد؛ مانند آن بازی عنارصی را با بازی   دوران کودیک به اشت 
ی

توسط تخیل هدایت   D&Dها، های ساختیک

ی به  ای بلند در زیر آسمان طوفای  شب و واکنش این بازی در مورد تصور قلعهشود. یم های یک ماجراجوی فانت  

 . های این صحنه استچالش 

 

 دوران کودیک، برخالف بازی 
ی

دهد، رایه برای تعیی   عواقب اقدام  ها ساختار یمبه داستان  D&Dهای ساختیک

به یمماجراجویان. بازیکنان تاس یم  توانند از  روند، که ببینند یمزنند یا خطا یم اندازند تا بفهمند که حمالتشان رص 

را انجام دهند.  های خطرناک دیگری ای باال بروند، که از برخورد با یک رعد و برق جادوی  دور شوند یا کار صخره 

ی ممکن است، اما تاس برچ  از نتایج را محتمل  کند. تر از دیگران یمهر چت  

 

 نت   نامیده یم Dungeons & Dragonsدر بازی 
شود( ، هر بازیکن یک ماجراجو )که یک شخصیت یا کاراکت 

 دهد. شود( یک تیم یا پاری  تشکیل یم سازد و با ماجراجویان دیگر )که توسط دوستان بازی یم یم

لعه خایل از سکنه، یک  چال تاریک، یک شهر ویران شده، یک ق این گروه با همکاری یکدیگر ممکن است یک سیاه 

توانند  معبد گمشده در اعماق جنگل یا یک غار پر از مواد مذاب در زیر یک کوه مرموز را کاوش کنند. ماجراجویان یم

العاده بجنگند و اشیاء  های خارق های دیگر صحبت کنند، با هیوال در این مست  معما حل کنند، با شخصیت

 را کشف کنند.  های دیگر ای و گنجینهجادوی  افسانه

Dungeon Master (DM) : ق یماز عبور از بی   قلهبعد الفت  پیچه و قلعه مخوف ریون های پرتگاه، جاده به طور ناگهای  به شر

ه. برجمقابلتون قرار یم  در حال فرو ریخی   در سکوت مراقب مست  هستند، به نظر یمگت 
ی

رسه که نگهبای  وجود نداره. بعد از  های سنیک

 دیده میشه که در انتها زیر این
ی

مه عمیق ناپدید میشه. یک پل متحرک از روی شکاف رد میشه که به ورودی قویس ها، شکاف بزریک

زده اون فشار میاد. از باالی دیوارهای زنگ خوره و به نظر میاد به آهنرسه. زنجت  پل متحرک تو باد تکون یمشکل حیاط قلعه یم 

ه نگاه یم مستحکم، گارگویل  با چشمان توخایل به شما خت 
ی

زنن. یک چوب سنگی   و به طرز وحشتنایک پوزخند یم کی   و های سنیک

 الفت باز هستند و نور گریم داخل حیاط رو روشن کرده. پوسیده پشت تونل ورودی آویزونه. درهای اصیل قلعه ریون

 

. ها نگاه کنم. حس یم خوام به گارگویلیم فیلیپ )با بازی آرین(:   کنم اونا فقط یک مجسمه نیسی  

 

تونیم ازش عبور کنیم یا زیر وزن ما خوام ببینم چقدر محکمه. به نظرم یمرسه؟ یم پل متحرک مطمی   به نظر یم انا(: ریوا )با بازی کی 

 ریزه؟فرو یم 

Dungeon Master (DM) : : ؟ ها نگاه یماویک، ییک ییک. فیلیپ، تو داری به گارگویل  کت 

ی هستش که نشون بده اینا تزئیت  نیسی   و موجودن؟  آره،  فیلیپ:   چت  

DM یک تاس :Intelligence  .بریز 

ی داره؟   Investigationاسکیل  فیلیپ:   من تاثت 

DM : !قطعا 

 (: اوه، هفت. d20فیلیپ )در حال ریخی   تاس 

DM :کرد؟ رسن. کیانا، ریوا داشت پل متحرک رو برریس یمبه نظرت تزئیت  یم 
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د. ، راوی و داور اصیل بازی را بر عهده یمDMیا   Dungeon Masterبا این حال، یک بازیکن نقش   گت 

DM ها را انتخاب  ها ماجراهای  را یم برای شخصیت ند کدام مست  سازد که خطرات آن را برریس کنند و تصمیم بگت 

ند که ماجراجویانشان چهکنان تصمیم یم ممکن است ورودی یک قلعه را توصیف کند و بازی DMکنند.  کاری گت 

ها از روی پل متحرک فرسوده و خطرناک عبور خواهند کرد؟ با طناب به همدیگر متصل  خواهند کرد. آیا آن

کنند تا از شکاف عبور کنند؟ شوند تا در صورت سقوط بتوانند همدیگر را کمک کنند؟ یا از جادو استفاده یمیم

کند. از آنجای  که  کنند را روایت یم کند و آنچه که تجربه یم امات ماجراجویان را مشخص یم نتایج اقد DMسپس 

DM ی که بازیکنان انجام یمیم نهایت انعطاف پذیر  ی   D&Dپردازی کند، دهند بداهه تواند برای واکنش به هر چت  

 تواند هیجان انگت   و غت  منتظره باشد. است و هر ماجراجوی  یم 

وع شود و یک داستان رسد، داستان دیگری یم ی  واقیع ندارد. هنگایم که یک داستان به پایان یمبازی پایا تواند شر

های خود را برای  دهند، کمپی   ایجاد کند. بسیاری از افرادی که این بازی را انجام یم  Campaignادامه دار به نام  

( با ها ادامه یم ها یا سال ماه کنند تا داستان را از جای  که پایان دوستان خود مالقات یم  دهند و هر هفته )یا بیشت 

، ماجراجویان به قدرت یم  خورد، هر ماجراجوی   رسند. هر هیوالی  که شکست یم دادند ادامه دهند. با ادامه کمپی  

را نت   برای   های جدیدیافزاید بلکه قابلیت شود، نه تنها به ادامه داستان یمشود و هر گنج  که پیدا یمکه کامل یم

 شود. یک ماجراجو منعکس یم  Levelآورد. این افزایش قدرت توسط سطح یا ماجراجویان به ارمغان یم

حداقل، نه آنگونه که معموال به عنوان برد و   – وجود ندارد  Dungeons & Dragonsهیچ برد و باخت  در بازی 

 هیجان انگت   از ماجراجویای  جسور ایجاد یم DMشود. باخت تعریف یم 
کنند که با  و بازیکنان با هم داستای 

شوند. گایه اوقات ممکن است یک ماجراجو به پایان وحشتنایک برسد، توسط هیوالهای  خطرات مرگبار روبرو یم 

ور به قتل رسانده شود   وحیسر  توانند برای  . با این حال، دیگر ماجراجویان یمتکه پاره شود یا توسط شخص شر

احیای دوست سقوط کرده خود به دنبال جادوی  قدرتمند بگردند یا ممکن است بازیکن انتخاب کند که شخصیت  

با موفقیت به پایان برساند، اما اگر   جدیدی برای ادامه کار بسازد. ممکن است یک گروه نتواند یک ماجراجوی  را 

 اند! همه اوقات خویسر داشته باشند و داستای  به یاد ماندی  بسازند، همه برنده شده 

 های ماجراجوی  جهان 
، پر از هیوال و جنگجویان شجاع و  ، مکانDungeons & Dragonsشمار بازی های ی  جهان های  جادوی 

وع یم با پایه ها های دیدی  هستند. آنماجراجوی   ی قرون وسطای  شر
ها و  شوند و سپس موجودات، مکانای از فانت  

 شوند. کنند به آن اضافه یمجادوهای  که هر دنیا را منحرص به فرد یم 

های  وجود دارند که به روش  Multiverseدر کیهای  وسیع به نام  Dungeons & Dragonsهای بازی جهان

پایان ( و اعماق ی  Plane of Fireسطح هست  دیگر مانند سطح عنارصی آتش ) 10عجیب و جادوی  به یکدیگر و 

Abyss    ها وجود دارد. پایای  از جهانورس، انواع ی  متصل هستند. در این مالت 

 Forgottenهای  اند. افسانهمنتشر شده  D&Dها به عنوان تنظیمات رسیم برای بازی بسیاری از این جهان

Realms ،Dragonlance، Greyhawk ،Dark Sun ،Mystara  وEberron   ورس در هم  در تار و پود مالت

برای  D&Dهای بازیکنان ها، صدها هزار جهان دیگر وجود دارد که توسط نسلاند. در کنار این جهانتنیده شده 

یای  برای خود  ورس، ممکن است شما نت   دنپایان مالت  در میان هرج و مرج ی   اند. های خودشان ایجاد شده بازی

 بسازید. 

 
ی

یک دارند، اما هر جهان با تاری    خ و فرهنگ خاص خود، هیوالها و نژادهای متمایز،  همه این دنیاها ویژیک های مشت 

 چالالعاده، سیاه جغرافیای خارق
ی

وران خبیث خود خاص است. برچ  از نژادها دارای ویژیک های غت   های کهن و شر

خواران جنگیل هستند و آدم  Dark Sunهای جهان برای مثال، هفلینگ  های مختلف هستند. معمول در جهان

 از دنیاها دارای نژادهای  هستند که در جهانالف 
. برچ  های دیگر ناشناخته هستتند، مانند  ها عشایر بیابای 

 آغشته شدهEberronوارفورجدهای 
ی

رچ  از  اند. ب، شبازای  که برای مبارزه در جنگ آخر ساخته شده و با زندیک

  Dragonlanceکه نقش اصیل جهان   War of the Lanceدنیاها تحت سلطه یک داستان عظیم هستند، مانند 
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توانید از قوانی   موجود در این کتاب برای ایجاد  هستند و شما یم  D&Dهای ها جهانکند. اما همه آن را بازی یم 

 ها استفاده کنید. یک شخصیت و بازی در هر یک از آن

DM   اجرا کند. از آنجای  که بی    ها یا ییک که خودش ساخته است ییک از این جهان در شما ممکن است کمپی   را

 که بر بازی شما تاثت  یم   DMنهایت  وجود دارد، باید با تنوع ی   D&Dدنیاهای 
ی

گذارند  خود در مورد قوانی   خانیک

مرجع کمپی   و جهان آن است، حت  اگر آن یک جهان منتشر شده   Dungeon Masterصحبت کنید. در نهایت، 

 توسط شخص دیگری باشد. 

 استفاده از این کتاب
 به سه بخش تقسیم شده است.  Yadollah’s Guide to D&Dکتاب 

 و راهنماهای  که برای ایجاد یک شخصیت نیاز   (6 –  1)فصل  1 بخش
درباره ساخت یک شخصیت است و قوانی  

ات  (Background) ها ها، پیشینههای مختلف، کلس دهد. این شامل اطالعای  در مورد نژاد دارید را ارائه یم  ، تجهت  

  3و  2بخش بر مطالب  1توانید انتخاب کنید. بسیاری از قوانی   بخش ه یمسازی است کهای شخص و سایر گزینه

شوید، به فهرست کتاب رجوع  با مفهویم از بازی مواجه شدید که متوجه آن نیم  1متیک هستند. اگر در قسمت 

 کنید. 

پردازد.  مه، یمبه جزئیات قوانی   بازی، فراتر از اصول اولیه توضیح داده شده در این مقد (9 – 7)فصل  2 بخش  

پوشش  کند را  تان تالش یمهای  که برای تعیی   موفقیت یا شکست در کارهای  که شخصیت این بخش انواع تاس 

 دهد؛ اکتشاف، تعامل و مبارزه. دهد و سه دسته کیل فعالیت بازی را توضیح یم یم

قوانی   جادوگری و تنوع  ، D&Dراجع به جادو است. این بخش ماهیت جادو در جهان  (11 –  10)فصل  3بخش 

 دهد. های جادوگر )و هیوالها( در بازی را پوشش یم عظیم جادوهای موجود برای شخصیت

سید!  وع بازی، نیازی به خواندن کل کتاب نیست. به طور کیل، برای بازی اول شناخت   از حجم کتاب نیر براش شر

خود صحبت   DMاز قوانی   مورد نیاز با کیل شخصیت خود و قوانی   اصیل بازی کاق  است. برای اطالع دقیق 

شود که با این کتاب مثل یک مجله رفتار کنید و هر از چند گایه مقداری از آن را در اوقات  کنید. پیشنهاد یم

 فراغت مطالعه کنید. 

.  لیستدی و دویم چند  انهای دیدر انتهای کتاب، دو پیوست نت   آمده است. اویل توضیج بر جهان  تصادق 

 منابع کتاب 
 از این منابع ترجمه شده است:  Yadollah’s Guide to D&Dکتاب 

• Player’s Handbook  5وe Basic Rules    و می   اصیل کتاب( ها ، اسپل )قوانی 

• Xanatha’s Guide to Everything ،Sword Coast Adventure Guide ،Tasha’s 

Cauldron of Everything  ،Mordenkainen’s Tome of Foes  وFizban’s Treasury of 

Dragons (کلس آرتیفیشها و  ها، فیت کلس )تعداد زیادی از ساب 

 باشند. ( یم Wizards of the Coastتمایم منابع، رسیم و منتشر شده توسط تیم سازنده بازی )

 نحوه بازی 
1. DM  کند.  محیط را توصیف یمDM  های  گوید که ماجراجویانشان کجا هستند و چه چت   به بازیکنان یم

ی که  های احتمایل )تعداد درهای  که از یک اتاق خارج یمدر اطرافشان است و دامنه کیل گزینه شوند، چت  
ه( را ارائه یم  دهد. روی مت   است، شخص که در میخانه است و غت 

کنند. گایه اوقات ییک از بازیکنان به جای کل خواهند انجام دهند را توصیف یم بازیکنان آنچه را که یم  .2
ق  را باز یمکند و مثال یم گروه صحبت یم  کنیم«. مواقع دیگر، ماجراجویان کارهای متفاوی  گوید »در شر
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در حایل که دویم نماد حک شده  دهند: یک ماجراجو ممکن است یک صندوق گنج را بگردد، انجام یم 
به هر بازیکن   DMدهد. بازیکنان نیازی به نوبت ندارند، اما کند و سویم نگهبای  یم روی دیوار را برریس یم 

د که چگونه آن اقدامات را حل کند. دهد و تصمیم یم گوش یم   گت 

ممکن   DMد و دری را باز کند، گایه اوقات، حل یک کار آسان است. اگر یک ماجراجو بخواهد در اتاق  قدم بزن
را توصیف کند. اما ممکن است در قفل باشد،  شود و آنچه که فراتر از آن نهفته است است بگوید که در باز یم

ایط دیگری که ممکن است انجام یک کار را برای   ممکن است زمی   تله مرگباری را پنهان کرده باشد یا شر
د که چه اتفاق  بیفتد و اغلب برای تعیی   نتایج  تصمیم یم  DMموارد، ماجراجویان چالش برانگت   کند. در این  گت 

 کند. یک عمل به تاس تکیه یم 
3. DM  شود که  کند. توصیف اغلب به تصمیم دیگری منجر یم نتایج اقدامات ماجراجویان را روایت یم

 گرداند. باز یم 1جریان بازی را درست به مرحله  

ای فریبکار و چه در چه ماجراجویان با احتیاط در حال کاوش یک خرابه باشند، چه مشغول صحبت با شاهزاده 

دی مرگبار با اژدهای  قدرتمند   ماند. ، این الگو ثابت یم نت 

ی دارند و بازیکنان )و در بعص  از موقعیت  ( به نوبت اقدامات را  DMها، به ویژه مبارزه، اقدامات ساختار بیشت 

ایط ماجراجوی  سازگار. حل یم انتخاب و 
 کنند. اما بیشت  اوقات، بازی روان و منعطف است و با شر

افتند.  برای تنظیم صحنه اتفاق یم DMو با تکیه بر کالم  DMاغلب اتفاقات یک ماجراجوی  در تخیل بازیکنان و 

، تصویر یا جلوه DMبرچ  از  های صوی  ضبط شده برای کمک به تنظیم حس و حال  ها دوست دارند از موسیق 

ها صداهای مختلق  را  ها و دیگر شخصیتها و بازیکنان برای ماجراجویان، هیوالDMاستفاده کنند و بسیاری از 

ممکن است یک نقشه ارائه دهد و از مهره یا مینیاتور برای نشان دادن هر  DMکننند. گایه اوقات، یک استفاده یم

ی کنند.   موجودی که در یک صحنه نقش دارد استفاده کند تا به بازیکنان کمک کند تا موقعیت همه افراد را پیگت 

 های بازی تاس 
های  از این قبیل را از  توانید تاس کند. شما یم های چند وجیه با تعداد وجوه مختلف استفاده یمن بازی از تاس ای

نت  تهیه کنید یا فروشگاه   های جایگزین استفاده نمایید. سایت ها و وبافزار از نرم های اینت 

،  d4 ،d6د: شونو به دنبال آن تعداد وجه نشان داده یم  dهای مختلف با حرف تاس 

d8 ،d10 ،d10  وd20 ،به عنوان مثال .d6    یک تاس شش وجیه است )مکعت

 شود(. ها استفاده یممعمویل که در بسیاری از بازی

کند. با انداخی   دو تاس ده وجیه مختلف  کیم متفاوت عمل یم  d100تاس درصد یا 

 کنید. ایجاد یم 100تا  1اند، عددی بی   گذاری شده شماره  9تا  0که از 

دهد و تاس دیگر یکان. به عنوان مثال، اگر تاس  یک تاس )که قبل از ریخی   مشخص شده است( دهگان را نشان یم

های ده وجیه به  است. برچ  از تاس  100دهنده نشان 0است. دو عدد  71، نتیجه 1بیاید و دیگری  7دهگان 

ه(، که تشخیص تاس دهگان از یکان را آسان 20، 10، 00شوند )یم  شماره گذاری دهگانصورت  کند. در  تر یمو غت 

 است.  100عدد  0و  00و تاس   71عدد   1و  70این حالت تاس  

  دارید، قوانی   به شما یم 
گویند که چند تاس از یک نوع خاص بریزید و همچنی   چه  زمای  که نیاز به تاس ریخی 

" به این معت  است که شما سه تاس  3d8 + 5( را اضافه کنید. به عنوان مثال، "Modifierهای  )تغیت  دهنده 

 کنید تا به نتیجه کیل برسید. اضافه یم  5ها کنید و به جمع آن ها را با هم جمع یم ریزید، آن هشت وجیه یم

ریزید و عدد آمده را  ب   d6، یک تاس 1d3سازی تاس شود. برای شبیه ظاهر یم 1d2و  1d3در عبارای  مثل  dعالمت 

یا   1، هر تایس را بریزید و بسته به فرد یا زوج بودن تاس، عدد 1d2سازی تقسیم کنید )گرد به باال(. برای شبیه 2بر 

 است.(   2را به آن اختصاص دهید. )در رویسر دیگر، اگر نتیجه تاس بیش از نصف تعداد وجوه تاس باشد، عدد  2
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 d20تاس  
رود؟ غول یک دروغ بزرگ  های  آهنینش کمانه یم زند یا با برخورد از فلساژدها صدمه یم حمله شمشت  ماجراجو به

تواند از انفجار اصیل یک  ای خروشان عبور کند؟ شخصیت  یم تواند از رودخانه را باور خواهد کرد؟ شخصیت  یم

نتیجه یک عمل نامشخص  کند؟ در مواردی که  توپ آتش دوری کند یا اینکه از آتش آسیب کامل را دریافت یم 

متیک   d20برای تعیی   موفقیت یا شکست به یک تاس بیست وجیه یا  Dungeons & Dragonsاست، بازی 

 است. 

( تعریف شده  Ability Scoreهای  است که با شش امتیاز توانای  )هر شخصیت و هیوال در بازی دارای قابلیت 

)استقامت(،  Constitution)چابیک(،  Dexterity)قدرت(،  Strengthها عبارتند از: است. توانای  

Intelligence  ،)هوش(Wisdom   و )خرد(Charisma  امتیاز توانای  برای اکتر ماجراجویان از .)تا   3)جذابیت

، و اصالح 30تا  1متغت  است. )هیوالها ممکن است امتیازهای  از  18 کننده  داشته باشند.( این امتیازات توانای 

است که بازیکن از طرف یک   d20آیند، اساس تقریبا هر تاس ها به دست یم ( که از آنAbility Modifierتوانای  )

 ریزد. شخصیت یا هیوال یم 

( سه نوع تاس اصیل  Saving Throw( و تاس نجات )Attack Roll(، تاس حمله )Ability Checkتاس توانای  ) 

d20 کنند: دهند. هر سه این مراحل ساده را دنبال یمهستند که هسته اصیل قوانی   بازی را تشکیل یم 

کننده مربوطه را اضافه بریزید و اصالح  d20کننده اضافه کنید. یک تاس تاس را بریزید و یک اصالح  .1
آید و گایه اوقات  ت یم ای است که ییک از ییک از شش امتیاز توانای  به دسکننده کنید. این معموال اصالح 
شود.  ( برای نشان دادن مهارت خاص یک شخصیت یمProficiency Bonusشامل یک امتیاز مهارت )

 در مورد هر توانای  و نحوه تعیی   اصالح کننده 
 .( رجوع کنید  1به فصل )برای جزئیات بیشت 

 کلس،بسته به موقعیت، جوایز و جریمه .2
ی

ایط خاص یا هر    های ممکن را اعمال کنید. یک ویژیک جادو، شر
ای دهد و به آن اعدادی را اضافه یا از آن اعدادی را کم  اثر دیگری ممکن است به تاس جایزه یا جریمه 

 کند. 

3.   ، نتیجه کل را با عدد هدف مقایسه کنید. اگر مجموع برابر یا بیشت  از عدد مورد نظر باشد، تاس توانای 
معموال کیس است   DMین صورت، تاس غت  موفق است. حمله یا نجات موفقیت آمت   است. در غت  ا

 آمت   است یا ناموفق. ها موفقیتهای آنگوید که تاس کند و به بازیکنان یم که اعداد هدف را تعیی   یم

شود. عدد هدف برای تاس حمله،  ( نامیده یم DC) Difficulty Classعدد هدف برای تاس توانای  یا نجات، 

Armor Class (ACنامید )شود. ه یم 

 رجوع کنید.  7فصل کند. برای اطالعات بیشت  به را مشخص یم  D&Dاین قانون ساده نتیجه اکتر اتفاقات بازی 

Advantage    وDisadvantage 
، حمله یا نجات توسط موقعیت    Disadvantageیا  Advantageهای خایص به نام گایه اوقات یک تاس توانای 

امون یک تاس منعکس Advantageشود.  اصالح یم ایط مثبت پت  است، در حایل که   d20کننده شر

Disadvantage  ها را دارید، هنگام ریخی   برعکس آن است. وقت  ییک از آنd20 تاس   یکd20  ریزید.  دیگر نت   یم

تر. به عنوان  دارید از تاس پایی    Disadvantageکنید و اگر دارید، از تاس باالتر استفاده یم  Advantageاگر 

  Advantageکنید. اگر در عوض تر استفاده یم اید، از تاس پایی   آورده  5و  17دارید و   Disadvantageمثال، اگر 

 رجوع کنید.  7فصل  کنید. برای اطالعات بیشت  به استفاده یم  17اند، از دارید و آن دو عدد آمده 

 خاص از کل باالتر است 
کنند. با این حال،  که بر نحوه اجرای بازی تمرکز یم   3و  2این کتاب حاوی قوانیت  است، مخصوصا در بخش 

 
ی

، توانای  های نژادی، کللس، اسپل بسیاری از ویژیک های هیوال و سایر عنارص بازی به نویع قوانی    ها، اشیا جادوی 

ته باشید: اگر یک  کنند. این را به خاطر داشگذارند و استثنایت  برای نحوه عملکرد بقیه بازی ایجاد یم کیل را زیر با یم 

 قانون خاص با یک قانون کیل در تضاد باشد، قانون خاص برنده است. 
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استثناهای قوانی   اغلب جزی  هستند. به عنوان مثال، بسیاری از ماجراجویان در استفاده از کمان بلند مهارت  

 نژادی خود این مهارت را دارد  Wood Elfندارند، اما هر 
ی

 یک استثنا جزی  در بازی ایجاد  به خاطر ویژیک
ی

. این ویژیک

تواند از  آیند. به عنوان مثال، یک ماجراجو معموال نیم شکت  بیشت  به چشم یم های دیگر قانونکند. نمونه یم

 استثناهای اصیل قوانی   را به وجود  دیوارها عبور کند، اما برچ  از جادوها این امکان را فراهم یم 
کنند. جادو بیشت 

 آورد. یم

 گرد به پایی   
در بازی تقسیم کردید، اگر اعشاری شد،  یک قانون کیل دیگر وجود دارد که باید از االن بدانید. هر زمان که عددی را 

 آن را به پایی   گرد کنید، حت  اگر اعشار نزدیک به عدد باالتر باشد. 

 ها ماجراجوی  
شوند که  ها تشکیل شده است که وارد ماجراجوی  یماز گرویه از شخصیت Dungeons & Dragonsبازی 

DM  در قالب امتیازات توانای  و مهارت های خایص را کند. هر شخصصیت قابلیت ها ارائه یم به آن 
ی

های ها، ویژیک

 
ی

ات و اشیا جادوی  به ماجراجوی  یم کلس، ویژیک
آورد. هر شخصیت متفاوت است، با نقاط قوت و  های نژاد، تجهت  

، گرویه است که در آن شخصیت ین گروه ماجراجوی 
ها مکمل یکدیگر باشند و نقاط ضعف مختلف، بنابراین بهت 

 خود را بپوشانند. ماجراجویان باید برای تکمیل موفقیت آمت   ماجرا همکاری کنند. ضعف همراهان 

ساخته شود   DMماجراجوی  قالب بازی است، داستای  با آغاز، میانه و پایان. ممکن است یک ماجراجوی  توسط 

اصالح شود. در   DMهای بازیکنان توسط سازی شود و مطابق نیازها و خواستهیا از جای دیگری تهیه شود، بهینه

، یک قلعه در حال  العاده است، خواه یک سیاه هر صصورت، یک ماجراجوی  دارای یک محیط فوق  چال زیرزمیت 

، منطقه شود: ماجراجویای   های غت  یم ماجراجوی  شامل شخصیتای از بیابان یا یک شهر شلوغ باشد.  فرو ریخی  

بازیکن )د و همچنی   شخصیتشونکه توسط سایر بازیکنان مت   ساخته و بازی یم  ها  (. این شخصیت NPCهای غت 

کنندگان یا فقط افراد اضاق  در یک ماجراجوی  باشند. اغلب، ییک از  ممکن است حامیان، دشمنان، استخدام

NPC اقدامات ماجراجویت  را هدایت یم 
 کند. ها تبهکار است که اعمال او بیشت 

شوند که باید به  های مختلق  مواجه یمموجودات، اشیاء و موقعیت های خود با ها در طول ماجراجوی  شخصیت

کنند تا یکدیگر را در  ها کنار بیایند. گایه اوقات ماجراجویان و دیگر موجودات تمام تالش خود را یم نحوی با آن 

( ب   جادوی 
ا هدف خایص  مبارزه بکشند یا است  کنند. در مواقع دیگر، ماجراجویان با موجودی دیگر )یا حت  یک یسر

ی پنهان یا  صحبت یم کنند. اغلب، ماجراجویان زمای  را رصف تالش برای حل یک معما، دور زدن مانع، یافی   چت  

ند کدام مست  را  کنند و تصمیم یم کنند. در همی   حال، ماجراجویان جهان را اکتشاف یمدرک هدف فعیل یم  گت 

 انتخاب کنند و در آینده چه کاری انجام دهند. 

 متفاوت است. راجوی  ماج
ی

یک ماجراجوی  کوتاه ممکن است تنها چند چالش را به همراه   ها از نظر طول و پیچیدیک

تواند شامل  داشته باشد و ممکن است تکمیل آن بیش از یک جلسه بازی طول نکشد. یک ماجراجوی  طوالی  یم

ها در زمان واقیع  ها یا ماهتواند هفتهیم  ها جلسه طول بکشد کههای دیگر شود و ده صدها مبارزه، تعامل یا چالش 

احت و لذت بردن از غنایم کار   طول بکشد. معموال پایان یک ماجراجوی  با بازگشت ماجراجویان به تمدن برای است 

 شود. خود مشخص یم 

،اما این پایان ماجرا نیست. شما یم متشکل از  توانید یک ماجراجوی  را به عنوان یک قسمت از یک شیال تلویزیوی 

ید. یک کمپی   کل مجموعه است  ای از ماجراهای به هم پیوسته، با  رشته  –چندین صحنه هیجان انگت   در نظر بگت 

 کنند. گرویه ثابت از ماجراجویان که روایت را از ابتدا تا انتها دنبال یم 

 سه ستون ماجراجوی  
ها در  های آند انجام دهند، اما به طور کیل فعالیتکننتوانند هر کاری را که بازیکنانشان تصور یمماجراجویان یم

 شوند: کاوش، تعامل اجتمایع و مبارزه. سه دسته کیل تقسیم یم
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های  است که توجه  ها با اشیاء و موقعیت هم شامل حرکت ماجراجویان در شاش جهان و هم تعامل آن کاوش

کاری هایشان چهخواهند شخصیتکنند که یم یف یمبده و بستان بازیکنان است که توص طلبد. کاوش،ها را یم آن

 ها چیست. گوید نتیجه عمل آن که به بازیکنان یم  DMانجام دهند و 

ی  در مقیاس بزرگ، ممکن است شخصیت ها یک روز را رصف عبور از دشت  عظیم کنند یا یک ساعت را برای ست 

اند به این معنا باشد که یک شخصیت اهریم را در  تو ترین مقیاس، یم کردن غارهای زیرزمیت  رصف کنند. در کوچک 

 افتد. کشد تا ببیند چه اتفاق  یمیک اتاق یم 

های دیگر( یم  تعامل اجتمایع شود. ممکن است به این معنا باشد که  شامل صحبت ماجراجویان با اشخاص )یا چت  

 مقر گابلی   از یک دیده 
  ها را فاش کند، اطالعای  از یک زندای  نجات یافتهبان است  شده بخواهید که ورودی مخق 

وی  پرحرف را متقاعد کنید که مکای   ها درخواست بخشش کنید یا یک آینه جاددریافت کنید، از رئیس قبیله ارک

 دور را به شما نشان دهد. 

 از اکتشاف و تعامل اجتمایع پشتیبای  یم 8و   7قوانی   فصل  
ی

های کلس در فصل  کند، همانطور که بسیاری از ویژیک

3  
ی

 وجود دارند.  4های شخصیت  در فصل و ویژیک

کنند، از محیط و از  که مسلح هستند، جادو یم   ها و دیگر موجودای  است، شامل شخصیت9، تمرکز فصل مبارزه

ها یا به زور شکست  های دیگر برای شکست دادن حریفان خود به معنای کشی   هر دشمن، اسارت آن تاکتیک

است، با موجودای  که برای اطمینان از اینکه همه   D&Dکنند. مبارزه ساختارمندترین عنرص ها استفاده یم دادن آن

د تن به تن، هنوز فرصت رند به صورت نوبت  عمل یمفرصت  برای عمل دا های کنند. حت  در چارچوب یک نت 

ینزیادی برای ماجراجویان وجود دارد که از  ، برریس محیط )شاید  سواری از پله های  مثل موجکاریشت  ها روی ست 

دشمنان و اشخاص   با کشیدن یک اهرم مرموز(( و تعامل با موجودات دیگر استفاده کنند، شامل متحدان،

 طرف. ی  

 های جادو شگفت  
 جادوی  بیفتد به پایان یم  D&Dهای تعداد کیم از ماجراجوی  

، جادو اغلب در  بدون اینکه اتفاق  رسند. مفید یا مرص 

 یک ماجراجو ظاهر یم
ی

 است.  11و  10شود و تمرکز فصل زندیک

شان از عوام متمایز  العادهعداد خارق با است و ، جادوگران نادر هستند Dungeons & Dragonsدر دنیای 

یک هیوالی     –شوند. مردم عادی ممکن است شواهدی از جادو را به طور منظم ببینند، اما معموال جزی  است یم

ی  شود، یک جادوگر که در خیابانالعاده، یک دعا که به وضوح مستجاب یمخارق ها با محافظ  به شکل ست 

 زند. متحرک قدم یم 

ها، ماجراجویان به  ها و پاالدینهاست. بدون جادوی شفابخش کلریک ماجراجویان، جادو کلید بقای آناما برای  

ها، جنگجویان ممکن است مقابل ها و کلریک یت جادوی بارد شوند. بدون حماهای خود یم شعت تسلیم زخم

ها، هر تهدیدی ده برابر  و درویید ها پذیری ویزارد دشمنان قدرتمند کم بیاورند. بدون قدرت جادوی  محض و تطبیق

 شود. یم

وع یم شوند که به دنبال  جادو ابزار مورد عالقه تبهکاران هم است. بسیاری از ماجراها توسط دسیسه جادوگرای  شر

ای بد هستند. یک رهت  فرقه که به دنبال بیدار کردن خدای  است که در زیر دریا خواب  استفاده از جادو برای نتیجه

رباید تا به طور جادوی  از قدرتشان تغذیه کند، یک جادوگر دیوانه که تالش  ساحره که جوانان را یم است، یک

 را بسازد، یک اژدها که مراسیم رمزآلود را برای برخاسی    کند تا ارتیسر از ماشی   یم
ی

های خودکار با تصویری از زندیک

ز تهدیدات جادوی  هستند که ممکن است ماجراجویان  ها تنها تعدادی ااین  –کند به عنوان خدای نابودی آغاز یم

وز شوند! بهبا آن رو  ، ممکن است ماجراجویان پت   رو شوند. با استفاده از جادو، در قالب اسپل و اشیاء جادوی 
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 ها گام به گام شخصیت   : 1فصل 
این است که شخصیت خود   Dungeons & Dragonsاولی   قدم شما برای بازی در نقش یک ماجراجو در بازی 

 Roleplayingآفریت  )های نقش را تصور کنید و بسازید. شخصیت شما ترکیت  از آمار و ارقام مختلف، قالب

hooksهای  که شما در بازی قرار یم
های آینده به بازیکنان های جالت  را برای بازی ها و فرصتدهید تا گزینه ، چت  

شما یک نژاد )مانند انسان یا الف( و یک کلس )مانند فایت  یا ویزارد( را انتخاب  خود ارائه دهید.( و تخیل شماست. 

سازید. پس از تکمیل، شخصیت شما به عنوان  کنید. همچنی   شخصیت، ظاهر و داستان شخصیت خود را یمیم

 کند. نماینده شما در بازی عمل یم 

خواهید بازی کنید فکر کنید. شما ممکن است یک  شوید، در مورد نوع ماجراجوی  که یم 1قبل از اینکه وارد گام 

ی  فایت  شجاع، یک روگ شکش، یک کلریک پر شور یا یک ویزارد پر زرق و برق باشید. یا ممکن است عالقه بیشت 

به یک شخصیت غت  متعارف داشته باشید، مانند یک روگ شجاع که جنگ تن به تن را دوست دارد، یا یک  

انداز که دشمنان را  ها را دوست  ها یا الف های تخییل با حضور دوارف دهد. آیا داستان از دور هدف قرار یمتت 

ترین ماجراجوی مت   باشد؟ کلیس  خواهید شخصیت شما شسخت ها را امتحان کنید. یمدارید؟ ساخت ییک از آن 

ید. اگر نیم  وع کنید، از تمانند باربارین یا پاالدین را در نظر بگت  برای الهام   کتابصاویر موجود در  دانید از کجا شر

 گرفی   استفاده کنید. 

ید که نشان  بگت 
دهنده هنگایم که شخصیت  را در ذهن دارید، این مراحل را به ترتیب یط کنید و تصمیمای 

دهید تکامل شخصیت مورد نظر شما هستند. تصور شما از شخصیت خود ممکن است با هر انتخای  که انجام یم

 آیید. زده هستید به مت   یماست این است که با شخصیت  که برای بازی کردنش هیجان یابد. آنچه مهم 

ی که برای ردیای    Character Sheetدر شتاش این فصل، از عبارت  
)برگه شخصیت( به معنای هر چت  

  کنید، خواه یک برگه رسیم شخصیت )مانند آنچه در سایت رسیمکنید استفاده یمشخصیت خود استفاده یم 

چه  سازنده بازی به طور رایگان موجود است(، رویسر دیجیتال )مانند نرم  افزارهای مختلف( یا یک تکه کاغذ دفت 

وع بازی، یک برگه شخصیت رسیم   مکان خوی  است تا زمای  که بدانید به چه   D&Dیادداشت باشد. برای شر

 د. کنیها در طول بازی استفاده یماطالعای  نیاز دارید و چگونه از آن

 ساخت بروئنور 
هر مرحله از ساخت شخصیت شامل یک نمونه از آن است، با بازیکت  به نام باب که شخصیت دوار خود، بروئنور را  

 سازد. یم

 . انتخاب یک نژاد1
.  D&D( هوشمند در دنیای Humanoidانسان )های شبههر شخصیت متعلق به یک نژاد است، ییک از گونه 

ها دارای  ها. برچ  از نژاد ها و انسانها، هفلینگ ها، الف یت بازیکن عبارتند از دوارف های شخصترین نژاد متداول

ی در مورد این نژادها   2نت   هستند، مانند دوارف کویه یا الف جنگیل. فصل   Subraceیا   زیرنژاد  اطالعات بیشت 

 دهد. ارائه یم

ییع به دست آمده از فرهنگ و اصل و نسب به  کنید با ایجاد ظاهری کیل و استعدادهای طب نژادی که انتخاب یم 

 شکل مهیم به هویت شخصیت شما کمک یم 
ی

های نژادی خایص مانند حواس خاص،  کند. نژاد شخصیت شما ویژیک

یا توانای  استفاده از جادوهای جزی  را به شما   Skillها یا ابزارهای خاص، مهارت در یک یا چند مهارت با سالح 

 یم
ی

  2های خایص مناسب باشند )به فصل شوند بعص  نژادها برای کلس گایه اوقات باعث یمها  دهد. این ویژیک

 
ی

کند و  های  استثنای  تبدیل یمها را به روگ، آنLightfoot Haflingهای نژادی  رجوع کنید(. برای مثال، ویژیک

High Elf کننده  تواند شگرم تمایل دارند که جادوگران قدرتمندی باشند. گایه اوقات بازی در تیپ مقابل نیت   یم  ها
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های غت  معمول اما به یاد  توانند شخصیت یم  Mountain Dwarfهای  ها و ویزارد باشد. به عنوان مثال پاالدین 

 ماندی  باشند. 

ها توجه  کنید. به این افزایش تعیی   یم   3دهد که در گام را افزایش یم نژاد شما همچنی   یک یا چند امتیاز توانای  شما 

 ها را اعمال کنید. کنید و به یاد داشته باشید که بعدا آن

وع و شعت پایه  های داده شده توسط نژاد خود را در برگه شخصیت خود ثبت کنید. حتما به زبانقابلیت  های شر

 خود نت   توجه داشته باشید. 

 ور، گام اول ساخت بروئن 
وع به ساخت شخصیت خود یم د که یک دوارف کویه خشن با شخصیت  که یم کند. او تصمیم یم باب شر خواهد بازی  گت 

 
ی

فوی  خود و   25کند، از جمله شعت های نژادی را در برگه شخصیت خود یادداشت یم کند متناسب است. او تمام ویژیک

 Dwarvishو  Commonداند:  های  که یم زبان 

 انتخاب یک کلس   . 2
های  را  به طور کیل حرفه یک شخصیت، استعدادهای ویژه او و تاکتیک   Classهر ماجراجو عضو یک کلس است. 

کت در یک مذاکره پرتنش به کار یمکه به احتمال زیاد هنگام کاوش در سیاه د، چال، مبارزه با هیوالها یا شر گت 

 اند. ح داده شدهتوضی 3های شخصیت در فصل کلس   کند. توصیف یم 

 شخصیت شما از انتخاب کلس شما مزایای زیادی دریافت یم 
ی

های کلس )از جمله  کند. بسیاری از این مزایا ویژیک

کند. شما همچنی   تعدادی مهارت به  های دیگر متمایز یم جادوگری( هستند که شخصیت شما را از اعضای کلس 

های شما بسیاری از کارهای  را که   اوقات ابزار. مهارتتاس نجات و گایه ، Skillآورید: زره، سالح، دست یم

های خاص تا گفی   یک دروغ  کند، از استفاده از سالحتواند به خوی  انجام دهد را مشخص یم شخصیت شما یم 

 قانع کننده. 

 
ی

 دهد، ثبت کنید. به شما یم  1های  را که کلس شما در لول  در برگه شخصیت خود، تمام ویژیک

Level 
وع یم 1طور کیل، یک شخصیت از لول یا سطح به  ( لول او باال  XPکند و با ماجراجوی  و کسب امتیاز تجربه ) شر

تجربه است، اگرچه ممکن است یک شباز یا دزد دریای  بوده و  در دنیای ماجراجوی  ی   1رود. یک شخصیت لول یم

 قبال کارهای خطرنایک انجام داده باشد. 

وع در لول   ماجراجویانه است. اگر از قبل با بازی آشنا هستید، یا اگر از   1شر
ی

نشانه ورود شخصیت شما به زندیک

وع کنید، با این فرض   DMوسط یک کمپی   به آن بپیوندید،  د که شما از لول باالتری شر ممکن است تصمیم بگت 

 برده است. که شخصیت شما قبال از چند ماجراجوی  دلخراش جان سالم به در 

وع یم    کنید، عنارص اضاق  را که کلس به شما لول خود را در برگه شخصیت خود ثبت کنید. اگر از لول باالتری شر

، امتیاز تجربه خود را ثبت کنید. یک شخصیت لول ثبت کنید ، دهد یم  1های باالتر از برای لول    0دارای  1. همچنی  

XP قل مقدار است. یک شخصیت لول باالتر معموال با حداXP  وع یم کند )به  مورد نیاز برای رسیدن به آن لول شر

 « در ادامه این فصل رجوع کنید(. 1»فراتر از لول 

 ساخت رسی    ع 
دهد،  شامل قسمت  است که پیشنهادای  را برای ساخت شی    ع شخصیت آن کلس ارائه یم   3بخش مربوطه هر کلس در فصل 

 های اولیه. انای  خود، پیشینه مناسب برای کلس و اسپل از جمله نحوه اختصاص باالترین امتیازات تو 
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Hit Point    وHit Dice 
Hit Point  آورد.  های دیگر چقدر دوام یمکند که شخصیت شما در مبارزه و موقعیت شخصیت شما مشخص یم

Hit Point   توسطHit Dice   شود. شما تعیی   یم 

شود. همانطور که در  وسط کلس شما تعیی   یم است و نوع آن ت  Hit Die 1، شخصیت شما دارای  1در لول 

وع یم  Hit Pointتوضیحات کلس شما مشخص شده است، با  کنید. )شما  برابر با باالترین مقدار تاس آن شر

 Hit Pointکنید.( این مشخص یم  3کنید، که در گام خود را به آن اضافه یم  Constitution Modifierهمچنی   

Maximum  .شما نت   است 

Hit Point   خود را در برگه شخصیت خود ثبت کنید. همچنی   نوع و تعدادHit Dice   ،احت خود. پس از است 

احت« در فصل  Hit Pointخرج کنید تا  Hit Diceتوانید تعدادی یم مراجعه  8خود را بازیای  کنید )به »است 

 کنید(. 

Proficiency Bonus 
دهد که شما را نشان یم Proficiency Bonusجدویل که در توضیحات کلس شما آمده است، امتیاز مهارت یا 

است. امتیاز مهارت شما بر بسیاری از اعدادی که در برگه شخصیت خود ثبت   2، +1برای یک شخصیت لول 

 شود: کنید اعمال یم یم

 با سالچ که در آن مهارت دارید  تاس حمله  •

 های شمااسپل تاس حمله  •

 های  که داریدSkillتاس توانای  با  •

 تاس توانای  با ابزاری که در آن مهارت دارید  •

 ها مهارت دارید های  که در آنتاس نجات  •

• DC  زنید )در هر کلیس که قابلیت استفاده از جادو را دارد توضیح داده شده  های  که یمتاس نجات اسپل
 است(

ها و ابزاری که در آن مهارت دارید را تعیی    Skillهای تاس نجات و برچ  از  تهای سالح، مهار کلس شما مهارت

ی را به شما  Skillاند.( پیشینه شما توضیح داده شده 5و ابزار در فصل  7ها در فصل Skillکنید. )یم ها و ابزار بیشت 

ی به شما یم دهد و برچ  از نژادها مهارت یم ها و همچنی   امتیاز مهارت خود  رت دهند. حتما تمایم این مهاهای بیشت 

 را در برگه شخصیت خود یادداشت کنید. 

Proficiency Bonus  توان بیش از یک بار به یک تاس یا عدد دیگری اضافه کرد. گایه اوقات، امتیاز را نیم

ایظ نشان یم دهد که مهارت شما ممکن است قبل از اعمال آن اصالح شود )مثال دو برابر یا نصف شود(. اگر شر

ب یا تقسیم یمامتیاز مهارت شما بیش از یک بار برای یک تاس اعمال یم شود، با  شود یا اینکه بیش از یک بار رص 

ب یا تقسیم یماین وجود آن را فقط یک بار اضافه یم  کنید. کنید و فقط یک بار رص 

 ساخت بروئنور، گام دوم 
د باب تصور یم  خود با شاخ شکسته دارد. او بروئنور را به عنوان یک فایت   شود و یک کاله یم کند که بروئنور با تت  وارد نت 

 کند. را در برگه شخصیت خود یادداشت یم  1های کلس لول های فایت  و قابلیتسازد و مهارت یم

+   10 برابر با   Hit Pointو در نتیجه بازی را با  d10یک   –دارد   Hit Dice 1،  1بروئنور به عنوان یک فایت  لول 

Constitution Modifier   وع یم بروئنور )در گام    Constitutionکند و پس از تعیی    کند. باب این را یادداشت یمخود شر

 کند. است را یادداشت یم  2که +  1شخصیت لول  Proficiency Bonusکند. باب همچنی   سوم(، عدد نهای  را ثبت یم 
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 ها Ability Scoreتعیی     . 3
 دار کارهای  که شخصیت شما در بازی انجام یم بسیاری از  

ی
)قدرت(،   Strengthد: ندهد به شش توانای  او بستیک

Dexterity  ،)چابیک(Constitution  ،)استقامت(Intelligence  ،)هوش(Wisdom  و )خرد(Charisma  

 د. کنی)جذابیت(. هر توانای  یک امتیاز دارد، که عددی است که در برگه شخصیت خود ثبت یم 

توضیح داده شده است. جدول خالصه امتیازهای توانای  یک مرجع    7ها در فصل شش توانای  و استفاده از آن 

 
ی

ی یمهای  با هر توانای  اندازه شی    ع برای این است که چه ویژیک های  را افزایش  شوند، چه نژادهای  چه توانای  گت 

 االی  دارند. های اهمیت بهای  برای چه کلس دهند و چه توانای  یم

  نیا از  یک ی از  DM میتصم و  گروه   ی   قوان به بسته که  دارد  وجود  یادیز  یهاروش ی  توانا  یازهایامت یی   تع یبرا

  شما  گروه  که  رویسر  احتماال  که  است شده  آورده استاندارد  و  معروف  روش  سه نجا یا  در . شود یم استفاده ها روش 

 . باشد یم  ها روش  نیا از  یک ی هیشب  ا ی و  ها ن یا از  یک ی  دارد 

خود را با استفاده از  Ability Modifierهای توانای  یا کننده پس از تخصیص امتیازهای توانای  خود، اصالح 

ها تعیی   کنید. برای تعیی   یک مادیفایر بدون رجوع به جدول، از امتیاز توانای   کنندهجدول امتیاز توانای  و اصالح 

(. مادیفایر را در کنار هر یک از امتیاز  2عدد کم کنید و سپس نتیجه را بر  10 های خود  تقسیم کنید )گرد به پایی  

بنویسید. 

Strength 

 ورزشکاری طبییع، قدرت بدی  معیار: 

، پاالدینمهم برای:    باربارین، فایت 

نژادهای  که افزایشش  

 دهند: یم
Mountain dwarf (+2) | 

Dragonborn (+2) Half-orc 

(+2) | Human (+1) 

Dexterity 

،  معیار:  چابیک بدی 

 ها، تعادل، توازنرفلکس 

مانک، رنجر،  مهم برای:  

 ُروگ

ایشش  نژادهای  که افز 

 دهند: یم
Elf(+2) | Halfling (+2) 

Forest gnome (+1) | 

Human (+1) Deep gnome (+1) 

Constitution 

وی حیای  معیار:  ، استقامت، نت   سالمت 

 همه مهم برای:  

 دهند: نژادهای  که افزایشش یم 
Dwarf (+2) | Stout Halfling (+1) 

Rock Gnome (+1) | Half-orc (+1) 

Human (+1) 

 Intelligence 

، به یادآوری اطالعات، معیار:     تت   هویسر

 قدرت آنالت   

 ویزارد مهم برای:  

نژادهای  که افزایشش   

 دهند: یم
High elf (+1) | Gnome (+2) 

Tiefling (+2) | Human (+1) 

Wisdom 

ت، معیار:  هشیاری، بصت 

 بینش

 کلریک، درویید مهم برای:  

نژادهای  که افزایشش   

 دهند: یم
Hill dwarf (+1) | Wood elf 

(+1)  

Human (+1) 

Charisma 

ی اعتماد معیار:   به نفس، فن بیان، رهت 

ر، وارالکمهم برای:   ِ  بارد، ُششر

 دهند: نژادهای  که افزایشش یم 
Half-elf (+2) | Dragonborn (+2)  

Drow (+1) | Human (+1)  

Lightfoot Halfling (+1) | Tiefling (+2)

Modifier Ability 

Score 

Modifier Ability 

Score 

+3 16-17 -5 1 

+4 18-19 -4 2-3 

+5 20-21 -3 4-5 

+6 22-23 -2 6-7 

+7 24-25 -1 8-9 

+8 26-27 0 10-11 

+9 28-29 +1 12-13 

+10 30 +2 14-15 
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 : 4d6روش  

ین عدد حذف و جمع ( انداخته یم4d6وجیه )به عبارت دیگر  6تاس  4در این روش برای هر ابیلیت      3شود. کمت 

دست آمده  عدد به  6تواند شود و بعد از آن بازیکن یم بار انجام یم  6شود. این عمل در کل عدد دیگر یادداشت یم 

  18ترین ابیلیت  اسکور ممکن )قبل از اضافات نژادی( ها پخش کند. در این روش باال را به میل خود بی   ابیلیت  

 است. 

 : Point Buyروش 

وع  تواند آن امتیاز دارد که بر اساس جدول مقابل یم 27در این روش هر کاراکت   ها را خرج کند. در شر

تبدیل  14امتیاز ییک از آن ابیلیت  اسکورها به  7مثال با خرج  است و به طور  8هر ابیلیت  اسکور 

 است.  15شود. در این روش باالترین ابیلیت  اسکور ممکن )قبل از اضافات نژادی( یم

 : Arrayروش 

, 15تواند آرایه استاندارد ]شود که یم به بازیکنان داده یم   DMای از اعداد توسط در این روش آرایه 

های دیگر بوجود آمده است باشد. بازیکنان دیگری که با روش  [ و یا هر آرایه8 , 10, 12, 13, 14

 کنند. ها تقسیم یم اعداد را به میل خود بی   ابیلیت  

 سومساخت بروئنور، گام  
د که از آرایه استاندارد )تصمیم یم باب ، DMبعد از مشورت با  های بروئنور استفاده  ( برای توانای  15، 14، 13، 12، 10،  8گت 

، به  14گذارد. باالترین امتیاز بعدی او،  یم   Strength، در 15کند. از آنجای  که او یک فایت  است، باالترین امتیاز خود را، یعت  

Constitution  د که یم عیب باشد، اما باب تصمیم یم رزی ی  رسد. بروئنور ممکن است مبا یم تر،  خواهد دوارق  مسن گت 

دهد. پس از استفاده از مزایای نژادی  امتیازهای مناست  یم  Charismaو  Wisdomتر و رهت  خوی  باشد، بنابراین به  عاقل 

ایرهای توانای  بروئنور به این صورت  (، امتیازها و مادیف2بروئنور با + Constitutionو  Strengthهای خود )افزایش امتیاز 

  Strength 17 (+3) ،Dexterity 10 (+0)  ،Constitution 16 (+3) ،Intelligence 8 (-1)  ،Wisdom 13 (+1)است: 

 . Charisma 12 (+1)و 

 . HP 13است، در مجموع  3او که +  Constitution Modifier+   10کند: نهای  بروئنور را ثبت یم  Hit Pointباب 

 توصیف کاراکت   . 4

های اصیل بازی شخصیت خود را شناختید، زمان آن فرا رسیده است که او را به عنوان یک  هنگایم که جنبه 

ای را به این فکر کنید که او چه شکیل است و  شخص معرق  کنید. شخصیت شما نیاز به یک اسم دارد. چند دقیقه

 کند. به طور کیل چگونه رفتار یم 

 ، یم4العات فصل با استفاده از اط
ی

ییک و ویژیک  های شخصیت  خود را مشخص کنید. توانید ظاهر فت  
ر
  گرایش اخالف

  4های او را انتخاب کنید. فصل آلایده کند( و نما اخالق  که تصمیمات او را هدایت یم شخصیت خود )قطب 

های  که شخصیت شما دوست دارد، به نام همچنی   به شما کمک یم 
 کند تا چت  

 
های  که روزی  نقص و  وابستگ

 تواند او را تضعیف کند را تعیی   کنید. یم

 چیست.  D&Dدهد که او از کجا آمده است و شغل اصیل و جایگاه او در دنیای شخصیت شما توضیح یم پیشینه

DM آمده است، ارائه دهد و ممکن است مایل   4های دیگری، فراتر از آنچه در فصل شما ممکن است پیشینه

 تر برای مفهوم شخصیت شما باشد. ای بسازید که مناسب باشد با شما همکاری کند تا پیشینه

 )یک مزیت کیل( و مهارت در دو پیشینه به شخصیت شما 
ی

های مکن است زباندهد و همچنی   میم  Skillیک ویژیک

 
ی

های اخالق  که ایجاد  اضاق  یا مهارت با انواع خایص از ابزارها را به شما بدهد. این اطالعات را همراه با ویژیک

 در برگه شخصیت خود ثبت کنید. ، اید کرده 

 امتیاز  خرج

0 8 

1 9 

2 10 

3 11 

4 12 

5 13 

7 14 

9 15 
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 های کاراکت  شما توانای  
، امتیازهای توانای  و نژاد شخصیت خود را 

در نظر داشته باشید. یک شخصیت  هنگام طراچ ظاهر و اخالق کاراکت 

بسیار قوی با هوش پایی   پایی   ممکن است متفاوت از یک شخصیت بسیار باهوش با قدرت کم فکر کند و رفتار 

 کند. 

کم    Strengthبا  باال معموال با بدن تنومند یا ورزشکار مطابقت دارد، در حایل که شخصیت    Strengthبرای مثال، 

 اشد. ممکن است الغر یا چاق ب

کم ممکن    Dexterityباال احتماال الغر و خوش اندام است، در حایل که شخصیت  با  Dexterityشخصیت  با 

 است گیج و ی  دست و پا باشد یا انگشتای  کلفت و سنگی   داشته باشد. 

با  رسد. شخصیت   باال معموال سالم، با چشمای  روشن و انرژی فراوان به نظر یم  Constitutionشخصیت  با  

Constitution   .پاییی   ممکن است بیمار یا ضعیف باشد 

باال ممکن است بسیار کنجکاو و اهل مطالعه باشد، در حایل که شخصیت  با   Intelligenceشخصیت  با 

Intelligence   .پایی   ممکن است از کلمات ساده استفاده کند یا به راحت  جزئیات را فراموش کند 

باشد.  ی قضاوت خوب، همدیل و آگایه کیل از آنچه در حال وقوع است یمباال دارا Wisdomشخصیت  با 

 کار باشد. توجه یا فراموش پایی   ممکن است حواس پرت، ی   Wisdomشخصیت  با 

کند، که معموال با حضوری  ای منعکس یم العادهباال در نظر دیگران اعتماد به نفس فوق  Charismaشخصیت  با  

پایی   ممکن است به عنوان شخصیت  اعصاب خورد   Charismaشود. شخصیت  با برازنده یا ترسناک آمیخته یم 

 کن، ی  زبان یا کمرو به نظر برسد. 

 چهارم ساخت بروئنور، گام 
.  )خوب قانونمند( ، قد و وزن او و گرایش اخالق  او )مرد( کند: نام او، جنسیت او بروئنور را پر یم  باب برچ  از جزئیات اولیه

Strength  وConstitution  باالی او نشان از بدی  سالم و ورزشکار است وIntelligence   ای از  پایی   او حایک از درجه

 .  فرامویسر

اق  است، اما قبیله او زمای  که بسیار جوان بود از شزمی   خود اخراج  باب تصمیم یم  د که بروئنور از یک خانواده اشر گت 

بازپس    –بزرگ شد. اما بروئنور شنوشت  قهرمانانه دارد   Icewind Daleشدند. او به عنوان آهنگر در روستاهای دور افتاده  

ی شزمی   خود  ها و  کند. او مهارت یا قهرمان عوام را برای دوارف خود انتخاب یم  Folk Heroیشینه بنابراین باب پ – گت 

 خایص که این پیشینه به او یم
ی

 کند. دهد را یادداشت یم ویژیک

 
ی

های شخصیت  پیشنهاد شده در پیشینه قهرمان  باب تصویر کامال واضج از شخصیت بروئنور در ذهن دارد، بنابراین از ویژیک

کند که بروئنور دوارق  دلسوز و حساس است که واقعا دوستان و  کند و در عوض این نکته را یادداشت یم ر یم عوام رصف نظ

آل انصاف را از فهرست  کند. او ایده متحدانش را دوست دارد، اما او این قلب نرم را پشت رفتاری خشن و سخت پنهان یم 

 که بروئنور معتقد است هیچکس باالتر از قانون نیست.   کند کند و یادداشت یم موجود در پیشینه خود انتخاب یم 

ال، ش با توجه به تاریخچه   بروئنور واضح است: او آرزو دارد روزی تاالر میتر
ی

ای که  زمی   خود را از اژدهای سایه اش، وابستیک

د. دوارف  ون راند، پس بگت   ها را بت 

شود یتیمان و اشخاص شکش نقطه نریم دارد و باعث یم او برای  –نقص او به طبیعت حساس و دلسوز او گره خورده است 

 حت  در مواقیع که الزم نیست رحم نشان دهد. 

ات  . 5  انتخاب تجهت  

وع شخصیت شما را تعیی   یم  ات شر ات کلس و پیشینه شما تجهت   کنند، از جمله سالح، زره و سایر تجهت  

ات را در برگه شخصیت خود ثبت   . این تجهت    اند. توضیح داده شده  5کنید. تمایم این موارد در فصل ماجراجوی 
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ای  که کلس و پیشینه به شما داده  وع خود را خریداری کنید. همانطور  اند، یم به جای گرفی   تجهت   ات شر توانید تجهت  

های ( برای خرج کردن بر اساس کلس خود دارید. فهرست gpآمده است، تعدادی سکه طال ) 5که در فصل 

ده ات با قیمت  ایگست   شوند. ها نت   در آن فصل ظاهر یم از تجهت  

  5در پایان فصل  Trinketsای یک چت   کم خرج داشته باشید )جدول توانید بدون هیچ هزینه در صورت تمایل، یم

 را ببینید(. 

کنید تا  کند. سیع کنید طوری خریداری  توانید حمل کنید را محدود یم شما مقدار وساییل که یم  Strengthامتیاز 

ات شما )به پوند( بیشت  از  ی در مورد   7شما نشود. فصل   Strengthبرابر امتیاز  15وزن کل تجهت   اطالعات بیشت 

 ظرفیت حمل دارد. 

Armor Class 
د اجتناب یم( شما نشان یمAC)قدرت دفایع  های   دهد که شخصیت شما تا چه حد مقابل جراحت در نت 

کند. چت  

ی که حمل یم نند عبارتند از زریه که یم کشما کمک یم  ACکه به  شما.   Dexterity Modifierکنید و پوشید، ست 

 کنند. پوشند یا ست  حمل نیم ها زره نیم با این حال، همه شخصیت 

 ، او. اگر شخصیت شما زره   Dexterity Modifier+  10شخصیت شما برابر است با  ACبدون زره و ست 

خود را در برگه شخصیت   ACمحاسبه کنید.  5خود را با استفاده از قوانی   فصل  ACپوشد، ست  دارد یا هر دو، یم

 خود ثبت کنید. 

های زره و ست  شما  ها باید مهارت داشته باشد و مهارت ها و ست  شخصیت شما برای پوشیدن و استفاده موثر از زره 

 شوند. توسط کلس شما تعیی   یم

ت، در صورت عدم داشی   مهارت الزم، پوشیدن زره یا حمل ست   توضیح داده شده اس 5همانطور که در فصل 

 همراه مشکالی  است. 

 برچ  از اسپل
ی

 دارید که  به شما یم   ACهای کلس روش متفاوی  برای محاسبه  ها و ویژیک
ی

دهند. اگر چندین ویژیک

 فاده کنید. کنید که از کدام یک استدهند، شما انتخاب یمبه شما یم  ACهای مختلق  برای محاسبه روش 

 سالح 
به وارد یم  Modifierبرد،  برای هر سالچ که شخصیت شما به کار یم  کنید را  حمله با سالح و آسیت  که هنگام رص 

 محاسبه کنید. 

ریزید و امتیاز مهارت خود )فقط در صوری  که در استفاده از آن سالح  یم d20کنید، یک وقت  با سالح حمله یم 

 کنید. مربوط را به آن اضافه یم Modifierمهارت داشته باشید( و 

کنید. خود برای تاس حمله و آسیب استفاده یم  Strength Modifierبرای حمله با سالح نزدیک زن، از 

 Dexterityتواند به جای آن از  ، یم Rapier)ظرافت( است، مانند   Finesseای که دارای خاصیت اسلحه

Modifier  .شما استفاده کند 

 کنید. اسلحه خود برای تاس حمله و آسیب استفاده یم   Dexterity Modifierبرای حمالت با سالح دور زن، از 

( است، مانند   Thrownنزدیک زی  که دارای خاصیت   Strengthتواند به جای آن از ، یم Handaxe)پرتای 

Modifier  .شما استفاده کند 

 پنجم ساخت بروئنور، گام 
وع را از کلس فایت  و پیشینه  ات شر ات اولیه او شامل  یادداشت یم  Folk Heroباب تجهت   و ست    Chain Mailکند. تجهت  

 دهد. یم  AC 18شود که به بروئنور یم
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او یک سالح نزدیک زن است،   Battleaxeکند. را انتخاب یم  Handaxeو دو   Battleaxeهای بروئنور، باب یک  برای سالح 

 Strengthکند. او به مقدار های آن استفاده یم خود برای حمالت و آسیب  Strength Modifierبروئنور از   بنابراین

Modifier   +( به تاس2( به اضافه امتیاز مهارت خود )+3خود ) شود  کند، که در مجموع یم های حمالت و آسیب اضافه یم

+5. 

Battleaxe  1آسیب به مقدارd8  از نوعSlashing  کند، و بروئنور دارد یمStrength Modifier   خود را به آسیب هنگایم

به وارد یم  ، بروئنور  Handaxe. هنگام پرتاب  1d8 + 3 Slashing Damageشود کند، که در کل یم کند اضافه یم که رص 

ان را اضافه یم  به  همان مت   وارد   1d6 + 3 Slashing Damageکند )زیرا سالح از نوع پرتای  است( و اسلحه در هنگام رص 

 کند. یم

 . همکاری با گروه 6

کنند، گرویه از  بازی یم  Partyکنند. هر شخصیت نقیسر را در به تنهای  کار نیم  D&Dهای بیشت  شخصیت

ک با هم کار یم  کنند. کار گرویه و همکاری شانس گروه شما را برای زنده ماندن  ماجراجویان که برای یک هدف مشت 

خود   DMدهد. با بازیکنان دیگر و بسیار افزایش یم  Dungeons & Dragonsیای از خطرات فراوان در دن

ید که آیا شخصیت اند و گروه  شناسند، چگونه با هم آشنا شده های شما یکدیگر را یمصحبت کنید تا تصمیم بگت 

 های  انجام دهد. ممکن است چه نوع ماموریت 
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 1فراتر از لول 
 شما به ماجراجوی  یم

  Experienceیا   تجربهگذرد های مختلف با موفقیت یم رود و از چالش هنگایم که کاراکت 

ان خایص از نشان داده یم  Experience Pointsکند که با امتیاز تجربه یا  کسب یم ی که به مت  
شود. کاراکت 

Experience  شود. ل باال رفی   گفته یملو رود، به این فرآیند رسد به سطح باالتری یمیم 

دهند.  های بیشت  و جدیدتری یم شما به شما قدرت  نژادو در مواقع معدودی   کلسرود وقت  لول شما باال یم 

ید. یا با اضافه کردن Ability Scoreها شاید به شما اجازه بدهند که  بعص  از این قابلیت  به   1های خود را باال بت 

ید. به عالوه،    20توانید یک ابیلیت  اسکور را از به یک قابلیت. شما نیم   2ن دو قابلیت و یا با اضافه کرد باالتر بت 

 یابد. شما افزایش یم  Proficiency Bonusبار هر چند لول یک 

  Constitutionرا انداخته، مادیفایر  Hit Dieکنید. تاس جان اضافه دریافت یم  1رود هرباری که لول شما باال یم

اضافه کرده. روش دیگر این است   Maximum HPاست( را به  1را به آن اضافه کرده و عدد نهای  )که حداقل 

 تفاده کنید. که به جای تاس ریخی   از عدد مشخص شده در اطالعات کلس خود اس 

ها با  است. این رده  D&D بازی رده 4های جدول نشان دهنده  رنگ 

قوانی   ارتباط ندارند بلکه یک توضیح کیل از تغیت  تجربه بازی با باال  

 دهند. رفی   لول یم 

ها اصوال یک ماجراجوی کارآموز 4تا    1)لول   اول ردهدر  (، کاراکت 

های  را که به عنوان یک عضو کلس  قابلیتها دارند شوند. آن حساب یم

ند، همچنی   تصمیم کند یاد یمخاص تعریفشان یم های بسیار گت 

گذاری که در نحوه کیل بازی آن ند. تهدیدهای  که  ها اثر دارد را یم تاثت  گت 

های ها و مزرعهشوند نسبتا کوچک هستند و برای روستا رو یمبهبا آن رو 

 محیل خطر دارند. 

ها به اصل خود تبدیل (، کاراکت  10تا    5  )لول دوم هرددر 

یس پیدا یم 3های لول شوند. خییل از جادوگران به جادو یم کنند و با  دست 

ی جدیدی از جادو  به رده   Lightning Boltو   Fireballهای  مثل اسپل

های  که از سالح استفاده اند. در این رده، خییل از کلس دست پیدا  کرده 

به در یک نوبت را پیدا یم کننیم ها مهم  کنند. کاراکت  د قابلیت چند رص 

رو بهکنند رو ها را تهدید یم ها و پادشایه اند و با خطرهای  که شهر شده

 شوند. یم

ها به سطج از قدرت 16تا  11)لول   سوم ردهدر  (، کاراکت 

 استثنای  م اند که آنرسیده 
یان ها را خییل باالتر از عموم مردم و حت 

های خییل  از جادوگران به اسپل  11سازد. در لول دیگر ماجراجویان یم 

ها اثرهای  دارند که قبال برای  کنند که بعص  از آنیم دست پیدا  6لول 

ها قابلیت  کاراکت   ممکن بوده. دیگر کاراکت  ها  کنند که به آنهای  پیدا یم غت 

ی بدهند و یا با آندهد اتک اجازه یم  به  های بیشت  ها کارهای  رص 

ی کنند. این رده از ماجراجویان با خطرهای  رو   کنند. شوند که کل منطقیه و یا قاّره را تهدید یم رو یمبهچشمگت 

ها نهایت قابلیت 20تا  17)لول   چهارم رده در کنند و تبدیل به قهرمانان  شان را کسب یمهای کلس (، کاراکت 

ورای  افسانه ی شوند. شنوشت جهان و یا حت  نظم اسایس همه برای دیگر ماجراجویان یمای و یک الگو  یا شر

 ها باشد. ها ممکن است در دست آنجهان

Proficiency Bonus Level Experience Points 

+2 1 0 

+2 2 300 

+2 3 900 

+2 4 2,700 

+3 5 6,500 

+3 6 14,000 

+3 7 23,000 

+3 8 34,000 

+4 9 48,000 

+4 10 64,000 

+4 11 85,000 

+4 12 100,000 

+5 13 120,000 

+5 14 140,000 

+5 15 165,000 

+5 16 195,000 

+6 17 225,000 

+6 18 265,000 

+6 19 305,000 

+6 20 355,000 
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 نژادها   : 2فصل  
یا   Greyhawk، شهر آزاد Dungeons & Dragogns – Waterdeepبازدید از ییک از شهرهای بزرگ در دنیای 

ی ده  ی اس مختلف است. بو عجیب و غریب، انفجاری از حو  Sigilحت  شهر درها،  ها غذای مختلف با بوی  آشت  

شمار، های معماری ی  های  با سبکشود. ساختمانمخلوط یم  قرون وسظ های شلوغ و بهداشت نامناسبخیابان

 دهند. های متنوع ساکنان خود را نشان یمریشه

از   – ها ها و رنگای از سبککننده ه های مختلف، پوشیده در طیف خت  افرادی با اندازه، شکل و رنگ  –و خود مردم 

های باشکوه و زیبای  که در  Elfهای تنومند گرفته تا  Dwarfهای کوچک و Halflingاز های بسیاری هستند. نژاد 

 اند. های مختلف انسای  آمیخته شده میان قومیت 

  Dragonbornتر، افراد عجیب و غریب و کمیاب واقیع پراکنده است: یک  در میان اعضای این نژادهای رایج

ها قایم شده است و  گر که در سایهحیله   Tieflingکند و یک  درشت، که راه خود را با هل دادن جمعیت باز یم 

بازی  ها اسبابهستند و ییک از آنها که در حال خندیدن Gnomeزنند. گرویه از  چشمانش با شیطنت برق یم 

 و کار  ها در کنار انسانHalf-Orcها و  Half-Elfکند. کند که به میل خود حرکت یم چوی  جالت  را فعال یم 
ی

ها زندیک

یک از نژادهای والدین خود تعلق داشته باشند و خییل دور تر، دور از نور  ، بدون اینکه کامال به هیچکنند یم

کند راه خود را در دنیای  باز  که سیع یم   Underdarkیک فراری از شزمی   زیرزمیت    –نها ت Drowخورشید، یک  

 ترسد. کند که از نوع او یم

 نژادهای کمیاب 
Dragonborn ها در همه دنیاهای های این لیست کمیاب هستند. آنها و دیگر نژادD&D   وجود ندارند و حت  در

ده هستند. در ها و انسانها، هفلینگها، الف ه دوارف شوند، عموما نسبت بجاهای  که پیدا یم  ها کمت  گست 

ترین نژادها ندارند. اما  ، اکتر مردم توجه خایص به اعضای عجیب و غریبD&Dهای های بزرگ جهانشهر 

اند متفاوت هستند. مردم عادی به دیدن اعضای این های کوچک و روستاهای  که در حومه شهر پراکنده شهر 

 دهند. ادت ندارند و بر همی   اساس واکنش نشان یمنژادها ع

Dragonborn اث  برن هیوالست، به خصوص اگر فلس توان تصور کرد که یک درگن . به راحت  یم های او به مت 

ور هستند( اشاره داشته باشد. با این حال، مگر اینکه درگن  که معموال شر
ی

برن  اژدهایان کروماتیک )اژدهایان رنیک

 دهند تا ترس آشکار. و باعث تخریب شود، مردم احتماال بیشت  با احتیاط واکنش نشان یم آتش تنفس کند 

Gnome طبیع خلع کنند. مردم عادی توانند به شعت سوءظن را با شوخ رسند و یم آمت   به نظر نیم ها تهدید . نوم

ها خصمانه یا از روی  ندرت با آن   باشند، اما به ها کنجکاو هستند، بعید است که قبال نوم دیدهاغلب در مورد نوم 

 کنند. ترس رفتار یم 

Half-Elfها وجود دارند. ورود یک  دانند که آن اند، تقریبا همه یم الف ندیده -. اگرچه بسیاری از مردم هرگز نیمه

ی یا کنجکاوی واضح، با شایعات پشت ش نیمه-نیمه یواشیک  های الف و نگاه-الف غریبه، به جای هرگونه درگت 

 همراه است. 

Half-Orc شود، بنابراین مردم حواسشان را در  اورک خشن است و زود عصبای  یم -شود که نیمه. معموال فرض یم

داران ممکن است به طور مخفیانه کاالهای با ارزش یا شکننده را  کنند. مغازهاورک غریبه جمع یم -اطراف یک نیمه

اورک به میخانه، مردم با فرض اینکه به زودی  -ر صورت ورود یک نیمه ها پنهان کنند، داورک -هنگام ورود نیمه

 شوند. شود به آرایم از آنجا خارج یم دعوا یم 

Tiefling  .اث شوند، اما تیفلینگها با احتیاط استقبال یماورک -با نیمه ها همراه ترس ماوراءطبییع هستند. مت 

 شیطای  آن
ی

هده است و تا جای  که به بیشت  مردم مربوط است، یک  ها قابل مشاهای آنها به وضوح در ویژیک

( باشد. ممکن است با نزدیک شدن یک  Nine Hellsتواند یک شیطان مستقیم از ییک از نه جهنم )تیفلینگ یم 
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ها انجام دهند، به آن طرف خیابان بروند یا قبل از اینکه یک  تیفلینگ، مردم حرکات خرافای  برای دور کردن آن

 رد شود در مغازه را قفل کنند. تیفلینگ وا

 انتخاب نژاد 
ها و  ها، هفلینگها، الف هستند، اما در کنار دوارف   D&Dترین افراد در دنیاهای ها رایج به طور کیل، انسان

 و کار یمشمار شگفتهای ی  گونه 
ی

 کنند. شخصیت شما متعلق به ییک از این نژادها است. انگت   دیگر زندیک

ل بازیکن مناسب نیست. دوارف  ها  ها و انسانها، هفلینگها، الف هر نژاد هوشمند برای یک ماجراجوی تحت کنت 

 ها کمت  به عنوان ماجراجو مرسوم هستند. Subraceماجراجوی  هستند. سایر نژادها و ن نژادها برای تریمتداول

 های مختلف شخصیت شما تاثت  یمانتخاب نژاد شما بر جنبه 
ی

کند که در طول  های اسایس را ایجاد یمگذارد و ویژیک

 حرفه 
ی

 ای ماجراجوی  شخصیت شما وجود دارند. زندیک

ی،هنگام تصمیم  خواهید بازی کنید را در نظر داشته باشید. به عنوان مثال، یک هفلینگ  نوع شخصیت  را که یم  گت 

تواند استاد  شود و یک الف یم تواند انتخاب خوی  برای یک روگ آب زیرک باشد، یک دوارف فایت  شسخت  یم یم

 جادو باشد. 

 
ی

های  را برای ساخی    گذارد، بلکه شنخ تاثت  یم های شما نژاد شخصیت شما نه تنها بر امتیازهای توانای  و ویژیک

ح هر نژاد در این فصل شامل اطالعای  است که به شما کمک یمشخصیت شما ارائه یم  کند تا در نقش  دهد. شر

 
ی

ییک، ویژیک  گرایش اخالق  عمویم نژاد. های جامعه و  شخصیت  از آن نژاد بازی کنید، از جمله اخالقیات، ظاهر فت  

توانند به  کنند در مورد شخصیت خود فکر کنید. ماجراجویان یمپیشنهادای  هستند که به شما کمک یم این جزئیات 

ده ای از هنجارهای نژاد خود منحرف شوند. بد نیست که به عنوان رایه مفید برای فکر کردن در مورد  طور گست 

 های او با عموم نژاد خود فکر کنید. داستان و رفتار شخصیت، به تفاوت

 و 
 

 های نژادی یژگ
 
ی

های نژادی است که برای اعضای آن نژاد مرسوم است. موارد زیر در میان توضیحات هر نژاد شامل ویژیک

 
ی

 شوند. های بیشت  نژادها ظاهر یمویژیک

 Ability Score Increaseافزایش امتیاز توانای  |  
 دهد. هر نژاد یک یا چند امتیاز توانای  شخصیت را افزایش یم 

 Ageسن |  
شوند و همچنی   طول عمر عادی نژاد را توضیح  بخش سن، ست  را که در آن اعضای نژاد بزرگسال محسوب یم

ید که شخصیت شما چند ساله است.  دهد. این اطالعات یمیم وع بازی تصمیم بگت  تواند به شما کمک کند در شر

 از امتیازهای توانای   تواند تتوانید هر ست  را برای شخصیت خود انتخاب کنید، که یمشما یم 
وضیج برای برچ 

تواند دلیل امتیاز کنید، سن شما یم شما باشد. مثال، اگر نقش یک شخصیت خییل جوان یا مسن را بازی یم 

Strength   وConstitution تواند پایی   باشد، در حایل که سن باال یمIntelligence   یاWisdom  باال را نشان

 دهد. 

   Sizeاندازه |  
 فوت است.   8تا   4( دارند، که شامل موجودای  از حدود  Mediumهای بیشت  نژادها اندازه متوسط )تشخصی 

فوت. قوانی   خایص از بازی به طور   4تا  2شود بی   ، که یم( هستند Smallاعضای بعص  از نژادها کوچک )

های  ها در استفاده از سالحآن ترین این قوانی   این است که گذارد. مهم های کوچک تاثت  یم متفاوی  بر شخصیت

 توضیح داده شده است.  5سنگی   مشکل دارند، همانطور که در فصل 
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 Speedرسعت | 
 توانید حرکت کنید. ( چقدر یم9( و مبارزه )فصل 8کند که هنگام سفر )فصل شعت شما تعیی   یم

 Languagesها |  زبان 
ترین رایج  4های خایص صحبت کند، بخواند و بنویسد. فصل تواند به زبانبر اساس نژاد شما، شخصیت شما یم 

 کند. را معرق  یم  D&Dهای زبان

 Subracesزیرنژادها | 
، عالوه بر صفای  که برای  Subraceاعضای یک  برچ  از نژادها دارای زیرنژاد )مثل زیرمجموعه( هستند. 

Subrace  نژاد والد خود نت   هستند. روابط میان آن 
ی

ها از نژاد به  Subraceها مشخص شده است دارای ویژیک

نژادی دیگر و از جهان به جهای  دیگر به طور قابل توجیه متفاوت است. به عنوان مثال، در جهان 

Dragonlance به عنوان قبیلهای های تپه های کویه و دوارف ، دوارف  
ی

های مختلف از یک مردم با هم زندیک

 یم ، در پادشایه Forgotten Realmsکنند، اما در جهان یم
ی

کنند و خود را به ترتیب  های جداگانه دور از هم زندیک

 نامند. های طال یمهای ست  و دوارف دوارف 

 Dwarf دوارف  

، تاالرهای  که در ر پادشایه
اند، انعکاس صدای چکش و کلنگ  ها تراشیده شده یشه کوههای غت  از عظمت باستای 

 آتشی   از گابلی   در معادن عمیق و کوره 
های  این رشته –ها  ها و اورک های سوزان، تعهد به قبیله و سنت و نفری 

ک دوارف  سازد. ها را متحد یممشت 

 کوتاه و محکم 

شوند.  کاران ماهر شناخته یمران و سنگ ها به عنوان جنگجویان، معدنچیان، آهنگجسور و شسخت، دوارف 

( است، اما دوارفسانت   150فوت )حدود  5ها زیر اگرچه قد آن توانند  ها آنقدر پهن و جمع و جور هستند که یممت 

ها به راحت  با  وزی  به اندازه یک انسان که نزدیک به دو فوت بلندتر است داشته باشند. شجاعت و استقامت آن

 د بزرگت  مطابقت دارد. هر یک از افرا

ای روشن یا برنز  ترین رنگ قهوه رنگ مایل به قرمز متغت  است، اما شایع ای پررنگ تا کم ها از قهوه پوست دوارف 

ه است، مانند برچ  از رنگ  های سیاه،  های  ساده است و معموال رنگهای خاک. موهایشان بلند با سبکتت 

ی یا قهوه  های نر برای ریش خود  های رنگ پریده اغلب موهای قرمز دارند. دوارف رف ای دارند، هرچند دواخاکست 

 کنند. بسیار ارزش قائلند و آن را با دقت مرتب یم 

، کینه  های طوالی  حافظه طوالی 

ترین دوارف  400تواند بیش از ها یمعمر دوارف  های زنده اغلب دنیای بسیار متفاوی  را به  سال باشد، بنابراین پت 

ها و تر مانند انسانهای  با عمر کوتاه بخشد که نژاد ها یم آورند. این طول عمر دیدی از جهان را به آن یاد یم 

 ها فاقد آن هستند. هفلینگ

ات کم باق   های  که دوست دارند محکم و پایدار هستند و در طول قرن ها مانند کوه دوارف  ها با استقامت باال و تغیت 

ام یمهاها به سنتمانند. آنیم کنند. بخیسر از این سنت،  ها را به راحت  ترک نیم گذارند و آن ی قبایل خود احت 

 کویسر و مهارت در جنگ دارد. ها مثل سخت های  شبیه به آنها است که معموال آرمانارادت به خدای دوارف 

گایه تا ش    کند و در عمل قاطعانه است، حت  یک دوارف فردی مصمم و وفادار است، به حرف خود عمل یم 



t.me/YadollahDnD Yadollah’s Guide to D&D YadollahDnD.ir 

 
 

40 

ها حس عدالت شدیدی دارند و به سخت  اشتباهای  که متحمل شدند را فراموش  لجاجت. بسیاری از دوارف 

کنند. ظلیم که به یک دوارف وارد شده به کل قبیله وارد شده است، بنابرین آنچه به عنوان جدل یک دوارف  یم

 ای تبدیل شود. عیار قبیله تواند به یک جنگ تمام شود، یم برای انتقایم شخص آغاز یم

 هاقبایل و پادشایه

های قیمت  و فلزات گرانبها را استخراج و  ها سنگ رسد، جای  که دوارفها یمها به اعماق کوهستانپادشایه دوارف 

ها زیبای  و هت  فلزات گرانبها و جواهرات ظریف را  سازند. آنهای خود یم های شگفت انگت   را در کوره ساخته

های خود پیدا  شود. هر ثروی  که نتوانند در کوه ها این عشق به طمع تبدیل یمدارند و در بعص  از دوارفدوست 

های جویای  ها و هفلینگآید، بنابراین انسانها از قایق بدشان یمآورند. آن کنند، از طریق تجارت به دست یم

های آی  های دوارف ثروت و کار اغلب تجارت کاال  ها از اعضای قابل اعتماد  دهند. دوارف انجام یم  ها را در مست 

 ها نت   ممنوع است. کنند، اگرچه برچ  از مناطق حت  برای آن سایر نژادها در سکونتگاه خود استقبال یم

های  که  دهند. حت  دوارف ها به جایگاه اجتمایع به شدت اهمیت یم ها، قبیله است و آن واحد اصیل جامعه دوارف 

 یم دور از پادشایه
ی

 قبیله  خود زندیک
ی

های مرتبط به قبیله را  دارند، دوارف ای خود را گرایم یمکنند هویت و وابستیک

قبیله بودن بدترین شنوشت   خوانند. ی  ها نام اجداد خود را فرا یم ها و نفرینشناسند و در سوگند به رسمیت یم 

 تواند برای یک دوارف رقم بخورد. است که یم

ها به  ساز و جواهرساز. برچ  از آن ساز، زره های دیگر معموال صنعتگر هستند، به ویژه اسلحهمی   ها در شز دوارف 

 کنند، که به دلیل شجاعت و وفاداری بسیار از محبوبیت باالی  برخوردار هستندعنوان محافظ یا مزدور خدمت یم

 خدایان، طال و قبیله 

 ماجراجویانه را انتخاب یم دوارف 
ی

به   –کنند ممکن است به دلیل تمایل به گنج و ثروت اینکار را کنند  های  که زندیک

ها با فرمان یا الهام از یک خدا، تمایس  خاطر خود آن، برای هدق  خاص یا حت  برای کمک به دیگران. سایر دوارف 

اجوی   ها مایل به ماجر مستقیم از سوی او یا فقط تمایل به آوردن شکوه و جالل برای ییک از خدایان دوارف 

ه یم ام از دست رفته یک  شوند. قبیله و تبار نت   انگت   های مهیم هستند. یک دوارف ممکن است به دنبال بازیای  احت 

قبیله، انتقام یک ظلم قدییم که قبیله متحمل شده یا پیدا کردن جایگایه جدید در قبیله پس از تبعید باشد. یا  

ی برود که ییک ا د گم کرده است. ز اجدادش قرنممکن است یک دوارف دنبال تت   ها پیش در میدان نت 

 نژادها  دیگر با رابطه

فاصله بین آشنا و دوست  گوید " آیند. یک جمله معروف دوارق  یم ها خوب کنار یمها با اکتر نژاد دوارف 
دهد که برای یک عضو از یک نژاد کم عمر مانند  آمت   باشد اما نشان یم"، این جمله شاید اغراق حدود صد ساله

 ها، کسب اعتماد یک دوارف دشوار است. انسان

کار کنه. وسط جنگ همونقدری  وقت معلوم نیست یک الف قراره چی ها حساب کنین، هیچ عاقالنه نیست رو الف . " هاالف 
بیاره ممکنه که شروع کنه به آواز خوندن. ولی از حق نگذریم دو نکته مهم دارن: اوال آهنگرای  که ممکنه شمشیرش رو در

کنن  ها دارن حمله میها یا گابلین زیادی ندارن، ولی اون عده معدودی که هستن واقعا درست و حسابین. دوما، وقتی اورک 
 "ها نفرت دارن. لی حداقل اندازه ما از اورک خوبه یک الف هوات رو داشته باشه. شاید نه به خوبی یک دوارف، و

آره خوب، مردم دلپذیری هستن. ولی فقط یک قهرمان هفلینگ بهم نشون بده. یا یک امپراطوری، ارتش  . " هاهفلینگ
العاده که با دستای یک هفلینگ ساخته شده باشه. هیچ موردی نیست. چطور میتونین اونا  ای یا حتی یک گنجینه فوقافسانه 

 " ؟ و جدی بگیرینر

  - شانس باشین فامیل ازش مونده تا شناختتون از یک آدم به حد کافی برسه طرف رسیده دم مرگ. اگه خوش . " هاانسان
تونین یک دوست انسان داشته باشین. اونا  ای چیزی، که دست و قلبی به خوبی مرحوم داشته باشه. اون وقت می دختری نوه 
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و انجام میدن، چه رسیدن به گنج اژدها باشه چه تاج و تخت شاه. واقعا باید به سرسپردگی و  کاری که از صمیم قلب بخوان ر
 " تعهدشون آفرین گفت، حتی اگه بیشتر وقتا اونا رو تو دردسر بندازه.

 ها اسایم دوارف

ها نسلشود. یک اسم شایسته دوارق  در طول اسم یک دوارف به او مطابق سنت، توسط بزرگ قبیله اعطا یم 

د. نام یک دوارف متعلق به قبیله است، نه به فرد. اسم دوارق  که از نام قبیله مورد استفاده مجدد قرار یم اش  گت 

مساری برای آن شود از او گرفته و سلب یم  شود و طبق قانون استفاده از هر نام  استفاده غلط کند یا باعث شر

 دوارق  به جای آن ممنوع است. 

 ,Adrik, Alberich, Baern, Barendd, Brottor, Bruenor, Dain, Darrak, Delg, Eberk, Einkil, Fargrim: مذکر اسایم

Flint, Gardain, Harbek, Kildrak, Morgran, Orsik, Oskar, Rangrim, Rurik, Taklinn, Thoradin, Thorin, 

Tordek, Traubon, Travok, Ulfgar, Veit, Vondal 

 ,Amber, Artin, Audhild, Bardryn, Dagnal, Diesa, Eldeth, Falkrunn, Finellen, Gunnloda: مونث  اسایم

Gurdis, Helja, Hlin, Kathra, Kristryd, Ilde, Liftrasa, Mardred, Riswynn, Sannl, Torbera, Torgga, Vistra 

 ,Balderk, Battlehammer, Brawnanvil, Dankil, Fireforge, Frostbeard, Gorunn, Holderhek: قبایل اسایم

Ironfist, Loderr, Lutgehr, Rumnaheim, Strakeln, Torunn, Ungart 

 Subrace | انواع
|  کویه  دوارفو  Hill Dwarf|   ایتپه دوارفوجود دارد:  D&Dهای دو نوع اصیل دوارف در جهان

Mountain Dwarf انتخاب کنید. . باید ییک از انواع یا موردی دیگر از دیگر منابع را 

 
 
 های دوارفویژگ

 های ذای  است که بخیسر از طبیعت او هستند. ای از توانای  کاراکت  دوارف شما دارای مجموعه

 افزایش امتیاز توانای  

 یابد. عدد افزایش یم  2شما  Constitutionامتیاز 

 سن

 به  50ها است اما در ها مانند انسانشعت رشد دوارف 
ی
   350رسند. به طور میانگی   تا سایل یم بزرگسالگ

ی
سالگ

 کنند. عمر یم

  گرایش
ر
 اخالف

ها همچنی   به طور معمول به  ها قانونمند هستند و قاطعانه به یک جامعه منظم اعتقاد دارند. آن بیشت  دوارف 

 خوی  و عدل گرایش دارند و باور دارند همه در مزایای یک جامعه منظم سهم دارند. 

 اندازه

. سایز شما متوسط )  70سانت با میانگی   وزی   150و   120د بی   ق  شود. ( محسوب یمMediumکیلوی 

 رسعت 
 یابد. فوت است. شعت شما توسط زره سنگی   کاهش نیم  25شعت راه رفی   شما 

 تاریگ  در دید
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ایط تاریک و کم نور دید خوی  دا   در زیر زمی   عادت دارید، در شر
ی

توانید در نور کم  رید. شما یم از آنجای  که به زندیک

، و در تارییک مانند نور کم ببینید. شما نیم  60در فاصله   خود مانند روشنای 
توانید رنگ را در تارییک تشخیص  فوی 

ی یمدهید و فقط سایه  بینید. های متفاوی  از خاکست 

  مقاومت
 
 دوارف

 دارید.  Resistanceسم  ، و مقابل آسیب نایسر از Advantageها نجات مقابل سموم  در تاس

  رزیم تعلیمات
 
 دوارف

 Battleaxe, Handaxe, Light Hammer, Warhammerها ماهر هستید: در این سالح 

 ابزار  مهارت

 ,Brewer’s Supplies, Mason’s Toolsدر ییک از این ابزار صنتعگران به انتخاب خود مهارت دارید: 

Smith’s Tools 

  هوش
 
 سنگ

یزید، در    Intelligence (History)هرگاه که تاس   مت 
ی

ماهر   Historyبرای چک کردن پیشینه یک آثار سنیک

 کنید. شوید و دو برابر پروفیشنیس بونس خود را به آن اضافه یمحساب یم

 ها زبان 

سخت و   صحبت کنید، بخوانید و بنویسید. زبان دوارق  پر از حروف صامت Dwarvishو  Commonتوانید یم

 
ی

 کنند. کند شایت یمها به هر زبان دیگری که یک دوارف صحبت یمصداهای توگلوی  است، این ویژیک

 Hill Dwarf|   ایتپه  دوارف

ی دارید. شما به عنوان یک دوارف تپه ، بینیسر عمیق و مقاومت چشمگت  بی    ای، حوایس تت  

 افزایش امتیاز توانای  

 یابد. عدد افزایش یم  1شما  Wisdomامتیاز 

 
 
 سختر دوارف

 رود. عدد باال یم  1رود نت   یابد و هرگاه که لول شما باال یمعدد افزایش یم 1حداکتر جان شما 

 Mountain Dwarf|    کویه دوارف

 دشوار در زمی   
ی

های ناهموار عادت دارید. شما  شما به عنوان یک دوارف کویه، قوی و مقاوم هستید و به زندیک

 تری دارید. ها بلند هستید و رنگ روشن احتماال به نسبت بقیه دوارف 

 افزایش امتیاز توانای  

 یابد. عدد افزایش یم  2شما  Strengthامتیاز 

 
 
 تعلیمات زریه دوارف

 های سبک و متوسط ماهر هستید. در استفاده از زره 
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 Elf  الف  
 یمها مردیم جادوی  با ظرافت  غریب هستند که در الف 

ی
ها در کنند اما کامال بخیسر از آن نیستند. آندنیا زندیک

، میان جنگلمکان درخشند،  انگت   یمای که با نور شگفتهای نقره های باستای  یا گلدسته های  با زیبای  روحای 

اشق ها عپیچد. الف کنند. جای  که موسیق  آرایم در فضا جریان دارد و عطری مالیم بر روی نسیم یم زندگییم 

 و شعر و چت   
مندی، موسیق   های خوب دنیا هستند. طبیعت و جادو، هت  و هت 

 الغر و برازنده 

 الف 
ی

های دیگر بسیار زیبا به نظر  ها و بسیاری از نژاد های ظاهری خود، به نظر انسانها با ظرافت فراطبییع و ویژیک

فوت متغت  هستند )معادل  6فوت تا باالی  5از زیر ها هستند و تر از انسانها به طور متوسط کیم کوتاه آیند. آن یم

(. الغرتر از انسانسانت   180و  150   65تا  45پوند است )معادل  145تا  100ها فقط ها هستند و وزن آنمت 

 ترند. ها سنگی   های مذکر و مونث تقریبا یکسان است و مذکرها از نظر وزن فقط کیم از مونثکیلوگرم(. قد الف 

د و همچنی   شامل پوست  در سایه ا طیف طبییع انسان را در بر یم هرنگ الف  های مس، برنز و سفید تقریبا مایل گت 

 یا آی  و چشم
، موهای ست   ها موی صورت ندارند و  های طالی مایع یا نقره است. الف های  مانند استخر به آی 

دهند و از جواهرات ساده و در عی    رجیح یم های روشن را تهای ظریف و با رنگها لباس موی بدن کیم دارند. آن

 برند. داشتت  لذت یم حال دوست 

 انتها به زمانانداز ی  چشم

 کنند که به آن  700توانند بیش از ها یمالف 
ی

دهد که ممکن  انداز وسییع در مورد رویدادهای  یمها چشم سال زندیک

شوند و بیش از  ش از اینکه هیجان زده شوند شگرم یمها غالبا بی است نژادهای کوتاه عمر را عمیقا اذیت کند. آن

ها تمایل دارند که از حوادث ناچت   و کم اهمیت دور بمانند. با این حال، هنگایم  شوند. آنحریص شدن کنجکاو یم 

ی یک مهارت یا هت  جدید، الف که یک هدف را دنبال یم  ها  کنند، خواه ماجراجوی  در یک ماموریت یا یادگت 

ها.  ها در یافی   دوست و دشمن کند هستند و حت  کندتر در فراموش کردن آنند متمرکز و مرص باشند. آنتوانیم

 دهند. های جدی با خونخوایه جواب یم های کوچک با تحقت  و به اهانت ها به توهی   آن

 و سازش برای  ها به دیپلمایسپذیر هستند. آنها در برابر خطر انعطافهای یک درخت جوان، الف مانند شاخه 

ها مقابل حمله به  حل اختالفات، قبل از اینکه به خشونت تبدیل شود، اعتقاد دارند. پیش آمده است که آن 

توانند رصفا منتظر رفی   دشمن از  های جنگیل خود عقب نشیت  کرده باشند، زیرا اطمینان دارند که به راحت  یم خانه

، کمان و  هت جدی رزیم خود را فاش یمها ججا بمانند. اما در صورت نیاز، الف آن کنند و مهارت خود را با شمشت 

اتژی نشان یم  دهند. است 

 قلمروهای پنهان جنگیل 

 یم ها در دهکده بیشت  الف 
ی

کنند، غذا  ها شکار یمکنند. الف های کوچک جنگیل پنهان شده در میان درختان زندیک

یجات یم جمع یم  دهد بدون نیاز به پاکسازی یا شخم زدن ها اجازه یم ها با آنآن کارند و مهارت و جادوی کنند و ست  

 خود را تامی   کنند. آن
ی

ی یمها صنعتگران با استعدادی هستند که لباسزمی   زندیک سازند. تماس  های زیبا و اشیا هت 

با فلزات   ها با خرید و فروش کاالهای ساخته شدهها با افراد خارچ  معموال محدود است، هرچند بعص  الف آن

 کنند. ها ندارند(، به خوی  امرار معاش یم ای با استخراج آن)که هیچ عالقه

 یم های  که در خارج از شزمی   الف 
ی

مند یا حکیم هستند. انسانکنند، معموال نقال های خودشان زندیک های ، هت 
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اف فرزندان خود، با یکدیگر رقابت    زاده برای استخدام مری  الف، برای آموزش شمشت  بازی یا سحر و جادو بهاشر

 کنند. یم

 کاوش و ماجراجوی  

ها زا  توانند قرن ها طوالی  است، یم جا که عمر آنپردازند. از آن ها از شدت اشتیاق به سفر به ماجراجوی  یم الف 

ند. آن  ادی  های متمها، که روز به روز منظم است اما یط دههها از شعت جامعه انسانکاوش و کشف لذت بت 

ارند. بنابراین شغلدائما تغیت  یم  دهد آزادانه سفر کنند و شعت خود  ها امکان یمکنند که با آنهای  پیدا یم کند، بت  

برند و  های رزیم خود یا به دست آوردن قدرت جادوی  بیشت  لذت یمها همچنی   از انجام مهارت را تعیی   کنند. الف 

جنگند بپیوندند و  دهد. برچ  ممکن است به شورشیای  که علیه ظلم و ستم یم ها این امکان را یمماجراجوی  به آن 

 برچ  دیگر قهرمان اهداف اخالق  شوند. 

 نژادها  دیگر با رابطه

ها بر  ها به طور کیل، حت  با کسای  که از پس انتظارات بلند باالی آنتوانند مغرور باشند اما الف ها یم اگرچه آن

 پذیر هستندآیند، مهربان و دل نیم 

طبعی، زبردستی  کننده و دست و پا چلفتی هستند. اما با جسارت و دلیری آنچه را که از نظر شوخ ها کسل دوارف . " هادوارف
کنند که به کیفیت  ها هنری تولید میکنند. و باید اعتراف کنم، بهترین آهنگران آن و آداب و رسوم فاقد آن هستند جبران می

 "الفی نزدیک است.

ها مردمان خوبی  ها نگفتم. آنها افرادی ساده و اهل تفریحات ساده هستند و این را برای تمسخر آن هفلینگ. " هاهفلینگ
تر آید سخت اند که در صورت نیاز، از آنچه که به نظر می کنند، اهل باغبانی هستند و ثابت کرده هستند، از یکدیگر مراقبت می

 "  هستند.

ها برای رسیدن طلبی و انگیزه آنهمه این عجله، جاه  –رسد  فایده به نظر میها گاهی اوقات بی انسان  هایتالش . " هاانسان
کنید و باید از  اند نگاه میها کسب کرده ها از بین برود. اما سپس به آنچه که آن به چیزی قبل از اینکه زندگی کوتاه آن

 " توانستند سرعت خود را کم کنند و کمی اصالح شوند.ها قدردانی کنید. آه که اگر فقط می های آن دستاورد

 هااسایم الف

 اتفاق یمالف 
ی
شوند و قبل  افتد، کودک محسوب یمها تا زمای  که اعالم بزرگسایل نکنند، که مدی  بعد از صد سالگ

 کنند. ها را به اسم کودک صدا یم از این دوره آن 

شناختند ممکن  کند، گرچه کسای  که او را از یم ود را انتحاب یم هنگام اعالم بزرگسایل، یک الف نام بزرگسایل خ

است به استفاده از نام کودیک او ادامه دهند. نام بزرگسال هر الف منحرص به فرد است، گرچه ممکن است  

م یا افراد دیگر در خانواده در آن وجود داشته باشد. تفاوت کیم بی   ناماشاره و   های مذکر ای به نام افراد محت 

کنند. عالوه بر این، هر الف  های کیل را منعکس یم در اینجا فقط گرایش  هابندیهای مونث وجود دارد. گروه نام

 دارد، که به طور معمول ترکیت  از کلمات الق  دیگر است. برچ  از الف 
ی

ها  ها که در میان انسانیک نام خانوادیک

 خود را به زبان عام سفر یم
ی

کنند، اما برچ  دیگر نسخه الق  آن را حفظ  ترجمه یم Commonکنند، نام خانوادیک

 کنند. یم

 ,Ara, Bryn, Del, Eryn, Faen, Innil, Lael, Mella, Naill, Naeris, Phann, Rael, Rinn, Sai, Syllin: کودک اسایم

Thia, Vall 

 ,Adran, Aelar, Aramil, Arannis, Aust, Beiro, Berrian, Carric, Enialis, Erdan, Erevan: بزرگسال مذکر اسایم

Galinndan, Hadarai, Heian, Himo, Immeral, Ivellios, Laucian, Mindartis, Paelias, Peren, Quarion, 

Riardon, Rolen, Soveliss, Thamior, Tharivol, Theren, Varis 
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 ,Adrie, Althaea, Anastrianna, Andraste, Antinua, Bethrynna, Birel, Caelynn, Drusilia: بزرگسال مونث  اسایم

Enna, Felosial, Ielenia, Jelenneth, Keyleth, Leshanna, Lia, Meriele, Mialee, Naivara, Quelenna, Quillathe, 

Sariel, Shanairra, Shava, Silaqui, Theirastra, Thia, Vadania, Valanthe, Xanaphia 

 ,Amakiir (Gemflower), Amastacia (Starflower), Galanodel (Moonwhisper): (Common)ترجمه  خانواده  اسایم

Holimion (Diamonddew), Ilphelkiir (Gemblossom), Liadon (Silverfrond), Meliamne (Oakenheel), Naïlo 

(Nightbreeze), Siannodel (Moonbrook), Xiloscient (Goldpetal) 

 

 Subrace | انواع
ه  و Wood Elf|   الف جنگیل، High Elf|   الف واالوجود دارد:  D&Dهای سه نوع اصیل الف در جهان   الف تی 

 |Dark Elf  که عموما به عنوانDrow   شود. باید ییک از انواع یا موردی دیگر از دیگر منابع را انتخاب  شناخته یم

 کنید. 

 
 
 های الف ویژگ

 باشد. تنویع است که نتیجه هزاران سال کمال الق  یم های مکاراکت  الف شما دارای توانای  

 افزایش امتیاز توانای  

 یابد. عدد افزایش یم  2شما   Dexterityامتیاز 

 سن

 در همان سن انسان
ً
ها به بلوغ جسیم یم رسند ، اما درک الف از بزرگسایل فراتر از رشد جسیم  اگرچه الف ها تقریبا

د. یک الف به در محدوده یم است و تجربه دنیوی را در بر   اعالم بزرگسایل یم  100گت 
ی
  750تواند تا  کند و یم سالگ

 سال عمر کند. 

  گرایش
ر
 اخالف

تر هرج و مرج متمایل  های مالیم ها آزادی، تنوع و ابراز وجود را دوست دارند، بنابراین به شدت به جنبه الف 

هستند که برای آزادی خود، و بیشت  اوقات خوب هستند  ها برای آزادی دیگران همانقدری ارزش قائل  هستند. آن

 . ور هستند تا خوب. Drowتا شر  ها استثنا هستند و بیشت  اوقات شر

 اندازه

 شود. ( محسوب یم Mediumسانت با هیکیل باریک. سایز شما متوسط )   180و   150قد بی   

 رسعت 

 فوت است.  30شعت راه رفی   شما 

 حواس دقیق 

 ماهر هستید  Perceptionشما در 

 ِ
 
 اجداد ف

 در تاس
ی

د. دارید و جادو نیم Advantageهای نجات مقابل شیفتیک  تواند شما را به خواب فرو بت 
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 خلسه 

کنند و نیمه  ساعت در روز به صورت عمیق مراقبه یم 4ها به مدت  ها نیازی به خوابیدن ندارند. در عوض، آنالف 

توانید به نویع  " است(. هنگام مدیتیشن، یمTranceمانند )کلمه رایج چنی   مدیتیشت  "خلسه یا هشیار باق  یم

احت به این  ها اجرا بوجود آمده که با سالهای ذهت  هستند  رویا ببینید. این رویاها در واقع تمرین اند. پس از است 

 آورد. دست یم ساعت خواب به 8کنید که انسان از روش، همان مزیت  را کسب یم 

 ها زبان 

ها روان، با لحت  ظریف و دستور زبان  صحبت کنید، بخوانید و بنویسید. زبان الف  Elvishو   Commonتوانید یم

 ها در میان دیگر نژادها معروف است. ها و شعرهای آنپیچیده است. ادبیات الق  غت  و متنوع است و آهنگ 

 High Elf|   الف واال

،  D&Dا دارید. در بسیاری از دنیاهای شما به عنوان یک الف واال، ذهت  هوشمند و تسلط بر حداقل اصول جادو ر 

های دیگر برتر  گت  است و خود را از غت  الف و حت  الف دو نوع الف واال وجود دارد. یک نوع مغرور و گوشه

 شود. ها مشاهده یمها و دیگر نژاد تر است و اغلب میان انسانتر و دوستانهداند. نوع دیگر رایج یم

 افزایش امتیاز توانای  

 یابد. عدد افزایش یم  1شما  Intelligenceز امتیا

 تعلیمات سالیح الف  

 کنید. مهارت پیدا یم  Longbowو  Longsword ،Shortsword ،Shortbowدر استفاده از 

یپ   کنیر

یپ به میل خود از لیست اسپل یپ را با ابیلیت  های ویزارد یم یک کنت   کنید. اجرا یم Intelligenceدانید. این کنت 

 ضافه زبان ا

 توانید یک زبان اضافه را صحبت کنید، بخوانید و بنویسید. یم

 Wood Elf|   الف جنگیل

های بویم خود  شما به عنوان الف جنگیل، حس و ادرایک قوی دارید و پاهای شما شی    ع و پنهای  شما را در جنگل 

 کنند. حمل یم 

. موهای آن های جنگیل در طیف میس است، گایه اوقات با پوست الف  ای و سیاه  ها به سمت قهوه ردپای  از ست  

، قهوه های آنمتمایل است، اما گایه بور و میس است. چشم   ای یا فندق  است. ها ست  

 افزایش امتیاز توانای  

 یابد. عدد افزایش یم  1شما  Wisdomامتیاز 

 تعلیمات سالیح الف  

 کنید. مهارت پیدا یم  Longbowو  Longsword ،Shortsword ،Shortbowدر استفاده از 
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 بادپا 

 یابد. فوت افزایش یم   35پایه شعت راه رفی   شما به 

 نقاب طبیعت 

های طبییع پنهان و مبهم  هنگایم که فقط به سبیک توسط شاخ و برگ، باران شدید، ریزش برف، مه و سایر پدیده 

 استفاده کنید.  Hideتوانید از اکشن  شده باشید، یم

ه  Dark Elf (Drow)|   الف تی 

ه  و موی  سفید یا زرد روشن دارند. عموما چشمای  بسیار روشن )آنقدر روشن که با سفید اشتباه   دروها پوست  تت 

، قرمز و آی  دارند. آن های یایس، نقره شود( در طیفگرفته یم 
ها  و الغرتر از دیگر الف  ها معموال کوچک ای، صوری 

 هستند. 

ام خود  تند و این نژاد در همه دنیاها وجود ندارند. قبل از ساخت یک کاراکت  درو، با دی ماجراجوهای درو نادر هس 

 مشورت کنید. 

 افزایش امتیاز توانای  

 یابد. عدد افزایش یم  1شما  Charismaامتیاز 

 دید در تاریگ برتر 
 در اعماق عادت کرده

ی
ایط تاریک و کم نور دید برتر از آنجای  که به زندیک توانید در نور کم  ی دارید. شما یماید، در شر

توانید رنگ را در  فوی  خود طوری ببینید انگار نور شدید است و در تارییک مانند نور کم ببینید. شما نیم  120تا 

ی را تشخیص یمتارییک تشخیص دهید، فقط سایه  دهید. های  از خاکست 

 حساسیت به نور خورشید

 Wisdomهای حمله و قیم در نور خورشید است، در تاس هنگایم که شما یا هدف شما به طور مست

(Perception)  در صوری  که نیاز به دیدن داشته باشدDisadvantage  .دارید 

 جادوی درو 

یپ  را اجرا   Faerie Fireتوانید هر روز یک بار اسپل رسیدید، یم  3دانید. وقت  به لول را یم Dancing Lightsکنت 

احت بلند دارید. وقت  به لول کنید؛ برای اجرا کردن دو   نیاز به اتمام یک است 
ی

رسیدید،   5باره اسپل با این ویژیک

 نیاز به اتمام یک   Darknessتوانید هر روز یک بار اسپل  یم
ی

را اجرا کنید؛ برای اجرا کردن دوباره اسپل با این ویژیک

احت بلند دارید.   است.  ها توانای  جادوگری شما برای این اسپل Charismaاست 

 تعلیمات سالیح درو

  کنید. مهارت پیدا یم   Hand Crossbowو  Rapier ،Shortswordدر استفاده از 
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 Halfling هفلینگ  
احت در آرامش و سکوت، به دور از هیوالهای غارتگر و  هدف اکتر هفلینگ  ها راحت  خانه است: مکای  برای است 

؛ یک آتش سوزان و یک وعده  غذای  سخاوتمندانه؛ نوشیدی  خوب و گفتگوی خوب. گرچه برچ  از  مبارزات ارتیسر

ی یم هفلینگ کنند، برچ  دیگر توسط جاده باز و افق وسیع اغوا  ها عمر خود را در جوامع روستای  کوچک ست 

ها نت   عاشق  دهند و به صورت مداوم در سفر هستند. اما حت  این شگردانهای کویل تشکیل یم شده، گروه 

ای خایک یا یک  غذا، آتش گرم و خانه هستند. البته که خانه ممکن است یک واگن باشد در امتداد جاده آرامش،

 قایق شناور در رود. 

 کوچک و کاربردی 

، با دور از چشم ماندن و در صورت شکست دوری از اهانت،  هفلینگ های کوچک در دنیای  پر از موجودات بزرگت 

( قد دارند، نسبتا ی  سانت   90فوت )معادل   3ها که تقریبا مانند. آن زنده یم 
ر به نظر یم مت  رسند و به همی   دلیل  رص 

اطوریاند قرنتوانسته ی ها در سایه امت  های سیایس زنده بمانند. عموما تنومند هستند و وزی   ها و جنگ و درگت 

 کیلوگرم( دارند.   20تا   18پوند ) 45تا   40حوایل  

ای یا  ها چشمای  قهوه ای یا شت  و مواج است. آن ها معموال قهوه گلگون و موهای آن ها از برنز تا  پوست هفلینگ

ها نادر است و سبیل حت  نادرتر. فندق  دارند. مردان هفلینگ معموال خط ریش بلندی دارند ویل ریش میان آن

 دهند. های روشن را ترجیح یم ها ساده، راحت و کاربردی بپوشند و رنگها دوست دارند لباس آن

دهند و  های ساده اهمیت یم ها به نیازهای اسایس و لذتهاست. آنها فراتر از پوشش آنکاربردی بودن هفلینگ 

کنند، نه اینکه در  های خود را در یک انبار نگهداری یم ها نت   گنجینه اهل زرق و برق نیستند. حت  ثروتمندترین آن

 ترین راه حل برای یک مشکل دارند و اهل تردید نیستند. فی   ساده ها مهاری  در یامعرض دید همه قرار دهند. آن

 مهربان و کنجکاو

ل را  برخورد و بانشاط هستند. آنها مردیم خوش هفلینگ  و دوست  و همچنی   راحت  خانه و مت  
ی

ها روابط خانوادیک

ها نت   معموال به  اجویان آن اند. حت  ماجر دارند و رویاهای کیم از طال و شکوه را در دل خود جای داده گرایم یم

، شگردای  یا کنجکاوی وارد این دنیا یم  های جدید، حت   شوند. آن دالیل اجتمایع، دوست  ها عاشق کشف چت  

 های ساده مانند یک غذای خارچ  یا یک سبک لباس ناآشنا هستند. چت   

تمند هستند و در مواقع نیاز با  ها سخاو ای متنفر. آنها دلسوز هستند و از رنج دیدن هر موجود زنده هفلینگ

 کنند. خوشحایل آنچه را که دارند تقسیم یم

 همرنگ مردم 

ند و مورد استقبال قرار یمها جای یمها یا الف ها، دوارفراحت  در جامعه انسانها به هفلینگ ند. ترکیت  از  گت  گت 

ی کنند. کند تا از ها کمک یم ها به هفلینگ کاری ذای  و ماهیت ساده آنپنهان  توجه ناخواسته جلوگت 

ها  کنند و به دوستان خود وفادار هستند، چه هفلینگ باشند یا نباشند. آن ها با خوشحایل با دیگران کار یمهفلینگ

 توانند خوی  درنده از خود نشان دهند. در صوری  که دوستان، خانواده یا مردمشان تهدید شوند یم 
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 آمی   اجتماع مسالمت

 یم جو با مزارع بزرگ و درختها در جوامع کوچک و صلح هفلینگبیشت  
ی

ها  کنند. آنزارهای کامال آراسته زندیک

ها معموال هیچ نوع  های فراتر از روستای خود را در اختیار دارند. آن دهند و یا حت  زمی   بندرت پادشایه تشکیل یم 

اف یا خاندان سلطنت  ندارند، در عوض برای راهنمای  به ها با وجود  کنند. خانواده بزرگان خانواده مراجعه یم  اشر

اطوری  کنند. های سنت  خود را حفظ یم ها، روش ظهور و سقوط امت 

 یم ها در میان نژاد بسیاری از هفلینگ
ی

ها  ها به آن کویسر و وفاداری هفلینگکنند، جای  که سخت های دیگر زندیک

 یم  از جوامع هفلینگ بهدهد. برچ  های فراوان و آساییسر بسیار یمپاداش 
ی

کنند و بدون خانه  صورت عشایری زندیک

 دائیم همواره با قایق و واگن در حال سفر هستند. 

 نژادها  دیگر با رابطه

. کنند با بقیه کنار بیایند و از پیش ها سیع یم هفلینگ ار هستند، به ویژه در موارد منق   داوری و تعصب بت  

ها حساب کنید که به قول خود عمل کنند. اما آیا هر چند وقت  توانید روی آن وفاداری هستند و میدوستان . " هادوارف
 " رساند؟ها آسیب مییکبار لبخند زدن به آن 

انگیز  ها! مثل اینکه از یک رویای شگفت چیز آنها و همه ها، لطافت آن ها، موسیقی آن بسیار زیبا هستند! چهره آن. " هاالف 
 " های خندان قایم شده است. داند چه چیزی پشت آن چهره کسی نمی اما هیچ خارج شدند.

ها نباشید، با کشاورزان و  ها شبیه هستند. به فکر قلعه واقعا خیلی شبیه ما هستند. حداقل بعضی از آن . " هاانسان
ها را  بازان باشد، باید ایستادگی آن ها و سردامداران صحبت کنید و افراد خوبی پیدا خواهید کرد. نه اینکه مشکلی در پادشاه 

 " کنند.های خود، مارا نیز محافظت می تحسین کرد. با حفاظت از سرزمین 

 هااسایم هفلینگ

 غالبا لقت  است که چنان برازنده بوده که  
ی

 و احتماال یک لقب دارد. نام خانوادیک
ی

یک هفلینگ یک نام، نام خانوادیک

 ها منتقل شده است. در طول نسل

 ,Alton, Ander, Cade, Corrin, Eldon, Errich, Finnan, Garret, Lindal, Lyle, Merric, Milo, Osborn: مذکر اسایم

Perrin, Reed, Roscoe, Wellby 

 ,Andry, Bree, Callie, Cora, Euphemia, Jillian, Kithri, Lavinia, Lidda, Merla, Nedda, Paela: مونث  اسایم

Portia, Seraphina, Shaena, Trym, Vani, Verna 

 ,Brushgather, Goodbarrel, Greenbottle, High-hill, Hilltopple, Leagallow, Tealeaf: خانواده  اسایم

Thorngage, Tosscobble, Underbough 

 Subrace | انواع
هفلینگ   و  Lightfoot Halfling|   هفلینگ پای سبک وجود دارد:  D&Dهای دو نوع اصیل هفلینگ در جهان

 . باید ییک از انواع یا موردی دیگر از دیگر منابع را انتخاب کنید. Stout Halfling|  تنومند

 
 
 های هفلینگ ویژگ

 
ی

یک با دیگر هفلینگ کاراکت  هفلینگ شما ویژیک  ها دارد. های مشت 

 افزایش امتیاز توانای  

 یابد. عدد افزایش یم  2شما   Dexterityامتیاز 
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 سن

 به بزرگسایل یم 20یک هفلینگ در 
ی
 خود عمر یمسالگ

ی
 کند. رسد و به طور کیل تا اواسط قرن دوم زندیک

  گرایش
ر
 اخالف

ها خوش قلب و مهربان هستند، از دیدن درد دیگران  ها خوب قانونمند هستند. به طور معمول،آناکتر هفلینگ 

ها همچنی   بسیار منظم و سنت  هستند و به شدت به حمایت جامعه و دارند. آنمتنفرند و تحمل ظلم را ن

 های قدییم خود متیک هستند. روش 

 اندازه

 شود. ( محسوب یمSmallکیلوگرم. سایز شما کوچک )  18مت  و وزن حدود سانت   90قد حدود 

 رسعت 

 فوت است.  25شعت راه رفی   شما 

 خوش شانس 

توانید تاس را دوباره بریزید و  آورید، یمرا برای حمله، ابیلیت  چک یا تاس نجات یم  1عدد  d20هنگایم که با تاس 

 باید از نتیجه جدید استفاده کنید. 

 شجاع 

 دارید.  Advantageهای نجات مقابل ترس  در تاس

 
 
 چابگ هفلینگ

 شما بزرگت  است اشغال شده است حرکت کنید. اش از توانید از فضای  که توسط موجودی که اندازه شما یم 

 ها زبان 

 راز نیست، اما هفلینگ  Halflingو   Commonتوانید یم
ی

ها  صحبت کنید، بخوانید و بنویسید. زبان هفلینیک

اک بگذارند. آن نویسند، بنابراین ادبیات غت  ندارند. سنت  ها بسیار کم یم متنفرند از اینکه آن را با دیگران به اشت 

 ها برای مکالمه با افراد دیگر زبان عام را بلد هستند. ها اما بسیار قوی است. تقریبا همه هفلینگ ایه آنشف

 Lightfoot Halfling|   هفلینگ پای سبک

توانید به راحت  از چشم دیگران پنهان شوید و حت  از افراد دیگر به  شما به عنوان یک هفلینگ پای سبک، یم

 آیید. استفاده کنید. شما احتماال خوش برخورد هستید و با دیگران کنار یمعنوان پوشش 

 افزایش امتیاز توانای  

 یابد. عدد افزایش یم  1شما  Charismaامتیاز 

 پنهانکاری طبیع 

 Hideتوانید از اکشن اید یم شما هنگایم که پشت موجودی که حداقل یک سایز از شما بزرگت  است پنهان شده

 ید. استفاده کن
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 Stout Halfling|  هفلینگ تنومند 

گویند  تر هساید و در برابر سم مقاومت دارید. برچ  یمشما به عنوان یک هفلینگ تنومند، از حالت معمول محکم 

 های تنومند خون دوارق  دارند. که هفلینگ

 افزایش امتیاز توانای  

 یابد. عدد افزایش یم  1شما  Constitutionامتیاز 

 دمقاومت تنومن

 دارید.  Resistanceو مقابل آسیب سموم  Advantageهای نجات مقابل سم در تاس

 Human انسان  
ین نژاد است که دیر به صحنه جهای  یم ها، انساندر اکتر جهان رسد و در مقایسه با دوارف، الف، و اژدها  جوانت 

 کوتاهشان است که تالش 
ی

های اندیک که دارند هرچه بیشت  کنند تا در سال یمعمر کوتایه دارد. شاید به دلیل زندیک

ی برای اثبات به نژاد ها احساس یمبه دست آورند. یا شاید آن تر دارند و به همی   دلیل است  های کهنکنند که چت  

اتوری  د  بر ها را پیش یم کنند. در هر صورت، هرچه که آنهای قدرتمند خود را بر اساس فتح و تجارت بنا یم که امت 

 ها باشند. ها مبتکر، موفق و پیشگام اکتر جهانباعث شده است تا انسان

ده   طیف  گسیر

ی به نژادهای دیگر دارند. یک انسان یمها بهانسان تواند  دلیل گرایش به مهاجرت و فتح، از نظر جسیم تنوع بیشت 

( و وزی  از سانت   180و  150فوت )معادل  6تا کیم بیش از  5قدی از  (  110و  55پوند )معادل  250تا  125مت 

ها از سیاه تا بور )فرفری، مجعد یا  ها از تقریبا سیاه تا بسیار روشن و موی آن داشته باشد. رنگ پوست انسان

ها دارای اندیک  صاف( متغت  است. مردان ممکن است موی صورت اندک یا فراوای  داشته باشند. بسیاری از انسان

رسند  ها در اواخر نوجوای  به بزرگسایل یم ها. انسانهای  از الف، اورک یا سایر نژاد با نشانه خون غت  انسای  هستند،

 یم
ی

 کنند. و به ندرت حت  یک قرن زندیک

 چی   تنوع در همه

ها دارای سلیقه، اخالق و آداب و رسوم  ترین افراد میان نژادهای عام هستند. آنطلبها سازگارترین و جاه انسان

مانند:  شوند، باق  یم های مختلق  که در آن سکونت دارند هستند. هرچند وقت  مستقر یمویع در شزمی   بسیار متن

 که برای قرن سازند که برای مدت مدیدی باق  و پادشایه ها شهرهای  یم آن
ی

مانند.  های طوالی  پابرجا یم های بزریک

کند که  های  را حفظ یمت یا فرهنگ انسای  سنت یک انسان ممکن است عمر نسبتا کوتایه داشته باشد، اما یک مل

 یم رود. آنها فراتر از حافظه هر یک انسان یمریشه آن
ی

ها را برای  که آن  –کنند  ها به طور کامل در زمان حال زندیک

ایر ماندگار بهکنند و تالش یم ریزی یم اما برای آینده نت   برنامه –سازد ماجراجوی  مناسب یم  بگذراند.   جا کنند تا مت 

ات سیایس و اجتمایع هشیار  ها فرصت طور انفرادی و به صورت گرویه، انسانبه طلبای  هستند که نسبت به تغیت 

 باشند. یم
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 تشکیالت ماندگار 

د، اما   یک الف یا دوارف ممکن است مسئولیت نگهبای  از یک مکان خاص یا یک راز قدرتمند را بر عهدا بگت 

دهند. در حایل که قبایل دوارق  و بزرگان ای مقدیس را برای چنی   اهداق  تشکیل یمها موسسات و نهادهانسان

، دولت های باستای  را به هر نسل جدید منتقل یمها سنت هفلینگ ها و قوانی    ها، کتابخانهکنند، معابد انسای 

 کنند. انسانها را در بست  تاری    خ ثبت یم های انسانها سنتآن
ی

پرورانند، اما با  را در ش یم  ها رویای جاودانیک

ده یم رسند )به استثنای تعداد معدودی که برای  شوند به رویای خود یماطمینان از اینکه بعد از مرگ به خاطر ست 

 زنند(. ای یم العادهفرار از چنگال مرگ دست به کارهای خارق

ها به روی هر نژادی باز است.   جوامع آن هراس باشند، اما به طور کیلتوانند بیگانه ها یم اگرچه برچ  از انسان

 یم های  که در شزمی   های انسای  به نسبت انسانشزمی   
ی

کنند، از تعداد زیادی غت  انسان های غت  انسای  زندیک

 کنند. استقبال یم

 طلت  رسمشق جاه

طلب هستند. ور و جاه ترین اعضای یک نژاد جس طلبهای  که به دنبال ماجراجوی  هستند، جسورترین و جاه انسان

ها در مقایسه با آوری قدرت، ثروت و شهرت به دنبال کسب افتخار در نزد مردم خود هستند. انسانها با جمع آن

 های دیگر، بیشت  به دنبال مبارزه برای هدف خود هستند، تا مبارزه برای شزمی   یا گروه خود. نژاد 

 نژادها  دیگر با رابطه

ها  شوند. آن شوند، با اعضای نژادهای دیگر مخلوط یمن راحت  که با یکدیگر مخلوط یم ها معموال به هماانسان

 ها نزدیک نباشند.  آیند، گرچه ممکن است به خییل تقریبا با همه کنار یم 

کنند. گرچه طمع به طال باعث  ها مردمی سرسخت و دوستانی محکم هستند که مطابق گفته خود عمل می آن . " هادوارف
 "شود.سقوطشان می

ها مزاحمان را دوست ندارند و با جادو و کمان از خجالتتان در  های الف سرگردان نباشید. آنبهتر است در جنگل . " هاالف 
توانید چیزهای زیادی از  آیند. ولی اگه یک الف از اون غرور لعنتی نژادی عبور کند و با شما مانند یک یکسان رفتار کند، میمی
 "موزید.ها بیاآن

پیدا کردن غذایی بهتر از غذای خانگی یک هفلینگ کار سختی است، به شرط آنکه حواستان باشد که سرتان به  . "هاهفلینگ
طلبی داشتند ممکن ای جاه ها ذره بخش. اگر هفلینگهای خوب مقابل یک آتش گرم و لذتسقف نخورد. غذای خوب و داستان 

 ".بود واقعا نژاد مهمی باشند

 
 
 های انسان ویژگ

 نگری به انسانکیل 
ی

 ها را دارد. ها دشوار است، اما کاراکت  انسان شما این ویژیک

 افزایش امتیاز توانای  

 یابند. عدد افزایش یم  1شما  های توانای  همه امتیاز 

 سن

 کنند. رسند و کمت  از یک قرن عمر یمها در اواخر نوجوای  به بزرگسایل یمانسان

 

  گرایش
ر
 اخالف
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ینانسان  شود. ها یافت یمها در میان آنها و بدترین ها گرایش خایص ندارند. بهت 

 اندازه

نظر از موقعیت شما در  سانت. رصف 180سانت قد تا باالی  150شود. از قد و ساختار انسان شامل بازه وسییع یم

 ( است. Mediumآن بازه، اندازه شما متوسط )

 رسعت 

 فوت است.  30شما شعت راه رفی    

 ها زبان 

ها به طور معمول  و  یک زبان دیگر به انتخاب خود صحبت کنید، بخوانید و بنویسید. انسان Commonتوانید یم

ند. آنهای گمنام را یاد یم ها ش و کار دارند، از جمله گویش افرادی که با آن  زبان ها عالقه دارند که میان صحبت  گت 

، عبارات بانخود از کلمای  که از ز  های دیگر قرض کردند استفاده کنند. دشنام اوریک، اصطالحات موسیق  الق 

ه.   و غت 
 نظایم دوارق 

 Variant Human|   شکل دیگر انسان 

ام شما ممکن است به شما اجازه  کند، دی راهنمای بازیکنان استفاده یم Featاگر گروه شما از قوانی   اختیاری  

 
ی

  جایگزینها های متفاوت را بدهد، که همه آناستفاده از این ویژیک
ی

 شود. انسان یم افزایش امتیاز توانای  ویژیک

 افزایش امتیاز توانای  

 شود. عدد اضافه یم 1به دو امتیاز توانای  مختلف به انتخاب شما 

 رت مها

 کنید. به انتخاب خود مهارت کسب یم  Skillدر یک 

Feat 

 کنید. به میل خود دریافت یم Featیک 

 Dragonborn    )اژدهازاده( ُبرن  دَرگن 

ها با عدم درک و ترس استقبال  گذارند که از آن های زاده شده از اژدهایان، با افتخار در دنیای  قدم یم برندرگن

اند، در اصل از تخم اژدها به عنوان یک  ها که توسط خدایان اژدها یا خود اژدهایان شکل گرفتهبرندرگن کند. یم

ون آمده   نژاد منحرص به فرد بت 
ی

ین ویژیک انسان )موجودات شبیه انسان مثل الف  های اژدها و شبه اند و ترکیت  از بهت 

اداری برای اژدهایان واقیع هستند، برچ  دیگر صفوف  ها خدمتگذاران وفبرنو دوارف( را دارند. برچ  از درگن

 ای دیگر شگردان هستند و هدف واضج ندارند دهند و عده های بزرگ تشکیل یمشبازان را در جنگ
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 اژدهاسان رسبلند 

  اند، گرچه فاقد بال و دم هستند. اولی   انسان ایستادهها بسیار شبیه اژدهایای  هستند که به شکیل شبه برندرگن

ها رابطه درون نژادی ظاهری  های درخشان اقوام اژدهای  خود داشتند، اما بعد از نسلهای  با رنگ ها پولک برندرگن

ها معموال برنج  و برنز است که گایه اوقات از قرمز تا طالی   های کوچک و فاخر آن اند. پولک تر پیدا کرده یکدست 

پوندی یا بیشت    300فوت و وزن   6.5م هستند و اغلب قدی نزدیک به ها بلند و محکباشد. آنو ست   میس متغت  یم 

های  محکم با سه انگشت و یک شست  ها پنجه کیلوگرم(. دست و پاهای آن  135مت  و  سانت   200دارند )معادل 

 روی هر دست هستند. 

های ها معموال پولک رنبها به شدت جریان دارد. این درگن برنخون نوع خایص از اژدها در برچ  از قبایل درگن 

، نقره  – تری به اجداد خود دارند شبیه ، سفید و سیاه براق یا طالی  ، آی 
، میس و برنز  قرمز روشن، ست   ای، برنج 

 درخشان. 

 قبایل خودکفا

 است. درگنبرن، قبیله مهم برای هر درگن 
ی

ی، حت  خدایان خود، برای  برنتر از حت  خود زندیک ها بیش از هرچت  

ام قائل هستند. رفتار هر یک از درگن قبیله خ آبروی  برای قبیله  گذارد و ی  ها بر افتخار قبیله او تاثت  یم برنود احت 

داند و عزت  ها موقعیت و وظایف خود درون قبیله را یم برنتواند منجر به اخراج یا تبعید شود. هر یک از درگن یم

 او خواستار حفظ مرزهای آن موقعیت است. 

ها برای مهارت و  برنبرن به طور کیل انعکایس از تالش مداوم برای بهبود خود است. درگن نژاد درگن   خودکفای  

ام قائلند. آن ی احت  ی  برتری در هرچت   ان حداکتر ها از شکست متنفر هستند و قبل از تسلیم شدن در کاری به مت  

هدق  مادام العمر است. اعضای سایر  برن استاد یک مهارت شدنکنند تا موفق شوند. برای یک درگن تالش یم 

ام یک درگن نژادهای  که از همی   عقاید برخوردارند به راحت  یم   برن را بدست آورند. توانند احت 

دهند که به کمک در  کنند که خودکفا باشند، اما گایه اوقات تشخیص یم ها سیع یم برناگرچه همه درگن 

ین مموقعیت های  قبیله است و وقت  یک قبیله نیاز به کمک  نبع برای چنی   کمک های دشوار نیاز است. اما بهت 

د. برن دیگر رجوع یم های درگندارد برای آن به قبیله   کند، قبل از آنکه از نژادهای دیگر یا حت  از خدایان کمک بگت 

 هابرناسایم درگن

ه خود را به عنوان نشان افتخار در اولویت  ها نام قبیلکنند، اما آنها در بدو تولد نایم شخص دریافت یم برندرگن

شود. این نام ممکن است یک  دهند. یک نام کودیک یا نام مستعار اغلب میان دوستان قدییم استفاده یم قرار یم

 رویداد را به یاد آورد یا بر اساس یک عادت ساخته شده باشد. 

 ,Arjhan, Balasar, Bharash, Donaar, Ghesh, Heskan, Kriv, Medrash, Mehen, Nadarr, Pandjed: مذکر اسایم

Patrin, Rhogar, Shamash, Shedinn, Tarhun, Torinn 

 ,Akra, Biri, Daar, Farideh, Harann, Havilar, Jheri, Kava, Korinn, Mishann, Nala, Perra: مونث  اسایم

Raiann, Sora, Surina, Thava, Uadjit 

 Climber, Earbender, Leaper, Pious, Shieldbiter, Zealous: کودک اسایم

 ,Clethtinthiallor, Daardendrian, Delmirev, Drachedandion, Fenkenkabradon, Kepeshkmolik: قبایل اسایم

Kerrhylon, Kimbatuul, Linxakasendalor, Myastan, Nemmonis, Norixius, Ophinshtalajiir, Prexijandilin, 

Shestendeliath, Turnuroth, Verthisathurgiesh, Yarjerit 

 

 
 
 برنهای درگنویژگ

 
ی

اث اژدهای  کاراکت  شما در ویژیک اک دارد آشکار یمبرنهای مختلق  که با سایر درگن مت   شود. ها به اشت 
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 افزایش امتیاز توانای  

 یابد. عدد افزایش یم  1ا شم Charismaعدد و امتیاز  2شما  Strengthامتیاز 

 سن

ون آمدن راه یم ها ساعتکنند. آنهای جوان به شعت رشد یم برندرگن  به   3روند، در ها پس از از تخم بت 
ی
سالگ

 به بزرگسایل یم 15رسند و در ساله یم 10اندازه یک کودک انسان 
ی
 کنند. سال عمر یم  80ها حدود رسند. آنسالگ

  گرایش
ر
 اخالف

 انتخای  آگاهانه بی   دو طرف انجام  برندرگن
 میان خت  و شر

ها تمایل به افراط و تفریط دارند و در جنگ کیهای 

 توانند موجودات وحشتنایک باشند. ها خوب هستند، اما کسای  که در طرف شر هستند یم برندهند. بیشت  درگن یم

 اندازه

 و میانگی   وزی  سانت   180. قدی بیشت  از تر از انسان هستند ها بلندتر و سنگی   برندرگن
کیلوگریم. اندازه    110مت 

 ( است. Mediumشما متوسط )

 رسعت 

 فوت است.  30شعت راه رفی   شما 

 اجداد اژدهای  

شما اجداد اژدهای  دارید. یک نوع اژدها را از جدول  

زیر انتخاب کنید. نوع سالح تنفیس و مقاومت شما  

 شود. یم بر اساس این نوع اژدها تعیی   

 سالح تنفس 

توانید از اکشن خود برای آزاد کردن انرژی مخرب  یم

استفاده کنید. نژاد اژدهای  شما اندازه، شکل و نوع  

کند. هنگایم که از سالح  آسیب بازدم را تعیی   یم

کنید، هر موجودی در  تنفیس خود استفاده یم 

محدوده بازدم باید یک تاس نجات بریزد، نوع آن  

این تاس   DCشود. اژدهای  شما تعیی   یمتوسط نژاد 

  Constitution+ مادیفایر  8نجات برابر است با 

شما. یک موجود در صورت شکست در تاس نجات  

2d6   و در صورت موفقیت نییم از آن آسیب

به   11، در لول 3d6به    6بیند. این آسیب در لول یم

4d6  5به  16و در لولd6  یابد. پس از  افزایش یم

احت کوتاه یا بلند را به اتمام نرسانده از سالح تنفیس استفاده کردید، نیم اینکه  اید از آن  توانید تا زمای  که یک است 

 استفاده کنید. 

 مقاومت در برابر آسیب 

 دارید.  Resistanceشما در برابر نوع آسیب مرتبط با نژاد اژدهای  خود 

 ها زبان 

 نوع اژدها  نوع آسیب  سالح تنفس 

(Dex Save) فوی    30در  5خط Acid Black (سیاه) 

(Dex Save)  فوی   30در  5خط Lightning Blue (  آی) 

(Dex Save)  فوی   30در  5خط Fire Brass (  برنج) 

(Dex Save) فوی    30در  5خط Lightning Bronze ( برنز) 

(Dex Save)  فوی   30در  5خط Acid Copper ( مس) 

(Dex Save)  فوی   30مخروط Fire Gold (  طالی) 

(Con Save)  فوی   30مخروط Poison Green (   سی) 

(Dex Save)  فوی   30مخروط Fire Red ( قرمز) 

(Con Save)  فوی   30مخروط Cold Silver ( اینقره  ) 

(Con Save)  فوی   30مخروط Cold White ( سفید) 
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خوانید و بنویسید. باور بر این است که زبان اژدهای  ییک از  صحبت کنید، ب Draconicو  Commonتوانید یم

رسد و  رود. این زبان برای اکتر موجودات خشن به نظر یم کار یمها است و اغلب در مطالعه جادو به ترین زبانقدییم 

 های محکم و صدای هیس است. شامل بسیاری از صامت

وم  
ُ
 Gnome  ن

شکافند: صدای  شود. بعص  صداها همهمه را یمهای  که نوم حضور دارد شنیده یممکانهمهمه مداوم فعالیت در 

وزی و به خصوص صدای انبوه خنده. نوم چرخ  و هر لحظه  دنده، انفجاری کوچک، فریاد تعجب یا پت 
ی

ها از زندیک

اع، اکتشاف، تحقیق، طراچ و بازی لذت یم   برند. مختص به اخت 

 پر جنب و جوش 

 از هر سانت  انرژی و اشت 
ی

فوت و وزن   3ها کیم بیش از مت  بدن کوچکش نمایان است. قد نوم یاق یک نوم برای زندیک

ها معموال با  ای آنهای برنزه یا قهوه کیلوگرم(. صورت   18-20مت  و سانت   90پوند است )معادل  45تا    40ها آن

درخشد. موهای روشن  ها از هیجان یم روشن آن شود و چشمانها( تزیی   یم الجثه آنلبخندی پهن )زیر بیت  عظیم 

ی ناپذیر نوم آن ون بزند، انگار که عالقه ست  چت   در اطراف را ابراز  ها نسبت به همهها تمایل دارد که از هر جهت بت 

 کند. یم

شخصیت یک نوم در ظاهرش نوشته شده است. ریش یک نوم مذکر، بر خالف موی وحیسر او، با دقت مرتب  

های  ها، اگرچه معموال با رنگهای نوم شود. لباس دار درآورده یم شود و اغلب به شکیل تت   و نوکیم  نگه داشته

 اند. شوند، با جواهرات برجسته و براق تزئی   شدهمالیم خایک دوخته یم 

 کوشا و مرسور 

 خود نهایت لذت را استخراج  انگت   است و آن ها، زنده بودن امری شگفتبه نظر نوم 
ی

ها از سه تا پنج قرن زندیک

 طوالی  ش یم کنند. انسانیم
ی

ها وقت زیادی را رصف  رود و الف ها ممکن است فکر کنند حوصله آدم از چنی   زندیک

ها حت  با تمام این مدت،  رسد که نوم کنند، اما به نظر یم های طوالی  خود یم های جهان در سالآرام چشیدن زیبای  

 از کارهای  که یم نیم 
 خواهند انجام دهند و دیدن کنند.  توانند به اندازه کاق 

ون بیاورند. آنکنند که گوی  نیم ها طوری صحبت یم نوم  توانند حت   ها یم توانند افکار را به شعت کاق  از ششان بت 

ها و نظرات خود هستند، با دقت به دیگران گوش کنند و در لحظات مناسب پاسخ  بیان ایده   هنگایم که در حال

 دقیق دهند. 

ها به همان اندازه خود را  های کالیم و فریب، آن خصوص شوچ  ها عاشق همه نوع جوک هستند، بهگرچه نوم 

عکنند. بسیاری از نوم تر یموقف کارهای جدی  ها مایلند در روند  اهری هستند. آنم ها مهندس، کیمیاگر و مخت 

 ای را بپذیرند و به خود بخندند. استاد کاری شدن اشتباه کنند، خطرهای جسورانه

 های روشن النه

 یم سازند. آنهای پر از تپه و جنگیل یم های خود را در شزمی   ها خانه نوم 
ی

ها  کنند اما از دوارف ها در زیر زمی   زندیک

ی دارند  ها  های آنبرند. خانهو هر زمان که بتوانند از دنیای طبییع و زنده در سطح زمی   لذت یم هوای تازه بیشت 

ها هستند به  اند. افرادی که مورد استقبال نومهای ساده کامال پنهان شدههای هوشمندانه و شابتوسط سازه 

 کنند. ها را پیدا نیم در وهله اول النهشوند، افرادی که مورد استقبال نیستند های روشن و گرم وارد یم شعت به النه

ع یمهای انسای  مستقر یمهای  که در شزمی   نوم  شوند. برچ  از  شوند معموال جواهرساز، مهندس، حکیم یا مخت 

ی جدی و  های نوم مخصویص را در خدمت خود دارند شاگردان آنهای انسای  معلم خانواده  ها از ترکیت  از یادگت 
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 طوالی  خود چندین نسل از یک خانواده انسای  را تعلیم  برنشوچ  لذت یم
ی

د. یک نوم ممکن است در طول زندیک

 دهد. 

 دیدن دنیا 

های کنجکاو و پرشور ممکن است به عنوان رایه برای دیدن دنیا یا برای عشق به کاوش شاغ ماجراجوی  بروند.  نوم 

ی شی    ع و شاید خطرناک به ثروت  های  که عاشق جواهر هستند ممکن است ماجراجوی  را به عنوم  نوان مست 

ی آن  را در  دهد، نوم ها را به سمت ماجراجوی  سوق یم ببینند. رصف نظر از اینکه چه چت  
ی

های  که این شیوه زندیک

ند، به همان اندازه که از هر فعالیت دیگری که انجام یمپیش یم   برند. دهند، از آن لذت یم گت 

 همیشه قدرشناس 

به مستهلگ وارد شده باشد.  ندرت پیش به میاید که یک نوم متخاصم یا بدخواه دیگری باشد، مگر اینکه به او رص 

 برند. ها از همرایه هرکس دیگری لذت یم کنند، اما آن ها را درک نیم طبیع آنها شوخدانند که بیشت  نژاد ها یمنوم 

 ها اسایم نوم

سم دارند. مادر، پدر، بزرگ قبیله، خاله و دای  و عمو و عمه،  ها حدود شش اها عاشق اسم هستند و بیشت  آننوم 

کدام ممکن است یک یا چند نام را به یک نوم بدهند و اسایم مستعار ممکن است توسط هرکیس ساخته و  هر 

اعاای از نام اجداد یا اقوام دور است، اگرچه برچ  از آنها معموال نسخهماندگار شده باشند. اسایم نوم  ت ها اخت 

کار" هستند، یک نوم از  ها و افراد دیگری که در مورد اسایم "محافظه کامال جدیدی هستند. هنگام برخورد با انسان

کنند که از  های  را انتخاب یمای و یک نام مستعار، و آنکند، یک نام شخص، یک نام قبیلهسه اسم استفاده یم 

 تر است. بخش گفتنشان از همه لذت

 ,Alston, Alvyn, Boddynock, Brocc, Burgell, Dimble, Eldon, Erky, Fonkin, Frug, Gerbo, Gimble: مذکر اسایم

Glim, Jebeddo, Kellen, Namfoodle, Orryn, Roondar, Seebo, Sindri, Warryn, Wrenn, Zook 

 ,Bimpnottin, Breena, Caramip, Carlin, Donella, Duvamil, Ella, Ellyjobell, Ellywick, Lilli: مونث  اسایم

Loopmottin, Lorilla, Mardnab, Nissa, Nyx, Oda, Orla, Roywyn, Shamil, Tana, Waywocket, Zanna 

 Beren, Daergel, Folkor, Garrick, Nackle, Murnig, Ningel, Raulnor, Scheppen, Timbers, Turen: قبایل اسایم

 ,Aleslosh, Ashhearth, Badger, Cloak, Doublelock, Filchbatter, Fnipper, Ku, Nim, Oneshoe: مستعار اسایم

Pock, Sparklegem, Stumbleduck 

 

 Subrace | انواع
  نومو  Forest Gnome|   نوم جنگیل وجود دارد:  D&Dهای  دو نوع اصیل نوم در جهان

 
 Rock|  سنگ

Gnome منابع را انتخاب کنید. . باید ییک از انواع یا موردی دیگر از دیگر 

 
 
 های نوم ویژگ

 
ی

یک با سایر نوم کاراکت  نوم شما دارای ویژیک  باشد. ها یمهای مشت 

 افزایش امتیاز توانای  

 یابد. عدد افزایش یم  2شما  Intelligenceامتیاز 

 سن
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 به بزرگ 40ها است اما در ها مانند انسانشعت رشد نوم 
ی
سال عمر   500تا   350ها بی   رسند. آن سایل یمسالگ

 کنند. یم

  گرایش
ر
 اخالف

ع  ها عموما خوب هستند. کسای  که به قانون نوم  مندی گرایش دارند حکیم، مهندس، محقق، دانشمند یا مخت 

ها خوش  شوند. نوم شوند. کسای  که به هرج و مرج گرایش دارند نقال، عیار، سیار یا جواهرسازی بوالهس یم یم

ور. های  که حقهآنقلب هستند و حت     باز هستند بیشت  بازیگوش هستند تا شر

 اندازه

. سایز شما کوچک )  20سانت با میانگی   وزی   120و   90قد بی     شود. ( محسوب یم Smallکیلوی 

 رسعت 

 فوت است.  25شعت راه رفی   شما 

 تاریگ  در دید

ایط   در زیر زمی   عادت دارید، در شر
ی

توانید در نور کم  تاریک و کم نور دید خوی  دارید. شما یم از آنجای  که به زندیک

، و در تارییک مانند نور کم ببینید. شما نیم  60در فاصله   خود مانند روشنای 
توانید رنگ را در تارییک تشخیص  فوی 

ی یمدهید و فقط سایه  بینید. های متفاوی  از خاکست 

 زیرگ نویم 

 دارید.  Advantageمقابل جادو،   Charismaو   Intelligence ،Wisdomهای نجات در تاس

 ها زبان 

صحبت کنید، بخوانید و بنویسید. زبان نویم که از الفبای دوارق  استفاده   Gnomishو  Commonتوانید یم

 اند، در جهان مشهور است. های پر از دانیسر که با آن نوشته شده های فت  و مقالهکند، به دلیل رساله یم

 Forest Gnome|    نوم جنگیل

 کاری دارید. شما به عنوان یک نوم جنگیل مهاری  ذای  برای جادوی شاب و مخق  

 افزایش امتیاز توانای  

 یابد. عدد افزایش یم  1شما   Dexterityامتیاز 

 ایلوژنیست مادرزاد 

یپ   ابیلیت  جادوگری شما برای آن است.  Intelligenceدانید. را یم  Minor Illusionشما کنت 

 ارتباط با حیوانات کوچک 

 تر داشته باشید.  یا کوچک   Smallتوانید از طریق صدا و اشاره، ارتبایط سطج و ساده با حیوانات شما یم 

 
 
 Rock Gnome|   نوم سنگ

ی نسبت به دیگر نوم  ، ابتکار، خالقیت و شسخت  بیشت 
ی

 ها دارید. شما به عنوان یک نوم سنیک
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 افزایش امتیاز توانای  

 یابد. عدد افزایش یم  1شما  Constitutionامتیاز 

 دانش آرتیفیرسها 

، وسایل کیمیاگری یا دستگاه  Intelligence (History)هر زمان که تاس  ء جادوی 
های برای چک کردن یک یسر

ان آن که به طور معمول اضافه یم توانی   دو برابر پروفیشنیس بونس خود را بهریزید، یم فناوری یم  کنید،  جای هر مت  

 به آن اضافه کنید. 

 تینکر 

ساعت زمان و موادی به   1توانید آن ابزار، یم مهارت دارید. با استفاده از  Tinker’s Toolsشما در استفاده از ابزار 

ساعت )مگر  24(. این دستگاه پس از AC 5, 1 hpخرج کرده تا یک دستگاه بسیار کوچک بسازید )   gp 10ارزش 

افتد. در صورت از کار افتادن، ساعت زمان برای تعمت  آن بگذارید( یا با یک اکشن توسط شما از کار یم   1اینکه 

ید. یم   توانید موادییم  توانید تا سه عدد دستگاه فعال داشته باشید. که خرج آن کردید را پس بگت 

 سازید، ییک از موارد زیر را انتخاب کنید: هنگایم که یک دستگاه یم 

بازی یک حیوان، هیوال یا شخص مثل قورباغه، موش، پرنده، اژدها یا شباز است.  این اسباب  بازی کوگ: اسباب

د، اسباب  قرار یمهنگایم که روی زمی    فوت روی زمی   در یک جهت تصادق  حرکت   5بازی در هر نوبت شما گت 

 آورد. کند. با توجه به موجودی که شبیه آن است، صداهای متناست  نت   در یم یم

 را درست کنید.  کند که یم این دستگاه آتش کوچیک را درست یم  زنه: آتش
ی

توانید با آن شمع، مشعل یا آتش بزریک

 زنه نیاز به اکشن شما دارد. فاده از آتش است

 : کند. وقت  جعبه  شود یک آهنگ با صدای متوسط پخش یماین جعبه موسیق  هنگایم که باز یم  جعبه موسیفر

 شود. رسد پخش آن متوقف یم شود یا به انتهای آهنگ یمبسته یم

 Half-Elf الف  - نیمه

ها  گویند که آن ها تعلق ندارند. برچ  یمواقیع به هیچکدام از آنها در دو جهان هستند، اما به طور الف -نیمه

 
ی

ین ویژیک طلت  که توسط  ها، ابتکار و جاه اند: کنجکاوی انسانهای والدین انسان و الف خود را به ارث برده بهت 

ی الف ظرافت الف    نها در میان انساالف ها. برچ  از نیمهها تصفیه شده، عشق به طبیعت و سالیق هت 
ی

ها زندیک

بینند که ها دوستان و عزیزانشان را یمافتد، آن ها فاصله یمکنند و به دلیل اختالفات عاطق  و جسیم میان آنیم

  دهد. برچ  دیگر با الف ها را تحت تاثت  قرار یم الف -اند در حایل که گذر زمان به سخت  نیمه چطور پت  شده 
ی

ها زندیک

 خود در  بینند که هم سن و ساالن آنرسند یمها به بلوغ یم جاودان آنهای کنند و وقت  در شزمی   یم
ی

ها به زندیک

ند،  توانند در هیچ ها که نیم الف -دهند. بسیاری از نیمهدوران کودیک ادامه یم  کدام از این دو جامعه قرار بگت 

ند یا با افراد دیگر همراه و مشغول ماجراجوی  یمرو یمشگردای  را پیش   د شونگت 

 از دو جهان

قدر هر ها هم ها. از نظر قدی، آنها، شبیه انسانها هستند و از نظر الف ها شبیه الف الف -ها، نیمهاز نظر انسان

ها از  ها عریض. طول آنها ظریف هستند و نه به اندازه انساندو والدین خود هستند، هرچند نه به اندازه الف 

( و وزن آنسانت   180و  150فوت ) 6فوت تا حدود  5پایی    باشد  کیلوگرم( یم   80تا   45پوند )  180تا   100ها از مت 

الف موی صورت دارند و گایه اوقات ریش  -تر از زنان هستند. مردان نیمه تر و سنگی   و مردها فقط کیم بلند 
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 یم
ی

والدین انسای  و الق   ها در جای  بی   الف -های نیمهگذارند تا اصل و نسب الق  خود را پنهان کنند. رنگ و ویژیک

های والدین الف خود را  ها معموال چشم دهند. آناین تنویع حت  بیشت  از آن دو نژاد نشان یمخود قرار دارد، بنابر 

 برند. به ارث یم 

 دیپلمات یا رسگردان 

ند و در جنگل یم ها هیچ شزمیت  برای خود ندارند، گرچه در شهرهای انسای  مورد استقبال قرار الف -نیمه های گت 

، مورد استقبال قرار یم ، هرچند کمت   نت  
ند. در مناطق  از شهرهای بزرگ که الف الق  ها اغلب با هم  ها و انسانگت 

ها  ای زیاد هستند که بتوانند جوامع کوچیک مخصوص خود تشکیل دهند. آنها گاه به اندازه الف -تعامل دارند، نیمه

ت با نیمه  در میان این دو جهان چیست، های دیگر، که تنها افرادی هستند که درک یمالف -از معاشر
ی

کنند زندیک

 برند. لذت یم

  الق  سال-ها در حدی غت  معمول هستند که ممکن است نیمهالف -گرچه، در بیشت  مناطق جهان، نیمه
ی

ها زندیک

ت اجتناب یم  ها ترجیحالف -کند بدون اینکه با هم نوع دیگری دیدار کند. برچ  از نیمه دهند به طور کیل از معاشر

، جنگلبان یا ماجراجو در حیات وحش شگردان یم شوند و به ندرت از تمدن بازدید  کنند، و به عنوان شکارچ 

شوند. در مقابل، دیگران خود را درون جامعه  ها، توسط عطش سفر و سیارت هدایت یمها مانند الف کنند. آنیم

برداری استفاده بسیاری های دیپلماتیک یا برای کاله های اجتمایع خود در نقش ت و مهارت اندازند و از جذابی یم

 کنند. یم

ان ممتاز   سفی 

ک ها در سنی   پایی   یاد یم الف -بسیاری از نیمه ند که با همه کنار بیایند، خصومت را خنتر کنند و نقاط مشت  گت 

ها برخوردار  ها بدون خایم آنها و از انرژی انسانبدون شدی آن ها از ظرافت الق  پیدا کنند. به عنوان یک نژاد، آن

ان برجستهتوانند میانج  ها غالبا یمهستند. آن ها، زیرا هر دو طرف  ها و انسانای شوند. )به جز میان الف ها و سفت 

 الف از طرف مقابل مشکوک هستند(. -به طرفداری نیمه

 هاالف-اسایم نیمه

  های  که میان الف الف -کنند. به طور معمول، نیمهنامگذاری انسای  یا الق  استفاده یم   ها از رسومالف -نیمه
ی

ها زندیک

 یم های  که میان انسانالف -کنند بر اساس رسوم انسای  و نیمهیم
ی

کنند بر اساس رسوم الق  نامگذاری  ها زندیک

 گنجند. دو جامعه نیم ها واقعا در هیچکدام از این شود که آنشوند، گوی  که تاکید یمیم

 

 

 
 
 الف- های نیمهویژگ

ک با الف -کاراکت  نیمه  مشت 
ی

 مختص نیمهالف شما دارای برچ  ویژیک
ی

 ها است. الف -ها و برچ  ویژیک

 افزایش امتیاز توانای  

 یابند. عدد افزایش یم  1عدد و دو امتیاز توانای  دیگر به انتخاب شما  2شما  Charismaامتیاز 

 سن

 به بزرگ  20ها است و در ها مانند انسانالف -نیمهشعت رشد 
ی
تری از رسند. اما عمر بسیار طوالی  سایل یمسالگ

 یم   180ها دارند و معموال از انسان
ی

 کنند. سال بیشت  زندیک
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ش قائل  ها برای آزادی شخص و بیان خالقانه ارز ها به هرج و مرج گرایش دارند. آنها همانند الف الف -نیمه

وان. آن ان دارند نه تمایل به داشی   پت  های دیگران گذارند، از خواستهها قوانی   را زیر پا یم هستند و نه عشق به رهت 

 شوند و گایه اوقات غت  قابل اعتماد یا حداقل غت  قابل پیش بیت  هستند. خشمگی   یم

 اندازه

مت  دارند. سایز شما متوسط  سانت   180تا   150 ها هستند و قدی بی   اندازه انسانها تقریبا هم الف -نیمه

(Medium .است ) 

 رسعت 

 فوت است.  30شعت راه رفی   شما 

 تاریگ  در دید

ایط تاریک و کم نور دید عایل دارید. شما یم  ، در شر فوی  خود   60توانید در نور کم در فاصله  به لطف خون الق 

، و در تارییک مانند نور کم   های توانید رنگ را در تارییک تشخیص دهید و فقط سایه ببینید. شما نیم مانند روشنای 

ی یم  بینید. متفاوی  از خاکست 

 ِ
 
 اجداد ف

 در تاس
ی

د. دارید و جادو نیم Advantageهای نجات مقابل شیفتیک  تواند شما را به خواب فرو بت 

 تنوع مهاریر 

 شوید. به انتخاب خود ماهر یم Skillدر دو 

 ها زبان 

 و یک زبان دیگر به انتخاب خود صحبت کنید، بخوانید و بنویسید.   Common ،Elvishوانید تیم

 Half-Orc اورک  - نیمه

وهای خود را به یک گروه بزرگ قبایل اورک و انسان گایه اوقات متحد یم  کنند و باعث  تر تبدیل یم شوند، نت 

ی یک وارالک قدرتمند یا پس از سال شوند. این اتفاق ممکن است تحت های اطراف یموحشت شزمی    ها رهت 

شوند.  ها متولد یماورک -شوند، نیمهمبارزه و به جای  نرسیدن اتفاق بیفتد. وقت  این اتحادها با ازدواج بسته یم

شود. برچ  برای  ها باعث برتری نسبت به رقبا یمرسند و خون انسای  آنها به ریاست قبیله یم اورک -برچ  از نیمه

شوند و به  ها ماجراجو یم کنند. بسیاری از آنتر تالش یمها و سایر نژادهای متمدنارزش خود میان انسان اثبات

 یم شهری  فوق 
ی

 رسند. العاده یا بدنایم بزریک
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 زخیم و قدرتمند 

ی، پیشای  شیبرنگدانه  اث اوریک یکهای برجسته باعث یمرفته و دندانهای پیش دار، فکهای خاکست    شوند مت 

باشد  پوند یم  250تا   180ها معموال بی   فوت و وزن آن 7تا  5ها بی   اورک -اورک کامال واضح باشد. قد نیمه-نیمه

 کیلوگرم(.   110تا  80مت  و  سانت   210تا  150)معادل 

های زیبا در نظر یمهای جنگ را به عنوان نشانه غرور و زخمها جای زخم اورک ند.  گت  های زینت  را به عنوان چت  

 سابق یا تبعید آن اورک است. هر نیمه-های دیگر یک اورک یا نیمهاگرچه زخم 
ی

اوریک که میان -اورک، نشانه بردیک

 کرده است زخم ها یا در نزدییک آن اورک
ی

اوریک در  -های  دارد، خواه نشانه تحقت  باشد یا غرور. چنی   نیمهها زندیک

 کند ممکن است ا صوری  که میان انسان
ی

م پنهان کند. ها را با افتخار نشان دهد یا آنین زخم ها زندیک  ها را با شر

 هانشی   قبایل و زاغه

 یم ها اغلب میان اورک اورک -نیمه
ی

ها را  اورک -ها احتمال زیادی دارند که نیمههای دیگر، انسانکنند. از نژاد ها زندیک

 یم همیشه در شزمی   ها نباشند تقریبا ها در صوری  که میان اورک اورک-بپذیرند و نیمه
ی

کنند.  های انسای  زندیک

نشی   شهر خواه خود را در میان قبایل خشن بربر ثابت کنند خواه در محله  های بزرگ دست و پا بزنند،  های فقت 

برند پیش  ها توسط قدرت جسیم، استقامت و قاطعیت  که از اصل و نسب انسای  خود به ارث یماورک -نیمه

 روند. یم

 پذیرسی مردد 

ها  ها متنفر هستند را کسب کند. برچ  از آنکند تا مورد قبول کسای  که از اورک اورک رایه پیدا یم -هر نیمه

وی  نشان ها به کنند توجیه به خود جلب نکنند. تعدادی از آنگت  هستند و سیع یم گوشه
طور علت  تقوا و خوشر

 سیعیم
ی

(. بعص  دیگر، به سادیک  یا دروغی  
ها کنند آنقدر خشن باشند که دیگران فقط از آن  یمدهند )خواه حقیق 

 پرهت   کنند.  

 هااورک-اسایم نیمه

 که در آن پرورش یافته اورک -نیمه
ی

خواهد میان اورک که یم-اند دارند. یک نیمهها معموال اسایم متناسب با فرهنیک

ها با اسایم  اورک-. برچ  از نیمهها جا بیفتد ممکن است یک اسم اوریک را با یک اسم انسای  معامله کند انسان

ند زیرا فکر یمانسای  تصمیم یم ند یک نام اوریک خشن به خود بگت   شود. کنند این باعث ترس دیگران یمگت 

 Dench, Feng, Gell, Henk, Holg, Imsh, Keth, Krusk, Mhurren, Ront, Shump, Thokk: مذکر اورگ اسایم

 ,Baggi, Emen, Engong, Kansif, Myev, Neega, Ovak, Ownka, Shautha, Sutha, Vola: مونث اورگ اسایم

Volen, Yevelda 

 
 
 اورک - های نیمهویژگ

 -کاراکت  نیمه
ی

 شود. های خایص دارد که از تبار اوریک شما نایسر یماورک شما ویژیک

 افزایش امتیاز توانای  

 یابد. عدد افزایش یم  1شما  Constitutionعدد و امتیاز  2شما  Strengthامتیاز 

 سن

 به بزرگسایل یم 14شوند و در حدود ها بالغ یم تر از انسانها کیم شی    ع اورک -نیمه
ی
تر  ها بسیار شی    ع رسند. آنسالگ

 کنند. سال عمر یم 75ندرت بیش از  شوند و به پت  یم 
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ند و معموال به سوی خوی  تمایل ندارند. نیمهها از والدین اوریک خود تمایل به هرج و مرج یم اورک -نیمه - گت 

 در میان آنها پرورش یافته های  که میان اورک اورک
ی

ور هستند. اند و مایل به زندیک  ها هستند، معموال شر

 اندازه

مت  است.  سانت    210تا  150ها از حدود هستند و طول آن ها تر از انسانتر و حجیم ها تا حدی بزرگ اورک -نیمه

 ( است. Mediumسایز شما متوسط )

 رسعت 

 فوت است.  30شعت راه رفی   شما 

 تاریگ  در دید

ایط تاریک و کم نور دید عایل دارید. شما یم  فوی  خود   60توانید در نور کم در فاصله به لطف خون اوریک، در شر

، و در تار  های توانید رنگ را در تارییک تشخیص دهید و فقط سایه ییک مانند نور کم ببینید. شما نیم مانند روشنای 

ی یم  بینید. متفاوی  از خاکست 

 تهدیدآمی   

 کنید. مهارت کسب یم Intimidationدر 

 استقامت مداوم 

کنید. تا زمای  که  سقوط   1توانید در عوض به جان شوید، یم رسد اما درجا کشته نیم یم  0هنگایم که جان شما به 

احت طوالی  را تمام نکنید، نیم   استفاده کنید. یک است 
ی

 توانید دوباره از این ویژیک

 حمالت وحشیانه 

به هنگایم که با یک سالح نزدیک  های آسیب را یک بار دیگر  توانید ییک از تاس کنید، یموارد یم Criticalزن رص 

 کنید.   بریزید و آن را به آسیب اضاق  کریتیکال اضافه

 ها زبان 

های  سخت  زبای  تند و خشن با صامت Orcصحبت کنید، بخوانید و بنویسید.  Orcو  Commonتوانید یم

 شود. نوشته یم   Dwarvishاست. این زبان برای خود هیچ خظ ندارد و به خط 

 Tiefling  تیفلینگ  
ه شدن و زمزمه، خشونت و توهی   در خیابان،  اعتمادی و ترس در همه چشمان: این شنوشت  ی  استقبال با خت 

ها پیمای  است که  دانند دلیل این واکنش ها یمها است. قسمت بدتر ماجرا این است که تیفلینگتمایم تیفلینگ 

بسته شده است. نتیجه آن پیمان، تزریق ماهیت   آسمودئوس، ارباب نُه جهنم  چندین نسل قبل با 
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ها نیست، بلکه نتیجه یک  ها تقصت  آن ها است. ظاهر و طبیعت تیفلنگ نگشیطای  آسمودئوس به خون تیفلی

 ها و فرزندانشان همیشه مسئول آن خواهند بود. گناه قدییم است که آن 

 خون شیطای  

رسند. با این حال،  اند و به طور کیل هنوز هم تا حدودی انسای  به نظر یمها از خطوط خوی  انسای  آمده تیفلینگ

اث جهنیم های بزرگ با اشکال مختلق   ها شاخها برجای گذاشته است. تیفلینگ ها تاثت  روشت  در ظاهر آن آنمت 

های مارپیچ به باال  های پیچیسر مثل قوچ، برچ  راست و بلند مانند غزال و تعدادی دیگر شاخ دارند: بعص  شاخ

( که هنگام ناراحت  یا  سانت    150تا  120قوت )معادل   5تا   4ها دیم ضخیم به طول  مانند بز کویه دارند. آن مت 

دست و ها یک تت   است و چشمان آنها به وضوح نوک مانند آنپیچد. دندان سگ عصت  شدن دور پاهایشان یم

ای از سفیدی یا مردمک چشم. رنگ پوست  بدون نشانه  –ای یا طالی  سیاه، قرمز، سفید، نقره  –رنگ هستند یک

دهآن باشد.  های مختلف قرمز نت   یمدهد، اما شامل سایههای انسان را پوشش یم نگای از ر ها طیف گست 

ه است: از سیاه یا قهوه هایشان پایی   یمموهایشان که از پشت شاخ ه، آی  یا بنفش. آید، معموال تت   ای تا قرمز تت 

 متگ به خود و مشکوک 

 یم تیفلینگ
ی

، اغلب در خشن کنند که بیشت  در شهرهایها در جوامع کوچیک زندیک ها، پیدا  ترین مناطق آنانسای 

دار، دزد یا شدسته تبهکاران یمشوند. جای  که آن یم ها در میان سایر کند. گایه اوقات آن ها را تبدیل به کالهت 

 یم اقلیت 
ی

ی با آن های دیگر زندیک ام بیشت   شود. ها رفتار یمکنند و با احت 

ها  باید راه خود را در جهان باز کنند و برای زنده ماندن باید قوی باشند. آن دانند که های فاقد وطن، یمتیفلینگ

دهند که به او  کنند، اما وقت  همراهان یک تیفلینگ نشان یمکند دوست است اعتماد نیم شی    ع به کیس که ادعا یم 

تیفلینگ به کیس وفادار باشد،  ها نشان دهد. زمای  که یک  آموزد که همان اعتماد را به آن اعتماد دارند، تیفلینگ یم 

 او برای همیشه دوست یا متحدی استوار است 

 بدگمای  متقابل

اث جهنیم یک تیفلینگ نه تنها در شکل ضاهری،  ها مشکوک هستند، آنمردم به تیفلینگ  ها فرض دارند که مت 

تیفلینگ به مغازه کاالهای خود را کامال  داران هنگام ورود یک  بلکه در شخصیت و اخالق او اثر گذاشته است. مغازه

ها را مسئول وقایع  زیر نظر دارند، ممکن است نگهبان شهر برای مدی  یک تیفلینگ را دنبال کند و عوام تیفلینگ 

ها برخورد با  گذارد. سالدانند. واقعیت این است که خون یک تیفلینگ بر شخصیت او تاثت  زیادی نیم عجیب یم

دهند. برچ   های مختلف پاسخ آن را یمها به روش گذارد و آنها تاثت  یم صیت اکتر تیفلینگاعتمادی بر شخی  

ور مطابقت داشته باشند، اما برچ  پرهت  کار هستند. اکتر آندهند با کلیشهترجیح یم  ها رصفا از نحوه واکنش  های شر

، یک تیفلینگ اغلب توانای   اعتمادی در مردم به خود بسیار آگاه هستند. پس از مقابله با این ی   تمام دوران جوای 

 یا ترساندن به 
ی

 آورد. دست یمغلبه بر تعصب را از طریق فریبندیک

 هااسایم تیفلینگ 

ده قرار یمهای تیفلینگ نام ند. تیفلینگ ها در سه دسته گست  آیند معموال  های  که در یک فرهنگ دیگر به دنیا یم گت 

را دارند که در یط   Infernalها اسایم برگرفته از زبان جهنیم را دارند. برچ  از آنکننده آن فرهنگ های منعکس نام

اث شیطای  آن نسل تر، در تالش برای  های جوانها است. برچ  تیفلینگها منتقل شده است و نشان دهنده مت 

 جای  در جهان، نایم را انتخاب یم
کنند که بیانگر تقوا یا مفهوم دیگری است و سپس سیع در تجسم آن  یافی  

، نام انتخاب شده یک   یف است، برای دیگران، یک شنوشت تلخ. مفهوم دارند. برای برچ   هدف شر

 ,Akmenos, Amnon, Barakas, Damakos, Ekemon, Iados, Kairon, Leucis, Melech: مذکر شیطای   اسایم

Mordai, Morthos, Pelaios, Skamos, Therai 

 ,Akta, Anakis, Bryseis, Criella, Damaia, Ea, Kallista, Lerissa, Makaria, Nemeia: مونث شیطای   اسایم

Orianna, Phelaia, Rieta 
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 ,Art, Carrion, Chant, Creed, Despair, Excellence, Fear, Glory, Hope, Ideal, Music, Nowhere: تقوا اسایم

Open, Poetry, Quest, Random, Reverence, Sorrow, Temerity, Torment, Weary 

 
 
 های تیفلینگ ویژگ

اک دارد. صفات نژادی خایص را با بقیه تیفلینگکاراکت  تیفلینگ شما   ها در اثر تبار جهنیم خود در اشت 

 افزایش امتیاز توانای  

 یابند. عدد افزایش یم  1شما  Intelligenceعدد و امتیاز  2شما  Charismaامتیاز 

 سن

 کنند. ها است اما چند سایل بیشت  عمر یمها مانند انسانشعت رشد تیفلینگ 

  گرایش
ر
 اخالف

ارت گرایش ذای  نداشته باشند، اما بسیاری از آنتیفلینگ ور یا نه،  ها به آن یم ها ممکن است به شر رسند. شر

 ها به هرج و مرج است. ها معموال باعث گرایش آنطبیعت مستقل آن

 اندازه

 ( است. Mediumها هستند. سایز شما متوسط )اندازه انسانها هم تیفلینگ

 رسعت 

 فوت است.  30راه رفی   شما  شعت

 تاریگ  در دید

ایط تاریک و کم نور دید عایل دارید. شما یم  ، در شر فوی  خود   60توانید در نور کم در فاصله به لطف خون شیطای 

، و در تارییک مانند نور کم ببینید. شما نیم  های توانید رنگ را در تارییک تشخیص دهید و فقط سایه مانند روشنای 

ی یممتفاوی    بینید.  از خاکست 

 مقاومت جهنیم 

 دارید.   Fire Damage ،Restistanceمقابل 

اث شیطای    می 

یپ  را یک بار به   Hellish Rebukeتوانید اسپل رسید، یم یم  3دانید. وقت  به لول را یم  Thaumaturgyکنت 

احت بلند توانای    2عنوان یک اسپل لول   اجرا کنید و بعد از است 
ی

 استفاده دوباره آن را کسب کنید. وقت   با این ویژیک

احت بلند توانای  استفاده   Darknessتوانید اسپل رسید، یم یم  5به لول   اجرا کنید و بعد از است 
ی

را یک با این ویژیک

 دوباره آن را کسب کنید.  

 ها زبان 

 صحبت کنید، بخوانید و بنویسید.  Infernalو  Commonتوانید یم
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 ها کلس   : 3 فصل
 العادهماجراجویان افراد خارق 

ی
شوند که دیگران هرگز جرات انجام آن  ای یمای هستند که با عطش هیجان وارد زندیک

کمت   های  را یط کنند که  های تاریک جهان را کشف کنند و چالش ها قهرمانای  هستند که مجبورند مکانرا ندارند. آن 

 توانند در برابر آن بایستند. اشخایص یم

تواند انجام دهد است. این فراتر از یک حرفه است. این هویت  کلس تعریف اولیه آنچه شخصیت شما یم 

های دیگر در  شخصیت شماست. کلس طرز تفکر شما در مورد جهان و تعامل با آن و رابطه شما با افراد و قدرت

Multiverse  اتژی و تاکتیک ببیند و خود را  دهد. را شکل یم برای مثال، یک فایت  ممکن است جهان را از منظر است 

تر ببیند. در مقابل، یک کلریک ممکن است خود را به عنوان یک  نظام در یک بازی بسیار بزرگ فقط یک پیاده 

ی بی   خدایان مختلف ببیند. در حایل که   ایت  در گروه یا ارتش  فخدمتگذار مشتاق در نقشه عظیم یک خدا یا درگت 

 مزدوران آشنا دارد، کلریک ممکن است تعدادی کشیش، پاالدین و فدای  بشناسد که با او هم عقیده هستند. 

 
ی

ها و جادوهای یک ویزارد را به شما  ها و زره های خایص مانند تسلط یک فایت  بر سالحکلس شما انواع ویژیک

، کلس شما فقط دو دهد. در لول یم  به شما یمهای پایی  
ی

 یا سه ویژیک
ی

فت در لول، ویژیک ی دهد، اما با پیشر های بیشت 

 به دست یم 
ی

 یابند. های موجود شما اغلب بهبود یم آورید و ویژیک

دهد و توضیح مفصیل در  بخش هر کلس در این فصل شامل جدویل است که مزایای هر لول آن کلس را توضیح یم 

 ها نت   موجود است. مورد هر یک از آن

فت یم ما کنند. یک روگ ممکن است مست  زندگیش را تغیت  دهد و  جراجویان گایه اوقات در بیش از یک کلس پیشر

فت خود ادامه دهد. الف  های رزیم  ها مهارت به کلس کلریک شی بزند، اما در عی   حال به عنوان یک روگ به پیشر

روند. قوانی   اختیاری برای  به طور همزمان پیش یم کنند و به عنوان فایت  و ویزارد  را با آموزش جادوی  ترکیب یم 

 شود. یافت یم 6شود، در فصل نامیده یم   Multiclassها به این روش، که  ترکیب کلس 

ده کلس  شوند و بیشت  ماجراجویان از یافت یم D&Dتقریبا در هر دنیای  – اند آمده  صفحه بعد که در جدول   –ست  

 ها هستند. آن
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 توضیح  کلس
Hit 

Dice 
 مهارت سالح و زره  مهارت تاس نجات  توانای  اصیل 

Artificer 

اع، آرتیفیشها از   اساتید اخت 
برای ساخت  نبوغ و جادو  
استفاده  العاده اشیاء خارق
 کنند یم

d8 Intelligence 
Constitution 

& Intelligence 

زره سبک و متوسط | ست  |  
های ساده | سالح گرم )در  سالح

 صورت وجود در بازی( 

Barbarian 

 که  خشن و  یبدو   ی  جنگجو
 قدرت خشم از  استفاده با 

 شیافزا را  خود   دنیجنگ
 دهد یم

d12 Strength 
Strength & 

Constitution 
  تمام|  ست  |  متوسط و  سبک زره

 هاسالح

Bard 

 از  که  بخشالهام یجادوگر 
 یبرا  ق  یموس و  هت   یو ت  ن

 کمک  چه-  مختلف یجادوها
  بردن ی   ب از  چه و  ارانشی به

 کند یم  استفاده -دشمنان

d8 Charisma 
Dexterity & 
Charisma 

|   ساده یهاسالح |  سبک زره
Hand Crossbow | 

Longsword | Rapier | 
Shortsword 

Cleric 
جادوی  که  قهرمان یسر یکش

الیه را در خدمت قدری  واال 
د به کار یم  گت 

d8 Wisdom 
Wisdom & 
Charisma 

|   ست  |  متوسط و  سبک زره
 ساده  یهاسالح

Druid 

 که  باستای   انیاد از  کاهت  
 از  را  شییجادو  یهاقدرت

  به تواند یم  و  د ت  گیم  عتیطب
  لیتبد مختلف واناتیح 

 شود 

d8 Wisdom 
Intelligence & 

Wisdom 

( |  یفلز  ت  غ) متوسط و  سبک زره
 یهاسالح اکتر ( | یفلز  ت  غ) ست  
 | Club | Dagger | Dart) ساده

Javelin | Mace | Quarterstaff 
| Scimitar | Sickle | Sling | 

Spear) 

Fighter 

 و  ها کیتکن و  دنیجنگ استاد 
  یهاکیتاکت

ی
 در  ها ت  یفا. جنیک

 یاحرفه ها سالح یهمه
  یادیز  انعطاف و  هستند 
 یوهی ش انتخاب یبرا

 دارند  خود   دنیجنگ

d10 
Strength  یا 

Dexterity 
Strength & 

Constitution 
 هاسالح تمام|  ست  |  ها زره تمام

Monk 

ها استاد   از  که  رزیم یهت 
  به دنیرس یبرا بدنش قدرت
  روح و  جسم  در  کمال  تی نها 

 د کنیم  استفاده

d8 
Dexterity & 

Wisdom 
Strength & 

Wisdom 
 Shortsword|   ساده یهاسالح

Paladin 
  به د یمق که  الیه یاهیشوال
 است  مقدس سوگند  کی

d10 
Strength & 
Charisma 

Wisdom & 
Charisma 

 هاسالح تمام|  ست  |  ها زره تمام

Ranger 

  یهامهارت از  که  ی  جنگجو
 
ی

  یبرا عتیطب یجادو   و  جنیک
 در  دها ی تهد انواع با  مبارزه

 استفاده تمدن یمرزها یفرا
 کند یم

d10 
Dexterity & 

Wisdom 
Strength & 
Dexterity 

  تمام|  ست  |  متوسط و  سبک زره
 هاسالح

Rogue 

 از  که  یموذ شخص کی
 یبرا یگر لهیح   و  یکار مخق  
  دشمنان و  موانع از  شدن رد 

 کند یم  استفاده

d8 Dexterity 
Dexterity & 
Intelligence 

|   ساده یهاسالح |  سبک زره
Hand Crossbow | 

Longsword | Rapier 
|Shortsword 

Sorcerer 
  را  اشذای   یجادو  که  یساحر 

  خاندانش از  ا ی و  هیهد کی از 
 د ت  گیم

d6 Charisma 
Constitution 
& Charisma 

Dagger | Dart | Sling | 
Quarterstaff | Light 

Crossbow 

Warlock 

  از  را  شیجادو  که  یجادوگر 
  موجود  کی با  معامله قیطر 

 یگر ید ی  ایدن از  که  یعیفراطب
 آورده دستبه است

d8 Charisma 
Wisdom & 
Charisma 

 ساده  یهاسالح |  سبک زره

Wizard 
جادوگری عالم که قادر به  
دستکاری چهارچوب هست  

 است 

d6 Intelligence 
Intelligence & 

Wisdom 

Dagger | Dart | Sling | 
Quarterstaff | Light 

Crossbow 

 



t.me/YadollahDnD Yadollah’s Guide to D&D YadollahDnD.ir 

 
 

68 

Artificer 
Spell Slot 

5th 4th 3rd 2nd 1st 

Cantrip 

های  که  
 دانید م 

اشیایی که  
Infuse  
 اید کرده 

Infusion 

های  که  
 دانید م 

 ها توانای  
  Features 

امتیاز مهارت  
Proficiency 

Bonus 

سطح  
Level 

- - - - 2 2 - - 
Optional Rule: Firearm 

Proficiency, Magical 
Tinkering, Spellcasting 

+2 1 

- - - - 2 2 2 4 Infuse Item +2 2 

- - - - 3 2 2 4 
Artificer Specialist, The 
Right Tool for the Job 

+2 3 

- - - - 3 2 2 4 
Ability Score 
Improvement 

+2 4 

- - - 2 4 2 2 4 
Artificer Specialist 

Feature 
+3 5 

- - - 2 4 2 3 6 Tool Expertise +3 6 
- - - 3 4 2 3 6 Flash of Genius +3 7 

- - - 3 4 2 3 6 
Ability Score 
Improvement 

+3 8 

- - 2 3 4 2 3 6 
Artificer Specialist 

Feature 
+4 9 

- - 2 3 4 3 4 8 Magic Item Adept +4 10 
- - 3 3 4 3 4 8 Spell-Storing Item +4 11 

- - 3 3 4 3 4 8 
Ability Score 
Improvement 

+4 12 

- 1 3 3 4 3 4 8 - +5 13 
- 1 3 3 4 4 5 10 Magic Item Savant +5 14 

- 2 3 3 4 4 5 10 
Artificer Specialist 

Feature 
+5 15 

- 2 3 3 4 4 5 10 
Ability Score 
Improvement 

+5 16 

1 3 3 3 4 4 5 10 - +6 17 
1 3 3 3 4 4 6 12 Magic Item Master +6 18 

2 3 3 3 4 4 6 12 
Ability Score 
Improvement 

+6 19 

2 3 3 3 4 4 6 12 Soul of Artifice +6 20 

Hit Points|  جان  

 

Hit Dice: 1d8 

Hit Points (Level=1): 8 + Constitution Modifier 

Hit Points (Level>1): 1d8 (5) + Constitution 

Modifier  به ازای هر لول باالتر از یک 

 

 Proficiencies|  ها  مهارت 

Armor: Light Armor, Medium Armor, Shield 

Weapon: Simple Weapon 

Tool: Thieves’ Tools, Tinker’s Tools, 
 به انتخاب شما   Artisan Toolsیک نوع  

Saving Throw: Intelligence, Constitution 

 ,Arcana, History, Investigation]از   اسکیل   2

Medicine, Nature, Perception, Sleight of Hand]

     

 

وع   ات رسر  Starting Equipment|  تجهت  

ات زیر به   پیشینهعالوه هرچه که از بازی را با تجهت  

(Backgroundخود م )وع م ید رسر  کنید. گت 

 به انتخاب خود  ساده   سالحدو  •

 Bolt  20و  Light Crossbowیک  •

• Studded Leather Armor  یا  Scale Mail 

• Thieves’ Tools   و Dungeoneer’s Pack 

ات   جایبه درصورت تمایل  بازی را   gp  10 ×5d4باال با    تجهت  

وع م کنید. رسر
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اع، آرتیفیشها از نبوغ و جادو برای استفاده از قابلیت العاده در اشیاء  های خارقاستادان اخت 

دانند که منتظر رمزگشای  و سپس استفاده در  ها جادو را یک سیستم پیچیده یم کنند. آناستفاده یم

اعات آن کنند. . آرتیفیشها از ابزارهای مختلق  برای هدایت قدرت خود استفاده یم ها استاخت 

ی قوی،   برای اجرای یک اسپل، یک آرتیفیش ممکن است از لوازم کیمیاگری برای ایجاد اکست 

ای  وسایل خوشنوییس برای نوشی   عالمت  بسیار ظریف یا ابزار آهنگری برای ساخی   وسیله 

ها گره خورده است و تعداد کیم از ی آرتیفیشها به ابزار و استعداد آن قدرتمند استفاده کند. جادو 

 توانند ابزار مناسب برای یک کار را مانند یک آرتیفیش تولید کنند. اشخاص دیگر یم 

 جویندگان دانش نوین

کند. در  نیم هیچ چت   مانند کشف یک فلز جدید یا کشف منبع انرژی عنارصی یک آرتیفیش را هیجان زده 

ین هیجان را ایجاد یممحافل آن اعات جدید و اکتشافات جدید بیشت  کند. آرتیفیشهای  که مایل به  ها، اخت 

های تازه اثرگذاری باالی  هستند باید به جای تکرار طرح  ای ایجاد کنند. های آشنا، چت  

اعات بسیاری در زمینه جنگ و صلح ساخته   در این جستجو، آرتیفیشها اخت 
ی

ها به دلیل کار  اند. بسیاری از زندیک

دهآرتیفیشها نجات یا بهبود یافته  ای که توسط  اند، اما تعداد بیشماری از افراد نت   به دلیل ویرای  گست 

 اند. ها ایجاد شده از بی   رفته های خاص آنخالقیت 

 Artificerساخت یک 

که مهارت خود را به او آموخته فکر کنید. آیا  هنگام ساخت یک آرتیفیش به رابطه شخصیت خود با صنعتگری  

اع خارق شخصیت شما رقیت  دارد؟ آیا نقشه ام خود در مورد نقیسر که  العاده دارد؟ با دی ای برای یک اخت 

 ها ارتباط داشته باشند صحبت کنید. های  که ممکن است با آنآرتیفیشها در دنیای بازی دارند و نوع سازمان

 ساخت رسی    ع 

باید باالترین   Intelligenceساخت شی    ع یک آرتیفیش را دارید از این پیشنهادات استفاده کنید. اول،  اگر قصد 

را انتخاب   Guild Artisanبعد از آن باشد. دوم، پیشینه   Dexterityیا  Constitutionابیلیت  اسکور شما و 

 کنید. 

 Features|  هاقابلیت 

Magical Tinkering 

آموزید که چگونه جرقه جادو را در اشیاء عادی تولید کنید. برای استفاده از این قابلیت، باید  ، یم 1در لول 

Thieves’ Tools  یاArtisan’s Tools  جادوی  بسیار کوچک ء غت  در دست داشته باشید. سپس یک یسر

(Tinyرا به عنوان یک اکشن لمس کرده و ییک از خصوصیات جادوی  زیر را به ) دهید: انتخاب خود به آن یم 

 تاباند. فوت دیگر نور کم یم  5فوی  نور شدید و   5در شعاع  •

فوی  قابل شنیدن است. هنگام    10کند که تا ای را منتشر یم هر وقت توسط موجودی لمس شود، پیام ضبط شده  •

ء، پیام را به زبان یم   به یسر
ی

 ثانیه باشد.  6تواند بیشت  از آورید و طول ضبط نیم دادن این ویژیک

ی از این قبیل( از آن ساطع یم  • ک یا چت   جت  کالیم )باد، امواج، جت  شود. اثر انتخاب  به طور مداوم بو یا صدای غت 

 فوی  قابل شنیدن است.  10شده تا  

ء ظاهر یم  •   25تواند به انتخاب شما یک تصویر، حداکتر شود. این اثر یم یک جلوه برصی ساکن در ییک از سطوح یسر

، خط و شکل یا مخلویط از این موارد باشد.   کلمه می  
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ء را لمس کرده و به آن اثر پایان  اثر انتخاب شده به طور نامحدود ادامه دارد. به عنوان یک اکشن یم توانید یسر

 دهید. 

 استفاده یم شما یم 
ی

ء جادو دهید و هر بار که از این ویژیک ء را لمس کنید، ا توانید به چندین یسر گرچه  کنید یک یسر

ء یم  تعداد اشیای  که یم یک یسر
 تحت  تواند تنها یک اثر را در لحظه تحمل کند. حداکتر

ی
توانید همزمان با این ویژیک

ء( است. اگر سیع کنید از حداکتر مجاز خود بیشت    Intelligenceتاثت  قرار دهید برابر با مادیفایر  )حداثل یک یسر

 شود. یابد و اثر جدید اعمال یمیان یمترین اثر بالفاصله پااستفاده کنید، قدییم 

Spellcasting 

 هدایت آن از طریق اشیاء را مطالعه کرده 
ی

اید. از اید، در نتیجه توانای  جادوگری را پیدا کرده شما جادو و چگونیک

ایل رسد با استفاده از وسکنید، بلکه به نظر یم رسد که شما به طریق  معمویل جادو یمنظر ناظران، به نظر نیم 

اعات عجیب و غریب شگفت  ایجاد یم   کنید. پیش پا افتاده یا اخت 

 ابزار مورد نیاز 

 جادوگری خود  های خود را از طریق ابزار تولید یم شما اسپل 
ی

کنید. هنگایم که قصد اجرای هر اسپیل را با ویژیک

در دست   – Artisan’s Toolsیا نویع  Thieves’ Toolsبه خصوص  –  Spellcasting Focusدارید، باید یک 

دارد(. شما باید در استفاده از این ابزار مهارت  Mخود داشته باشید )یعت  اسپل برای شما نیاز به جزء مادی یا 

( یا پست  Equipmentکتاب راهنمای بازیکنان )  5داشته باشید. برای توضیحات بیشت  راجع به ابزار، به فصل 

 مربوطه مراجعه کنید. 

 آرتیفیرسجادوی 

کنید. هنگام توصیف جادوگری خود، به این فکر کنید که  ها از ابزار استفاده یم به عنوان یک آرتیفیش، هنگام اجرای اسپل 

کنید،  را اجرا یم  Cure Woundsکنید. اگر توسط ابزار کیمیاگران اسپل چگونه از ابزار برای اجرای اثر اسپل استفاده یم 

کنید، ممکن است یک عنکبوت مکانییک  اجرا یم  Tinker’s Toolsزید. اگر آن اسپل را با سا شاید به شعت مرهیم یم 

توانید مواد شیمیای  خطرناک  کنید، یم را اجرا یم  Poison Sprayبندد. وقت  اسپل ها را یممینیاتوری ساخته باشید که زخم 

اسپل مانند هر کلس دیگری است، اما روش شما برای  پاشد. تاثت  دست  استفاده کنید که سم یم پرتاب کنید یا از یک چوب 

 اجرای آن خاص است. 

کنید یا برای  کند. به عنوان یک آرتیفیش، شما کتاب اسپل مطالعه نیم ها نت   همی   اصل صدق یم سازی اسپل هنگام آماده 

ها برای تولید  کنید که از آناد یم کنید و اشیا خایص ایجکنید. در عوض، شما با ابزار خود کار یم سازی اسپل دعا نیم آماده 

ای را که  جایگزین کنید، ممکن است وسیله  Heat Metalرا با  Cure Woundsکنید. اگر اسپل اثرهای خود استفاده یم 

شاید ابزار را طوری تغیت  دهید که به جای انرژی شفابخش، گرمای غت  قابل   – کنید تغیت  دهید برای شفا دادن استفاده یم 

 را تولید کند. تحمیل 

ات اسپل ایجاد نیم وجه شما را محدود نیم چنی   جزئیای  به هیچ  کنند. شما مجبور نیستید  کند و هیچ مزیت  فراتر از تاثت 

های خود رایه برای  کنید، اما توصیف روش خالقانه اجرای اسپل توجیه کنید که چگونه از ابزار برای جادوگری استفاده یم 

 ایر جادوگران است. متمایز کردن شما از س

Cantrips 

یپبه انتخاب خود از لیست اسپل Cantrip، دو 1در لول  ی از های آرتیفیش بلدید. طبق جدول، کنت  های بیشت 

 آموزید. های باالتر یملیست آرتیفیش در لول 

ید، یم هر موقع که یک لول در این کلس یم  یپگت  یپهای آرتیفیش خود را با یتوانید ییک از کنت  های دیگر  یک از کنت 

 لیست آرتیفیش جایگزین کنید. 

 ها سازی و استفاده از اسپل آماده 

و باالتر دارید. برای زدن ییک از   1های لول برای زدن اسپل Spell Slotدهد که چند جدول کلس آرتیفیش نشان یم

های خود را پس از اتمام یک  سالت ها، باید اسپل اسالت هم لول یا لول باالتر خرج کنید. همه اسپل ااین اسپل
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Long Rest   ید. پس یم  گت 

کنید. برای این کار، تعداد برابر با  کنید را آماده یم های آرتیفیشی که در طول روز استفاده یم شما لیست اسپل 

Intelligence Modifier + ½ Artificer Level  ( اسپل را از لیست اسپل1)حداقل های  ، گرد شده به پایی  

 ها باید از لویل باشد که اسپل اسالت آن را دارید. تیفیش انتخاب کنید. این اسپلآر 

دارید. با   2و دو اسپل اسالت لول  1باشید چهار اسپل اسالت لول   5به طور مثال، اگر یک آرتیفیش لول  

Intelligence 14 های  باشند که از لیست اسپل   2یا  1توانند هر ترکیت  از چهار اسپل لول  های آماده شما یم ، لیست اسپل

از آن استفاده کنید.   2یا  1توانید با اسالت را آماده کنید، یم  Cure Wounds  1کنید. اگر اسپل لول آرتیفیش انتخاب یم 

 کند. ای آماده حذف نیم هاستفاده از یک اسپل آن اسپل را از لیست اسپل 

های آماده خود را تغیت  دهید. چنی   کاری نیاز به گذراندن توانید لیست اسپلیم  Long Restپس از اتمام یک 

دقیقه برای هر لول اسپل برای هر اسپل در لیست شما نیاز   1سازی ابزار مربوطه دارد: حداقل وقت برای آماده 

 است. 

Spellcasting Ability 

Intelligence  های آرتیفیش است. هر زمای  که اسپیل به ابیلیت  جادوگری شما برای اسپلSpellcasting 

Ability  کند از اشاره یمIntelligence  کنید. عالوه بر این، از مادیفایر استفاده یمIntelligence   خود برای

 کنید. یم  های ویزارد خود استفادهاسپل Attack Rollو  Saving Throw DCمشخص کردن 

Spell Save DC = 8 + Proficiency Bonus + Intelligence Modifier 

Spell Attack Modifier = Proficiency Bonus + Intelligence Modifier 

Ritual Casting 

 توانید به صورت مراسم اجرا کنید. را دارد را یم  Ritualهر اسپل آرتیفیشی که برچسب 

Infuse Item 

آورید که اشیا عادی را با انواع خایص از جادو ادغام کنید. اشیا جادوی  که با  ین توانای  را به دست یم، ا 2در لول 

 ایجاد یم 
ی

 های اولیه اشیا دائیم هستند. کنید در واقع نمونهاین ویژیک

Infusion دانید های  که یم 

ید. طبق جدول کلس،  را به انتخاب خود یاد یم  Artificer Infusionوقت  این قابلیت را به دست آوردید، چهار  گت 

ی به انتخاب خود یاد یم Infusionرسید های خایص یمهنگایم که به لول  ید. های بیشت   گت 

اید را با یک مورد  که آموخته  Artificer Infusionتوانید ییک از هر زمان که در این کلس لول کسب کردید، یم 

 جدید جایگزین کنید. 

 ادغام با یک سی  

احت بلند را به پایان یم   غت  جادوی  را لمس کنید و آن را با ییک از  رسانید، یمهر زمان که یک است 
توانید یک یسر

Artificer Infusion جادوی  تبدیل کنید. یک  
قط بر روی  ف Infusionهای خود ادغام کنید و آن را به یک یسر

مشخص شده است. اگر یسر  نیاز به    Infusionکند، همانطور که در توضیحات انواع خایص از اشیا کار یم 

Attunement  توانید این کار را همان لحظه ادغام با یسر  انجام دهید. اگر تصمیم دارید بعدا با یسر   دارد، یم

Attune  برای  شوید، باید این کار را با استفاده از فرآیند معمولAttunement « انجام دهید )بهAttunement  »

 مراجعه کنید(.  Dungeon Master’s Guideاز  7در فصل 

Infusion  ید، پس از گذشت تعداد روزی برابر با  ماند، اما وقت  یم شما به طور نامحدود در یک یسر  باق  یم مت 

Intelligence Modifier  روز(،  1شما )حداقلInfusion   د. اگر دانش خود در مورد یک  شو ناپدید یم

Infusion  را برایInfusion  ،دیگری رها کنیدInfusion  شود. اولیه نت   ناپدید یم 
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احت بلند با شما یم    غت  جادوی  را در پایان یک است 
ادغام کنید. حداکتر تعداد   Infusionتوانید بیش از یک یسر

های شما در Infusionاشیا را لمس کنید و هر یک از اشیا در جدول کلس نوشته شده است. شما باید هر یک از 

شما را در یک    Infusionتواند بیش از یک توانند تنها در یک یسر  باشند. عالوه بر این، هیچ شیت  نیم یک زمان یم 

بالفاصله    Infusionترین  های  خود فراتر بروید، قدییم Infusionلحظه تحمل کند. اگر سیع کنید از حداکتر تعداد 

 شود. جدید اعمال یم  Infusionیابد و سپس یان یمپا

های دیگری است، مانند   Infusionاگر  ، به پایان برسد،  Bag of Holdingبر روی یک یسر  که حاوی چت  

ری در فضای آن و اطراف آن ظاهر یممحتویات آن به طور ی    شوند. رص 

Artificer Specialist 

به شما   15و  9، 5، 3های هستید. انتخاب شما در لول  Specialistکنید که چه مدل از ، انتخاب یم 3در لول 

 دهد. های  یم قدرت

The Right Tool for the Job 

ید که دقیقا چگونه ابزار مورد نیاز خود را تولید کنید: با در دست داشی   ، یاد یم 3در لول  یا    Thieves’ Toolsگت 

Artisan’s Tools توانید به طور جادوی  یک ست در دست، یمArtisan’s Tools  فوی    5در فضای خایل در

احت کوتاه یا بلند  دارد که یمساعت کار  بدون وقفه  1خود ایجاد کنید. این تولید نیاز به  تواند همزمان با یک است 

جادوی  حساب یم  ناپدید  باشد. اگرچه محصول جادو است، اما ابزار غت 
ی

شود و با استفاده مجدد از این ویژیک

 شود. یم

Ability Score Improvement 

ید. نیم  1را عدد یا دو توانای   2توانید یک توانای  را رسید، یم یم  4هنگایم که به لول   توانید با این قابلیت  عدد باال بت 

ید.  20یک توانای  را باالتر از   بت 

 جای باال بردن ابیلیت  فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از اگر دی  

Artificer Specialist Feature 

 ید. گت  خود یم   Artificer Specialist، قابلیت  از  5در لول 

Tool Expertise 

کند، دو برابر  شما برای هر تاس توانای  که از مهارت شما در یک ابزار استفاده یم  Proficiency Bonus،  6از لول 

 شود. یم

Flash of Genius 

فوی  خود   30آورید. وقت  شما یا موجود دیگری که در ، توانای  ارائه راه حل تحت فشار را به دست یم 7از لول  

  Intelligence Modifierاکشن خود برای اضافه کردن توانید از ری ریزد، یم نید تاس توانای  یا تاس نجات یمبی یم

 خود به تاس استفاده کنید. 

 به دفعای  برابر با یم
ی

خود )حداقل یک بار( استفاده کنید. وقت  یک   Intelligence Modifierتوانید از این ویژیک

احت بلند را به پایان یم   آورید. های مرصف شده را دوباره به دست یم رسانید، تمام استفادهاست 
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Ability Score Improvement 

ید. نیم  1عدد یا دو توانای  را  2توانید یک توانای  را رسید، یم یم  8هنگایم که به لول  توانید با این قابلیت  عدد باال بت 

ید.  20یک توانای  را باالتر از   بت 

 جای باال بردن ابیلیت  فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از اگر دی  

Artificer Specialist Feature 

ید. خود یم   Artificer Specialist، قابلیت  از 9در لول   گت 

Magic Item Adept 

 ، به درک عمیق  از نحوه استفاده و ساخت اشیا جادوی  دست  خواهید یافت: 10در لول 

  جادوی  در یک زمان یم •
 باشید.   Attuneتوانید همزمان با حداکتر چهار یسر

  جادوی   •
برد و نصف  بسازید، یک چهارم حالت معمول زمان یم Uncommonیا  Commonاگر یک یسر

 برد. مقدار معمول طال هزینه یم

Spell-Storing Item 

احت بلند را به پایان  ، یاد یم 11در لول  ه کنید. هر زمان که یک است  ید که چگونه یک اسپل را در یک یسر  ذخت  گت 

استفاده   Spellcasting Focusتوانید به عنوان توانید یک سالح ساده یا نظایم یا یک یسر  که یم رسانید، یم یم

ه کنید. یک اسپل لول  انتخاب   Artificerهای  را از لیست اسپل 2یا   1کنید را لمس کنیید و یک اسپل را در آن ذخت 

 اکشن دارد )نیازی نیست آن را آماده کنید(.  1کنید که برای اجرا نیاز به 

 Spellcastingتواند از یک اکشن استفاده کند و اسپل را با یم یک موجود در حایل که یسر  را در دست دارد، 

Ability Modifier  ( شما اجرا کند. اگر اسپل به تمرکزConcentration  نیاز دارد، موجود باید تمرکز کند. این اسپل تا )

ای  که دوباره از این  بار( استفاده شود یا تا زم 2شما )حداقل   Intelligence Modifierزمای  که به تعداد دو برابر 

ه یک اسپل در یک یسر  استفاده کنید، در آن یسر  باق  یم   برای ذخت 
ی

 ماند. ویژیک

Ability Score Improvement 

ید. نیم 1عدد یا دو توانای  را  2توانید یک توانای  را رسید، یمیم  12هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20باالتر از قابلیت یک توانای  را   بت 

 جای باال بردن ابیلیت  فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از اگر دی  

Magic Item Savant 

 شود: تر یم ، درک شما از اشیا جادوی  عمیق14در لول 

  جادوی  در یک زمان یم •
 باشید.  Attuneتوانید همزمان با حداکتر پنج یسر

  جادوی  را نادیده    Attunementتمایم الزامات کلس، نژاد، اسپل و لول برای   •
یا استفاده از یک یسر

ید. یم  گت 

Arcane Tradition Feature 

ید. خود یم  Arcane Tradition، قابلیت  از  15در لول   گت 
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Ability Score Improvement 

ید. نیم 1عدد یا دو توانای  را  2توانید یک توانای  را رسید، یمیم  16هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20قابلیت یک توانای  را باالتر از   بت 

 دارید. جای باال بردن ابیلیت  فیت بر توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از اگر دی  

Magic Item Master 

  جادوی  در یک زمان ، یم 16از لول 
 باشید.  Attuneتوانید همزمان با حداکتر شش یسر

Ability Score Improvement 

ید. نیم 1عدد یا دو توانای  را  2توانید یک توانای  را رسید، یمیم  19هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20را باالتر از  قابلیت یک توانای    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از اگر دی  

Soul of Artifice 

 با اشیا جادوی  خود ایجاد یم 20در لول 
 تواند برای محافظت استفاده شود: کنید که یم، یک ارتباط عرفای 

  جادوی  که در حال حارص  با آن   •
ان   Attuneبه ازای هر یسر های نجات شما  + به همه تاس 1هستید، مت  

 شود. اضافه یم

اکشن خود برای پایان دادن توانید از ری کاهش یافتید اما بالفاصله کشته نشدید، یم  Hit Point 0اگر به  •

 کاهش یابید.   Hit Point 1، به 0ای های خود استفاده کنید تا به جArtificer Infusionبه ییک از 

Artificer Specialist (Artificer Subclass) 

Alchemist 
های خود برای  متخصص در ترکیب مواد برای تولید اثرات جادوی  است. کیمیاگران از ساخته Alchemistیک 

پذیری آن از  ترین سنت آرتیفیشها است و تطبیقکنند. کیمیاگری قدییم بخشیدن و کشیدن حیات استفاده یم 

 دیرباز در زمان جنگ و صلح مورد توجه بوده است. 

Tool Proficiency 

( کسب  Proficiencyمهارت ) Alchemist’s Suppliesکنید، در  این تخصص را انتخاب یم 3 هنگایم که در لول 

 کنید. دیگر  به انتخاب خود مهارت کسب یم Artisan’s Toolکنید. اگر از قبل این مهارت را دارید، در یک نوع یم

Alchemist Spells 

ها برای  های خایص را آماده دارید. این اسپل اسپلهای خایص از این کلس همیشه ، بعد از رسیدن به لول 3از لول 

 آیند. کنید به حساب نیمهای  که آماده یم شوند، اما در تعداد اسپلشما اسپل آرتیفیش محسوب یم

 لول  اسپل 

Healing Word, Ray of Sickness 3rd 

Flaming Sphere, Melf’s Acid Arrow 5th 

Gaseous Form, Mass Healing Word 9th 

Blight, Death Ward 13th 

Cloudkill, Raise Dead 17th 
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Experimental Elixir 

احت بلند را به پایان یم3از لول  توانید به طور جادوی  یک اکست  آزماییسر را در  رسانید، یم، هر زمان که یک است 

اکست  آزماییسر بریزید، نتیجه اثر نوشیدن  کنید تولید کنید. یک تاس بر اساس جدول یک فالسک خایل که لمس یم 

تواند اکست  را بنوشد یا آن را به موجودی ناتوان  کند. به عنوان یک اکشن، یک موجود یم اکست  را مشخص یم 

(Incapacitated .بدهد ) 

ی که با این   Alchemist’s Suppliesایجاد یک اکست  آزماییسر مستلزم این است که  داشته باشید و هر اکست 

 ایجاد یم 
ی

احت بلند بعدی شما دوام یم ویژیک  آورد. کنید تا زمای  که نوشیده شود یا تا پایان است 

ی بسازید:  های خایص در این کلس رسیدید، یم هنگایم که به لول  های بیشت  احت بلند اکست  توانید در پایان یک است 

ای بریزید. هر اکست  به فالسک  جداگانه . برای اثر هر اکست  تاس15و سه اکست  در لول  6دو اکست  در لول 

 مخصوص خود نیاز  دارد. 

های آزماییسر اضاق  را با رصف یک اسپل اسالت لول یم یا باالتر برای هرکدام ایجاد کنید. وقت  این   1توانید اکست 

کنید و اثر اکست   کنید استفاده یمدهید، از اکشن خود برای ایجاد اکست  در فالسک خایل که لمس یم کار را انجام یم 

های  آزماییسر انتخاب یم  کنید. را از جدول اکست 

 d6 اثر

ان مرصف شفا.   1 کند. خود بازیای  یم 2d4  +Intelligence Modifierبرابر با  Hit Pointکننده مت  

 2 یابد. فوت افزایش یم 10ساعت  1کننده به مدت شعت راه رفی   مرصف رسعت. 

ان مرصف مقاومت.   3 کند. دقیقه دریافت یم  10خود به مدت  AC+ به 1کننده مت  

 4 دقیقه اضافه کند.  1بریزد و نتیجه را به هر تاس حمله و تاس نجات خود برای  d4تواند یک کننده یم مرصفجسارت. 

 5 آورد. فوی  به دست یم  10دقیقه شعت پرواز  10کننده به مدت مرصف پرواز. 

 . کننده تغیت  شکل نایسر از اسپل  استفاده شده است. مرصف  Alter Selfشود که انگار از اسپل کننده طوری دگرگون یمبدن مرصفدگرگوی 

 آورند. دقیقه دوام یم 10کند و اثرات آن را تعیی   یم
6 

 

Alchemical Savant 

کنید  ها ایجاد یم کنید و شفا و آسیت  که از طریق آنای بر مواد شیمیای  جادوی  کسب یم، تسلط استادانه 5در لول 

  Spellcasting Focusخود به عنوان  Alchemist’s Suppliesدهید. هر زمان که با استفاده از را افزایش یم

ای  را به ییک از تاس اسپل یم بازیای  کند یا تاس آسیت     Hit Pointکنید. آن تاس باید یم های اسپل اضافهزنید، مت  

ان اضافه برابر است با   Poisonیا    Acid ،Fire ،Necroticهای باشد که ییک از آسیب را وارد کند. مت  

Intelligence Modifier  (. 1شما )حداقل+ 

Restorative Reagents 

 کارهای خود بگنجانید: توانید مواد شفابخش را در برچ  از  ، یم 9از لول 

+  2d6برابر با    Temporary Hit Pointهر زمان که موجودی اکست  آزماییسر شما را بنوشد، موجود  •

Intelligence Modifier  آورد. جان موقت( به دست یم 1شما )حداقل 

نید،  را اجرا ک Lesser Restorationسازی اسپل، اسپل توانید بدون رصف اسپل اسالت و بدون آماده یم •

وط بر اینکه از  استفاده کنید.   Spellcasting Focusبه عنوان   Alchemist’s Suppliesمشر

خود )حداقل یک بار( انجام دهید   Intelligence Modifierتوانید این کار را به تعداد دفعای  برابر با یم

احت بلند، تمایم موارد مرصف شده را دوباره به دست خو   اهید آورد. و پس از اتمام یک است 

Chemical Mastery 

ها  توانید از آناید که دیگر برای شما خطر زیادی ندارند و یم ، آن قدر در معرض مواد شیمیای  قرار گرفته15در لول 

 ها استفاده کنید: برای پایان دادن شی    ع به برچ  از بیماری 
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ایط مسمومیت ) ( و Resistanceمقاومت دارید ) Poisonو  Acidهای شما در برابر آسیب • ( Poisonedمقابل شر

 ( دارید. Immuneمصونیت )

 Greaterسازی اسپل و بدون اجزای مادی، اسپل توانید بدون رصف اسپل اسالت، بدون آماده یم •

Restoration  یاHeal  وط بر اینکه از به عنوان   Alchemist’s Suppliesرا اجرا کنید، مشر

Spellcasting Focus  اجرا کنید، تا زمای  که  استفاده کنید. هنگایم که هر یک از اسپل 
ی

ها را با این ویژیک

احت بلند را به پایان نرسانید، نیم   اجرا کنید. یک است 
ی

 توانید آن اسپل را دوباره با این ویژیک

Armorer 
ا مانند پوست دوم عمل  دهد تا تقریبتخصص دارد، زره طوری تغیت  یم   Armorerیک آرتیفیش که به عنوان یک  

شود که به جادوی آرتیفیش قدرت بدهد، به او اجازه دهد تا حمالت قدرتمند کند و  کند. زره طوری تقویت یم 

های دفایع محکم بسازد. آرتیفیش با این زره پیوند دارد و با آن ییک است، حت  زمان آزمایش و اصالح قابلیت  

 جادوی  آن. 

Tools of the Trade 

، در ( کسب یمProficiency( مهارت )Heavy Armor، در استفاده از زره سنگی   )3ل در لو    Smith’s Toolsکنید. همچنی  

به    Artisan’s Toolsکنید. اگر از قبل در این ابزار ماهر هستید، در استفاده از نوع دیگری از نت   مهارت کسب یم 

 کنید. انتخاب خود مهارت کسب یم 

Armorer Spells 

ها برای  های خایص را آماده دارید. این اسپل های خایص از این کلس همیشه اسپل، بعد از رسیدن به لول 3ل از لو 

 آیند. کنید به حساب نیمهای  که آماده یم شوند، اما در تعداد اسپلشما اسپل آرتیفیش محسوب یم

 لول  اسپل 

Magic Missile, Thunderwave 3rd 

Mirror Image, Shatter 5th 

Hypnotic Pattern, Lightning Bolt 9th 

Fire Shield, Greater Invisibility 13th 

Passwall, Wall of Force 17th 

Arcane Armor 

های متالورژی شما باعث شده است که زریه به عنوان مجرای جادوی خود بسازید. به عنوان  ، فعالیت 3در لول 

یط که ابزار آهنگران )توانید زریه را که پوشیده یمیک اکشن،   Smith’sاید را به زره جادوی  تبدیل کنید، به شر

Tools .را در دست خود داشته باشید ) 

 شوید: هنگایم که این زره را بر تن دارید از مزایای زیر برخوردار یم 

 رای شما این نیاز را ندارد. است، زره جادوی  ب Strengthنیاز اگر زره به طول معمول دارای پیش •

 های آرتیفیش خود استفاده کنید. برای اسپل  Spellcasting Focusتوانید از زره به عنوان یک یم •

زره به شما متصل است و تنها بنا به میل شما قابل در آوردن است. همچنی   برای پوشاندن کل بدن شما   •

ش یم خود آن را جمع یا باز کنید. زره جایگزین  کشن کاله توانید به عنوان یک بونس ا یابد، گرچه یم گست 

 شود و عملکردی مشابه با اندایم که جایگزین کرده است دارد. هر اندام از دست رفته از بدن یم

(. این زره تا زمای  که زره دیگری  Doff/Donتوانید زره را به عنوان یک اکشن بپوشید یا درآورید )یم •

ید جادوی  است  . بپوشید یا بمت 
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Armor Model 

دهید،  سازی کنید. هنگایم که این کار را انجام یم ( خود را شخصArcane Armorتوانید زره جادوی  ) یم  3از لول 

کنید، در صورت پوشیده  . مدیل که انتخاب یم Infiltratorیا  Guardianهای زره را انتخاب کنید: ییک از مدل 

، به شما مزایای ویژه   دهد. یمای شدن زره جادوی 

توانید از مادیفایر کنید یمهر مدل شامل یک سالح مخصوص است. هنگایم که با آن سالح حمله یم 

Intelligence   خود به جایStrength   یاDexterity  های حمله و آسیب استفاده کنید. در تاس 

احت کوتاه یا بلند به پایان برسانید، یم  یط که ابزار آهنگران  توانید مدل زره را تغیت  هر زمان که است  دهید، به شر

(Smith’s Tools .در دست داشته باشید ) 

Guardian .   زره خود را طوری طراچ کرده 
ی

ی باشد. زره دارای ویژیک  های زیر است: اید که در خط مقدم درگت 

Thunder Gauntlets ی نداشته باشید، هر یک از دستکش . در صوری  که در دست های زره به  های خود چت  

به ( محسوب یمSimple Melee Weaponزن ساده )عنوان یک سالح نزدیک  1d8شود و هنگام وارد شدن رص 

Thunder Damage   وع نوبت  کند. موجودی که توسط دستکش مورد اصابت قرار یم وارد یم د تا زمان شر گت 

موجود به شخص دیگر به  دارد، زیرا زره هنگام حمله  Disadvantageبعدی شما در حمله به اهداف غت  از شما 

 کند. کن از خود ساطع یمپرتطور جادوی  یک موج حواس 

Defensive Field به عنوان یک بونس اکشن، یم .(  توانید جان موقتTemporary Hit Point  برابر با لول )

بیاورید )( این  شود. اگر زره را در خود در این کلس دریافت کنید، که جایگزین هر جان موقت  که از قبل دارید یم

HP  توانید از این بونس اکشن به دفعای  برابر با پروفیشنیس بونس خود  دهید. شما یم موقت را از دست یم

احت بلند، تمام استفاده   های مرصف شده را دوباره بازیای  کنید. استفاده کنید و پس از اتمام یک است 

Infiltrator .  سازی کرده زره را برای کارهای ظریف شخص 
ی

 های زیر است: اید. زره دارای ویژیک

Lightning Launcherجواهر مانند روی ییک از مشت 
ی

شود )به  های زره یا روی سینه زره ظاهر یم. یک برآمدیک

  300فوی  و برد بلند  90( با برد عادی Simple Range Weaponانتخاب شما(. این یک سالح ساده دوربرد )

به فوی  محسوب یم  کند. یک بار در هر نوبت  وارد یم  1d6 Lightning Damageشود و در هنگام وارد شدن رص 

به وارد یم  اضافه به هدف وارد   1d6 Lightning Damageتوانید کنید، یم خود، هنگایم که با آن به موجودی رص 

 کنید. 

Powered Stepsیابد. فوت افزایش یم  5راه رفی   شما  . شعت 

Dampening Field توانای   . در تاسDexterity (Stealth)   دارایAdvantage    هستید. اگر زره به طور عادی

 کنند. دارد، طبق معمول این دو یکدیگر را خنتر یم  Disadvantageدر این تاس 

Extra Attack 

توانید به جای یک بار دو بار کنید، یم )حمله( استفاده یم Attack، هنگایم که در نوبت خود از اکشن 5از لول 

 حمله کنید. 

Armor Modifications 

ید که به صورت حرفه، یاد یم 9در لول  خود    Arcane Armorهای خود برای تغیت   Artificer Infusionای از گت 

های شما،  به صورت اشیاء جداگانه محسوب  Artificer Infusionاستفاده کنید. اکنون، زره برای دریافت  

 Artificerتواند ییک از خود و سالح ویژه زره. هر یک از این موارد یم شود: زره )قطعه سینه(، چکمه، کاله یم

Infusionهای شما را دریافت کند و اگر مدل زره خود را با وی 
ی

ها به  Infusionتغیت  دهید،   Armor Modelژیک
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یابد، اما این موارد اضاق  باید  عدد افزایش یم  2شده   Infuseشوند. عالوه بر این، حداکتر تعداد اشیاء آن منتقل یم

 شما باشند.   Arcane Armorبخیسر از  

Perfected Armor 

ی  Arcane Armor، همانطور که در زیر نشان داده شده است،  15از لول  شما بر اساس نوع خود مزایای بیشت 

 کند: کسب یم

Guardian .   وقت  یک موجودHuge   فوی  شما به پایان    30توانید ببینیدش نوبت خود را در تر که یمیا کوچک

  Spell Save DCاکشن خود استفاده کنید تا به شکیل جادوی  او را وادار کنید در مقابل توانید از ری برساند، یم 

فوت به یک   25بریزد. در صورت شکست در تاس نجات، شما موجود را تا  Strength Saving Throwک شما ی

توانید به عنوان بخیسر از این  فوی  خود بکشید، یم  5کشید. اگر هدف را به فضای  در فاصله فضای خایل یم 

 ( علیه آن انجام دهید. Melee Weapon Attackاکشن، یک حمله مسلح از نزدیک )ری

احت  توانید از این ری یم اکشن به تعداد دفعای  برابر با پروفیشنیس بونس خود استفاده کنید و پس از اتمام یک است 

 های رصف شده آن را بازیای  کنید. بلند، تمایم استفاده 

Infiltrator .  هر موجودی که ازLightning Launcher  شماLightning Damage وع  دریافت یم کند، تا شر

تاباند و در تاس  ( یمDim Lightفوی  نور کم ) 5درخششد. این موجود در شعاع بعدی شما با نور جادوی  یمنوبت 

کند. عالوه بر این، تاس  دارد، زیرا اگر به شما حمله کند نور حواسش را پرت یم  Disadvantageحمله علیه شما 

اضافه   1d6 Lightning Damage دارد و اگر حمله موفق باشد، هدف Advantageحمله بعدی علیه آن 

 کند. دریافت یم 

Artillerist 
 در استفاده از جادو برای پرتاب انرژی، اجسام و مواد منفجره در میدان جنگ تخصص دارد.  Artilleristیک 

Tool Proficiency 

( کسب  Proficiencyمهارت ) Woodcarver’s Toolsکنید، در این تخصص را انتخاب یم 3هنگایم که در لول 

 کنید. دیگر  به انتخاب خود مهارت کسب یم Artisan’s Toolکنید. اگر از قبل این مهارت را دارید، در یک نوع یم

Artillerist Spells 

ها برای  های خایص را آماده دارید. این اسپل ز این کلس همیشه اسپلهای خایص ا، بعد از رسیدن به لول 3از لول 

 آیند. کنید به حساب نیمهای  که آماده یم شوند، اما در تعداد اسپلشما اسپل آرتیفیش محسوب یم

 لول  اسپل 

Shield, Thunderwave 3rd 

Scorching Ray, Shatter 5th 

Fireball, Wind Wall 9th 

Ice Storm, Wall of Fire 13th 

Cone of Cold, Wall of Force 17th 

Eldritch Cannon 

ید که چگونه یک توپ جادوی  بسازید. با استفاده از ، یاد یم 3در لول   Smith’sیا  Woodcarver’s Toolsگت 

Tools توانید با یک اکشن به طور جادوی  یک ، یمEldritch Cannon   با اندازهSmall  یاTiny    را در یک فضای

فضا را   Smallبا اندازه   Eldritch Cannonفوی  خود ایجاد کنید. یک   5خایل در یک سطح افق  در فاصله 

 توان در یک دست نگه داشت. را یم  Tinyکند و یک اشغال یم

احت بلند را به پایان نرسانده توپ ساخته هنگایم که یک   اید یا تا زمای  که یک اسپل اسالت  اید، تا زمای  که یک است 
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توانید تنها یک توپ داشته  توانید دوباره این کار را انجام دهید. در یک زمان، یمیا باالتر را رصف نکنید، نیم 1لول 

 ییک دیگر بسازید. توانید تا زمای  که توپ شما موجود است باشید و نیم 

  جادوی  است. در هر اندازه، توپ دارای 
برابر با پنج برابر لول آرتیفیش شما    Hit Pointو   AC 18توپ یک یسر

ایط( مصونیت Conditionو تمایم    Psychic Damageو   Poison Damageاست. توپ مقابل   ها )شر

(Immunityدارد. اگر مجبور به ریخی   تاس توانای  یا تاس نجا ) (  0) 10ت باشد، تمایم امتیازهای توانای  آن را+

ید. اگر اسپل   کاهش یابد    0کند. اگر به جان بازیای  یم  2d6 Hit Pointروی آن زده شود،  Mendingدر نظر بگت 

توانید آن را به عنوان یک اکشن زودتر از موعد مرخص  شود. یم ساعت از وجودش گذشته باشد، ناپدید یم  1یا 

 کنید. 

. شما همچنی   تصمیم یم کنید، ظاهر آن را تعیی   یم  که توپ را ایجاد یم هنگایم ید  کنید و اینکه آیا پا دارد یا خت  گت 

توانید از یک بونس  کنید. در هر نوبت، یم های جدول یک توپ را انتخاب یمکه کدام نوع باشد و از میان گزینه

پ را فعال کنید. به عنوان بخیسر از همان بونس اکشن،  فوی  توپ هستید، تو  60اکشن استفاده کنید تا اگر در 

وط بر اینکه پا   15فوت راه برود یا از ارتفاع   15توانید توپ را هدایت کنید تا در فضای  خایل یم فوی  باال برود، مشر

 داشته باشد. 

 توپ  سازی فعال

 مجاور خود که شما تعیی   یم 15توپ در یک مخروط 
ند. هر موجود در آن منطقه  ککنید آتش بازدم یمفوی 

شما انجام دهد، که در صورت شکست در   Spell Save DCمقابل  Dexterity Saving Throwباید یک 
کند. آتش هر گونه  یا در صورت موفقیت نییم از آن آسیب را دریافت یم 2d8 Fire Damageتاس نجات 

 کند. شود را مشتعل یمجسم قابل اشتعال در منطقه را که پوشیده یا حمل نیم

Flamethrower 

فوی  آن انجام دهید. در صورت   120با منشا توپ، علیه یک موجود یا یسر  در   Ranged Spell Attackیک 
به، هدف  فوت از  5کند و اگر هدف یک موجود باشد، تا دریافت یم 2d8 Force Damageوارد شدن رص 

 شود. توپ دور یم

Force Ballista 

فوی  خود،   10ب شما در کند که به خود و هر موجودی به انتخاتوپ انفجاری از انرژی مثبت ساطع یم
Temporary Hit Point  1به مقدارd8 + Intelligence Modifier  دهد. +( یم1شما )حداقل 

Protector 

Arcane Firearm 

ید که چگونه یک ، یاد یم 5در لول  تبدیل کنید، مجرای   Arcane Firearmرا به یک  Rodیا   Wand ،Staffگت 

احت بلند را به پایان یم برای   Woodcarver’s Toolsتوانید از رسانید، یم جادوی مخرب شما. هنگایم که یک است 

 Arcaneاستفاده کنید و در نتیجه آن را به یک   Rodیا  Wand ،Staffهای مخصوص در یک حک کردن نشان

Firearm  شوند. در غت   ها از یسر  قبیل ناپدید یمها را روی یک یسر  دیگر حک کنید، نشانتبدیل کنید. اگر بعدا آن

 آورند. ها به طور نامحدود دوام یم این صورت، نشان

های آرتیفیش خود استفاده  برای اسپل Spellcasting Focusتوانید از سالح جادوی  خود به عنوان یک شما یم 

های  ریزید و برای ییک از تاس یم  1d8زنید، یم Arcane Firearmکه یک اسپل آرتیفیش را از طریق   کنید. هنگایم

 کنید. آسیب اسپل پادایسر برابر با تاس آمده دریافت یم 

Explosive Cannon 

 تر است: شما مخرب  Eldritch Cannon، 9از لول 

 یابند. افزایش یم 1d8های آسیب توپ تمایم تاس  •

توانید به آن دستور دهید تا منفجر شود.  فوی  توپ باشید، به عنوان یک اکشن یم 60ه در در صوری  ک •

 Dexterity Savingفوی  آن مجبور است یک  20برد و هر موجود در انجام این کار توپ را از بی   یم 

Throw  علیهSpell Save DC  3شما بریزد. موجود در صورت شکست در تاس نجاتd8 Force 

Damage کند. و در صورت موفقیت نییم از آن آسیب را دریافت یم 

Fortified Position 

 خود استاد هستید:   Eldritch Cannonهای  با دفاع خوب با استفاده از ، در ایجاد مکان15از لول 
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( دارید، به دلیل یک میدان Half Coverپوشش )فوی  توپ نیم  10شما و متحدان شما در فاصله  •

 کند. ی  که توپ برای محافظت ساطع یم درخشان و جادو

توانید دو مورد را با یک اکشن )اما نه با یک اسپل توانید همزمان دو توپ داشته باشید. شما یم اکنون یم •

کنید که آیا  ها را با یک بونس اکشن فعال کنید. شما تعیی   یم توانید هر دوی آن اسالت( ایجاد کنید و یم 

 توانید در حایل که دو توپ دارید توپ سویم ایجاد کنید. ت هستند. شما نیم ها از یک نوع یا متفاو توپ 

Battle Smith 
چت   را جمع کند. یک  ها نیاز به محافظت دارند و در صورت شکست دفایع، نیاز به کیس است که همه ارتش 

Battle Smith    ترکیت  از محافظ و پزشک است و در دفاع از دیگران و تعمت  مواد و پرستل متخصص است. برای

شوند که ساخته خودشان است. ها معموال با یک مدافع فوالدی همراه یم Battle Smithکمک به کار خود، 

و مدافع فوالدیش   Battle Smithکنند که قبل از مرگ توسط یک های  تعریف یمبسیاری از شبازان داستان

 اند. نجات پیدا کرده 

Tool Proficiency 

کنید. اگر از  ( کسب یمProficiencyمهارت )  Smith’s Toolsکنید، در این تخصص را انتخاب یم 3هنگایم که در لول 

 کنید. دیگر  به انتخاب خود مهارت کسب یم  Artisan’s Toolقبل این مهارت را دارید، در یک نوع  

Battle Smith Spells 

ها برای  های خایص را آماده دارید. این اسپل ن کلس همیشه اسپلهای خایص از ای، بعد از رسیدن به لول 3از لول 

 آیند. کنید به حساب نیمهای  که آماده یم شوند، اما در تعداد اسپلشما اسپل آرتیفیش محسوب یم

 لول  اسپل 

Heroism, Shield 3rd 

Branding Smite, Warding Bond 5th 

Aura of Vitality, Conure Barrage 9th 

Aura of Purity, Fire Shield 13th 

Banishing Smite, Mass Cure Wounds 17th 

Battle Ready 

 های شما با جادو به دو صورت نتیجه داده است: ، آموزش رزیم و آزمایش3در لول 

 کنید. ( کسب یمProficiency( مهارت )Martial Weaponهای نظایم )با سالح  •

از مادیفایر  Dexterityیا   Strengthتوانید به جای مادیفایر کنید، یم وقت  با یک سالح جادوی  حمله یم •

Intelligence   .خود تاس حمله و تاس آسیب استفاده کنید 

Steel Defender 

اع 3در لول  . مدافع فوالدی با  Steel Defenderاند، یک های شما برای شما یک همراه وفادار ارمغان آورده ، اخت 

( این موجود را در  Statisticsکنند. آمار و ارقام بازی )شما و متحدان شما دوست است و دستورات شما را اطاعت یم

کند. شما ظاهر موجود و اینکه دو یا  ( استفاده یمPBشما )بینید که در چندین جا از پروفیشنیس بونس پایی   یم

ی در آمار بازی این موجود ندارد. چهار پا دارد را تعیی   یم   کنید. انتخاب شما هیچ تاثت 

تواند به تنهای   شود. یمشما را دارد، اما بالفاصله بعد از نوبت شما نوبتش یم  Initiativeدر مبارزات، مدافع همان 

است،   Dodgeدهد اکشن اکشن خود استفاده کند، اما تنها اکشت  که در نوبت خود انجام یم از ری  حرکت کند و 

مگر اینکه در نوبت خود یک بونس اکشن استفاده کنید تا به او دستور دهید تا اکشن دیگری انجام دهد. اگر شما  

 .Dodgeهد انجام دهد، نه فقط خواتواند هر اکشنت  را که یم ( هستید، مدافع یم Incapacitatedناتوان )
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کند. اگر در یک ساعت گذشته مرده باشد،  بازیای  یم 2d6 Hit Pointروی آن زده شود،  Mendingاگر اسپل 

وط بر اینکه در  Smith’s Toolsتوانید با یک اکشن از یم فوی  آن   5خود استفاده کنید تا آن را احیا کنید، مشر

  Hit Pointدقیقه با بازیای  تمام  1باالتر را مرصف کنید. مدافع فوالدی پس از   یا  1باشید و یک اسپل اسالت لول 

 باز یم
ی

 گردد. خود به زندیک

احت بلند، اگر   توانید یک مدافع فوالدی جدید  خود را همراه داشته باشید، یم   Smith’s Toolsدر پایان یک است 

 دا
ی

،  شته باشید، اولی   مدافع بالفاصله از بی   یم ایجاد کنید. اگر از قبل یک مدافع فوالدی از این ویژیک رود. همچنی  

ید نت   مدافع از بی   یم   رود. اگر بمت 

Steel Defender 

Medium Construct 

*** 

Armor Class: 15 (Natural Armor) 

Hit Point: 2 + Intelligence Modifier پنج برابر لول آرتیفیش شما  + شما 

Hit Dice [d8]:  برابر با لول شما تعدادی 
Speed: 40 ft. 

*** 

STR: 14 (+2) / Dex: 12 (+1) / Con: 14 (+2) / Int: 4 (-3) / Wis: 10 (+0) / Cha: 6 (-2) 

*** 

Saving Throw: Dex: +1 + PB, Con: +2 + PB 

Skills: Athletics: +2 + PB, Perception: +0 + PB × 2 

Damage Immunity: Poison 

Condition Immunity: Charmed, Exhaustion, Poisoned 

Senses: Darkvision 60 ft., Passive Perception 10 + (PB × 2) 
Language: فهمد کنید را یمهای  که شما صحبت یمزبان 

Proficiency Bonus:  برابر با پروفیشنیس بونس شما 

*** 

Vigilant .مدافع نیم (  تواند غافلگتSurprised .شود ) 

*** 

 ها )نیاز به بونس اکشن شما دارند(: اکشن 

Force-Empowered Rend . ( حمله مسلح از نزدیکMelee Weapon Attack از :)Spell Attack Modifier  شما برای وارد

 1d8 + PB Force Damageتوانید ببینید. در صورت وارد شدن:  فوت، یک هدف که یم 5کند، برد شدن استفاده یم

Repair  (3 .)2های جادوی  داخل مدافع مکانیسم/روزd8 + PB Hit Point  فوی  آن باز  5را به خود یا یک سازه یا یسر  در فاصله

 گرداند. یم

*** 

 ها: اکشنری 

Deflect Attack .فوی  خود ببیند  5تواند آن را در فاصله مدافع به تاس حمله یک موجود که یمDisadvantage ند،  کوارد یم

وط بر اینکه تاس حمله علیه موجودی غت  از مدافع باشد.   مشر
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Extra Attack 

توانید به جای یک بار دو بار کنید، یم )حمله( استفاده یم Attack، هنگایم که در نوبت خود از اکشن 5از لول 

 حمله کنید. 

Arcane Jolt 

ید. هنگایم که به  های جدیدی برای هدایت انرژی جادوی  برای آسیب رساندن یا شفا دادن یاد یم ، راه 9از لول  گت 

به وارد یم به وارد   Steel Defenderکنید یا یک موجود با یک حمله توسط سالح جادوی  رص  شما به هدق  رص 

 د ییک از اثرات زیر هدایت کنید: تواننید انرژی جادوی  را از طریق حمله برای ایجاکند، یم یم

 کند. اضافه دریافت یم   2d6 Force Damageهدف  •

نده   30توانید در فاصله یک موجود یا یسر  را انتخاب کنید که یم • فوی  هدف ببینید. انرژی شفابخش به گت 

 گرداند. را به آن باز یم 2d6 Hit Pointیابد و انتخاب شده جریان یم

شما )حداقل یک بار( استفاده کنید،    Intelligence Modifierرژی به تعداد دفعای  برابر با توانید از این انشما یم 

احت بلند را به پایان یماما نیم  رسانید، تمام  توانید این کار را بیش از یک بار در یک نوبت انجام دهید. وقت  یک است 

 آورید. دفعات مرصف شده را دوباره به دست یم 

Improved Defender 

 شوند: شما قدرتمندتر یم Steel Defenderو  Arcane Jolt،  15در لول 

ان شفا  •  یابد. افزایش یم  4d6شما هر دو به  Arcane Joltآسیب اضافه و مت  

• Steel Defender   شما بهArmor Class   ان  کند. + دریافت یم2خود مت  

برابر با   Force Damageکند، مهاجم استفاده یم Deflect Attackهر زمان که مدافع فوالدی شما از  •

1d4 + Intelligence Modifier  کند. شما دریافت یم 

 

 

Artificer Infusion 
Arcane Propulsion Armor 

 )دارد  Attunementنیاز به (، یک زره 14پیش نیاز: لول 

 پوشنده این زره از مزایای زیر برخوردار است: 

 یابد. فوت افزایش یم  5پوشنده شعت راه رفی   فرد  •

ها توان از آنزن است که تنها زمای  یمهای  است که هر کدام یک سالح جادوی  نزدیکزره شامل دستکش  •

ی نداشته باشید. پوشنده در استفاده از دستکش  ها مهارت  استفاده کنید که در دست چت  

(Proficiencyدارد و هر یک از آن )  1به ها در صورت وارد شدن رصd8 Force Damage کند و  وارد یم

فوت. هنگام پرتاب  60فوت و برد بلند  20( است، با برد عادی Thrownدارای خاصیت پرتای  )

گردد و  کند، سپس بالفاصله به پوشنده باز یمشود و به سمت هدف حمله پرواز یم دستکش جدا یم 

 شود. دوباره وصل یم

 آن برداشت.  توان بر خالف میل پوشندهزره را نیم  •

ها، بازوهها، دست  – شود اگر پوشنده هر اندایم از بدن را از دست داده باشد، زره جایگزین آن اندام یم  •

 کنند دارند. های بدن که جایگزین یم ها عملکردی مشابه با قسمت پاها یا اعضای مشابه. جایگزین 



t.me/YadollahDnD Yadollah’s Guide to D&D YadollahDnD.ir 

 
 

83 

Armor of Magical Strength 

 )دارد Attunementنیاز به   (پیش نیاز: یک زره

 های زیر خرج کند: تواند شارژهای زره را به روش باشد. پوشنده یم شارژ یم 6این زره دارای 

تواند  دهد، یم انجام یم  Strength Saving Throwیا   Strength Checkهنگایم که پوشنده یک  •

 خود به تاس اضافه کند.   Intelligence Modifierشارژ خرج کنند تا پادایسر برابر با  1

اکشن خود استفاده کند تا جلوی آن را  تواند از ری ( افتادن باشد، یم Proneاگر موجود در حال دمر ) •

د.   بگت 

Boots of the Winding Path 

 )دارد Attunementنیاز به  (، یک جفت چکمه 6پیش نیاز: لول 

پورت  بیند با یک بونس اکشن تله وت به فضای  که یم ف 15تواند تا ها را پوشیده است، یم موجودی که این چکمه 

 کند. موجود باید فضای مقصد را در هر زمای  از همان نوبت اشغال کرده باشد. 

Enhanced Arcane Focus 

 )دارد  Attunementنیاز به ( Wandیا   Rod ،Staffپیش نیاز: یک 

ان  ( خود  Spell Attack Rollهای حمالت جادوی  )تاس + به  1موجود هنگایم که این یسر  را در دست دارد، مت  

، موجود هنگایم که حمله جادوی  انجام یماضافه یم
( را نادیده  Half Coverپوشش )دهد نیم کند. همچنی  

د. یم  گت 

ان اضافه شده هنگایم که به لول   یابد. + افزایش یم 2رسید به  در این کلس یم 10مت  

Enhanced Defense 

 زره یا ست  پیش نیاز: یک 

ان   کند. خود دریافت یم  Armor Class+ به 1موجود هنگایم که در حال استفاده از زره یا ست  است مت  

ان اضافه شده هنگایم که به لول   یابد. + افزایش یم 2رسید به  در این کلس یم 10مت  

Enhanced Weapon 

 پیش نیاز: یک سالح ساده یا نظایم 

ان   کند. تاس حمله و تاس آسیب خود دریافت یم+ به  1این سالح جادوی  مت  

ان اضافه شده هنگایم که به لول   یابد. + افزایش یم 2رسید به  در این کلس یم 10مت  

Helm of Awareness 

 دارد(  Attunementخود )نیاز به ، یک کاله 10پیش نیاز: لول 

دارد. عالوه بر این،   Advantage( Initiativeخود را بر ش دارد در تاس نوبت )یک موجود هنگایم که این کاله 

یط که ناتوان )Surprisedتواند غافلگت  )پوشنده نیم   ( نباشد. Incapacitated( شود، به شر

Homunculus Servant 

 gp 100پیش نیاز: یک جواهر یا کریستال به ارزش حداقل 

ید. شیت  که  کند را یاد یمیم خاص که به شما خدمت  Homunculusساخت جادوی  یک  های پیچیده روش  گت 

Infuse  د. کند و دور آن فورا بدن موجود شکل یم کنید به عنوان قلب موجود عمل یم یم  گت 
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دهد، در حایل که  کنید. برچ  از آرتیفیشها پرندگان مکانییک را ترجیح یم را تعیی   یم Homunculusشما ظاهر 

 نیاتوری را دوست دارند. های میبرچ  ظروف آزمایشگایه بالدار یا دیگ 

Homunculus  آمار و ارقام بازی  کند. با شما و متحدان شما دوست است و از دستورات شما اطاعت یم

(Statistics این موجود را در پایی   یم )( بینید که در چندین جا از پروفیشنیس بونس شماPBاستفاده یم ) .کند 

شود.  را دارد، اما بالفاصله بعد از نوبت شما نوبتش یم  شما  Initiativeهمان  Homunculusدر مبارزات، 

دهد اکشن  اکشن خود استفاده کند، اما تنها اکشت  که در نوبت خود انجام یمتواند به تنهای  حرکت کند و از رییم

Dodge م  است، مگر اینکه در نوبت خود یک بونس اکشن استفاده کنید تا به او دستور دهید تا اکشن دیگری انجا

خواهد انجام دهد،  تواند هر اکشنت  را که یم یم  Homunculus( هستید، Incapacitatedدهد. اگر شما ناتوان )

 .Dodgeنه فقط 

ید، ناپدید یم بازیای  یم 2d6 Hit Pointروی آن زده شود،  Mendingاگر اسپل  شود و  کند. اگر شما یا آن بمت 

 گذارد. قلب خود را در فضای خود باق  یم

Homunculus Servant 

Tiny Construct 

*** 

Armor Class: 13 (Natural Armor) 

Hit Point: 1 + Intelligence Modifier لول آرتیفیش شما  + شما 

Hit Dice [d4]:  ل شما تعدادی برابر با لو 
Speed: 20 ft., fly 30 ft. 

*** 

STR: 4 (-3) / Dex: 15 (+2) / Con: 12 (+1) / Int: 10 (+0) / Wis: 10 (+0) / Cha: 7 (-2) 

*** 

Saving Throw: Dex: +2 + PB  

Skills: Perception: +0 + PB × 2, Stealth: +2 + PB 

Damage Immunity: Poison 

Condition Immunity: Exhaustion, Poisoned 

Senses: Darkvision 60 ft., Passive Perception 10 + (PB × 2) 
Language:  فهمدکنید را یم های  که شما صحبت یم زبان 

Proficiency Bonus:  برابر با پروفیشنیس بونس شما 

*** 

Evasion . اگرHomunculus  د که به او اجازه یم بریزد تا فقط    Dexterity Saving Throwدهد یک تحت اثری قرار گت 

بیند و در صورت شکست فقط نییم  نییم از آسیب را دریافت کند، در عوض در صورت موفقیت در تاس نجات آسیبت  نیم 

 استفاده کند. ( باشد نیم Incapacitatedشود. اگر ناتوان )از آسیب را متحمل یم 
ی

 تواند از این ویژیک

*** 

 اکشن شما دارند(: ها )نیاز به بونس  اکشن

Force Strike .  دور برد حمله مسلح (Range Weapon Attack از :)Spell Attack Modifier    شما برای وارد شدن

 1d4 + PB Force Damageتوانید ببینید. در صورت وارد شدن:  فوت، یک هدف که یم  30کند، برد  استفاده یم 

*** 
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 ها: اکشنری

Channel Magic . در صوری  کهHomunculus    تواند یک اسپل از طرف شما که برد لمس  فوی  شما باشد، یم  120در

 دارد را تحویل دهد. 

Mind Sharpener 

 زره یا رداء پیش نیاز: یک 

شارژ دارد. هنگایم که   4تواند تکای  به پوشنده دهد تا ذهن خود را دوباره متمرکز کند. یسر   شده یم  Infuseیسر  

خورد،  شکست یم  Constitution Saving Throwپوشنده برای حفظ تمرکز خود روی یک اسپل، در یک  

فاده کند. این یسر  روزانه  شارژ یسر  برای موفقیت در آن تاس نجات است 1اکشن خود برای خرج کردن تواند از ری یم

1d4 کند. دم بازیای  یم شارژ مرصف شده را در سپیده 

Radiant Weapon 

 دارد(  Attunement)نیاز به   یک سالح ساده یا نظایم، 6لول پیش نیاز: 

 م ی  سالح جادو نیا
که    موجود در حایل   ک ی. کند که با آن انجام شود اضافه یم   ت  ی+ به تاس حمله و تاس آس1 انت  

 Brightفوی  نور شدید ) 30تواند یک بونس اکشن استفاده کند تا باعث شود در شعاع ن را در دست دارد، یم آ

Light 30( و  ( فوت دیگر نور کمDim Light از خود ساطع کند. موجود یم )  تواند نور را به عنوان یک بونس

 اکشن خاموش کند. 

به دیدن  دارد، به عنوان یک ری شارژ دارد. موجودی که سالح را در دست   4اسلحه  اکشن بالفاصله پس از رص 

(  Blindedشارژ خرج کند و باعث شود مهاجم تا پایان نوبت بعدی مهاجم نابینا )  1تواند توسط یک حمله، یم 

موفق شود. سالح هر روز در   Spell Save DCمقابل   Constitution Saving Throwشود، مگر اینکه در یک 

 کند. ژ بازیای  یم شار  1d4دم سپیده

Repeating Shot 

 دارد(  Attunement)نیاز به (  Ammunitionبا خاصیت مهمات )  یک سالح ساده یا نظایم، 6لول پیش نیاز: 

ان  کند و در  + به تاس حمله و تاس آسیت  که با آن برای حمله دوربرد ریخته شود اضافه یم1این سالح جادوی  مت  

ی )  بارگت 
ی

د. ( آن را نادیده یمLoadingصورت داشی   ویژیک  گت 

دهد  کند و هنگایم که صاحب آن یک حمله دوربرد انجام یم اگر سالح فاقد مهمات باشد، مهمات خود را تولید یم 

کند. مهمات ایجاد شده توسط سالح بالفاصله پس از اصابت  به طور اتوماتیک و جادوی  یک تکه مهمات تولید یم 

 شوند. با هدف یا خطا رفی   ناپدید یم 

Replicate Magic item 

  جادوی  خاص یمInfusionبا استفاده از این 
را   Infusionتوانید این  سازید. شما یم ، شما یک کت  از یک یسر

ید. هر بار که این کار را انجام یم    جادوی  را انتخاب یم چندین بار یاد بگت 
کنید که پس از آن  دهید، از جدول یک یسر

، یم  توانید کت  کنید. یم توانید یسر   هر جدول نیاز به حداقل لول آرتیفیش دارد که در آن ذکر شده است. همچنی  

 (، به جز معجون و طومار، انتخاب کنید. Common Magic Itemsجادوی  را از میان اشیاء جادوی  رایج بازی )

. برای اطالعات بیشت   Attunementها ذکر شده است که نیاز به در جدول ها، از جمله  در مورد آن  هست یا خت 

 مراجعه کنید.  Dungeon Master’s Guideنوع یسر  مورد نیاز برای ساخت، به توضیحات مربوطه در کتاب 

 ( 2اشیاء قابل کتی )آرتیفیرس لول  

Magic Item Attunement 
Alchemy jug No 

Bag of holding No 
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Cap of water breathing No 
Goggles of night No 
Rope of climbing No 
Sending stones No 

Wand of magic detection No 
Wand of secrets No 

 

 ( 6اشیاء قابل کتی )آرتیفیرس لول  

Magic Item Attunement 
Boots of elvenkind No 
Cloak of elvenkind Yes 

Cloak of the manta ray No 
Eyes of charming Yes 
Gloves of thievery No 

Lantern of revealing No 
Pipes of haunting No 

Ring of water walking No 

 

 (10اشیاء قابل کتی )آرتیفیرس لول  

Magic Item Attunement 
Boots of striding and springing Yes 

Boots of the winterlands Yes 
Bracers of archery Yes 

Brooch of shielding Yes 
Cloak of protection Yes 
Eyes of the eagle Yes 

Gauntlets of ogre power Yes 
Gloves of missile snaring Yes 

Gloves of swimming and climbing Yes 
Hat of disguise Yes 

Headband of intellect Yes 
Helm of telepathy Yes 

Medallion of thoughts Yes 
Necklace of adaptation Yes 

Periapt of wound closure Yes 
Pipes of the sewers Yes 
Quiver of Ehlonna No 
Ring of jumping Yes 

Ring of mind shielding Yes 
Slippers of spider climbing Yes 

Ventilating lungs  Yes 
Winged boots Yes 

 

 (14قابل کتی )آرتیفیرس لول  اشیاء 

Magic Item Attunement 
Amulet of health Yes 

Arcane propulsion arm (detailed in chapter 5) Yes 
Belt of hill giant strength Yes 

Boots of levitation Yes 
Boots of speed Yes 

Bracers of defense Yes 
Cloak of the bat Yes 

Dimensional shackles No 
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Gem of seeing Yes 
Horn of blasting No 

Ring of free action Yes 
Ring of protection Yes 

Ring of the ram Yes 

 

Repulsion Shield 

 دارد(  Attunement)نیاز به  ست   یک ، 6لول پیش نیاز: 

ان  ، مت    کند. خود دریافت یم   Armor Class+ به 1یک موجود در حی   استفاده از این ست 

به دیدن توسط  شارز است. موجود در حایل که ست  را نگه داشته است یم 4ست  دارای  تواند بالفاصله پس از رص 

دم ت  روزانه در سپیدهفوت دور کند. س  15شارژ خرج کند و مهاجم را تا  1( Melee Attackیک حمله از نزدیک )

1d4  کند. شارژ بازیای  یم 

Resistant Armor 

 دارد(  Attunement)نیاز به  زره یک ، 6لول پیش نیاز: 

( دارد.  Resistanceهای زیر مقاومت )یک موجود هنگایم که این زره را پوشیده است، در برابر ییک از انواع آسیب 

،  Acid  ،Cold ،Fire ،Force ،Lightning ،Necroticکنید: یم کردن یسر  انتخاب   Infuseنوع آسیب را هنگام 

Poison ،Psychic ،Radiant  یاThunder . 

Returning Weapon 

 ( Thrownیک سالح ساده یا نظایم با خاصیت پرتای  ) پیش نیاز: 

ان  بالفاصله پس از استفاده کند و  شود اضافه یم + به تاس حمله و آسیت  که با آن ریخته یم1این سالح جادوی  مت  

 گردد. کننده باز یم(، به دست پرتابRanged Attackاز آن برای یک حمله دوربرد )

Spell-Refueling Ring 

 دارد(   Attunement)نیاز به حلقه یک ، 6لول پیش نیاز: 

ای  کند.  تواند یک اسپل اسالت مرصف شده را به عنوان یک اکشن بازیدر حی   پوشیدن این حلقه، موجود یم

دم بعدی استفاده  توان تا سپیدهتر باشد. پس از استفاده، حلقه را نیم یا پایی     3تواند از لول اسالت بازیای  شده یم 

 کرد. 
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Barbarian 
Rage 

Damage 
Rage 

 هاتوانای  

 Features 

امتیاز مهارت  
Proficiency Bonus 

سطح 
Level 

+2 2 Rage, Unarmored Defense +2 1 

+2 2 Danger Sense, Reckless Attack +2 2 

+2 3 Primal Path +2 3 

+2 3 Ability Score Improvement +2 4 

+2 3 Extra Attack, Fast Movement +3 5 

+2 4 Path Feature +3 6 

+2 4 Feral Instinct +3 7 

+2 4 Ability Score Improvement +3 8 

 Brutal Critical +4 9تاس(   1) 4 3+

+3 4 Path Feature +4 10 

+3 4 Relentless Rage +4 11 

+3 5 Ability Score Improvement +4 12 

 Brutal Critical +5 13تاس(   2) 5 3+

+3 5 Path Feature +5 14 

+3 5 Persistent Rage +5 15 

+4 5 Ability Score Improvement +5 16 

 Brutal Critical +6 17تاس(   3) 6 4+

+4 6 Indomitable Might +6 18 

+4 6 Ability Score Improvement +6 19 

+4 ∞ Primal Champion +6 20 

 

Hit Points|  جان  

Hit Dice: 1d12 

Hit Points (Level=1): 12 + Constitution 

Modifier 

Hit Points (Level>1): 1d12 (7) + 

Constitution Modifier   به ازای هر لول باالتر از

 یک

 Proficiencies|  ها مهارت 

Armor: Light, Medium, Shield 

Weapon: Simple, Martial 

Tool : - 

Saving Throw: Strength, Constitution 
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:  اسکیل  2    از لیست پایی  
  

Skill: Animal Handling, Athletics, 

Intimidation, Nature, Perception, 

Survival 

وع  ات رسی  Starting Equipment|  تجهی  

ات زیر به    پیشینهعالوه هرچه که از بازی را با تجهت  

(Background خود یم ) وع یم ید شر  کنید. گت 

  انتخاب بهنظایم  سالحیک  یا Greataxeیک  •

 خود 

 ساده سالحیک  یا Handaxeدو  •

 Javelinچهار  و Explorer’s Packیک  •

ات جایدرصورت تمایل به   gp 10×2d4باال با  تجهت  

وع یم  کنید. بازی را شر

 

ی در دست در  انسای  قد بلند پوشیده در جامه  ای خزدار با تت 

زنان به سمت غویل که جرئت کرده  زند. قهقهطوفان قدم یم

 برد. اش را شکار کند حمله یم حیوانات قبیله است 

ریک به سمت آخرین شخص که جرعت کرده است  -هف
ُ
ا

زند و گردنش را مثل  ریاست قبیله را از او طلب بکند جهش یم 

 شکند. شش رقیب قبیل یم 

کوبد اش را به دشمنش یم دوارق  که دهنش کف کرده است کله

جه یم   زند. سپس به سمت رقیب دیگری شت 

  Rageها هرچقدر هم متفاوت باشند با خشم یا ن باربارین ای

شوند. خشیم مهار در رفته، عطیسر غت  قابل  خود شناخته یم 

ها بیشت  از رصفا یک  ای بدون فکر. خشم آنتحمل، حمله 

امان حس است: خشم یک بت  که محارصه شده، حمله ی  

 هولناک دریا. 
ی

 طوفان، آشفتیک

دهند و  آورند، بعص  دیگر سنت اجداد خود را ادامه یمن درون خود به دست یمها خشم خود را از حیوابعص  

 نیست، عده
ی

به   Rageای از دنیای  پر از درد خشمگی   هستند. خشم یک باربارین از هرجای  بیاید فقط یک دیوانیک

 او، رفلکس 
ی

 کند. بدی  او کمک بسیاری یم های او، مقاومت او و قدرت مهارت جنیک

 ولیه ی ا غریزه 

شود تا با حیوانات متفاوت باشند، انگار انکار  ها باعث یمهای متمدن آنافتخار مردم شهرنشی   این است که روش 

ها تمدن فضیلت نیست بلکه نشانه ضعف است.  طبیعت  یک شخص نشانه برتری او است. اما برای باربارین

، کالبدی اها طبع حیوای  خود را قبول یمآن ها موقیع که در حصار  ولیه و خشیم وحشیانه. باربارین کنند: غرایز تت  

ند پریشان هستند. آنیا شلویع  قرار یم   شوند. ها در طبیعت وحیسر والیتشان شکوفا یم گت 

توانند از شدت خشم دیوانه شوند که باعث  ها یمدهند. آن ها در هرج و مرج مبارزه خودشان را نشان یمباربارین 

ی به شود قدرت و مقاومت  یم تواند از خشم خود به این روش فقط چند بار دست بیاورند. یک باربارین یمفرابشر

احت نیاز پیدا کند، اما همان تعداد معدود معموال برای بیشت  خطرهای پیش  رو استفاده کند قبل از آنکه به است 

 کاق  هستند. 

 پرخطر 
 
 زندگ

ای نیست. یک باربارین حقیق  میان مردم وحیسر و قبیله  هرکیس که از دیدگاه مردم متمدن َبرَبر باشد باربارین

همانقدر نادر است که یک جنگجو ماهر در شهر و معموال نقیسر مثل محافظ یا رهت  مردمش در زمان جنگ را  

 در طبیعت وحیسر بسیار خطرناک است: قبیله
ی

های دشمن، آب و هوای کشنده و هیوالهای هولناک.  دارد. زندیک
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ها در مواجهه با  برند که نیازی نباشد مردمش این کار را کنند. شجاعت آن سمت خطر حجوم یم به  یک باربارین 

ای روش  ها کامال مناسب ماجراجوی  باشند. شگردای  معموال برای مردمان قبیلهشود که باربارین خطر باعث یم

 ی  
ی

 است و زندیک
ی

ها دلتنگ خانواده و  بعص  باربارین ی ماجراجویان برای یک باربارین سخت  کیم دارد.  ریشهزندیک

 شود. ها یم رسد که همراهانشان جایگزین خانواده و قبیله آنشوند اما باالخره زمای  یمقبیله خود یم 

 Barbarianساخت یک  

 باربارین را دارید باید درمورد جای  که کاراکت  از آن یم 
آید و موقعیتش در جهان هنگایم که قصد ساخت یک کاراکت 

آیید و در فضای بازی  خود درمورد خاستگایه مناسب مشورت کنید. آیا از شزمیت  دوردست یم DMفکر کنید. با 

 ها رایج هستند؟است که باربارینشوید؟ آیا فضای بازی منطقه مرزی خشت  غریبه حساب یم

 ماجراجویانه هدایت کرده است؟ آیا به قصد جمع 
ی

ی شما را به زندیک های دیگران  آوری ثروت به شزمی   چه چت  

اند؟ شاید شما زندای  جنگ هستید و  اید؟ آیا هیوالها یا ارتیسر مهاجم شما را از شزمی   خود فراری داده حمله کرده 

اید؟ شاید به دلیل گناهانتان، شکسی   حرمت یا بر  ای "متمدن" خالف میل خود برده شده با زنجت  به شزمی   ه

 اید. اثر کودتای  از قبیله خود طرد شده

 ساخت رسی    ع

اگر قصد ساخت شی    ع یک باربارین را دارید از این پیشنهادات استفاده کنید. اول از همه، باالترین ابیلیت  اسکور  

 را انتخاب کنید.  Outlanderباشد. دوما، پیشینه  Constitutionو دومی    Strengthشما باید 

 Features|  هاقابلیت 

Rage 
خود را فعال کنید. وقت  ِری    ج شما    Rageاکشن توانید با بونسبتتان یمجنگید. در نو در مبارزه با خشونت  اولیه یم

 که زره سنگی   نپوشیده باشید فواید زیر را به
 آورید: دست یم فعال است درصوری 

• Advantage  درStrength Ability Check  وStrength Saving Throw 

+ به تاس دمیج خود اضافه 2کند استفاده یم Strengthکنید که از ای یمموقیع که از نزدیک حمله  •

 کندکنید. این عدد براساس لول شما افزایش پیدا یم یم

• Resistance  های به دمیجBludgening ،Piercing  وSlashing 

 که توانای  استفاده از جادو را دارید نیم   Rageهنگام 
 ها تمرکز کنید. ها استفاده یا بر روی آنانید از آنتو درصوری 

 که ی  دقیقه یم  1ِری    ج 
( شوید یا نوبتتان بدون آنکه به دشمت  حمله کنید یا  Unconsciousهوش )ماند. درصوری 

 اکشن ِری    ج خود را تمام کنید. توانید با یک بونس شود. یم دمیج بخورید تمام شود ِری    ج شما زودتر تمام یم

داشته   Long Restاید باید قبل از آنکه دوباره بتوانید ِری    ج کنید خود را استفاده کرده  Rageداکتر تعداد وقت  ح

  20. در لول 17و شش بار در لول  12بار در لول  5، 6، چهار بار در لول 3، سه بار در لول 1باشید. دو بار در لول 

 شود. نهایت یم تعداد ِری    ج شما ی  

Unarmored Defense 
 باشد: شما برابر فرمول زیر یم  Armor Classنپوشیدید قدرت دفایع یا  نگایم که زره ه

10 + Dexterity Modifier + Constitution Modifier 

ید. یم   توانید ست  داشته باشید و باز هم از این قابلیت بهره بت 
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Danger Sense 
شود در جاخایل  شوید که باعث یما باشد متوجه یم اگر خطری در نزدییک شم  اند و، حواس شما قوی شده2در لول 

های  که قابل  Dexterity Saving Throwدادن از خطر توانای  باالی  داشته باشید. در 
های  که در مقابل چت  

(،  Blindedتوانید نابینا )دارید. برای استفاده از این قدرت نیم  Advantageریزید )مثل تله و جادو( دیدن باشد یم 

 ( باشید. Incapacitated( یا ناتوان )Deafenedا )ناشنو 

Reckless Attack 
پروا حمله کنید. هنگایم که اولی   اتک  های خود را راجع به دفاع کنار بگذارید و ی  توانید نگرای  توانید یم یم  2از لول 

ید که  دهید یم خود را در نوبت خود انجام یم  شود  کار باعث یمبدهید. این  Reckless Attackتوانید تصمیم بگت 

های  داشته باشید، اما اتک Advantageکنند در آن نوبت  ستفاده یم ا Strengthهای از نزدییک که از  که در اتک 

 دارند.  Advantageعلیه شما هم تا نوبت بعدی شما 

Primal Path 
ی که طبیعت ِری    ج شما را شکل یم  3در لول  های  در لول  کنید. این انتخاب به شما قابلیتدهد را انتخاب یممست 

 دهد. یم  14و  10، 6، 3

Ability Score Improvement 
ید. نیم  1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید یم یم  4هنگایم که به لول   توانید با این قابلیت  عدد باال بت 

ید.   20ای را باالتر از ابیلیت    بت 

 رید. جای باال بردن ابیلیت  فیت برداتوانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Extra Attack 
 جای یکبار، دو دفعه اتک بدهید. توانید بهکنید یم استفاده یم  Attackهنگایم که در نوبت خود از اکشن   5از لول 

Fast Movement 
 رود. فوت باالتر یم  10اید شعت شما هنگایم که زره سنگی   نپوشیده   5از لول 

Path Feature 
ید. د یم خو   Primal Pathقابلیت  از   6در لول   گت 

Feral Instinct 
 دارید.  Advantage)نوبت(   Initiativeاند که در تاس حواس شما آنقدر تت   شده  7در لول  

وع مبارزه  ( نباشید، درصوری  که قبل از  Incapacitatedشوید و ناتوان ) Surprisedعالوه بر این، اگر در شر

 ل حالت عادی مبارزه رفتار کنید. توانید مثرا فعال کنید یم  Rageهرکاری در نوبت خود 

Ability Score Improvement 
ید. نیم  1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید یم یم  8هنگایم که به لول  توانید با این قابلیت  عدد باال بت 

ید.   20ای را باالتر از ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  فیت بردارید. توانید به یم دهد را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Brutal Critical (1 Die) 
 ریزید. است یک تاس اضافه برای دمیج اضافه آن یم Critical، هنگایم که نتیجه تاس اتک از نزدیک شما 9از لول 

 شود. سه یم   17دو و در لول  13تعداد تاس دمیج اضافه در لول  
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Path Feature 
ید. خود یم   Primal Pathقابلیت  از   10در لول   گت 

Relentless Rage 
غم زخم خشم شما باعث یم  11از لول  شما   Rageهای سنگی   به جنگیدن ادامه دهید. اگر درحایل که شود علت 

ید، میتوانید یک بر   Hit Point 0فعال است به    DC 10با   Constitution Saving Throwسید و درجا نمت 

 رسد. یم  1بریزید. اگر موفق شوید جان شما به 

احت بلند یا کوتاه انجام  عدد باال یم  5آن  DCهردفعه که از این قابلیت استفاده کنید  رود. هنگایم که یک است 

 گردد. بریم  10آن به  DCدهید یم

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید یمیم  12هنگایم که به لول  توانید با این قابلیت  عدد باال بت 

ید.   20ای را باالتر از ابیلیت    بت 

 لیت  فیت بردارید. جای باال بردن ابی توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Brutal Critical (2 Die) 
 ریزید. است دو تاس اضافه برای دمیج اضافه آن یم Critical، هنگایم که نتیجه تاس اتک از نزدیک شما 13از لول 

Path Feature 
ید. خود یم   Primal Pathقابلیت  از  14در لول   گت 

Persistent Rage 
 که ی   خشم شما آنقدر شدید است که  15از لول 

( شوید  Unconsciousهوش )قابلیت ِری    ج شما فقط درصوری 

 شود. یا انتخاب کنید تمامش کنید زودتر از وقت خود تمام یم 

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید یمیم  16هنگایم که به لول  ت  توانید با این قابلیعدد باال بت 

ید.   20ای را باالتر از ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Brutal Critical (3 Die) 
 ریزید. است سه تاس اضافه برای دمیج اضافه آن یم Critical، هنگایم که نتیجه تاس اتک از نزدیک شما 17از لول 

Indomitable Might 
شما است   Strengthاسکور  تر از ابیلیت  شما پایی    Strength Ability Checkهنگایم که نتیجه نهای   18از لول 

 خود را جای آن استفاده کنید.  Strength Ability Scoreمیتوانید عدد 

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید یمیم  19هنگایم که به لول  توانید با این قابلیت  عدد باال بت 

ید.   20ای را باالتر از ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 
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Primal Champion 
رود و  عدد باال یم  4شما    Constitutionو   Strengthشما تجسم قدرت وحش هستید. ابیلیت  اسکور  2در لول 

 شود. یم  24حداکتر عدد ممکن برای آن دو ابیلیت  اسکور 

Primal Path (Barbarian Subclass) 

Path of the Ancestral Guardian 
های  باور دارند  آیند که حرمت زیادی برای اجداد خود قائل هستند. چنی   قبیلههای  یمفرهنگ ها از بعص  باربارین 

ها را  مند حضور دارند، که از زندگان محافظت و آنکه جنگجویان گذشته در جهان امروز به فرم ارواچ قدرت 

کند با دنیای ارواح ارتباط برقرار فعال یم  کند ِری    ج خود را کنند. وقت  یک باربارین که این مست  را دنبال یم هدایت یم 

 کند. کند و از نگهبانان درخواست کمک یم یم

کنند برای محافظت از قبیله و متحدانشان بهت  مبارزه  های  که با اجداد نگهبان خود ارتباط برقرار یم باربارین 

های  پیچیده که  کوی  ند خود را با خال تری داشته باشها برای آنکه با اجداد نگهبان خود ارتباط قوی کنند. آنیم

 پوشانند. دهد یماعمال اجدادشان را نشان یم

Ancestral Protectors 

شوند. هنگام  کنید، هنگایم که ِری    ج شما فعال است ارواچ جنگجو ظاهر یمانتخاب یم 3وقت  این مست  را در لول 

Rage به بخورد مورد وع نوبت )خشم آن ارواح قرار یم   ، اولی   موجودی که از شما از نزدیک رص  د. تا شر (  Turnگت 

دارد و درصوری  که به کیس به جز شما   Disadvantageهای  که علیه شما نیست بعدی شما، هدف در همه اتک 

دارد. درصورت اتمام زودتر از موعد ِری    ج این اثر هم از بی     Resistanceاتک بدهد آن شخص نسبت به آن دمیج 

 رود. یم

Spirit Shield 

باشید و    Rageتوانند از متحدان شما دفاع کنند. اگر در حال کنند یم ، ارواح نگهبای  که به شما کمک یم 6از لول 

 کم کنید.   2d6اکشن خود استفاده نمایید تا آن دمیج را توانید از ری فوی  شما آسیب ببیند، یم  30موجودی در 

 . رسد یم  4d6به  14و در لول  3d6به  10در لول 

Consult the Spirits 

را   Clairvoyanceیا    Auguryکار اسپل کنید. برای این، قابلیت مشورت با ارواح اجداد خود را پیدا یم 10در لول 

کنید. در این حالت اسپل  ( استفاده یم Material Componentبدون استفاده از اسپل اسالت یا اجزاء مادی )

Clairvoyance  رود. از ابیلیت  ه مکان ذکر شده یم ییک از ارواح نامری  بWisdom  ها استفاده برای این اسپل

 کنید. یم

احت کوتاه یا بلند نداشتهها به این روش نیم بعد از استفاده از هرکدام از این اسپل اید از این  توانید تا زمای  که است 

 قابلیت استفاده نمایید. 

Vengeful Ancestors 
 Spiritشوند که بتوانند آسیت  را تالق  کنند. وقت  از قابلیت مند یما آنقدر قدرت، ارواح اجداد شم14در لول 

Shield  مقداری که از آسیب کم  کنید تا از دمیج  کم کنید، شخص که آسیب را وارد کرده است همان استفاده یم

 خورد. یم  Force Damageشده است 

Path of the Battlerager 
" است شناخته یم   Kuldjarghها با نام این باربارین   به معنا "احمق تت 

های  ها دوارف شوند. آنکه در زبان دوارق 

های حجیم و  ها در پوشیدن زره اند. آنکنند و مست  یک جنگنده را دنبال کرده هستند که خدایان جنگ را دنبال یم 

 دار و جهش به سمت دشمنان خود تخصص دارند. تیغ
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 ها! فقط دوارف –محدودیت 

ها جایگاه خایص در جامعه و فرهنگ  Battleragerرا دنبال کنند.  Battleragerتوانند مست  ها یم فقط دوارف 

 دوارق  دارند. 

تواند این محدودیت را بسته به دنیای بازی و کمپی   بردارد. این محدودیت فقط در دنیای  ام شما یمدی

Forgotten Realms  ما یا حت  نسخه ام شوجود دارد و شاید در دنیای دیForgotten Realms  ام شما  دی

 وجود نداشته باشد. 

Battlerager Armor 

را به عنوان یک   Spiked Armorدار یا کنید، قابلیت استفاده از زره تیغانتخاب یم 3وقت  این مست  را در لول 

 کنید. سالح پیدا یم 

های اکشن خود استفاده کنید تا با تیغ ید از بونس توانهستید، یم  Rageاید و درحال پوشیده  Spiked Armorوقت  

به وارد شود هدف   5روی زره به هدق  در    1d4 Piercing Damageفوی  خود اتیک از نزدیک بدهید. اگر رص 

 کنید. خود برای تاس اتک و دمیج استفاده یم Strengthخورد. از مادیفایر یم

 3کنید در صورت موفقیت هدف کردن استفاده یم  Grappleعالوه بر این، هنگایم که از اکشن اتک برای  

Piercing Damage  خورد. یم 

Reckless Abandon 

شما   Constitutionدهید مقداری برابر با مادیفایر یم  Reckless Attack، هنگایم که در حی   ِری    ج 6از لول 

است درصوری  که در اتمام   1 شود. این مقدار که حداقل( اضافه یم Temporary HPطور موقت به جان شما )به

 روند. مانده باشند ازبی   یم ِری    ج باق  

Battlerager Charge 

 اکشن استفاده کنید. را به عنوان بونس  Dashتوانید اکشن شما فعال است یم Rage، هنگایم که 10از لول 

Spiked Retribution 
پوشیده   Spiked Armor( نباشید و Incapacitatedشما فعال باشد، ناتوان ) Rage، در صوری  که 14از لول 

به 5باشید وقت  موجودی در   خورد. یم Piercing Damage 3ای بزند فوی  شما به شما از نزدیک رص 

Path of the Berserker 
ی از خشم   Rageها برای بعص  باربارین رصفا یک وسیله است و هدف نهای  خشونت است. مست  دیوانه مست 

ل ناپذیر و لت   با خون است. هنگایم که ِری    ج خود را فعال یم
برند و بدون  کنند از هرج و مرج مبارزه لذت یمکنت 

 برند. ای توجه به سالمت  خودشان به دشمن حمله یم لحظه

Frenzy 

کنید وارد حالت  به نام  خود را فعال یم  Rageتوانید هنگایم که  کنید، یم انتخاب یم 3وقت  این مست  را در لول 

Frenzy  س خود با  کار را کنید در طول مدت ِری    ج یم شوید. اگر این توانید در هر نوبت به شخص در دست 

 )شما تمام یم   Rageاکشن اتیک از نزدیک دهید. وقت  که بونس 
ی

( شما  Exhaustionشود یک سطح به خستیک

 شود. اضافه یم

Mindless Rage 

( شوید. اگر  Frightened( یا هراسان )Charmedتوانید شیفته )شما فعال است نیم  Rage، هنگایم که 6از لول 

 باشد. کنید در ییک از این دو حالت باشید اثر موردنظر در مدت ِری    ج متوقف یموقت  که ِری    ج خود را فعال یم 
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Intimidating Presence 

سانید. وقت  این کار را یم، یم 10در لول  کنید،  توانید از اکشن خود استفاده کنید تا شخص را با جذبه خود بت 

کنید. اگر آن موجود بتواند شما را ببیند یا  توانید ببینیدش را انتخاب یمفوی  شما است و یم  30موجودی که در 

 + Proficiency Bonus + 8آن برابر است با   DCبریزد ) Wisdom Saving Throwبشنود باید یک 

Charisma Modifier ( و در صورت شکست تا پایان نوبت بعدی شما از شما هراسان )شماFrightened  )

توانید از اکشن خود استفاده کنید تا اثر تا پایان نوبت بعدی شما تمدید شود.  های بعدی خود یماست. در نوبت 

فوی  شما یا خارج از میدان دید شما تمام کند به پایان   60در صوری  که آن موجود نوبتش را دورتر از این اثر 

 رسد. یم

ساعت آینده از این قابلیت علیه همان موجود   24توانید تا موفق باشد نیم   Saving Throwاگر هدف در 

 استفاده نمایید. 

Retalliation 
اکشن خود استفاده کنید تا  توانید از ری بینید، یمفوی  خود آسیب یم  5 ، هنگایم که از موجودی در 14در لول 

به  ای از نزدیک به آن موجود وارد کنید. رص 

Path of the Storm Herald 
توانند خشم خود را به جادوی  اولیه تبدیل کنند که دور  کنند یم را دنبال یم Storm Heraldهای  که مست  باربارین 

وی طبیعت استفاده یم  Rageقت  در حال چرخد. و ها یمآن کنند یا اثرات قدرتمند جادوی  ایجاد  کردند باشند از نت 

 کنند. 

Storm Herald ها معموال قهرمانای  زبده هستند که همراهDruid ،هاRanger ها و دیگر اشخایص که سوگند

های خود را در مناطق  ها مهارتStorm Heraldکنند. دیگر اند طبیعت را محافظت کنند تمرین یم خورده 

 آورند. دست یم ها بهترین بیابانزده خایل از سکونت و داغ های یخ وحشتنایک مثل شزمی   

Storm Aura 

ای جادوی  و طوفای  از شما  شما فعال است هاله   Rageکنید، هنگایم که انتخاب یم 3وقت  این مست  را در لول 

د ویل از پوشش کامل عبور نیم فوی  شما را در هر سمت  یم  10شود. این هاله تا جاری یم  کند. گت 

اکشن دوباره  های بعدی خود با بونس توانید در نوبت شود که یم کنید اثری از هاله شما فعال یم هنگایم که ِری    ج یم 

. اثر هاله  ( را انتخاب کنید Tundra)  توندرا( و Sea) دریا(،  Desert) صحراهای فعالش کنید. ییک از محیط 

توانید هر موقع در کلس باربارین لول باالتری رفتید انتخاب محیط  کند. یم براساس محیط انتخای  شما تغیت  یم

 خود را تغیت  دهید. 

 + Proficiency Bonus + 8آن برابر است با   DCداشته باشد  Saving Throwاگر اثر هاله نیاز به 

Charisma Modifier  .شما 

Desert (صحرا) 2: هنگایم که این اثر فعال است هرکیس که به جز شما در هاله Fire Damage  ان  یم خورد. مت  

 رسد. یم 6و در لول بیستم به  5، در لول پانزدهم به 4، در لول دهم به 3آسیب در لول پنجم به 

Sea (هنگایم که این اثر فعال است یک موجودی که در هاله شما است و یم دریا :)کنید.  نید را انتخاب یمتوانید ببی

و در صورت   1d6 Lightning Damageبریزد. در صورت شکست  Dexterity Saving Throwهدف باید 

ان آسیب در لول دهم به موفقیت نصف آن مقدار دمیج یم و در لول   3d6، در لول پانزدهم به 2d6خورد. مت  

 رسد. یم  4d6بیستم به 

Tundra (هنگایم که این اثر توندرا :)  کنید و در هاله شما  توانید به موجودای  که خودتان انتخاب یم فعال است یم

( اضافه کنید. جان موقت در لول پنجم به  Temporary Hit Points) Hit Point 2هستند به صورت موقت 

 رسد. یم 6و در لول بیستم به  5، در لول پانزدهم به 4، در لول دهم به 3

Storm Soul 

، طوفان شما حت  موقیع که هاله فعال نیست برای شما فوایدی دارد. این فواید به محیظ که برای هاله  6از لول 
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 دارند. 
ی

 خود انتخاب کردید بستیک

Desert (صحرا :)Fire Damage Resistance   ،دارید و دمای بسیار باال بر روی شما اثری ندارد. عالوه بر این

ء اشتعال توانید یبه عنوان اکشن یم  پذیر را که توسط کیس حمل یا پوشیده نشده را آتش بزنید. ک یسر

Sea (دریا  :)Lightning Damage Resistance 30توانید زیر آب نفس بکشید. همچنی   با شعت دارید و یم  

 توانید شنا کنید. فوت یم 

Tundra (توندرا :)Cold Damage Resistance  شما اثری ندارد. همچنی    دارید و دمای بسیار پایی   بر روی

دقیقه  1فوی  آن را به یخ تبدیل کنید. این یخ بعد از  5توانید به عنوان اکشن به آب دست بزنید و یک مکعب یم

 شود. شود و اگر موجودی در آن مکعب باشد منجمد نیم آب یم

Shielding Storm 

اده کنید. هر موجودی به انتخاب شما هنگایم  توانید از طوفان خود برای محافظت از دیگران استف، یم 10در لول 

 دارد.  Resistanceدر مقابل آن مقاوم هستید   Storm Soulکه در هاله شما است نسبت به دمیج  که از طریق 

Raging Storm 
ومندتر یم 14در لول  رساند. این اثر به محیظ که برای  شود و به دشمنان شما آسیب یم ، طوفان شما حت  نت 

Storm Aura  .دارد 
ی

 انتخاب کردید بستیک

Desert (بالفاصله بعد از آنکه موجودی در هاله شما به شما اتک یم صحرا :)اکشن خود  توانید با ریدهد یم

  Fire Damageبریزد. در صورت شکست، نصف لول باربارین شما   Dexterity Saving Throwمجبورش کنید 

 خورد. یم

Sea (هنگایم که به موجودی دریا :) به موفق است یمدر هاله خود اتک یم اکشن خود هدف  توانید با ریدهید و رص 

(،  Proneافتد )بریزد. در صورت شکست هدف روی زمی   یم  Strength Saving Throwرا مجبور کنید که 

 طوری که با یک موج برخورد کرده است. 

Tundra (هرموقع که اثر توندرا :)Storm Aura  بینید را انتخاب  دی که در هاله یمشما فعال باشد یک موجو

وع نوبت بعدی شما   Strength Saving Throwکنید. آن موجود باید در یک  یم موفق باشد وگرنه شعتش تا شر

 جادوی  فرا یمیم 0
دش. شود زیرا یج   گت 

Path of the Totem Warrior 
سفری معنوی است. باربارین یک حیوان روح را به عنوان راهنما، محافظ و الهام خود   Totem Warriorمست  

باربارین شما سوخت     Rageبخشد و به به شما قدری  فراطبییع یم Totem Spiritکند. در مبارزه، قبول یم 

 بخشد. جادوی  یم

یک شخص عجیب است که با بیشت  از دانند، در چنی   مواردی برای  بیشت  قبایل یک حیوان را مرتبط با خود یم 

 یک حیوان روح ارتباط برقرار کند، البته که استثنا همیشه وجود دارد. 

Spirit Seeker 

کنید توانای   هنگایم که این مست  را انتخاب یم  3مست  شما بسیار به طبیعت و حیوانات نزدیک است. در لول 

کنید، اما رصفا به عنوان مراسم  را پیدا یم  Speak with Animalsو  Beast Senseهای استفاده از اسپل

(Ritual یم )ها استفاده کنید. توانید از آن 

Totem Spirit 

دست  های آن را به کنید و قابلیت انتخاب یم  Totem Animalکنید، یک انتخاب یم 3وقت  این مست  را در لول 

ییک یم ء فت   ، پنجه، استخوان یا دندان حیوان مورد نظر بسازید یا  از پر، پشم –مثل گردنبند   – آورید. باید یک یسر

توانید از لحاظ ظاهری نت   به حیوان مورد نظر نزدیک شوید. مثال کیس که  دست بیاورید. به انتخاب خود یم به

Totem  .خرس را دارد ممکن است موهای زیاد و پوست کلفت  داشته باشد 

Totem Animal تر است. مثال،  ات پایی   باشد که برای والیت شما مناسبشما ممکن است حیوای  شبیه حیوان
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 جای عقاب، کرکس را انتخاب کنید. توانید به یم

Bear (هنگام خرس :)Rage  ها به جز  نسبت به همه دمیجPsychic ،Resistance   دارید. روح خرس شما را به

 کند که در برابر هر مجازای  بایستید. قدری سخت یم 

Eagle (هنگام عقاب :)Rage  که زره سنگی   نپوشیده باشید موجودات دیگر در 
 Opportunityو در صوری 

Attack های علیه شماDisadvantage  توانید در نوبت خود اکشن دارند و یمDash  اکشن  را به عنوان بونس

د با سهولت حرکت ای تبدیل یم استفاده کنید. روح عقاب شما را به شکارچ    کند. یم کنند که در نت 

Elk (هنگام گوزن :)Rage  که زره سنگی   نپوشیده باشید شعت راه رفتنتان 
یاد.  فوت افزایش یم  15و در صوری 

 کند. ای شی    ع یم العادهروح گوزن شما را به طرز فوق 

Tiger (  هنگام بی :)Rage ید )فوت به مقداری که یم   10توانید یم ه  فوت ب 3( و Long Jumpتوانید به طول بت 

 بخشند. های شما را قدرت یم ( اضافه کنید. روح بت  جهش High Jumpپرش ارتفاع )

Wolf (هنگام گرگ :)Rage  فوی  شما باشد و دشمن شما باشد   5دوستان شما در اتک از نزدیک علیه کیس که در

Advantage کند. دارند. روح گرگ شما را به رهت  شکارچیان تبدیل یم 

Aspect of the Beast 

 جادوی  پیدا یم  Totem Animal، بسته به 6ر لول د
  3توانید همان حیوای  که در لول کنید. یم خود قدری 

 انتخاب کردید یا حیوان دیگری را انتخاب کنید. 

Bear (قدرت یک خرس را پیدا یم خرس :)  ان بلند کردن بار توسط شما دو برابر کنید. وزن قابل حمل شما و مت  

ل دادن، برداشی   یا شکسی   اشیاء مربوط  Strength Ability Checkشود و در همه یم
ُ
های  که به کشیدن، ه

 دارید.  Advantageباشند 

Eagle (دید یک عقاب را پیدا یم عقاب :)ماییل را بدون هیچ مشکیل ببینید و نکات ظریف را   1توانید تا کنید. یم

، نور  100طوری که در   شما هستند متوجه شوید. همچنی  
در   Disadvantageکم )( باعث داشی     فوی 

Wisdom (Perception) Ability Check  شود. نیم 

Elk ((: چه سوار باشید چه پیاده، شعت سفر کردن )گوزنTravel Pace  شما و تا ده نفر از همراهان شما تا )

شود. روح گوزن به شما  یم ( نباشید دو برابر Incapacitatedفوی  شما باشند و شما ناتوان ) 60موقیع که در 

 کند به شعت به دوردست سفر کنید. کمک یم 

Tiger (  (: در دو اسکیل از لیست پایی   مهارت )بیProficiency پیدا یم )های بقا را افزایش  کنید. بت  مهارت

 [Athletics, Acrobatics, Stealth, Survival]دهد. یم

Wolf (احساسات و ادراک شکاری یک گرگ گرگ :)توانید ردپای دیگران را درحایل که با  آورید. یم دست یمرا به

( در حال سفر Normal Pace( دنبال کنید و هنگایم که با شعت عادی )Fast Paceکنید )شعت باال سفر یم

 توانید مخفیانه حرکت کنید. هستید یم

Spirit Walker 

( استفاده کنید. موقیع که  Ritualوان مراسم )به عن Commune with Nature، میتوانید از اسپل  10در لول 

اید ظاهر انتخاب کرده  Aspect of the Beastیا   Totem Spiritکنید روح ییک از حیوانای  که برای  کار را یماین

 خواهید را به شما بدهد. شود تا اطالعای  که یم یم

Totemic Attunement 
  3توانید همان حیوای  که در لول کنید. یم ادوی  پیدا یمخود قدری  ج  Totem Animal، بسته به  14در لول 

 انتخاب کردید یا حیوان دیگری را انتخاب کنید. 

Bear (هنگام خرس :)Rage  فوی  شما است در اتک علیه هرکیس به جز شما    5هر دشمت  که در

Disadvantage  سد ( این قابلیت  Frightened)دارد. اگر نتواند صدای شما بشنود یا شما را ببیند یا نتواند بت 

 اثری بر او ندارد. 

Eagle (هنگام عقاب :)Rage  توانید با شعت  برابر با شعت راه رفتنتان پرواز کنید. این قابلیت فقط در  یم

ی آویزان نباشید سقوط یمبازه   که نوبتتان را در هوا تمام کنید و از چت  
 کنید. های کوتاه وجود دارد، در صوری 
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Elk (گوزن) هنگام :Rage  تر اشغال  اکشن از فضای  که توسط یک موجود بزرگ یا کوچک توانید با یک بونس یم

 + DC: 8 + Strength Modifierبریزد ) Strength Saving Throwشده است عبور کنید. آن موجود باید 

Proficiency Bonus در صورت شکست روی زمی   یم ،)( افتدProne و )1d12 + Strength Modifier  

Bludgeoning Damage  خورد. یم 

Tiger (  هنگام بی :)Rage  تر قبل از آنکه با  فوت در خظ مستقیم به سمت هدق  بزرگ یا کوچک 20اگر حداقل

به   اکشن یک اتک دیگر با سالح خود بدهید. توانید با بونس ای از نزدیک بزنید حرکت کنید، یم سالح خود به آن رص 

Wolf (هنگام گرگ :)Rage  به وارد  توانید هنگایم که به یک موجود بزرگ یا کوچک یم تر با سالح خود از نزدیک رص 

 (. Proneاکشن روی زمی   بیاندازیدش )کردید با بونس 

Path of the Zealot 
وان خود الهام یم ها  ارین ها در جنگ خشم وحشتنایک را تجربه کنند. این بارببخشند تا آن بعص  از خدایان به پت 

Zealot  هستند، جنگجویای  کهRage  کنند. العاده از قدرت الیه تبدیل یم خود را به نماییسر خارق 

وانشان را به این مست  هدایت یم انهای دی خدایان متفاوی  در دنیا  کنند. به طور کیل، خدایان جنگ،  دی پت 

ور نیستند و اما تعداد کیم از آنی این خدایان دهند. همه نابودی و خشونت این مست  را ارائه یم ها خوب  شر

 هستند. 

Divine Fury 

بات سالح خود جاری کنید. هنگایم  کنید، یم هنگایم که این مست  را انتخاب یم  3در لول  توانید خشم الیه را در رص 

به وارد یم  Rageکه  اق  برابر  کنید دمیج اضشما فعال است اولی   موجودی که در نوبت خودتان با سالح به آن رص 

1d6 خورد. دمیج اضافه + نصف لول باربارین شما یمNecrotic  یاRadiant   است، هنگایم که این قابلیت را برای

 کنید. آورید مدل دمیج آن را انتخاب یم دست یماولی   بار به 

Warrior of the Gods 

د ابدی نشاانتخاب یم 3وقت  این مست  را در لول  ن گذاشته شده است. اگر اسپیل مثل کنید، روح شما برای نت 

Raise Dead ( تنها اثرش زنده کردن شما باشد جادوگر نیازی به اجزاء مادیMaterial Component  برای )

 اجرای این جادو روی شما ندارد. 

Fanatical Focus 

و یم  Rageای که به  ، قدرت الیه 6از لول    Rageکند. اگر هنگایم که در حال بخشد از شما محافظت یم شما نت 

توانید دوباره تاس بریزید و باید از تاس جدید خود استفاده  شکست بخورید یم  Saving Throwهستید در یک 

 توانید از این قابلیت استفاده کنید. بار یمفقط یک Rageکنید. در هر 

Zealous Presence 

ید که از قدرت الیه خود برای الهام یاد یم ، 10در لول  اکشن  بخشیدن به دیگران استفاده کنید. با یک بونس گت 

د یم فریادی که از خشم الیه شچشمه یم توانند صدای  فوی  به انتخاب شما که یم 60موجود در  10کشید. تا گت 

وع نوبت بعدی شم Saving Throwو  Attack Rollشما را بشنوند در   دارند.  Advantageا  تا شر

Rage Beyond Death 
و یم  Rageای که به  ، قدرت الیه 14از لول  به بخشد به شما اجازه یم شما نت  ید. دهد رص   های کشنده را نادیده بگت 

  Death Saving Throwکند. شما هنوز هم باید هوش نیم شما را ی    Hit Points 0، رسیدن به Rageهنگام 

 Death Savingدن مثل حالت عادی آسیب دیدن با جان صفر است. اما، اگر نتیجه بریزید و اثر دمیج خور 

Throwید و بعد از آن هم فقط درصوری  که جان های شما مرگ باشد، تا زمای  که ِری    ج شما فعال است نیم مت 

 شوید. باشد کشته یم 0شما هنوز 
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Bard 

Spell Slot 

9th 8th 7th 6th 5th 4th 3rd 2nd 1st 
Spell    های

که  

 دانید یم

Cantrip 

های  که  

 دانید یم

 ها توانای  

 Features 

امتیاز مهارت  
Proficiency 

Bonus 

سطح 
Level 

- - - - - - - - 2 4 2 
Bardic Inspiration, 

Spellcasting 
+2 1 

- - - - - - - - 3 5 2 
Jack of All Trades, 

Song of Rest (d6) 
+2 2 

- - - - - - - 2 4 6 2 Bard College, Expertise +2 3 

- - - - - - - 3 4 7 3 
Ability Score 

Improvement 
+2 4 

- - - - - - 2 3 4 8 3 
Bardic Inspiration (d8), 

Font of Inspiration 
+3 5 

- - - - - - 3 3 4 9 3 
Countercharm, Bard 

College feature 
+3 6 

- - - - - 1 3 3 4 10 3 - +3 7 

- - - - - 2 3 3 4 11 3 
Ability Score 

Improvement 
+3 8 

- - - - 1 3 3 3 4 12 3 Song of Rest (d8) +4 9 

- - - - 2 3 3 3 4 14 4 
Bardic Inspiration 

(d10), Expertise, 

Magical Secrets 
+4 10 

- - - 1 2 3 3 3 4 15 4 - +4 11 

- - - 1 2 3 3 3 4 15 4 
Ability Score 

Improvement 
+4 12 

- - 1 1 2 3 3 3 4 16 4 Song of Rest (d10) +5 13 

- - 1 1 2 3 3 3 4 18 4 
Magical Secrets, Bard 

College feature 
+5 14 

- 1 1 1 2 3 3 3 4 19 4 Bardic Inspiration (d12) +5 15 

- 1 1 1 2 3 3 3 4 19 4 
Ability Score 

Improvement 
+5 16 

1 1 1 1 2 3 3 3 4 20 4 Song of Rest (d12) +6 17 

1 1 1 1 3 3 3 3 4 22 4 Magical Secrets +6 18 

1 1 1 2 3 3 3 3 4 22 4 
Ability Score 

Improvement 
+6 19 

1 1 2 2 3 3 3 3 4 22 4 Superior Inspiration +6 20 

Hit Points|  جان 

Hit Dice: 1d8 

Hit Points (Level=1): 8 + Constitution 

Modifier 

Hit Points (Level>1): 1d8 (5) + 

Constitution Modifier   به ازای هر لول باالتر از

 یک

 Proficiencies|  ها مهارت 

Armor: Light  

Weapon: Simple, Hand Crossbow, 

Longsword, Rapier, Shortsword 

Tool : Musical Instrument * 3 
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Saving Throw: Dexterity, Charisma 

 

   به انتخاب خود  اسکیل 3
  

وع  ات رسی  Starting Equipment|  تجهی  

ات زیر به    پیشینهعالوه هرچه که از بازی را با تجهت  

(Background خود یم ) وع یم ید شر  کنید. گت 

  سالحیک  یا Longswordیک  یا  Rapierیک  •

 خود  انتخاب بهساده 

 Entertainer’sیک   یا Diplomat’s Packیک  •

Pack 

 به انتخاب خود  سازیک یا  Luteیک  •

• Light Armor  و یکDagger 

ات جایدرصورت تمایل به   gp 10×5d4باال با  تجهت  

وع یم  کنید. بازی را شر

ف
َ
 را زیرلب یمالق  پوشیده در -ه

ی
خواند  چرم درحایل که آهنیک

کشد. ای فراموش شده و باستای  یم انگشتانش را روی سازه 

دانش سازندگان و حماسه جادوی  آن بنا توسط جادوی  

 آورند. موسیق  به مغزش هجوم یم 

ش را با ریتیم دقیق به زره  اش  جنگجوی انسای  با دقت شمشت 

ش را به شجاعت و قهرمای   کوبد و بر ریتم با آواز همراهان یم

 بخشد. کند. جادوی موسیق  همراهانش را قدرت یم دعوت یم

 خندان درحایل که ساز خود را کوک یم 
ی

فلینیک
َ
کند از جادوی  ه

کند تا سخنان همراهانش را برای شنوندگان  آن استفاده یم

ین  تر کند. شت 

بافد تا همراهانش را  یک بارد جادو را در کلمات و موسیق  یم

الهام ببخشد، دشمنانش را تحقت  کند، افکار را هدایت کند،  

 توهم بسازد و حت  جراحت  را خوب کند. 

 موسیفر و جادو

دی، کلمات و موسیق  فقط لرزش هوا نیستند بلکه تلفظ  صوی  با قدرت بسیار باال هستند. بارد  اندر دنیاهای دی 

اند،  وجود آمده ست. باردها باور دارند که دنیاها با سخن بهارباب آهنگ، سخن و جادوی  که در آن دو وجود دارد ا

شوند. موسیق   که خدایان با کلماتشان به آن شکل دادند و پژواک این کلمات باستای  هنوز در کیهان منعکس یم

ه  ها بافتهای آنها است که به طرز ظریق  در جادوها و قدرت باردها تالیسر برای ربودن و مهار قدرت آن پژواک

 شده. 

ند  ها ترجیح یم هاست. خییل از بارد العاده آنپذیری فوق ترین قدرت باردها تطبیق مهم دهند که در مبارزه گوشه بگت 

و از جادوی خود برای الهام بخشیدن به یارانشان و مانع گذاشی   برای دشمنانشان در فاصله استفاده کنند. اما  

د تباردها در صورت نیاز یم  تن از خود دفاع کنند و از جادوی خود استفاده کنند تا سالح و زره خود  بهنتوانند در نت 

ده ها بیشت  فریب و توهم هستند تا تخریب. آنرا تقویت کنند. جادوهای آن  ای درمورد بسیاری از  ها دانش گست 

ها استادان کارهای   بارد  دهد تقریبا هرکاری را انجام دهند. ها اجازه یم موضوعات و استعدادی طبییع دارند که به آن 

 گذارند، از اجرای موسیق  تا داشی   دانیسر محرمانه. هستند که ذهنشان را روی آن یم

ی از تجربه   یادگی 

اف بارد نیست. کشف حضور باردهای حقیق  در دنیا معمول نیست. هر نقایل در یم  خانه یا دلقیک در دربار اشر

یار و مقداری استعداد طبییع دارد که بیشت  افراد آن را ندارند. البته که  جادوی پنهان در موسیق  نیاز به مطالعه بس 

 یک بارد با سفر در شزمی   
ی

های پیدا کردن تفاوت میان یک بارد و یک بازیگر عادی کار آسای  نیست. زندیک

 عمیق، توانای  مها و دریافت لطف مخاطبان یممختلف، جمع آوری و تعریف داستان
وسیق  و  گذرد. اما دانیسر

مندان جدا یم   جادوی  باردها را از دیگر هت 
 سازد. قدری 
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ها تمایل طبییع به سفر دارند، به پیدا کردن ماند. آنبه ندرت یک بارد در جای خود برای مدت طوالی  ساکن یم 

 یک ماجراجو برای یک بارد های جدید، مهارت داستان
ی

انتخای   های جدید و کشفیات فراتر از افق. درنتیجه زندیک

ی و تمرین است.   کامال طبییع است. هر ماجرای  فرصت  برای یادگت 

 Bardساخت یک  

ه یک بارد اندازه  باردها با داستان شکوفا یم  باشد چه زاده تخیل. پیشینه و انگت  
شوند، چه داستان حقیق 

اید.  ای داشتهکودیک امن و معمویل کند اهمیت ندارند. شاید  ها تعریف یم های  که یک بارد راجع به آنداستان

ی وجود ندارد برای همی   شاید خود را یتییم جا بزنید که توسط یک ساحره در باتالق    داستان خوی  برای چنی   چت  

 جادوی  خود را از  
اشارآمت   بزرگ شده است. شاید هم کودیک شما ارزش داستان را دارند. بعص  باردها موسیق 

ی از پریان و دیگر موجودات خارقآورند، مثل الهامدست یم بههای فراطبییعطریق روش   العاده. گت 

 ساخت رسی    ع
باید باالترین ابیلیت    Charismaاگر قصد ساخت شی    ع یک بارد را دارید از این پیشنهادات استفاده کنید. اول،  

های  Cantripرا انتخاب کنید. سوم،   Entertainerبعد از آن باشد. دوم، پیشینه  Dexterityاسکور شما و 

Dancing Lights  وVicious Mockery 1های لول را همراه اسپل Charm Person ،Detect Magic  ،

Healing Word  وThunderwave  .بردارید 

 Features|  هاقابلیت 

Bardic Inspiration 
اکشن استفاده طریق سخن یا موسیق  الهام ببخشید. برای اینکار باید در نوبت خود از بونس  توانید به دیگران از یم

تواند صدای شما را بشنود انتخاب کنید. آن موجود یک  فوی  را که یم  60کنید و یک موجود به جز خودتان در 

د، یک یم  Bardic Inspirationتاس   .d6گت 

یا   Ability Check  ،Attack Rollتاس را ریخته و عدد آن را به یک تواند دقیقه بعدی آن موجود یم 10در 

Saving Throw   تواند صت  کند و بعد از ریخی   تاس که ریخته است اضافه کند. یمd20   د از تاس تصمیم بگت 

Bardic Inspiration ام بگوید تالشش موفق بوده یا شکست  استفاده کند، اما باید قبل از این باشد که دی

تواند فقط  رود. یک موجود در لحظه یمریخته شود از بی   یم  Bardic Inspirationخورده است. هنگایم که تاس 

 داشته باشد.  Bardic Inspirationیک تاس 

)حداقل یک بار( استفاده کنید.  Charismaی  برابر با مادیفایر توانید از این قابلیت به تعداد دفعاشما یم 

 گردند. بازیم  Long Restهای از دست رفته در پایان یک استفاده

 شود. یم d12و در لول پانزدهم  d10، در لول دهم d8در لول پنجم  Bardic Inspirationتاس  

Spellcasting 
 خود تغیت  دهید. اسپل واسته اید که اساس واقعیت را متناسب با خآموخته 

های شما بخیسر از کارنامه ها و موسیق 

ده شما هستند، جادوی  که یم
 های مختلف تنظیمش کنید. توانید برای موقعیت گست 

Cantrips 
یپبه انتخاب خود از لیست اسپل Cantripدو  ی از لیست بارد در لول های بارد بلدید. کنت  های باالتر  های بیشت 

یپ سوم و در لول   4، در لول میاموزید  یپ چهارم خود را به   10کنت   آورید. دست یمکنت 

Spell Slots 
و باالتر دارید. برای زدن ییک از این   1های لول برای زدن اسپل Spell Slotدهد که چند جدول کلس بارد نشان یم

 Longهای خود را پس از اتمام یک  ت ها، باید اسپل اسالت هم لول یا لول باالتر خرج کنید. همه اسپل اسال اسپل
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Rest ید. پس یم  گت 

داشته باشید،   2و لول  1را بدانید و اسپل اسالت لول  Cure Woundsبه طور مثال، اگر اسپل لول یک  

 ها بزنید. را با هرکدام از آن  Cure Woundsتوانید یم

 دانید و باالتری که یم 1های لول اسپل
 دانید. های بارد یمنتخاب خود از لیست اسپلبه ا  1شما چهار اسپل لول 

ی بهاسپل 20و  19، 16،  12های در هر لول به جز لول  ها باید  آورید. هرکدام از این اسپل دست یمهای بارد بیشت 

 از لویل باشند که برای آن اسپل اسالت دارید. 

 بیاموزید.   2یا   1اسپل لول توانید یک رسید یم در این کلس یم  3به طور مثال، هنگایم که به لول  

های بارد خودتان را با اسپل دیگری  توانید ییک از اسپل رود، یم عالوه بر این، هنگایم که در این کلس لول شما باال یم 

 از لیست بارد جایگزین کنید، دقت کنید که باز هم باید اسپل اسالت مناست  برای آن اسپل داشته باشید. 

Spellcasting Ability 
Charisma های بارد است. جادوی شما از قلب و روچ که در اجرای موسیق  یا  ابیلیت  جادوگری شما برای اسپل

  Charismaکند از اشاره یم  Spellcasting Abilityآید.  هر زمای  که اسپیل به کنید یم سخن خود جاری یم 

و   Saving Throw DCخود برای مشخص کردن  Charismaکنید. عالوه بر این، از مادیفایر استفاده یم

Attack Roll کنید. های بارد خود استفاده یم اسپل 

Spell Save DC = 8 + Proficiency Bonus + Charisma Modifier 

Spell Attack Modifier = Proficiency Bonus + Charisma Modifier 

Ritual Casting 
 توانید به صورت مراسم اجرا کنید. د را یم را دار  Ritualهر اسپل باردی که برچسب 

Spellcasting Focus 
های بارد استفاده  برای اسپل  Spellcasting Focus( به عنوان Musical Instrumentتوانید از یک ساز )یم

 کنید. 

Jack of All Trades 
 Abilityشود( به هر رد یم خود را )که در صورت نیاز به پایی   گ  Proficiency Bonusتوانید نصف  ، یم 2از لول 

Check   .که در آن مهارت ندارید اضافه کنید 

Song of Rest (d6) 
استفاده   Short Restتوانید از موسیق  یا سخت  آرامش بخش برای درمان یاران مجروح خود در یط ، یم 2از لول 

احت با ریخی     کنید. اگر شما یا هر موجودی که از دوستان شما است که اجرای شما را شنیده است  در پایان است 

Hit Dice  1به جان خود اضافه کند به مقدارd6  کندجان اضافه دریافت یم 

 Hit Point 1های اضافه در لول نهم بهd8 دهم به  رسند. یم 1d12و در لول هفدهم به  1d10، در لول ست  

Bard College 
فته کالج موردعالقه خود را ، شما تکنیک 3در لول  به    14و  6، 3آورید. انتخاب شما در لول درست یمبه های پیشر

 دهد. های  یمشما قابلیت 

Expertise 
( دارید را انتخاب کنید. هنگام استفاده از هر  Proficiencyها مهارت )های  که در آنSkill، دو عدد از 3در لول 
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Ability Check  ( که از ییک از آن دو اسپل استفاده کند امتیاز مهارتProficiency Bonus  شما دو برابر )

 شود. حساب یم

 کنید که از این قابلیت استفاده کنند. دو اسکیل دیگر انتخاب یم 10در لول  

Ability Score Improvement 
ید. نیم  1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یم یم  4هنگایم که به لول     توانید با این قابلیتعدد باال بت 

ید.   20ای را باالتر از ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Bardic Inspiration (d8) 
 شود. یم  d8شما  Bardic Inspiration، تاس 5در لول 

Font of Inspiration 
های خرج شده خود را پس  Bardic Inspirationکنید  را تمام یم  Long Restیا   Short، هنگایم که یک 5از لول 

ید. یم  گت 

Countercharm 
ای  که بر ذهن عمل یم، قابلیت استفاده از نت6در لول   قدرتمند برای مختل کردن تاثت 

کنند  های موسیق  یا کلمای 

وع کن کنید. به عنوان یک اکشن، یمرا پیدا یم ( بعدی شما ادامه دارد.  Turnید که تا پایان نوبت )توانید اجرای  را شر

( یا  Frightenedعلیه ترس ) Saving Throwفوی  شما در   30در طول این مدت، شما و هر کدام از یاران در 

دارند. یک موجود باید بتواند صدای شما را بشنود که از این قابلیت بهره   Advantage( Charmedشیفته شدن )

د. اجرا در ص ( شوید یا  Incapacitatedوری  که با میل خودتان )بدون نیاز به اکشن( تمامش کنید، ناتوان )بت 

 کند. مجبور به سکوت شوید ادامه پیدا یم

Bard College Feature 
ید. خود یم   Bard College، قابلیت  از 6در لول   گت 

Ability Score Improvement 
ید. نیم  1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یم یم  8هنگایم که به لول  توانید با این قابلیت  عدد باال بت 

ید.   20ای را باالتر از ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Song of Rest (d8) 
ید یم  Song of Restای که از ، جان اضافه9در لول   شود. یم  1d8گت 

Bardic Inspiration (d10) 
 شود. یم  d10شما  Bardic Inspiration، تاس 10در لول 

Expertise 
( دارید را انتخاب کنید. هنگام استفاده از هر Proficiencyها مهارت )دیگر که در آن Skill، دو 10در لول 

Ability Check  ( که از ییک از آن دو اسپل استفاده کند امتیاز مهارتProficiency Bonus  شما دو برابر )

 شود. حساب یم
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Magical Secrets 
ده10در لول  از هر کلیس   اید. دو اسپلدست آورده ها به ای از رشته، شما دانش جادوی  بسیاری از طیف گست 

کنید باید از لویل باشد که قابلیت استفاده از آن را دارید )شامل  )شامل بارد( را انتخاب کنید. اسپیل که انتخاب یم

Cantrip .) 

 شود. دانید حساب یمهای  که یماسپیل که انتخاب کردید برای شما حکم اسپل بارد را دارد و جزو اسپل

 آورید. دست یم)هرکدام دو لول( به  18و  14های دو اسپل دیگر در لول  

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  12هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  فیت بردارید. توانید به دهد یم یم را  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Song of Rest (d10) 
ید یم  Song of Restای که از ، جان اضافه 14در لول   شود. یم 1d10گت 

Magical Secrets 
کنید باید از لویل باشد که  ، دو اسپل دیگر از هر کلیس )شامل بارد( را انتخاب کنید. اسپیل که انتخاب یم 14در لول 

 (. Cantripقابلیت استفاده از آن را دارید )شامل 

 شود. دانید حساب یمهای  که یماسپیل که انتخاب کردید برای شما حکم اسپل بارد را دارد و جزو اسپل

Bard College Feature 
ید. خود یم  Bard College، قابلیت  از 14در لول   گت 

Bardic Inspiration (d12) 
 شود. یم d12شما  Bardic Inspiration، تاس 10در لول 

Ability Score Improvement 
ید.  1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  16هنگایم که به لول  توانید با این  نیم عدد باال بت 

ید.  20ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Song of Rest (d12) 
ید یم  Song of Restای که از ، جان اضافه 14در لول   شود. یم 1d12گت 

Magical Secrets 
کنید باید از لویل باشد که  ، دو اسپل دیگر از هر کلیس )شامل بارد( را انتخاب کنید. اسپیل که انتخاب یم 18در لول 

 (. Cantripقابلیت استفاده از آن را دارید )شامل 

 شود. دانید حساب یمهای  که یماسپیل که انتخاب کردید برای شما حکم اسپل بارد را دارد و جزو اسپل

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  19هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    بت 

 ت بردارید. جای باال بردن ابیلیت  فیتوانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 
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Superior Inspiration 
باق  نمانده باشد   Bardic Inspirationریزید، در صوری  که )نوبت( یم  Initiation، هنگایم که تاس 20در لول 

 گردد. یک استفاده از آن بریم

Bard College (Bard Subclass) 

College of Eloquence 
ای  را یم  ی واال شناخته  آموزند. چرب باردهای  که به مکتب سخنوری رفته باشند هت  سخت  زبای  به عنوان هت 

شود و ثابت شده است که دالییل که به خوی  گفته و کلمای  که به درست  بیان شوند، قدرت باالتری از اصل  یم

 حقیقت در خود دارند.  

نواز،  دهند و با نواخی   ساز و کلمات دل با کلمات شکاکی   را در بحث شکست یم  این باردها با ترکیت  از منطق و بازی

 آورند. قلب تمام شنوندگان را به دست یم

Silver Tongue 

 Charismaشما استاد گفی   حرف درست در جای درست هستید. وقت  تاس ابیلیت  چک   3در لول 

(Persuasion)    یاCharisma (Deception)  یا کمت  روی  9توانید تاس ریزید، یم یمd20  حساب کنید.   10را 

Unsettling Words 

ید که شخص را دچار شک و تردید دروی   شما یم  3همچنی   در لول  توانید کلمات جادوی  خود را طوری به کار بت 

نفر را در  خود را استفاده کرده و یک  باردیک اینسپایریشن توانید ییک از شارژهای یم  بونس اکشنکنید. با یک 

اید باید عدد  خود انتخاب کنید. تاس باردیک اینسپایریشن خود را بریزید. کیس که انتخاب کرده   فویر  60فاصله 

وع نوبت بعد شماست کم کند.    Saving Throwتاس را از    بعدیش که تا قبل از شر

Unfailing Inspiration 

ه  6در لول   باید موفق شوند.  یگران احساس یم کننده است که دبخیسر شما به قدری قانع انگت  
ً
 کنند حتما

کند و  استفاده یمُرل اتک  یا تروسیوینگ ، چکابیلیتر وقت  شخص تاس باردیک اینسپایریشن شما را برای یک 

رود و تا زمای  که باعث موفقیت شود یا به نحو دیگری  خورد، تاس اینسپایریشن از بی   نیم نتیجه شکست یم

 ماند. ق  یم زمانش تمام شود با

Universal Speech 
تعدادی   اکشناید تا کالم خود را برای همه قابل فهم کنید. با یک شما قدری  به دست آورده  6همچنی   در لول 

 برابر 
ً
توانند به طور جادوی   انتخاب کنید. افراد منتخب یم  فویر  60در فاصله  مادیفایر کاریزمایتانافراد نهایتا

 بفهمند، حت  اگر زبان شما را بلد نباشند.   یک ساعتهای شما را برای حرف 

احت بلند توانید تا زمای  که یک  وقت  یک بار از این قدرت استفاده کردید دیگر نیم  را تمام کنید دوباره  اسیر

 اش خرج کنید. برای استفاده اسالتاسپلاش کنید. مگر اینکه یک استفاده

Infectious Inspiration 
توانید با  شما استفاده کند و در تاسش موفق شود، شما یم باردیک اینسپایریشنوقت  شخص از  14در لول 

به غت  از خود بدهید. این کار نیازی به شارژهای اصیل    فویر  60یک باردیک اینسپایریشن به شخص در   اکشنیر

 اینسپایریشن شما ندارد.  باردیک

خود انجام دهید. بعد از اتمام شارژهای این قابلیت، تا زمای  که  کاریزما مادیفار  توانید این کار را به تعداد  شما یم 

 توانید از آن استفاده کنید. را تمام نکنید نیم النگ رست یک 
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College of Glamour 
اند  )دنیای پریان( یا افرادی که در آن دنیا بوده  Fey Wildیای  این باردها افرادی هستند که قدرت خود را در دن

هاست. این باردها آنقدر هایشان از افسانهاند. این باردها ترکیت  از ترس و ابهت را در خود دارند. نمایشآموخته 

الم رها کنند و  ها را صحیح و سکنندگانشان آنتوانند باعث شوند است  ای یم سخن هستند که با سخن یا ترانهخوش 

 توانند خشم اژدهای  را به آرامش و خوشنودی مبدل کنند.  یم

Mantle of Inspiration 

توانید یاران خود را به شعت و انرژی  آورید که یم کنید قدری  به دست یمانتخاب یم 3وقت  این مکتب را در لول 

 مجهز کنید.  

 به تعداد ایریشن  باردیک اینسپتوانید یک شارژ یم  بونس اکشنبا یک 
ً
کاریزما  خود را استفاده کرده و افرادی نهایتا

 Temporaryعدد   5بینند انتخاب کنید. این افراد توانید ببینید و آنها هم شما را یم که یمفویر   60در مادیفایرتان 

HP  خود استفاده کنند و به اندازه شعت خود   اکشنریتوانند همان لحظه از کنند و یم )جان موقت( دریافت یم

 شود.  نیم  Attack of Opportunityحرکتت کنند. این حرکت باعث فعال شدن 

ان جان موقت در لول   یابد. عدد افزایش یم  14به   15عدد و در لول  11به   10عدد، در لول  8به   5مت  

Enthralling Performance 

، شما یم  3در لول   ایش خود را با جادوی پریان، دلرباتر کنید.  توانید نمهمچنی  

  60در فاصله  کاریزما مادیفارتانتوانید افرادی به تعداد نماییسر اجرا کنید، در پایان آن یم دقیقه 1اگر به مدت  

  Wisdom Saving Throwاند انتخاب کنید. این تعداد افراد باید تاس که نمایش شما را دیده و شنیدهفویر 

خواهند شد. شخص که به این   Charmشما موفق شوند. در غت  این صورت توسط شما   DCرابر ریخته و در ب

کند. این  کند و طرفداری شما را یم بیند، از شما با اشتیاق صحبت یمروش چارم شده باشد شما را مثل یک الگو یم 

 کند مگر آنکه مجبور شود برای شما بجنگد.  شخص از خشونت دوری یم 

ساعت، یا اگر شخص آسیب ببیند، یا اگر شما یا دوستانتان به او یا دوستانش حمله کنید از بی     1از  این اثر بعد 

 رود.  یم

 ای ندارد که شما تالش کردید جادویش کنید.  موفق شود، هیچ ایده  Saving throwاگر شخص در 

 از آن استفاده کنید.  النگ رستتوانید تا پایان یک  اید دیگر نیم وقت  از این قابلیت استفاده کرده

Mantle of Majesty 

توانید خود را در پوشیسر از جادوی پریان قرار دهید که باعث شود دیگران بخواهند به شما  شما یم  6از لول 

 خدمت کنند.  

زمیت   Commandتوانید اسپل  یم  بونس اکشنبه عنوان  ای به خود  را استفاده کنید و در این لحظه زیبای  غت 

استفاده   Commandاز   بونس اکشنتوانید در هر نوبت با ماند. در این مدت یم باق  یم دقیقه 1دهید که تا  یم

  Charmخواهد. افرادی که توسط شما  نیم اسالت اسپل به این شیوه از شما    Commandکنید. استفاده از اسپل 

 خورند.  شکست یم  Commandبرای اسپل  Saving throwشده باشند به طور اتوماتیک در تاس 

 از آن استفاده کنید.  النگ رستتوانید تا پایان یک  اید دیگر نیم وقت  از این قابلیت استفاده کرده

Unbreakable Majesty 

زمیت  تر  14از لول   شود.  کیب یم ظواهر شما برای همیشه با زیبای  و ابهت  غت 

، با یک  شوید به حالت  با شکوه در  (  Incapacitatedناتوان)یا تا زمای  که  دقیقه 1برای بونس اکشن همچنی  

 Charisma Savingآیید. در این مدت هرکه بخواهد برای اولی   بار در نوبتش به شما حمله کند باید تاس  یم
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Throw در برابر رDC  تواند در این نوبت به شما حمله کند و باید  شما بریزد. در صوری  که شکست بخورد، نیم

 اش هدر خواهد رفت.  یا حمله شخص دیگری را برای حمله انتخاب کرده  

 Savingتواند به شما حمله کند، اما برای تمام موفق شود، یم  Saving throwدر صوری  که در تاس 

throwهای شما در نوبت بعدی شما  هایش در برابر اسپلDisadvantage    .خواهد داشت 

 از آن استفاده کنید.  ورت یا النگ رستشتوانید تا پایان یک  اید دیگر نیم وقت  از این قابلیت استفاده کرده

College of Lore 
ها ش در یم   چت  

آوری آورند و از گوشه و کنار جهان دانش و اطالعات خود را جمع باردهای این مکتب از اکتر

 در مدارس و دانشگاهکرده 
ً
ها دور هم جمع شده و اطالعات خود را با یکدیگر تبادل  اند. افراد این مکتب عموما

ها را برمال کنند، و یا  شوند تا فساد و دروغ های ایاالت جمع یمکنند. آنها همچنی   در مراسمات و دورهیم یم

ند. شخصیت  های سیایس را به سخره بگت 

Bonus Proficiencies 

 شوید. به انتخاب خودتان ماهر یم  اسکیل  3شما در   3در لول 

Cutting Words 

به بزنید. وقت  شخص در فاصله  دانید چطور شخص ، شما یم 3از لول    60را گیج کنید و یا به اعتماد بنفسش رص 

خود استفاده کنید، یک شارژ از اکشن ریتوانید از ریزد، یم یمرل چک یا دمیجرل، ابیلیتر اتک شما تاس  فویر 

 کم کنید.    خود را استفاده کنید و به اندازه تاس باردیک اینسپایریشن از تاس آن شخصباردیک اینسپایریشن 

 مست  نتیجه را توصیف کند استفاده کنید.  شما باید این قابلیت را بعد از ریخته شدن تاس اما قبل از اینکه دانجن

ایط    اثر است. مقاوم باشند ی    Charmedاین قابلیت روی موجودای  که به شر

Additional Magical Secrets 

ها را  ه بخواهید بردارید. شما باید توانای  استفاده از این اسپلک  هر اسپل لیستاز   اسپل 2توانید  ، یم 6در لول 

ها برای شما اسپلر بارد به حساب برابر با لول اسپل داشته باشید. این اسپل  اسالتاسپل داشته باشید، یعت  

 های  که شما بلد هستید و در جدول بارد موجود است تداخل ندارند.  آیند و با تعداد اسپل یم

Peerless Skill 
خود را استفاده  باردیک اینسپایریشن توانید یک شارژ از ریزید یم یم چک ابیلیتر ، وقت  خودتان تاس 14در لول 

مست  نتیجه را  چک خود اضافه کنید. شما باید این کار را قبل از آنکه دانجنکرده، تاسش را ریخته و به ابیلیت  

 توصیف کند انجام دهید.  

College of Swords 
های خود  های خاص از چاقو و شمشت  برای نمایشخوانند. آنها با تکنیک " یمBladeباردهای این مکتب را "

، پرت کردن چاقو و چرخاندن چندین چاقو در دست. آنها همچنی    استفاده یم کنند. مثل قورت دادن شمشت 

 مبارزان بسیار خوی  با چاقو و شمشت  هستند. 

 در دردش هستند و برای مخق  نگه داشی   کارهایشان باردهای  که مست  تفری    ح و شگریم خود را رها کرده 
ً
ا اند اکتر

 به استخدام اتحاد دزدان در یم اند. با قدرت خایص که در سالحدچار مشکل شده
ً
ا آیند  هایشان دارند، این باردها اکتر

 زنند.  و یا به تنهای  به دل ماجراجوی  یم

Blade Flourish 

یابد.  تا انتهای آن نوبت افزایش یم  فوت 10دهید شعت حرکتتان را انجام یم   Attackاکشن  ، وقت  3در لول 
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به همچنی    را   Blade Flourishهای توانید ییک از این آپشنی شما با موفقیت به هدف برخورد کند یم وقت  رص 

به فقط یک   قابل استفاده است.   Blade Flourishاستفاده کنید. برای هر رص 

Defensive Flourish : بهباردیک اینسپایریشن توانید یک شارژ یم ازه  ی شما به اندخود را استفاده کنید و رص 

ی وارد یم  تا شما به اندازه تاس باردیک اینسپایریشن  Armor Classکند. همچنی   تاس اینسپایریشن دمیج بیشت 

وع نوبت بعدی شما  یابد. افزایش یم رسی

Slashing Flourish :  بهباردیک اینسپایریشن توانید یک شارژ یم ی شما به اندازه تاس  خود را استفاده کنید و رص 

ی وارد یماینسپایریشن دم فوی  خود انتخاب کنید به مقدار تاس 5کند. همچنی   تمام افرادی که در یج بیشت 

 خورند. اینسپایریشن دمیج یم

Mobile Flourish : به شما به اندازه تاس  باردیک اینسپایریشن توانید یک شارژ از یم خود را استفاده کنید و رص 

ی وارد یم فوت به عالوه تاس اینسپایریشن   5اید را  توانید شخص که زده کند. همچنی   یم اینسپایریشن دمیج بیشت 

ل بدهید و همان لحظه اگر بخواهید، از 
ُ
  5خود استفاده کنید و به اندازه شعت حرکتتان به جای  در  اکشنری ه

 ن شخص حرکت کنید.  فوی  آ

Extra Attack 

 بار حمله کنید.   2توانید کنید یمرا در نوبت خود استفاده یم  Attack، وقت  اکشن  6از لول 

Master’s Flourish 
  Blade Flourishبرای استفاده از قابلیت  باردیک اینسپایریشن توانید به جای استفاده از شارژهای یم  14در لول 

 ان بریزید. رایگ d6خود یک تاس 

 

College of Valor 
کنند خاطرات قهرمانان گذشته را  های  که بازگو یم باردهای این مکتب جنگجویان پر دل و جرعت  هستند که افسانه

ه یم زنده نگه یم  کنند تا اتفاقات را با  بخشند. آنها سفر یمدارد و به همی   شکل به نسل جدیدی از قهرمانان انگت  

  شوند خاطرات آن اتفاقات از زمی   پاک نخواهد شد.  چشم خود ببینند و 
 مطمی 

Bonus Proficiencies 

، زره متوسط و سالح  3در لول   ( را خواهید آموخت. Martialای)های حرفه شما مهارت استفاده از ست 

Combat Inspiration 

باردیک رف شما  آموزید دیگران را در جنگیدن مشتاق کنید. شخص که از طشما یم  3همچنی   در لول 

اضافه کند.   ی سالحش دادهدمیج  که با حمله تواند تاسش را استفاده کرده تا به  داشته باشد یم اینسپایریشن 

شود با  ی دیگری از تاس اینسپایریشن شما بکند و هنگایم که به او حمله یمتواند استفادههمچنی   شخص یم 

فقط برای آن  خود Armor Class ا ریخته و آن را به ، تاس باردیک اینسپایریشن ر اکشن به تاس حملهری

Attack  ی حمله را توصیف کند انجام بدهد.  ام نتیجهاضافه کند. شخص باید این کار را قبل از آنکه دی 

Extra Attack 

  بار حمله کنید.   2توانید کنید یمرا در نوبت خود استفاده یم  Attack، وقت  اکشن  6از لول 

Battle Magic 

خود   اکشن اید. وقت  با شما جنگیدن با سالح و جادو کردن را با یکدیگر با مهاری  استادانه ترکیب کرده  14در لول 

 ید.  با سالح بده  اتک 1فقط  بونس اکشنتوانید با استفاده کرده باشید، یم  اسپل باردیک 
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College of Whispers 
" از این ماجرا استفادههای خود دعوت یم اکتر مردم با روی خوش باردها را به محل  ی کامل  کنند. باردهای "ویست 

، خواندن آواز و یا بازگوی  داستان. کنند. به نظر یمیم آید آنها مثل تمام باردهای دیگر باشند، در حال رساندن خت 

های  در میان گله گوسفندان هستند. این باردها از  آموزد آنها گرگویست  به دانشجویانش یم اما در حقیقت مکتب  

 کنند تا رازها را کشف کنند و از آنها برای تهدید و اخاذی استفاده کنند.  دانش و جادویشان استفاده یم

گویند که از  کنند، یممخق  یم اکتر مکاتب دیگر از باردهای ویست  متنفر هستند. برای همی   این باردها خود را 

 خود را لو نیم 
ً
ا  دهند. مکاتب دیگر هستند و اکتر

Psychic Blades 

خود   باردیک اینسپایریشنتوانید یک شارژ از کنید یموقت  به کیس با سالح حمله یم  راند یک بار در هر  3در لول 

 د.  بیشت  با سالح خود وارد کنی Psychicدمیج  2d6را استفاده کنید و 

 رسد.  یم 8d6به  15و در لول   5d6به  10در لول  3d6به  5این مقدار دمیج در لول 

Words of Terror 

 دانید چطور کلمات پاک و ساده را طوری استفاده کنید که باعث وحشت شوند. شما یم  3در لول 

رانویا را در مغزش  توانید بذر ترس و پادقیقه تنها صحبت کنید یم   1به مدت  Humanoidاگر با یک شخص 

شما بریزد. در صورت شکست،   DCدر برابر   Wisdom Saving Throwبکارید. در پایان صحبت، شخص باید 

ساعت، یا تا   1شود. این اثر برای  یم  Frightenedترسد و  شخص از شما یا شخص دیگری که انتخاب کنید یم 

رسانید ادامه خواهد  به ییک از دوستانش آسیب یم زمای  که شخص ترسیده آسیب ببیند یا مشاهده کند که شما  

 داشت. 

سانید و  موفق شود، هیچ ایده  Saving throwاگر شخص در تاس  ای نخواهد داشت که شما سیع کردید او را بت 

 کالم شما را عادی برداشت خواهد کرد.  

 از آن استفاده کنید.  نگ رستشورت یا ال توانید تا پایان یک  اید دیگر نیم وقت  از این قابلیت استفاده کرده

Mantle of Whispers 

د، شما  شما یم   فویر  30را تقلید کنید. وقت  شخص در   Humanoidتوانید شخصیت یک ، شما یم 6از لول  مت 

شود   استفادهبعدی یا تا زمای  که  النگ رستای از او را جذب کنید. این سایه تا پایان ، سایه اکشنریتوانید با یم

 ماند.  باق  یم 

 آن را استفاده کنید به طور جادوی  ناپدید یم اکشنتوانید با یک  شما یم 
شود و شما را  سایه را استفاده کنید. وقت 

آن را   بونس اکشنساعت یا تا زمای  که با یک  1آورد. این شمایل تا به شکل شخص ُمرده )اما زنده و ش حال( در یم 

 ماند. تمام کنید باق  یم 

ین شکل در آمدید، شما به تمام اطالعای  که آن شخِص ُمرده به عنوان راز برای خود در نظر نگرفته بوده  وقت  به ا

یس دارید. در نتیجه یم  توانید به راحت  خود را به جای آن شخص جا بزنید.  باشد دست 

شما متوجه   Charisma (Deception)در برابر    Wisdom (Insight)توانند با موفقیت در تاس افراد دیگر یم 

 عدد اضافه خواهید داشت.  5شوند که شما همان شخص نیستید. شما برای تاس دیسپشن +

از آن   شورت یا النگ رستتوانید تا پایان یک اید دیگر نیموقت  از این قابلیت برای جذب یک سایه استفاده کرده 

 استفاده کنید. 
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Shadow Lore 

های یک شخص  ترین ترس را با کلماتتان ترکیب کرده و به درون وحشتناکتوانید جادوی تاریک شما یم  14در لول 

ید.   ی  بت 

تواند آن را بشنود. آن  شما یم  فویر  30گویید که فقط شخص که انتخاب کنید در  ای را یم جمله  اکشنبا یک 

شما بریزد. در صوری  که زبان شما را بلد نباشد یا   DCدر برابر  Wisdom Saving throwشخص باید تاس 

شود. در صوری  که در تاس شکست بخورد، شخص  نتواند حرف شما را بشنود به طور اتوماتیک در تاس موفق یم 

شود. اگر شما یا یارانتان به او حمله کنید یا آسیب برسانید این اثر از بی    یم Charmساعت توسط شما   8برای 

 رود.  یم

شنود. با وجود اینکه شما از این راز خت  ندارید، اما آن  ترین راز خود یم ترین و مهم ی شما را، ترسناک خص زمزمهش

شود به خود  کند، حارص  نیم دانید. در این مدت شخص دستورات شما را عمیل یم کند که شما یم شخص تصور یم

قرار بود برای شما بجنگد ممکن است حارص  شود این کار    آسیب برساند یا زندگیش را به خطر بیندازد. اگر از ابتدا 

کند مثل  خرد و به شما خدمت یم کند. برایتان هدیه یم را بکند. او هر کار دیگری برای مخق  نگه داشی   راز خود یم 

ین دوست خود کمک یم  کند.  آنکه به بهت 

 ترسیده. چرا انقدر از شما یم   ای ندارد کهوقت  اثر این قابلیت به اتمام برسد، آن شخص هیچ ایده 

 از آن استفاده کنید.  النگ رست  توانید تا پایان یک اید دیگر نیم وقت  از این قابلیت استفاده کرده
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Cleric 
Spell Slot 

9th 8th 7th 6th 5th 4th 3rd 2nd 1st 

Cantrip 

های  که 

 دانیدیم

 ها توانای  

 Features 

امتیاز مهارت  
Proficiency 

Bonus 

سطح 
Level 

- - - - - - - - 2 3 
Spellcasting, Divine 

Domain 
+2 1 

- - - - - - - - 3 3 
Channel Divinity 

(1/rest), Divine Domain 

Feature 
+2 2 

- - - - - - - 2 4 3 - +2 3 

- - - - - - - 3 4 4 
Ability Score 

Improvement 
+2 4 

- - - - - - 2 3 4 4 
Destroy Undead 

(CR 1/2) 
+3 5 

- - - - - - 3 3 4 4 

Channel Divinity 

(2/rest), Divine 

Domain Feature 
+3 6 

- - - - - 1 3 3 4 4 - +3 7 

- - - - - 2 3 3 4 4 

Ability Score 

Improvement, Destroy 

Undead (CR 1), Divine 

Domain Feature 

+3 8 

- - - - 1 3 3 3 4 4 - +4 9 

- - - - 2 3 3 3 4 5 Divine Intervention +4 10 

- - - 1 2 3 3 3 4 5 Destroy Undead (CR 2) +4 11 

- - - 1 2 3 3 3 4 5 
Ability Score 

Improvement 
+4 12 

- - 1 1 2 3 3 3 4 5 - +5 13 

- - 1 1 2 3 3 3 4 5 Destroy Undead (CR 3) +5 14 

- 1 1 1 2 3 3 3 4 5 - +5 15 

- 1 1 1 2 3 3 3 4 5 
Ability Score 

Improvement 
+5 16 

1 1 1 1 2 3 3 3 4 5 
Destroy Undead (CR 4), 

Divine Domain Feature 
+6 17 

1 1 1 1 3 3 3 3 4 5 
Channel Divinity 

(3/rest) 
+6 18 

1 1 1 2 3 3 3 3 4 5 
Ability Score 

Improvement 
+6 19 

1 1 2 2 3 3 3 3 4 5 
Divine Intervention 

Improvement 
+6 20 
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Hit Points|  جان 

Hit Dice: 1d8 

Hit Points (Level=1): 8 + Constitution 

Modifier 

Hit Points (Level>1): 1d8 (5) + 

Constitution Modifier  باالتر از  به ازای هر لول

 یک

 Proficiencies|  ها مهارت 

Armor: Light, Medium, Shield 

Weapon: Simple  

Tool : - 

Saving Throw: Wisdom, Charisma 

 از لیست زیر:  اسکیل  2
[History, Insight, Medicine, Persuasion, 

Religion] 

وع  ات رسی  Starting Equipment|  تجهی  

ات زیر به    پیشینهعالوه هرچه که از بازی را با تجهت  

(Background خود یم ) وع یم ید شر  کنید. گت 

)در صوری  که  Warhammerیک  یا Maceیک  •

 مهارت آن را دارید( 

• Scale Mail یا  Leather Armor  یا  Chain 

Mail )در صوری  که مهارت آن را دارید( 

یک یا   Boltو بیست  Light Crossbowیک  •

 سالح ساده 

   Explorer’s Packیک یا  Priest’s Packیک  •

 Holy Symbolیک  و Shieldیک  •

ات جایدرصورت تمایل به   gp 10×5d4باال با  تجهت  

وع یم  کنید. بازی را شر

 روی زمی   زانو یم 
زند، چشمان و دستانش را به سوی خورشید  الق 

درخشد. نور خواند و با نوری الیه یم دعای  یم کند، زیر لب بلند یم

 بخشد. یاران مجروحش را شفا یم

ش را در میان لشکر اورک ها  دوارق  در حال خواندن شود افتخار تت 

 فرستد. چرخاند و با زدن هر ش بر خدایان درود یم یم

فرستد نشای  الیه را  انسای  در حایل که بر مردگان متحرک لعنت یم 

 کند. ها را مجبور به عقب نشیت  یم رد و جمعیت زامت  بباال یم 

ها  ها واسطه میان دنیای فای  و دنیای خدایان هستند. کلریککلریک 

پرستند متفاوت هستند و تالش  به همان اندازه خدایای  که یم 

کنند تا تجسیم از کارهای خدایانشان باشند. یک کلریک فقط یم

 به جادوی الیه است. یک روحای  عادی نیست بلکه آغشته 

 

 جنگجویان شفابخش

ها  شود. کلریکجادوی الیه، همانطور که اسمش واضح است، قدری  است که از  خدایان در جهان جاری یم 

آفرینند. خدایان این قدرت را به هرکیس که دنبالش است  آسا یممجرای آن قدرت هستند و با آن اثرای  معجزه 

 اند. رسد که برای هدق  واال انتخاب شده ی  یمدهند، این قدرت فقط به کسانیم 

های باستای  را  ها و مناسک استفاده از جادوی الیه به مطالعه یا آموزش متیک نیست. یک کلریک شاید عبادت

 و درک خواسته بیاموزد، اما توانای  استفاده از اسپل
ی

دیک  های یک خدا دارد. های کلریک نیاز به شست 

 به یارانشان را با جادوهای  که به دشمنانشان آسیب یمش و الهامها جادوی شفابخکلریک 
ها رساند و مانع آن بخیسر

توانند حس وحشت یا خوف بوجود بیاورند، با طلسیم طاعون یا سم ایجاد کنند  ها یمکنند. آنشود را ترکیب یم یم

ورای  که تنها با گرزی در ش خود ادب  و یا حت  کاری کنند که از آسمان آتش الیه بر ش دشمنانشان ببارد. برای   شر

 تن بجنگند. بهکنند تا با قدرت خدایان تن ها از تعلیمات رزیم خود استفاده یم شوند کلریک یم
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 نمایندگان اله 

 ساده در خدمت معبد فراخوانده  هر روحای  یا کشییسر در معبد کلریک نیست. بعص  کشیش 
ی

ها به یک زندیک

دهند، نه با جادو و قدرت اسلحه. در بعص   های خدای خود را از طریق دعا و فداکاری انجام یمخواسته شوند و یم

ای به سمت مقامات باالتر  شود که به عنوان پلهها، روحای  به عنوان یک موقعیت سیایس درنظر گرفته یماز شهر 

 یع نادر هستند. های واقشود و بدون ارتباط با خدای  ناظر است. کلریک استفاده یم

ی اهداف خدایان غالبا  یک کلریک معموال به این دلیل که خدایش فرمان داده است ماجراجوی  را ش یم  د. پیگت  گت 

ه های باستای   مستلزم خطرات نایسر از خروج از مرزهای تمدن، نابودی شیاطی   یا جستجوی آثار مقدس در مقت 

د  که از پرستندگان خدایان خود محافظت کنند، این یمرود  ها انتظار یماست. از بسیاری از کلریک تواند به معنای نت 

 ها، مذاکره برای برقراری صلح بی   دو ملت یا بسی   دروازه میان جهنم و دنیای فای  باشد. با اورک 

ی  کنند. ممکن است معبدهای مذهت  خود حفظ یم های ماجراجو نویع از ارتباط را با معابد و فرقهبیشت  کلریک

 تقاضای کمک کند یا یک کشیش اعظم درخواست آن را کند. 

 Clericساخت یک  

وی  سازید مهم وقت  یک کلریک یم  سید این است که به کدام خدا خدمت و از کدام اصول پت  ترین سوایل که باید بت 

سید که در دنیای او    DMلیست  از خدایان موجود است. از   Player’s Handbookکنید. در کتاب یم خود بت 

 کدام خدایان حضور دارند. 

ید. آیا با میل خود خدمت به او را   وقت  خدای خود را انتخاب کردید، رابطه کلریک خود با آن خدا را در نظر بگت 

د. روحانهای شما به خدمت یماید؟ یا خدا شما را انتخاب کرد و شما را بدون توجه به خواستهانتخاب کرده  یان گت 

معبد چه نظری راجع به شما دارند: یک قهرمان یا یک مزاحم؟ اهداف نهای  شما چه هستند؟ آیا خدای شما  

 العاده ثابت کنید؟ خواهید خود را توسط عمیل خارق برایتان هدف خایص در نظر دارد؟ یا یم 

 ساخت رسی    ع
باید باالترین ابیلیت    Wisdom. اول، اگر قصد ساخت شی    ع یک کلریک را دارید از این پیشنهادات استفاده کنید 

 .را انتخاب کنید Acolyteبعد از آن باشد. دوم، پیشینه   Constitutionیا  Strengthاسکور شما و 

 Features|  هاقابلیت 

Spellcasting 
 های کلریک را دارید. به عنوان نماینده الیه قابلیت استفاده از اسپل 

Cantrips 
یپ به انتخاب خود از لیست اسپل Cantrip سه ی از لیست کلریک  های کلریک بلدید. طبق جدول، کنت  های بیشت 

 های باالتر میاموزید. در لول 

 هاسازی و استفاده از اسپلآماده
و باالتر دارید. برای زدن ییک از این   1های لول برای زدن اسپل  Spell Slotدهد که چند جدول کلس کلریک نشان یم

 Longهای خود را پس از اتمام یک  ها، باید اسپل اسالت هم لول یا لول باالتر خرج کنید. همه اسپل اسالت اسپل

Rest ید. پس یم  گت 

کنید. برای این کار، توانید استفاده کنید را آماده یمهای  که یمهای کلریک، شما لیست اسپلبا انتخاب از میان اسپل

های کلریک انتخاب  ( اسپل را از لیست اسپل1)حداقل   Wisdom Modifier + Cleric Levelتعداد برابر با 

 ها باید از لویل باشد که اسپل اسالت آن را دارید. کنید. این اسپل 
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دارید. با    2و دو اسپل اسالت لول  1باشید چهار اسپل اسالت لول   3به طور مثال، اگر یک کلریک لول  

Wisdom 161باشند. اگر اسپل لول   2یا   1توانند هر ترکیت  از شش اسپل لول یم  های آماده شما ، لیست اسپل  

Cure Wounds از آن استفاده کنید. استفاده از یک اسپل آن اسپل را از   2یا  1توانید با اسالت را آماده کنید، یم

 کند. های آماده حذف نیملیست اسپل

ده خود را تغیت  دهید. چنی   کاری نیاز به گذراندن های آماتوانید لیست اسپلیم  Long Restپس از اتمام یک 

 دقیقه برای هر لول اسپل برای هر اسپل در لیست شما نیاز است.  1وقت برای دعا و عبادت دارد: حداقل 

Spellcasting Ability 
Wisdom  ی  که  آید.  هر زماهای کلریک است. جادوی شما از پرستش خدایتان یمابیلیت  جادوگری شما برای اسپل

کنید. عالوه بر این، از مادیفایر استفاده یم Wisdomکند از اشاره یم  Spellcasting Abilityاسپیل به 

Wisdom  خود برای مشخص کردنSaving Throw DC   وAttack Roll های کلریک خود استفاده  اسپل

 کنید. یم

Spell Save DC = 8 + Proficiency Bonus + Wisdom Modifier 

Spell Attack Modifier = Proficiency Bonus + Wisdom Modifier 

Ritual Casting 
 توانید به صورت مراسم اجرا کنید. را دارد را یم  Ritualهر اسپل کلرییک که برچسب 

Spellcasting Focus 
ریک استفاده  های کلبرای اسپل Spellcasting Focus( به عنوان Holy Symbolتوانید از یک نشان مذهت  )یم

 کنید. 

Divine Domain 
 ها دامنه Domainاز لیست 

ی
ای های خودش را دارد و نمونه ای مربوط به خدای خود انتخاب کنید. هر دامنه ویژیک

هنگایم که انتخابش    1های دیگری در لول ها و قابلیتاز خدایای  که به آن مربوط هستند. انتخاب شما اسپل

  8، 6های و در لول  Channel Divinityروش دیگری برای استفاده از  2نی   در لول دهد. همچ کنید به شما یم یم

ی یمقابلیت  17و  ید. های بیشت   گت 

Domain Spells 
های دامنه شما  شوند. اسپل های خودش را دارد که بسته به لول کلریک شما داده یم لیست اسپل  Domainهر 

 شوند. کنید محاسبه نیم ه هر روز آماده یم های  کهمیشه آماده هستند و در تعداد اسپل 

 باشد. های کلریک نباشد به هر حال برای شما اسپل کلریک یم های دامنه شما باشد که از اسپلاگر اسپیل در اسپل 

Channel Divinity (1/Rest) 
آوردن اثری جادوی  وجود  ، قابلیت جاری کردن مستقیم انرژی از خدایتان و استفاده از آن انرژی برای به 2در لول 

وع یمرا پیدا یم دهد. بعص  از  به شما یم  Domainو مورد دیگری که  Turn Undeadکنید: کنید. با دو اثر شر

Domain دهند. های باالتر قابلیت انجام آثار دیگری را به شما یم ها در لول 

ام اثر را تولید کنید. قبل از آنکه  کنید که کدکنید انتخاب یمخود استفاده یم  Channel Divinityموقیع که از 

 را به اتمام برسانید.  Short Restیا  Longدوباره از این قدرت استفاده کنید باید یک  

های کلریک خود  اسپل DCدارند. در چنی   حاالی  از  Saving Throwنیاز به  Channel Divinityبعص  از آثار  

 استفاده نمایید. 

احت داشته باشید.   Channel Divinityتوانید دو بار از ، یم 6در لول   استفاده کنید قبل از آنکه نیاز به است 

احت استفادهبه سه بار یم 18در لول   های مرصف شده بازمیگردند. رسد. بعد از اتمام یک است 
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Turn Undead 
( لعنت Undeadدهید و با دعای  بر مردگان متحرک )ان مذهت  خود را نشان یمنش  به عنوان یک اکشن،

  Wisdom Saving Throwتواند شما را ببیند یا بشنود باید فوی  شما که یم  30در  Undeadفرستید. هر یم

 شده است.  Turnبریزد. اگر شکست بخورد به مدت یک دقیقه یا تا زمای  که آسیب ببیند 

فوی     30تواند به اراده خود به های خود را رصف دور شدن از شما کند و نیم شده باید نوبت Turnیک موجود 

کند یا سیع کند    Dashتواند اکشن داشته باشد و به عنوان اکشن فقط یمتواند ری شما نزدیک شود. همچنی   نیم 

  Dodgeتواند از اکشن شد یم جای  برای حرکت نداشته باشود آزاد شود. اگر هیج از اثری که مانع حرکتش یم 

 استفاده کند. 

Divine Domain Feature 
ید. خود یم  Divine Domain، قابلیت  از 2در لول   گت 

Ability Score Improvement 
ید. نیم  1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یم یم  4هنگایم که به لول   توانید با این قابلیت  عدد باال بت 

ید.   20ای را باالتر از یلیت  اب  بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Destroy Undead (CR ½) 
شما   Turn Undeadخود علیه قابلیت   Saving Throwتر در یا پایی    ½ CRبا  Undead، وقت  یک 5از لول 

 شود. رد نابود یم خو شکست یم

  CR  ی قدرت و سطح موجودات و هیوالهای غت  بازیکن دی واحد اندازه  دی است. انگت 

Channel Divinity (2/Rest) 
احت پیدا کنید.  Channel Divinityتوانید دو بار از ، یم 6از لول   خود استفاده کنید قبل از آنکه نیاز به است 

Divine Domain Feature 
ید. خود یم  Divine Domain، قابلیت  از 6در لول   گت 

Ability Score Improvement 
ید. نیم  1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یم یم  8هنگایم که به لول  د با این قابلیت  توانیعدد باال بت 

ید.   20ای را باالتر از ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Destroy Undead (CR 1) 
شما   Turn Undeadخود علیه قابلیت   Saving Throwتر در یا پایی    CR 1با   Undead، وقت  یک 8از لول 

 شود. خورد نابود یم شکست یم

Divine Domain Feature 
ید. خود یم  Divine Domain، قابلیت  از 8در لول   گت 

Divine Intervention 
توانید هنگایم که نیاز خییل زیادی به کمک دارید از خدای خود برای دخالت از طرف شما درخواست  ، یم 10از لول 

 د. کنی
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خواهید را توضیح دهید و تاس درصد بریزید. اگر عددی برابر یا  این درخواست نیاز به یک اکشن دارد. کمیک که یم 

کند؛ اثر هر اسپل یا  روش کمک را انتخاب یم  DMشود. کمت  از لول کلریک خود بیارید درخواست شما عمیل یم 

روز استفاده کنید. در غت    7وانید از این قابلیت تا تقابلیت کلریک مناسب است. اگر خدای شما دخالت کند نیم 

 توانید دوباره سیع کنید. یم  Long Restاین صورت بعد از اتمام یک 

 شود. ، درخواست کمک شما بدون نیاز به ریخی   تاس عمیل یم 20در لول  

Destroy Undead (CR 2) 
شما   Turn Undeadخود علیه قابلیت   Saving Throwتر در یا پایی     CR 2با   Undead، وقت  یک 11از لول 

 شود. خورد نابود یم شکست یم

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  12هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20 ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Destroy Undead (CR 3) 
شما   Turn Undeadخود علیه قابلیت   Saving Throwتر در یا پایی     CR 3با   Undead، وقت  یک 14از لول 

 شود. خورد نابود یم شکست یم

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  16هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    بت 

 ت  یک فیت بردارید. جای باال بردن ابیلیتوانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Destroy Undead (CR 4) 
شما   Turn Undeadخود علیه قابلیت   Saving Throwتر در یا پایی    CR 4با   Undead، وقت  یک 17از لول 

 شود. خورد نابود یم شکست یم

Divine Domain Feature 
ید. خود یم  Divine Domain، قابلیت  از 17در لول   گت 

Channel Divinity (3/Rest) 
احت پیدا کنید.  Channel Divinityتوانید سه بار از ، یم 18از  لول   خود استفاده کنید قبل از آنکه نیاز به است 

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  19هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Divine Intervention Improvement 
 شود. بدون نیاز به ریخی   تاس عمیل یم Divine Intervention، قابلیت 20در لول 
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Divine Domain (Cleric Subclass) 

Arcana Domain 

وی  یم ایست که تمام جهانجادو انرژی   شود. خدایان آرکانا  ها را پر کرده. نت 
ی

تواند هم باعث نابودی و هم شکفتیک

شناسند. دانش جادو برای بعص  از خدایان مسئولیت بزرگیست و با دانسی    قدرت و پتانسیل جادو را به خوی  یم

 دیگر از خدایانر آرکانا جادو را به عنوان قدرت خالص در نظر گرفتههان به دست یمطبیعتر واقیع ج
اند  آید. بعص 

 تواند هرطور که صالح بداند از آن استفاده کند. اش یم که دارنده 

Domain Spells 

ا همیشه دارید  ها ر کنید. شما این اسپلهر بار به لول خایص در کلس کلریک برسید تعدادی اسپل اضافه دریافت یم 

 توانید در روز آماده کنید ندارند. های  که یمو تضادی با تعداد اسپل

Detect Magic, Magic Missile 1st level 

Magic Weapon, Nystul’s Magic Aura 3rd level 

Dispel Magic, Magic Circle 5th level 

Arcane Eye, Leomund’s Secret Chest 7th level 

Planar Binding, Teleportation Circle 9th level 

 

Arcane Initiate 

از لیست  Cantrip 2آموزید. همچنی   را یم  Arcanaمهارت  1کنید، در لول وقت  این سابکلس را انتخاب یم

یپ های ویزارد یاد یم اسپل ید. این کنت  یپ کلریک حساب یمگت   شوند.  ها برای شما کنت 

Channel Divinity: Arcane Abjuration 

خود برای فراری دادن موجودات غت  زمیت  استفاده    Channel Divinityتوانید از یم 2در لول 

 کنید. 

را در فاصله   Fiend، یا Celestial ،Elemental ،Feyنشان مقدس خود را باال برده و یک   اکشنبه عنوان یک 

 Wisdomبیند. موجود مورد نظر باید تاس شنود یا شما را یمخود انتخاب کنید که صدای شما را یمفویر   30

Save  ریخته و در صورت شکست به مدت یک دقیقه یا تا زمای  که آسیب ببیندTurned  شود. یم 

شده باشد باید از تمام شعتش برای دور شدن از  Turnedموجودی که 

فوی  شما    30واند با خواست خودش وارد شعاع تشما استفاده کند و نیم 

اکشن داشته باشد و برای اکشنش فقط باید از  تواند ری بشود. همچنی   نیم 

Dash ی که جلوی فرارش را یم د رها  استفاده کند یا سیع کند از هر چت   گت 

 کند. یم  Dodgeشود. اگر راه فرار نداشته باشد  

ای که از سطح خایص  ات مربوطهبرسید این قابلیت موجود 5لول وقت  به 

از  Saving Throwتر باشند در صورت شکست خوردن در تاس ضعیف

ون رانده یم  دقیقه.  1( برای Concentration)اما بدون   Banishmentشوند مثل اسپل جهان بت 

Spell Breaker 
نید تاثت  یک اسپل که بر روی آن  تواگردانید، یم یا باالتر به کیس جان بر یم  1وقت  با یک اسپل لول  6در لول 

CR ½ or lower 5th level 

CR 1 or lower 8th level 

CR 2 or lower 11th level 

CR 3 or lower 14th level 

CR 4 or lower 17th level 
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اسالی   تواند برابر یا کمت  از لول اسپل کنید یم شخص حضور دارد را پاک کنید. لول اسپیل که از روی شخص پاک یم

 باشد که شما با آن اسپل هیل را استفاده کردید. 

Potent SpellCasting 
یپ  8در لول   کنید. های کلریک خود اضافه یمشما ویزدام مادیفایر خود را به دمیج تمام کنت 

Arcane Mastery 

ها برای شما اسپل  های ویزارد بردارید. این اسپلاز لیست اسپل 9و  8و  7و  6یک اسپل از هر لول    17در لول 

 های آماده شما تضادی ندارند.  شوند و همیشه آنها را آماده دارید و با تعداد اسپلکلریک حساب یم 

Death Domain 

وی  که باعث مرگ یمDeath Domainی مرگ )حوزه  وی  که اجساد را به شکل  ( با نت  شود و همچنی   نت 

 شود.  آورد شناخته یم در یم  Undeadُمرده و نیمه 

Domain Spells 

ها را همیشه دارید  کنید. شما این اسپلهر بار به لول خایص در کلس کلریک برسید تعدادی اسپل اضافه دریافت یم 

 کنید ندارند.   توانید در روز آمادههای  که یمو تضادی با تعداد اسپل

False Life, Ray of Sickness 1st level 

Blindness/Deafness, Ray of Enfeeblement 3rd level 

Animate Dead, Vampiric Touch 5th level 

Blight, Death Ward 7th level 

Antilife Shell, Cloudkill 9th level 

  Bonus Proficiencies 

 آموزید. را یم  Martial Weaponsمهارت کار با   1کنید، در لول وقت  این سابکلس را انتخاب یم

Reaper 

خواهید بردارید. وقت   های هر کلیس که یم از لیست اسپل Necromancyاز شاخه  Cantrip  یک 1در لول 

ی توانید دو نفر که کنار هم در دهد، یم کنید که فقط یک نفر را هدف قرار یماستفاده یم  Necromancy پکنت 

ِ هم ایستاده  5حداکتر فاصله 
ید.  فوی   اند را هدف بگت 

Channel Divinity: Touch of Death 

نابود کردن انرژی حیات در شخص دیگر با لمس کردنش استفاده    Channel Divinityتوانید از یم  2در لول 

به توانید از  ( یمMelee Attackبه حریف وارد کردید )ای از نزدیک  کنید. وقت  به طور موفقیت آمت   رص 

Channel Divinity  استفاده کنید و مقداری اضافه آسیب از نوعNecrotic   وارد کنید. مقدار دمیج اضافه برابر

 + دوبرابر لول کلریک شما.  5است با 

Inescapable Destruction 
  Resistanceزده شده باشد با   Channel Divinityهای شما و یا که توسط اسپل  Necrotic، دمیج 6در لول 

د. شود و آن را نادید یم حریف نصف نیم   گت 
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Divine Strike 
به سالح به حریف شما یم  8در لول  به دمیج   Necroticدمیج   1d8توانید یک بار در هر نوبتتان بعد از برخورد رص 

ان به  14سالحتان اضافه کنید. در لول   رسدیم  2d8این مت  

Improved Reaper 

توانید دو نفر  دهد، یمکنید که فقط یک نفر را هدف قرار یم استفاده یم  5تا  1از لول  Necromancyوقت  اسپیل 

ِ هم ایستاده   5که کنار هم در حداکتر فاصله 
ید. اگر اسپل نیاز به فوی    Material Componentاند را هدف بگت 

 شود(. برابر یم 2یاز( داشته باشد باید آنرا برای هر هدف جدا داشته باشید )ن)مواد پیش

Forge Domain 

مندای  هستند که با آهن کار یم  Forgeخدایان  های تمام شهر را فراهم  کنند. از آهنگری که نعل اسب خدایان هت 

های الماس یم  که تت 
آموزند، با  یم Forgeاند. خدایان اش به قلب شیاطی   و دیوها نشستهکاری شدهکند تا الق 

ساخت  و خوش  ها تبدیل به اشیاء تراشیده ها و آهنترین سنگ ترین و سخت کویسر حت  سنگی   صت  و سخت 

 شوند.  یم

Domain Spells 

ها را همیشه دارید  کنید. شما این اسپلهر بار به لول خایص در کلس کلریک برسید تعدادی اسپل اضافه دریافت یم 

 توانید در روز آماده کنید ندارند. های  که یمادی با تعداد اسپلو تض

Identify, Searing Smite 1st level 

Heat Metal, Magic Weapon 3rd level 

Elemental Weapon, Protection from Energy 5th level 

Fabricate, Wall of Fire 7th level 

Animate Objects, Creation 9th level 

Bonus Proficiencies 

ید.   را یم  Smith’s Toolsو  Heavy Armorمهارت استفاده از  1کنید، در لول وقت  این سابکلس را انتخاب یم  گت 

Blessing of the Forge 

 برای جادوی  کردن سالح و زره را به دست یم  1در لول 
توانید یک آیتم  آورید. در پایان یک النگ رست یم قدری 

باشد را لمس کنید. تا پایان النگ رست بعدیتان یا تا زمای    martialیا  simpleتواند زره یا سالح غت  جادوی  که یم

ء جادوی  یم
ید، آن یسر و   Attackبه   1شود. اگر سالح باشد +آن اضافه یم ACبه   1+ شود. اگر زره باشد که بمت 

Damage  شود.  آن اضافه یم 

Channel Divinity: Artisan’s Blessing 

 های ساده استفاده کنید.  برای ساخت آیتم   Channel Divinityتوانید از یم  2در لول 

یا   simpleآورد. یک سالح لز را به وجود یم دهید که آیتیم غت  جادوی  حاوی فساعته را انجام یم  1یک مراسم 

martial .جادوی  حاوی فلز.   10. یک زره ، یک ست ابزار یا هر آیتم غت   تت 

تواند خود سکه باشد( در سکه طال باشد(، فلز )که یم 100تواند بیشت  از ی قیمت آن آیتم )نیم شما باید به اندازه 

 شوند.  ها تبدیل به آیتیم که بخواهید یمساعت، فلزات و سکهاین مراسم استفاده کنید. پس از پایان یک  
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جادوی  دیگری مثل یک کلید را کت  کنید، در صوری  که اصل آن را در دست  شما یم  توانید با این توانای  آیتم غت 

 داشته باشید. 

Soul of the Forge 
شود. همچنی   در این لول  اضافه یم  شما   ACبه   1( پوشیده باشید +Heavy Armor، وقت  زره سنگی   )6در لول 

 ( خواهید شد. Resistanceمقاوم ) Fireبه دمیج 

Divine Strike 
به سالح به حریف شما یم  8در لول  به دمیج    Fireدمیج  1d8توانید یک بار در هر نوبتتان بعد از برخورد رص 

ان به  14سالحتان اضافه کنید. در لول   رسد. یم  2d8این مت  

Saint of Forge and Fire 

 (.  Immuneد )یشو یم مصونبه طور کامل   Fireشما به دمیج  17در لول 

و   Bludgeoning( پوشیده باشید نسبت به دمیج غت  جادوی  Heavy Armorهمچنی   هنگایم که زره سنگی   ) 

Piercing  وSlashing ( مقاومResistance .خواهید شد ) 

Grave Domain 

 پس از مرگ نقش مهیم  
ی

 را تحت نظر دارند. در نظر این خدایان، مرگ و زندیک
ی

ها خط بی   مرگ و زندیک خدایان قت 

 ی جهان دارد. مقاومت در برابر مرگ، یا برهم زدن آرامش مردگان یک گناه بزرگ است. در نظم چرخه

Domain Spells 

ها را همیشه دارید  کنید. شما این اسپلافه دریافت یم هر بار به لول خایص در کلس کلریک برسید تعدادی اسپل اض

 توانید در روز آماده کنید ندارند. های  که یمو تضادی با تعداد اسپل

Bane, False Life 1st level 

Gentle Repose, Ray of Enfeeblement 3rd level 

Revivify, Vampiric Touch 5th level 

Blight, Death Ward 7th level 

Antilife Shell, Raise Dead 9th level 

Circle of Mortality 

رسیده و بیهوش است جان بر   صفر وقت  به شخص که جانش به  1کنید، در لول وقت  این سابکلس را انتخاب یم

ین عدد ممکن برای آن تاس را در نظر یم یم  اگر اسپل گردانید به جای ریخی   تاس، بیشت 
ً
ید. مثال  Healingگت 

Word  1به مقدارd4  دهید. عدد به شخص بیهوش جان یم  4دهد، شما هیل یم 

یپ  یپ را یم Spare the Dyingهمچنی   کنت  یپ برای  آموزید که با تعداد کنت  های اصیل شما تضاد ندارد. این کنت 

 شود.  انجام یم  بونس اکشن قابل استفاده است و در یک  فوت 30شما، با رنج  

Eyes of the Grave 

تا پایان نوبت بعدیتان مکان  اکشنرا حس کنید. با یک  Undeadتوانید حضور موجودات همچنی   یم  1در لول 

ی مخق  نیست یا توسط جادو از    فویر  60دقیق هر آنددی که در فاصله   شماست و به طور کامل پشت چت  

ی از قدرت و مهارتمحافظت نشده باشد را یم   Divinationجادوهای  های آنددها به شما  فهمید. این حس چت  

 گوید. نیم 
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النگ  پایان یک خود در روز استفاده کنید و بعد از آن تا  ویزدام مادیفایرتوانید از این توانای  به تعداد شما یم 

 توانید از این قابلیت استفاده کنید.  نیم  رست

Channel Divinity: Path to the Grave 

  اکشنخود برای نفرین کردن حیات یک موجود استفاده کنید. با یک  Channel Divinityتوانید از یم  2در لول 

بهن یم خود انتخاب کنید که تا پایان نوبت بعدی شما نفری فویر  30موجودی در   ی بعدی  شود. موجود در برابر رص 

 شود. خورد( و نفرین تمام یم برابر دمیج یم 2شود )یم  Invulnerableشما یا یارانتان 

Potent Spellcasting 
یپ  8در لول   کنید. های کلریک خود اضافه یمشما ویزدام مادیفایر خود را به دمیج تمام کنت 

Keeper of Souls 

وی حیات شخص که مرده باشد به شخص زنده انرژی بدهید. وقت  موجودی در  شما یم  17در لول  توانید از نت 

د، یمشما یم  فویر  30ی فاصله ای    فویر خود 30توانید همان لحظه به خودتان یا ییک از یارانتان در مت  به مت  

توانید این  ( باشید نیم Incapacitatedر ناتوان )های موجود ُمرده جان برگردانید. اگHit Diceمساوی با تعداد 

وع نوبت بعدیتان نیم  توانید دوباره آن را انجام دهید. کار را انجام دهید. بعد از انجام این کار تا شر

Knowledge Domain 

گویند که دانش باید در  دانند. بعص  از آنها یم چت   یمدانش و آموخی   را باالتر از همه  Knowledgeخدایان 

ایع ها و دانشگاهکتابخانه کنند. بعص  از آنها  را توصیه یم ها آموخته و تبادل شود و بعص  دیگر دانش تجری  و اخت 

وانشان وعده دهند و بعص  دانش را برای خود  ن یمهای بینهایت  را در صورت کشف رازهای جهای قدرت به پت 

 دارند.  جمع کرده و راز نگاه یم 

Domain Spells 

هر بار به لول خایص در کلس کلریک برسید تعدادی  

ها را  کنید. شما این اسپلاسپل اضافه دریافت یم 

های  که همیشه دارید و تضادی با تعداد اسپل

 توانید در روز آماده کنید ندارند. یم

Blessing of Knowledge 

مهارت از بی     2آموزید. همچنی   در یم  زبان 2به انتخاب خود   1کنید، در لول وقت  این سابکلس را انتخاب یم

 شوید:  کنید ماهر یم های زیر که انتخاب یممهارت
Arcana, History, Nature, Religion. 

 شود.    برابر یم2های انتخاب شده شما برای مهارت Proficiencyامتیاز 

Channel Divinity: Knowledge of the Ages 

ای به دریای علم و دانش خدایان وارد شوید.  استفاده کنید تا لحظه  Channel Divinityتوانید از شما یم  2در لول 

 شوید. استفاده از آن ماهر حساب یمدقیقه برای  10را انتخاب کنید و تا   Toolیا   Skillیک  اکشنبا یک 

Channel Divinity: Read Thoughts 
 برای خواندن ذهن و فرمان دادن به موجودات استفاده کنید.    Channel Divinityتوانید از ، یم 6در لول 

  Wisdom Saving Throwخود انتخاب کنید. موجود باید تاس  فویر  60موجودی در   اکشنبه عنوان یک 

بعدی خود از این قابلیت بر روی آن موجود    النگ رستتوانید تا پایان در صورت موفقیت شما نیم ریخته و 

توانید ذهنش را بخوانید. هرچه که در سطح مغز او اگر موجود در تاسش شکست بخورد، شما یم  استفاده کنید. 

Command, Identify 1st level 

Augury, Suggestion 3rd level 

Nondetection, Speak with Dead 5th level 

Arcane Eye, Confusion 7th level 

Legend Lore, Scrying 9th level 
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های  که به طور فعال به آن فکر یم
 شنوید. یم یقهدق  1کند را تا  باشد، مثل احساساتش و چت  

را بدون   Suggestionاثر چنل دیوینیت  را تمام کرده و اسپل  اکشنتوانید با یک همچنی   در این مدت یم 

  Suggestionدر مقاومت در برابر  Saving Throwاسالت روی شخص استفاده کنید و شخص بدون تاس اسپل

 خورد.  شکست یم

Potent Spellcasting 
یپ شما ویزدام م 8در لول   کنید. های کلریک خود اضافه یمادیفایر خود را به دمیج تمام کنت 

Visions of the Past 

ء را ببینید. این کار توانید الهامای  از گذشتهشما یم  17در لول  کشد و  دقیقه طول یم 1ی مکان اطرافتان یا یک یسر

شوید. شما باید در این مدت  یم  با خت   خود )به دقیقه( از گذشته Wisdom Scoreبعد از آن به اندازه 

Concentration  .تمرکز( داشته باشید( 

 دوباره آن را استفاده کنید.  شورت یا النگ رست توانید تا پایان یک وقت  این قابلیت را استفاده کردید نیم 

ء و همچنی   اتفاقات مهیم که توسط آن یا برای آن اتفاق افتاده را  خواندن اشیاء:  شما از صاحبان قبیل آن یسر

ء استفاده کرده باشد   Wisdom Scoreبینید. اگر شخص در روزهای گذشته )نهایت به تعداد یم شما( از آن یسر

 ید. دقیقه از این قابلیت را رصف شناخت آن شخص کن 1توانید آن را نت   ببینید و یم

 به تعداد   Cubeفوت   50مکان اطرافتان در فاصله خواندن مکان: 
ً
  Wisdom Scoreرا از روزهای گذشته )نهایتا

ترین  شوید که از نزدیک خوانید. برای هر دقیقه از این قابلیت، یک اتفاق مهم را در آن مکان متوجه یمشما( یم

وع یم   گردد. شود و به عقب بر یماتفاق شر

Life Domain 

 تمرکز یمحوزه 
ی

 بر روی انرژی حیات و انرژی مثبت زندیک
ی

های جهان که تمام  ترین پایه کند که ییک از اسایس ی زندیک

 
ی

دارد است. خدایان این حوزه جان بخیسر و شفا دادن موجودات زخیم و مریض،  موجودات را شپا نگاه یم  زندیک

وهای مرگ و اهمیت دادن به آنان که به کمک نیاز دارند و دور راندن   کنند. را توصیه یم Undeadنت 

Domain Spells 

ها را همیشه دارید  کنید. شما این اسپلهر بار به لول خایص در کلس کلریک برسید تعدادی اسپل اضافه دریافت یم 

 توانید در روز آماده کنید ندارند. های  که یمو تضادی با تعداد اسپل

Bless, Cure Wounds 1st level 

Lesser Restoration, Spiritual Weapon 3rd level 

Beacon of Hope, Revivify 5th level 

Death Ward, Guardian of Faith 7th level 

Mass Cure Wound, Raise Dead 9th level 

Bonus Proficiencies 

 شوید. ماهر یم  Heavy Armorبرای استفاده از   1کنید، در لول وقت  این سابکلس را انتخاب یم

Disciple of Life 

+لول  2ی کنید، آن اسپل به اندازه ( استفاده یم Healingبه باال برای جان بخیسر به موجودات )  1وقت  اسپل لول 

ی به شخص یم  دهد. اسپل، جان بیشت 
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Channel Divinity: Preserve Life 

ایط سخت استفاده کنید. با   Channel Divinityتوانید از یم  2در لول  خود برای برگرداندن جان یارانتان در شر

وی  برای شفا دادن به اندازه یم اکشن یک  ان از جان را بی    5ی توانید نت  برابر لول کلریکتان به وجود بیاورید و آن مت  

 هر طور که یم فویر  30یارانتان )و خودتان( در 
ً
عدد به خودتان   2عدد به یار اولتان،  3خواهید پخش کنید. )مثال

د. همچنی   شما  عدد به یار دیگر(. این قابلیت نیم  5و تواند جان کیس را بیشت  از نصف ماکسیمم جانش باال بت 

 )سازه( را با این قابلیت شفا دهید. Constructیا  Undeadتوانید نیم 

Blessed Healer 
بخیسر به شخص به جز خودتان استفاده کنید، خودتان نت   به  به باال برای جان  1، هرگاه از اسپیل لول 6در لول 

ان  ید. +لول اسپل، جان یم 2مت    گت 

Divine Strike 
به سالح به حریف شما یم  8در لول    به دمیج  Radiantدمیج   1d8توانید یک بار در هر نوبتتان بعد از برخورد رص 

ان به  14سالحتان اضافه کنید. در لول   رسد. یم  2d8این مت  

Supreme Healing 

هایتان نیاز به  بخیسر و شفادیه شما به نهایت رسیده است. برای هیل دادن به افراد با اسپلقدرت جان 17در لول 

 اگر ا کنید. ها را استفاده یم ریخی   تاس ندارید و به جای آن ماکسیمم مقدار تاس
ً
به کیس جان بر    3d8سپیل مثال

 دهید. عدد به آن شخص هیل یم  24گرداند، شما یم

Light Domain 

  خدایان نور بیشت  به رویش و دوباره متولد شدن، حقیقت، هوشیاری و زیبای  توصیه یم 
ً
ا کنند. سمبلشان اکتر

را در پنهای آسمان به   اند یا کیس که خورشید خورشید است. بعص  از این خدایان شبیه به خورشید نقایسر شده

 ناپذیرند که چشمانشان به داخل هر تارییک و درویع  نفوذ  حرکت در یم 
ی

آورد. بعص  دیگر مثل محافظای  خستیک

 خدایان زیبای  و هت  هستند که یمیم
ی نور  های حوزه ای برای بهبود روح است. کلریکآموزند هت  وسیلهکند. بعص 

 نور و قدرت خدایانشان مجهز شده افراد هوشیاری هستند که با قدرت
ی

اند تا دروغ را دور کنند و تارییک را  تابندیک

 بسوزانند.  

Domain Spells 

ها را همیشه دارید  کنید. شما این اسپلهر بار به لول خایص در کلس کلریک برسید تعدادی اسپل اضافه دریافت یم 

 کنید ندارند. توانید در روز آماده  های  که یمو تضادی با تعداد اسپل

Burning Hands, Faerie Fire 1st level 

Flaming Sphere, Scorching Ray 3rd level 

Daylight, Fireball 5th level 

Guardian of Faith, Wall of Fire 7th level 

Flame Strike, Scrying 9th level 

Bonus Cantrips 

یپ    1کنید، در لول وقت  این سابکلس را انتخاب یم  آموزید.  اید یم را اگر از قبل بر نداشته  Lightکنت 

Warding Flare 

توانید نور الیه را بی   خود و کیس که به شما حمله کرده قرار دهید. وقت  شخص که در  ، شما یم 1همچنی   در لول 
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خود برای   اکشنری توانید از بدهد، یم  Attackبه شما  دبینییمشماست و شما او را  فویر  30ی فاصله

Disadvantage   دادن به آنAttack   استفاده کنید و نوری به سمت چشمانش بفرستید. موجودای  که نتوانند

 ( بشوند به این قابلیت مقاوم هستند و هیچ اثری رویشان ندارد. Blinded) کور

Channel Divinity: Radiance of the Dawn 

 Radiantخود برای آوردن نور خورشید، دور کردن تارییک و زدن  Channel Divinityتوانید از یم  2در لول 

damage   .به دشمنان خود استفاده کنید 

از  فویر  30اطراف شما تا فاصله  Magical Darknessنشان مقدس خود را باال برده تمام   اکشنبه عنوان یک 

ریخته و در   Constitution Saving Throwی دشمنان شما در همی   فاصله، باید تاس رود. همچنی   همه بی   یم 

خورند.  یم  Radiant Damage+لول کلریک شما و در صورت موفقت نصف آن مقدار 2d10صورت شکست 

 ( از این دمیج مصون است.  Total Coverموجودی که به طور کامل سنگر گرفته باشد )

Improved Flare 
فویر   30در رنج   Attackهدف یک   یارانتانخود حت  وقت  ییک از  Warding Flareتوانید از قابلیت یم  6در لول 

 باشد استفاده کنید.  شما

Potent Spellcasting 
یپ  8در لول   کنید. های کلریک خود اضافه یمشما ویزدام مادیفایر خود را به دمیج تمام کنت 

Corona of Light 

دقیقه یا تا زمای  که خودتان آن را کنسل کنید به اطراف  1نور خورشید را به مدت  اکشنتوانید با یک یم  17در لول 

شود. دشمنای  که در  فوت بعد از آن نور نیمه روشن حاصل یم 30فوت نور روشن و تا   60خود بیاورید. تا فاصله 

دمیج داشته باشد   Radiantیا   Fireبر هر اسپیل که در برا Saving Throwنور روشن قرار داشته باشند در  

Disadvantage  .دارند 

Nature Domain 

ها تا  خدایان طبیعت به همان اندازه که طبیعت گوناگون است با هم متفاوتند. از خدایان مرموز اعماق جنگل

بینند و  خدایان یمهای کوچک. درویدها طبیعت را به عنوان قدرت کامل این ها و باغ خدایان مهربان دشت

تر عمل نت   دارند. قهرمانای  که فعال خوانند. اما بسیاری از این خدایان کلریک دعاهایشان را با زبان شی خود یم

ند.   کرده تا اهداف آنان را در زمی   به جلو بت 

Domain Spells 

ها را همیشه دارید  شما این اسپلکنید. هر بار به لول خایص در کلس کلریک برسید تعدادی اسپل اضافه دریافت یم 

 توانید در روز آماده کنید ندارند. های  که یمو تضادی با تعداد اسپل

Animal Friendship, Speak With Animals 1st level 

Barkskin, Spike Growth 3rd level 

Plant Growth, Wind Wall 5th level 

Dominate Beast, Grasping Vine 7th level 

Insect Plague, Tree Stride 9th level 
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 Acolyte of Nature 

های دروید بردارید. همچنی    از لیست اسپل Cantripتوانید یک  یم 1کنید، در لول وقت  این سابکلس را انتخاب یم

 .  Animal Handling, Nature, Survivalهای زیر ماهر شوید:  در ییک از اسکیل

Bonus Proficiencies 

 شوید. ماهر یم  Heavy Armorهمچنی   برای پوشیدن  1در لول 

Channel Divinity: Charm Animals and Plants 

 برای افسون کردن حیوانات و گیاهان استفاده کنید.   Channel Divinityتوانید از یم  2در لول 

فویر   30خوانید. تمام حیوانات و موجودات گیایه در سمبل خود را نشان داده و نام خدایتان را یم  اکشنبا یک 

یا تا زمای  که  دقیقه  1ریخته و در صورت شکست توسط شما برای    Wisdom Saving Throwشما باید تاس 

 بینند. ها شما و افرادی که شما انتخاب کنید را دوست خود یم شوند. در این مدت آن  Charmآسیب ببیند 

Dampen Elements 
بخورد، شما   thunderیا    acid, cold, fire, lightningشما دمیج از نوع   فویر   30، وقت  یک نفر در 6در لول 

ان دمیج نصف   resistanceاستفاده کرده و برای آن دمیج به او  خود اکشن ریتوانید از یم )مقاومت( بدهید. )مت  

 شود(یم

Divine Strike 
به سالح به حریف، شما یم  8در لول   ,coldدمیج از جنس  1d8توانید یک بار در هر نوبتتان بعد از برخورد رص 

fire, lightning ان به  14نید. در لول )به انتخاب خودتان( به دمیج سالحتان اضافه ک  رسد. یم 2d8این مت  

Master of Nature 

به   بونس اکشنتوانید در یک کرده باشید یم   Charmوقت  حیوانات یا موجودات گیایه را با چنل دیوینیت  خود  

 هر کدام دستور بدهید که در نوبت خود چه کاری انجام دهند.  

Order Domain 

هاییست که از  ی نظم و تعلق خاطر به جامعه و قوانی   آن است. این حوزه برای کلریکی انتظام نماینده حوزه 

آل یعت  اطاعت کردن از قانون باالتر از  کنند. برای آنها ایده قدرت خود برای حفظ نظم و قانون استفاده یم 

 چت   است.  همه

Domain Spells 

ها را همیشه دارید  کنید. شما این اسپلیک برسید تعدادی اسپل اضافه دریافت یم هر بار به لول خایص در کلس کلر 

 توانید در روز آماده کنید ندارند. های  که یمو تضادی با تعداد اسپل

Command, Heroism 1st level 

Hold Person, Zone of Truth 3rd level 

Mass Healing Word, Slow 5th level 

Compulsion, Locate Creature 7th level 

Commune, Dominate Person 9th level 
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  Bonus Proficiencies 

ید. همچنی   ییک از  را یم  Heavy Armorمهارت استفاده از  1کنید، در لول وقت  این سابکلس را انتخاب یم گت 

ید.   را به انتخاب خود یاد یم  persuasionیا   intimidationهای مهارت  گت 

Voice of Authority 

خود برای زدن یک   اکشنری تواند از زنید، آن شخص یم به باال به ییک از یارانتان یم 1وقت  اسپیل لول  1در لول 

به به شخص که شما انتخاب یم اثت   یار را تحت ت 1کنید و در دیدتان است استفاده کند. اگر اسپل شما بیش از رص 

 کنید کدام یارتان اتک بدهد. گذارد شما انتخاب یمیم

Channel Divinity: Order’s Demand 

 برای نشان دادن ابهت استفاده کنید.   Channel Divinityتوانید از یم  2در لول 

در   ریخته و  Wisdom Saving Throwشما باید تاس  فویر  30نشان خود را رو کرده و تمام افراد در   اکشنبا یک 

شوند. شما همچنی    یم  Charmedصورت شکست تا پایان نوبت بعدیتان یا تا وقت  آسیب ببینند توسط شما 

توانید همان لحظه که آنها در تاس خود شکست خوردند به آنها فرمان دهید که سالحشان یا هرچه در دست  یم

 دارند را به زمی   بیاندازند.  

Embodiment of the Law 
بونس  توانید آن را در یک زنید، یم دارد را یم اکشن که زمان یک    Enchantment اسپیل از مکتب ، وقت  6در لول 

 استفاده کنید.   اکشن

شارژهای این   النگ رستخود انجام دهید و پس از با اتمام یک  ویزدام مادیفایرتوانید این کار را به تعداد  شما یم 

 شود. قابلیت به شما بازگردانده یم 

Divine Strike 
به سالح به حریف شما یم  8در لول  به دمیج   Psychicدمیج  1d8توانید یک بار در هر نوبتتان بعد از برخورد رص 

ان به  14سالحتان اضافه کنید. در لول   رسد. یم  2d8این مت  

Order’s Wrath 

وبت بعدیتان نفرین کنید. دفعه توانید او را تا پایان نخود را به کیس بزنید یم  Divine Strikeاگر دمیج  17در لول 

به بزند آن شخص  اضافه  Psychicدمیج   2d8بعدی که ییک از یارانتان در این مدت به شخص نفرین شده رص 

 کند. دریافت یم 

Tempest Domain 

لرزه و بعص  خدایان آتش، خدایان خشم و  خدایان این حوزه خدایان آسمان و رعد و برق هستند. خدایان زمی   

کنند. خدایان  ها محافظت یم درت بدی  و شجاعت. در بعص  ادیان، این خدایان از دریاها و اقیانوس خدایان ق

فرستند تا مردم را به راه راست هدایت کنند و یا برای  های خود را برای ایجاد ترس در مردم یم تمپست کلریک 

 خدایان قربای  کنند تا به غذب الیه دچار نشوند.  

Domain Spells 

ها را همیشه دارید  کنید. شما این اسپلر به لول خایص در کلس کلریک برسید تعدادی اسپل اضافه دریافت یم هر با

 توانید در روز آماده کنید ندارند. های  که یمو تضادی با تعداد اسپل

Fog Cloud, Thunderwave 1st level 
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Gust of Wind, Shatter 3rd level 

Call Lightning, Sleet Storm 5th level 

Control Water, Ice Storm 7th level 

Destructive Wave, Insect Plague 9th level 

Bonus Proficiencies 

ماهر   Heavy Armorو  Martial Weaponsبرای استفاده از   1کنید، در لول وقت  این سابکلس را انتخاب یم

 شوید. یم

Wrath of the Storm 

او را   اکشنریتوانید با کند یم به شما حمله یم  بینیدیم شما که شما او را  فویر  5همچنی   وقت  شخص در  1در لول 

به    Thunderیا   2d8 Lightningریخته و در صورت شکست  Dexterity Saving Throwمجبور کنید تاس 

 انتخاب شما و در صورت موفقیت نصف آن مقدار دمیج بخورد.  

شارژهای این   النگ رستخود انجام دهید و پس از با اتمام یک  ویزدام مادیفایرتوانید این کار را به تعداد  شما یم 

 شود. قابلیت به شما بازگردانده یم 

Channel Divinity: Destructive Wrath 

خود برای به دست گرفی   قدرت طوفان استفاده کنید. وقت  تاس برای   Channel Divinityتوانید از یم  2در لول 

توانید از چنل دیوینیت  خود استفاده کنید تا به جای تاس، ماکسیمم  ریزید، یم یم  Thunderیا   Lightningدمیج 

 ( 2d8=16مقدار ممکن دمیج وارد کنید. ) 

Thunderous Strike 
به عقب  فوت 10توانید او را وارد کنید یم Lightningیا کوچکت  دمیج   Largeبا سایز  وقت  به موجودی 6در لول 

 پرت کنید. 

Divine Strike 
به سالح به حریف شما یم  8در لول  به دمیج    Thunderدمیج  1d8توانید یک بار در هر نوبتتان بعد از برخورد رص 

ان به  14سالحتان اضافه کنید. در لول   سد. ر یم  2d8این مت  

Stormborn 

توانید هرگاه آسمان باالی ش شما باشد پرواز کنید )در داخل خانه و زیر زمی   ممکن نیست(.  شما یم  17در لول 

 شعت حرکت پرواز شما برابر شعت راه رفی   شماست. 

 

Trickery Domain 

وری هستند که در برابر نظم و قانون خدایان و مردم زمی   یم   Trickeryخدایان  ها خدایان  ایستند. آنخدایان شر

وهای مخرب آنخواهان هستند. کلریکها و آزادی دزدان، متقلبان، قماربازان، شوریسر  ها بر روی زمینند  هایشان نت 

ها را آزاد کنند و رسم و رسومات پوچ را غرق کنند.  تا غرور بزرگان را زیر پا بگذارند، از ثروتمندان دزدی کنند، زندای  

، دروغ، دسیسه، دغلآن  دهند. های دیگر ترجیح یم بازی و دزدی را به راه ها زیرآی  رفی  
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Domain Spells 

ها را همیشه دارید  کنید. شما این اسپلهر بار به لول خایص در کلس کلریک برسید تعدادی اسپل اضافه دریافت یم 

 توانید در روز آماده کنید ندارند. های  که یما تعداد اسپلو تضادی ب

Charm Person, Disguise Self 1st level 

Mirror Image, Pass Without Trace 3rd level 

Blink, Dispel Magic 5th level 

Dimension Door, Polymorph 7th level 

Dominate Person, Modify Memory 9th level 

Blessing of the Trickster 

کنید و کاری کنید که او برای    لمس یک نفر را اکشنتوانید با یم 1کنید، در لول وقت  این سابکلس را انتخاب یم

توانید این قدرت را به بیشت  از یک نفر  داشته باشد. شما نیم  Advantage ساعت 1( تا  stealthپنهان شدن )

 شود.  ن روش لمس کنید، قدرت از نفر قبل گرفته یم بدهید. اگر کس دیگری را به ای

Channel Divinity: Invoke Duplicity 

 برای ساخت یک کت  از خودتان استفاده کنید.   Channel Divinityتوانید از شما یم  2در لول 

دست بدهید مثل   )یا تا زمای  که تمرکزتان را از دقیقه   1سازید که تا  یک ایلوژن کامل از خودتان یم اکشن با یک 

 تا  باق  یم  تمرکز روی یک اسپل(
ً
بونس  تواند با شود و بعد یمشما ساخته یم  فویر  30ماند. ایلوژن در جای  نهایتا

  فوت  30شما حرکت کرده و   اکشن
ً
 از شما دور بشود.   فوت 120راه برود و نهایتا

تاده است بزنید اما باید از دید و شنوای  خودتان  هایتان را از جای  که ایلوژن ایس توانید اسپلدر این مدت شما یم 

  فوت 5استفاده کنید )باید خودتان در صورت نیاز هدف را ببینید(. همچنی   اگر شما و ایلوژن هردو در فاصله 

خواهید داشت. )نیاز است که  Advantageبیند، برای اتک دادن به آن شخص شخص باشید که ایلوژن را یم

 مراه شود(. شخص توسط ایلوژن گ 

Channel Divinity: Cloak of Shadows 
 برای نامری  شدن استفاده کنید.    Channel Divinityتوانید از ، یم 6در لول 

نامری  شوید. اگر اتک بدهید یا اسپل بزنید از نامری  بودن خارج   تا پایان نوبت بعدی خود توانید یم اکشن با یک 

 شوید. یم

Divine Strike 
به سالح به حریف شما یم  8در لول  به دمیج    Poisonدمیج  1d8توانید یک بار در هر نوبتتان بعد از برخورد رص 

ان به  14سالحتان اضافه کنید. در لول   رسد. یم  2d8این مت  

Improved Duplicity 

کت  )ایلوژن( از خودتان بسازید. همچنی      4توانید وقت  از چنل دیوینیت  خود استفاده کنید، تا ، یم 17در لول 

 ها را هر طور بخواهید حرکت دهید. ی آنهمه بونس اکشنتوانید با یم
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War Domain 

تواند وحشتناک و مخرب باشد،  تواند از مردم عادی قهرمان بسازد. جنگ یمهای زیادی دارد. جنگ یمجنگ دیدگاه 

 کمال و شجاعت را بپوشانند. در هر صورت، خدایان جنگ جنگجویان 
ی

وقت  کارهای ظالمانه و یا بزدالنه، تابندیک

های این خدایان در تالش برای برتری در  دهند. کلریک ها جایزه یم خود را زیر نظر دارند و برای اعمال بزرگشان به آن 

آمت   را به عنوان دعا  کنند و کارهای خشونت را به جنگیدن، خوب جنگیدن، تشویق یم مبارزه هستند، دیگران

 دهند. پیشنهاد یم

Domain Spells 

هر بار به لول خایص در کلس کلریک برسید  

کنید. شما این  تعدادی اسپل اضافه دریافت یم 

ها را همیشه دارید و تضادی با تعداد  اسپل

توانید در روز آماده کنید  های  که یماسپل

 ندارند.  

Bonus Proficiencies 

ماهر   Martial Weaponsو  Heavy Armorبرای استفاده از   1کنید، در لول وقت  این سابکلس را انتخاب یم

 شوید. یم

War Priest 

به با سالح بزنید.    بونس اکشنتوانید با کنید، یم برای اتک دادن استفاده یم  اکشنوقت  از  1از لول   یک رص 

شارژهای این   النگ رستخود انجام دهید و پس از با اتمام یک  ویزدام مادیفایرتوانید این کار را به تعداد  شما یم 

 شود.  ابلیت به شما بازگردانده یم ق

Channel Divinity: Guided Strike 

به زدن با دقت فرازمیت  استفاده کنید. وقت  تاس   Channel Divinityتوانید از یم  2در لول    Attackخود برای رص 

وانید این انتخاب را  تبه آن تاس اضافه کنید. شما یم   10توانید از چنل دیوینیت  خود استفاده کرده و +ریزید یم یم

 نتیجه را توصیف کند انجام دهید.  DMبعد از آنکه تاس را دیدید اما قبل از آنکه 

Channel Divinity: War God’s Blessing 
توانید از چنل دیوینیت  خود استفاده  ریزد یم یم Attackتاس  شمافوت  30، وقت  شخص از یارانتان در 6در لول 

  DMتوانید این انتخاب را بعد از آنکه تاس را دیدید اما قبل از آنکه اضافه کنید. شما یم به آن تاس   10کرده و +

 نتیجه را توصیف کند انجام دهید. 

Divine Strike 
به سالح به حریف شما یم  8در لول  دمیج از نوع دمیج همان   1d8توانید یک بار در هر نوبتتان بعد از برخورد رص 

ان به  14سالح به دمیج سالحتان اضافه کنید. در لول   رسد. یم 2d8این مت  

Avatar of Battle 

ای غت  جادوی  مقاوم هاز سالح  Slashingو   Bludgeoning  ،Piercingشما نسبت به دمیج   17در لول 

(Resistance یم ) .شوید 

 

 

Divine Favor, Shield of Faith 1st level 

Magic Weapon, Spiritual Weapon 3rd level 

Crusader’s Mantle, Spirit Guardians 5th level 

Freedom of Movement, Stoneskin 7th level 

Flame Strike, Hold Monster 9th level 
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Druid 
Spell Slot 

9th 8th 7th 6th 5th 4th 3rd 2nd 1st 

Cantrip 

های  که 

 دانیدیم

 ها توانای  

 Features 

امتیاز مهارت  
Proficiency 

Bonus 

سطح 
Level 

- - - - - - - - 2 2 
Druidic, 

Spellcasting 
+2 1 

- - - - - - - - 3 2 
Wild Shape, Druid 

Circle 
+2 2 

- - - - - - - 2 4 2 - +2 3 

- - - - - - - 3 4 3 

Wild Shape 

Improvement, 

Ability Score 

Improvement 

+2 4 

- - - - - - 2 3 4 3 - +3 5 

- - - - - - 3 3 4 3 Druid Circle Feature +3 6 

- - - - - 1 3 3 4 3 - +3 7 

- - - - - 2 3 3 4 3 

Wild Shape 

Improvement, 

Ability Score 

Improvement 

+3 8 

- - - - 1 3 3 3 4 3 - +4 9 

- - - - 2 3 3 3 4 4 Druid Circle Feature +4 10 

- - - 1 2 3 3 3 4 4 - +4 11 

- - - 1 2 3 3 3 4 4 
Ability Score 

Improvement 
+4 12 

- - 1 1 2 3 3 3 4 4 - +5 13 

- - 1 1 2 3 3 3 4 4 Druid Circle Feature +5 14 

- 1 1 1 2 3 3 3 4 4 - +5 15 

- 1 1 1 2 3 3 3 4 4 
Ability Score 

Improvement 
+5 16 

1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 - +6 17 

1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 
Timeless Body, 

Beast Spells 
+6 18 

1 1 1 2 3 3 3 3 4 4 
Ability Score 

Improvement 
+6 19 

1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 Archdruid +6 20 
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Hit Points|  جان 

Hit Dice: 1d8 

Hit Points (Level=1): 8 + Constitution Modifier 

Hit Points (Level>1): 1d8 (5) + Constitution Modifier   به

 لول باالتر از یک ازای هر 

 

 Proficiencies|  ها مهارت 

Armor: Light, Medium, Shield 

 کنند(ها زره یا ست  فلزی استفاده نیم )درویید 

Weapon: Club, Dagger, Dart, Javelin, Mace, 

Quarterstaff, Scimitar, Sickle, Sling, Spear 

Tool : Herbalism Kit 

Saving Throw: Intelligence, Wisdom 

 : از لیست زیر  اسکیل  2
[Arcana, Animal Handling, Insight, Medicine, Nature, Perception, 

Religion, Survival] 

وع  ات رسی |  تجهی  

Starting Equipment 

ات زیر به  عالوه  بازی را با تجهت  

  پیشینههرچه که از 

(Background خود یم )  ید گت 

وع   کنید. یم شر

یک  یا چوی   Shieldیک  •

   سالح ساده

یک یا  Scimitarیک  •

 زن سالح ساده نزدیک

• Leather Armor  ،

Explorer’s Pack   و یک
Druidic Focus 

ات جایدرصورت تمایل به  تجهت  

بازی را   gp  10×2d4باال با 

وع یم  کنید. شر

بلند کرده است، طوفای  را  دست  زمخت  را  الق  که چوب 

های مشعل به کند و از آسمان صاعقه بر ش اورک احظار یم

 باراند. کنند یمدست  که جنگلش را تهدید یم 

های درخت عظییم قایم شده است به  انسای  که در شاخه

زند و از دست دشمنانش فرار آید، بال یم فرم کالغ دریم

 کند. یم

ی از آتش خا-هف  که شمشت 
لص را در دست دارد به  الق 

کند و جادوی ناپایک  سوی لشکری از شبازان اسکلت حمله یم

د را از بی   یم که طبیعت را به سخره یم   برد. گت 

وی عنارص طبییع، چه در حال   چه در حال استفاده از نت 

ها تجسیم از  تقلید ییک از موجودات حیات وحش، درویید 

ها ادعای تسلط  مقاومت، زیریک و خشم طبیعت هستند. آن

ها خود را قسمت  از اراده  بر طبیعت ندارند. در عوض، آن

قابل انکار طبیعت یم  بینند. غت 

 قدرت طبیعت 

ام یم درویید  ی طبیعت را احت  وی طبیعت  گذارند و جادوها و دیگر قدرت ها بیش از هرچت   های جادوی  خود را از نت 

جای دنبال کردن یک خدا، معنویت عرفای  از  ها به بسیاری از درویید آورند. یا از ییک از خدایان طبیعت به دست یم

وهای  پیوند با طبیعت را دنبال یم  ، حیوانات یا نت  کنند. درحایل که دیگران در خدمت خدایان طبیعت وحیسر

دین  ها، گاه با عنوان ها، برخالف پرستش خدایان در معابد و زیارتگاه های باستای  درویید عنارص هستند. سنت

 شوند. ( شناخته یمOld Faithقدییم )
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ی متمایل به طبیعت و حیوانات )قدرت دندان و پنجه، خورشید و ماه و آنش و طوفان(  های درویید اسپل

 دروییدها توانای  بهیم
ها قدری روی این قابلیت  دست آوردن فرم حیوانات را دارند، بعص  درویید باشند. همچنی  

 دهند. یوانات را به شکل طبییع خود ترجیح یمکنند که شکل حتمرکز یم 

 حفظ تعادل 

لزل وجود دارد. چهار عنرصی که دنیا را تشکیل یم هوا، خاک،   –دهند برای دروییدها، طبیعت در یک تعادل مت  

ی از بقیه داشته باشد، جهان یم  –آتش، آب  تواند نابود  باید تعادل خود را حفظ کنند. اگر یک عنرص قدرت بیشت 

دهنده خود برگردد. بنابرین  به عنارص تشکیل  ( کشیده شود و Elemental Planeعنارص ) سطوحشود، به ییک از 

ر دیگر عنارص ترجیح یم دروییدها مخالف فرقه   دهند. های  هستند که یک عنرص را به رص 

 با  محیظ که حیات گیاهان و حیوانات را حفظ یمتعادل ظریف زیست 
ی

کند و نیاز مردم متمدن که در هماهنیک

 کنند نه علیه آن جزو مسائل مه
ی

رحم طبیعت را ها ی  ها است. دروییدها قسمت م برای درویید طبیعت زندیک

پذیرند، ویل از آنچه که غت  طبییع است مثل مردگان متحرک متنفر هستند و گایه اوقات به چنی   موجودای   یم

 کنند. کنند، به ویژه هنگایم که هیوالها به قلمرو دروییدها تجاوز یمحمله یم 

نخورده هستند. اما هنگایم  اماکن مقدس یا تماشای مناطق  از طبیعت دست دروییدها اغلب درحال محافظت از 

کند، کنند را تهدید یم ها محافظت یم های  که از آنآید که تعادل طبیعت یا شزمی   که خطر مهیم بوجود یم 

 کنند. تری در مبارزه با این تهدید، به عنوان ماجراجویان را بازی یم دروییدها نقش فعال 

 Druid  ساخت یک

ید. شاید در جامعه  یم هنگام ساخت یک درویید دلیل ارتباط نزدیک کاراکت  با طبیعت را درنظر بگت 
ی

کند که  ای زندیک

سال بزرگ شده است.  دین قدیم هنوز پایدار است، یا بعد از رها شدن در اعماق یک جنگل توسط دروییدی کهن 

 وحشتناک روبرو شدشاید با عقای  غول
ی

ه است و از این تجربه جان سالم به در برده. شاید همزمان با  پیکر یا گریک

که درویید بودن بخیسر از ای از اینای یا فوران آتشفشان متولد شده باشد، که به عنوان نشانهطوفای  افسانه

 شنوشتش است تعبت  شده. 

 ساخت رسی    ع
باید باالترین ابیلیت     Wisdomاگر قصد ساخت شی    ع یک درویید را دارید از این پیشنهادات استفاده کنید. اول، 

 .را انتخاب کنید Hermitبعد از آن باشد. دوم، پیشینه   Constitutionاسکور شما و  

 Features|  هاقابلیت 

Druidic 
ی درویید   Druidicشما  ّ وانید به این زبان صحبت کنید و از آن استفاده کنید تا پیام  تها. یم بلد هستید، زبان شر

کنند. دیگران با ابیلیت   فهمند به صورت خودکار این پیام را پیدا و درک یم مخفیانه بگذرازید. اشخایص که زبان را یم 

 مند. توانند معت  آن را بفهکنند اما بدون جادو نیم پیام را پیدا یم   DC 15 Wisdom (Perception)چک 

Spellcasting 
 توانید با جادو آن ذات را به خواست خود شکل دهید. با تکیه بر ذات الیه طبیعت، یم

Cantrips 
یپ به انتخاب خود از لیست اسپل Cantripدو  ی از لیست درویید  های درویید بلدید. طبق جدول، کنت  های بیشت 

 های باالتر میاموزید. در لول 
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 هاسازی و استفاده از اسپلآماده
و باالتر دارید. برای زدن ییک از این   1های لول برای زدن اسپل  Spell Slotدهد که چند جدول کلس درویید نشان یم

 Longهای خود را پس از اتمام یک  ها، باید اسپل اسالت هم لول یا لول باالتر خرج کنید. همه اسپل اسالت سپلا

Rest ید. پس یم  گت 

کنید. برای این  توانید استفاده کنید را آماده یمهای  که یمهای درویید، شما لیست اسپلبا انتخاب از میان اسپل

های درویید انتخاب  ( اسپل را از لیست اسپل1)حداقل  Wisdom Modifier + Druid Levelکار، تعداد برابر با 

 ها باید از لویل باشد که اسپل اسالت آن را دارید. کنید. این اسپل 

دارید. با    2و دو اسپل اسالت لول  1باشید چهار اسپل اسالت لول   3به طور مثال، اگر یک درویید لول  

Wisdom 161باشند. اگر اسپل لول   2یا   1توانند هر ترکیت  از شش اسپل لول ه شما یم های آماد، لیست اسپل  

Cure Wounds از آن استفاده کنید. استفاده از یک اسپل آن اسپل را از   2یا  1توانید با اسالت را آماده کنید، یم

 کند. های آماده حذف نیملیست اسپل

ی آماده خود را تغیت  دهید. چنی   کاری نیاز به گذراندن هاتوانید لیست اسپلیم  Long Restپس از اتمام یک 

 دقیقه برای هر لول اسپل برای هر اسپل در لیست شما نیاز است.  1وقت برای دعا و عبادت دارد: حداقل 

Spellcasting Ability 
Wisdom  هر زمای    آید.  های درویید است. جادوی شما از ذات الیه طبیعت یمابیلیت  جادوگری شما برای اسپل

کنید. عالوه بر این، از مادیفایر استفاده یم Wisdomکند از اشاره یم  Spellcasting Abilityکه اسپیل به 

Wisdom  خود برای مشخص کردنSaving Throw DC   وAttack Roll های درویید خود استفاده  اسپل

 کنید. یم

Spell Save DC = 8 + Proficiency Bonus + Wisdom Modifier 

Spell Attack Modifier = Proficiency Bonus + Wisdom Modifier 

Ritual Casting 
 توانید به صورت مراسم اجرا کنید. را دارد را یم  Ritualهر اسپل دروییدی که برچسب  

Spellcasting Focus 
 های درویید استفاده کنید. برای اسپل   Spellcasting Focusبه عنوان   Druidic Focusتوانید از یک یم

Wild Shape 
اید در بیایید.  توانید از اکشن خود استفاده کنید تا به صورت جادوی  به فرم جانوری که قبال دیده، یم 2از لول 

 . گردنند یمبر  Short Restیا  Longهای مرصف شده بعد از توانید از این قابلیت دو بار استفاده کنید. استفادهیم

کند. به  یید را مشخص یمطور که جدول زیر آمده است، لول درویید شما جانوری که به شکلش درمیا همان 

 تر که شعت شنا یا پرواز ندارد دربیایید. یا پایی    ¼ CR، به شکل جانوری با  2طور مثال، در لول 

 CR Levelحداکیر   ها محدودیت  مثال

 2 ¼ بدون شعت پرواز یا شنا  گرگ

 4 ½ بدون شعت پرواز  کروکدیل

 8 1 - آسا عقاب غول

 
( در این فرم بمانید. بعد از آن به فرم عادی  یم توانید تعداد ساعت برابر با نصف لول دروییدتان )گرد شده به پایی  
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ی  اکشن به فرم عادتوانید در نوبت خود با یک بونس گردید مگر آنکه یک استفاده دیگر خرج کنید. یم خود بریم 

 گردید. یا مرگ به فرم عادی خود بریم   0(، رسیدن جان به Unconsciousخود برگردید. در صورت بیهویسر )

 شوند: هنگایم فرم شما دگرگون شده است قوانی   زیر اعمال یم

، خصوصیات شخص، آمار و ارقام کاراکت  شما با ارقام جانور تعویض یم  ،  Intelligenceشود، اما گرایش اخالق 

Wisdom  وCharisma  تمام مهارتشما تغیت  نیم ، را،   Saving Throwو  Skillهای خود در کند. همچنی  

دارید. اگر جانور مهاری  دارد که شما هم دارید و عددش از شما  ها را نگه یم های جانور در این بخش عالوه بر مهارت 

 Legendary / Lairای )ای یا النه ای افسانههباالتر است از عدد او استفاده کنید. در صوری  که جانور قابلیت

Actions ها استفاده کنید. توانید از آن ( دارد نیم 

گردید، جان قبل از  کنید. هنگایم که به فرم خود بریم در فرم جانور از جان و تاس جان آن جانور استفاده یم 

جان به فرم خود برگردید دمیج باق  مانده به فرم  شدن  0آورید. با این حال، اگر به دلیل دست یم دگرگوی  خود را به

 شود. اصیل شما وارد یم 

مانده باشد، به فرم  ی  برای شما باق   اچ  1دمیج بخورید و فقط یک  10طور مثال، اگر در فرم حیوای  خود به  

 خورید. دمیج یم  9گردید و خود بریم 

شت  که نیاز به دست دارد به فرم حیوای  شما  توانید اسپل بزنید و قابلیت صحبت و استفاده از اکنیم  •

 دارد. تغیت  فرم تمرکز شما روی یک اسپل را از بی   نیم 
ی

برد و مانع استفاده از اکشن مربوط به یک  بستیک

 شود. ( نیم Call Lightningاید )مثل اسپل که قبل از تغیت  زده 

دارید. البته،  های خود را نگه یم دیگر قابلیت های کلس، نژاد و در صوری  که فرم جدیدتان بتواند قابلیت  •

( استفاده کنید مگر آنکه فرم جدیدتان Darkvisionتوانید از حواس خاص مثل دید در تارییک )نیم 

 قابلیت آن را داشته باشد. 

ات پوشیده شده  انتخاب یم • اتتان روی زمی   بیافتد یا با فرم جدیدتان یا پوشیده شود. تجهت   کنید که تجهت  

د که فرم جدید  بر اساس اندازه و شکل جانور تصمیم یم  DMکنند اما صیت خودشان را حفظ یم خا گت 

ات شما تغیت  شکل یا اندازه نیم یم ات استفاده کند یا نه. تجهت   دهند و در  تواند به طور عمیل از تجهت  

 که به فرم جدید نسازند باید انتخاب کنید که روی زمی   میافتند یا با فر 
ای   م ادغام یم صوری  شوند. تجهت  

 ای ندارند. شوند تا زمای  که فرم را ترک نکنید فایدهکه با فرم جدید ادغام یم

Druid Circle 
های  به شما قابلیت   14و  10، 6، 2کنید. انتخاب شما در لول خود را انتخاب یم  Druid Circle، 2در لول 

 دهد. یم

Wild Shape Improvement 
 شود. شما تقویت یم Wild Shapeساس جدول مربوطه قابلیت ، بر ا4در لول  

Ability Score Improvement 
ید. نیم  1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یم یم  4هنگایم که به لول   توانید با این قابلیت  عدد باال بت 

ید.   20ای را باالتر از ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featاده از  ام شما اجازه استفاگر دی 

Druid Circle Feature 
ید. خود یم  Druid Circle، قابلیت  از 6در لول   گت 
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Wild Shape Improvement 
 شود. شما تقویت یم Wild Shape، بر اساس جدول مربوطه قابلیت 8در لول 

Ability Score Improvement 
ید. نیم  1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یم یم  8هنگایم که به لول  توانید با این قابلیت  عدد باال بت 

ید.   20ای را باالتر از ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Druid Circle Feature 
ید. خود یم  Druid Circle، قابلیت  از 10در لول   گت 

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  12هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Druid Circle Feature 
ید. خود یم  Druid Circle، قابلیت  از 14در لول   گت 

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1و ابیلیت  را عدد یا د 2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  16هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Timeless Body 
شود سن شما دیرتر باال برود. بدن شما برای هر ده  عث یمکنید باای که از آن استفاده یم، جادوی اولیه 18از لول 

 شود. سال مسن یم 1گذرد سایل که یم

Beast Spells 
خود استفاده کنید. اجزاء جسیم    Wild Shapeهای درویید را در فرم توانید خییل از اسپل، یم 18از لول 

(Somatic( و شفایه )Verbalاسپل را در فرم جانوری اجرا یم ) اما قابلیت استفاده از اجزاء مادی   کنید

(Material .را ندارید ) 

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  19هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featاستفاده از   ام شما اجازه اگر دی 

Archdruid 
 نهایت استفاده کنید. خود ی    Wild Shapeتوانید از قابلیت  ، یم 20در لول 

()در صوری  که ارزیسر برای آن  Material( و مادی )Verbal(، شفایه )Somaticعالوه بر آن، اجزاء جسیم )

 دارید.  Wild Shapeهای درویید را نیاز ندارید. این قابلیت را در فرم عادی و نوشته نشده باشد( اسپل
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Druid Circles (Druid Subclass) 

Circle of the Land 

اند. به عنوان عضوی از  این درویدها عالمان و دانشمندای  هستند که دانش باستانای را سینه به سینه دریافت کرده 

د.  این مجموعه، جادوی شما از زمیت  که شزمی   شماست قدرت یم  گت 

Bonus Cantrips 

یپ دیگر از لیست دروید به انتخاب خود بردارید.    1توانید یم  2کنید، در لول وقت  این سابکلس را انتخاب یم  کنت 

Natural Recovery 

 کوتاه مقداری از قدرت خود را بازیای  کنید. در یک  ت( یم یک بار در هر روز )النگ رس  2در لول 
احت  توانید با است 

 اسالت بازیای  کنید. اسپل  نصف لول دروید خود )گرد رو به باال(توانید به مقدار یم شورت رست

 اگر لول 
ً
  1اسالت  و یک 2یا یک اسالت    1یا سه اسالت  3اسالت  تواند یک اسپللول اسپل که یم 3باشید،   6مثال

 باشد. هرطور که انتخاب کنید.  

Circle Spells 

ید. این اسپلهای  یمهر بار به لول خایص در کلس دروید برسید بسته به شزمیت  که انتخاب کنید اسپل  ها با  گت 

 توانید آماده کنید تضاد ندارند.  های  که یم تعداد اسپل

 ( Arcticرسزمی   قطت  ) 

Hold Person, Spike Growth 3rd level 

Sleet Strom, Slow 5th level 

Freedom of Movement, Ice Strom 7th level 

Commune with Nature, Cone of Cold 9th level 

 ( Coastرسزمی   ساحیل )

Mirror Image, Misty Step 3rd level 

Water Breathing, Water Walk 5th level 

Control Water, Freedom of Movement 7th level 

Conjure Elemental, Scrying 9th level 

 ( Desertرسزمی   کویری )

Blur, Silence 3rd level 

Create Food and Water, Protection From 

Energy 
5th level 

Blight, Hallucinatory Terrain 7th 

level 

Insect Plague, Wall of Stone 9th 

level 

 ( Forestرسزمی   جنگیل )

Barkskin, Spider Climb 3rd level 

Call Lightning, Plant Growth 5th level 

Divination, Freedom of Movement 7th level 

Commune with Nature, Tree Stride 9th level 

 

 

 ( Grasslandرسزمی   دشتر )

Invisibility, Pass Without Trace 3rd level 

Daylight, Haste 5th level 

Divination, Freedom of Movement 7th level 

Dream, Insect Pleague 9th level 

 ( Mountainرسزمی   کوهستای  )

Spider Climb, Spike Growth 3rd level 

Lightning Bolt, Meld into Stone 5th level 

Stone Shape, Stoneskin 7th level 

Passwall, Wall of Stone 9th level 

 

 

 ( 
ر
 (Swampرسزمی   باتالف

Darkness, Melf’s Acid Arrow 3rd level 

Water Walk, Stinking Clound 5th level 

Freedom of Movement, Locate Creature 7th level 

Insect Plague, Scrying 9th level 

 

 ( Underdarkزیرزمیت  ) رسزمی   

Spider Climb, Web 3rd level 

Gaseous Form, Stinking Clound 5th level 

Greater Invisibility, Stone Shape 7th level 

Cloudkill, Insect Plague 9th level 
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Land’s Stride 

های سخت غت  جادوی  از شما حرکت اضافه نیم   6در لول  د. همچنی   حرکت کردن از  حرکت کردن در مست  گت 

جادوی  تیغ دار و شاخه دار شما را زخیم نیم   کند. بی   گیاهان غت 

  Advantageدهند در برابر گیاهان جادوی  که شعت شما را تحت تاثت  قرار یم  Saving Throwهمچنی   برای 

 .  Entangleمثل اسپل   دارید 

Nature’s Ward 

شوید. همچنی   در برابر سم و  نیم  Frightenedو  Charmهرگز   Feyو  Elementalشما توسط  10در لول 

 ( هستید. Immune( مصون )Poison and Diseaseمریص  )

Nature’s Sanctuary 

وقت  یک حیوان یا گیاه به شما حمله   شوند. موجود دنیای طبیعت برای حمله به شما دچار تردید یم 14در لول 

ریخته و در صورت شکست باید شخص دیگری را برای حمله انتخاب   Wisdom Saving Throwکند باید یم

ساعت دیگر در برابر این قابلیت مصون   24شود. اگر در تاس موفق شود تا کند یا حمله با شکست مواجه یم

 ماند.  یم

دار است.   موجود قبل از حمله به شما از   این قابلیت خت 

Circle of the Moon 
 در ماه کامل دور هم جمع یمکوش طبیعت هستند. گروه آناین درویدها محافظان سخت 

ً
شوند تا تبادل  ها معموال

 به حیوانات مختلف تبدیل یم نظر کنند. آن 
ً
آیند و روزی دیگر به  شوند، یک شب به شکل گربه در یم ها عموما

 ایستند.  ی جنگل یم االی درختان ش به فلک کشیدهشکل عقاب در ب

Combat Wild Shape 

خود    Wild Shapeوارد   بونس اکشن توانید به جای اکشن، با یم  2کنید، در لول وقت  این سابکلس را انتخاب یم

 شوید.  

  1d8اسالت خود را استفاده کرده تا یک اسپل  بونس اکشنتوانید با یک همچنی   وقت  در این حالت هستید یم

 اسالت جان دریافت کنید.  برای هر لول اسپل 

Circle Forms 

توانید به حیوانای  با  یم  6تبدیل شوید. همچنی   از لول   Challenge Rating 1توانید به حیوانات با یم  2در لول 

( لول دروید خود تبدیل شوید.   چلنج مساوی یا کمت  از یک سوم)گرد به پایی  

Primal Strike 
بات شما وقت  در   6در لول   شوند. هستید جادوی  حساب یم Wild Shapeرص 

Elemental Wild Shape 

 Airخود را همزمان استفاده کنید تا تبدیل به یک   Wild Shapeشارژ   2توانید هر شما یم  10در لول 

Elemental, Fire Elemental, Earth Elemental  یاWater Elemental   .شوید 

Thousand Forms 

 ( استفاده کنید.  Cantripرا برای همیشه به حالت رایگان )مثل  Alter Selfتوانید اسپل  شما یم  14در لول 
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Circle of the Dreams 

.  های پیوند خورده با آن یم و مکان Feywildاین درویدها قدرت خود را از دنیای  ند. دنیای  جادوی  و رویای  گت 

کند. جادوی  که از دنیای درخشان و رنگارنگشان زده را شاد یم های غمدهد و قلب ها را شفا یم ها زخم جادوی آن

احت کنند.  است، جای  که خستگان یمکند، جای  که مرز حقیقت و رویا نامعلوم محافظت یم   توانند دیم است 

Balm of the Summer Court 

برای بازگرداندن جان خود یا دیگر    d6به تعداد لول درویدتان تاس   2کنید، در لول وقت  این سابکلس را انتخاب یم

 زخمیان دارید.  

 نصف لولتان از یم  بونس اکشنبه عنوان یک 
ً
ها خرج کنید و به شخص در فاصله  این تاس  توانید به تعداد نهایتا

 خود جان برگردانید.   فویر  120

 شوند.  به شما بازگردانده یم  النگ رستهای خرج شده در پایان یک تاس 

Hearth of Moonlight and Shadow 

وع ، خانه6در لول    30ی  هتوانید تا فاصلیم  شورت یا النگ رستی شما هرجاییست که شما حضور دارید. در شر

ید. وقت  داخل هاله هستید، نور آتش مثل  کنید را در هاله ای که انتخاب یماطراف نقطه فوت ای جادوی  بت 

ون آن دیده نیم  امتیاز دارید. اگر شما   Perception +5و  Stealthشود و شما برای تاس  مشعل یا آتش کمپ از بت 

 رود. از هاله خارج شوید از بی   یم 

Hidden Paths   
توانید با یک  بینید تلپورت کنید. یا یم که یم  فویر  60به جای  خایل در   بونس اکشنتوانید با یک  شما یم  10ر لول د

به جای  خایل که در دید شماست   فوت 30دهد را لمس کرده و او را به اندازه  شخص که به شما اجازه یم اکشن

 تلپورت کنید.  

خود استفاده کنید و پس از آن تمام شارژهای آن در پایان   ویزدام مادیفایر توانید از این قابلیت به تعداد شما یم 

 شوند. به شما بازگردانده یم النگ رست

Walker in Dreams 
ها را استفاده کنید:  بدون خرج کردن اسپل اسالت، ییک از این اسپل شورت رستتوانید در پایان یک یم  14در لول 

Dreamه باشید(، )که خودتان باید پیام دهندScrying  وTeleportation Circle. 

ی قبل  توانید فقط به جای  که دفعهشود. شما یم به طور خاص انجام یم Teleportation Circleاین استفاده از 

 النگ رست نداشتید اسپل کار نیم النگ رست
ً
 رود.  کند اما هدر نیم انجام دادید بروید. اگر قبال

 توانید دوباره آن را استفاده کنید. نیم  النگ رستوقت  از این قابلیت استفاده کردید تا پایان یک 

 

Circle of the Shepherd 

ها را به فرم حیوانات احظار کرده و از کمکشان انند آنتو کنند و یمهای طبیعت ارتباط برقرار یماین درویدها با روح 

ند. آن  ایستند. ها یمها محافظان حیوانات هستند و در برابر شکارچ  بهره بت 

ها دهند به جای انسانهای خود خوشحال و راضیند و ترجیح یم خییل از این درویدها به طور از شهرها و در جنگل

د. اما گایه مجبورند برای انجام وظایف خود نسبت به طبیعت به ماجراجوی   با حیوانات وقت خود را بگذرانن 

 ها بروند، ارواح طبیعت به یاریشان خواهد آمد. بروند. هرجا که آن 
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Speech of the Woods 

و  فهمند آموزید. همچنی   حیوانات زبان شما را یم را یم Sylvanزبان  2کنید، در لول وقت  این سابکلس را انتخاب یم

توانند آنچه  توانند با حاالت خایص منظورشان را به شما برسانند. اکتر حیوانات هوش زیادی ندارند و فقط یمیم

 دیدند را به شما بفهمانند.  

Spirit Totem 
خود   فویر  60ناپذیر در فاصله مانند و آسیب موجودی روح  بونس اکشنتوانید یک با یک همچنی   یم   2در لول 

دهد. همچنی   در هر نوبتتان اطراف خود را تحت پوشش قرار یم فوت 30شعایع به اندازه احضار کنید که 

  بونس اکشنتوانید با یک یم
ً
بینید حرکت دهید. روح برای یک دقیقه باق   به جای  که یم فوت 60، آن را نهایتا

 اح را انتخاب کنید: آن را احضار کنید. ییک از این ارو  یک بار در شورت رستتوانید ماند و شما یم یم

Bear  :)لول دروید شما جان موقت  5تمام موجودات دلخواه شما تحت شعاع روح، به اندازه  )خرس+

(Temporary HPدریافت یم ) های کنند. همچنی   برای تاسStrength Save  وStrength Check   دارای

Advantage  شوند. یم 

Hawk  :) خود استفاده کنید و   اکشنری توانید از کند شما یموقت  شخص تحت شعاع روح حمله یم )شاهی  

های خود  Perceptionبدهید. همچنی   تمام یاران شما تحت شعاع روح برای   Advantageبه تاس اتک او  

Advantage   خواهند داشت 

Unicorn  برای پیدا کردن دشمنان    های  کهتمام یاران شما تحت شعاع روح برای تاس شاخ(: )اسب تک

اسالت استفاده کنید تا به شخص جان برگردانید، به  دارند. همچنی   هربار شما از یک اسپل Advantageریزند یم

 شود. شما جان بازگردانده یم لول درویدی ی افراد تحت شعاع روح به اندازه همه

Mighty Summoner 
 شوند. رتمندتر یم کنید قدموجودای  که شما احضار یم 6در لول 

 شود.  که دارند اضافه یم   Hit Diceعدد به ازای هر  2ی شما ماکسیمم جان موجودات احضار شده

بات اتک  شود. ها جادوی  حساب یمهای آن رص 

Guardian Spirit 
  کند. وقت  نوبت موجودای  شما از حیوانات و موجودای  که احضار کنید محافظت یم   Spirit totem 10در لول 

 کنند. شما جان بازیای  یم  نصف لول دروید شما به پایان برسد به اندازه   spirit totemکه احضار کردید در شعاع 

Faithful Summons 
توانید در همان  ( شوید، یمIncapacitatedجان برسید و بیهوش شوید، یا اگر ناتوان )  0وقت  شما به  14در لول 

ید، طوری که انگار با اسپل  Conjure Animalsلحظه از    ( Beast)  حیوان 4ساخته شده باشد.   9اسالت بهره بت 

   2به انتخاب شما از چلنج 
ً
ها هیچ دستوری از شما  شوند. اگر آن شما احضار یمفویر  20یا کمت  در فاصله نهایتا

( ندارند.  Concentrationمانند و نیاز به تمرکز )ساعت باق  یم 1کنند و تا تان دفاع یم دریافت نکنند، از شما و یاران

 ها را بدون هیچ اکشت  مرخص کنید.  توانید آن شما یم 

 دوباره از آن استفاده کنید. النگ رست توانید تا پایان یک وقت  از این قابلیت استفاده کردید نیم 
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Fighter 
 ها توانای  

 Features 
 Levelسطح  Proficiency Bonusامتیاز مهارت 

Fighting Style, Second Wind +2 1 

Action Surge +2 2 

Martial Archetype +2 3 

Ability Score Improvement +2 4 

Extra Attack +3 5 

Ability Score Improvement +3 6 

Martial Archetype Improvement +3 7 

Ability Score Improvement +3 8 

Indomitable +4 9 

Martial Archetype Improvement +4 10 

Extra Attack (2) +4 11 

Ability Score Improvement +4 12 

 Indomitable +5 13)دو استفاده( 

Ability Score Improvement +5 14 

Martial Archetype Improvement +5 15 

Ability Score Improvement +5 16 

 Indomitable +6 17، )سه استفاده( Action Surge)دو استفاده( 

Martial Archetype Improvement +6 18 

Ability Score Improvement +6 19 

Extra Attack (3) +6 20 

 

Hit Points|  جان 

Hit Dice: 1d10 

Hit Points (Level=1): 10 + Constitution 

Modifier 

Hit Points (Level>1): 1d10 (6) + 

Constitution Modifier   به ازای هر لول باالتر از

 یک

 

 

 Proficiencies|  ها مهارت 

Armor: Light, Medium, Heavy, Shield 

Weapon: Simple, Martial 

Tool : - 

Saving Throw: Strength, Constitution 

 : از لیست زیر  اسکیل  2
[Acrobatics, Animal Handling, Athletics, 

History, Insight, Intimidation, Perception, 

Survival] 



t.me/YadollahDnD Yadollah’s Guide to D&D YadollahDnD.ir 

 
 

141 

وع  ات رسی  Starting Equipment|  تجهی  
ات روبرو به   پیشینهعالوه هرچه که از بازی را با تجهت  

(Backgroundخود یم )وع یم ید شر  کنید. گت 

• Chain Mail یا  Leather Armor یک  و

Longbow  تی   20با 

 سالح نظایم دو  یا  Shield یکو  سالح نظایم یک  •

 Handaxeدو یا  تی   20با  Crossbowیک  •

• Dungeoneer’s Pack   یاExplorer’s Pack 

ات جایدرصورت تمایل به   gp 10×5d4باال با  تجهت  

وع یم  کنید. بازی را شر

ش را باال یم  د و به سوی  انسای  با زره فلزی پرشوصدای  ست  گت 

شش زره چریم به تن با تت  و کمانش  برد. الق  پشت ها حمله یم گابلی   

د. هفدشمنان را نشانه یم کند که هماهنگ  ک یم زند و به دو جنگجو کماوریک در نزدییک فرمای  را فریاد یم-گت 

 مبارزه کنند. 

ش را باال یمدوارق  با زره حلقه د. هفبرد و جلوی برخورد چماق یک غول با همراهش یم ای ست  الف همراهش  -گت 

 آورد. زره پوست  به تن دو شمشت  حالیل شکل را بر دست فرو یم 

ه سه د برای شگریم مردم شعاری را فریاد یم گش خود دشمنش را به بازی یمگالدیاتور درحایل که با تور و نت   زند. از  ت 

ه نوری آی  یم 
 افتد. ای بعد دشمن روی زمی   یم درخشد و لحظهنت  

رحم، قهرمای   ای ی  ای غیور، فرمانده دی. شوالیهانهای دی ترین کلس تمایم این قهرمانان فایت  هستند، ییک از متنوع 

یف، شباز پیاده  ی بر سالح و زره و  ی این اشخاص تسلط ی  و رهت  راهزنان. همه نظام، مزدوری شسختشر نظت 

 های نظایم دارند. دانش کامیل از مهارت 

 متخصصان مبارزه

ی را بچرخاند، با شمشت  از خودش دفاع کند، با گرز  آموزند. هر فایت  یم ی اصول مبارزه را یمها همه فایت   تواند تت 

به بزند، از کمان استفاده کند   مهارت استفاده از ست  و  یا حت  دشمت  را با تور گت  بیاندازد. هم رص 
، یک فایت  چنی  

اندازی، برچ  در   همه نوع زره را دارد. فراتر از اصول، هر فایت  در روش خایص از جنگ متخصص است. برچ  در تت 

ده،  نای  کنند. این ترکیب از توا مبارزه با دو سالح و حت  برچ  جادو را با رزم ادغام یم  های عمویم و تخصص گست 

د از برترین رزمندگان باشند. شود که فایت  باعث یم  ها در جبهه نت 

 خطر  آماده

وها اشخایص هستند که   این نت 
هر نگهبان شهر، شبه نظایم روستای  یا محافظ یک تاجر فایت  نیست. بیشت 

کار، افشان نظایم، محافظان تعلیم  ند. شبازان کهنهدانترین اصول مبارزه را یم اند و فقط کیل آموزش خایص ندیده 

 چنی   فایت  هستند. های کبت  و دیگر اشخاص ایندیده، شوالیه 

شوند. رفی   به غارهای خطرناک، کشی    ها به دلیل تعلیمات نظایم خود به سمت ماجراجوی  کشیده یم بعص  فایت  

 که در ماجراجوی  پیدا یم
 قبل  هیوال و دیگر کارهای سخت 

ی
شود در طبیعت یک فایت  است و آنقدر متفاوت با زندیک

ی هم دارند از ماجراجوی  آن شخص نیست. شاید خطرات بیشت  باشند، ویل پاداش   .های بزرگت 
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 Fighterساخت یک  

ی شما را  چه اید و سازید به دو چت   در پیشینه خود دقت کنید: کجا آموزش رزیم دیده هنگایم که فایت  خود را یم  چت  

ی  رحم هستید؟ آیا از معلیم ویژه تعلیم دیده شدت ی  از جنگجویان عادی دیگر جدا ساخت؟ آیا به اید؟ چه چت  

ید آموزش ببینید؟ تهدیدی برای میهن، عطش انتقام یا نیاز برای ثابت کردن خود یم  توانند  باعث شد تصمیم بگت 

 دلیل شما باشند. 

اف  وی شبهزادشاید در ارتش یک اشر اید و  اید. شاید در مدرسه نظایم تعلیم دیده نظایم محیل تعلیم دیدهه یا نت 

اتژی، تاکتیک و تاری    خ نظایم را آموخته  اید. شاید هم خودآموخته هستید، بدون ظرافت ویل کاری. آیا شمشت   است 

اید؟  زره و سالح خود را از کجا آورده دهید؟ را برای فرار از مزرعه پدری بلند کردید یا سنت خانواده خود را ادامه یم

 به شما رسیده باشند. تسحیالت از مهم 
ی

های شما و تنها  ترین دارای  ممکن است از خدمت نظایم یا ارث خانوادیک

ی که بی   شما و آغوش مرگ وجود دارد هستند  چت  

 ساخت رسی    ع
)بسته به   Dexterityیا    Strengthاول،  اگر قصد ساخت شی    ع یک فایت  را دارید از این پیشنهادات استفاده کنید. 

کلس  بعد از آن باشد. در صورت داشی   ساب  Constitutionانتخاب سالح( باید باالترین ابیلیت  اسکور شما و 

Eldritch Knight  بایدIntelligence  شما باال باشد.  دوم، پیشینهSoldier را انتخاب کنید. 

 Features|  هاقابلیت 

Fighting Style 
 یک روش مبارزه را از لیست زیر به عنوان تخصص خود انتخاب کنید. 

 توانید یک روش را بیش از یکبار انتخاب کنید. حت  اگر بتوانید بیش از یک تخصص را بردارید نیم  

Archery 
 کنید. + اضافه یم 2ریزید های  که با سالح دوربرد یم به تاس اتک 

Defense 
 شود.  + اضافه یم1( شما ACاید به قدرت دفایع )پوشیده  هنگایم که زره

Dueling 
 کنید. + به تاس دمیج آن سالح اضافه یم2اید، وقت  در یک دست سالح نزدیکزن و در دست دیگر سالچ نگرفته

Great Weapon Fighting 
اندازید و هرچه بیاید  اس را دوباره یمبیارید، ت  2یا  1اید و تاس دمیج  زی  را با دو دست گرفته هنگایم که سالح نزدیک 

را داشته باشد که بتوانید از این قابلیت   Versatileیا   Two-Handedکنید. سالح باید خاصیت را استفاده یم

 استفاده کنید. 

Protection 
به یم  5توانید ببینید به هدق  به جز شما در هنگایم که موجودی که یم  اکشن خود  ری توانید با زند، یم فوی  شما رص 

 بدهید. برای استفاده از این قابلیت باید در یک دست ست  داشته باشید.  Disadvantageبه تاس اتک 

Two-Weapon Fighting 
توانید ابیلیت  مادیفایر مربوطه را  (، یم Two-Weapon Fightingکنید )هنگایم که از دو سالح همزمان استفاده یم

 کنید. به دمیج اتک دوم اضافه  
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Second Wind 
توانید از آن استفاده کنید تا از آسیب در امان بمانید. در نوبت خود، با یک  مقداری محدود استقامت دارید که یم

ان بونس   یابد. + لول فایت  شفا یم  1d10اکشن جان شما به مت  

مام برسانید تا دوباره بتوانید از  را به ات  Long Restیا  Shortکنید، باید یک هنگایم که از این قابلیت استفاده یم 

 آن استفاده کنید. 

Action Surge 
  Actionتوانید در یک نوبت دو  ای از حد طبییع خود فراتر بروید. با این قابلیت یم توانید برای لحظه ، یم 2در لول 

 داشته باشید. 

اتمام برسانید تا دوباره بتوانید از   را به Long Restیا  Shortکنید، باید یک هنگایم که از این قابلیت استفاده یم 

 آن استفاده کنید. 

احت استفاده کنید، ویل در هر نوبت فقط یک  ، از این قابلیت یم 17در لول   توانید دو بار قبل از نیاز به است 

 بار. 

Martial Archetype 
به شما   18و  15، 10، 7، 3های کنید. انتخاب شما در لول خود را انتخاب یم  Martial Archetype، 3در لول 

 دهد. های  یمقابلیت 

Ability Score Improvement 
ید. نیم  1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یم یم  4هنگایم که به لول   توانید با این قابلیت  عدد باال بت 

ید.   20ای را باالتر از ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Extra Attack 
به بزنید. کنید یم استفاده یم Attack، هنگایم که در نوبت خود از اکشن 5در لول   توانید به جای یکبار، دوبار رص 

بات در لول    رسد. به چهار بار یم 20به سه بار و در لول  11تعداد رص 

Ability Score Improvement 
ید. نیم  1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یم یم  6هنگایم که به لول  توانید با این قابلیت  عدد باال بت 

ید.   20ای را باالتر از ابیلیت    بت 

 ت بردارید. جای باال بردن ابیلیت  یک فیتوانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Martial Archetype Feature 
ید. خود یم  Martial Archetype، قابلیت  از 7در لول    گت 

Ability Score Improvement 
ید. نیم  1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یم یم  8هنگایم که به لول  توانید با این قابلیت  عدد باال بت 

ید.   20ای را باالتر از ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Indomitable 
اید را دوباره بریزید. اگر اینکار را کنید باید از  که در آن شکست خورده   Saving Throwتوانید یک ، یم 9از لول 
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 دوباره از این قابلیت استفاده کنید.  Long Restیا  Shortتوانید قبل از اتمام یک نتیجه جدید استفاده کنید و نیم

احت و در لول  13در لول   احت از این قابلیت استفاده  س 17دو بار قبل از نیاز به است  ه بار قبل از نیاز به است 

 کنید. یم

Martial Archetype Feature 
ید. خود یم  Martial Archetype، قابلیت  از  10در لول   گت 

Extra Attack (2) 
به یم استفاده یم Attack، هنگایم که در نوبت خود از اکشن 11در لول   زنید. کنید سه بار رص 

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  12هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    بت 

 ردارید. جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بتوانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Indomitable  )دو استفاده( 
احت از قابلیت ، یم 13در لول   استفاده کنید.  Indomitableتوانید دو بار قبل از نیاز به است 

Ability Score Improvement 
ید.  1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  14هنگایم که به لول  توانید با این  نیمعدد باال بت 

ید.  20ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Martial Archetype Feature 
ید. خود یم  Martial Archetype، قابلیت  از 15در لول   گت 

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  16هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    بت 

 ردارید. جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بتوانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Action Surge  )دو استفاده( 
احت پیدا کنید، ویل   Action Surgeتوانید از قابلیت  ، یم 17در لول  دو بار استفاده کنید قبل از آنکه نیاز به است 

 فقط یک بار در هر نوبت. 

Indomitable  )سه استفاده( 
احت از قابلیت ، یم 17در لول   استفاده کنید.  Indomitableتوانید سه بار قبل از نیاز به است 

Martial Archetype Feature 
ید. خود یم  Martial Archetype، قابلیت  از 18در لول   گت 

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  19هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 
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ید.  20را باالتر از ای قابلیت ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Extra Attack (3) 
به یم استفاده یم Attack، هنگایم که در نوبت خود از اکشن 20در لول   زنید. کنید سه بار رص 

Fighter Archetypes  
(Fighter Subclass) 

Arcane Archer 

اندازی با کمان را مطالعه یم ی   آرچر روش منحرص به فردی از تت  کند که با سحر و جادو ادغام شده است تا  یک آرکر

ها مقابل متجاوزان هستند که ها و نگهبان الف ترین رزمندگان میان الف ها از نخبهای تولید کند. آنالعادهآثار خارق

های جادوی  هیوالها و مهاجمان را قبل از آنکه به شهرهای الق  برسند، شکست یمبا استفا دهند. در طول  ده از تت 

توانند با چنی   استعدادی  ها نت   یم های این کمانداران الف به اعضای دیگر نژادها آموخته شده و آنها، روش قرن

 مبارزه کنند. 

Arcane Archer Lore 

یا    Arcanaهای  آموزید. به انتخاب خود، ییک از مهارتبرچ  از اشار طبیعت را یم  ، تئوری جادو یا 3در لول 

Nature  یپ را کسب یم  آموزید. ییک را یم  Druidcraftو  Prestidigitationهای کنید و بی   کنت 

Arcane Shot 

ید که آثار جادوی  ویژه ، یاد یم 3در لول  های خود آزاد کنید گت   را بدست آوردید،  ای را با برچ  از تت 
ی

. وقت  این ویژیک

ید. ( به انتخاب خود یاد یم Arcane Shot Optionsدو گزینه از موارد زیر را )   گت 

توانید ییک از  کنید، یمشلیک یم  Longbowیا  Shortbowبه عنوان بخیسر از اکشن حمله، وقت  یک تت  را از یک 

شود گزینه را انتخاب  د. هنگایم که تت  به هدف وارد یم د را روی آن تت  اعمال کنی4های آرکی   شات خوگزینه

توانید دو بار از این قابلیت استفاده کنید و با اتمام یک  کنید، مگر آنکه گزینه شامل تاس حمله نباشد. شما یم یم

احت بلند یا کوتاه، تمام موارد مرصف شده آن را بازیای  یم   کنید. است 

های  آورید. لول کلس، یک گزینه آرکی   شات اضاق  به دلخواه خود بدست یم  های خایص در اینبا رسیدن به لول 

، هر گزینه هنگایم که به لول 18و  15، 10، 7  یابد. رسید نت   بهبود یم یم  18. همچنی  

Arcane Shot Options 

ح زیر محاسبه یم  DCدر صوری  که یک گزینه نیاز به تاس نجات داشت،   شود: نجات آن به شر

DC = 8 + Proficiency Bonus + Intelligence Modifier 

Banishing Arrow از جادوی :Abjuration  کنید تا به طور موقت هدف خود را به مکای   استفاده یم

 Charismaکند باید در یک )دنیای پریان( تبعید کنید. موجودی که تت  به او اصابت یم Feywildخطر در ی  

Saving Throw  موفق شCon است   0ود یا تبعید شود. در حایل که با این روش تبعید شده است، شعت هدف

ست یا در  ( است. در پایان نوبت بعدی، هدف در فضای  که قبل از تبعید بوده اIncapacitatedو ناتوان )

 شود. ترین فضای خایل )در صورت اشغال بودن( دوباره ظاهر یمنزدیک 

نت   وارد    2d6 Force Damageکند در این کلس، هنگایم که تت  به هدف برخورد یم  18بعد از رسیدن به لول 

 کند. یم

Beguiling Arrow : جادویEnchantment وا کند.  شود که این تت  موقتا هدف شما را اغشما باعث یم

شود. عالوه بر این، ییک از  اضافه متحمل یم  2d6 Psychic Damageکند موجودی که تت  به او اصابت یم 
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موفق شود، یا   Wisdom Saving Throwفوی  هدف انتخاب کنید. هدف باید در یک   30متحدان خود را در 

وع نوبت بعدی شما شیفته ) د. اگر متحد منتخب به هدف  شو ( متحد انتخاب شده یمCharmedاینکه تا شر

شیفته شده حمله کند، به آن آسیب برساند یا آن را مجبور به ریخی   تاس نجات بکند، این اثر زودتر از موقع پایان  

 یابد. یم

 دهید. افزایش یم  4d6 Psychic Damageدر این کلس، آسیب را به  18با رسیدن به لول 

Bursting Arrow :ه شده از تت  خود را با انرژی گرفتEvocation کنید. انرژی پس از حمله شما  آغشته یم

 2d6فوی  آن، هر کدام  10شود. بالفاصله پس از اصابت تت  با موجود، هدف و سایر موجودات در منفجر یم

Force Damage  بینند. آسیب یم 

 دهید. افزایش یم  4d6 Force Damageدر این کلس، آسیب را به  18با رسیدن به لول 

Enfeebling Arrow : جادویNecromancy  کند بافید. موجودی که تت  با او اصابت یم را در تت  خود یم

2d6 Necrotic Damage خورد. هدف باید در یک اضافه یمConstitution Saving Throw    موفق شود

وع نوبت بعدی شما نصف یم وگرنه آسیت  که با حمالت با اسلحه خود انجام یم   شود. دهد تا شر

 دهید. افزایش یم  4d6 Necrotic Damageدر این کلس، آسیب را به  18با رسیدن به لول 

Grasping Arrow :کند، جادوی  هنگایم که این تت  به هدف برخورد یمConjuration  های سیم را  گیاه

اضافه   2d6 Poison Damageکند پیچند. موجودی که تت  با او اصابت یمکند که به دور هدف یمایجاد یم 

 2d6فوت یا بیشت  بدون تلپورت حرکت کند  1شود و اولی   باری که در هر نوبت فوت کم یم 10خورد، شعتش یم

Slashing Damage  تواند با اکشن رسد یمشود. هدف یا هر موجودی که دستش به هدف یم نت   متحمل یم

د. در آرکی   شات موفق شود، گیاه DCعلیه   Strength (Athletics)خود، در صوری  که در یک تاس  ها را بی   بت 

 مانند. دقیقه یا تا زمای  که دوباره از این قابلیت استفاده کنید یم  1ها به مدت غت  این صورت، گیاه 

 دهید. افزایش یم  4d6را به  Slashingو  Poisonدر این کلس، هر دو آسیب  18با رسیدن به لول 

Piercing Arrow : از جادویTransmutation مانند دهید.  کنید تا به تت  خود کیفیت  روحاستفاده یم

فوت و    1ریزید.در عوض، تت  به صورت خظ با عرض کنید، برای حمله تاس نیم هنگایم که از این گزینه استفاده یم

د و از طریق اشیا بشود، قبل از آنکه ناپدید شود. تت  پوشش را نادیده یم فوت شلیک یم 30طول  دون آسیب  گت 

د، باید یک  کند. هر موجودی که در آن خط قرار یم عبور یم بریزد. در صورت    Dexterity Saving Throwگت 

شود. در صورت موفقیت،  متحمل یم   d6 Piercin g Damage 1شکست، موجود آسیب عادی تت  را به عالوه 

 شود. هدف نییم از آسیب را متحمل یم

 دهید. افزایش یم  2d6را به  Piercingس، آسیب در این کل  18با رسیدن به لول 

Seeking Arrow : با استفاده از جادویDivination دهید. هنگایم  ، به تت  خود توانای  جستجوی هدف را یم

ریزید. در عوض، یک موجود را که در یک دقیقه گذشته کنید، برای حمله تاس نیم که از این گزینه استفاده یم 

کند و پوشش سه  کند، در صورت لزوم جهت عوض یم ید. تت  به سمت آن موجود پرواز یماید انتخاب کندیده 

ی به اندازه کاق  بزرگ وجود دارد که  چهارم و نصف را نادیده یم  د. اگر هدف در محدوده سالح باشد و مست  گت 

ن صورت، تت  پس از  بریزد. در غت  ای  Dexterity Saving Throwبتواند تت  را به هدف برساند، هدف باید یک 

 1d6شود. در صورت شکست در تاس نجات، هدف آسیب عادی تت  را به عالوه سفر تا حد ممکن ناپدید یم 

Force Damage  آموزید.. در صورت موفقیت، هدف نییم از آسیب را  شود و شما مکان آن را یم متحمل یم

 آموزید. شود و شما مکان آن را نیم متحمل یم 

 دهید. افزایش یم  2d6را به  Forceدر این کلس، آسیب  18با رسیدن به لول 

Shadow Arrow :  جادویIllusion مسدود   شوید که دید دشمنان با سایه بافید و باعث یمرا در تت  خود یم

شود و باید در یک  اضافه متحمل یم 2d6 Psychic Damageکند، شود. موجودی که تت  به او اصابت یم 

Wisdom Saving Throw  فوت دورتر را ببیند.  5تواند تا پایان نوبت بعدی شما از موفق شود وگرنه نیم 

 دهید. افزایش یم  2d6را به  Psychicدر این کلس، آسیب  18یدن به لول با رس
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Magic Arrow 

کنید. هر زمان که یک تت  غت  جادوی  از  های خود با جادو را دریافت یم، توانای  آغشته کردن تت  7در لول  

Shortbow  یاLongbow  توانید آن را جادوی  کنید تا بر شلیک کردید، یمResistance  وImmunity   اهداف

، از بی   یم  
 رود. مقابل حمالت غت  جادوی  غلبه کند. جادو بالفاصله پس از اصابت هدف یا خطا رفی 

Curving Shot 

آموزید که چگونه یک تت  خطا رفته را به سمت هدف جدیدی هدایت کنید. هنگایم که با یک تت   ، یم 7در لول  

توانید با بونس اکشن خود دوباره یک تاس حمله علیه هدف  د، یم رو ریزید و تت  خطا یم جادوی  تاس حمله یم 

 فوی  هدف اول بریزید.   60دیگری در 

Additional Arcane Shot Option 

 آموزید. یم  Arcane Shot Options، یک گزینه دیگر از 7در لول  

Additional Arcane Shot Option 

 آموزید. یم  Arcane Shot Options، یک گزینه دیگر از 10در لول 

Ever-Ready Shot 

س شود. اگر تاس نوبت بریزید و هیچ  15از لول  اندازی جادوی  شما در دست  وع شود تت 
د شر ، هر زمان که نت 

 کنید. باق  نداشته باشید، یک استفاده از آن را بازیای  یم  Arcane Shotای از استفاده

Additional Arcane Shot Option 

 آموزید. یم  Arcane Shot Options، یک گزینه دیگر از  15در لول 

Additional Arcane Shot Option 

ها هنگایم که یک  آموزید. عالوه بر این، تمایم گزینهیم  Arcane Shot Options، یک گزینه دیگر از 18در لول 

 یابند. شوید بهبود یم یم  18فایت  لول 

Battle Master 

ها منتقل شده  کنند که در طول نسلهای رزیم استفاده یمکنند از تکنیک کسای  که الگوی بتل مست  را دنبال یم

د مانند   ، جنگ یک رشته دانشگایه است و گایه اوقات شامل موضوعات فراتر از نت  است. از نظر یک بتل مست 

ظریه و هت  را که در الگوی بتل مست  منعکس شده است،  ساخت اسلحه و خوشنوییس. هر فایت  دروس تاری    خ، ن

 کنند مبارزان کامال با مهارت و دانش باالی  هستند. کند، اما کسای  که این کار را یمجذب نیم 

Student of War 

 شوید. به انتخاب خود ماهر یم Artisan’s Tool، در استفاده از یک  3در لول 

Combat Superiority 

 شوند. شارژ یم  Superiorityهای  به نام آموزید که توسط تاس یم مانور ادی ، تعد3در لول 

ید. اکتر مانورها حمالت شما را قوی یم مانور از لیست مانورها را یاد یم  3: شما مانورها توانید فقط  کنند، شما یم گت 

 مانور در هر اتک استفاده کنید.  1
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، هربار که مانور جدید یاد یم یم  15و  10و  7های لول  مانور دیگر در  2شما  ید یمآموزید. همچنی   توانید ییک از  گت 

 مانورهای خود را با مانور دیگری تعویض کنید. 

ها وقت  استفاده شوند نیاز به  تاس  هستند. این d8ها  ی آنسوپریوریت  دارید. همه   تاس 4: شما  سوپریوریتر  تاس

احت بلند یا کوتاه برای بازیای  دارند.   یک است 

ید. یم  15و یک تاس دیگر در لول  7بیشت  در لول   تاس  1شما   گت 

ان سخت  نجات از مانورهای شما    Saving Throw: بعص  مانورها نیاز به تاس Saving Throwتاس  دارند. مت  

(DCبه ای ) شود: ن شکل محاسبه یم 

DC = 8 + Proficiency Bonus + Strength or Dexterity Modifier 

 به عهده شماست.  Dexterityیا   Strengthانتخاب 

 مانورها: 

Commander’s Strike .های خودتان توانید از ییک از اتککنید یم در نوبتتان وقت  اکشن اتک را استفاده یم

ده از یک بونس اکشن ییک از متحدان خود را به حمله کردن هدایت کنید. هنگایم که این  رصف نظر کنید و با استفا

شنود را انتخاب کنید و یک تاس سوپریوریت  خرج  بیند یا صدایتان را یمکنید، ییک از یارانتان که شما را یم کاتر را یم 

تاس سوپریوریت  را به آسیب سالح اضافه  اکشن خود بالفاصله یک حمله با سالح کند و  تواند با ری کنید. هدف یم 

 کند. 

Disarming Attack  . توانید یک تاس سوپریوریت  را خرج کنید،  کنید، یمهنگایم که به موجودی حمله یم

هدف را خلع سالح کنید و مجبورش کنید یک یسر در دست خود را زمی   بیاندازد. تاس سوپریوریت  را به تاس  

بریزد. در صورت شکست، یک یسر را    Strength Saving Throwهدف باید یک کنید و  آسیب حمله اضافه یم 

د. اندازد. یسر در کنار پای او قرار یم به انتخاب شما زمی   یم   گت 

Distracting Strike . به یم زنید تاس سوپریوریت  را به دمیج اضافه کرده و اتک  وقت  با اتک به دشمت  رص 

وع نوبت بعدی شما توسط ییک از یارانتان به شخص داده شود    خواهد داشت.  Advantageبعدی که تا قبل از شر

Evasive Footwork . توانید یک تاس سوپریوریت  را ریخته و آن را بهکنید یم وقت  حرکت یم AC    خود اضافه

 کنید تا زمای  که حرکت کردنتان به پایان برسد. 

Feinting Attack  . 5توانید از یک تاس سوپریوریت  خود استفاده کرده و با بونس اکشن حریق  را در شما یم  

خواهد داشت و اگر اتک به درست  برخورد کند   Advantageفوی  خود گیج کنید. اتک بعدی شما به آن شخص 

 پریوریت  را به دمیج اضافه کنید. تاس سو 

Goading Attack . به یم ، آن را به دمیج اضافه  وقت  با اتک به دشمت  رص  زنید با خرج یک تاس سوپریوریت 

بریزد. در صورت شکست حریف برای حمله کردن به هر کیس به    Wisdom Saving Throwکرده و حریف باید 

 خواهد داشت.  Disadvantageغت  از شما تا پایان نوبت بعدی شما 

Lunging Attack . برد حمله خود را یم ، فوت بیشت  کنید )به شخص در   5توانید با خرج یک تاس سوپریوریت 

به بزنید(. اگر حمله برخورد کرد تاس سوپریوریت  را به دمیج اضافه کنید.  5ی فاصله  فوت دورتر رص 

Maneuvering Attack . به یم ، آن را به  زنید یم وقت  با اتک به دشمت  رص  توانید با خرج یک تاس سوپریوریت 

اکشن به اندازه نصف شعتش حرکت کند و بدون فعال  دهید با ری دمیج اضافه کرده و به ییک از یارانتان اجازه یم 

 از طرف دشمنان به جای  دیگر برود.  Attack of opportunityکردن 
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Menacing Attack  .ب ، آن را به  زنید یمه یم وقت  با اتک به دشمت  رص  توانید با خرج یک تاس سوپریوریت 

ریخته و در صورت شکست تا پایان نوبت   Wisdom Saving Throwدمیج اضافه کرده و حریف باید تاس 

 )هراسان( باشد.  Frightenedبعدی شما 

Parry . به یم اکشن خود  رده، از ریتوانید یک تاس سوپریوریت  خرج کزند یم وقت  شخص از نزدیک به شما رص 

 خود کم کنید.   Dexterity Modifierاستفاده کرده و دمیج را به اندازه تاس سوپریوریت  + 

Precision Attack . توانید یک تاس سوپریوریت  خرج کرده و آن را به ریزید یم وقت  تاس اتک یمAttack Roll  

ام توصیف کند این کار  کنید اما باید قبل از هر اتفاق  که دی توانید بعد از دیدن تاس این کار را ب اضافه کنید. شما یم 

 را انجام دهید. 

Pushing Attack . به یم ، آن را به دمیج  زنید یموقت  با اتک به دشمت  رص  توانید با خرج یک تاس سوپریوریت 

ر صورت شکست  ریخته و د Strength Saving Throwو اگر حریف سایز الرج یا کوچکت  باشد باید  اضافه کرده 

 فوت به عقب پرت شود.   15

Rally . شخص را که شما را یم ، شنود  بیند یا صدایتان را یمبا یک بونس اکشن و خرج یک تاس سوپریوریت 

 کندشما جان موقت دریافت یم   Charisma Modifierانتخاب کنید. آن شخص به اندازه تاس سوپریوریت  + 

Riposte . بهیموقت  شخص به شما اتک ، از  رود یم اش خطا یمدهد و رص  توانید با خرج یک تاس سوپریوریت 

به بزنید و تاس سوپریوریت  را به دمیج آن اضافه کنید. ری  اکشن استفاده کرده و به او یک رص 

Sweeping Attack . به یم فوی    5زنید اگر تاس اتک شما از آرمور شخص دیگر در وقت  با اتک به دشمت  رص 

، به شخص دوم هم به اندازه تاس سوپریوریت  آسیب بیشت  باشد، یم حریفتان توانید با خرج یک تاس سوپریوریت 

 وارد کنید. 

Trip Attack . به یم ، آن را به دمیج اضافه کرده وقت  با اتک به دشمت  رص  و   زنید با خرج یک تاس سوپریوریت 

ریخته و در صورت شکست به زمی     Strength Saving Throwاگر حریف سایز الرج یا کوچکت  باشد باید 

 شود. یم  Proneافتاده و 

Additional Maneuvers 

 آموزید. ، دو مانور اضاق  به انتخاب خود یم7در لول  

Additional Superiority Die 

 کنید. ، یک تاس سوپریوریت  اضافه دریافت یم 7در لول  

Know Your Enemy 

ی از قدرت آنتوانید با دقت ب شما یم  7در لول   دقیقه  1ها را محاسبه کنید. اگر موجودی را ه حریفان خود چت  

گوید که آیا آن موجود از شما بهت   از مشخصات زیر به شما یم  مورد  2در مورد  DMخارج از مبارزه برریس کنید، 

 است، بدتر است یا مساوی با شماست: 

• Strength Score 

• Dexterity Score 

• Constitution Score 

• Armor Class 
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• Hit Point   فعیل 

 ها )در صورت وجود( ها در تمایم کلس مجموع لول  •

 های کلس فایت  )در صورت وجود( لول  •

Additional Maneuvers 

 آموزید. ، دو مانور اضاق  به انتخاب خود یم10در لول 

Improved Combat Superiority (d10) 

 شود. تبدیل یم   d10تاس سوپریوریت  شما به  10در لول 

Additional Maneuvers 

 آموزید. ، دو مانور اضاق  به انتخاب خود یم15در لول 

Additional Superiority Die 

 کنید. ، یک تاس سوپریوریت  اضافه دریافت یم 15در لول 

Relentless 

وع مبار  Initiativeهرگاه تاس   15در لول  ریزید و هیچ تاس سوپریوریت  برایتان باق  نمانده، یک تاس  زه یمبرای شر

 کنید.  دریافت یم 

Improved Combat Superiority (d12) 

 شود. تبدیل یم d12تاس سوپریوریت  شما به  10در لول 

Cavalier 
اف بزرگ شده یک شوالیه سوارکار. آن  را اداره کنند یا    دانند که چگونه یک شزمی   اند و یمها معموال میان اشر

اق  حضور پیدا کنند. آن  آموزند چطور در مبارزات از شبازان تحت نظر  ها همچنی   یمچطور در یک مراسم اشر

ا از مقامات یا ارتش زیر دستشان دفاع یم خود دفاع کنند. شوالیه کنند. با حس نیاز به درست کردن غلطها و  ها اکتر

 شاهانه خود را رها کرده تا در ماجراجوی  هدست آوردن افتخار، اکتر شوالیهبه
ی

 هایشان افتخار آفریت  کنند. ا زندیک

Bonus Proficiencies 

 Animalها را بیاموزید: ییک از این مهارتیا توانید یک زبان یم 3کنید، در لول وقت  این سابکلس را انتخاب یم

Handling  ،Persuasion  ،Performance ،Insight ،History. 

Born to the Saddle 

ی از زمی   خوردن شما از  شود در تاس توانای  شما در سوارکاری باعث یم 3در لول   که برای جلوگت 
های نجای 

، اگر از مرکبتان زمی   بیافتید و کمت  از  Advantageمرکبتان باشد   فوت سقوط کنید   10داشته باشید. همچنی  

 آیید. شدن، روی پا فرود یم  Proneجای به

، سوار یا پیاده شدن از مرکب به  د. فوت از شعت شما را یم  5جای نصف شعت فقط  همچی    گت 

Unwavering Mark 

به یم3در لول  توانید او را تا پایان نوبت بعدی خود نشان کنید. اگر شما ناتوان  زنید یم ، وقت  به شخص رص 

(Incapacitated شوید یا شخص ) رود. دیگری آن موجود را نشان کند این اثر از بی   یم 

خواهد    Disadvantageشخص که نشان شده است، در تمام حمالی  که علیه شخص به جز شما انجام دهد 
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، اگر شخص نشان شده به کیس به جز شما آسیب بزند شما یم  توانید در نوبت بعدیتان با بونس  داشت. همچنی  

به به ای بز اکشن به او رص  به با او برخورد کند آسیب   Advantageنید که برای تاس حمله آن رص  دارید و اگر رص 

تان وارد یم اضافه  کند. ای به اندازه نصف لول فایت 

خود   Strength Modifierتوانید حمله اضافه بونس اکشن را به تعداد جدای از قدرت نشان کردن، شما یم 

احت بلند بازیای  یم استفاده کنید و شارژهای مرصف شده را د  کنید. ر پایان یک است 

Warding Maneuver 

اکشن خود استفاده کرده،  توانید از ری کند، یم فوی  حمله یم 5، وقت  کیس به شما، مرکبتان یا یارانتان در 7در لول  

1d8  ریخته و آن را بهAC  به همچنان برخورد کند، آن شخص به آسیب وارده  شخص مدافع اضافه کنید. اگر رص 

Resistance  .دارد 

 را به تعداد شما یم 
ی

خود استفاده کنید و شارژهای مرصف شده را در   Constitution Modifierتوانید این ویژیک

احت بلند بازیای  یم  کنید. پایان یک است 

Hold the Line 

 شود. یم زنید شعت هدف تا پایان نوبتش صفر یم  Attack of Opportunity، وقت  به کیس  10در لول 

Ferocious Charger  

به با او برخورد کند باید یک  10، وقت  15در لول   Strengthفوت به سمت شخص بدوید و به حمله کنید اگر رص 

Saving Throw    ریخته و در صورت شکستProne  توانید از این  شود. شما فقط یک بار در هر نوبتتان یمیم

 استفاده کنید. 
ی

 ویژیک

Vigilant Defender 

توانید  اکشن داشته باشید که با آن فقط یمتوانید در هر نوبت بقیه افراد حارص  در مبارزه یک ری، یم 18در لول 

اکشن دیگری استفاده  توانید در نوبت  که از ری را استفاده کنید. شما نیم Attack of Opportunityاکشن ری

 اید این کار را هم انجام بدهید. کرده 

Champion 
وی یماین   که از این الگو پت 

ییک خالص و کشنده تمرکز دارند. کسای  ها اغلب بر قدرت فت   کنند، آموزش دقیق و  فایت 

بات ویرانگر ترکیب یم  کنند. برتری جسمای  را برای وارد کردن رص 

Improved Critical 

ای سالح شما کریتیکال  هبرای اتک  d20روی   19آوردن تاس  3کنید، در لول وقت  این سابکلس را انتخاب یم

 شود. حساب یم

Remarkable Athlete 

 Dexterityیا  Strength Check)گرد به باال( خود را به هر تاس  Proficiency Bonusشما نصف   7در لول  

Check    یاConstitution Check    که در حال حارصProficiency کنید. شما به آن اضافه نشده اضافه یم 

شما زیاد   Strengthمادیفایر ی پرش شما به اندازه  ی فاصلهپرید، اندازه همچنی   هنگایم که بعد از دویدن یم

 شود.  یم

Additional Fighting Style 

 ( انتخاب کنید. 1دیگر از لیست فایت  )فیچر لول  Fighting Styleتوانید یک یم  10در لول 
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Superior Critical 

 شود. های سالحتان کریتیکال حساب یمنت   برای اتک  18تاس   15در لول 

Survivor 

وع هر نوبتتان در مبارزه، اگر جانتان از نصف کمت  باشد اما صفر نشده باشد، به اندازه 18در لول   + 5، در شر

Constitution Modifier  شود. از جانتان به شما بازگردانده یم 

Eldritch Knight 

ها را با مطالعه دقیق جادو ترکیب یم ک میان همه فایت  ها تسلط رزیم مشت  های الدری    چ از  کنند. شوالیهاین فایت 

ها مطالعات خود را بر روی دو مورد از هشت کنند. آنهای ویزاردها استفاده یم های جادوی  مشابه روشتکنیک 

که مکتب اول به یک شوالیه الدری    چ حفاظت   . Evocationو  Abjurationکنند، مکتب جادوگری متمرکز یم 

ی یم رساند و باعث افزایش توانای  جنگنده  دهد و مکتب دوم به بسیاری از دشمنان همزمان آسیب یمبیشت 

ها را به جای نگهداری در کتاب جادو، به حافظه  آموزند و آن ها تعداد نسبتا کیم اسپل را یمشود. این شوالیه یم

 سپارند. یم

Spellcasting 

رسید، قدرت رزیم خود را با  یم  3هنگایم که به لول 

 دهید. توانای  جادوگری افزایش یم 
Cantrips 

یپ از لیست ویزارد یم  2شما    10آموزید. در لول کنت 

یپ دیگر نت   یاد یم  ید. یک کنت   گت 

 ها اسپل

  2آموزید که از لیست ویزارد یم  1اسپل لول  3شما 

یا   Abjurationتب ها باید از مکعدد از آن

Evocation  های باشند. با توجه به جدول، در لول

ها به جز  ی آنآموزید و همههای  یمبعدی نت   اسپل 

ید باید از  یم 20و   14و  8های اسپیل که در لول  گت 

باشند. هربار در  Evocationیا  Abjurationمکاتب 

ید یماین کلس لول جدیدی یم  توانید یک اسپل که  گت 

د هستید را با اسپیل دیگر عوض کنید، اسپل جدید  بل

نت   باید از مکاتب قبل باشد مگر اسپل متفاوی  که در 

یاد گرفته باشید را عوض کنید   20و  14و  8و  3لول 

 تواند از هر مکتت  باشد. که یم

Spellcasting Ability  ابیلیت  شما برای استفاده از

 است.   Intelligenceجادو 

Spell Save DC = 8 + Proficiency 

Bonus + Intelligence Modifier 

Spell Attack Bonus = Proficiency 

Bonus + Intelligence Modifier 

4th 3rd 2nd 1st یپ دانید های  که یماسپل  لول دانیدهای  که یمکنیر

- - - - - - 1 

- - - - - - 2 

- - - 2 3 2 3 

- - - 3 4 2 4 

- - - 3 4 2 5 

- - - 3 4 2 6 

- - 2 4 5 2 7 

- - 2 4 6 2 8 

- - 2 4 6 2 9 

- - 3 4 7 3 10 

- - 3 4 8 3 11 

- - 3 4 8 3 12 

- 2 3 4 9 3 13 

- 2 3 4 10 3 14 

- 2 3 4 10 3 15 

- 3 3 4 11 3 16 

- 3 3 4 11 3 17 

- 3 3 4 11 3 18 

1 3 3 4 12 3 19 

1 3 3 4 13 3 20 
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Weapon Bond 

کشد که ساعت طول یم  1توانید با سالحتان نویع ارتباط جادوی  ایجاد کنید. برگذاری این جادو یم  3در لول 

باشد. در تمام این مدت سالح باید دم دست شما باشد. شما فقط    ستشورت ر تواند در حی   انجام یک  یم

سالح را به این فرم با برگذاری مراسم جدا برای هر کدام جادو کنید و اگر سالح جدیدی را بعد از این   2توانید یم

 شود.  جادو کنید، طلسم از سالح قبیل برداشته یم 

ح را از دست شما بیاندازد مگر آنکه ناتوان تواند سال وقت  این سالح در دست شماست، کیس نیم 

(Incapacitatedشوید. اگر شما و سالح هر دو در یک دنیا باشید یم ) سالح را در   بونس اکشنتوانید با یک

 کنید. های جادو شده را به دست خود احضار یمدستتان احضار کنید. شما با هر بونس اکشن فقط ییک از سالح 

War Magic 

به با سالحتان  استفاده کنید یم  Cantripاگر از اکشنتان برای استفاده از یک  7در لول   توانید با بونس اکشن یک رص 

 بزنید. 

Eldritch Strike 

به بزنید، آن شخص تا پایان نوبت بعدی شما برای اولی   تاس  10در لول    Saving Throwاگر به کیس با اتک رص 

 خواهد داشت.  Disadvantageیزد، ر های شما یم که در برابر اسپل 

Arcane Charger 

بینید تلپورت کنید.  فوی  که یم  30توانید به مکای  در کنید یمخود استفاده یم   Action Surge، وقت  از 15در لول 

 انتخاب اینکه اول تلپورت کنید یا اکشن اضافه را انجام دهید با شماست. 

Improved War Magic 

به با  استفاده کنید یم  یا اسپل  Cantripاگر از اکشنتان برای استفاده از یک  18در لول  توانید با بونس اکشن یک رص 

 سالحتان بزنید. 

Purple Dragon Knight (Banneret) 
ت  کنند. این جنگجویان با انجام حرکاجا با پلیدی مبارزه یمهای اژدهای بنفش محافظای  هستند که در همه شوالیه 

 یم خارق
ی

ه بزریک دهند. یک شوالیه تنها یک جنگجوی مهار است، اما وقت  با تییم از  العاده در مبارزه به دیگران انگت  

 ترین ماجراجویان را به قدرتمندترین مبارزان تبدیل کند. توانید ساده یارانش باشد یم 

Rallying Cry 

نفر از یاران   3کنید تا خود استفاده یم  Second Windوقت  از  3کنید، در لول وقت  این سابکلس را انتخاب یم

 شما، جان بازیای  یمشنوند انتخاب کنید. آنبینند یا صدایتان را یمخود که شما را یم 
 کنند. ها به اندازه لول فایت 

Royal Envoy 

های   از مهارتکنید. اگر در حال حارص  این مهارت را دارید در ییک را کسب یم  Persuasion، مهارت  7در لول  

Intimidation ،Insight  ،Animal Handling  یاPerformance   شوید. به انتخاب خود، ماهر یم 

کنید. این  خود را اضافه یم  Proficiency Bonusریخته شود دو برابر  Persuasionشما در هر تایس که با 

 آموزید. قابلیت جدا از مهاری  است که در این لول یم 

Inspiring Surge 

بیند یا  فوی  را که شما را یم  60کنید ییک از یارانتان در خود استفاده یم  Action Surge، وقت  از 10در لول 
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به با سالح نزدیک یا  اکشن ختواند از ری شنود انتخاب کنید. آن شخص یم صدایتان را یم ود استفاده کرده و یک رص 

 دور زن بزند. 

 توانید به جای یک نفر، دو نفر را انتخاب کنید. یم  18در لول 

Bulwark 

یا   Intelligence ،Wisdom( نباشید، و برای یک تاس نجات Incapacitatedوقت  ناتوان )  15در لول 

Charisma  از قابلیتIndomitable   فوی  شماست   60توانید یک یار دیگر خود را که در کنید، یمفایت  استفاده

شنود انتخاب کنید که در تاس همان اثر شکست خورده و او هم با این قابلیت  بیند یا صدایتان را یم و شما را یم 

 کند تاس نجات خود را دوباره بیاندازد. اجازه پیدا یم 

Samurai 
و یمیک سامورای  جنگجوییست که از ارواح قدرتم د. تصمیم یک سامورای  تقریبا غت  قابل بازگشت است  ند نت  گت 

 کنند دو انتخاب دارند: تسلیم شوند یا در مبارزه کشته شوند. و دشمنای  که با او مبارزه یم 

Bonus Proficiencies 

،  Persuasionبیاموزید: ها را ییک از این مهارتیا توانید یک زبان یم 3کنید، در لول وقت  این سابکلس را انتخاب یم

Performance ،Insight ،History . 

Fighting Spirit 

دهید.   Advantageهای خود تا پایان این نوبت توانید با یک بونس اکشن به تمام اتک همچنی   یم  3در لول 

عدد و در   10برابر  10عدد، در لول  5برابر   3کنید که در لول همچنی   با این کار مقداری جان موقت دریافت یم 

بار از این قدرت استفاده کنید و شارژهای مرصف شده را در پایان    3توانید عدد خواهد بود. شما یم  15برابر   15لول 

احت بلند بازیای  یم  کنید. یک است 

Elegant Courtier 

ن اضافه  خود را به آ Wisdom Modifierریزید، یم  Charisma (Persuasion)توانید وقت  تاس  ، یم 7در لول  

اید، به  شوید. اگر از قبل در این تاس نجات ماهر بوده ماهر یم  Wisdom Saving Throwکنید. همچنی   در 

 شوید. ماهر یم  Intelligenceیا  Charismaجای آن در تاس نجات  

Tireless Spirit 

به  15در لول  به   Advantageتوانید از  دارید یم  Advantageای وقت  در نوبتتان برای رص  رصفه نظر کرده و یک رص 

 توانید این کار را فقط یک بار در هر نوبت انجام دهید. اضافه به حریف بزنید. شما یم 

Strength Before Death 

و   اکشن خود استفاده کرده و بیهوش شدن را عقب بیاندازید توانید از ری شود یم ، وقت  جانتان صفر یم18در لول 

 Death Savingیک نوبت اضافه مبارزه کنید. در این مدت آسیب دیدن به طور عادی باعث یک شکست در 

Throw شود. در پایان نوبت اضافه اگر همچنان جانتان  بار شکست در این تاس باعث مرگ شما یم  3شود و یم

احت بلند  توانید این توانای  را یک بار استفاده  شما یم شوید. صفر باشد بیهوش یم  کرده و بعد تا پایان یک است 

 توانید از آن استفاده کنید. نیم 

 

 

 



t.me/YadollahDnD Yadollah’s Guide to D&D YadollahDnD.ir 

 
 

155 

Monk 
Unarmored 

Movement 
Ki 

Point 
Martial 

Arts 
 ها توانای  

 Features 

امتیاز مهارت  
Proficiency Bonus 

سطح 
Level 

+0 ft. - 1d4 
Unarmored Defense, Martial 

Arts 
+2 1 

+10 ft. 2 1d4 Ki, Unarmored Movement +2 2 

+10 ft. 3 1d4 
Deflect Missiles, Monastic 

Tradition 
+2 3 

+10 ft. 4 1d4 
Ability Score Improvement, 

Slow Fall 
+2 4 

+10 ft. 5 1d6 Extra Attack, Stunning Strike +3 5 

+15 ft. 6 1d6 
Ki-Empowered Strikes, 

Monastic Tradition Feature 
+3 6 

+15 ft. 7 1d6 Evasion, Stillness of Mind +3 7 

+15 ft. 8 1d6 Ability Score Improvement +3 8 

+15 ft. 9 1d6 
Unarmored Movement 

Improvement 
+4 9 

+20 ft. 10 1d6 Purity of Body +4 10 

+20 ft. 11 1d8 Monastic Tradition Feature +4 11 

+20 ft. 12 1d8 Ability Score Improvement +4 12 

+20 ft. 13 1d8 Tongue of the Sun and Moon +5 13 

+25 ft. 14 1d8 Diamond Soul +5 14 

+25 ft. 15 1d8 Timeless Body +5 15 

+25 ft. 16 1d8 Ability Score Improvement +5 16 

+25 ft. 17 1d10 Monastic Tradition Feature +6 17 

+30 ft. 18 1d10 Empty Body +6 18 

+30 ft. 19 1d10 Ability Score Improvement +6 19 

+30 ft. 20 1d10 Perfect Self +6 20 

Hit Points|  جان 

Hit Dice: 1d8 

Hit Points (Level=1): 8 + Constitution 

Modifier 

Hit Points (Level>1): 1d8 (5) + 

Constitution Modifier   به ازای هر لول باالتر از

 یک

 Proficiencies|  ها مهارت 

Armor: - 

Weapon: Simple, Shortsword 

  خودتان انتخاب به  ساز  یا  Artisan Tool  یک
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Tool : 

Saving Throw: Strength, Dexterity 

 : از لیست زیر  اسکیل  2
[Acrobatics, Athletics, History, Insight, Religion, 

Stealth] 

وع  ات رسی  Starting Equipment|  تجهی  
ات زیر به  پیشینهعالوه هرچه که از بازی را با تجهت  

(Backgroundخود یم )وع یم ید شر  کنید. گت 

 سالح ساده یک یا  Shortsword  Shieldیک  •

• Dungeoneer’s Pack   یاExplorer’s Pack 

 دارت  10 •

ات جایدرصورت تمایل به بازی را   gp  5d4باال با  تجهت  

وع یم  کنید. شر

 از تت  را منحرف  العاده تکان یمالق  مشتانش را با شعت  خارق-هف
دهد و بارای 

بای  که نیم گابلی   یم کند. به سمت گرویه هابیم ها دنبالشان کرد آن توان دود و با رص 

 اندازد. را زمی   یم 

کشد و هنگایم که  های عجیت  دارد نفس عمیق  یماش خالکوی  انسای  که ش تراشیده 

 زند. ها را آتش یم شوند با بازدم آن ها به او نزدیک یم اورک

 سیاه
ی

پرد.  بام دیگر یمبایم به پشتکند و از پشتها حرکت یمپوش با سایه هفلینیک

 شود. آورد و از پنجره وارد مقر دشمنانش یم ا از دستارش دریم تیغش ر 

ک تمام مانک تواند قدرت  ها مهار جادوی انرژی بدن است. این انرژی یم قدرت مشت 

قابل توجه رزیم را به مانک اهدا کند یا بر روی قدرت دفایع و شعت متمرکز شود،  

 غام شده است. های مانک اددر هر صورت، این انرژی با تمایم قابلیت 

 Kiجادوی 

کنند. این انرژی عنرصی شود را با دقت برریس یم شناخته یم  Kiها انرژی جادوی  خایص که عموما به نام  مانک

ها از این انرژی  های زنده نت   جریان دارد. مانک ها در جریان است، این عنرص در بدنجادوی  است که در جهان

 جادوی  استفاده یم
، برچ  از حمالت  های جسمای  خود فراتر روند. هم تولید کنند و از توانای  کنند تا اثرای  چنی  

ها شعت و قدرت  در حریفانشان شود. با استفاده از این انرژی، مانک Kiتواند مانع از جریان ها یمویژه آن 

مسلح خود قرار یم العادهخارق بات غت  ، تعلیمات رزیم ای را در رص  به   Kiها بر و تسلط آندهند. با تجربه بیشت 

ی بر بدن خود و دشمنانشان یمآن ل بیشت   دهد. ها کنت 

 تعلیمات و ریاضت 

 عادی، جای  که به  های کوچیک وجود دارد، پناهگاهدی عموما صومعهانهای دیدر دنیا 
ی

های  کوچک از جریان زندیک

 یم رسد زمان ایستاده است. مانک نظر یم
ی

طریق تفکر و آموزش دقیق به دنبال کمال  کنند از های  که آنجا زندیک

اند، هنگایم که والدینشان را از دست دادند، هنگایم که  ها آمده ها در کودیک به این صومعهشخص هستند. خییل 

 ها انجام دادند. نان کاق  در خانه موجود نبود، یا در عوض لطق  که راهبان برای خانواده آن

 یم ها کامال از مردم جدا بعص  مانک 
ی

ی که یمزندیک وی از هرچت    
فت معنوی آنکنند، مت  ها شود.  تواند مانع پیشر

اند و فقط به دستور رهت  خود، مکتب خود یا قدرت معنوی یا فای  دیگری به عنوان  بقیه سوگند انزوا خورده 

 کنند. جاسوس یا قاتل خدمت یم 

اف یا روستاها برای مبادله خدمات با غذا یا کاالی   کنند و از شهرهای اطر ها از همسایگان خود دوری نیم اکتر مانک 

کاره هستند غالبا از همسایگان خود در برابر هیوال یا زورگویان  ها که جنگجویای  همه کنند. مانک دیگر بازدید یم 

 کنند. محافظت یم 

 ساختاری و جمیع برای تبدیل شدن به یک
ی

شگردان. این   برای یک مانک، ماجراجوی  برابر است با ترک یک زندیک

 بعهده نیم تواند کار سخت  باشد و مانک یم
ی

ند. کسای  که صومعه خود را رها یمها این وظیفه را به سادیک کنند  گت 

ند و به ماجراهای خود به عنوان آزموی  برای رشد جسیم و معنوی نگاه یمکارشان را جدی یم  کنند. به طور  گت 
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شوند، نه  دهند و از تمایل به انجام یک ماموریت بزرگت  رانده یم یت یمهای کیم به ثروت مادی اهممعمول، مانک 

 کشی   هیوال و غارت گنج. 

 Monkساخت یک  

اید و  های خود را آموخته ای که در آن مهارت سازید، در مورد ارتباط خود با صومعههنگایم که یک مانک یم 

ی کرده سال  خود را ست 
ی

اید که در آستانه صومعه رها شده؟  یتیم یا کودیک بوده اید فکر کنید. آیا شما  های سازندیک

  آیا والدین شما را در عوض خدمت  به راهبان دادند؟ آیا برای مخق  کردن جنایت  که انجام داده 
ی

اید وارد این زندیک

 در صومعه را برای خود انتخاب کردید؟
ی

وی شدید؟ یا اینکه زندیک  مت  

ید. آیا  رهت  صومعه شما را برای یک ماموریت بسیار مهم و فراتر از قرارگاه انتخاب   دلیل ترک صومعه را در نظر بگت 

ترسیدید یا خوشحال بودید؟ کاری خارج  اید. از رفی   یم کرد؟ شاید شما به دلیل نقض قوانی   از جامعه اخراج شده 

 از صومعه وجود دارد که امیدوار باشید انجام دهید؟ آیا مشتاق بازگشت به خانه هستید؟

 خت رسی    عسا
باید باالترین ابیلیت    Dexterityاگر قصد ساخت شی    ع یک مانک را دارید از این پیشنهادات استفاده کنید. اول، 

 .را انتخاب کنید Hermitبعد از آن باشد. دوم، پیشینه  Wisdomاسکور شما و 

 Features|  هاقابلیت 

Unarmored Defense 
ی دستتان نگرفتهنپوشیده، هنگایم که زره 1از لول  وی دفایع )اید و ست   + 10( شما برابر است با ACاید نت 

Dexterity Modifier + Wisdom Modifier 

Martial Arts 
های رزیم باعث شده است تخصص ویژه  های مانک داشته  ای در مبارزه بدون سالح و با سالحتعلیمات شما در هت 

(   Two-Handedای است که خاصیت زن سادهر سالح نزدیک و ه Shortswordمانک  باشید. سالح  )دو دست 

( را نداشته باشد.  Heavyیا   )سنگی  

در صوری  که سالچ در دست نداشته باشید یا سالح مانک دستتان باشد و زره یا ست  نداشته باشید مزایای زیر را  

 آورید. دست یم به

بات بدون سالح و سالح مانک  های اتک و دمدر تاس  Strengthجای   Dexterityاز  • یج مربوط به رص 

 کنید. استفاده یم

به بدون سالح یا سالح مانک، از به • طور که ستون کنید. هماناستفاده یم 1d4جای دمیج عادی رص 

Martial Arts رود. دهد، با باال رفی   لول این تاس هم باالتر یم در جدول مانک نشان یم 

توانید با  دهید، یمرا انجام یم  Attackوقت  سالح دستتان نیست یا سالح مانک دستتان است و اکشن  •

به بدون سالح بزنید. به طور مثال، اگر یک  بونس  دست شما باشد و با   Quarterstaffاکشن یک رص 

بهاکشن اتک  بهتوانید با بونس ای بزنید، یم رص  ای بزنید )با فرض اینکه در آن اکشن نت   بدون سالح رص 

 اید(. اکشت  نداشته نوبت بونس 

کنند. به طور مثال، ممکن است سالح شما چماق  به  ها از انواع خایص از سالح مانک استفاده یم بعص  صومعه

تر و صاف  م متصل هستند )به نام نانچیکو( یا دایس با تیغه کوتاهشکل دو تکه چوب باشد که با زنجت  کوتایه به ه

 )به نام کاما( باشد. 
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Ki 
وی افسانه، تعلیماتتان به شما اجازه یم 2از لول  یس شما به این انرژی با   گای دهد که از نت  استفاده کنید. دست 

که چند امتیاز دارید، همانطور که در  کند  شود. لول مانک شما مشخص یم( نشان داده یم Ki Point)امتیاز گ 

 جدول مانک نشان داده شده است.  Kiستون 

وع یم توانید این امتیازها را برای استفاده از قابلیت یم  Flurry ofکنید: های خاص یک خرج کنید. با سه قابلیت شر

Blows ،Patient Defense  وStep of the Wind ی یمهای یک. با باال رفی   لول مانک قابلیت ید.  بیشت   گت 

س شما خارج یم وقت  امتیاز یک مرصف یم  به شما   Long Restیا   Shortشود و بعد از اتمام یک کنید از دست 

 ( کنید. Meditationدقیقه مراقبه ) 30گردد. برای پس گرفی   امتیاز یک باید حداقل بریم

مورد نظر از   DCزد تا مقابل آن مقاوت کند. بری Saving Throwهای یک نیاز دارند که هدف یک بعص  از قابلیت 

 شود: های شما محاسبه یمفرمول زیر با مادیفایر 

Ki Save DC = 8 + Proficiency Bonus + Wisdom Modifier 

Flurry of Blows 
امتیاز یک خرج کنید تا به عنوان   1توانید کنید ، یم استفاده یم Attackبالفاصله بعد از اینکه در نوبت خود از اکشن 

به بدون سالح وارد کنید. بونس   اکشن دو رص 

Patient Defense 
 را انجام دهید.   Dodgeاکشن، اکشن امتیاز یک خرج کنید تا در نوبت خود به عنوان بونس  1توانید یم

Step of the Wind 
را انجام   Dashیا  Disengageاکشن، اکشن د تا در نوبت خود به عنوان بونس امتیاز یک خرج کنی  1توانید یم

 شود. دهید. عالوه بر این، اندازه پرش شما در این نوبت دوبرابر یم 

Unarmored Movement 
ان افزایش با باال فوت افزایش پیدا یم  10کنید شعت شما ، هنگایم که زره یا ست  استفاده نیم 2از لول    کند. مت  

 شود، همانطور که در جدول مانک نشان داده شده است. رفی   لول شما باال بیشت  یم

 کنید. ، قابلیت حرکت بر سطوح عمود و بر مایعات را پیدا یم9در لول  

Deflect Missiles 
ی که به سمتتان بر اثر یک حمله با سالح دورزن پرتاب شده است ر توانید با ری ، یم 3از لول  ا دفع  اکشن خود تت 

به به شما وارد یم  ید. وقت  چنی   کنید، دمیج  که از رص  ان کنید یا آن را در هوا بگت   + 1d10شود به مت  

Dexterity Modifier + Monk Level   شود. کم یم 

 که تت  در دست شما جا شود و حداقل یک دست آزاد داشته باشید یم   0اگر دمیج را به 
توانید  برسانید، در صوری 

ید، یم تت  را د ید. اگر با چنی   رویسر تت  را بگت  به دوربردی   1توانید ر هوا بگت  امتیاز یک خرج کنید تا با آن رص 

(Range 20/60 ft.با همان ری )به مهارت د و تت  در این اتک  های سالح شما را درنظر نیم اکشن بزنید. این رص  گت 

 شود. سالح مانک حساب یم

Monastic Tradition 
به شما قابلیت    17و  11، 6، 3های شوید. انتخاب شما در لول متعهد یم  Monastic Traditionه یک ، ب3در لول 

 دهد. یم

Ability Score Improvement 
ید. نیم  1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یم یم  4هنگایم که به لول   توانید با این قابلیت  عدد باال بت 
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ید.   20باالتر از ای را  ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Slow Fall 
ای  برابر توانید با ری ، یم 4از لول    کاهش دهید.   پنج برابر لول مانکاکشن خود دمیج سقوط از ارتفاع را با مت  

Extra Attack 
به بزنید. کنید یم استفاده یم Attack، هنگایم که در نوبت خود از اکشن 5در لول   توانید به جای یکبار، دوبار رص 

Stunning Strike 
به نزدیک، یم 5از لول  به توانید جریان یک را در بدن هدف محرف کنید. وقت  یک موجود دیگر را با رص  زن رص 

به او بزنید. هدف باید در یک    Stunning Strikeسیع کنید یک  امتیاز یک 1توانید با خرج زنید، یم یم

Constitution Saving Throw  موفق شود وگرته تا آخر نوبت بعدی شماStunned  .است 

Ki-Empowered Strikes 
بات بدون سالح شما در مقابل 6از لول  ، سالح   Immunityو  Resistance، رص  جادوی  نسبت به سالح غت 

 شوند. جادوی  حساب یم

Monastic Tradition Feature 
یدخود یم   Monastic Tradition، قابلیت  از 6در لول   گت 

Evasion 
توانید دربرابر بعص  آثار محیظ خاص مثل آتش اژدها یا اسپل  رود که یم ، چابیک شما آنقدر باال یم7در لول  

Fireball  ان دمیج بخورید شود که برای اینکه نجاخایل دهید. وقت  اثری باعث یم  Dexterity Savingصف مت  

Throw  خورید. بریزید، در صورت موفقیت هیچ دمیج  و در صورت شکست نصف دمیج یم 

Stillness of Mind 
 باشید را خنتر کنید.  Frightenedیا  Charmedشود توانید با اکشن خود یک اثر که باعث یم ، یم 7از لول  

Ability Score Improvement 
ید. نیم  1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یم یم  8 که به لول هنگایم توانید با این قابلیت  عدد باال بت 

ید.   20ای را باالتر از ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Unarmored Movement Improvement 
 توانید بدون اینکه سقوط کنید بر سطوح عمودی یا مایع حرکت کنید. ، یم 9در لول 

Purity of Body 
 شود مقابل بیماری و سم مصون باشید. ، تسلط شما بر یک که درون شما جاری است باعث یم10در لول 

Monastic Tradition Feature 
یدخود یم   Monastic Traditionز  ، قابلیت  ا11در لول   گت 
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Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  12هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Tongue of the Sun and Moon 
های  که صحبت  موجود در ذهن موجودات ارتباط برقرار کنید که بتوانید تمایم زبان Kiتوانید با ، یم 13از لول 

 که توانای  استفاده از حداقل یکیم
زبان را دارند کالم شما را متوجه   شوند را بهمید. عالوه بر این، موجودای 

 شوند. یم

Diamond Soul 
 )ماهر( باشید.  Proficientها  Saving Throwشود در تمام ، تسلط شما بر یک باعث یم14از لول 

امتیاز یک دوباره تاس   1توانید با خرج خوردید، یم شکست یم  Saving Throwعالوه بر این، هنگایم که در یک  

 ه دوم استفاده کنید. بریزید و از نتیج

Timeless Body 
ید، و نیم یک از ضعفشود که از هیچ ، یک جاری در شما باعث یم15در لول  ی رنج نت  توان با جادو باعث های پت 

ید. عالوه بر این، دیگر نیازی به آب یا غذا ندارید. باال رفی   سن شما شد. البته، همچنان یم ی بمت   توانید از پت 

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  16هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    بت 

 بردارید. جای باال بردن ابیلیت  یک فیت  توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Monastic Tradition Feature 
ید. خود یم  Monastic Tradition، قابلیت  از 17در لول   گت 

Empty Body 
( شوید. در این هنگام،  Invisibleدقیقه نامری  ) 1امتیاز یک به مدت   4توانید با اکشن خود در عوض ، یم 18از لول 

 ستید. مقاوم ه Force Damageها به جز  نسبت به تمایم دمیج 

استفاده کنید. نیازی به اجزاء مادی برای   Astral Projectionامتیاز یک از اسپل  8توانید با خرج عالوه بر این، یم 

ید. این اسپل ندارید و نیم   توانید موجود دیگری را همراه خود بت 

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2ابیلیت  را توانید یک رسید، یمیم  19هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Perfect Self 
 گردد. امتیاز یک به شما بریم 4ریزید و امتیاز یک باق  ندارید، ( یم Initiative، هنگایم که تاس نوبت )20در لول 
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Monastic Tradition (Monk Subclass) 
Way of the Drunken Master 

قابل پیش راه استاد مست به دانشجویان خود یم الخمر حرکت کنند. یک  بیت  یک دائم آموزد که با حرکات تند و غت 

کفایت و ناامیدکننده به نظر  خورد، طوری که برای دیگران یک مبارز ی  های ناپایدارش تاب یم استاد مست روی پا

 کند. ها را پنهان یمنشیت  نظت  استاد مست، رقص با دقت  از حمالت و عقبهای ی  آید. تلو تلو خوردن یم

ا برای مستبدین به ارمغان  برد تا شادی ر یک استاد مست اغلب از نقش بازی کردن به عنوان یک احمق لذت یم

ان فروتت  نشان دهد، اما هنگام جنگ استاد مست یم  آمت   و متخصص  تواند یک دشمن جنونبیاورد یا برای مستکت 

 باشد. 

Bonus Proficiencies 

را نداشته باشید در آن ماهر   Performanceکنید، در صوری  که اسکیل انتخاب یم 3وقت  این مست  را در لول 

(Proficient یم ) های رزیم شما آموزش رزیم را با دقت یک رقصنده و کارهای مسخره   شوید. تکنیک آمت   یک  هت 

، در صوری  که در استفاده از دلقک مخلوط یم  ماهر نباشید پروفیشنیس آن  Brewer’s Suppliesکند. همچنی  

 آورید. دست یمرا به 

Drunken Technique 

ید که چگ، یاد یم 3در لول  خود پیچ و تاب بخورید و به شعت   Flurry of Blowsونه به عنوان بخیسر از گت 

را هم خواهید داشت و   Disengageکنید، مزایای اکشن استفاده یم  Flurry of Blowsبچرخید. هر زمان که از 

 یابد. فوت افزایش یم   10شعت راه رفی   شما تا پایان نوبت فعیل 

Tipsy Sway 

 و متغت  حرکت کنید. شما مزایای زیر را کسب یمتوانید به روش ، یم 6از لول 
 کنید. های ناگهای 

:Leap to Your Feet  هنگایم که بر زمی   افتاده( ایدProneیم ،) 5صف شعت، با رصف توانید به جای ن  

 فوت حرکت بر جای خود بایستید. 

:Redirect Attack به موجودی علیه شما خطا یم اکشن امتیاز یک، با ری  1توانید با رصف رود، یم وقت  رص 

به زننده در  به را به موجودی به انتخاب خود به جز شخص رص  به   5رص  فوی  خود هدایت کنید و کاری کنید که رص 

به را ببینید. به او بخورد. با  ید بتوانید هدف رص 

Drunkard’s Luck 

، تاس  ، به نظر یم 11از لول  رسد همیشه در لحظه مناسب خوش شانس هستید. هنگایم که در یک تاس ابیلیت 

 ادونتج را لغو کنید. امتیاز یک آن دیس  2توانید با رصف داشته باشید یم  Disadvantageحمله یا تاس نجات 

Intoxicated Frenzy 
بات تعداد باال علیه گرویه از دشمنان را دارید. هنگایم از 17در لول  استفاده   Flurry of Blows، توانای  رص 

به کنید، یم یم به اضافه بزنید )در مجموع پنج رص  به  Flurry of Blowsتوانید با آن سه رص  یط که هر رص  (، به شر

Flurry of Blows  .موجود متفاوی  را هدف قرار دهد 

Way of the Four Elements 
وی یماز سنت صومعه کنید،  آموزد عنارص را مهار کنید. هنگایم که یک خود را متمرکز یم کنید که به شما یم ای پت 

وهای خلقت هماهنگ کرده، از چهار عنرص به خواست خود استفاده کنید و از آن یم ها به  توانید خود را با نت 

کنند اما برچ  دیگر  ید. برچ  از اعضای این سنت خود را وقف یک عنرص یم عنوان بخیسر از بدن خود استفاده کن

 بافند. هم یم عنارص را به
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کنند، که معموال به عنوان اژدهای   کوی  یمبسیاری از راهبان این سنت بدن خود را برای نمایش قدرت یک خود خال 

 شوند. ستان و امواج خروشان نت   استفاده یمشود، اما تصاویر ققنوس، مایه، گیاهان، کوهپیچنده نشان داده یم 

Disciple of the Elements 

ید که از قدرت چهار عنرص استفاده یم های جادوی  را یاد یمشما انظباط کند  کنند. یک انظباط شما را ملزم یم گت 

 کنید، امتیاز یک خرج کنید. هربار که از آن استفاده یم

و   11، 6دانید. در لول اید را یم و یک انظباط عنارصی دیگری که انتخاب کرده  Elemental Attunementانظباط 

ید. های دیگری را فرا یم انظباط 17  گت 

دانید را با مورد دیگری  های  که یم توانید ییک از انظباطآموزید، یمهرموقع که یک انظباط عنارصی جدید یم 

 جایگزین کنید. 

دهند جادو کنید. برای قوانی   کیل  های عنارصی به شما اجازه یمبعص  از انظباط عنارصی: استفاده از جادوهای 

کتاب راهنمای بازیکنان یا بخش مربوطه تهیه شده توسط یدهللا مراجعه کنید. برای زدن ییک از    10جادو، به فصل 

نیازی به تهیه اجزای مادی برای آن  کنید، اما  ها، از زمان اجرای آن و دیگر قوانی   مربوطه استفاده یماین اسپل

 نیست. 

توانید امتیازات یک اضاق  را برای افزایش لول یک اسپل انظباط عنارصی که  در این کلس، یم  5پس از رسیدن به لول 

یط که اسپل در لول باالتر اثر افزایش یافته داشته باشد )مانند اسپل  یم  Burningزنید، رصف کنید. به شر

Handsیابد. به طور مثال، اگر  لول افزایش یم  1کنید ل به ازای هر یک از امتیازات یک که مرصف یم(. سطح اسپ

استفاده   Burning Handsبرای زدن اسپل   Sweeper Cinder Strikeهستید و از  5شما یک مانک لول 

یک به عالوه    2این انظباط  )هزینه پایه 2امتیاز یک رصف کنید تا آن را به عنوان یک اسپل لول  3توانید کنید، یم یم

 ( اجرا کنید. 1

توانید برای زدن یک اسپل به این روش استفاده کنید )از جمله هزینه پایه آن و هر امتیاز  حداکتر امتیازات یک که یم 

شود، همانطور که در جدول پایی    کنید( بر اساس لول مانک شما تعیی   یم اضاق  که برای افزایش لول آن هزینه یم

 امتیاز یک هزینه کنید. این در   3داده شده است. در لول پنج، ممکن است حداکتر نشان 

دهم به   4لول نهم به   6هفدهم به   یک و در لول  5یک، در لول ست  

 یابد. امتیاز یک افزایش یم 

Elemental Disciplines 

شوند.  های عنارصی به ترتیب حروف الفبا ارائه یم در اینجا، انظباط

اگر انظبایط به لول خایص نیاز داشته باشد، باید آن لول را در کلس  

ید.   مانک داشته باشید تا انظباط را یاد بگت 

Breath of Winter   امتیاز یک   6توانید با خرج یم : (17)لول

 را بزنید.  Cone of Coldاسپل 

Clench of the North Wind  امتیاز یک اسپل  3توانید با خرج یم: (6)لولHold Person  .را بزنید 

Elemental Attunement :  وهای عنارص در یم ل نت 
فوی  خود کنید، که   30توانید اکشن خود را رصف کنت 

 ییک از آثار زیر به انتخاب شما اتفاق بیفتد: شود  باعث یم

، آتش یا آب ایجاد کنید. مانند بارای  از جرقه، وزش باد، پاشش  یک اثر حیس ی  .  خطر و فوری مربوط به هوا، زمی  

 غبار سبک یا ریزش مالیم سنگ. 

 بالفاصله یک شمع، مشعل یا آتیسر کوچک را خاموش یا روشن کنید. . 

   ساعت خنک یا گرم کنید.   1گرم( مواد غت  زنده را به مدت   450قریبا  پوند )معادل ت  1تا . 

د و خود را به فرم خایم که شما  فوی  قرار یم 1باعث ایجاد خاک، آتش، آب یا میه شوید که درون یک مکعب .  گت 

 دهد. کنید، شکل یمدقیقه تعیی   یم  1برای 

 لول مانک  حداکیر امتیاز گ برای اسپل 

3 5-8 

4 9-12 

5 13-16 

6 17-20 



t.me/YadollahDnD Yadollah’s Guide to D&D YadollahDnD.ir 

 
 

163 

Eternal Mountain Defense  امتیاز یک اسپل  5ج توانید با خر یم: (17)لولStoneskin   را روی خود

 بزنید. 

Fangs of the Fire Snake :  امتیاز یک   1توانید کنید، یمهنگایم که در نوبت خود از اکشن اتک استفاده یم

ون بیاید. ُبرد حمالت غت  مسلح شما برای آن اکشن و  خرج کنید تا شاخه های شعله از مشت و پاهای شما بت 

به فوت افزایش یم  10نوبت  همچنی   تا بقیه  Bludgeoningای به جای وارد کردن ای با چنی   حمله یابد. رص 

Damage ،Fire Damage   اگر وارد یم ، به خرج کنید، حمله   1کند. همچنی   امتیاز یک در لحظه وارد شدن رص 

1d10 Fire Damage  کند. اضافه وارد یم 

Fist of Four Thunders :تیاز یک اسپل ام 2توانید با خرج یمThunderwave  .را بزنید 

Flames of the Phoenix  امتیاز یک اسپل   4توانید با خرج یم : (11)لولFireball  .را بزنید 

Gong of the Summit   امتیاز یک اسپل  3توانید با خرج یم : (6)لولShatter  .را بزنید 

Mist Stance  امتیاز یک اسپل   4توانید با خرج یم : (11)لولGaseous Form  .را روی خود بزنید 

Ride the Wind  امتیاز یک اسپل  4توانید با خرج  یم : (11)لولFly  .را روی خود بزنید 

River of Hungry Flame  امتیاز یک اسپل  5توانید با خرج یم : (17)لولWall of Fire  .را بزنید 

Rush of the Gale Spirits : امتیاز یک اسپل  2رج توانید با خیمGust of Wind  .را بزنید 

Shape the Flowing River : امتیاز یک خرج کنید تا یک منطقه یخ یا آب   1توانید به عنوان یک اکشن، یم

توانید در آن منطقه آب را به یخ  فوی  شما است را انتخاب کنید. یم  120فوت بزرگت  نیست و در فاصله  30که از 

خواهید تغیت  شکل دهید.  توانید  یخ را در آن منطقیه به هر شکیل که یم ه آب تبدیل کنید، یمو برعکس یخ را ب

ای را برافراشته یا صاف کنید، یا یک  توانید ارتفاع یخ را باال یا پایی   بیاورید، یک سنگر ایجاد یا پر کنید، دیواره یم

ین بعد منطقه فراتر رود. به طور مثال، اگر روی  تواند از نصف بز ستون تشکیل دهید. دامنه هرگونه تغیت  نیم  رگت 

 تاثت  بگذارید، یم 30یک مرب  ع 
فوت باال یا   15فوت ایجاد کنید. ارتفاع مرب  ع را تا  15توانید ستوی  به ارتفاع فوی 

ه. نیم  15پایی   بیاورید، یک سنگر را تا  ام  توانید با تغیت  شکل یخ موجودی را به دفوت عمق حفر کنید و غت 

 بیاندازید یا به آن آسیب برسانید. 

Seeping Cinder Strike :  امتیاز یک اسپل  2توانید با خرج یمBurning Hands  .را بزنید 

Unbroken Air :ده ایجاد کنید که مانند مشت قدرتمندی برخورد کند. به  یم توانید انفجاری از هوای فشر

فوی  خود انتخاب کنید. این موجود باید یک   30امتیاز یک خرج کنید و موجودی را در  2توانید عنوان یک اکشن، یم

Strength Saving Throw  ،3بریزد. در صورت شکستd10 Bludgeoning Damage   1وه به عالd10 

Bludgeoning Damage   توانید هدف را  شود، همچنی   یماید وارد یم به ازای هر امتیاز یک اضاق  که خرج کرده

(. در صورت موفقیت در تاس نجات، موجود نصف  Proneفوت از خود دور کنید و روی زمی   بیاندازیدش )  20

 ازیدش. توانید هل بدهیدش یا روی زمی   بیاندخورد و نیم آسیب را یم 

Water Whip : دهد و  امتیاز یک به عنوان اکشن شالق  از آب بسازید که موجودی را هل یم  2توانید با خرج یم

 Dexterity Savingفوی  شما، باید یک  30توانید ببینید در کشاند تا تعادلش را به هم بزند. یک موجود که یم یم

Throw  1بریزد. در صورت شکست، به عالوهd10 Bludgeoning Damage   به ازای هر امتیاز یک اضاق  که

فوت به سمت خود بکشیدش.   25( یا Proneتوانید روی زمی   بیاندازیدش )شود، همچنی   یم اید وارد یم خرج کرده 

توانید بکشیدش یا روی زمی    شود و نیم در صورت موفقیت در تاس نجات هدف نصف آسیب را متحمل یم

 بیاندازیدش. 
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Wave of Rolling Earth  امتیاز یک اسپل  6توانید با خرج یم : (17)لولWall of Stone  .را بزنید 

Extra Elemental Discipline 

انظباط عنارصی به عالوه   2آموزید. باید جدید به انتخاب خود یم  Elemental Discipline، یک 6در لول 

Elemental Attunement   .بدانید 

Extra Elemental Discipline 

انظباط عنارصی به عالوه   3آموزید. باید جدید به انتخاب خود یم   Elemental Discipline، یک  11ر لول د

Elemental Attunement   .بدانید 

Extra Elemental Discipline 
انظباط عنارصی به عالوه   4آموزید. باید جدید به انتخاب خود یم   Elemental Discipline، یک 17در لول 

Elemental Attunement   .بدانید 

Way of the Kensei 
ها تبدیل  کنند، تا جای  که این سالح به جزی  از بدن آنهای خود تمرین یم وفقه با سالحهای کنیسر ی  مانک

ش یافته است تا شامل سالح شود. این سنت که با تسلط بر مبارزه با شمشت  بیم های نیان نهاده شده است، گست 

 مختلف شود. 

بیند. سالح هرچه  موی خود را یم بیند که یک خوشنویس یا نقاش قلم یا قلم یک کنیسر سالح را همان طوری یم

های رزیم استفاده یم  شود  اعث یمکند. چنی   تسلظ بباشد، کنیس از آن به عنوان ابزاری برای زیبای  و دقت در هت 

 همتا باشد، این یک عارضه جانت  از فداکاری شدید، تمرین و مطالعه است. که کنیس جنگجوی  ی  

 Kensei  زی  داده یم یک عنوان افتخاری ژاپت  است که به یک جنگجو با مهارت افسانه شود.  ای در شمشت 

« است.   ترجمه تحت اللفظ  آن »قدیس شمشت 

Path of the Kensei 

های ویژه رزیم شما را به سمت تسلط بر استفاده از کنید، آموزش انتخاب یم  3که این سنت را در لول   هنگایم

بات ماهرانه در خطایط و نقایسر یمهای خاص سوق یم سالح شود.  دهد. این مست  همچنی   شامل آموزش در رص 

 کنید. شما مزایای زیر را کسب یم

Kensei Weapons :زن و یک سالح  ن سالح کنیس خود انتخاب کنید: یک سالح نزدیکدو نوع سالح را به عنوا

( یا  Heavyباشند که فاقد خصوصیات سنگی   ) توانند هرنوع سالح ساده یا رزیمها یمدوربرد. هر یک از این سالح 

ها را  نت   یک انتخاب معتت  است. اگر قبال مهارت استفاده از این سالح Longbow( است. Specialخاص )

شوند.  های انواع انتخاب شده برای شما سالح مانک حساب یمکنید. سالح ته باشید، مهارت آن را کسب یمنداش

 
ی

  17و  11، 6کنند. هنگایم که در این کلس به لول های کنیس شما کار یمهای این سنت فقط با سالح بسیاری از ویژیک

 ها را انتخاب کنید تا برای شما سالح کنیس باشد. سالح  توانید با توجه به معیارهای باال، نوع دیگری از رسید، یم یم

Agile Parry :   اگر در نوبت خود به عنوان اکشن اتک یک حمله غت  مسلح انجام دهید و یک سالح کنیس در

وع نوبت  توانید در صوری  که سالح نزدیک دست دارید، یم  زن باشد از آن برای دفاع از خود استفاده کنید. تا شر

شود، در حایل که سالح در دست شما است و ناتوان + اضافه یم 2شما  ACبه قدرت دفایع یا بعدی خود 

(Incapacitated .نیستید ) 

Kensei’s Shot : توانید از یک بونس اکشن در نوبت خود استفاده کنید تا حمالت دوربرد خود را با سالح  یم

بهدهید تر کنید. هنگایم که این کار را انجام یم کنیس کشنده زنید،  ای دوربرد با سالح کنیس یم ، هر هدق  که به آن رص 

1d4  کنید. خورد. شما این مزیت را تا پایان نوبت فعیل خود حفظ یمدمیج اضافه با نوع دمیج سالح یم 

Water Whip : به انتخاب خود درCalligrapher’s Supplies  یاPainter’s Supplies شوید. ماهر یم 
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One with the Blade 

ش یم ، یک خود را به سالح 6در لول   شوید. دهید و از مزایای زیر برخوردار یمهای کنیس خود گست 

Magic Kensei Weapons :های کنیس به منظور غلبه بر مقاوت و  حمالت شما با استفاده از سالح

، جادوی  محسوب یممصونیت در برابر حمالت و آسیب  شود. های غت  جادوی 

Deft Strikes  :به امتیاز یک خرج کنید تا سالح   1توانید کنید، یم ای به هدف وارد یم هنگایم که با سالح کنیس رص 

ی برابر با تاس هت     های رزیم شما وارد کند. در هر نوبت خود فقط یک بار یمآسیب بیشت 
ی

توانید از این ویژیک

 استفاده کنید. 

Sharpen the Blade 

امتیاز یک خرج   3توانید تا های خود را با یک تقویت کنید. به عنوان یک بونس اکشن، یمح توانید سال ، یم 11در لول 

های دمیج و اتک آن مقداری برابر با امتیاز یک که خرج کردید اضافه  کنید، یک سالح کنیس را لمس کنید و به تاس 

 استفاده   1کنید. مزایا به مدت 
ی

ی  کنید طول یم دقیقه یا تا زمای  که دوباره از آن ویژیک  هیچ تاثت 
ی

کشند. این ویژیک

 شود ندارد. های آن اضافه یم روی سالح جادوی  که از قبل عددی به تاس 

Unerring Accuracy 
دهد. اگر با استفاده از سالح مانک در نوبت خود  ای به شما یمالعادهها دقت فوق ، تسلط شما بر سالح 17در لول 

  انید دوباره تاس بریزید. در هر نوبت خود فقط یک بار یمتو ای را از دست دادید، یم حمله 
ی

توانید از این ویژیک

 استفاده کنید. 

Way of the Long Death 
های کنند و آزمایش ها موجودات را شکار یمهای راه مرگ طوالی  در معت  و مکانیک مرگ وسواس دارند. آن مانک

ها از این دانش برای افزایش درک خود از  کنند. آنمرگشان آماده یم مفصیل را برای ثبت، ضبط و درک لحظات 

های رزیم استفاده یم  آورند. دست یمکنند و سبک مبارزه مرگباری را به هت 

Touch of Death 

دهد که با نزدیک شدن به  کنید، مطالعه مرگ به شما این امکان را یم انتخاب یم  3از زمای  که این سنت را در لول  

وی حیات پیدا کنید. وقت  جان موجودی را در فاصله نابو  کاهش    0فوی  از خود به  5دی موجودی دیگر، نت 

کنید  خود دریافت یم   Wisdom Modifier + Monk Level( برابر با Temporary HPدهید، جان موقت  )یم

 جان موقت(.  1)حداقل 

Hour of Reaping 

کنید، زیرا سایه مرگ روح شما را تحت تاثت   اطرافیان خود را پیدا یم، قابلیت ایجاد آرامش و وحشت در 6در لول 

تواند شما را ببیند باید در  فوی  شما که یم  30دهید، هر موجودی در قرار داده است. وقت  این اکشن را انجام یم 

سد ) Wisdom Saving Throwیک   (. Frightenedموفق باشد یا تا پایان نوبت بعدی شما از شما بت 

Mastery of Death 

توانید با خرج  رسید، یم  0کنید. هنگایم که جان شما به ، از آشنای  خود با مرگ برای فرار از آن استفاده یم 11از لول 

 افزایش دهید.  1اکشن )بدون نیاز به اکشن( جان خود را به  1

Touch of the Long Death 
  5وجود زنده هدایت کند. به عنوان یک اکشن، موجودی را در تواند انرژی مرگ را به یک م ، لمس شما یم 17از لول 

بریزد و    Constitution Saving Throwکنید. هدف باید یک امتیاز یک خرج یم 10تا   1کنید و فوی  خود لمس یم 
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در صورت شکست و نصف آن در صورت موفقیت   2d10 Necrotic Damageبه ازای هر امتیاز یک خرج شده  

 شود. متحمل یم 

Way of the Open Hand 
های رزیم هستند، چه مسلح و چه غت  مسلح. آن مانک

های فشار بر  ها تکنیکهای راه دست باز استادان نهای  هت 

ند، یک را برای بهبود آسیب به بدن خود استفاده یم دشمنان خود را یاد یم  فتهگت  ای را انجام  کنند و مدیتیشن پیشر

 از آسیب محافظت کند.   ها را تواند آندهند که یم یم

Open Hand Technique 

توانید یک دشمن خود را دستکاری کنید. هر زمان که موجودی را  کنید، یم ، هنگایم که از یک خود استفاده یم3از لول 

بات  ات زیر را بر آن هدف تحمیل کنید. زنید، یم یم  Flurry of Blowsبا ییک از رص   توانید ییک از تاثت 

 (. Proneافتد )موفق باشد وگرنه روی زمی   یم   Dexterity Saving Throwباید در یک . 

 فوت از خود دورش کنید.  15توانید موفق باشد وگرنه یم  Strength Saving Throwباید در یک . 

 اکشن داشته باشد. عدی شما ری توانید تا پایان نوبت بنیم . 

Wholeness of Body 

توانید تا سه برابر لول مانک خود جان خود را  کنید. به عنوان یک اکشن، یم، توانای  بهبود خود را پیدا یم6در لول 

احت طوالی  را به پایان برسانید.  ، باید یک است 
ی

 بازیای  کنید. قبل از استفاده مجدد از این ویژیک

Tranquility 

د. در  شود اطراف شما را هاله توانید مدیتیشن خایص داشته باشید که باعث یم ، یم 11از لول  ای از آرامش فرا گت 

، شما اثر اسپل  احت طوالی  احت طوالی  بعدی خود دارید )اسپل   Sanctuaryپایان یک است  وع است  را تا شر

 + Wisdom Modifier + 8ل برابر است با تاس نجات اسپ   DCتواند به صورت عادی زودتر تمام شود(. یم

Proficiency Bonus   .شما 

Quivering Palm 
زنید،  ، توانای  تنظیم ارتعاشات کشنده در بدن کیس را دارید. وقت  با یک حمله غت  مسلح موجودی را یم 17در لول 

وع این ارتعاشات نامحسوس رصف کنید، که برای چند ر  3توانید یم وز برابر با لول مانک شما  امتیاز یک برای شر

ر هستند، مگر آنکه از اکشن خود برای پایان دادن به آن کشد. ارتعاشات ی  طول یم ها استفاده کنید. برای انجام  رص 

کنید، هدف باید  این کار، شما و هدف باید در یک دنیا قرار داشته باشید. هنگایم که از این اکشن استفاده یم 

Constitution Saving Throw  کند. اگر موفق شود  کاهش پیدا یم   0بریزد. در صورت شکست، جان او به

1d10 Necrotic Damage  خورد. یم 

Way of the Shadow 
وی یممانک ها ممکن است  کاری و گریز است. این مانکهایش در پنهانکنند که ارزش های راه سایه، از سنت  پت 

کنند. بعص  اوقات اعضای یک  کش خدمت یم ان جاسوس و آدم نینجا یا رقصنده سایه خوانده شوند و به عنو 

دهند و سوگند به رازداری درمورد هت  و  ای را تشکیل یم صومعه نینجا اعضای خانواده هستند و قبیله 

های دیگر بیشت  به صنف دزدان شباهت دارند و خدمات خود را به  کنند. صومعههایشان یاد یمماموریت 

فروشند. فارغ از  های آن را پرداخت کند، یم تواند هزینهان ثروتمند یا هرکس دیگری که یم زادگان، بازرگاننجیب 

 آموزان خود را دارند. ها انتظار اطاعت ی  چون چرای دانش هایشان، روئسای این صومعهروش 

Shadow Arts 

توانید با  ه عنوان یک اکشن، یمها استفاده کنید. بهای خاص اسپلتوانید از یک خود برای تکثت  جلوه ، یم 3از لول 
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را بدون نیاز به    Silenceیا  Darkness ،Darkvision ،Pass without Traceهای امتیاز یک، اسپل  2خرج 

یپ ها بزنید. عالوه بر این، اگر قبال آن را نیم اجزاء مادی آن   آموزید. را نت   یم Minor Illusionدانستید، کنت 

Shadow Step 

ای به سایه دیگر قدم بگذارید. هنگایم که در تارییک یا نور کم  آورید که از سایه دست یمتوانای  را به ، این 6در لول 

(Dim Lightقرار دارید، به عنوان یک بونس اکشن، یم ) توانید در تارییک یا  فوت به فضای خایل که یم 60توانید تا

دهید  له از نزدییک که قبل از پایان نوبت خود انجام یم نور کم مشاهده کنید، تلپورت کنید. پس از آن در اولی   حم

Advantage  .دارید 

Cloak of Shadows 

توانید از  ای از نور کم یا تارییک هستید، یمها ییک شوید. وقت  در منطقهاید که با سایه ، شما یاد گرفته 11در لول 

ای از نور شدید قرار د، اسپل نزنید تا در منطقهاکشن خود برای نامری  شدن استفاده کنید. تا زمای  که حمله نکنی

ید، نامری  یم   مانید. نگت 

Way of the Sun Soul 
 خود را به شکل اشعههای راه خورشید یممانک

ی
آموزند  ها یمهای سوزنده نور دربیاورند. آن آموزند که انرژی زندیک

 توسط روح هر موجود زنده را باز کند. تواند توانای  رها کردن نور انکار ناپذیر  که مدیتیشن یم

Radiant Sun Bolt 

وع این سنت از لول   های سوزنده نور جادوی  را پرتاب کنید. توانید اشعه، یم 3با شر

 Spellتوانید با اکشن اتک از آن استفاده کنید. این حمله ویژه یک آورید که یم دست یمیک گزینه حمله جدید به

Attack  فوی  است. شما در آن ماهر هستید و  30دوربرد با بردDexterity Modifier   خود را به تاس دمیج و

است. این تاس، همانطور که در ستون   d4و تاس دمیج آن  Radiantکنید. نوع دمیج آن اتک آن اضافه یم 

های رزیم جدول مانک نشان داده شده است، با باال رفی   لول مانک افزایش یم  یابد. هت 

کنید،  دهید و از این حمله ویژه به عنوان بخیسر از آن استفاده یم ت خود اکشن اتک را انجام یموقت  در نوب

 امتیاز یک خرج کنید تا حمله ویژه را دو بار به عنوان بونس اکشن انجام دهید.  1توانید یم

 
ی

ای که به عنوان  حمله   تواند برای هر نوعآورید، این حمله ویژه یم دست یم را به Extra Attackهنگایم که ویژیک

د. بخیسر از اکشن اتک انجام یم  دهید، مورد استفاده قرار گت 

Searing Arc Strike 

، توانای  این را دارید که یک خود را به سوی امواج سوزنده انرژی هدایت کنید. بالفاصله پس از آنکه اکشن  6در لول 

را به عنوان بونس   Burning Handsیک خرج کنید تا اسپل امتیاز   2توانید دهید، یم اتک را در نوبت خود انجام یم 

 اکشن بزنید. 

در لول باالتر خرج کنید. هر یک امتیاز یک اضاق  که رصف   Burning Handsتوانید امتیاز یک اضاق  برای اجرای یم

ان یم ( که یمبه عالوه هر امتیاز اضا  2دهد. حداکتر امتیاز یک )افزایش یم  1کنید، سطح طلسم را به مت   توانید برای  ق 

 اسپل هزینه کنید، برابر با نصف لول مانک شما است. 

Searing Sunburst 

کند. به عنوان یک  ، توانای  ایجاد یک گوی نوری را دارید که به صورت یک انفجار ویرانگر فوران یم11در لول 

کنید. گوی برای یک  وی  خود پرتاب یم ف 150ای در کنید و آن را به نقطهاکشن، به طرز جادوی  یک گوی ایجاد یم 

 کند. لحظه کوتاه اما کشنده به شک یک کره نور تابیسر فوران یم 

 2d6موفق باشد وگرنه  Constitution Saving Throwفوی  باید در یک   20هر موجود در آن شعاع 

Radiant Damage د. خورد. اگر موجودی پشت پوشش کامل مات باشد، نیازی نیست تاس بریز یم 
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امتیاز، خسارت  3کنید، تا حداکتر  توانید با خرج امتیاز یک، خسارت کره را افزایش دهید. هر امتیازی که رصف یم یم

 دهد. افزایش یم  2d6را 

Sun Shield 

ید. در شعاع ای درخشان و جادوی  قرار یم، شما در هاله17در لول  فوت اضاق  نور   30فوی  نور شدید و در   30گت 

 توانید نور را خاموش یا روشن کنید. ید. به عنوان یک بونس اکشن یمتابکم یم 

به بزند، یم اگر موجودی در حایل که این یم  اکشن خود به آن موجود  توانید با ری تابد با حمله از نزدیک به شما رص 

Radiant Damage  5برابر با + Wisdom Modifier   .وارد کنید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



t.me/YadollahDnD Yadollah’s Guide to D&D YadollahDnD.ir 

 
 

169 

Paladin 
Spell Slot 

5th 4th 3rd 2nd 1st 
 ها توانای  

 Features 

 Proficiencyامتیاز مهارت 

Bonus 

سطح 
Level 

- - - - - Divine Sense, Lay on Hands +2 1 

- - - - 2 
Divine Smite, Fighting Style, 

Spellcasting 
+2 2 

- - - - 3 Divine Health, Sacred Oath +2 3 

- - - - 3 Ability Score Improvement +2 4 

- - - 2 4 Extra Attack +3 5 

- - - 2 4 Aura of Protection +3 6 

- - - 3 4 Sacred Oath Feature +3 7 

- - - 3 4 Ability Score Improvement +3 8 

- - 2 3 4 - +4 9 

- - 2 3 4 Aura of Courage +4 10 

- - 3 3 4 Improved Divine Smite +4 11 

- - 3 3 4 Ability Score Improvement +4 12 

- 1 3 3 4 - +5 13 

- 1 3 3 4 Cleansing Touch +5 14 

- 2 3 3 4 Sacred Oath Feature +5 15 

- 2 3 3 4 Ability Score Improvement +5 16 

1 3 3 3 4 - +6 17 

1 3 3 3 4 Aura Improvements +6 18 

2 3 3 3 4 Ability Score Improvement +6 19 

2 3 3 3 4 Sacred Oath Feature +6 20 

Hit Points|  جان 

Hit Dice: 1d10 

Hit Points (Level=1): 10 + Constitution 

Modifier 

Hit Points (Level>1): 1d10 (6) + 

Constitution Modifier   به ازای هر لول باالتر از

 یک

 Proficiencies|  ها مهارت 

Armor: Light, Medium, Heavy, Shield 

Weapon: Simple, Martial 

Tool : - 

Saving Throw: Wisdom, Charisma 

 از لیست زیر:  اسکیل  2
[Athletics, Insight, Intimidation, Medicine, 

Persuasion, Religion] 

وع  ات رسی  Starting Equipment|  تجهی  

ات زیر به  پیشینهعالوه هرچه که از بازی را با تجهت  

(Backgroundخود یم )وع یم ید شر  کنید. گت 
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 سالح نظایم دو  یا  Shield یکو  سالح نظایم یک  •

 ساده  سالحیک  یا Javelinپنج  •

 Explorer’s Packیک یا  Priest’s Packیک  •

• Chain Mail یک  وHoly Symbol             درصورت

ات جایتمایل به وع   gp 10×5d4باال با  تجهت   بازی را شر

 کنید. یم

اش در نور آفتاب زره یک انسان با وجود گرد و غباری که فرا گرفته

ش را زمی   یم یم گذارد و دستانش را بر روی مردی به  درخشد. شمشت 

دهد. نوری الیه از دستانش بر مرد دم مرگ شدت مجروح قرار یم 

 شوند. های مرد بسته یمتابد و زخم یم

 قایم شده است، لباس سیاهش در شب او را 
ی

دوارق  پشت سنیک

شان را جشن  تقریبا نامری  یم  وزی اخت  کند. گرویه اورک که پت 

کند و دو اورک قبل از آنکه  زمزمه یم  کند و سوگندی را ها نفوذ یم اند را زیر نظر دارد. در سکوت، میان آنگرفته 

ند.   حت  بفهمند دشمت  آنجاست میمت 

رسد فقط او روشن است. در حایل که به غول  درخشد که به نظر یمایش جوری یم خندد و موی نقره الق  با وجد یم 

به یم  ه مقابلش رص  وز یمشود تا شانجام نور او بر  ور یماش مانند چشمانش شعلهزند نت    شود. تارییک مخوف پت 

وهای شر متحد هستند. خواه با سوگندی  ها هرچه باشد، پاالدین مبداء و ماموریت آن ها با سوگند خود در برابر نت 

ای مقدس مقابل ارواح طبیعت و پریان، یا در اوج ناامیدی و اندوه  به محراب خدایان در حضور کشیش، در بیشه

االدین عهدی عمیق است. یک منبع قدرت که مبارزی عابد را به قهرمای  مقدس  در بدترین لحظات، سوگند یک پ

 کند. تبدیل یم 

 نهضت عدالت 

خورد که از عدالت و نییک دفاع کند، که در کنار خوی  مقابل تارییک بایستد، و هرجا که شر  یک پاالدین سوگند یم 

ها لق  از عدالت تمرکز دارند، ویل همه آن های مختهای مختلف بر حوزه پنهان شده است شکارش کند. پاالدین

ها با خدایان رابطه نزدییک  دهد هستند. هرچند بسیاری از پاالدین ها قدرت الیه یم وابسطه به سوگندی که به آن

 آید. آید از خدا یم دارند، قدرت یک پاالدین همانقدر که از تعهد او به عدالت یم 

  بینند تا مها تعلیم یمها سال پاالدین
ی

هارت مبارزه و تسلط بر انواع سالح و زره پیدا کنند. با این حال، مهارت جنیک

ها قرار دارد: قدرت شفا دادن بیماران و مجروحان، شکست دادن ها در جایگاه دوم نسبت به قدرت جادوی  آنآن

وران و دفاع از معصومی   و همراهانشان در مبارزه برای عدالت.   شر

 دنیوی
 
 فراتر از زندگ

 از ماجراجوی  دور کند. هر  زن
 پر ماجرا است، مگر آنکه صدمات ماندگار او را برای مدی 

ی
 یک پاالدین یک زندیک

ی
دیک

 یم 
ی

ی به  پاالدین در خط مقدم کیهای  علیه شر زندیک ها در میان جنگجویان نادر هستند، اما حت  افراد کمت  کند. فایت 

شود، این رزمندگان مشاغل قبیل خود را ترک  راخوای  دریافت یمشوند. وقت  این فعنوان یک پاالدین فراخوانده یم

ند. بعص  اوقات سوگندهایشان آنکنند و برای مبارزه با شر سالح خود را به دست یمیم ها را به سمت و سوی  گت 

ی گرویه از شوالیه  به حق    ها ابتدا کند، اما حت  پس از آن وفاداری آنهای زبده هدایت یم تاج و تخت برای رهت 

 عدالت است، نه به تاج و تخت و کشور. 

ند. کاوش ویرانههای ماجراجو کار خود را بسیار جدی یمپاالدین تواند در جستجوی  ای باستای  یا غاری تاریک یم گت 

وزی در برابر آن یم  ین پت 
 باالتر از دستیای  به گنج باشد. شیطان همیشه در کمی   است و حت  کوچکت 

تواند  هدق 

 ل کیهان را از تارییک دور کند. تعاد



t.me/YadollahDnD Yadollah’s Guide to D&D YadollahDnD.ir 

 
 

171 

 Paladinساخت یک  
 
ی

ین جنبه شخصیت یک پاالدین، ماهیت ماموریت مقدس او است. اگرچه ویژیک های مربوط به سوگند شما تا  مهمت 

ریزی کنید. آیا شما بنده  شوند، با فکر کردن به سوگند خود برای انتخاب آن برنامه ظاهر نیم  3رسیدن به لول 

ف هستید یا شوالیهفداکار نییک،  ؟ آیا  وفادار به خدایان عدل و شر ای مقدس در زریه درخشان آماده مبارزه با شر

ای که سوگندش از  دانید یا شوالیهقهرمان پرافتخار نور هستید و هرآنچه که در برابر سایه ایستاده است را گرایم یم 

د؟ آیا شتر از بسیاری از خدایان شچشمه یمهای قدییم سنت ای تنها هستید که سوگند خورده که از  ما درمانده گت 

د، فرستاده شده به عنوان فرشته مرگ یا برای نیاز خود به انقام رانده یم  وران انتقام بگت   شوید؟شر

چطور به عنوان یک پاالدین فراخوانده شدید؟ آیا هنگام عبادت نجوای  از فرشته یا خدای  غیب شنیدید؟ آیا  

 –یل موجود در شما را حس کرد و تصمیم گرفت که شما را تعلیم دهد؟ آیا اتفاق  وحشتناک پاالدین دیگری پتانس 

ای مقدس وارد شدید و  شما را به سمت ماموریت خود سوق داد؟ شاید شما به بیشه –شاید تخریب خانه شما  

 شنیدید تا از چنی   پناهگاه
خستی   خاطرات خود  های خوب و زیبای  محافظت کنید. یا شاید شما از نفراخوای 

 یک پاالدین شما را فرا یم یم
ی

خواند، تقریبا گوی  که با آن هدف مهر و موم شده بر روح خود به  دانستید که زندیک

 اید. دنیا فرستاده شده 

ورانه دارد. اما یادتان باشد،  ور، یک پاالدین به ندرت گرایش اخالق  شر وهای شر تنها به عنوان نگهبان در برابر نت 
ور جای   . با دیدی تخیل شماستانر دیمرز د

ام خود صحبت کنید، شاید در دنیای او برای یک پاالدین شر

 وجود داشته باشد. 

 ساخت رسی    ع
باید باالترین ابیلیت     Strengthاگر قصد ساخت شی    ع یک پاالدین را دارید از این پیشنهادات استفاده کنید. اول، 

 .را انتخاب کنید Nobleد. دوم، پیشینه بعد از آن باش Charismaاسکور شما و  

 Features|  هاقابلیت 

Divine Sense 
 و حضور خوی  برای شما مانند موسیق  آسمای  در گوش شما ثبت 

حضور شر در حواس شما مثل بوی  مرص 

وهای  باز کنید. تا پایان نوبت بعدی خود،  شود. به عنوان یک اکشن، یم یم توانید آگایه خود را برای کشف چنی   نت 

(،  Celestialمحل قرار گرفی   موجودای  از جنس  ( و  Fiend)موجودات آسمای  )مردگان  Undead)شیاطی  

ی قایم نشده باشند را حس یم  60متحرک( را در  کنید. نوع موجود را  فوی  خود، در صوری  که کامال پشت چت  

 که تسخت  شده یا تحت  شوید ویل هویتش را نه. در همان شعاع، شما همچنی   یم متوجه یم 
توانید مکان یا اشیای 

 Charisma+    1توانید به تعداد  از این قابلیت یم  اند را شناسای  کنید. گرفتهقرار   Hallowتاثت  اسپیل مثل 

Modifier  احت بلند مصارف رصف شده خود را پس یم ید. خود استفاده کنید. بعد از اتمام یک است   گت 

Lay on Hands 
ک شما یم    Long Restعد از اتمام ها را التیام ببخشد. مخزی  از قدرت درمای  دارید که بتواند جراحتلمس متت 

و، یم دوباره پر یم   شفا دهید.  Hit Point 5لول پاالدین ×  توانید برابر با  شود. با استفاده از این نت 

ید تا مقداری جان به او برگردانید،  به عنوان یک اکشن، یم  توانید موجودی را لمس کنید و از مخزن خود انرژی بگت 

ان موجود در مخزن.   مت  
 تا حداکتر

و شخص را از یک بیماری یا مسمومیت درمان کنید. شما   5توانید با خرج  ز طرف دیگر، یم ا امتیاز از این نت 

ان مورد  توانید بیمارییم های متعدد یا سموم مختلق  را با یک استفاده از این قابلیت درمان کنید و برای هرکدام مت  

 نیاز امتیاز را خرج کنید. 

 ها( اثری ندارد. )سازه  Constructsدگان متحرک( و )مر  Undeadاین قابلیت بر 
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Divine Smite 
به یم، هنگایم که شما با سالح نزدیک 2از لول  عالوه بر   Spell Slotتوانید با خرج یک زنید، یم زن به موجودی رص 

است و با   2d8وارد کنید. دمیج اضافه برای یک اسپل اسالت لول یک   Radiant Damageآسیب عادی سالح 

یا    Undead. در صوری  که هدف  5d8شود، تا حداکتر به دمیج اضافه یم 1d8به ازای هر لول باالتر از یک 

Construct  1باشدd8 6خورد، تا حداکتر دمیج اضافه یمd8 . 

Fighting Style 
 ، یک روش مبارزه را از لیست زیر به عنوان تخصص خود انتخاب کنید. 2در لول 

 توانید یک روش را بیش از یکبار انتخاب کنید. وانید بیش از یک تخصص را بردارید نیم حت  اگر بت 

Defense 
 شود.  + اضافه یم1( شما ACاید به قدرت دفایع )هنگایم که زره پوشیده 

Dueling 
 ید. کن+ به تاس دمیج آن سالح اضافه یم2اید، زن و در دست دیگر سالچ نگرفته وقت  در یک دست سالح نزدیک

Great Weapon Fighting 
اندازید و هرچه بیاید  بیارید، تاس را دوباره یم  2یا  1اید و تاس دمیج  زی  را با دو دست گرفته هنگایم که سالح نزدیک 

را داشته باشد که بتوانید از این قابلیت   Versatileیا   Two-Handedکنید. سالح باید خاصیت را استفاده یم

 استفاده کنید. 

Protection 
به یم  5توانید ببینید به هدق  به جز شما در هنگایم که موجودی که یم  اکشن خود  توانید با ری زند، یم فوی  شما رص 

 بدهید. برای استفاده از این قابلیت باید در یک دست ست  داشته باشید.  Disadvantageبه تاس اتک 

Spellcasting 
ک همانند کلریک، به عنوان نماینده  های الیه را دارید. قابلیت استفاده از اسپلای متت 

 هاسازی و استفاده از اسپلآماده
و باالتر دارید. برای زدن ییک از   1های لول برای زدن اسپل  Spell Slotدهد که چند جدول کلس پاالدین نشان یم

های خود را پس از اتمام یک  ها، باید اسپل اسالت هم لول یا لول باالتر خرج کنید. همه اسپل اسالت این اسپل

Long Rest   ید. پس یم  گت 

کنید. برای این  کنید را آماده یم  توانید استفادههای  که یمهای پاالدین، شما لیست اسپلبا انتخاب از میان اسپل

و  در صورت نیاز به پایی   گرد کنید.(   1)حداقل  Charisma Modifier + ½ Paladin Levelکار، تعداد برابر با  

 ها باید از لویل باشد که اسپل اسالت آن را دارید. های پاالدین انتخاب کنید. این اسپل اسپل را از لیست اسپل

دارید. با کاریزما    2و دو اسپل اسالت لول  1باشید چهار اسپل اسالت لول  5یک پاالدین لول به طور مثال، اگر  

 Cure  1باشند. اگر اسپل لول  2یا  1توانند هر ترکیت  از چهار اسپل لول های آماده شما یم، لیست اسپل14

Wounds اده از یک اسپل آن اسپل را از لیست  از آن استفاده کنید. استف 2یا   1توانید با اسالت را آماده کنید، یم

 کند. های آماده حذف نیم اسپل

های آماده خود را تغیت  دهید. چنی   کاری نیاز به گذراندن توانید لیست اسپلیم  Long Restپس از اتمام یک 

 دقیقه برای هر لول اسپل برای هر اسپل در لیست شما نیاز است.  1وقت برای دعا و عبادت دارد: حداقل 
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Spellcasting Ability 
Charisma آید.  هر  های پاالدین است. جادوی شما از قدرت اعتقادات شما یم ابیلیت  جادوگری شما برای اسپل

کنید. عالوه بر این، از مادیفایر  استفاده یم  Charismaکند از اشاره یم  Spellcasting Abilityزمای  که اسپیل به 

Charisma  خود برای مشخص کردنSaving Throw DC   وAttack Roll های پاالدین خود استفاده  اسپل

 کنید. یم

Spell Save DC = 8 + Proficiency Bonus + Charisma Modifier 

Spell Attack Modifier = Proficiency Bonus + Charisma Modifier 

Spellcasting Focus 
های پاالدین استفاده  برای اسپل Spellcasting Focus( به عنوان Holy Symbolتوانید از یک نشان مذهت  )یم

 کنید. 

Divine Health 
، جادوی الیه درون شما باعث  3از لول 

 شود نسبت به بیماری مصون باشید. یم

Sacred Oath 
رسید، سوگندی یم  3هنگایم که به لول 

خورید که شما را تا ابد به عنوان یک  یم

کند. تا این زمان شما در  پاالدین متعهد یم

اید، متعهد به مست  اما  مرحله مقدمای  بوده 

اید. اکنون از لیست هنوز به آن قسم نخورده 

های موجود ییک را انتخاب کنید.  سوگند 

به شما   20و   15 ،7،  3انتخاب شما در لول 

 
ی

 های  یم ویژیک
ی

 Oathها شامل دهد. این ویژیک

Spells   وChannel Divinity شوند. یم 

Oath Spells 
های سوگند شما  شوند. اسپلهای خودش را دارد که بسته به لول پاالدین شما داده یم هر سوگند لیست اسپل

 شوند. کنید محاسبه نیم یم های  که هر روز آماده همیشه آماده هستند و در تعداد اسپل 

های پاالدین نباشد به هر حال برای شما اسپل پاالدین های سوگند شما باشد که از اسپل اگر اسپیل در اسپل 

 باشد. یم

Channel Divinity 
  Channel Divinityهای  جادوی  به بار بیاورید. هر دهد تا انرژی الیه را هدایت کنید تا جلوه سوگند شما اجازه یم 

 دهد. ارائه شده توسط سوگند شما نحوه استفاده از آن را توضیح یم 

کنید که از کدام گزینه استفاده کنید. بعد از آن، نیاز به  کنید انتخاب یماستفاده یم Channel Divinityوقت  از  

Short    یاLong Rest   دارید تا بتوانید دوباره ازChannel Divinity  .استفاده کنید 

های اسپل  DCمورد نیاز برابر با  DCدارند. در این صورت  Saving Throwها نیاز به Channel Divinityبعص  

 پاالدین شما است. 

Ability Score Improvement 
ید. نیم  1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یم یم  4هنگایم که به لول   توانید با این قابلیت  عدد باال بت 

 سوگند  شکست
  رفتاری  استاداردهای باالترین تا   دارد سیع  همواره  پاالدین یک

 است.  الخطا  جایز پاالدین ترینایمان  با  حت   اما  کند، حفظ را 

  باید  گایه است، سخت حد  از بیش صحیح مست   اوقات گایه

  باعث  احساسات اوقات گایه  و داد انجام شر  دو میان  انتخای  

 بگذارد.  پا   زیر را  خود  سوگند  پاالدین یک شوندیم

  یک از معموال است شکسته را  سوگندش که پاالدین یک

  برای   است ممکن طلبد. یم  آمرزش کیش  هم پاالدین یا   کلریک

د روزه بخشش  کند.  عبادت روز شبانه یا   بگت 

  و است شکسته را  خود سوگند عمد از پاالدین  که صوری   در

 ترجدی  خییل  توانندیم عواقب  نیست پشیمان خود کرده از

 مجبور  است ممکن پاالدیت    چنی     DM نظر به  بسته باشند. 

  از هم شاید شود.   دیگر  کلیس انتخاب و خود کلس   ترک به

 در  موجود  )سوگندشکن( OATHBREAKER گزینه

DUNGEON MASTER’S GUIDE  شود.  استفاده 
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ید.   20ای را باالتر از ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Extra Attack 
به بزنید. کنید یم استفاده یم Attack، هنگایم که در نوبت خود از اکشن 5در لول   توانید به جای یکبار، دوبار رص 

Aura of Protection 
ای  برابر   Saving Throwفوی  شما مجبور به ریخی    10، هرگاه که شما یا ییک از دوستانتان در 6از  لول  باشد، مت  

هوش  ی چنی   کاری باید به شود. برااضافه یم  Saving Throw( به این 1شما )حداقل  Charisma Modifierبا 

 باشد. 

 رسد. فوت یم  30، ُبرد این قابلیت به  18در لول  

Sacred Oath Feature 
ید. خود یم Sacred Oath، قابلیت  از 7در لول    گت 

Ability Score Improvement 
ید. نیم  1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یم یم  8هنگایم که به لول  توانید با این قابلیت  عدد باال بت 

ید.   20ای را باالتر از ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Aura of Courage 
)هراسان(  Frightenedهوش هستید توانید هنگایم که بهفوی  شما نیم  10، شما یا دوستانتان در 10از لول 

 بشوید. 

 رسد. فوت یم  30، ُبرد این قابلیت به  18در لول  

Improved Divine Smite 
بات سالح نزدیک ، چنان با قدرت عدل اشباع شده 11در لول  خود همراه  زن شما قدرت الیه را با اید که تمام رص 

به یمدارند. هرگاه که به موجودی با سالح نزدیک   شود. اضافه وارد یم  1d8 Radiant Damageزنید زن رص 

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  12هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Cleansing Touch 
 توانید با اکشن خود یک اسپل را از روی خود یا یک موجود مایل بردارید. ، یم 14از لول 

مصارف   Long Restخود استفاده کنید. بعد از اتمام یک   + کاریزما مادیفایر 1توانید به تعداد  از این قابلیت یم 

ید. رصف شده خود را پس یم   گت 

Sacred Oath Feature 
ید. خود یم Sacred Oath، قابلیت  از 15در لول   گت 
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Ability Score Improvement 
ید. نیم 1و ابیلیت  را عدد یا د 2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  16هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Aura Improvements 
 رسد. فوت یم   30شما به  Aura of Protectionو  Aura of Courage، ُبرد  18در لول 

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  19هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Sacred Oath Feature 
ید. خود یم Sacred Oath، قابلیت  از 20در لول   گت 

 

Sacred Oath (Paladin Subclass) 
Oath of the Ancients 

 Feyهای که بعص  اوقات شوالیه   ها ها قدمت دارد. این پاالدینها و آیی   درویید سوگند باستانیان به اندازه نژاد الف

کنند که در مبارزه کیهای  علیه تارییک  شوند، سوگند یاد یم های شاخدار نامیده یم های ست   یا شوالیه)پریان(، شوالیه

کت کنند زیرا آن های زیبا و حیات بخش جهان را دوست دارند، نه لزوما به این دلیل که به اصول عزت،  ها چت   شر

برگ، شاخ یا    –های در حال رشد چت    ها زره و لباس خود را با تصاویراعتقاد داشته باشند. آن شجاعت و عدالت

 و نور در جهان منعکس کنند. یم  –گل 
ی

 آرایند تا تعهد خود را برای حفظ زندیک

 اصول باستانیان

رای  از قانون یا  شماری حفظ شده است. این سوگند بیش از هرگونه نگهای ی  اصول سوگند باستانیان برای قرن

 هرج و مرج بر اصول خوب تاکید دارد. چهار اصل مرکزی آن ساده است. 

با اعمال رحمت، مهربای  و بخشش خود، چراغ امید را در جهان روشن کنید و ناامیدی را از  نور را روشن کنید. 

ید.   بی   بت 

، عشق و خنده نور را پناه بدید.  ، زیبای  وری که آن را یم در جای  که در دنیا خوی  بلعد  وجود دارد، در برابر شر

وهای  که آن را عقیم یم   شکوفا است، در مقابل نت 
ی

 کنند ایستاده باشید. ایستاده باشید. در جای  که زندیک

د،  نور خود را حفظ کنید.  ید. اگر اجازه دهید نور در قلب شما بمت   لذت بت 
از آواز و خنده، از زیبای  و هت 

 را در دنیا حفظ کنید. توانید آن نیم 

 یم نور باشید. 
ی

کنند. بگذارید نور شادی و شجاعت در چراغ باشکویه باشید برای همه کسای  که ناامید زندیک

 همه کارهای شما روشن باشد. 
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Oath Spells 

 آورید. دست یمهای سوگند را در لول پاالدین ذکر شده به اسپل

 لول پاالدین  هااسپل

Ensnaring Strike, Speak with Animals 3 

Moonbeam, Misty Step 5 

Plant Growth, Protection from Energy 9 

Ice Storm, Stoneskin 13 

Commune with Nature, Tree Stride 17 

Channel Divinity: Nature’s Wrath 

وهای اولیه برای به دام انداخی   یک دشمن استفاده کنید. به  یم  نت 
توانید از چنل دیوینیت  خود برای فراخوای 

فوی  شما که   10مانندی شوید که به موجودی در  توانید باعث رویش گیاه پیچنده روح عنوان یک اکشن، یم

موفق باشد یا   Dexterity Saving Throwیا  Strengthکنند. هدف باید در یک توانید ببینید دست پیدا یم یم

( شود. موجود در حایل که توسط گیاه پیچنده مهار شده است، تاس نجات خود را در انتهای  Restrainedمهار )

 رود. از بی   یم  شود و گیاه کند. با موفقیت، آزاد یم هر نوبت خود تکرار یم

Channel Divinity: Turn the Faithless 

 استفاده کنید که شنیدن آن برای پریان و شیاطی   دردناک توانید یم
از چنل دیوینیت  خود برای گفی   کلمات باستای 

تواند  فوی  شما که یم  30در  Fiendیا  Feyدهید و هر است. به عنوان یک اکشن، نماد مقدس خود را نشان یم

دقیقه یا تا زمای  که آسیب   1رای بریزد. در صورت شکست، موجود ب Wisdom Saving Throwبشنود باید یک 

 شود. یم  Turnببیند 

رن شده باید نوبت خود را رصف تالش برای دور شدن از شما تا جای  که یم  تواند با  تواند بکند و نیم یک موجود تر

 تواند فقط از اکشن داشته باشد. برای اکشن خود، یمتواند ری فوی  شما حرکت کند.  همچنی   نیم  30میل خود به 

شود، فرار کند. اگر جای  برای حرکت وجود  استفاده کند یا سیع کند از اثری که مانع از حرکت آن یم Dashاکشن 

 استفاده کند.  Dodgeتواند از اکشن  نداشته باشد، یم 

رن شدن آشکار  Illusionاگر شکل واقیع موجود توسط یک جادوی  ، تغیت  شکل یا اثر دیگری پنهان شود، هنگام تر

 د. شو یم

Aura of Warding 

ی جادوی  را تشکیل یم 7از لول   دهد. شما و دوستای  که در  ، جادوی باستان به شدی  بر شما نهفته است که ست 

 دارید.  Resistanceها فوی  شما قرار دارند، در برابر آسیب جادو  10فاصله 

 یابد. فوت افزایش یم  30، دامنه این هاله به 18در لول 

Undying Sentinel 
جان سقوط کنید. به   1توانید در عوض به شوید، یم رسد و درجا کشته نیم یم  0که جان شما به   ، هنگایم15از لول 

، نیم احت طوالی  را به پایان برسانید دوباره از آن استفاده  محض استفاده از این توانای  توانید تا زمای  که یک است 

 کنید. 

ی را ندارید و ن  توانید به طرز جادوی  پت  شوید. یم عالوه بر این، هیچ یک از نقایص دوران پت 

Elder Champion 
ید. به عنوان مثال، ممکن است  ، یم 20در لول  وی باستای  از طبیعت را بگت  توانید به انتخاب خود شکل یک نت 

د، موهای شما برگ مانند یا خزه شود، شاخ گوزن مانند یا   پوست شما ست   شود یا بافت  شبیه درخت به خود بگت 
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 دربیاوردید.  یال شت  

 کنید: دقیقه، مزایای زیر با کسب یم 1دهید. به مدت با استفاده از اکشن خود، تغیت  شکل یم

وع هر نوبت خود،  •  کنید. جان بازیای  یم  10در شر

توانید آن را در عوض با بونس اکشن خود  زنید، یم اکشن یم  1هرزمان که اسپل پاالدیت  با مدت اجرای  •

 اجرا کنید. 

های شما  های پاالدین و چنل دیوینیت  های نجات خود برابر اسپلفوی  شما در تاس 10دشمنان در  •

Disadvantage  .دارند 

احت طوالی  را تمام نکنید نیم  توانید دوباره از آن  هنگایم که از این قابلیت استفاده کردید، تا زمای  که یک است 

 استفاده کنید. 

Oath of Conquest 
د با دشمنان خود به دنبال شکوه و مطیع های  را فرا یم پاالدینسوگند فتح   ها هستند. سازی آنخواند که در نت 

وهای هرج و مرج را در هم بشکنند. کسای  که این سوگند  ها کاق  نیست. آنبرقراری نظم برای این پاالدین ها باید نت 

های جنگ و قدرت منظم  به خدایان یا فلسفهشوند که های  عبوس و ظالمانه جمع یم خورند در محفلرا یم

 کنند. خدمت یم 

شوند و برای قانون باالتر از رحمت ارزش  روند که با قدرت جهنم همگام یم ها تا جای  پیش یم برچ  از این پاالدین

هشدار پوشانند، های خود را با غنایم گرفته شده از دشمنان سقوط کرده یمهای جهنیم زره شوند. شوالیه قائل یم

های این سوگند اغلب به  ها و احکام اربابشان را دارد. دیگر پاالدین وحشتنایک برای هرکیس که جرات مخالفت با آن

 کنند. های جهنیم این سوگند مقاومت یم شدت مقابل شوالیه 

 اصول فتح 

 کند. خورد، اصول فتح را بر روی بازویش داغ یم پاالدیت  که این سوگند را یم 

وزی باید چنان طاقت ا خاموش کن. شعله امید ر  فقط شکست دادن یک دشمن در جنگ کاق  نیست. پت 

 را خاتمه دهد. ترس  فرسا باشد که اراده دشمنان برای جنگ برای همیشه خرد شود. یک تیغه یم 
ی

تواند یک زندیک

اتوری خاتمه دهد. یم  تواند به یک امت 

وزی، هیچ مخالفت  با مشت آهنی   حکومت کن.   را تحمل نکنید. حرف شما قانون است. کسای  که  پس از پت 

ند. کسای  که از آن شپیج  یمکنند مورد پسند قرار یماز آن اطاعت یم کنند، به عنوان یک نمونه برای همه  گت 

 شوند. ها را دنبال کنند مجازات یم کسای  که ممکن است راه آن 

حکومت کنید. سپس، باید قدرتمندتر شوید و    تا جای  که شخص قویت  ظاهر شود باید قدرت باالی همه. 

 چالش را برآورده کنید، یا خود را نابود کنید. 

Oath Spells 

 آورید. دست یمهای سوگند را در لول پاالدین ذکر شده به اسپل

 لول پاالدین  ها اسپل

Armor of Agathys, Command 3 

Hold Person, Spiritual Weapon 5 

Bestow Curse, Fear 9 

Dominate Beast, Stoneskin 13 

Cloudkill, Dominate Person 17 
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Channel Divinity: Conquering Presence 

توانید از چنل دیوینیت  خود برای هولناک به نظر رسیدن استفاده کنید. به عنوان یک اکشن، هر موجودی که در  یم

بریزید. در صورت   Wisdom Saving Throwکنید که یک کنید را مجبور یم بینید و انتخاب یمفوی  خود یم  30

تواند تاس  زده یمد. موجود وحشتکن( یمFrightenedشکست، هدف به مدت یک دقیقه از شما وحشت )

 نجات را در پایان هر نوبتش تکرار کند و در صورت موفقیت اثر آن را خاتمه دهد. 

Channel Divinity: Guided Strike 

به زدن با دقت فراطبییع استفاده کنید. هنگایم که تاس حمله را یم یم ریزید،  توانید از چنل دیوینیت  خود برای رص 

دهید، اما  + به آن اضافه کنید. این کار را بعد از دیدن تاس انجام یم10استفاده از چنل دیوینیت  خود توانید با یم

به یمکه دیقبل از آن . ام بگوید رص   خورد یا خت 

Aura of Conquest 

د. هالیه از ای تهدیدآمت   دور شما را یم ( نیستید هالهIncapacitated، هنگایم که ناتوان )7از لول     10هر جهت گت 

 شود. فوت از شما امتداد دارد، اما از پوشش کامل رد نیم 

سد ) یابد و اگر موجودی نوبت خود را در  کاهش یم   0(، شعتش در هاله به Frightenedاگر موجودی از شما بت 

 خورد. برابر با نصف لول پاالدین شما یم   Psychic Damageجا آغاز کند، آن

 یابد. فوت افزایش یم  30به ، دامنه این هاله  18در لول 

Scornful Rebuke 
شوند. هر وقت موجودی به  ، کسای  که جرات حمله به شما را دارند به دلیل جسارت خود مجازات یم15از لول 

به بزند،   خورد. برای این کار، باید  ( یم 1شما )حداقل  Charisma Modifierبرابر با   Psychic Damageشما رص 

 ( نباشید. Incapacitatedشما ناتوان )

Invincible Conqueror 
توانید با جادو تبدیل  کنید. به عنوان یک اکشن، یم العاده را پیدا یم ، توانای  استفاده از قدرت رزیم خارق 20لول در 

 دقیقه مزایای زیر را کسب کنید:  1به تجیل فتح شوید و برای 

 دارید.   Resistanceدر مقابل تمام انواع دمیج  •

به اضافه، یم کنید هنگایم که در نوبت خود از اکشن اتک استفاده یم  • ای وارد  توانید در همان اکشن رص 

 کنید. 

بات از نزدیک شما در صوری  که تاس  •  شوند. حساب یم Criticalبیاید  20یا  19رص 

احت طوالی  را تمام نکنید نیم  توانید دوباره از آن  هنگایم که از این قابلیت استفاده کردید، تا زمای  که یک است 

 استفاده کنید. 

Oath of the Crown 
های تمدن، اعم از روح یک ملت، وفاداری به یک حاکم، یا خدمت به خدای قانون و حاکمیت،  سوگند تاج به آرمان 

کنند که  ویژه قوانیت  یم کنند خود را وقف خدمت به جامعه و بههای  که این سوگند را یاد یم خورد. پاالدین قسم یم

های آشفته بربرها  ا نگهبانان مراقب روی دیوارها هستند، در برابر موج هدهد. این پاالدینجامعه را به هم پیوند یم 

اند و معموال به عنوان نگهبان، نمونه یا مراقب شناخته  که تهدیدی است برای تمایم آنچه تمدن ساخته ایستاده 

ت یک ملت یا  ای در خدمکنند عضوی از یک محفل شوالیههای  که این سوگند را یاد یم شوند. غالبا، پاالدینیم

 خورند. حاکم هستند و به عنوان بخیسر از پذیرش در صفوف این محفل سوگند خود را یم 
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 اصول تاج

ا توسط حاکمیت  که سوگند آن  شود، اما به طور کیل بر اصول  ها به آن قسم خورده تنظیم یم اصول سوگند تاج اکتر

 کند. زیر تاکید یم 

های تمدن را در کنار هم نگه داشته و باید به  قانون باالترین اهمیت را دارد. قانون، مالی  است که سنگقانون. 

ام گذاشت. آن   احت 

 ی  حرف شما ضمانت شما است. بدون وفاداری، سوگند وفاداری. 
 معت  است. ها و قوانی  

های طاقت فرسا انجام  چه را که برای نظم باید انجام دهید را حت  مقابل شانس باید مایل باشید آنشجاعت. 

 کند؟کار را یمدهید. اگر عمل نکنید، پس چه کیس این 

عواقب عملکرد خود کنار بیایید، شما مسئول  باید با مسئولیت. 

 انجام وظایف و تعهدات خود هستید. 

Oath Spells 

 آورید. دست یمهای سوگند را در لول پاالدین ذکر شده به اسپل

 

Channel Divinity: Champion 

Challenge 

د به عنوان یک بونس اکشن، چالیسر ایجاد یم  کند. هر موجودی  با شما یم کنید که موجودات دیگر را مجبور به نت 

  Wisdom Saving Throwتواند شما را ببیند، باید یک فوی  شما است و یم  30کنید که در فاصله که انتخاب یم 

(  Incapacitatedفوی  شما دورتر شود. اگر ناتوان ) 30تواند با میل خود از بریزد. در صورت شکست، هدف نیم 

ید یا موجود از   شود. ی  شما دورتر باشد اثر تمام یمفو  30باشید یا بمت 

Channel Divinity: Turn the Tide 

توانید موجودات آسیب دیده را با چنل دیوینیت  خود تقویت کنید. هر موجود  به عنوان یک بونس اکشن، یم 

شته باشد،  فوی  شما صدای شما را بشنود، اگر بیش از نییم از جان خود را ندا 30دلخواه شما که بتواند در فاصله 

 آورد. ( جان بدست یم 1شما )حداقل   1d6 + Charisma Modifierمقداری برابر با 

Divine Allegiance 

اکشن خود به صورت جادوی   توانید با ری بیند، یمفوی  شما آسیب یم  5، هنگایم که موجودی در فاصله 7از لول  

بینید. آن موجود آسیب نبیند. در عوض، شما آسیب یم سالمت  خود را با آن موجود جابجا کنید و باعث شوید که  

ی نیست. این آسیب به هیچ   وجه قابل کاهش و جلوگت 

Unyielding Spirit 
 دارید.  Advantage(  Stunned( و شوکه شدن )Paralyzedهای نجات مقابل فلج شدن )، در تاس 15از لول 

Elder Champion 
د الها20در لول    1توانید برای مدت م بخش کسای  است که هم هدف با شما هستند. یم، حضور شما در میدان نت 

 ساعت از مزایای زیر استفاده کنید: 

جادوی  از سالح Slashingو  Bludgeoning ،Piercingهای مقابل دمیج •   Resistanceهای غت 

 دارید. 

 دارند.  Advantageفوی  شما هستند در تاس نجات مرگ  30متحدای  که در  •

 لول پاالدین  ها اسپل

Command, Compelled Duel 3 

Warding Bond, Zone of Truth 5 

Aura of Vitality, Spirit Guardians 9 

Banishment, Guardians of Faith 13 

Circle of Power, Geas 17 
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 دارند.  Wisdom ،Advantageفوی  شما هستند در تاس نجات   30دای  که در شما و متح •

ید زودتر از موعد تمام یم Incapacitatedاین اثر در صوری  که ناتوان ) شود. هنگایم که از این  ( شوید یا بمت 

احت طوالی  را تمام نکنید نیم   ن استفاده کنید. توانید دوباره از آقابلیت استفاده کردید، تا زمای  که یک است 

Oath of Devotion 
، پاالدیت  را به بلندترین آرمان

ی
دیک ها که گایه  دهد. این پاالدینهای عدالت، فضیلت و نظم پیوند یم سوگند شست 

آل بدل  ایده  های درخشان به شوالیه شوند، در زره های سفید یا رزمندگان مقدس خوانده یم اوقات سوارکار، شوالیه

ها خود را با باالترین استانداردهای رفتاری  کنند. آنافتخار در راه عدالت و منافع نیک خدمت یم شوند و با یم

، از سایر مردم جهان را نت   همان استانداردها را انتظار دارند. بسیاری از کسای  که این قضاوت یم کنند و برچ 

 خود  خورند وقف خدایان قانون و نیکوکاری هستند و از اصو سوگند را یم 
ی

دیک ل خدایان خود به عنوان معیار شست 

ند و تصاویر بال را به عنوان آرمان خود در نظر یم  – بندگان کامل خت   –ها فرشتگان کنند. آناستفاده یم های  گت 

 دهند. خود قرار یم خود یا زره فرشته را در کاله 

 
 
دگ  اصول رسسیی

های این سوگند در این اصول سهیم  متفاوت است، اما پاالدیناگرچه سخنان و ساختار دقیق سوگندهای یاد شده 

 هستند. 

 دروغ نگویید و تقلب نکنید. بگذارید حرف شما قول شما باشد. صداقت. 

سید، گرچه احتیاط خردمندانه است. . شجاعت  هرگز از اقدام نت 

کنند مجازات کنید.  تهدید یم ها را به دیگران کمک کنید، از افراد ضعیف محافظت کنید و کسای  که آنشفقت. 

 به دشمنان خود رحم کنید، اما آن را با خرد معتدل کنید. 

یف شما برای آن افتخار.  ین  با دیگران با انصاف رفتار کنید و بگذارید کارهای شر ها نمونه باشد. در حایل که کمت 

 کنید، تا جای  که ممکن است نییک کنید. آسیب را وارد یم 

ده شده خود و عواقب آن مسئول اعمالوظیفه.  اند محافظت کنید و از کسای   ها باشید، از افرادی که به شما ست 

 که بر شما قدرت عادالنه دارند اطاعت کنید. 

Oath Spells 

 آورید. دست یمهای سوگند را در لول پاالدین ذکر شده به اسپل

 لول پاالدین  ها اسپل

Protection from Evil and Good, Sanctuary 3 

Lesser Restoration, Zone of Truth 5 

Beacon of Hope, Dispel Magic 9 

Freedom of Movement, Guardian of Faith 13 

Commune, Flame Strike 17 

 

Channel Divinity: Sacred Weapon 

توانید با استفاده از چنل دیوینیت  خود، یک سالح را که در دست دارید با انرژی مثبت  به عنوان یک اکشن، یم 

کنید )حداقل  اضافه یم خود را به تاس حمله آن سالح  Charisma Modifierدقیقه،   1آغشته کنید. به مدت 

کند. اگر سالح از قبل  از آن نور کم ساطع یم  فوت فراتر  20فوی  نور شدید و  20+(. این سالح همچنی   در شعاع 1

 جادوی  یم
 شود. جادوی  نباشد، برای مدت زمان طوالی 
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توانید این اثر را در نوبت خود به عنوان بخیسر از هر اکشن دیگری تمام کنید. اگر دیگر این سالح را در  شما یم 

 یابد. ین اثر پایان یم(، اUnconsciousاید )کنید یا بیهوش شده دست ندارید یا حمل نیم 

Channel Divinity: Turn the Unholy 

 خود، دعای  علیه شیاطی   و  به عنوان یک اکشن، نماد مقدس خود را ارائه یم 
دهید و با استفاده از چنل دیوینیت 

 Wisdomفوی  شما صدایتان را بشنود باید  30تواند در که یم  Undeadیا   Fiendخوانید. هر مردگان متحرک یم 

Saving Throw    ،بریزد. اگر در آن شکست بخورد، به مدت یک دقیقه یا تا زمای  که دمیج بخوردTurn  .میشود 

رن شده باید نوبت خود را رصف تالش برای دور شدن از شما تا جای  که یم  تواند با  تواند بکند و نیم یک موجود تر

تواند فقط از اکشن داشته باشد. برای اکشن خود، یمتواند ری فوی  شما حرکت کند.  همچنی   نیم  30میل خود به 

شود، فرار کند. اگر جای  برای حرکت وجود  استفاده کند یا سیع کند از اثری که مانع از حرکت آن یم Dashاکشن 

 استفاده کند.  Dodgeتواند از اکشن  نداشته باشد، یم 

Aura of Devotion 

(  Charmedتوانند در حایل که شما هوشیار هستید شیفته )رند، نیم فوی  شما قرار دا  10شما و متحدای  که در 

 شوند. 

 یابد. فوت افزایش یم  30، دامنه این هاله به 18در لول 

Purity of Spirit 
 هستید.  Protection from Evil and Good، همیشه تحت تاثت  اسپل 15از لول 

Holy Nimbus 
دقیقه، نور درخشان در شعاع   1ای از نور خورشید بتابید. به مدت توانید هالهیم، به عنوان یک اکشن، 20در لول 

 تابد. فوت فراتر از آن نور کم یم  30تابد و فوت از شما یم  30

وع کند،   خورد. یم Radiant Damage 10هرگاه دشمت  در زیر نور شدید نوبت خود را شر

  Advantageریزید ها یم Undeadها و Fiendهای علیه اسپل های نجای  کهعالوه بر این، در این مدت، در تاس

 دارید. 

احت طوالی  را تمام نکنید نیم  توانید دوباره از آن  هنگایم که از این قابلیت استفاده کردید، تا زمای  که یک است 

 استفاده کنید. 

Oath of Glory 
با اعمال قهرمانانه به شکوه و افتخار برسند.   ها و همراهانشان قرار استهای سوگند شکوه معتقدند که آن پاالدین

 کنند تا همیشه برای شنوشت آماده باشند. بینند و همراهان خود را تشویق یمها با کوشش بسیار آموزش یمآن

 اصول شکوه

 دهد که ممکن است روزی در افسانه بدرخشد. اصول سوگند ، پاالدین را به تالیسر برای قهرمای  سوق یم

 تالش کنید تا با کارهای باشکوه شناخته شوید، نه با کلمات. از گفتار. اقدام بیش 

ها روبرو شوید و متحدان خود را تشویق کنید تا همراه  با شجاعت با سخت  ها امتحای  بیش نیستند. چالش 

 شما روبرو شوند. 

 آن را درک کرد. مانند سنگ خام، بدن شما باید کار کند تا بتوان توانای  بالقوه بدن را آماده کنید. 

ه یم برای غلبه بر ناکایمانضباط روح.  کند، باید روح خود را مضبط  های درون که شکوه شما و دوستانتان را تت 

 بسازید. 
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Oath Spells 

 آورید. دست یمهای سوگند را در لول پاالدین ذکر شده به اسپل

 لول پاالدین  ها اسپل

Guiding Bolt, Heroism 3 

Enhance Ability, Magic Weapon 5 

Haste, Protection from Energy 9 

Compulsion, Freedom of Movement 13 

Commune, Flame Strike 17 

 

Channel Divinity: Peerless Athlete 

توانید از چنل دیوینیت  خود برای تقویت توانای  ورزیسر خود استفاده کنید. به مدت  به عنوان یک بونس اکشن یم 

توانید  دارید؛ یم  Dexterity (Acrobatics)  ،Advantageو  Strength (Athletics)ها دقیقه، در تاس  10

فوت افزایش    10های شما د کنید. و فاصله پرش دوبرابر بیشت  از حد نرمال وزن حمل کنید، هل دهید، بکشید و بلن 

 یابد )این مسافت اضاق  به صورت عادی هزینه حرکت را دارد(. یم

Channel Divinity: Inspiring Smite 

 
ی

خود به   Channel Divinityتوانید از  ، یمDivine Smiteبالفاصله پس از آسیب رساندن به موجودی با ویژیک

فوی  شما جان موقت بدهید.   30عنوان یک بونس اکشن استفاده کنید و به موجودای  شامل خود و متحدانتان در 

ان کیل جان موقت برابر  تواند هرطور که دوست دارید بی   موجودات  باشد که یمیم  2d8 + Paladin Classمت  

 تقسیم شود. 

Aura of Alacrity 

دهد. درصوری  که ناتوان  ای بوجود بیاورید که به شما و همراهانتان شعت  فراطبییع یمتوانید هاله ، یم 7از لول  

(Incapacitated نباشید، شعت راه رفی   هر متحدی که نوبت خود را در )وع کند، تا پایان آن    5 فوی  شما شر

 یابد. فوت افزایش یم   10نوبت 

 د. یابفوت افزایش یم  10، دامنه این هاله به 18در لول 

Glorious Defense 
فوی  شما که   10توانید دفاع را به یک حمله ناگهای  تبدیل کنید. هنگایم که شما یا موجود دیگری در ، یم 15از لول 

به یم   Charisma Modifierاکشن خود مقداری برابر با توانید با ری بیند، یم ای با تاس حمله یمتوانید ببینید، رص 

وی1خود )حداقل  توانید به عنوان بخیسر از آن  هدف اضافه کنید. اگر حمله خطا رفت، یم   ACدفایع یا  +( به نت 

یط که مهاجم در محدوده سالح شما باشد. ری  اکشن، یک حمله با سالح نزدیک علیه مهاجم انجام دهید، به شر

 به دفعای  برابر با یم
ی

اده کنید و هنگایم که  خود )حداقل یک بار( استف  Charisma Modifierتوانید از این ویژیک

احت بلند را تمام یم   کنید. کنید، تمام موارد مرصف شده را بازیای  یم یک است 

Living Legend 
تقویت کنید. به   –آمت    چه واقیع چه اغراق  –های اعمال خود توانید کارهای بزرگ خود را با افسانه، یم 20در لول 

 کنید: زیر را کسب یمدقیقه مزایای  1عنوان یک بونس اکشن، به مدت 

ک شده •  دارید.   Advantageهای کاریزما اید، در تمام ابیلیت  چکمتت 

به سالح شما خطا یم  •  توانید باعث موفقیت حمله شوید. رود یم یک بار در هر نوبت خود هنگایم که رص 
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د از اکشن خود دوباره تاس بریزید. بای توانید با ری شکست بخورید، یم  Saving Throwاگر در یک  •

 نتیجه تاس دوم استفاده کنید. 

احت طوالی  را تمام نکنید نیم  توانید دوباره از آن  هنگایم که از این قابلیت استفاده کردید، تا زمای  که یک است 

 خرج آن کنید.  5استفاده کنید، مگر آنکه یک اسپل اسالت لول 

Oath of Redemption 
ی دشوا ی که به مبارز مقدیس نیاز دارد که فقط به  ر قرار یمسوگند رستگاری یک پاالدین را در مست  دهد، مست 

کنند معتقدند که هر  های  که خود را وقف این سوگند یم عنوان آخرین چاره از خشونت استفاده کند. پاالدین 

ین  تواند یط کند. اتوان دوباره به راه راست هدایت شود و راه احسان و عدالت رایه است که هرکیس یمشخص یم 

ور روبرو یم پاالدین ور شر شوند و دمشنان خود را فقط  ها به امید هدایت دشمنانشان به سوی نور با موجودات شر

کنند به  های  که این مست  را دنبال یم کشند که چنی   عمیل به وضوح باعث نجان جان دیگر شود. پاالدینزمای  یم 

 شوند. گر شناخته یمعنوان ناچ  و فدیه 

 ی اصول رستگار 

 کند. اصول سوگند رستگاری یک سطح عایل از صلح و عدالت را حفظ یم

 های صلح طوالی  مدت هستند. حل است. دیپلمایس و تفاهم مست  خشونت آخرین راه صلح. 

 را در یک حالت معصوم آغاز یم گنایه. ی  
ی

وهای تاریک است  کنند و این محیط آن همه مردم زندیک ها یا نفوذ نت 

های دنیای  کامال ناقص،  دهد. با الگوبرداری مناسب و تالش برای التیام زخم به سمت شر سوق یمها را  که آن

 توانید هرکیس را در رایه صالح قرار دهید. یم

 . ها را صادق نگه داشت. هنگایم  اند باید یادآوری شود تا آن بردو به کسای  که راه شر را پیموده تغیت  زمان یم صی 

 ر موجودی کاشتید، باید روز به روز تالش کنید تا آن بذر زنده بماند و شکوفا شود. که بذر عدالت را د

قلب و ذهن شما باید روشن بماند، زیرا شانجام مجبور به پذیرش شکست خواهید شد. در حایل که  حکمت. 

  ای نداها آنقدر در مست  شر قرار دارند که شما چاره توان هر موجودی را رستگار کرد، بعص  یم
ی

رید جر اینکه زندیک

ها را برای خت  خاتمه دهید. هر اقدایم را باید با دقت سنجید و عواقب آن را کامال فهمید، اما وقت  تصمیم  آن

تان درست است.   گرفتید، آن را دنبال کنید و بدانید مست 

Oath Spells 

 آورید. دست یمهای سوگند را در لول پاالدین ذکر شده به اسپل

 پاالدین لول  ها اسپل

Sanctuary, Sleep 3 

Calm Emotions, Hold Person 5 

Counterspell, Hypnotic Pattern 9 

Otiluke’s Resilient Sphere,  Stoneskin 13 

Hold Monster, Wall of Force 17 

Channel Divinity: Emissary of Peace 

توانید از چنل دیوینیت  خود برای تقویت خود از قدرت الیه استفاده کنید. به عنوان یک بونس اکشن، به مدت  یم

 + اضافه کنید. 5مقدار   Charisma (Persuasion)های دقیقه به تاس  10

Channel Divinity: Rebuke the Violent 

کنند استفاده کنید. بالفاصله پس از آنکه  ت یمتوانید از چنل دیوینیت  خود برای شزنش کسای  که خشونیم



t.me/YadollahDnD Yadollah’s Guide to D&D YadollahDnD.ir 

 
 

184 

اکشن خود دشمن را  توانید با ری کند، یمای آسیب وارد یم فوی  شما به موجودی به جز شما با حمله 30دشمت  در 

برابر با    Radiant Damageکنید. در صورت شکست، دشمن   Wisdom Saving Throwمجبور به ریخی   

ان دمیج نصف یم آسیت  که االن زده است یم   شود. خورد. در صورت موفقیت، مت  

Aura of the Guardian 

توانید دیگران را به هزینه سالمت  خود در برابر آسیب محافظت کنید. هنگایم که موجودی در فاصله  ، یم 7از لول  

تفاده کنید تا به  اکشن خود استوانید به جای اینکه آن موجود آسیب ببیند، از ری بیند، یمفوی  شما آسیب یم  10

 هیچ اثر دیگری را که ممکن است با آسیب همراه باشد منتقل 
ی

صورت جادوی  شما جای او آسیب ببینید. این ویژیک

 توان این آسیب را کاهش داد. کند و به هیچ وجه نیم نیم 

 یابد. فوت افزایش یم  30، دامنه این هاله به 18در لول 

Protective Spirit 
د نوبت خود را با جان کمت  از نصف  های شما را در جنگ شفاه یمحضوری مقدس زخم،  15از لول  دهد. اگر در نت 

وع کردید و ناتوان )  خود بازیای    1d6( نیستید، جای  برابر با Incapacitatedحداکتر جان شر
+ نصف لول پاالدیت 

 کنید. یم

Emissary of Redemption 
شوید، که به شما  ، نماینده و تجیل صلح یم20در لول 

 دهد. دو مزیت یم 

در مقابل تمام انواع دمیج از موجودات دیگر   •

  Resistance)حمالت، اسپل و آثار دیگر( 

 دارید. 

زند،  ای یمهرگاه موجودی شما را با حمله  •

 خورد. یم Radiant Damageمقداری برابر با نییم از خسارت شما 

Oath of Vengeance 
وهای شیطای   گنایه سخت شده سوگند انتقام یک تعهد جدی برای مجازات کسای  است که مرتکب   اند. وقت  نت 

 یم های ناتوان را ذبح یم دهکده 
ی

کنند، وقت  صنف دزدان بیش از  کنند، وقت  مردم برخالف خواست خدایان زندیک

ها  در چنی   مواقیع، پاالدین –شود شود، وقت  اژدها در حومه روستا مشغول جنایت یم حد قدرتمند و خشن یم 

که بعضا    –ها کنند تا آنچه که اشتباه رفته است را درست کنند. برای این پاالدینقام یاد یم برخاسته و سوگند انت

 خلوص خود به اندازه تحقق عدالت مهم نیست.  –شوند  های تاریک نامیده یم جویان یا شوالیهانتقام

 اصول انتقام 

امون  مجازات افراد خایط از هر طریق الزم  اصول سوگند انتقام برای هر پاالدین متفاوت است، اما همه اصول پت 

کنند، مایلند حت  نییک خود را فدا کنند تا عدالت را نسبت به کسای  که های  که این اصول را حفظ یم است. پاالدین

ارت یم مند یا خنتر را دارند. اصول اصیل  ها اغلب گرایش اخالق  قانون کنند انجام دهند. بنابراین این پاالدین شر

 ه هستند. سوگند ساد

، من شر  با رسی اعظم مبارزه کنید.  در مواجهه با انتخاب مبارزه با دشمنان قسم خورده یا مبارزه با یک شر کمت 

 کنم. بزرگت  را انتخاب یم

ور رحم نکنید.  دشمنان معمویل ممکن است شامل رحمت من شوند، اما دشمنان قسم خورده من  به رسی

 اینگونه نیستند. 

 توانند مانع از بی   بردن دشمنانم شوند. تردیدهای من نیم است. به هر روسی که نیاز 

کنید، روی آن  هنگایم که به موجودی حمله یم 

 به آن  زناسپل یم
ی

ید یا به رویسر به جز این ویژیک

احت  آسیب وارد یم کنید، تا زمای  که یک است 

طوالی  را تمام نکنید، مقابلش این دو مزیت را  

 ندارید. 
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ان خسارت.  م. من باید به  اگر دشمنان من آسیت  بزنند، به این دلیل است که نتوانستم جلوی آن جی  ها را بگت 

 اند کمک کنم. کسای  که از کارهای ناگوارشان آسیب دیده 

Oath Spells 

 آورید. دست یمپاالدین ذکر شده به های سوگند را در لول اسپل

 لول پاالدین  ها اسپل

Bane, Hunter’s Mark 3 

Hold Person, Misty Step 5 

Haste, Protection from Energy 9 

Banishment, Dimension Door 13 

Hold Monster, Scrying 17 

 

Channel Divinity: Abjure Enemy 

خوانید. در  دهید و با استفاده از چنل دیوینیت  خود دعای نکوهش یم به عنوان اکشن، نماد مقدس خود را نشان یم

 Wisdom Savingتوانید ببینید. آن موجود باید یک فوی  خود یک موجود را انتخاب کنید که یم 60فاصله 

Throw ( بریزد، مگر آنکه از وحشتFrightened .در امان باشد )Fiend ها وUndead  ها در این تاس

Disadvantage  .دارند 

ترسد. شعت موجود در حایل که  دقیقه یا تا زمای  که صدمه نبیند یم  1در صورت شکست در تاس نجات، هدف 

 تواند به آن اضافه کند. است و نیم  0ترسیده است 

 شود. دقیقه یا تا زمای  که آسیب ببیند، نصف یم  1در صورت موفقیت، شعت موجود 

Channel Divinity: Vow of Enmity 

  10توانید در فاصله توانید با استفاده از چنل دیوینیت  خود، علیه موجودی که یم به عنوان یک بونس اکشن، یم 

دقیقه یا تا زمای    1های حمله خود علیه آن موجود به مدت  فوی  خود ببینید، سوگند خصومت بخوانید. در تاس 

 دارید.  Advantage( شود Unconsciousهوش ) برسد یا ی  جان   0که به 

Relentless Avenger 

ید. هنگایم که به یک  العاده شما به شما کمک یم ، تمرکز فوق 7از لول   کند تا جلوی عقب نشیت  یک دشمن را بگت 

یسر از همان توانید بالفاصله پس از حمله و به عنوان بخکنید، یم یم  Attack of Opportunityموجود حمله  

 . شودنیم   Opportunity Attackاکشن شعت خود را تا نییم از خود افزایش دهید. این حرکت اضافه باعث ری

Soul of Vengeance 
شما    Vow of Enmityشود. وقت  موجودی تحت تاثت  قابلیت ، سوگند خصومت شما قدرتمندتر یم 15از لول 

به با سالح از نزدیک به آن موجود در صوری  که در برد شما  اکشن خو توانید با ری کند، یم ای یمحمله  د یک رص 

 باشد وارد کنید. 

Avenging Angel 
ید. با استفاده از یک اکشن، تغیت  یمتوانید شکل یک فرشته انتقام ، یم 20در لول  کنید و به مدت  جو را به خود بگت 

 کنید. ساعت مزایای زیر را کسب یم  1

 کنید. فوت دریافت یم  60زند و شعت پرواز برابر با نه یم دو بال از پشت شما جوا •
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کنید. اولی   باری که هر موجود دشمن وارد هاله فوی  خود ساطع یم 30ای از تهدید در شعاع هاله •

د نوبت خود را در آنجا آغاز یمیم   Wisdom Saving Throwکند، موجود باید در یک شود یا در نت 

سد )دقی 1موفق شود یا به مدت  های حمله  (. رول Frightenedقه یا تا زمای  که آسیب ببیند از شما بت 

 دارند.  Advantageعلیه موجود ترسیده 

احت بلند را تمام نکرده  ، تا زمای  که یک است 
ی

 توانید از آن استفاده کنید. اید نیم بعد از استفاده از این ویژیک

Oathbreaker 
 از جاه طلت  سوگند شکن، پاالدیت  است که سوگندها

های تاریک را دنبال کند یا  ی مقدس خود را شکسته تا برچ 

سوزد، خاموش شده است. فقط تارییک باق  مانده  به یک قدرت شیطای  خدمت کند. نوری که در قلب پاالدین یم 

 است. 

ور و حداقل لول    3یک پاالدین باید شر
ی

ند مقدس  های مخصوص سوگباشد تا یک سوگند شکن شود. پاالدین ویژیک

 
ی

 کند. های سوگند شکن جایگزین یم خود را با ویژیک

ام آمده است. در نتیجه، احتمال اینکه مناسب  کلس سوگند شکن در کتاب راهنمای دی دقت کنید که ساب

 ام و گروه خود مشورت کنید. بازی شما نباشد باال است. لطفا قبل از انتخاب آن، با دی 

Oath Spells 

 آورید. دست یمسوگند را در لول پاالدین ذکر شده به های اسپل

 لول پاالدین ها اسپل

Hellish Rebuke, Inflict Wounds 3 

Crown of Madness, Darkness 5 

Animate Dead, Bestow Curse 9 

Blight, Confusion 13 

Contagion, Dominate Person 17 

 

Channel Divinity: Control Undead 

دهد. هدف  فوی  خود ببیند هدف قرار یم  30تواند در را که یم  Undeadبه عنوان یک اکشن، پاالدین یک موجود 

ساعت آینده   24بریزد. در صورت شکست، باید از دستورات پاالدین تا Wisdom Saving Throwباید یک 

آن   Challenge Ratingکند. آنددی که   اطاعت کند، یا تا زمای  که پاالدین دوباره از این چنل دیوینیت  استفاده

 برابر یا بیشت  از سطح پاالدین باشد از این اثر مصون است. 

Channel Divinity: Dreadful Aspect 

کند.  ها را به یک تهدید جادوی  متمرکز یم کند و آن ترین احساسات را هدایت یمبه عنوان یک اکشن، پاالدین تاریک

بریزد.    Wisdom Saving Throwتواند پاالدین را ببیند باید انتخاب پاالدین که یم فوی  و به  30هر موجودی در 

(. اگر موجودی که تحت تاثت  این وحشت  Frightenedترسد )دقیقه از پاالدین یم  1در صورت شکست، به مدت 

  Wisdom Saving Throwتواند یک فوی  از پاالدین خانمه دهد، یم  30است، نوبت خود را در فاصله بیش از 

 دیگر برای پایان دادن به اثر بریزد. 
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Aura of Hate 

)حداقل   Charisma Modifierفوی  پاالدین، مقداری برابر با  10در  Undeadو   Fiend، پاالدین، و هر 7از لول  

تواند در لحظه فقط از یک  کنندو یک موجود یم های دمیج سالح از نزدیک خود اضافه یم+( پاالدین به تاس 1

 باشد. 
ی

 پاالدین تحت تاثت  این ویژیک

 یابد. فوت افزایش یم  30، دامنه این هاله به 18در لول 

Supernatural Resistance 
های از سالح  Slashingو  Bludgeoning ،Piercingهای ج علیه دمی Resistance، پاالدین به 15در لول 

جادوی  یم  رسد. غت 

Dread Lord 
دقیقه ادامه دارد،   1ای از تارییک که به مدت تواند به عنوان یک اکشن، خودش را با هاله، پاالدین یم 20در لول 

دهد. هرگاه دشمت  که  کم کاهش یم   فوی  اطراف پاالدین به نور  30احاطه کند. هاله هرگونه نور شدید را در شعاع 

وع کند،  Frightenedاز پاالدین وحشت داشته باشد )    4d10 Psychic Damage( نوبت خود را در هاله شر

روند. موجودای   تری فرو یمکند در سایه عمیق خورد. عالوه بر این، پاالدین و موجودای  که او در هاله انتخاب یمیم

 دارند.  Disadvantageاند کنند، در حمالت علیه موجودای  که در این سایه فرو رفته یم که از بینای  خود استفاده 

ها به موجودی  تواند با یک بونس اکشن در ترن خود کاری کند که سایهدر حایل که هاله حضور دارد، پاالدین یم

صورت اصابت حمله، هدف   دهد، در حمله کنند. پاالدین یک حمله با اسپل از نزدیک علیه آن موجود انجام یم

3d10 + Charisma Modifier  شماNecrotic Damage  خورد. یم 

احت طوالی  را تمام نکنید نیم پس از فعال   توانید دوباره از آن استفاده کنید. سازی هاله، تا زمای  که یک است 
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Ranger 
Spell Slot 

5th 4th 3rd 2nd 1st 
Spell های  که

 دانیدیم

 ها توانای  

 Features 

امتیاز مهارت  
Proficiency Bonus 

سطح 
Level 

- - - - - - Favored Enemy, Natural Explorer +2 1 

- - - - 2 2 Fighting Style, Spellcasting +2 2 

- - - - 3 
3 Ranger Archetype, Primeval 

Awareness 
+2 3 

- - - - 3 3 Ability Score Improvement +2 4 

- - - 2 4 4 Extra Attack +3 5 

- - - 2 4 
4 Favored Enemy and Natural 

Explorer Improvements 
+3 6 

- - - 3 4 5 Ranger Archetype Feature +3 7 

- - - 3 4 
5 Ability Score Improvement, 

Land’s Stride 
+3 8 

- - 2 3 4 6 - +4 9 

- - 2 3 4 
6 Hide in Plain Sight, Natural 

Explorer Improvement 
+4 10 

- - 3 3 4 7 Ranger Archetype Feature +4 11 

- - 3 3 4 7 Ability Score Improvement +4 12 

- 1 3 3 4 8 - +5 13 

- 1 3 3 4 
8 Vanish, Favored Enemy 

Improvement 
+5 14 

- 2 3 3 4 9 Ranger Archetype Feature +5 15 

- 2 3 3 4 9 Ability Score Improvement +5 16 

1 3 3 3 4 10 - +6 17 

1 3 3 3 4 10 Feral Senses +6 18 

2 3 3 3 4 11 Ability Score Improvement +6 19 

2 3 3 3 4 11 Foe Slayer +6 20 

Hit Points|  جان 

Hit Dice: 1d10 

Hit Points (Level=1): 10 + Constitution 

Modifier 

Hit Points (Level>1): 1d10 (6) + 

Constitution Modifier    به ازای هر لول باالتر از

 یک

 Proficiencies|  ها مهارت 

Armor: Light, Medium, Shield 

Weapon: Simple, Martial 

Tool : - 

Saving Throw: Strength, Dexterity 
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 از لیست زیر:  اسکیل 3
[Animal Handling, Athletics, Insight, 

Investigation, Nature, Perception, Stealth, 

Survival] 

وع  ات رسی  Starting Equipment|  تجهی  

ات زیر به  پیشینهعالوه هرچه که از بازی را با تجهت  

(Backgroundخود یم )  وع ید شر  کنید. یمگت 

• Scale Mail  یا  Leather Armor 

 زن ساده نزدیک سالحدو  یا  Short Swordدو  •

 Explorer’sیک یا  Dungeoneer’s Packیک  •

Pack 

درصورت تمایل  تی              20 و Longbow یک •

ات جایبه وع   gp 10×5d4باال با  تجهت   بازی را شر

 کنید. یم

کند. در هر  رسد، به تنهای  از طریق سایه درختان گرویه اورک را شکار یمخشن و وحیسر به نظر یمانسای  که 

 کند. دستش یک شمشت  کوتاه را نگه داشته و در لحظه مثل یک گردباد از اوریک به اوریک دیگر حمله یم

ی به سمت   آورد دست یمدهد، تعادل خود را بهالق  پس از آنکه از طوفای  از یخ جاخایل یم  و با کمان خود تت 

ی دیگر به سمت فضای  ی اژدها فرار یمکند. با جهیسر از پنجه هدفش که اژدهای  سفید است پرتاب یم  کند و تت 

دهد و او  چرخد عالمت یم الق  با سوت به شاهیت  که باالی شش یم -هف کند. های اژدها پرتاب یمخایل بی   فلس 

کند. شاهی   به سمت  اند اشاره یم کند و به خریس که ردش را دنبال کرده ای یمزمزمه خواند. به زبان الق  را فرا یم 

 کند تا حواس خرس را از شکارچ  دور کند. خرس پرواز یم 

 شهر، گذشته از پرچی   
کند، میان تراکم درختان های  که مرز مزارع با حیات وحش را مشخص یم دور از شلویع 

ده و خایلجنگیل و دشت   کنند. های  پاسداری یم. ِرنجرها در چنی   مکان های گست 

 شکارچیان کشنده 

باشند. راهزنان،  کنند یمتکاوران وحش، رنجرها متخصص شکار هیوالهای  که در لبه طبیعت، تمدن را تهدید یم 

، غول  ند تا هدف خود را ها یاد یم های وحشتناک و اژدهایان کشنده هدف رنجرها هستند. آنجانوران وحیسر   گت 

مانند یک حیوان شکارچ  ردیای  کنند، در طبیعت وحیسر مخفیانه حرکت کنند و خود را در آوار مخق  کنند.  

های  که در برابر دشمنان مورد عالقه خاصشان مفید هستند متمرکز  رنجرها تمرینات رزیم خود را بر روی تکنیک 

 کنند. یم

نای  استفاده از قدرت طبیعت برای جادوگری را دارند.  به لطف آشنای  با طبیعت، همانند دروییدها، رنجرها توا

های ها و قدرت کاری و شکار است. توانای  های رزیم رنجرها، متمرکز بر شعت، مخق  ها، مثل قدرت های آناسپل

 اند. یک رنجر با تمرکز مهلک بر حراست از مناطق مرزی و وحیسر تحقق پیدا کرده 

 ماجراجویان مستقل
 خود را بچرخاند، اما وظیفه اصیل یک رنجر  گرچه یک رنجر مم

ی
، راهنما یا ردیاب زندیک کن است به عنوان شکارچ 

باشد. در بعص  جاها، رنجر ها به محافل مخق  یا  محافظت از حومه تمدن در مقابل هیوالها و دشمنان یم 

ت  یک اژدها یا گرویه از  دانند که وق پیوندند، اما بسیاری از رنجرها به شدت مستقل هستند و یمدروییدها یم 

 کنند، یک رنجر ممکن است اولی   و احتماال آخرین خط دفاع باشد. ها حمله یم اورک

 دور از راحت  از یک بست   ها مناسب ماجراجوی  باشند، زیرا آن شود رنجر این استقالل شدید باعث یم
ی

ها به زندیک

های طبیعت  هه با ماجراجویان شهری که از سخت  اند. واکنش رنجرها در مواجخشک و یک حمام گرم عادت کرده 



t.me/YadollahDnD Yadollah’s Guide to D&D YadollahDnD.ir 

 
 

190 

 و دلسوزی است. اما به شعت یمناله یم 
ی

توانند  فهمند که سایر ماجراجویان که یمکنند ترکیت  از شگریم، شخوردیک

د با دشمنان تمدن انجام دهند ارزش هرگونه هزینه اضاق  را دارند. شاید مردم لطیف شهرنشی     سهم خود را در نت 

 های دیگری مفید هستند. ها به روشند چگونه در طبیعت غذا و آب فراهم کنند، اما آنندان

 Rangerساخت یک  
های خاص شما را در اختیارتان قرار داده است  وقت  قصد ساخت یک پاالدین را دارید، ماهیت تعلیمای  که قابلیت

ید. آیا توسط یک مری  آموزش دیده  های زدید تا زمای  که به روش طبیعت پرسه یم اید و با هم در را در نظر بگت 

تکاوران مسلط شدید؟ آیا کارآموزی خود را ترک کردید، یا مری  شما، شاید توسط همان هیوالی  که دشمن مورد  

های خود را به عنوان ییک از تکاوران وابسته به یک محفل  عالقه شماست، به قتل رسیده بود؟ یا شاید شما مهارت 

های عرفای  و دانش طبیعت، به دست آورده دروییدی، در م اید؟ شما ممکن است خودآموزی باشید و  ست 

 ارتباط جادوی  با طبیعت را از طریق لزوم زنده ماندن در طبیعت آموختهمهارت
، ردیای  و حت 

ی
 اید. های جنیک

اید را کشته  ه مبدا نفرت خاص شما از یک نوع مشخص از دشمن چیست؟ آیا یک هیوال کیس را که دوستش داشت

اید و خود را متعهد به نابودی  یا روستای شما را ویران کرده؟ آیا شما شاهد تخریب بیش از حد این هیوالها بوده 

ها کردید؟ آیا حرفه ماجراجوی  شما ادامه کار در زمینه محافظت از مناطق مرزی است یا یک تغیت  مهم؟  آن

ی باعث شد شما با گرویه از ماجراجویاچه های طبیعت به  رسد آموزش راه نظر یم ن درگت  شوید؟ آیا بهچت  

 تنهای  که ارائه یممتحدین جدید چالش بر 
 کنید؟دهند استقبال یم انگت   است یا از تسکی  

 ساخت رسی    ع
باید باالترین ابیلیت     Dexterityاگر قصد ساخت شی    ع یک پاالدین را دارید از این پیشنهادات استفاده کنید. اول، 

  Strengthکنند بعد از آن باشد. )بعص  رنجرها که بر مبارزه با دو اسلحه تمرکز یم Wisdomاسکور شما و 

 .انتخاب کنیدرا  Outlanderدارند.( دوم، پیشینه  Dexterityباالتری از 

 

 Features|  هاقابلیت 

Favored Enemy 
ی، شکار و حت  صحبت با نوع خایص از دشمن را دارید. 1از لول   ، شما تجربه بخصویص در برریس، ردگت 

،  Aberration ،Beast  ،Celestial ،Construct ،Dragonنوع دشمن مورد عالقه خود را مشخص کنید: 

Elemental ،Fey ،Fiend ،Giant ،Monstrosities ،Ooze ،Plant  وUndead  ،به عنوان جایگزین .

 ( مثل اورک و الف را به عنوان دشمن مورد عالقه خود انتخاب کنید. Humanoidتوانید دو نژاد شبه انسان )یم

ی دشمنان مورد عالقه خود و همچنی   در ابیلیت  چک  Wisdom (Survival)های در ابیلیت  چک  ی هابرای ردگت 

Intelligence  ها یادآوری اطالعات راجع به آنبرای بهAdvantage  .دارید 

آورید، در صوری  که دشمن مورد عالقه شما قدرت تکلم داشته باشد، ییک از دست یمهنگایم که این قابلیت را به 

ید. کند را به انتخاب خود یاد یمهای  که با آن صحبت یم زبان  گت 

های باالتر  کنید. انتخاب شما در لول من مورد عالقه و زبان جدیدی را انتخاب یمدش 14و  6های در لول  

 انعکایس از دشمنانتان در ماجراجوی  شما هستند. 

Natural Explorer 
 خصویص با نویع مح یط طبییع دارید و در سفر و زنده ماندن در چنی   مناطق  ماهر هستید. شما آشناییت به 

(،  Forest(، جنگل )Desert(، صحرا )Coast(، ساحل )Arcticمشخص کنید: قطب ) منطقه مورد عالقه خود را 

(. )منطقه Underdark( یا Swamp(، باتالق )Mountain(، کوهستان )Grasslandزار )چمن  ای در زیر زمی  

  ریزید، در صوری  که در مربوط به منطقه مورد عالقه خود یم  Wisdomیا  Intelligenceوقت  ابیلیت  چک 
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 شود. شما برای آن چک دو برابر حساب یم Proficiency Bonusباشید،   Proficientاسکیل مربوطه 

 آورید: کنید، مزایای زیر را بدست یم هنگایم که حداقل یک ساعت در منطقه مورد عالقه خود سفر یم

 کند. ( شعت سفر گروه شما را کم نیمDifficult Terrainزمی   دشوار ) •

جادوی  گم نیم گروه شما با روش  •  شود. های غت 

(، نسبت به خطر   • یای  و ی  غذا گشی   ، مست   سفر هستید )مثل ردیای 
هنگایم که مشغول کار دیگری حی  

 مانید. هوشیار یم

 توانید با شعت عادی خود مخفیانه حرکت کنید. کنید، یماگر تنها سفر یم  •

 کنید. یدا یمگردید، دو برابر حالت عادی غذا پهنگایم که دنبال غذا یم •

ها و زمای  که از آنجا عبور ها، اندازه آنکنید، تعداد دقیق آنهنگایم که رد موجود دیگری را دنبال یم  •

 شوید. اند را متوجه یمکرده 

 کنید. مناطق مورد عالقه جدیدی انتخاب یم  10و  6های در لول  

Fighting Style 
 عنوان تخصص خود انتخاب کنید. ، یک روش مبارزه را از لیست زیر به 2در لول 

 توانید یک روش را بیش از یکبار انتخاب کنید. حت  اگر بتوانید بیش از یک تخصص را بردارید نیم  

Archery 
 کنید. + اضافه یم 2ریزید های  که با سالح دوربرد یم به تاس اتک 

Defense 
 شود.  + اضافه یم1( شما ACاید به قدرت دفایع )هنگایم که زره پوشیده 

Dueling 
 کنید. + به تاس دمیج آن سالح اضافه یم2اید، وقت  در یک دست سالح نزدیکزن و در دست دیگر سالچ نگرفته

Two-Weapon Fighting 
توانید ابیلیت  مادیفایر مربوطه را  (، یم Two-Weapon Fightingکنید )هنگایم که از دو سالح همزمان استفاده یم

 ه کنید. به دمیج اتک دوم اضاف

Spellcasting 
 اید که چگونه قدرت طبیعت را برای اجرای جادو استفاده کنید. ، آموخته2در لول 

Spell Slots 
و باالتر دارید. برای زدن ییک از این   1های لول برای زدن اسپل  Spell Slotدهد که چند جدول کلس رنجر نشان یم

 Longهای خود را پس از اتمام یک  خرج کنید. همه اسپل اسالت   ها، باید اسپل اسالت هم لول یا لول باالتر اسپل

Rest ید. پس یم  گت 

داشته   2و لول  1را بدانید و اسپل اسالت لول  Animal Friendshipبه طور مثال، اگر اسپل لول یک  

 ها بزنید. را با هرکدام از آن Animal Friendshipتوانید باشید، یم 
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 دانید باالتری که یمو  1های لول اسپل
 دانید. های رنجر یمبه انتخاب خود از لیست اسپل  1شما دو اسپل لول 

دانید. هرکدام از این  دهد که چند اسپل رنجر به انتخاب خود یم ستون مربوطه در جدول کلس رنجر نشان یم

 ها باید از لویل باشند که برای آن اسپل اسالت دارید. اسپل

 بیاموزید.   2یا   1توانید یک اسپل لول رسید یمدر این کلس یم 5 که به لول به طور مثال، هنگایم 

های رنجر خودتان را با اسپل دیگری  توانید ییک از اسپل رود، یم عالوه بر این، هنگایم که در این کلس لول شما باال یم 

 آن اسپل داشته باشید.  از لیست رنجر جایگزین کنید، دقت کنید که باز هم باید اسپل اسالت مناست  برای

Spellcasting Ability 
Wisdom  آید. هر زمای   های رنجر است. جادوی شما از ارتباط شما با طبیعت یمابیلیت  جادوگری شما برای اسپل

کنید. عالوه بر این، از مادیفایر استفاده یم Wisdomکند از اشاره یم  Spellcasting Abilityکه اسپیل به 

Wisdom  ای مشخص کردن خود برSaving Throw DC   وAttack Roll های رنجر خود استفاده  اسپل

 کنید. یم

Spell Save DC = 8 + Proficiency Bonus + Wisdom Modifier 

Spell Attack Modifier = Proficiency Bonus + Wisdom Modifier 

Ranger Archetype 
  15و   11، 7، 3های کنید. انتخاب شما در لول خود را انتخاب یم  Ranger Archetype، 3در لول 

ی
های  به  ویژیک

 دهد. شما یم 

Primeval Awareness 
توانید با یک اکشن و یک اسپل اسپالت رنجر توجه خود را به منطقه اطراف خود معطوف کنید. به  ، یم 3از لول 

ماییل   1توانید حس کنید که این انواع موجودات در اید، یمدقیقه برای هر لول اسپل اسالی  که خرج کرده  1مدت 

،  Aberration ،Celestialاییل شما( حضور دارد:  م 6شما )یا در صوری  که در منطقه مورد عالقه خود هستید، 

Dragon ،Elemental ،Fey  ،Fiend ،Undead کند. . این قابلیت مکان و تعداد موجودات را مشخص نیم 

Ability Score Improvement 
ید. نیم  1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یم یم  4هنگایم که به لول   وانید با این قابلیت  تعدد باال بت 

ید.   20ای را باالتر از ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Extra Attack 
به بزنید. توانید به جای یکبار، دوبکنید یم استفاده یم Attack، هنگایم که در نوبت خود از اکشن 5در لول   ار رص 

Favored Enemy and Natural Explorer Improvements 
 کنید. ، منطقه مورد عالقه دیگری انتخاب یم 6در لول 

کنید. انتخاب شما باید انعکایس از دشمنانتان در ، دشمن مورد عالقه و زبان مرتبط دیگری انتخاب یم 6در لول 

 ماجراجوی  شما باشد. 

Ranger Archetype Feature 
ید. خود یم  Ranger Archetype، قابلیت  از 7در لول    گت 
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Ability Score Improvement 
ید. نیم  1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یم یم  8هنگایم که به لول  توانید با این قابلیت  عدد باال بت 

ید.   20ای را باالتر از ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featتفاده از  ام شما اجازه اساگر دی 

Land’s Stride 
 دشوار غت  جادوی  از شعت شما کم نیم8از لول 

جادوی  کند. همچنی   یم ، حرکت در زمی   توانید میان گیاهان غت 

 بدون کم شدن شعت یا آسیب از خار یا تیغ حرکت کنید. 

تا مانع حرکت   وجود آمده یا دستکاری شده های مربوط به گیاهای  که با جادو به Saving Throwدر عالوه بر این، 

 دارید.  Advantage(، Entangleشما شوند )مثل اسپل 

Hide in Plain Sight 
استتار نیاز  و طبییع که برای توانید یک دقیقه زمان بگذارید تا خود را استتار کنید. باید به مواد تازه ، یم 10از لول 

یس داشته باشید.   دارید مثل گل تازه، خاک، گیاه و دوده دست 

توانید با فشار دادن خود بر یک سطح جامد، مثل درخت یا  اید، یم هنگایم که به این روش خود را استتار کرده

دید یا اکشت   دیوار، که طول و عریص  حداقل برابر با شما دارد، سیع کنید پنهان شوید. تا زمای  که حرکت نکر 

کنید. هنگایم که حرکت کردید یا اکشن یا  + اضافه یمDexterity (Stealth) 10اید به ابیلیت  چک استفاده نکرده 

 اکشن داشتید، باید دوباره خود را استتار کنید تا از قابلیت استفاده کنید.   ری

Natural Explorer Improvement 
 کنید. دیگری انتخاب یم ، منطقه مورد عالقه  10در لول 

Ranger Archetype Feature 
ید. خود یم  Ranger Archetype، قابلیت  از 11در لول   گت 

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  12هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20را باالتر از ای قابلیت ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Vanish 
، با روش   Hideاز اکشن  Bonus Actionتوانید به عنوان ، یم 14از لول  های )قایم شدن( استفاده کنید. همچنی  

جادوی  نیم   ا گرفت، مگر اینکه انتخاب کنید از خود رد جای بگذارید. توان رد شما ر غت 

Favored Enemy Improvement 
کنید. انتخاب شما باید انعکایس از دشمنانتان در  ، دشمن مورد عالقه و زبان مرتبط دیگری انتخاب یم 14در لول 

 ماجراجوی  شما باشد. 

Ranger Archetype Feature 
ید. خود یم  Ranger Archetype، قابلیت  از 15در لول   گت 

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  16هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 
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ید.  20ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. نید به توادهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Feral Senses 
کنند. توانید ببینید کمک یم کنید که به شما در مبارزه با موجودای  که نیم ، حواس فراطبییع پیدا یم18در لول 

د باعث  های علیه آن موجو Attack Rollتوانید ببینید، ندیدن شما در کنید که نیم موقیع که به موجودی حمله یم 

Disadvantage  از جایگاه موجودات نامری  در نیم ، فوی  خود، در صوری  که موجود از شما   30شود. همچنی  

 قایم نشده باشد و شما کور یا کر نباشید، باخت  هستید. 

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1 عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  19هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Foe Slayer 
 Wisdomتوانید (، یم Turnنوبت )شوید. یکبار در هر همتای دشمنانتان یم، شما شکارچ  ی  20در لول 

Modifier  توانید قبل یا بعد  خود را به اتک رول یا دمیج رول علیه ییک از دشمنان مورد عالقه خود اضافه کنید. یم

 از تاس ریخی   انتخاب کنید که از این قابلیت استفاده کنید، اما باید قبل از اعمال اثر تاس باشد. 

Ranger Archetype (Ranger Subclass) 
Beast Master 

رنجر ارباب حیوان، مظهر دوست  بی   نژادهای متمدن و جانوران جهان است. جانور و تکاور، متحد در مبارزه با  

کنند. ارباب حیوان، به معت   کنند، کار یم دشمنان هیوالی  که تمدن و حیات وحش را به طور یکسان تهدید یم

 به عنوان همراه و دوست آن است. متعهد شدن به ایده همکاری با یک حیوان 

Ranger’s Companion 

کند و برای جنگیدن در کنار شما آموزش  آورید که در ماجراجوی  شما را همرایه یمیک حیوان همراه به دست یم 

تر باشد.  نباشد و درجه چالش آن ¼ یا پایی    Medium( را انتخاب کنید که بزرگت  از Beastدیده است. جانوری )

های  که در آن مهارت دارد  های حمله و آسیب، تاس نجات و اسکیلجانور، تاس  ACنیس بونس خود را به پروفیش 

تواند  کنید. حداکتر جان آن برابر است با چهار برابر لول رنجر شما. مثل هر موجود دیگری، حیوان یم را اضافه یم

احت کوتاه رصف شفایای  کند.   تاس جان خود را در یط یک است 

وی یم جانو  ین وجه ممکن از دستورات شما پت 
دهد. در  شما انجام یم   Initiativeکند. نوبت خودش را با ر به بهت 

توانید به حیوان دستور دهید که کجا حرکت کند )نیازی به اکشن از طرف شما نیست(. با استفاده نوبت خود، یم 

س  Dash(، دویدن )Attackشن حمله )توانید به صورت کالیم به آن دستور دهید تا اکاز اکشن خود یم  (، از دست 

( را انجام دهد. اگر دستوری صادر نکنید، جانور اکشن جاخایل Help( یا کمک )Disengageخارج شدن )

(Dodge را انجام یم ) 
ی

دهید  توانید هنگایم که به جانور دستور یمرا دارید، یم  Extra Attackدهد. هنگایم که ویژیک

 دهد، یک حمله سالح از نزدیک بزنید.  اکشن حمله را انجام

کند و تمرکز خود را بر  ( یا غایب هستید، جانور همراه شما به تنهای  عمل یمIncapacitatedاگر ناتوان )

 Attack ofاکشن نیاز ندارد، مثال هنگام گذارد. هرگز به دستور شما برای استفاده از ریمحافظت از شما و خود یم 

Opportunity . 

توانید در حال  کنید، یم( خود سفر یمFavored Terrain که فقط با حیوان خود در مناطق مورد عالقه )در حایل

 کاری با شعت عادی حرکت کنید. مخق  
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د، یم  ساعت اتصال جادوی  با جانور دیگری که دشمن شما   8توانید حیوان دیگری را با رصف اگر حیوان بمت 

 تواند همان نوع قبیل یا نوع دیگری باشد. یم نیست، به دست بیاورید. جانور جدید 

Exceptional Training 

توانید از بونس اکشن خود برای فرمان دادن به جانور  ، در هر نوبت خود جانور شما حمله نکند، یم 7از لول  

ن  را در نوبت خود داشته باشد. عالوه بر این، حمالت ای Helpیا  Disengage ،Dashاستفاده کنید تا اکشن 

، جادوی  حساب یمجانور اکنون در غلبه بر مقاومت و مصونیت در برابر حمالت و آسیب  شود. های غت  جادوی 

Bestial Fury 

تواند دو  دهید تا اکشن حمله را انجام دهد، این جانور یم ، هنگایم که به همراه وحیسر خود دستور یم 11از لول 

 را انجام دهد.  Multiattackحمله را انجام دهد یا اگر آن را دارد اکشن 

Share Spells 

ی جادوی  را تشکیل یم 7از لول   دهد. شما و دوستای  که در  ، جادوی باستان به شدی  بر شما نهفته است که ست 

 دارید.  Resistanceها فوی  شما قرار دارند، در برابر آسیب جادو  10فاصله 

 یابد. فوت افزایش یم  30، دامنه این هاله به 18در لول 

Undying Sentinel 
فوی  شما باشد او هم تحت تاثت    30زنید که هدف آن شما هستید، اگر جانور در که اسپیل یم   ، هنگایم15از لول 

د. اسپل قرار یم  گت 

Gloom Stalker 
، در کوچه پس کوچه ترین مکانشکارچیان تارییک در تاریک  های تاریک، در ها در خانه هستند: در اعماق زیرزمی  

شود، اما یک  های  یمشود. اکتر مردم با رعب و وحشت وارد چنی   مکان های قدییم و هرجای دیگر که نور کمجنگل

ده نابود کند. چنی    شود و یم شکارچ  تارییک جسورانه وارد تارییک یم
خواهد تهدیدها را قبل از رسیدن به دنیای گست 

 روند. باشد یم  ها کمی   ها به هر جای  که شر در سایه شوند، اما آنیافت یم  Underdarkرنجرهای  اغلب در 

Gloom Stalker Magic 

های خاص یک  است در لول، همانطور که در جدول زیر نشان داده شده 3از لول 

ید. اسپل برای شما به عنوان یک اسپل اضاق  یاد یم اسپل رنجر محسوب گت 

 شوند. شناسید حساب نیمهای رنجری که یم شود، اما در تعداد اسپلیم

Dread Ambusher 

 کمی   تسلط دارید. یم3در لول 
توانید به تاس نوبت خود مقداری  ، شما به هت 

 خود اضافه کنید.   Wisdom Modifierبرابر با 

وع اولی   نوبت خود در هر مبارزه، شعت راه رفی    فوت افزایش   10 شما در شر

توانید به عنوان بخیسر از آن  یابد، که تا پایان آن نوبت ادامه دارد. اگر در آن نوبت اقدام به حمله کنید، یم یم

صدمه   1d8اکشن، یک حمله مسلحانه دیگر انجام دهید. در صورت اصابت این حمله، هدف از نوع آسیب سالح 

 بیند. یم

Umbral Sight 

(. اگر این قابلیت را از نژاد خود از قبل دارید، برد آن  Darkvisionفوت در تارییک ببینید )  60انید تا تو ، یم 3در لول 

 یابد. فوت افزایش یم  30

، در فرار از موجودای  که به  کنند مهارت دارید. در حایل که در تارییک هستید، برای  تکیه یم   Darkvisionهمچنی  

 کند، نامری  هستید. دیدن شما استفاده یم برای  Darkvisionهر موجودی که از 

 لول رنجر  ها اسپل

Disguise Self 3 

Rope Trick 5 

Fear 9 

Greater Invisibility 13 

Seeming 17 
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Iron Mind 

دهنده ذهن دشمنان تقویت کرده ، توانای  خود را برای مقاوت در برابر قدرت 7از لول    Wisdomاید. در های تغیت 

Saving Throwاید، در عوض در تاس نجات  کنید. اگر قبال این مهارت را داشته ها پروفیشنیس کسب یم

Intelligence   یا  Charismaکنید. ، به انتخاب خود، مهارت کسب یم 

Stalker’s Flurry 
منتظره، یاد یم 11از لول  ید که با چنان شعت غت  بهای حمله کنید که یم گت  ای موفق  توانید یک اشتباه را به رص 

به مسلحانه شما خطا رود یم عنوان بخیسر از توانید به تبدیل کنید. یک بار در هر نوبت خود در صوری  که رص 

به مسلحانه دیگری بزنید.   همان اکشن رص 

Shadowy Dodge 
منتظره ، یم 15از لول  های فراطبییع اطراف خود جاخایل دهید. هر زمان که ای توسط سایه توانید به طرز غت 

اس  اکشن خود به آن تتوانید با ری ندارد، یم  Advantageریزد و در آن تاس  موجودی علیه شما تاس حمله یم

Disadvantage  .باید قبل از اطالع از نتیجه حمله استفاده کنید ،
ی

 دهید. از این ویژیک

Horizon Walker 
ها به دنبال  کنند. آنشوند محافظت یم ها جهان را در برابر تهدیدهای  که از دنیاهای دیگر نایسر یمرونده  افق 

ی دشمنان خود به دنیاهای دیگر  ها هستند و در صهای میان دنیاها هستند و مراقب آن دروازه  ورت لزوم برای پیگت 

 و نظم  یم
ی

وهای  مثل اژدهایان خردمند، پریان و عنارص، که برای حفظ زندیک روند. این رنجرها همچنی   دوستان نت 

 کنند، هستند. دنیاها کار یم

Horizon Walker Magic 

است در  ، همانطور که در جدول زیر نشان داده شده 3از لول 

ید. اسپل برای شما به  های خاص یک اسپل اضاق  یاد یم لول  گت 

های شود، اما در تعداد اسپل عنوان یک اسپل رنجر محسوب یم

 شوند. نیمشناسید حساب رنجری که یم 

Detect Portal 

، توانای  درک جادوی  حضور یک درگاه از دنیای دیگری 3در لول 

کنید. به عنوان یک اکشن، فاصله و جهت را به  را پیدا یم

ین درگاه در   دهید. ماییل خود را تشخص یم  1نزدیکت 

احت کوتاه یا طو   استفاده کردید، تا زمای  که یک است 
ی

توانید دوباره از  الی  را تمام نکنید، نیم هنگایم که از این ویژیک

 آن استفاده کنید. 

Planar Warrior 

ید که برای تقویت حمالت خود از انرژی دنیاهای مختلف استفاده کنید. ، یاد یم 3در لول   گت 

شود. دفعه بعدی که در فوی  شما دیده یم  30به عنوان یک بونس اکشن، موجودی را انتخاب کنید که در فاصله 

شود. با  اضافه از حمله شما آسیب وارد یم  1d8 Force Damageین نوبت آن موجود را با حمله مسلح بزنید، ا

 یابد. افزایش یم 2d8در این کلس، آسیب اضاق  به  11رسیدن به لول 

Ethereal Step 

ید که از دنیای ، یاد یم 7از لول   وانید اسپل  تقدم بردارید. به عنوان یک بونس اکشن، یم  Etherealگت 

Etherealness  رسد. را با این قابلیت بدون خرج اسپل اسالت بزنید، اما اسپل در پایان نوبت فعیل به اتمام یم 

 لول رنجر  ها اسپل

Protection from Evil and Good 3 

Misty Step 5 

Haste 9 

Banishment 13 

Teleportation Circle 17 
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احت کوتاه یا بلند را تمام نکنید، نیم  استفاده کردید، تا زمای  که یک است 
ی

توانید دوباره از آن  هنگایم که از این ویژیک

 استفاده کنید. 

Distant Strike 
آورید. هنگایم که اکشن حمله را انجام  دست یم، توانای  عبور میان دنیاها را در یک چشم به هم زدن را به 11از لول 

 فوت به یک فضای خایل تلپورت کنید.  10توانید قبل از هر حمله تا دهید، یم یم

ق  علیه موجود سوم انجام  توانید با آن یک حمله اضااگر با اکشن دست کم به دو موجود مختلف حمله کنید، یم 

 دهید. 

Spectral Defense 
کند تا از مرزهای دنیوی عبور کرده و  ، توانای  شما در حرکت میان دنیاها این امکان را برای شما فراهم یم 15در لول 

توانید با استفاده از  بینید، یمهای وارد شده به شما در طول جنگ کاهش یابد. وقت  از حمله آسیب یم آسیب

 داشته باشید.  Resistanceهای آن حمله در این نوبت  اکشن خود در مقابل تمام آسیبیر 

Hunter 
اند. هنگایم که در مست  شکارچ  قدم  شکارچیان جایگاه خود را به عنوان سنگر میان تمدن و حیات وحش پذیرفته 

های گابلی   و  آموزید، از قبیلهروبرو هستید را یمهای  که با آن های تخصص برای مبارزه با تهدید گذارید، تکنیک یم

 های ش به فلک کشیده و اژدهایان ترسناک. های اورک گرفته تا غول توده 

Hunter’s Prey 

 3در لول 
ی

 کنید. های زیر را به دلخواه خود کسب یم ، ییک از ویژیک

Colossus Slayer . اورد. هنگایم که شما با حمله  ترین دشمنان را از پا دربیتواند قوی شسخت  شما یم

ان حداکتر آن داشته باشد  مسلحانه دشمت  را یم   از مت  
دمیج اضافه   1d8زنید، موجود در در صوری  که جای  کمت 

 شود. خورد. دمیج اضافه فقط یک بار در هر نوبت وارد یمیم
Giant Killer  . وقت  موجودیLarge  اش خطا  ای بزند یا حملها حمله فوی  شما شما را ب   5یا بزرگت  در فاصله

به اکشن خود به آن موجود بالفاصله پس از حملهتوانید با ری رود، یم  یط که موجود را  اش رص  ای بزنید، به شر

 ببینید. 

Horde Breaker . توانید با همان سالح به  دهید، یم یکبار در هر نوبت هنگایم که حمله مسلحانه انجام یم

 فوی  هدف اصیل و در محدوده سالح شما قرار دارد، حمله دیگری انجام دهید.  5ه موجود دیگری که در فاصل

Defensive Tactics 

 7در لول  
ی

 کنید. های زیر را به دلخواه خود کسب یم ، ییک از ویژیک

Escape the Horde .Opportunity Attack های علیه شماDisadvantage  .دارند 
Multiattack Defense .بهوقت  دشمت  شم زند، در حمالت دیگر آن دشمن تا پایان همان  ای یما را با رص 

ان    شود. شما اضافه یم  AC+ به قدرت دفایع یا  4نوبت مت  

Steel Will . در تاس( های نجات علیه وحشتFrightened ،)Advantage  .دارید 

Multiattack 

 11در لول 
ی

 کنید. های زیر را به دلخواه خود کسب یم ، ییک از ویژیک

Volley . ده از راه دور به موجودای  در یم توانید  ای که یمفوی  نقطه 10توانید از اکشن خود، برای حمله گست 

س سالحتان است، استفاده کنید. به طور عادی باید برای هر هدف مهمات داشته باشید و برای   ببینید و در دست 

 هر هدف یک تاس جدا بریزید. 
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Whirlwind Attack . 5توانید با استفاده از اکشن خود، حمله از نزدییک علیه هر تعدادی از موجودات در یم  

 فوی  خود کنید، که هرکدام تاس جداگانه نیاز دارند. 

Superior Hunter’s Defense 

 15در لول 
ی

 کنید. های زیر را به دلخواه خود کسب یم ، ییک از ویژیک

Evasion .ای، مثل نفس آتشی   یک اژدهای قرمز یا اسپل ر منطقهتوانید با شعت از برچ  آثایمIce Storm  ،

ید که به شما این امکان را یم جاخایل دهید. وقت  تحت تاثت  اثری قرار یم  دهد که در صورت موفقیت در گت 

Dexterity Saving Throw   خورید و در صورت  نصف دمیج را بخورید، در صورت موفقیت هیچ دمیج  نیم

 شود. صف دمیج وارد یمشکست فقط ن
Stand Against the Tide . اکشن خود  توانید با ری رود، یم وقت  حمله از نزدیک دشمت  علیه شما خطا یم

 موجود را مجبور کنید حمله را علیه موجودی به انتخاب شما )غت  از خودش( دوباره وارد کند. 

Uncanny Dodge .توانید از واکنش خود  کند، یمای وارد یم به توانید ببینید به شما رص  وقت  مهاجیم که یم

 برای نصف کردن آسیب حمله به خود استفاده کنید. 

Monster Slayer 
وران، اید. یک قاتل هیوال، خون آشامخود را وقف شکار موجودات شب و جادوگران سیاه کرده  ها، اژدهایان، شر

 و سایر تهدیدهای جادوی  را هدف یم 
ند. قاتلی    شیاطی    هیوالهای  با تکنیک گت 

های که برای غلبه بر چنی  

 ای تبحر دارند. اند، در کشف و شکست دشمنان عظیم و افسانهالعاده آموزش دیده خارق

Monster Slayer Magic 

است در  ، همانطور که در جدول زیر نشان داده شده 3از لول 

ید. اسپل برای شما به  های خاص یک اسپل اضاق  یاد یم لول  گت 

های شود، اما در تعداد اسپل عنوان یک اسپل رنجر محسوب یم

 شوند. شناسید حساب نیمرنجری که یم 

Hunter’s Sense 

کنید و با جادو  یک موجود را پیدا یم ، توانای  تماشای بهت  3در لول 

دهید که بهت  است چگونه به آن آسیب برسانید. به تشخص یم

فهمید که این  توانید ببینیدش. بالفاصله یمفوی  است و یم  60عنوان یک اکشن، یک موجود را انتخاب کنید که در 

است. اگر این موجود از جادوی پیشگوی   های  پذیری از چه مدل آسیبموجود دارای مقاومت، مصونیت یا آسیب

(Divinationپنهان باشد، احساس یم )پذیری ندارد. کنید که هیچگونه مقاومت، مصونیت یا آسیب 

 استفاده کنید )حداقل یک بار(. با اتمام یک    Wisdom Modifierتوانید تعدادی برابر با یم
ی

خود از این ویژیک

، تمام مصارف مرصف شد احت طوالی   کنید. ه آن را بازیای  یماست 

Slayer’s Prey 

کنید را افزایش دهید.  ای که به او وارد یم توانید خشم خود را بر روی یک دشمن متمرکز کنید و صدمه، یم 3از لول 

 تعیی    فوی  که یم 60به عنوان یک بونس اکشن، یک موجودی در فاصله 
ی

توانید ببینید را به عنوان هدف این ویژیک

به یمکنید. یم  خورد. دمیج اضافه یم 1d6زنید، از سالح اولی   باری که در هر نوبت به آن موجود با سالح رص 

اخت کوتاه یا بلند ادامه دارد. اگر موجود دیگری را تعیی   کنید، زود تمام یم  شود. این مزیت تا پایان است 

Supernatural Defense 

ی پیدا یم  ، در برابر حمالت شکار خود علیه ذهن و 7در لول   کنید. هر زمان که هدف بدن خود مقاومت بیشت 

 لول رنجر  ها اسپل

Protection from Evil and Good 3 

Zone of Truth 5 

Magic Circle 9 

Banishment 13 

Hold Monster 17 
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Slayer’s Prey   کند و هر زمان که برای فرار از شما را مجبور به ریخی   تاس نجات یمGrapple   آن ابیلیت  چک

 به تاس خود اضافه کنید.   1d6ریزید، یم

Magic-User’s Nemesis 
فوی  شما که   60بینید موجودی در کنید. وقت  یم ، توانای  خنتر کردن جادوی شخص دیگری را پیدا یم 11در لول 

اکشن خود سیع کنید جادوی آن را خنتر کنید.  توانید با ریتوانید ببینید در حال جادوگری یا تلپورت است، یم یم

شما موفق شود، یا اسپل یا تلپورت آن   Spell Save DCعلیه  Wisdom Saving Throwموجود باید در یک 

 شکست بخورد و هدر رود. 

احت کوتاه یا بلند را تمام نکنید، نیم  استفاده کردید، تا زمای  که یک است 
ی

نوانید دوباره از آن  هنگایم که از این ویژیک

 استفاده کنید. 

Spectral Defense 
کنید. اگر هدف  ما را دارد، توانای  ضد حمله را پیدا یم، هنگایم که شکار شما قصد خرابکاری علیه ش15در لول 

Slayer’s Prey   اکشن خود برای وارد کردن یک حمله با  توانید از ری شما را مجبور به ریخی   تاس نجات کند، یم

دهید. در صوری  که حمله  سالح علیه آن استفاده کنید. این حمله را بالفاصله قبل از ریخی   تاس نجات انجام یم 

ات طبییع حمله، تاس نجات نت   به صورت خودکار موفقیت آمت   است.   وارد شود، عالوه بر تاثت 
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Rogue 
Sneak Attack 

 هاتوانای  

 Features 
 Levelسطح   Proficiency Bonusامتیاز مهارت  

1d6 Expertise, Sneak Attack, Thieves’ Cant +2 1 

1d6 Cunning Action +2 2 

2d6 Roguish Archetype +2 3 

2d6 Ability Score Improvement +2 4 

3d6 Uncanny Dodge +3 5 

3d6 Expertise +3 6 

4d6 Evasion +3 7 

4d6 Ability Score Improvement +3 8 

5d6 Roguish Archetype Feature +4 9 

5d6 Ability Score Improvement +4 10 

6d6 Reliable Talent +4 11 

6d6 Ability Score Improvement +4 12 

7d6 Roguish Archetype Feature +5 13 

7d6 Blindsense +5 14 

8d6 Slippery Mind +5 15 

8d6 Ability Score Improvement +5 16 

9d6 Roguish Archetype Feature +6 17 

9d6 Elusive +6 18 

10d6 Ability Score Improvement +6 19 

10d6 Stroke of Luck +6 20 

 

Hit Points|  جان 

Hit Dice: 1d8 

Hit Points (Level=1): 8 + Constitution 

Modifier 

Hit Points (Level>1): 1d8 (5) + 

Constitution Modifier   به ازای هر لول باالتر از

 یک

 Proficiencies|  ها مهارت 

Armor: Light  

Weapon: Simple, Hand Crossbow, 

Longsword, Rapier 

Tools: Thieves’ Tools 

Saving Throw: Dexterity, Intelligence 

 : از لیست زیر  اسکیل  4
[Acrobatics, Athletics, Deception, Insight, 

Intimidation, Investigation, Perception, 

Performance, Persuasion, Sleight of Hand, 

Stealth] 

وع  ات رسی  Starting Equipment|  تجهی  
ات زیر به  پیشینهعالوه هرچه که از بازی را با تجهت  

(Backgroundخود یم )وع یم ید شر  کنید. گت 

 Shortsword یک یا  Rapier یک •

 Shortswordیک  یا تی   20و  Shortbowیک  •

• Burglar’s Pack   یاDungeoneer’s Pack   یا
Explorer’s Pack   
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• Leather Armor، دو Dagger و  Thieves’ Tools 

ات جایدرصورت تمایل به   gp 10×4d4باال با  تجهت  

وع یم  کنید. بازی را شر

 به همراهانش عالمت یم
ی

چال  در سیاهدهد که صت  کنند و آرام هفلینیک

آورد و  گذارد، ابزاری را از کیفش در یمرود. گوشش را روی دری یمجلو یم 

شود تا  ها قایم یمکند. سپس، در سایه در کشی از ثانیه قفل در را باز یم

 همراه جنگجویش با لگد در را باز کند. 

ای تاریک قایم شده است درحایل که همدستش خود را  انسای  در کوچه

از   –یک برده فروش بدنام  –کند. وقت  هدفشان  آماده یم برای کمی   

زند، برده فروش به دنبال صدا شود همدست فریادی یمکوچه رد یم 

آید و بدون اینکه صدای  دربیاید جانش را توسط خنجر قاتل از دست یم

 دهد. یم

دهد و با  اش را گرفته است انگشتانش را تکان یمنویم که جلوی خنده 

دزدد. در یک لحظه کلیدها در دستش هستند، در را باز کرده است و او و همراهانش  ته کلید را از نگهبان یمجادو دس

 اند. فرار کرده 

ایظ بتوانند دست برتر را  پذیری دشمنان خود تکیه یمکاری و آسیبها بر مهارت، مخق  روگ کنند تا در هر شر

کاره بودنشان سنگ بنای هر گروه ماجراجوی   کنند و مهارت و همهیم حل هر مشکیل را پیدا ها راهداشته باشند. آن 

 موفق است. 

 مهارت و دقت 
شود تخصص  کنند، که این باعث یمهای رزیم یم های غت  رزیم و مهارتها تالش برابری برای تسلط بر مهارت روگ

ده ی بتواند با آن مقابله کند. بسیاریگست  کاری تمرکز  کاری و فریب ها بر مخق  روگ ای داشته باشند که کمت  کاراکت 

،  ها کمک یم چال به آنهای  که در فضای یک سیاهکنند، درحایل که دیگران بر مهارتیم کند )مثل از جای  باال رفی  

 ها و باز کردن قفل( تمرکز دارند. پیدا کردن و خلع سالح تله 

به دقیق، بر جای  که  روگ ترجیح یم دهند. یک ها زیریک را بر قدرت ترجیح یمدر مبارزه، روگ 
دهد که یک رص 

بات بسیار حریف را از پا دربیارد. روگحریفش را بیش از هر حالت دیگری آسیب یم  ها  زند وارد کند، تا اینکه با رص 

  هایآموزند تا مکمل قدرت های  جادوی  یم ها حیلهای در اجتناب از خطر دارند و بعص  از آن العاده توانای  خارق

 دیگرشان باشند 

 در سایه 
 
 زندگ

 یمها طبق کلیشهها دارد. بیشت  آن خود را از روگ هر شهر سهم
ی

، ها بدنام کلس زندیک کنند، به عنوان قاچاقج 

دار. غالبا، این مکاران در اصناف سارقان یا خانواده  کنند. بسیاری از های جنایتکار خدمت یم قاتل، دزد و کالهت 

داری  کنند تا به آنها هم گایه کارآموزی را جذب یم کنند، اما حت  آنفعالیت یم ها به طور مستقلروگ ها در کالهت 

 صادقانهو دزدی خود کمک کنند. بعص  روگ
ی

کننده موجودات موذی  ساز، کارآگاه یا نابود ای به عنوان قفلها زندیک

تواند کار های آن وجود دارد یم ضالب ( در فاWereratهای وحشتناک و موشینه )دارند، که در دنیای  که موش 

 بسیار خطرنایک باشد. 

ها در هر دو طرف قانون حظور دارند. برچ  جنایتکارای  شسخت هستند که تصمیم  به عنوان ماجراجو، روگ 

ند ثروت خود را از گنج یم  یک  های دیگران بهگت 
ی

دست بیاورند، درحایل که برچ  دیگر برای فرار از قانون زندیک

ند. برچ  از آناجو را در پیش یم ماجر  های  های باستای  و شدابها مهارت خود را با هدف رصی    ح نفوذ در ویرانهگت 

 اند. پنهان در جستجوی گنج آموخته و به کمال رسانده 
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 Rogueساخت یک  

ید. آیا در گذشته وقت  روگ خود را یم   با قانون را درنظر بگت 
اید؟  با قانون درگت  بوده   –یا حال  – سازید، رابطه کاراکت 

آیا در حال فرار از قانون یا رئیس عصبای  صنف دزدان هستید؟ یا اینکه صنف خود را در جستجوی خطرات و  

دهد، یا خواسته و  جوایز بزرگت  ترک کردید؟ آیا حرص و طمع است که شما را سوی ماجراهای خود سوق یم 

 آل دیگری دارید؟ ایده 

ی باعث شد از زن داری یا دزدی بزرگ به طرز وحشتناک اشتبایه  چه چت    قبیل خود دور شوید؟ آیا یک کالهت 
ی

دیک

شانس بودید و یک دزدی موفق ثروی  که  پیش رفت و باعث شد حرفه خود را دوباره ارزیای  کنید؟ شاید خوش 

 و ی  ماجرا گش 
انه خود نیاز داشتید را به شما داد. آیا شگردای   فقت 

ی
ی   شانجام شما را از خانه دور  برای فرار از زندیک

 پیدا کنید. یا  
ی

 از خانواده یا مری  خود جدا شدید و مجبور شدید روش جدیدی برای زندیک
کرد؟ شاید به طور ناگهای 

های جدیدی برای کسب درآمد و به  به شما روش  – عضو دیگری از گروه ماجراجوی  شما  –شاید دوست جدیدی  

 ما نشان داده است. کار بردن استعدادهای خاص به ش

 ساخت رسی    ع
باید باالترین ابیلیت    Dexterityاگر قصد ساخت شی    ع یک روگ را دارید از این پیشنهادات استفاده کنید. اول 

را   Arcane Tricksterکلس  خواهید در تحقیق برتری داشته باشید یا ساب اسکور شما باشد. در صوری  که یم

  Charismaکاری ماهر باشید خواهید اجتمایع باشید و در فریب وری  که یم و در ص Intelligenceانتخاب کنید 

 .را انتخاب کنید Charlatanباشد. دوم، پیشینه ابیلیت  اسکور دوم شما یم 

 Features|  هاقابلیت 

Expertise 
را انتخاب   Thieves’ Tools Proficiencyیا یک اسکیل پروفیشنیس و  Skill Proficiency، دو عدد 1در لول 

 شود. شما دوبرابر حساب یم  Proficiency Bonusهای مربوط به دو انتخاب شما، Ability Checkکنید. در 

 کنید. دیگر )در یک مهارت یا ابزار دزدی( را انتخاب یم  Proficiency، دو 6در لول  

Sneak Attack 
به ب، یم 1از لول  پری  دشمن سوءاستفاده کنید. یک بار در زنید و از حواس دانید که چگونه با ظرافت و دقت رص 

به خود داشته باشید، یم  Advantageخود   Attack Roll(، در صوری  که در Turnنوبت )   1d6توانید با رص 

به باید با سالح   یا دوربرد وارد شده باشد.   Finesseدمیج اضافه وارد کنید. رص 

( نباشد و در تاس  Incapacitatedفوی  او باشد، آن دشمن ناتوان )  5درصوری  که دشمن دیگری از هدف شما در 

 در اتک برای استفاده از این قابلیت ندارید.  Advantageنداشته باشید، نیازی به   Disadvantageاتک 

ان دمیج بسته به لول شما باال یم   رود، همانطور که در جدول کلس نشان داده شده است. مت  

Thieves’ Cant 
اید. این زبان ترکیت  مخق  از گویش، اصطالحات  ( را آموختهThieves’ Cantحی   تعلیمات خود، زبان دزدان )در 

دهد پیایم را در مکالمه به ظاهر عادی مخق  کنید. فقط موجودی که زبان دزدان را  و کد است که به شما اجازه یم 

کشد تا اینکه به طور ساده  هار برابر بیشت  طول یمشود. انتقال چنی   پیایم چبلد است چنی   پیایم را متوجه یم

 همان حرف را بزنید. 

های کوتاه و ساده )از جمله اینکه آیا  ای از عالئم و نمادهای مخق  را برای انتقال پیام عالوه بر این، شما مجموعه

، یا اینکه افراد این  منطقه خطرناک است یا قمرو صنف دزدان است، اینکه ثروی  برای غارت در نزدییک وجود دارد 

 دانید. منطقه اهداق  ساده هستند( یم
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Cunning Action 
توانید در هر نوبت  دهد تا به شعت حرکت و عمل کنید. یم ، شعت فکر و چابیک شما به شما امکان یم2از لول 

  Dash ،Disengageتواند برای اکشن داشته باشید، که این بونس اکشن یم  Bonus Actionخود در مبارزه یک 

 استفاده شود.  Hideو 

Roguish Archetype 
به شما   17و  13، 9، 3های کنید. انتخاب شما در لول خود را انتخاب یم  Roguish Archetype، 3در لول 

 دهد. های  یمقابلیت 

Ability Score Improvement 
ید. نیم  1یت  را عدد یا دو ابیل 2توانید یک ابیلیت  را رسید، یم یم  4هنگایم که به لول   توانید با این قابلیت  عدد باال بت 

ید.   20ای را باالتر از ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Uncanny Dodge 
به ، وقت  دشمت  که یم 5از لول  به را    Reactionتوانید با زند، یم ای یمتوانید ببینیدش به شما رص  خود آسیب آن رص 

 نصف کنید. 

Expertise 
  Expertiseکنید تا شامل قابلیت دیگر )در یک مهارت یا ابزار دزدی( را انتخاب یم  Proficiency، دو 6در لول 

 شوند. 

Evasion 
، Ice Stormی قرمز یا اسپل  ای، مثل نفس آتشی   یک اژدهاتوانید با شعت از برچ  آثار منطقه، یم 7از لول  

ید که به شما این امکان را یم جاخایل دهید. وقت  تحت تاثت  اثری قرار یم  دهد که در صورت موفقیت در گت 

Dexterity Saving Throw   خورید و در صورت  نصف دمیج را بخورید، در صورت موفقیت هیچ دمیج  نیم

 شود. شکست فقط نصف دمیج وارد یم

Ability Score Improvement 
ید. نیم  1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یم یم  8هنگایم که به لول  توانید با این قابلیت  عدد باال بت 

ید.   20ای را باالتر از ابیلیت    بت 

 ردارید. جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بتوانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Roguish Archetype Feature 
ید. خود یم  Roguish Archetype، قابلیت  از 9در لول   گت 

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  10هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20باالتر از ای را قابلیت ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 
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Reliable Talent 
پروفیشنیس   Ability Checkتوانید در یک اید. هرموقع که یمهای خود را تا سطح کمال باال برده ، مهارت 11تا لول 

 فرض کنید.  10تر را یا پایی    d20 9توانید تاس ه کنید، یم بونس خود را اضاف

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  12هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featاستفاده از   ام شما اجازه اگر دی 

Roguish Archetype Feature 
ید. خود یم   Roguish Archetype، قابلیت  از 13در لول   گت 

Blindsense 
 خود خت  دارید.  10، اگر بتوانید بشنوید، از مکان دشمن پنهان یا نامری  در 14از لول 

 فوی 

Slippery Mind 
ی کسب کرده 15تا لول  ید. پروفیشنیس یم  Wisdom Saving Throwاید. در ، قدرت ذهت  بیشت   گت 

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  16هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20باالتر از  ای را قابلیت ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Roguish Archetype Feature 
ید. خود یم   Roguish Archetype، قابلیت  از 17در لول   گت 

Elusive 
دست باالتر را در مقابل شما دارند. در صوری  که   ، آنقدر گریزان هستید که مهاجمان به ندرت 18از لول 

Incapacitated   نباشید، هیچ تاس اتیک ضد شماAdvantage  .ندارد 

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  19هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20ای را باالتر از ت  قابلیت ابیلی   بت 

 جای باال بردن ابیلیت  یک فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از  اگر دی 

Stroke of Luck 
عادی20در لول   غت 

س شما به خطا   ، قدری  به شما به هدق  در دست  وری دارید. اگر رص  برای موفقیت در مواقع رص 

به موفق تبدیل کنید. از طرف دیگر، اگر در یک رود، یم  شکست بخورید،   Ability Checkتوانید خطا را به یک رص 

ید.  20را  d20توانید تاس یم  درنظر بگت 

احت بلند یا کوتاه دوباره از آن استفاده  کنید، نیم قابلیت استفاده یم هنگایم که از این  توانید تا قبل از اتمام یک است 

 نمایید. 
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Rogue Archetype (Rogue Subclass) 
Arcane Trickster 

،  ها شامل جیبدهند. این روگکاری و چابیک خود را با جادو افزایش یم های مخق  ها مهارت برچ  روگ برها، سارقی  

 شوند. شوخ طبعان، مزاحمان و تعداد قابیل توجیه ماجراجو یم 

Spellcasting 
 کنید. یم، قابلیت جادوگری را کسب 3از لول 

Cantrips 
یپ  یپ دیگر به   Mage Handکنت  و دو کنت 

های ویزارد بلدید.  انتخاب خود از لیست اسپل 

یپ ویزاردی دیگری به میل  10در لول  ، کنت 

 آموزید. خود یم

Spellslots 
دهد که نشان یم  Arcane Tricksterجدول 

و   1های لول چند اسپل اسالت برای زدن اسپل

ها، باید  باالتر دارید. برای زدن ییک از این اسپل

پل اسالت هم لول یا لول باالتر خرج کنید.  اس

های خود را پس از اتمام یک  همه اسپل اسالت 

Long Rest   ید. پس یم  گت 

به طور مثال، اگر اسپل لول یک  

Charm Person   را بدانید و اسپل اسالت

توانید اسپل را  داشته باشید، یم  2و لول  1لول 

 ها بزنید. با هرکدام از آن 

 هاستفاده از اسپلسازی و اآماده
به انتخاب خود از لیست    1شما سه اسپل لول 

دانید. از آن سه اسپل، دو  های ویزارد یم اسپل

  Enchantmentاسپل باید از مکتب جادوی 

 باشند.  Illusionیا 

دانید در جدول مربوطه های  که یمستون اسپل

ی دهد که یک اسپلنشان یم های ویزاردی بیشت 

باشند و باید از لویل باشند که   Illusionیا  Enchantmentهای ها باید از مکتب ام از این اسپل آموزید. هرکدیم

 برای آن اسپل اسالت مناسب دارید. 

 بیاموزید.   2یا   1توانید یک اسپل لول رسید یم در این کلس یم  7به طور مثال، هنگایم که به لول  

 توانند از هر مکتب جادوی  باشند. د یمآموزییم  20و  14، 8های های  که در لول اسپل

ید، یم هنگایم که یک لول در این کلس یم دانید را با اسپل دیگری به میل  های ویزاردی که یم توانید ییک از اسپل گت 

خود از لیست ویزارد عوض کنید. اسپل جدید باید از لویل باشد که برای آن اسپل اسالت مناسب دارید و باید از  

دهید  اید را تغیت  یم گرفته   20یا   14، 8، 3های که دارید اسپیل که در لول های ذکر شده باشد، مگر آن ب ییک از مکت

 توانند از هر مکتت  باشند. که یم

Spell Slot 

4th 3rd 2nd 1st  یپ دانید های  که یم اسپل  لول دانید های  که یم کنیر

 -  -  -  -  -  - 1 

 -  -  -  -  -  - 2 

 -  -  - 2 3 3 3 

 -  -  - 3 4 3 4 

 -  -  - 3 4 3 5 

 -  -  - 3 4 3 6 

 -  - 2 4 5 3 7 

 -  - 2 4 6 3 8 

 -  - 2 4 6 3 9 

 -  - 3 4 7 4 10 

 -  - 3 4 8 4 11 

 -  - 3 4 8 4 12 

 - 2 3 4 9 4 13 

 - 2 3 4 10 4 14 

 - 2 3 4 10 4 15 

 - 3 3 4 11 4 16 

 - 3 3 4 11 4 17 

 - 3 3 4 11 4 18 

1 3 3 4 12 4 19 

1 3 3 4 13 4 20 
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Spellcasting Ability 
Intelligence  آید.  هر زمای  که اسپیل به  ابیلیت  جادوگری شما است. جادوی شما از مطالعه و حافظه شما یم

Spellcasting Ability کند از اشاره یمIntelligence  کنید. عالوه بر این، از مادیفایر استفاده یمIntelligence  

 کنید. های ویزارد خود استفاده یم اسپل  Attack Rollو   Saving Throw DCخود برای مشخص کردن 

Spell Save DC = 8 + Proficiency Bonus + Intelligence Modifier 

Spell Attack Modifier = Proficiency Bonus + Intelligence Modifier 

Mage Hand Legerdemain 
یپ 3از لول  ( کنید، و  Invisibleتوانید دست روح مانند را نامری  )زنید، یم را یم  Mage Hand، هنگایم که کنت 

 زیر را نت   با آن انجام دهید: یم
 توانید کارهای اضاق 

 کند، نگهداری کنید. کند را در ظرق  که موجود دیگری پوشیده یا حمل یم حمل یم یک یسر را که دست   •

 شود، بازیای  کنید. یک یسر را که توسط یا در ظرق  که موجود دیگر پوشیده حمل یم •

 ها در ُبرد استفاده کنید. از ابزار دزدان برای باز کردن قفل و از کار انداخی   تله  •

هدف موفق   Wisdom (Perception)نسبت به  Dexterity (Sleight of Hand)در صوری  که در یک تاس 

 توانید ییک از این کارها را بدون اینکه هدف متوجه شود، انجام دهید. باشید، یم 

ل دست استفاده کنید.  Cunning Actionتوانید از بونس اکشن داده شده توسط عالوه بر این، یم   برای کنت 

Magical Ambush 
زنید از او پنهان باشید، هدف در هر تاس نجات مربوط به اسپل  ، اگر هنگایم که روی موجودی اسپل یم 9از لول 

 دارد.  Disadvantageشما در این نوبت 

Versatile Trickster 

  5هدق  در  تواند حواس دشمنانتان را پرت کند. در نوبت خود با یک بونس اکشن،یم  Mage Hand، 13در لول 

 دارید.  Advantageهای حمله علیه هدف فوی  دست روح مانند انتخاب کنید. تا آخر این نوبت، در تاس 

Spell Thief 

 یک اسپل را از یک جادوگر دیگر بدزدید.  توانید به طور جادوی  دانش، یم 17از لول 

ش شامل شما یم بالفاصله پس از آنکه موجودی اسپیل زد که هدفش شما هستید یا منطقه تح شود،  ت تاثت 

تاس نجات   DCاکشن خود آن موجود را مجبور به ریخی   تاس نجات با ابیلیت  جادوگریش بکنید.  توانید با ری یم

کنید، و دانش اسپل را  شما. در صورت شکست، اثر جادو علیه خود را خنتر یم  Spellcasting DCبرابر است با 

کنید )نیازی نیست اسپل ویزاردی باشد(. برای  توانید بزنید کسب یمکه شما یم   باشد و لویل باشد   1اگر حداقل لول 

  8تواند تا های خود از آن استفاده کنید. موجود، نیم توانید با اسپل اسالت دانید و یم ساعت آینده، اسپل را یم  8

 ساعت پس از آن از آن اسپل استفاده کند. 

، باید قبل ا
ی

احت بلند را به اتمام برسانید. پس از استفاده از این ویژیک  ز دوباره استفاده کردن از آن یک است 

Assassin 
، آموزش خود را بر روی هت  تلخ مرگ متمرکز یم  شوند، قاتلی   اجت   ها افراد متنویع را شامل یمکنند. آن قاتلی  

خود آموزش   های  که مخصوصا برای نابودی دشمنان خدای شده، جاسوسان، شکارچیان افراد و حت  کشیش 

ید. اند. خفا، سم و لباس مبدل به شما کمک یمدیده   کند تا دشمنان خود را با بازدیه کشنده از بی   بت 

Assassinate 

وع مبارزه در کشنده3از لول  ترین حالت خود هستید. در تاس حمله علیه هر موجودی که در مبارزه تا  ، لحظه شر
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به دارید.  Advantageحاال نوبت  نداشته است  ای که به موجودی که سورپرایز شده است  عالوه بر این، هر رص 

به کریتیکال حساب یم  شود. بزنید رص 

Bonus Proficiencies 

 کنید. شوید یا پروفیشنیس کسب یمماهر یم  Poisoner’s Kitو   Disguise Kit، در 3در لول 

Infiltration Expertise 

  توانید برای خود هویت، یم 9از لول 
ی

های یک هویت باید  دروغی   بسازید. برای ایجاد تاریخچه، حرفه و وابستیک

باشد. به طور  توانید هویت  ایجاد کنید که متعلق به شخص دیگری یمخرج کنید. نیم  gp 25هفت روز زمان و 

دست آورید تا خود را به عنوان عضوی از یک   نامه و گواهینامه رسیم بهمثال، ممکن است لباس مناسب، معرق  

 خانه از یک شهر دور افتاده معرق  کنید تا بتوانید خود را در میان سایر بازرگانان ثروتمند جای دهید. تجارت

پس از آن، اگر هویت جدید را به عنوان لباس مبدل بپذیرید، موجودات دیگر تا زمای  که دلیل واضج برای عدم  

 کنند که شما آن شخص هستید. ه باشد، باور یم آن وجود نداشت

Imposter 

کنید. باید حداقل سه  ای در تقلید گفتار، نوشتار و رفتار شخص دیگر را پیدا یم العاده ، توانای  فوق13در لول 

ساعت را رصف مطالعه سه جزء رفتار شخص کنید: گوش دادن به گفتار، برریس دست خط و مشاهده شیوه  

 رفتار. 

ی باشد، شما در هر تاس  کلک شم  ا برای ناظر عادی قابل تشخیص نیست. اگر موجودی محتاط مشکوک به چت  

Charisma (Deception)    ی از کشف  دارید.  Advantageبرای جلوگت 

Death Strike 
به وارد  شوید. هنگایم که به موجودی که سورپرایز شده است حمله یم ، استاد مرگ فوری یم17از لول  کنید و رص 

 Constitution Saving Throw (DC = 8 + Dexterity Modifier + Proficiencyشود، هدف باید یک یم

Bonus  .به را دو برابر کنید  شما( بریزد. در صورت شکست، دمیج وارده از آن رص 

Inquisitive 
کنید، اما  ود تکیه یم کنجکاوان، در ریشه یای  رازها و کشف رموز شآمد هستند. شما برای جزئیات به چشمان تت   خ 

 به توانای  خود در خواندن سخنان و کردار موجودات دیگر برای تعیی   قصد واقیع آن 
کنید.  ها اعتماد یم همچنی  

شوند شآمد هستید و تسلط شما بر معلومات شما را  در شکست دادن دشمنای  که در میان مردم عادی پنهان یم

 کند. نهان مجهز یم برای آشکار کردن و خاتمه دادن به شر پ

Ear for Deceit 

 که برای تعیی   دروغ گفی   موجودی تاس استعداد پیدا یم  ، در پیدا کردن دروغ 3از لول 
 Wisdomکنید. زمای 

(Insight) تر در یا پایی    7ریزید، تاس یمd20  حساب کنید.   8را 

Eye for Detail 

ء پنهان تاس  توانید از یک بونس اکشن استفاده کنید ، یم 3از لول   Wisdomتا برای پیدا کردن یک موجود یا یسر

(Perception)  ها یک تاس بریزید یا برای کشف یا رمزگشای  شنخIntelligence (Investigation)  .بریزید 

Insightful Fighting 

یه یک موجودی که  توانید عل های حریف را دارید. به عنوان یک بونس اکشن، یم، توانای  رمزگشای  تاکتیک3در لول 

 Charismaبریزید. چک شما با   Wisdom (Insight)( نیست Incapacitatedبینید و ناتوان )یم

(Deception) توانید از شود. اگر موفق شوید، یم هدف مقایسه یمSneak Attack   خود در برابر هدف استفاده
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 داشته باشید.  Disadvantage توانید کنید، حت  اگر در آن حمله ادونتج نداشته باشید، اما نیم 

 در مقابل هدف دیگری استفاده کنید، ادامه دارد.  1این مزیت به مدت 
ی

 دقیقه یا تا زمای  که با موفقیت از این ویژیک

Steady Eye 

 Wisdomهای  ، در صوری  که در نوبت خود بیش از نصف شعت خود حرکت نکنید در چک 9از لول 

(Perception)  وIntelligence (Investigation)  .ادونتج دارید 

Unerring Eye 
ممکن یم 13از لول  (،  Illusionشود. به عنوان یک اکشن، وجود توهمات )، گول زدن حواس شما تقریبا غت 

 که شکل خود را تغیت  داده
( و سایر جادوهای  که برای  Shapechangerاند و در فرم اصیل خود نیستند )موجودای 

 نباید کور یا کر باشید.  اند را احساس یم  شما اجرا شده فوی   30فریب حواس در 
ی

کنید. برای استفاده از این ویژیک

چه پنهان است یا ماهیت واقیع  چت   راجع به آنکنید که یک اثر قصد فریب شما را دارد، اما هیچشما احساس یم 

 آورید. دست نیم آن نیست، به

احت   Wisdom Modifierتوانید از این قابلیت به دفعات برابر با یم خود استفاده کنید، و هنگایم که یک است 

 کنید. رسانید، تمام موارد استفاده شده از آن را بازیای  یمبلند را به اتمام یم

Eye for Weakness 
  ها و نقاط ضعف موجودات را کسب یم ، توانای  مطالعه دقیق تاکتیک 17در لول 

ی
کنید. هنگایم که ویژیک

Insightful Fighting   شما علیه موجودی فعال است، دمیجSneak Attack   3شما علیه اوd6  یابد. افزایش یم 

Mastermind 
گران از الگوی مغز متفکر  از جاسوسان، درباریان و حیله ها است. بسیاری تمرکز شما بر روی افراد و تاثت  و اشار آن

وی یم  فتنه پت 
ی

ی دارند. کلمات همانند چاقو و سم سالح شما هستند و راز کنند و زندیک های مورد  ها از گنجینهانگت  

 عالقه شما هستند. 

Master of Intrigue 

،  خاب خود مهارت پیدا یمبه انت Gaming Setو یک  Disguise Kit  ،Forgery Kit، در 3در لول  کنید. همچنی  

 آموزید. دو زبان به انتخاب خود یم 

دقیقه شنیده،   1های گفتاری و لهجه موجودی که صحبت کردنش را به مدت حداقل توانید الگو عالوه بر این، یم 

نند هدف است جا  دهد که خود را عنوان کیس که زبان و شزمی   مادریش هماتقلید کرده که به شما این امکان را یم

ط آنکه زبان هدف را بلد باشید.   بزنید، به شر

Master of Tactics 

برای   Helpبه عنوان یک بونس اکشن استفاده کنید. عالوه بر این، اگر از اکشن  Helpتوانید از اکشن ، یم 3از لول 

به زدن به دشمن استفاده یم  بهکمک کردن به ییک از دوستانتان برای رص  ، در صوری  که بتواند  کنید. هدف رص 

 فوی  شما، باشد.  5فوی  شما، به جای  30تواند در صدای شما را بشنود یا شما را ببیند، یم 

Insightful Manipulator 

د کنید، یم 1، اگر حداقل 9از لول  توانید اطالعات دقیقه رصف مشاهده یا تعامل با موجود دیگری در خارج از نت 

گوید که موجود از نظر دو  ام به شما یم های خود بیاموزید. دی آن در مقایسه با توانای   هایخایص در مورد توانای  

 زیر که انتخاب کرده 
ی

 ,Intelligence Score, Wisdom Score]اید برابر، برتر یا کمت  از شماست: ویژیک

Charisma Score, Class Level] 

 ای از تام، همچنی   ممکن است قطعهدر صورت انتخاب دی 
ی

های شخصیت  آن را  اری    خ آن موجود یا ییک از ویژیک

 )در صوری  که دارای آن باشد( متوجه شوید. 
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Misdirection 

ای کنید که علیه شما بوده است. هنگایم که در  توانید یک موجود دیگر را متحمل حمله، بعص  اوقات یم 13از لول 

ید در حایل که موجودی در معرض حمله قرار یم توانید از دهد، یم ( یمCoverفوی  به شما پوشش )  5فاصله گت 

د. ری  اکشن خود استفاده کنید تا حمله به جای شما آن موجود را هدف بگت 

Soul of Deceit 

توانید با  های دیگر قابل خواندن نیست، مگر اینکه اجازه دهید. یمپای  یا روش ، افکار شما از طریق تله17از لول 

کیس که قصد خواندن ذهن شما    Wisdom (Insight)علیه چک  Charisma (Deception)موفقیت در چک  

 را دارد، به او افکار نادرست ارائه دهید. 

گویید، به میل شما، شما  کند آیا شما حقیقت را یم گویید، جادوی  که تعیی   یم عالوه بر این، مهم نیست که چه یم

 شوید با جادو حقیقت را بگویید. توانید مجبور دهد و نیم را صادق نشان یم

Scout 
 ماجراجوی  کاری و زنده ماندن دور از شهر ماهر هستید که به شما این امکان را یم در پنهان

های خود  دهد که حی  

ها در طبیعت وحیسر و میان بربرها و رنجرها در خانه هستند و  بانبان و پیشاهنگ را داشته باشید. دیده حکم دیده 

 عمل یمها به عنوان چشم و گوش گروه بسیاری از آن
ی

ها  کنند. کمینگر، جاسوس، شکارچ  انسان، اینهای جنیک

 کنند. ها در دامنه جهان بازی یمبانهای  است که دیده فقط تعدادی از نقش 

Skirmisher 

بتش را تمام  فوی  شما نو  5شود. هنگایم که یک دشمن در ، نگه داشی   شما در طول یک مبارزه دشوار یم 3از لول 

 Attack ofاکشن خود تا نییم از شعت خود حرکت کنید. این حرکت باعث توانید با ری کند، یم یم

Opportunity   شود. نیم 

Survivalist 

کنید. پروفیشنیس مهارت پیدا یم  Survivalو  Natureهای ها را ندارید، در اسکیل، اگر قبال مهارت آن3در لول 

 شود. کنند دو برابر یم های  که از آن دو اسکیل استفاده یم چک بونس شما در ابیلیت  

Superior Mobility 

ها هم شامل  دهد. اگر شعت شنا یا باال رفی   داشته باشید، آنفوت افزایش یم  10، شعت راه رفی   شما  9در لول 

 شوند.  این افزایش یم 

Ambush Master 

ادونتج دارید. عالوه   Initiativeکنید. در تاس ها و اولی   اقدام در مبارزه عایل عمل یم، در هدایت کمی   13از لول 

به یمRoundبر این، اولی   موجودی که در اولی   دور ) تری برای حمالت شما و  زنید، هدف آسان( جنگ به آن رص 

و شود. تاس متحدانتان یم  دارند.  Advantageع نوبت بعدی شما های حمله علیه آن هدف تا شر

Sudden Strike 
به بزنید. اگر در نوبت خود از اکشن اتک استفاده کنید، یم توانید با شعت کشنده، یم 17از لول  توانید یک  ای رص 

مند شود حت  اگر  شما بهره Sneak Attackتواند از حمله اضاق  به عنوان بونس اکشن انجام دهید. این حمله یم 

خود در برابر همان هدف بیش از یک بار    Sneak Attackتوانید از این نوبت از آن استفاده کرده باشید، اما نیم در 

 در نوبت استفاده کنید. 



t.me/YadollahDnD Yadollah’s Guide to D&D YadollahDnD.ir 

 
 

210 

Swashbuckler 
کنید.  های مساوی، آموزش خود را بر روی هت  تیغه متمرکز یم شما با اتکا بر شعت، ظرافت و جذابیت در قسمت 

 در زره سنگی   هستند، روش جنگیدن شما تقریبا شبیه به اجرای یک  در حایل که برچ  از  
رزمندگان وحشیای 

مند است. دوئلیست  ها و دزدان دریای  معموال به این الگوی کهن تعلق دارند. هت 

تواند با دو سالح بجنگد در حایل که با خیال راحت حریفش را دور  باکلر در یک مبارزه عایل است و یم یک سواش 

 د. زنیم

Fancy Footwork 

به بزنید و سپس بدون فرصت ضدحمله از حریف دور شوید. در طول نوبت  ، یم 3در لول  آموزید که چگونه رص 

به تواند تا انتهای نوبت شما به شما  ای با سالح از نزدیک بزنید، آن موجود نیم شما، اگر به یک موجود رص 

Attack of Opportunity  .بزند 

Rakish Audacity 

ای  برابر Initiativeتوانید به تاس نوبت )دهد. شما یم، اعتماد به نفس شما را به جنگ سوق یم 3لول از  ( خود مت  

 خود اضافه کنید.  Charisma Modifierبا 

، روش اضافه فوی    5آورید؛ در صوری  که هدف در ای برای استفاده از حمله مخفیانه خود به دست یمهمچنی  

ادونتج نداشته باشید، نیازی به ادونتج در  فوی  شما نباشد و در حمله دیس  5جز هدف در   شما باشد، موجودی به

 
ی

هنوز در مورد شما   Sneak Attackندارید. تمایم قوانی   دیگر   Sneak Attackحمله خود برای استفاده از ویژیک

 شود. اعمال یم

Panache 

 Charismaتوانید یک  شود. به عنوان یک اکشن، یمیم زننده ای گول العاده، جذابیت شما به طرز خارق9در لول 

(Persuasion)   چک علیهWisdom (Insight)   یک موجود بریزید. موجود باید بتواند شما را بشنود و شما دو

ک داشته باشید.   نفر باید یک زبان مشت 

ادونتج دارد و  ما دیساگر در ابیلیت  چک موفق شوید و موجود دشمن شما باشد، در حمله به اهداف غت  از ش

کشد، یا تا زمای  که  دقیقه طول یم  1دهد. این اثر  Attack of Opportunityتواند به موجودی غت  از شما نیم 

 فوت شود.  60ییک از همراهان شما به هدف حمله کند یا روی آن اسپل بزند، یا اینکه فاصله شما و هدف بیش از 

شود. هنگایم که  ( شما یمCharmedدقیقه شیفته )  1د دشمن شما نباشد، اگر در ابیلیت  چک موفق شوید و موجو 

شناسد. اگر شما یا ییک از همراهانتان از هر طریق  به آن  شیفته شما است، شما را به عنوان یک آشنای دوستانه یم 

 یابد. آسیب برساند این اثر بالفاصله پایان یم

Elegant Maneuver 

  Dexterity (Acrobatics)بت خود از یک بونس اکشن استفاده کنید تا در چک بعدی توانید در نو ، یم 13از لول 

 داشته باشید.  Advantageدهید،  که در همان نوبت انجام یم   Strength (Athletics)یا 

Sudden Strike 
ر حمله شما  دهد در مبارزه، شکست را به موفقیت تبدیل کنید. اگ، تسلط شما بر تیغه به شما امکان یم 17از لول 

احت کوتاه یا بلند را به  خطا رود، یم  توانید آن را دوباره با ادونتج بریزید. پس از انجام این کار، تا زمای  که یک است 

 استفاده کنید. اتمام نرسانید، دیگر نیم 
ی

 توانید از این ویژیک
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Thief 
، راهزنان و های خود را در هت  دزدی تقویت یم شما مهارت  سایر مجرمان به طور معمول از این الگو   کنید. سارقی  

وی یم ای، کاوشگر، غواص و کاراگاه معرق  یاب حرفهدهند خود را به عنوان گنجهای  که ترجیح یم کنند، اما روگ پت 

وی یم  ،های  را برای تحقیق در ویرانهکنند. عالوه بر بهبود چابیک و خفا، مهارتکنند نت   از این الگو پت    های باستای 

 آموزید. توانستید استفاده کنید، یم های ناآشنا و استفاده از وسایل جادوی  که معموال نیم خواندن زبان

 

Fast Hands 

 Dexterity (Sleight ofبرای چک  Cunning Actionتوانید از بونس اکشن اعطا شده توسط  ، یم 3از لول 

Hand) استفاده از ابزار سارقان خود برای خلع سالح یک تله یا باز کردن قفل، یا استفاده از اکشن ،Use a 

Object  .ء( استفاده کنید  )استفاده از یسر

Second-Story Work 

( دیگر برای شما نیاز به شعت  Climbingکنید. صعود )تر از حد عادی را پیدا یم، توانای  صعود شی    ع 3در لول 

 ندارد.  اضاق  

کنید با تعداد فوی  برابر با  دهید، مسافت  که یط یم عالوه بر این، هنگایم که یک پرش در حال دویدن انجام یم 

Dexterity Modifier   یابد. شما افزایش یم 

Supreme Sneak 

  Dexterity (Stealth)، در صوری  که در نوبت خود بیش از نصف شعت خود حرکت نکنید، در چک 9از لول 

 ادونتج دارید.  

Use Magic Device 

توانید به صورت بداهه از وسایل جادوی  استفاده کنید، حت   اید که یم ، آنقدری در مورد جادو آموخته13در لول 

ها برای شما در نظر گرفته نشده باشند. شما از تمام الزامان مربوط به کلس، نژاد و لول استفاده از وسایل  اگر آن

 کنید. پویسر یم جادوی  چشم 

Thief’s Reflexes 
توانید دو نوبت داشته  اید. در اولی   راند مبارزه یم ، در کمی   کردن و فرار شی    ع از خطر مهارت پیدا کرده 17در لول 

دهید. در صورت  انجام یم 10باشید. نوبت اول را با تاس نوبت عادی و نوبت دوم را با همان تاس نوبت منهای 

 استفاده کنید. سورپرایز شدن نیم 
ی

 توانید از این ویژیک
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Sorcerer 
Spell Slot 

9th 8th 7th 6th 5th 4th 3rd 2nd 1st 

Spell  

های  که  

 دانید یم 

Cantrip 

های  که  

 دانید یم 

Sorcery 

Points 
 هاتوانای  

 Features 

امتیاز مهارت  
Proficiency 

Bonus 

سطح  
Level 

- - - - - - - - 2 2 4 - 

Spellcasting, 

Sorcerous 

Origin 
+2 1 

- - - - - - - - 3 3 4 2 Font of Magic +2 2 

- - - - - - - 2 4 4 4 3 Metamagic +2 3 

- - - - - - - 3 4 5 5 4 
Ability Score 

Improvement 
+2 4 

- - - - - - 2 3 4 6 5 5 - +3 5 

- - - - - - 3 3 4 7 5 6 

Sorcerous 

Origin 

Feature 
+3 6 

- - - - - 1 3 3 4 8 5 7 - +3 7 

- - - - - 2 3 3 4 9 5 8 
Ability Score 

Improvement 
+3 8 

- - - - 1 3 3 3 4 10 5 9 - +4 9 

- - - - 2 3 3 3 4 11 6 10 Metamagic +4 10 

- - - 1 2 3 3 3 4 12 6 11 - +4 11 

- - - 1 2 3 3 3 4 12 6 12 
Ability Score 

Improvement 
+4 12 

- - 1 1 2 3 3 3 4 13 6 13 - +5 13 

- - 1 1 2 3 3 3 4 13 6 14 

Sorcerous 

Origin 

Feature 
+5 14 

- 1 1 1 2 3 3 3 4 14 6 15 - +5 15 

- 1 1 1 2 3 3 3 4 14 6 16 
Ability Score 

Improvement 
+5 16 

1 1 1 1 2 3 3 3 4 15 6 17 Metamagic +6 17 

1 1 1 1 3 3 3 3 4 15 6 18 

Sorcerous 

Origin 

Feature 

+6 18 

1 1 1 2 3 3 3 3 4 15 6 19 
Ability Score 

Improvement 
+6 19 

1 1 2 2 3 3 3 3 4 15 6 20 

Sorcerous 

Origin 

Feature 
+6 20 
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Hit Points                                                                          |  جان 

Hit Dice: 1d6 

Hit Points (Level=1): 6 + Constitution 

Modifier 

Hit Points (Level>1): 1d6 (4) + 

Constitution Modifier   به ازای هر لول باالتر از

 یک

 Proficiencies|  ها مهارت 

Armor: - 

Weapon: Dagger, Dart, Sling, 

Quarterstaff, Light Crossbow 

Tool : - 

Saving Throw: Constitution, Charisma 

 

 ,Arcana] : از این لیست اسکیل  2

Deception, Insight, Intimidation, 

Persuasion, Religion]    

 

وع  ات رسی  Starting Equipment|  تجهی  

ات زیر به    پیشینهعالوه هرچه که از بازی را با تجهت  

(Background خود یم ) وع یم ید شر  کنید. گت 

  سالحیک  یا تی   20 و Light Crossbowیک  •

 خود  انتخاب بهساده 

 Arcaneیک   یا Component’s Pouchیک  •

Focus 

• Dungeoneer’s Pack   یاExplorer’s Pack   

 Daggerدو   •

ات جایدرصورت تمایل به   gp 10×3d4باال با  تجهت  

وع یم  کنید. بازی را شر

کند و آتش اژدها را که در  انسای  با چشمای  مثل خورشید دست خود را دراز یم

آیند و با جهیسر از دوزچ   یمهای  چریم از پشتش در کند. بالهایش هست را رها یمرگ

 شود. دور یم که بوجود آمده 

کند  خورد، دستانش را باز یموارانه تکان یم الق  که موهایش در باد جادوی  شالق-هف

ای او را از زمی    افتد و لحظه اندازد. موچ  از جادو درون او راه یم و شش را به عقب یم

ون یم بلند یم  رود. کند. انفجار قدرتمندی از رعد و برق از او بت 

 که در یک غا
ی

 پناه گرفته است با انگشتش به سمت غارنشیت   هفلینیک
ی

ر پشت سنیک

ون یم که در حال حمله است اشاره یم زند تا به  کند. انفجاری از آتش از انگشت او بت 

دهد، غافل از آنکه جادوی وحیسر درونش پوست او را آی   هدف حمله کند. ساحره لبخند زنان به سنگ تکیه یم 

 کرده است.  

وهای کیهای    سورشرها جادوی خود  اث خوی  خود، اثری از دنیای دیگر یا قرار گرفی   در معرض نت  را توسط مت 

آموزد سورشر بودن را بیاموزد،  تواند همانطور که یک زبان را یم آورند. یک شخص نیم دست یمناشناخته به 

 افسانههمانطور که نیم 
ی

ورشر باشد؛ قدرت  کند که سای داشت. کیس انتخاب نیم توان یاد گرفت که زندیک

 کند. سورشر را انتخاب یم 

 جادوی خام 
سحر و جادو قسمت  از هر سورشر است. بدن، ذهن و روح هر سورشر ششار از قدری  نهفته است که منتظر  

، که از جادوی اژدها   . بعص  از سورشرها جادوی  دارند که از یک خط خوی  باستای  ندای  است برای رهای 

د شچشمه یم ل نشده را درون خود حمل یم ، یم گت   دیگر جادوی  خام و کنت 
کنند، طوفای  پر هرج و مرج  آید. برچ 

منتظره که به روش   شود. ای ظاهر یمهای غت 

قابل پیشظهور قدرت  اژدهای  در هر نسل دقیقا یک  های یک سورشر بسیار غت 
بیت  است. بعص  خطوط خوی 

شوند هر عضو آن خاندان یک سورشر باشد. بیشت  اث دیگر باعث یمکنند، اما بعص  مت  سورشر تولید یم 

توانند منشا قدرت  شوند. برچ  سورشرها نیم اوقات، استعدادهای سورشر به صورت اتفاقای  تصادق  ظاهر یم

 خود ردیای  یم 
ی

ند، درحایل که برچ  دیگر آن را در وقایع عجیب و غریب در زندیک یک    کنند. لمسخود را نام بت 
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ک شدن هنگام تولد توسط یک کاهن یا چشیدن آب از یک چشمه اشارآمت   ممکن است قدرت یک   شیطان، متت 

د.   سورشر را برانگت  

ه های باستای  حاوی اطالعات مربوط به جادو مانند ویزاردها، یا یک حایم  سورشرها نیازی به کتاب جادو و مقت 

ای  کنندههای جدید و گیج توانند راه ی و مهار سحر و جادوی درون خود، یم ها با یادگت  ها ندارند. آن مانند وارالک 

 برای رها کردن این قدرت کشف کنند. 

قابل توضیحقدرت  های غی 
معمول    ماجراجویانه نیست، غت 

ی
سورشرها در جهان نادر هستند و پیدا کردن سورشری که به نویع درگت  زندیک

شوند که قدرت دوست ندارد ساکت  های خود خییل شی    ع متوجه یم گ است. افراد دارای قدرت جادوی  در ر 

ون آمدن از خواهد تحت بماند. جادوی یک سورشر یم   تمایل به بت 
د و در صورت عدم فراخوای  الشعاع قرار گت 

قابل پیشروش   بیت  دارد. های غت 

ه  وی جادوی   روند گرا یا مبهم شاغ ماجراجوی  یمای آرمانسورشرها غالبا با انگت    نت 
. برچ  به دنبال درک بیشت 

خود، یا منشاء اشارآمت   آن هستند. برچ  دیگر امیدوارند که رایه برای خالص شدن از شر آن پیدا کنند و یا از  

ها هرچه هدفشان باشد، به اندازه یک ویزارد برای گروه ماجراجوی  مفید  پتانسیل کامل خود استفاده کنند. سورشر 

ان  پذیری زیاد در استفاده از جادوهای  که یمبود وسعت دانش جادوی  خود را با انعطاف هستند و کم شناسند، جت 

 کنند. یم

 Sorcererساخت یک 
  
ی

ید منشا قدرت شماست. آیا یک نفرین خانوادیک ین سوایل که هنگام ساخت سورشر خود باید درنظر بگت  مهمت 

ک ساخت ویل  ا یک اتفاق خارقاست که از گذشتگان دور به شما منتقل شده؟ آی العاده شما به صورت جادوی  متت 

 زخیم هم باق  گذاشت؟ 

کنید آن را  کنید، سیع یمدر مورد قدرت جادوی  که درون شما جریان دارد چه احسایس دارید؟ آیا از آن استقبال یم 

قابل پیش  ست یا نفرین؟ شما در  برید؟ نعمت ا بیت  آن لذت یمتحت تسلط خود قرار دهید یا از ماهیت غت 

جستجوی آن بودید، یا آن شما را پیدا کرد؟ این گزینه را داشتید که از آن امتناع کنید، یا آرزو دارید که حق انتخاب  

و را برای مقاصد بلندپروازی به شما  کار کنید؟ شاید احساس یم داشتید؟ قصد دارید با آن چه کنید که این نت 

ای که در بدو تولد شما را برکت  پری   –ا را به یک فرد قدرتمند در جهان پیوند دهد اند. شاید قدرت شما، شمداده

های شما جریان دارد، لیج  که شما را به عنوان آزمایش یا خدای   ای از خونش در رگ داده است، اژدهای  که قطره 

 که شما را برای تحقق این قدرت انتخاب کرده است. 

 ساخت رسی    ع 
باید باالترین ابیلیت  اسکور    Charismaسورشر را دارید از این پیشنهادات استفاده کنید. اول،   اگر قصد ساخت شی    ع یک 

یپ  Hermitبعد از آن باشد. دوم، پیشینه   Constitutionشما و  ، Lightهای را انتخاب کنید. سوم، کنت 

Prestidigitation  ،Ray of Frost  وShocking Grasp  های لول یک را همراه اسپلShield  وMagic Missile  

 بردارید. 

 Features|  هاقابلیت

Spellcasting 
 پدر و مادر یا اجداد، نشانه

ی
قابل توصیف بر شما جای گذاشته است و  رویدادی در گذشته شما، یا در زندیک ای غت 

 شود. های شما استفاده یم اسپلجود شما را با جادو ادغام کرده است. این جادو، هرچه منشا آن باشد، برای انجام 

Cantrips 
یپ به انتخاب خود از لیست اسپل  Cantrip، چهار 1در لول  ی از لیست های سورشر بلدید. کنت  های بیشت 

یپ پنجم و در لول   4های باالتر میاموزید، در لول سورشر در لول  یپ ششم خود را به   10کنت   آورید. دست یمکنت 
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Spell Slots 
و باالتر دارید. برای زدن ییک از   1های لول برای زدن اسپل Spell Slotدهد که چند سورشر نشان یمجدول کلس 

های خود را پس از اتمام یک  ها، باید اسپل اسالت هم لول یا لول باالتر خرج کنید. همه اسپل اسالت این اسپل

Long Rest   ید. پس یم  گت 

داشته باشید،   2و لول  1را بدانید و اسپل اسالت لول  Burning Handsبه طور مثال، اگر اسپل لول یک  

 ها بزنید. را با هرکدام از آن  Burning Handsتوانید یم

 دانید و باالتری که یم 1های لول اسپل
 دانید. های سورشر یمبه انتخاب خود از لیست اسپل  1شما دو اسپل لول 

ی به اسپل 20و  19، 18، 16، 14،  12های در هر لول به جز لول   آورید. هرکدام از این  دست یمهای سورشر بیشت 

 ها باید از لویل باشند که برای آن اسپل اسالت دارید. اسپل

 بیاموزید.   2یا   1توانید یک اسپل لول رسید یم در این کلس یم  3به طور مثال، هنگایم که به لول  

های سورشر خودتان را با اسپل  توانید ییک از اسپل رود، یم بر این، هنگایم که در این کلس لول شما باال یم  عالوه

دیگری از لیست سورشر جایگزین کنید، دقت کنید که باز هم باید اسپل اسالت مناست  برای آن اسپل داشته 

 باشید. 

Spellcasting Ability 
Charisma های سورشر است، از آنجای  که قدرت جادوی  شما به توانای  شما  رای اسپلابیلیت  جادوگری شما ب

د اراده شما به جهان متیک است.  هر زمای  که اسپیل به  کند از  اشاره یم Spellcasting Abilityدر پیشت 

Charisma  کنید. عالوه بر این، از مادیفایر  استفاده یمCharisma  خود برای مشخص کردنSaving Throw 

DC   وAttack Roll کنید. های سورشر خود استفاده یم اسپل 

Spell Save DC = 8 + Proficiency Bonus + Charisma Modifier 

Spell Attack Modifier = Proficiency Bonus + Charisma Modifier 

Spellcasting Focus 
 های سورشر استفاده کنید. برای اسپل Spellcasting Focusبه عنوان  Arcane Focusتوانید از یک  یم

Sorcerous Origin 
منشا سورشر بودن خود را، که منبع قدرت جادوی  ذای  شما است، از لیست مربوطه انتخاب کنید. انتخاب شما  

 دهد. های  یمبه شما قابلیت   18و  14، 6، 1در لول 

Font of Magic 
یس پیدا یم ، شما به چشمه 2در لول    Sorcery Pointsکنید. این چشمه توسط عمیق جادو در درون خود دست 

های جادوی  متنویع  دهد جلوه شود، که به شما امکان یمنشان داده یم

 ایجاد کنید. 

Sorcery Points 
رود یک امتیاز دارید و هر دفعه که لول شما باال یم  Sorcery Pointدو 

، در لول اضافه دریافت یم  رسید. امتیاز یم  20به  20کنید. حداکتر

ی که در جدول کلس گفته شده توانید امتیاز باالتری از هیچوقت نیم  چت  

  Long Restاست داشته باشید. امتیازهای از دست رفته شما بعد از اتمام 

 گردند. بریم

Flexible Casting 
اضافه دریافت کنید، یا اسپل اسالت مرصف   Spell Slotهای خود استفاده کنید تا Sorcery Pointتوانید از یم

Sorcery Point Spell Slot Level 

2 st1 

3 nd2 

5 rd3 

6 th4 

7 th5 
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ی برای استفاده از امتیازهای خود در لول بیشت  دریافت کنید. روش   Sorcery Pointکنید تا  های باالتر  های بیشت 

 آموزید. یم

های خود را به یک اسپل اسالت تبدیل  Sorcery Pointتوانید به عنوان بونس اکشن، : یم Spell Slotساخت 

دهد که چند امتیاز  رود. جدول پایی   نشان یماز بی   یم  Long Restپل اسالت ساخته شده بعد از اتمام کنید. اس

 بسازید.  5توانید اسپل اسالی  باالتر از برای ساخت اسپل اسالت نیاز دارید. نیم 

ل اسالت  توانید یک اسپ: به عنوان بونس اکشن در نوبت خود، یم Sorcery Pointتبدیل یک اسپل اسالت به  

 بدهید و امتیاز برابری با لول اسپل اسالت دریافت کنید. 

Metamagic 
آورید. دو متامجیک از موارد زیر را انتخاب کنید.  دست یمها را با توجه به نیاز خود به ، توانای  تغیت  اسپل 3در لول 

 آورید. دست یمیک مورد دیگر به  17و  10های در لول 

توانید فقط یک متامجیک را بر آن اعمال کنید، مگر آنکه در توضیحات چت   دیگری  نید یم ز هنگایم که یک اسپل یم  

 گفته شده باشد. 

Careful Spell 
توانید برچ  از آن موجودات را  بریزند، یم  Saving Throwکند زنید که موجودات دیگر را مجبور یم وقت  اسپیل یم 

کنید و تعدادی از آن  مرصف یم Sorcery Pointار، یک از توان کامل آن اسپل محافظت کنید. برای اینک

کنید. یک موجود انتخاب شده به  خود )حداقل یک موجود( انتخاب یم  Charisma Modifierموجودات را تا  

 شود. خود مقابل آن اسپل موفق یم Saving Throwطور خودکار در 

Distant Spell 
 ُبرد آن را دوبرابر کنید.  Sorcery Pointتوانید با رصف یک فوی  با بیشت  دارد، یم   5زنید که ُبرد وقت  اسپیل یم 

 فوت کنید.   30ُبرد آن را  Sorcery Pointتوانید با رصف یک یا تماس دارد، یم  Touchزنید که ُبرد وقت  اسپیل یم 

Empowered Spell 
 Charismaتعداد تایس تا حداکتر   Sorcery Pointتوانید با خرج یک میج دارد، یم زنید که تاس دوقت  اسپیل یم 

Modifier   .خود )حداقل یک تاس( را دوباره بیاندازید. باید از نتایج جدید استفاده کنید 

 توانید استفاده کنید. اید یم حت  اگر از متامجیک دیگری برای یک اسپل استفاده کرده   Empowered Spellاز 

Extended Spell 
زمان آن را دوبرابر    Sorcery Pointتوانید با خرج یک یمدقیقه یا بیشت  دارد،   1زنید که مدت زمان وقت  اسپیل یم 

 ساعت.  24کنید، تا حداکتر 

Heightened Spell 
وانید با خرج  تیمبریزد،   Spell Throwکند برای مقاومت در برابر آن زنید که موجودی را مجبور یم وقت  اسپیل یم 

  Disadvantageخود مقابل اسپل  Saving Throwبه ییک از اهداف اسپل در اولی     Sorcery Pointسه 

 دهید. 

Quickened Spell 
کاری کنید که یک    Sorcery Pointتوانید با خرج دو اکشن است، یم  1زنید که مدت اجرا آن موقیع که اسپیل یم 

د.   بونس اکشن زمان بت 

Subtle Spell 
کاری کنید تا اجرای آن نیازی به اجزاء جسیم    Sorcery Pointتوانید با خرج یک یمزنید،  وقت  اسپیل یم 

(Somatic( یا شفایه )Verbal .نداشته باشد ) 
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Twinned Spell 
د و ُبرد آن زنید که فقط یک موجود را هدف یموقت  اسپیل یم   Sorceryتوانید با خرج یمیا خود نیست،   Selfگت 

Point    یپ باشد برابر با لول آن اسپل کاری کنید تا اسپل هدف دویم در ُبرد آن اسپل داشته باشد )اگر اسپل کنت 

 امتیاز خرج کنید(.  1باید 

د. به طور مثال،   ایط بودن، اسپل در لول استفاده شده نباید بتواند بیشت  از یک موجود را هدف بگت  برای واجد شر

Magic Missile  وScorching Ray  .ایط نیستند  واجد شر

Ability Score Improvement 
ید. نیم  1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یم یم  4هنگایم که به لول   توانید با این قابلیت  عدد باال بت 

ید.   20ای را باالتر از ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از اگر دی  

Sorcerous Origin Feature 
ید. خود یم  Sorcerous Origin، قابلیت  از 6در لول   گت 

Ability Score Improvement 
ید. نیم  1ا دو ابیلیت  را عدد ی 2توانید یک ابیلیت  را رسید، یم یم  8هنگایم که به لول  توانید با این قابلیت  عدد باال بت 

ید.   20ای را باالتر از ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از اگر دی  

Metamagic 
 کنید. ، حالت متامجیک دیگری را انتخاب یم 10در لول 

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  12هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    بت 

 ت بردارید. جای باال بردن ابیلیت  فیتوانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از اگر دی  

Sorcerous Origin Feature 
ید. خود یم  Sorcerous Origin، قابلیت  از 14در لول   گت 

AbiliSty Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  16هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20باالتر از ای را قابلیت ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از اگر دی  

Metamagic 
 کنید، حالت متامجیک دیگری را انتخاب یم 17در لول 

Sorcerous Origin Feature 
ید. خود یم  Sorcerous Origin، قابلیت  از 18در لول   گت 

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  19هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 
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ید.  20ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    بت 

 ای باال بردن ابیلیت  فیت بردارید. جتوانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از اگر دی  

Sorcerous Restoration 
مرصف شده را بازپس   Sorcery Pointرسانید، چهار را به اتمام یم  Short Rest، هنگایم که یک 20در لول 

ید. یم  گت 

Sorcerous Origin (Sorcerer Subclass) 
Divine Soul 

شود. داشی    بخشد از یک منبع الیه در روح او زاده یمگایه اوقات جرقه جادوگری که به یک سورشر قدرت یم 

 دور اما قدرتمند با یک  
ی

چنی   روح مطبویع نشانه این است که سحر ذای  شما ممکن است از یک ارتباط خانوادیک

 تبدیل شده و به نام خدای  برای جنگ  موجود الیه نایسر شود. شاید جد شما فرشته 
ای باشد که به یک انسان فای 

 اده شده است. فرست

یا تولد شما ممکن است با یک پیشگوی  همسو باشد و شما را به عنوان یک بنده خدایان یا حامل جادوی الیه  

 انتخاب کند. 

شود. یک روح  های مذهت  به عنوان یک تهدید تلق  یمیک روح الیه، با یک جذابیت طبییع، توسط برچ  از گروه 

تواند با ادعای پیوند مستقیم الیه، نظم  دیه قدرت مقدس را دارد، یم الیه به عنوان یک فرد خارچ  که فرمان

 موجود را تضعیف کند. 

توانند قدرت دیت  را فرماندیه کنند. در این  ها، فقط کسای  که قدرت یک روح الیه را دارند یم در بعص  از فرهنگ

 شود. ظ یم ها حفها، مواضع کلیسای  تحت سلطه چند خاندان است و در طول نسلشزمی   

Divine Magic 
  پیوند شما با الهیات به شما امکان یم

ی
به    Spellcastingدهد که جادوهای کلس کلریک را بیاموزید. هنگایم که ویژیک

یپ سورشر را بیاموزید یا جایگزین کنید، یم شما امکان یم  توانید اسپل جدید را از کلس کلریک  دهد یک اسپل یا کنت 

وی کنید و این برای شما یک اسپل سورشر  یا سورشر انتخاب کنید. باید از تمام محدودیت  های انتخاب اسپل پت 

 شود. حساب یم

، قانون، هرج و مرج یا ی  عالوه بر این، یک گرایش برای منب
، شر . ع قدرت الیه خود انتخاب کنید: خت  طرق 

همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است، یک اسپل اضاق  بر  

آموزید. این برای شما یک اسپل سورشر است، اساس آن گرایش یم

شود. اگر داند محاسبه نیم های سورشری که یماما در تعداد اسپل 

پل را جایگزین کردید، باید با یک اسپل کلریک جایگزین  بعدا این اس

 کنید. 

Favored by the Gods 
کند. اگر در یک  ، قدرت الیه شنوشت شما را محافظت یم 1از لول 

ریخته و آن را به   2d4توانید تاس نجات یا حمله شکست بخورید، یم

 استفاده کردید 
ی

احت بلند یا کوتاه را تمام نکنید،  نتیجه کیل اضافه کنید. هنگایم که از این ویژیک تا زمای  که یک است 

 توانید از آن استفاده کنید.  نیم 

Empowered Healing 
تر کند. هر زمان که شما یا یک  تواند جادوهای شفابخش را قوی آید یم ، انرژی الیه که از طریق شما یم6از لول 

هر   Sorcery Pointتوانید با خرج یک ریزد، یم یم  فوی  شما برای اینکه جان شفا دهد تاس  5متحد در فاصله 

ط آنتعداد از آن تاس  ( نباشید. در هر نوبت فقط یک بار Incapacitatedکه ناتوان )ها را دوباره بریزید، به شر

 استفاده کنید. یم
ی

 توانید از این ویژیک

 گرایش اسپل 

Cure Wounds   خت 

Inflict Wounds  شر 

Bless قانون 

Bane  هرج و مرج 

Protection from Evil and Good   طرق  ی 
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Otherworldly Wings 

یک جفت بال روح مانند از پشت خود استفاده کنید. در   توانید از یک بونس اکشن برای در آوردن، یم 14از لول 

( شوید،  Incapacitatedها تا زمای  که نانوان )فوت است. بال 30ها وجود دارند، شعت پرواز شما حایل که بال 

ید یا به عنوان یک بونس اکشن آن  مانند. ها را کنار بگذارید یم بمت 

 
ی

کند: بال عقاب برای خت  یا قانون، بال  های شما را تعیی   یمال ظاهر ب Divine Magicگرایش شما برای ویژیک

. خفاش برای شر یا هرج و مرج و بال سنجاقک برای ی    طرق 

Unearthly Recovery 

کنید. به عنوان یک بونس اکشن، هنگایم که کمت  از  های سنگی   را کسب یم ، توانای  غلبه بر آسیب18در لول 

 جان خود بازیای  کنید.  انده داشته باشید، یمنصف حداکتر جان خود باق  م
توانید جای  برابر با نییم از حداکتر

احت بلند را تمام نکنید، نیم   استفاده کردید، تا زمای  که یک است 
ی

توانید دوباره از آن استفاده  هنگایم که از این ویژیک

 کنید. 

Draconic Bloodline 
شود که با خون شما یا اجدادتان آمیخته شده است. در بیشت   نایسر یم جادوی ذای  شما از سحر و جادوی اژدهایان 

گردانند که با یک اژدها معامله کرده  مواقع، افراد با این منشا تبار خود را به یک سورشر توانمند دوران باستان بر یم

جهان کامال ثابت و  است یا حت  ممکن است ادعای پدر یا مادر اژدها داشته باشد. برچ  از این خطوط خوی  در 

وع یک خطوط خوی  جدید در نتیجه یک پیمان ها مبهم هستند. هر سورشر یمواضح هستند، اما اکتر آن  تواند شر

ایط استثنای  دیگر باشد. 
 یا شر

Dragon Ancestor 

کنید. نوع دمیج مرتبط با اژدها  ، یک نوع اژدها را به عنوان جد خود انتخاب یم 1در لول 

 
ی

 شود. آورید استفاده یم های  که بعدا به دست یمتوسط ویژیک

صحبت کنید، بخوانید و بنویسید. عالوه بر این، هر زمان که در   Draconicتوانید یم

شود،  دهید، اگر در چک اعمال یم هنگام تعامل با یک اژدها چک کاریزما انجام یم 

 شود. پروفیشنیس بونس شما دو برابر حساب یم

Draconic Resilience 

ییک جادوی  که از بدن شما عبور یم  اجداد اژدهای  شما  کند، باعث ظهور صفات فت  

یابد و هر موقع که لول شما افزایش  واحد افزایش یم  1، حداکتر جان شما 1شود. در لول یم

 یابد. واحد افزایش یم   1یابد نت   یم

های  از پوست شما توسط فلس براق اژدها مانند پوشانده شده  عالوه بر این، قسمت 

 است.  Dexterity Modifier + 13شما برابر  ACپوشید،  است. وقت  زره نیم 

Elemental Affinity 

  Charisma Modifierتوانید  کند، یمزنید که دمیج  از نوع دمیج اژدهای شما وارد یم ، وقت  اسپیل یم6از لول 

رصف کنید تا به مدت   Sorcery Point 1توانید های دمیج آن اضافه کنید. در همان زمان، یمخود را به ییک از تاس 

 ( باشید. Resistantبرابر این نوع آسیب مقاوم )ساعت در  1

Dragon Wings 

توانید یک جفت بال اژدها از پشت خود در بیاورید و شعت پرواز برابر با شعت فعیل خود به  ، یم 14در لول 

ها را به  آنها را به عنوان یک بونس اکشن در نوبت خود ظاهر کنید. تا زمای  که توانید این بال دست بیاورید. یم 

ید یم  مانند. عنوان یک بونس اکشن در نوبت خود از بی   نت 

ها ساخته شده باشد و  های خود را هنگام پوشیدن زره آشکار کنید، مگر آنکه زره برای قرار دادن آن توانید بال نیم 

 ند. ها از بی   برو ها ساخته نشده باشند ممکن است هنگام آشکار کردن آن های  که برای بال لباس 

 اژدها نوع دمیج

Acid Black 

Lightning Blue 

Fire Brass 

Lightning Bronze 

Acid Copper 

Fire Gold 

Poison Green 

Fire Red 

Cold Silver 

Cold White 
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Draconic Presence 
توانید از جذبه اژدهای  خود استفاده کنید و باعث شیفته شدن یا ترس اطرافیان شوید. به عنوان یک  ، یم 18از لول 

ای از جذابیت یا ترس )به  رصف کنید تا از این قدرت استفاده کنید هاله  Sorcery Point 5توانید اکشن، یم

دقیقه یا تا زمای  که تمرکز خود را از دست ندهید )گوی  که   1د کنید و به مدت فوی  خود ایجا  60انتخاب خود( تا 

وع یم بر یک اسپل تمرکز کرده  کند، باید در یک  اید(، هر موجود متخاصیم که نوبت خود را در این هاله شر

Wisdom Saving Throw ( موفق شود یا بسته به انتخاب شما، شیفتهCharmed یا هراسان )

(Frightened شود. موجودی که در این تاس نجات موفق شود، به مدت )ساعت از هاله شما مصون است.  24 

Shadow Magic 
شود. ممکن  ها( نایسر یم)شزمی   سایه Shadowfellای هستید، زیرا جادوی ذای  شما از خود شما موجودی سایه 

انرژی آن قرار گرفته باشید و توسط آن  است اصل و نسب شما به موجودی از آن مکان برسد، یا شاید در معرض 

ییک شما یم  ی عجیب بر شمایل فت    که شما را پایدار نگه  تغیت  کرده باشید. جادوی سایه تاثت 
ی

گذارد. جرقه زندیک

شود. در صورت انتخاب  کند تا در برابر انرژی تاریک روح شما زنده بماند، خفه یمدارد، در حایل که تالش یم یم

 از جدول زیر برای خود یک خصوصیت عجیب انتخاب کنید.  توانید خود، یم

 d6 خصوصیت عجیب 

 1 همیشه هنگام لمس شدن به سردی یخ هستید 

 2 کشید )گرچه برای زنده ماندن باید هنوز نفس بکشید(. رسد نفس میوقتی خواب هستید، به نظر نمی

 3 حتی در صورت آسیب جدی دیدن خونریزی ندارید. 

 4 کند. زند. این رویداد گاهی شما را غافلگیر میدقیقه یک بار میقلب شما هر 

 5 ماند که باید با موجودات زنده و اجساد به گونه متفاوتی رفتار کرد. به سختی یادتان می

 6 پلک زدید. یک بار. هفته پیش. 

Eyes of the Dark 

 کنید. پیدا یم فوت را   120( تا Darkvision، قابلیت دید در تارییک )3از لول 

شود و  دانید محاسبه نیم های سورشری که یم آموزید، که در تعداد اسپلرا یم Darkness، اسپل 3در لول 

یا یک اسپل اسالت آن را اجرا کنید. اگر با امتیاز سورشری اسپل را بزنید،   Sorcery Point 2توانید با رصف یم

 ینید. توانید در تارییک ایجاد شده توسط اسپل بب یم

Strength of the Grave 

 که شما دارید باعث یم1از لول 
ی

شود شکست دادن شما سخت باشد. هنگایم  ، حالت گرگ و میش بی   مرگ و زندیک

+   DC :5بریزید )  Charisma Saving Throwتوانید یک  رساند، یم یم  0خورید که جان شما را به که آسیت  یم

به   Radiantیابد. اگر در اثر دمیج کاهش یم   1جان شما به   0دمیج وارد شده(. در صورت موفقیت، به جای  یا رص 

 استفاده کنید. رسیده باشد نیم   0کریتیکال جان شما به 
ی

 توانید از این ویژیک

احت بلند را تمام نکنید، نیم   استفاده کنید. توانی بعد از موفقیت در تاس نجات، تا زمای  که یک است 
ی

 د از این ویژیک

Hound of Ill Omen 

کنید که موجودی تاریک برای آزار دشمنان خود فرا بخوانید. به عنوان یک بونس  ، توانای  این را پیدا یم 6در لول 

 Direخرج کنید تا سگ شکاری بدشانیس را فرا بخوانید. سگ از آمار و ارقام   Sorcery Point 3توانید اکشن، یم

Wolf   رجوع شود به کتاب(Monster Manual استفاده یم ) :ات زیر  کند، با تغیت 

 .Beastاست نه  Monstrosity، و از گونه Largeاست نه  Mediumاندازه آن  •

 ( برابر با نصف لول سورشر شما دارد. Temporary HPجان موقت  )  •
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شود حرکت کند. در صوری  که درون  عبور یم   Difficult Terrainتواند از دیگر موجودات و اشیاء طوری که از یم •

ء نوبتش را آغاز کند   شود. به سگ وارد یم  Force Damage  5یک یسر

 ماند. داند. اگر هدف پنهان شده باشد، دیگر از او پنهان نیم در آغاز نوبتش، به طور خودکار محل هدف خود را یم  •

شود. باید برای او تاس نوبت ریخته شود. در  فوی  هدف شما ظاهر یم 30سگ در یک نقطه به انتخاب شما در 

ترین راه سوی هدفش حرکت کند و از اکشن خود فقط برای حمله به هدف  تواند از مستقیمنوبت خود فقط یم 

داشته باشد. عالوه بر این، در حایل که    Attack of Opportunityتواند استفاده کند. سگ فقط علیه هدفش یم 

دارد.   Disadvantageهای شما های نجات علیه اسپلهدف قرار دارد، هدف در تاس فوی  از  5سگ در فاصله 

 شود. دقیقه زمان بگذرد ناپدید یم  5کاهش یابد یا   0سگ در صوری  که جان خود یا هدفش به 

Shadow Walk 

یا نور کم قرار دارید، به  کنید. هنگایم که در تارییک ای به سایه دیگر پیدا یم ، توانای  قدم برداشی   از سایه14در لول 

فوی  خود به مکای  که خایل و در تارییک یا نور کم است تلپورت   120توانید با جادو تا عنوان یک بونس اکشن یم

 کنید. 

Umbral Form 
با یک بونس اکشن فرم خود را به سایه تبدیل کنید. در این فرم، در   Sorcery Point 6توانید با خرج ، یم 18از لول 

توانید از دیگر موجودات و اشیاء طوری که از  مقاوم هستید و یم  Radiantو  Forceها به جز ر همه دمیجبراب

Difficult Terrain ء تمام کنید عبور یم   Force Damage 5شود حرکت کنید. اگر نوبت خود را درون یک یسر

 خورید. یم

، اگر ناتو دقیقه در این فرم باق  یم  1به مدت  ید یا به عنوان بونس  Incapacitatedان )مانید. همچنی   ( شوید، بمت 

 شود. اکشن تمامش کنید، تمام یم 

Storm Sorcery 
وی عنرص هوا یم   شما از نت 

توانند جادوی خود را به یک  آید. بسیاری از افرادی که این قدرت را دارند یم جادوی ذای 

( برسانند، اما شاید شما یط طوفای  عظیم به دنیا  The Great Rainتجربه نزدیک به مرگ نایسر از باران بزرگ )

کنند، یا ممکن است تبار شما تحت تاثت  موجودات  های آن را تعریف یم آمده باشید که مردم هنوز هم داستان

 برسد. هرچه باشد، جادوی طوفان در وجود شما نفوذ دارد.   Djinnهوای  قدرتمند مثل 

، جادوی آن  سورشرهای طوفان از اعضای باارزش دهد تا بر باد و هوا در  ها امکان یم ها به آنخدمه کشت  هسی  

ل داشته باشند. توانای  
، دزدان  های آنمنطقه نزدیک خود کنت   در دفع حمالت توسط هیوالهای دریای 

ها همچنی  

 دریای  و سایر تهدیدات نایسر از آب مفید است. 

Wind Speaker 

را صحبت کنید، بخوانید و بنویسید.   Primordialتوانید زبان یم  ده هست. جادوی شما با عنرص هوا ادغام ش

 . Terranو  Aquan  ،Auran ،Ignanهای آن را نت   درک کنید:  دهد گویش دانسی   این زبان به شما امکان یم

Tempestuous Magic 

یا باالتر، برای مدت   1لول   توانید با یک بونس اکشن باعث شوید که بالفاصله پس از زدن یک اسپل، یم 1از لول 

  Attack of Opportunityفوت بدون  10توانید تا کوتایه هوای عنارصی شما را محارصه کند. با انجام این کار یم

 پرواز کنید. 

Heart of the Storm 

که    شوید. عالوه بر این، هر زمان( یمResistantمقاوم ) Thunderو   Lightningهای ، در برابر آسیب 6از لول 

وع به اجرای اسپل لول  دهد، جادوی طوفان از شما  یم Thunderیا   Lightningکنید که آسیب یا باالتر یم  1شر
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یا   Lightningفوی  شما آسیب  10شود موجودای  به انتخاب شما در کند. این فوران باعث یمفوران یم

Thunder  ابر با نصف لول سورشر شما بخورند. کنید( بر شود انتخاب یم)هر بار که این توانای  فعال یم 

Storm Guide 

ل آب و هوای اطراف خود را به 6در لول   آورید. دست یم، توانای  کنت 

توانید این  فوی  به مرکز خود متوقف کنید. یم 20توانید با یک اکشن آن را در یک کره با شعاع  بارد، یم اگر باران یم

 اثر را با یک بونس اکشن پایان دهید. 

( از یک بونس اکشن برای انتخاب جهت وزش باد در یک کره با شعاع  Roundتوانید در هر دور )گر باد باشد، یم ا 

 شعت باد را  فوی  به مرکز خود استفاده کنید. باد تا انتهای نوبت بعدی شما در آن جهت یم  100
ی

وزد. این ویژیک

 دهد. تغیت  نیم 

Storm’s Fury 
به از نزدیک قرار یم 14از لول  ید، یم ، هنگایم که مورد اصابت یک رص  اکشن خود به مهاجم  توانید با ری گت 

Lightning Damage  وارد کنید. آسیب برابر با لول سورشر شما است. مهاجم همچنی   باید در برابرSpell 

Save DC  شما یکStrength Saving Throw   20در یک خط مستقیم تا  بریزد. در صورت شکست، مهاجم  

 شود. فوت از شما دور یم 

Wind Soul 
 شوید. مصون یم  Thunderو  Lightning، مقابل آسیب 18در لول 

تواند شعت پرواز خود را به  آورید. به عنوان یک اکشن، یم دست یمفوی  به  60همچنی   شعت جادوی  پرواز 

 Charisma + 3فوی  خود برابر با  30در فاصله فوت کاهش دهید و تعدادی موجود   30ساعت به  1مدت 

Modifier   دست فوی  به  30ساعت شعت جادوی  پرواز  1خود انتخاب کنید. موجودات انتخاب شده به مدت

احت کوتاه یا بلند را  آورند. هنگایم که شعت پرواز خود را از این طریق کاهش دهید، نیم یم توانید تا اینکه یک است 

 باره این کار را انجام دهید. تمام کنید دو 

Wild Magic 
وهای وحیسر هرج و مرج پنهان در نظم خلقت نایسر یم   شما از نت 

شود. شاید در معرض نویع جادوی  جادوی ذای 

ک  خام قرار گرفته  اید، مثال از طریق یک درگاه به برزخ یا دنیاهای عنارصی. شاید توسط یک پری قدرتمند متت 

تواند هنگام تولد شما بدون هیچ دلیل مشخص  اید. جادوی شما یم شیطان نشان شدهاید یا توسط یک  شده

 وجود آمده، این جادوی آشفته درون شما منتظر هرگونه راه برای خروج است. وجود آمده باشد. هرطور که بهبه

Wild Magic Surge د.  تواند موچ  از جادوی وحیسر تولید کن، توانای  جادوگری شما یم1در لول

بریزید. اگر   d20تواند به شما بگوید که یک ام یمیا باالتر، دی  1بالفاصله پس از اجرای یک اسپل سورشر لول 

 Wild Magicتاس بریزید تا یک اثر جادوی  تصادق  ایجاد شود.   Wild Magic Surgeبیاید، برای جدول   1تاس 

Surge  اثر  تواند فقط یک بار در هر نوبت اتفاق بیفتد. اگر یمWild Magic   تر از آن  یک اسپل باشد، وحیسر

د. اگر نیاز به تمرکز داشته باشد، در این حالت به تمرکز نیاز ندارد. اسپل به   است که تحت تاثت  متامجیک قرار بگت 

ان مدت خود ادامه پیدا یم  مت  
 کند. حداکتر

 d100 اثر 

یقه در این جدول تاس  دق 1در ابتدای هر نوبت خود به مدت 

ید.   که دوباره همی   گزینه آمد نادیده بگت 
 بریزید، در صوری 

01-

02 

دقیقه، در صوری  که موجودی نامری  در میدان دید   1به مدت 

 شما باشد برای شما قابل دیدن است. 

03-

04 

)رجوع شود به راهنمای هیوالها( که توسط  Modronیک 

ل یم دی ی از شما در یک    5شود در فاصله ام انتخاب و کنت  مت 

 شود. دقیقه بعد ناپدید یم 1شود و فضای خایل ظاهر یم 

05-

06 

ای که قرار را در نقطه 3را به عنوان اسپل لول  Fireballاسپل 

 کنید. دارید اجرا یم

07-

08 

 کنید. اجرا یم  5را به عنوان اسپل لول   Magic Missileاسپل 
09-

10 

بریزید. قد شما برابر با تاس آمده با واحد اینچ تغیت   d10یک 

شوید، زوج باشد کند. در صوری  که عدد فرد باشد کوتاه یم یم

 کنید. رشد یم 

11-12 
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ای که در آن هستید اجرا  را در نقطه Confusionاسپل 

 کنید. یم
13-14 

وع هر نوبت خود   1مدت به  جان بازیای   5دقیقه، در شر

 کنید. یم
15-16 

آورید که تا زمای  که عطسه کنید  ریش بلندی از جنس پر دریم

 شوند. ماند، هنگام عطسه پرها از صورت شما منفجر یم باق  یم 
17-18 

 کنید. ای که در آن هستید اجرا یمرا در نقطه Greaseاسپل 
19-

20 

تاس نجات مقابل اسپل بعدی شما که تاس  موجودات در 

 ادونتج دارند. دقیقه دیس  1نجات نیاز دارد به مدت 
21-22 

 Removeآید. اسپل پوست شما به رنگ پرطراوت آی  دریم

Curse  کند. این اثر را خنتر یم 

23-

24 

شود.  دقیقه یک چشم بر روی پیشوی  شما ظاهر یم  1به مدت 

 Wisdomهای چک  در طول آن مدت، در ابیلیت  

(Perception)  .ادونتج دارید ،  مربوط به بینای 

25-

26 

  1های شما که زمان اجرای دقیقه، تمایم طلسم  1به مدت 

 برند. بونس اکشن زمان یم  1اکشن دارند 

27-

28 

توانید  فوی  خود که یم  60به انتخاب خود به فضای  خایل در 

 کنید. ببینید تلپورت یم 

29-

30 

شوید،  منتقل یم  Astral Planeتا پایان نوبت بعدی خود به 

ای که قبل از آن شود به نقطهپس از آنکه زمان آن تمام یم 

ترین  اید منتقل یا در صوری  که آنجا اشغال باشد به نزدیکبوده

 گردید. فضای خایل از آن باز یم 

31-32 

ان اسپل آسیب زننده بعدی که یم   مت  
دمیج را وارد  زنید حداکتر

 کند. یم
33-34 

کند. اگر بریزید. سن شما برابر با تاس آمده تغیت  یم  d10یک 

( و اگر زوج باشد پت   1)حداقل  عدد فرد باشد جوان 
ی
سالگ

 شوید. یم

35-36 

1d6 Flumph  رجوع شود به راهنمای هیوالها( که توسط(

ل یم دی فوی  شما ظاهر   60شود در فضای خایل ام کنت 

 1( هستند. بعد از Frightenedشوند و از شما هراسان )یم

 شوند. دقیقه ناپدید یم

37-38 

2d10  کنید. جان بازیای  یم 
39-

40 

وع نوبت بعدی خود به یک گیاه در گلدان تبدیل یم شوید.  تا شر

( هستید و  Incapacitatedدر حایل که گیاه هستید، ناتوان )

( هستید. اگر Vulnerableپذیر )آسیب ها در برابر همه آسیب 

 گردید. شکند و به فرم خود بریم برسد، گلدان یم 0جان شما به 

41-

42 

دقیقه، در هر نوبت خود با یک بونس اکشن  1به مدت 

 فوت تلپورت کنید.  20توانید تا یم

43-

44 

 کنید. را روی خود اجرا یم  Levitateاسپل 
45-

46 

راهنمای هیوالها( که توسط )رجوع شود به  Unicornیک 

ل یم دی  1شود و بعد از فوی  شما ظاهر یم  5شود در ام کنت 

 شود. دقیقه ناپدید یم

47-

48 

توانید صحبت کنید. هر زمان که سیع  دقیقه نیم  1به مدت 

 شود. های صوری  از دهان شما خارج یم کنید، حباب

49-

50 

 2+کند. دقیقه از شما دفاع یم 1مانند به مدت یک ست  روح 

AC  کنید و نسبت به اسپل دریافت یمMagic Missile  

 شوید. مصون یم 

51-52 

 54-53 روز الکل بر روی شما اثری ندارد.  5d6به مدت 

 56-55 آید. ساعت دیگر دوباره دریم 24ریزد و موی شما یم 

ء قابل  1به مدت  کنید و  اشتعال که لمس یمدقیقه، هر یسر

 شود. شود مشتعل یم توسط موجود دیگری پوشیده یا حمل نیم 
57-58 

 کنید. ترین اسپل اسالت مرصف شده خود را بازیای  یمپایی   
59-

60 

 زنید. کنید فریاد یمدقیقه، هر زمان که صحبت یم  1به مدت 
61-

62 

 زنید. ای که هستید یمرا در نقطه Fog Cloudاسپل 
63-

64 

 4d10 Lightningبینید فوی  خود یم  30موجودی که در  3تا 

Damage  خورند. یم 

65-

66 

ترسید  ترین موجود خود یمتا نوبت بعدی خود از نزدیک

(Frightened .) 

67-

68 

شود. در  دقیقه نامری  یم  1فوی  شما به مدت  30هر موجود در 

 شود. سپیل بزند یا حمله کند مری  یم صوری  که ا

69-

70 

 72-71 دقیقه مقابل همه انواع دمیج مقاوم هستید.  1به مدت 

ساعت   1d4فوی  شما به مدت  60یک موجود تصادق  در 

 شود. ( یم Poisonedمسموم )

73-

74 

کنید.  فوی  خود ساطع یم  30دقیقه نور شدیدی در  1به مدت 

کند تا  فوی  شما تمام یم  5را در هر موجودی که نوبت خود 

 شود. ( یم Blindedپایان نوبت بعدی خود کور )

75-

76 

زنید. اگر تاس نجات را را روی خود یم  Polymorphاسپل 

 شوید. نیاورید، به مدت زمان اسپل تبدیل به گوسفند یم

77-

78 

گ پروانه   10دقیقه در  1های  که توهم هستند به مدت  ها و گلت 

 زنند. در هوا بال یم  فوی  شما 

79-

80 

 توانید بالفاصله یک اکشن اضافه داشته باشید. یم
81-

82 

  1d10 Necrotic Damageفوی  شما  30هر موجود در 

ان آسیب وارد شده دریافت یم یم  برابر با مت  
 کنید. خورد. جای 

83-

84 

 کنید. را اجرا یم Mirror Imageاسپل 
85-

86 

فوی  خود اجرا   60را بر موجودی تصادق  در  Flyاسپل 

 کنید. یم

87-

88 

شوید. در طول  ( یم Invisibleدقیقه آینده نامری  ) 1به مدت 

توانند صدای شما را بشنوند. در  آن مدت، دیگر موجودات نیم 

 شوید. صوری  که حمله کنید یا اسپیل بزنید مری  یم

89-

90 

شوید ید، بالفاصله زنده یمدقیقه آینده بمت   1در صوری  که در 

 روی شما زده شده است.  Reincarnateطوری که اسپل 

91-

92 

 یابد. دقیقه آینده افزایش یم  1سایز شما یک اندازه تا 
93-

94 

 Piercingفوی  شما مقابل   30شما و تمایم موجودات در 

Damage  آسیب( پذیرVulnerableیم ) .شوید 

95-

96 

موسیق  ارواح خفیق  در اطراف شما شنیده دقیقه  1به مدت 

 شود. یم

97-

98 

 کنید. های مرصف شده خود را بازیای  یم Sorcery Pointتمایم 
99-

00 
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Tides of Chaos 

وهای شانس و هرج و مرج را دستکاری کنید تا در یک تاس حمله، ابیلیت  چک یا تاس ، یم 1از لول  نجات  توانید نت 

احت بلند را به پایان برسانید.  ، باید یک است 
ی

 ادونتج کسب کنید. قبل از استفاده مجدد از این ویژیک

 استفاده کنید، دی 
ی

تواند بالفاصله پس از اجرای یک اسپل سورشر لول  ام یمقبل از آنکه بتوانید دوباره از این ویژیک

تاس بریزید. پس از این، قابلیت    Wild Magic Surge یا باالتر توسط شما، شما را مجبور کند که در جدول  1

 را کسب یم
ی

 کنید. استفاده دوباره از این ویژیک

Elemental Affinity 

بینید تاس  توانید با استفاده از جادوی وحیسر خود شنوشت را تغیت  دهید. وقت  موجود دیگری که یم، یم 6از لول 

بریزید و    1d4امتیاز سورشری خرج کنید تا  2اکشن خود توانید با ری ریزید، یمحمله، ابیلیت  چک یا تاس نجات یم

توانید این کار را  عددی که آمده است را از نتیجه تاس هدف کم کنید یا به آن اضافه کنید )انتخاب شما(. شما یم

 بعد از تاس ریخی   هدف اما قبل از اینکه هرگونه اتفاق بیفتد انجام دهید. 

Controlled Chaos 

ل بر  14ر لول د آورید. هر زمان که روی آن جدول تاس  دست یمخود به  Wild Magic Surge، مقدار کیم کنت 

 توانید دو بار تاس بریزید و از هر عدد که خواستید استفاده کنید. ریختید، یم 

Draconic Presence 
د. وقت  برای یک اسپل تاس دم های شما شدت یم، انرژی مرص  اسپل 18از لول  ریزید و باالترین عدد ممکن  یج یم گت 

ها را انتخاب کنید، دوباره آن را بریزید و آن را به دمیج اضافه کنید. در  آورید، ییک از آن تاس را بر روی هر تاس یم

 استفاده کنید. هر نوبت فقط یک بار یم
ی

 توانید از این ویژیک
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Warlock 
Invocation   های  که

 دانید یم

Slot 

Level 

Spell 

Slot 

Spell   های  که

 دانید یم

Cantrip   های  که

 دانید یم

 ها توانای  

 Features 

امتیاز مهارت  
Proficiency Bonus 

سطح 
Level 

- st1 1 2 2 
Pact Magic, Otherworldly 

Patron 
+2 1 

2 st1 2 3 2 Eldritch Invocations +2 2 

2 nd2 2 4 2 Pact Boon +2 3 

2 nd2 2 5 3 
Ability Score 

Improvement 
+2 4 

3 rd3 2 6 3 - +3 5 

3 rd3 2 7 3 
Otherworldly Patron 

Feature 
+3 6 

4 th4 2 8 3 - +3 7 

4 th4 2 9 3 
Ability Score 

Improvement 
+3 8 

5 th5 2 10 3 - +4 9 

5 th5 2 10 4 
Otherworldly Patron 

Feature 
+4 10 

5 th5 3 11 4 
 thMystic Arcanum (6

Level) 
+4 11 

6 th5 3 11 4 
Ability Score 

Improvement 
+4 12 

6 th5 3 12 4 
 thMystic Arcanum (7

Level) 
+5 13 

6 th5 3 12 4 
Otherworldly Patron 

Feature 
+5 14 

7 th5 3 13 4 
 thMystic Arcanum (8

Level) 
+5 15 

7 th5 3 13 4 
Ability Score 

Improvement 
+5 16 

7 th5 4 14 4 
 thMystic Arcanum (9

Level) 
+6 17 

8 th5 4 14 4 - +6 18 

8 th5 4 15 4 
Ability Score 

Improvement 
+6 19 

8 th5 4 15 4 Eldritch Master +6 20 

Hit Points|  جان 

Hit Dice: 1d8 

Hit Points (Level=1): 8 + Constitution 

Modifier 

Hit Points (Level>1): 1d8 (5) + Constitution 

Modifier   به ازای هر لول باالتر از یک 

 Proficiencies|  ها مهارت

Armor: Light  

Weapon: Simple  

Tool : - 

Saving Throw: Wisdom, Charisma 

  : لیست زیراز   اسکیل 2
[Arcana, Deception, History, Intimidation, 

Investigation, Nature, Religion]  
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وع    ات رسی  Starting| تجهی  

Equipment 

ات زیر به    پیشینهعالوه هرچه که از بازی را با تجهت  

(Background خود یم ) وع یم ید شر  کنید. گت 

  بهساده  سالحیک   یا تی   20 و Light Crossbowیک  •

 خود  انتخاب

 Arcane Focusیک   یا  Component Pouchیک  •

• Scholar’s Pack  یا Dungeoneer’s Pack 

• Leather Armor و دو  ساده سالح، یکDagger 

ات جایدرصورت تمایل به وع  gp 10×4d4باال با  تجهت   بازی را شر

 کنید. یم

ه زده لبخند زیبای  یمشونه الف جوای  که اژدهای کوچیک بر  زند و با تکان دادن دستانش و خواندن وردی  اش چنت 

 سازد. نگهبان قرص را شیفته خود یم 

ون یم ی که از دستانش آتش بت  ن جادویش  انسان پت  زند، زیرلب اسم شیطان حایم خود را برای قدرتمند ساخت 

 کند. زمزمه یم 

 هیجان
ی

ای اجرا  العادهو ستارگان باالی شش در حرکت است، جادوی خارقزده که نگاهش بی   کتابش تیفلینیک

 کند. کند که دری به دنیای دیگر باز یمیم

ها از طریق پیمان با موجودات اشارآمت   با قدرت  ها پنهان است. آنها جستجوگر دانیسر هستند که در دنیا وارالک

ها با استفاده از دانش کهن موجودای   آورند. وارالکدست یم به های جادوی  ظریف و دیدی  ماوراءطبییع، قدرت

ند. مثل پریان، شیاطی   و موجودات بیگانه اشار جادوی  برای تقویت قدرت خود فرا یم   گت 

 متعهد و مدیون

شود. بعص  اوقات رابطه بی   وارالک و حایم مانند  یک وارالک با پیمان خود با موجودی از دنیای  دیگر تعریف یم 

ای متعلق به  ها خدایان نیستند. یک وارالک ممکن است فرقه  و خدایش است، هرچند حامیان وارالک یک روحای  

ی کند، موجودای  که معموال توسط روحانیون پرستیده نیم  شوند.  یک شیطان یا موجودی کامال بیگانه را رهت 

به قیمت خدمات گاه به گاه برای   هرچند که بیشت  اوقات، این رابطه شبیه به یک استاد و کارآموز است. وارالک

 کند. یابد و قدرتش رشد یم حایم، تعلیم یم 

 اما پایدار تا تغیت  موجودیت وارالک )مانند توانای  دید در تارییک یا  
ات جزی  جادوی اعطا شده به وارالک، از تغیت 

یس با جادوهای قدرتمند متغت  است. برخالف ویزاردها، 
( برای دست  ها جادوی خود را با  وارالکخواندن هر زبای 

ییک و رودررو تکمیل یم  د فت   های ساده  دانند چگونه از سالحهای سبک راحت هستند و یمها در زره کنند. آننت 

 استفاده کنند. 

 کاشف ارسار

ی ناپذیری به دانش و قدرت دارند، که آنوارالک  ها را وادار به عهد بسی   یم ها نیاز ست 
ی

  کند. این عطش در زندیک

 ها نقش بسیار مهیم دارد. وارالک

ها حایم غت   بندند کامال شناخته شده است. اما خییل از وارالکهای  که با شیاطی   عهد یمهای وارالکداستان

شود و  رو یمبهرسد، با پری قدرتمندی رو شیطای  دارند. بعص  اوقات مسافری در جنگل به برج عجیب و زیبای  یم 

بندد گایه اوقات، هنگام غرق شدن در موضوعات و کتب ممنوعه، ذهن  آن آگاه باشد پیمای  یم بدون آنکه کامال از 

ای که در دنیاهای دیگر  های فراتر از دنیای مادی و موجودات بیگانه درخشان ویل شکننده یک دانشجو به واقعیت 

 شود. ساکن هستند باز یم

اند رصفا با مطالعه و تحقیق ازبی   برود. اگر کیس قصد  تو پس از بسی   عهد، عطش دانش و قدرت یک وارالک نیم 
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یت قریب  استفاده از قدرت بدست آمده را نداشته باشد، با چنی   حایم قدرتمندی پیمان نیم  بندد. در عوض، اکتر

  رسد. عالوه بر این،گذرانند که معموال به ماجراجوی  یم ها روزهای خود را در راستای اهداق  یمبه اتفاق وارالک

 کند. ها را به سمت ماجراجوی  هدایت یم های حایم وارالکخواسته

 Warlockساخت یک 

ی شما را  سازید، در مورد حایم خود و تعهدای  که کاراکت  داده است فکر کنید. چههنگایم که وارالک خود را یم  چت  

شیطای  را احضار کردید یا به دنبال  به پیمان بسی   سوق داد و چگونه با حایم خود ارتباط برقرار کردید؟ آیا 

مراسیم بودید که به شما امکان دهد با خدای  بیگانه ارتباط برقرار کنید؟ آیا شما حایم خود را جستجو کردید یا  

 حایم شما را پیدا و انتخاب کرد؟ 

ت.  ام خود کار کنید تا مشخص شود پیمان شما در حرفه ماجراجوی  کاراکت  چه نقیسر خواهد داشبا دی 

های کوچیک  های حایم شما ممکن است شما را به سمت ماجراجوی  سوق دهد، یا ممکن است خواستهخواسته

 توانید بی   ماجراها انجام دهید. باشند که یم 

با حایم خود چه ارتبایط دارید؟ آیا آن دوستانه، متضاد، مضطرب یا عاشقانه است؟ حایم شما به نظر شما چقدر 

 شناسید؟ های حایم خود چه نقیسر دارید< آیا سایر بندگان حایم را یم مهم است؟ در برنامه

 ساخت رسی    ع 
باید باالترین ابیلیت  اسکور   Charismaاگر قصد ساخت شی    ع یک وارالک را دارید از این پیشنهادات استفاده کنید. اول، 

و   Eldritch Blastهای  Cantripرا انتخاب کنید. سوم،   Charlatanبعد از آن باشد. دوم، پیشینه   Constitutionشما و 

Chill Touch  های لول یک  را همراه اسپلCharm Person  وWitch Bolt   .بردارید 

 Features|  هاقابلیت

Pact Magic 
ید باعث شده تحقیقات جادوی  شما و جادوی  که از حایم خود یم   ها استفاده کنید. که بتوانید از اسپل  اند گت 

Cantrips 
یپ های وارالک بلدید. همانطور که جدول نشان یمبه انتخاب خود از لیست اسپل Cantripدو  های دهد، کنت 

ی از لیست وارالک در لول  های باالتر میاموزید. بیشت 

Spell Slots 
دارید. جدول همچنان لول   5تا  1های لول برای زدن اسپل  Spell Slotدهد که چند جدول کلس وارالک نشان یم

  1ها لول یکسای  دارند. برای زدن یک اسپل وارالک لول اسالت  دهد. تمایم اسپل ها را نت   نشان یمسالتا آن اسپل

های مرصف شده را  اسپل اسالت  Long Restیا  Shortیا باالتر باید یک اسپل اسالت خرج کنید. پس از پایان 

ید. بازیم  گت 

باید ییک از   Witch Boltدارید. برای زدن اسپل لول یک   3ت لول  هستید، دو اسپل اسال   5به طور مثال، هنگایم که لول  

 زنید. یم   3ها را مرصف کنید و اسپل را به عنوان اسپل لول آن

 دانید و باالتری که یم  1های لول  اسپل 
دانید. کند که در هر لول چند اسپل یم دانید. قسمت مربوطه در جدول مشخص یمیم  1، دو اسپل لول 1در لول 

 کنید باید از لول اسپل اسالت شما باالتر نباشد. یل که انتخاب یماسپ

 بیاموزید.  3یا   2، 1توانید یک اسپل لول  رسید یم در این کلس یم  6به طور مثال، هنگایم که به لول  
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با اسپل  های وارالک خودتان را توانید ییک از اسپل رود، یم عالوه بر این، هنگایم که در این کلس لول شما باال یم 

دیگری از لیست وارالک جایگزین کنید، دقت کنید که باز هم باید اسپل اسالت مناست  برای آن اسپل داشته 

 باشید. 

Spellcasting Ability 
Charisma های وارالک است.  هر زمای  که اسپیل به ابیلیت  جادوگری شما برای اسپلSpellcasting Ability  

خود برای مشخص کردن  Charismaکنید. عالوه بر این، از مادیفایر ستفاده یما Charismaکند از اشاره یم 

Saving Throw DC  وAttack Roll  کنید. های وارالک خود استفاده یماسپل 

Spell Save DC = 8 + Proficiency Bonus + Charisma Modifier 

Spell Attack Modifier = Proficiency Bonus + Charisma Modifier 

 

Spellcasting Focus 
 های وارالک استفاده کنید. برای اسپل Spellcasting Focusبه عنوان  Arcane Focusتوانید از یک  یم

Otherworldly Patron 
های   به شما قابلیت   14و 10، 6، 1های اید. قرارداد شما در لول العاده بسته، قراردادی با موجودی خارق1در لول 

 دهد. یم

Eldritch Invocations 
، بخش  اید که به شما توانای   های  از دانش ممنوعه را کشف کرده در مطالعات خود درباره موضوعات سحرآمت  

 دهد. جادوی  پایداری یم 

های شما هم بیشت  کنید. هنگایم که لول شما باال رود انتخابانتخاب یم Eldritch Invocation، دو 2در لول 

 شوند. یم

 ها را تغیت  دهید. توانید ییک از آن رود یم بر این، هنگایم که لول شما در این کلس باال یم عالوه 

. پیش  نیاز لول اشاره به لول وارالک دارد نه لول کیل کاراکت 

Pact Boon 
 ای به شما برای خدمتتان یمالعاده شما هدیه ، حایم خارق 3در لول 

ی
خود  های زیر را به انتخاب دهد. ییک از ویژیک

ید. یم  گت 

Pact of the Blade 
توانید  ( بسازید. شما یم Pact Weaponکنید تا در دست خایل خود یک سالح پیمان )از اکشن خود استفاده یم 

( هستید. Proficientکنید، شکل آن سالح را انتخاب کنید. در استفاده از آن سالح ماهر )هربار که آن را ایجاد یم 

، جادوی  حساب یمسالح نسبت به مقاومت و  جادوی   شود. مصونیت مقابل اسلحه غت 

، اگر دوباره از فوی  شما دورتر باشد ناپدید یم 5سالح پیمان شما در صوری  که بیش از یک دقیقه از  شود. همچنی  

ید، سالح از بی   یم  رود. این قابلیت استفاده کنید یا بمت 

احت انجام شود، یک سالح  کشد، که یمساعت طول یم  1توانید با اجرای مراسم خایص که یم تواند هنگام است 

توانید سالح را مرخص کنید و به یک فضای فرازمیت   جادوی  را تبدیل به سالح پیمان خود کنید. بعد از آن، یم 

توانید یک سالح  شود. نیم بفرستیدش و هروقت که سالح پیمان خود را نیاز داشته باشید آن سالح ظاهر یم

ساعته بر سالح  1را تبدیل به سالح پیمان خود کنید. در صورت مرگ، اجرای مراسم  Artifactیک   هوشیار یا 

شود. در  ساعته برای نابودی ارتباط با سالح، سالح دیگر سالح پیمان شما حساب نیم  1دیگر، یا اجرای مراسم 

 که هنگایم که ارتباط شما ازبی   یم 
 شود.  پیش پای شما ظاهر یم  رود سالح در فضای فرازمیت  باشد،صوری 

Pact of the Chain 
های   ( اجرایش کنید. اسپل در تعداد اسپلRitualتوانید به عنوان مراسم )آموزید و یمرا یم  Find Familiarاسپل 
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 شود. دانید حساب نیم که یم

،  Imp  ،Pseudodragonویژه های های عادی را یا ییک از حالت توانید ییک از حالت زنید، یم هنگایم که اسپل را یم 

Quasit  یاSprite  .را انتخاب کنید 

بات خود چشمکنید، یم عالوه بر این، هنگایم که اکشن اتک را استفاده یم  پویسر کنید تا  توانید از ییک از رص 

Familiar  به بزند.  شما با ری  اکشن خود یک رص 

Pact of the Tome 
 را دریافت ( یم Book of Shadowsها )حایم به شما کتای  جادوی  به نام کتاب سایه

ی
کنید،  یم دهد. وقت  این ویژیک

یپ  یپ را از لیست هر کلیس انتخاب کنید. این کنت  ها نیازی ندارند از یک کلس باشند. هنگایم که کتاب  سه کنت 

یپ همراه شماست، یم  یپ ها استفاده کنید. آنتوانید با میل خود از این کنت  دانید شمرده  های  که یمها جزو کنت 

یت  که با این قبلیت بزنینیم 
یپ وارالک حساب یمشوند. هر کنت  های خود را  شود. اگر کتاب سایهد برای شما کنت 

توانید حی    ساعته جایگزیت  از حایم خود دریافت کنید. این مراسم یم 1توانید با اجرای یک مراسم گم کنید، یم 

احت انجام شود و کتاب قبیل شما را نابود یم  ید، کتاب خاکست  یم کند. هنگایم که یماست   شود. مت 

Ability Score Improvement 
ید. نیم  1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یم یم  4هنگایم که به لول   توانید با این قابلیت  عدد باال بت 

ید.   20ای را باالتر از ابیلیت    بت 

 یلیت  فیت بردارید. جای باال بردن اب توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از اگر دی  

Otherworldly Patron Feature 
 کنید. خود دریافت یم  Otherworldly Patron، قابلیت  از 5در لول 

Ability Score Improvement 
ید. نیم  1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یم یم  8هنگایم که به لول  توانید با این قابلیت  عدد باال بت 

ید.   20ای را باالتر از یت  ابیل  بت 

 جای باال بردن ابیلیت  فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از اگر دی  

Otherworldly Patron Feature 
 کنید. خود دریافت یم Otherworldly Patron، قابلیت  از 10در لول 

Level) thMystic Arcanum (6 
های از لیست اسپل 6کند. یک اسپل لول عطا یم Arcanumیم به شما یک راز جادوی  به نام ، حا11در لول 

ینم خود انتخاب کنید.   وارالک به عنوان آرکر

را به اتمام   Long Restبار بدون خرج اسپل اسالت بزنید. برای اجرای دوباره باید یک  توانید این اسپل را یک یم

 برسانید. 

ی انتخاب یمهای باالتر، اسپل در لول  در   7کنید که از این قابلیت استفاده کنند. یک اسپل لول های وارالک بیشت 

شما   Mystic Arcanumهای . همه استفاده17در لول  9سپل لول و یک ا 15در لول  8، یک اسپل لول 13لول 

احت بلند بریم   گردند. بعد از اتمام است 

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  12هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20تر از ای را باال قابلیت ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از اگر دی  
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Level) thMystic Arcanum (7 
 انتخاب کنید.  Mystic Arcanumاز لیست وارالک برای قابلیت  7، یک اسپل لول 13در لول 

Otherworldly Patron Feature 
 کنید. خود دریافت یم Otherworldly Patron، قابلیت  از 14در لول 

Level) thMystic Arcanum (8 
 انتخاب کنید.  Mystic Arcanumاز لیست وارالک برای قابلیت  8، یک اسپل لول 15در لول 

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1ابیلیت  را عدد یا دو  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  16هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از اگر دی  

Level) thMystic Arcanum (9 
 انتخاب کنید.  Mystic Arcanumاز لیست وارالک برای قابلیت  9، یک اسپل لول 17در لول 

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  19هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ی 20ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    د. بت 

 جای باال بردن ابیلیت  فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از اگر دی  

Eldritch Master 
 قدرت خود برای بازیای  اسپل اسالت، یم 20در لول 

ه دروی  های مرصف شده خود استفاده کنید.  توانید از ذخت 

 اسالت دقیقه اسپل 1مدت توانید با درخواست کردن از حایم خود به  یم
ی

  Pact Magicهای مرصف شده ویژیک

احت طوالی  را تمام کنید تا بتوانید دوباره اینکار را   خود را بازیای  کنید. بعد از استفاده از این قابلیت، باید یک است 

 کنید. 

Otherworldly Patron (Warlock Subclass) 

The Archfey 
( است، موجودی افسانه  حایم شما یک ارباب یا بانوی پری ر

ای که اشاری را در اختیار دارد که قبل از تولد  )ق 

ه  ها ممکن  های  غالبا مرموز هستند. اهداف آننژادهای فای  فراموش شده بودند. این موجودات دمدیم مزاج با انگت  

 د. های قدییم باشناست شامل تالش برای دستیای  به قدرت جادوی  بیشت  یا حل و فصل کینه

Expanded Spell List 
ر به شما اجازه یمآرک
ی اسپل ق  دهدهد هنگام یادگت  ای از جادوها انتخاب کنید. های وارالک از لیست گست 

 شوند. های وارالک برای شما اضافه یم های زیر به لیست اسپلاسپل

 لول اسپل  اسپل 

Faerie Fire, Sleep 1st 

Calm Emotions, Phantasmal Force 2nd 

Blink, Plant Growth 3rd 

Dominate Beast, Greater Invisibility 4th   

Dominate Person, Seeming 5th 
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Fey Presence 
بخشد. به عنوان یک اکشن،  سازی حضور اغواکننده و ترسناک پریان را به شما یم ، حایم شما توانای  شبیه1از لول 

  Wisdom Saving Throwفوی  به مرکز شما یک   10توانید باعث شوید که هر موجودی در یک مکعب شما یم 

خورند تا پایان نوبت بعدی شما  کست یم شما بریزد. تمایم موجودای  که در تاس نجات ش Spell Save DCعلیه 

 شوند )به انتخاب شما(. ( شما یم Charmed( یا شیفته )Frightenedاز شما هراسان )

احت کوتاه یا بلند را تمام نکنید، نیم  استفاده کردید، تا زمای  که یک است 
ی

توانید دوباره از آن  هنگایم که از این ویژیک

 استفاده کنید. 

Misty Escape 
توانید با استفاده  بینید، یمتوانید در پاسخ به آسیب با وزیسر از غبار ناپدید شوید. هنگایم که صدمه یم ، یم 6از لول 

وع نوبت بعدی خود  فوت به یک فضای خایل که یم 60اکشن خود نامری  شوید و تا از ری بینید تلپورت کنید. تا شر

 مانید. نید نامری  یم یا تا زمای  که حمله کنید یا اسپل بز 

احت کوتاه یا بلند را تمام نکنید، نیم  استفاده کردید، تا زمای  که یک است 
ی

توانید دوباره از آن  هنگایم که از این ویژیک

 استفاده کنید. 

Beguiling Defenses 

گذار بر ذهن متعلق به دشمنان، علیه، حایم به شما یم 10از لول  ها  خود آن آموزد که چگونه از جادوی تاثت 

( مصون هستید و وقت  موجود دیگری سیع دارد شما را شیفته Charmedاستفاده کنید. شما مقابل شیفته شدن )

ها را شیفته خود سازید. این موجود باید  اکشن خود سیع کنید قدرت را برعکس کنید و آنتوانید با ری خود کند، یم 

دقیقه یا تا   1ا بریزد و در صورت شکست به مدت شم Spell Save DCعلیه  Wisdom Saving Throwیک 

 که هرگونه آسیت  ببیند شیفته شما یم
 شود. زمای 

Dark Delirium 

ید. به عنوان یک اکشن، موجودی را انتخاب کنید که  ، یم 14از لول  توانید موجودی را به قلمروی  از توهم فرو بت 

شما بریزد،   Spell Save DCعلیه  Wisdom Saving Throwبینید. این موجود باید یک فوی  خود یم  60در 

دقیقه یا تا زمای  که تمرکز شما شکسته شود )طوری که روی یک اسپل تمرکز   1در صورت شکست به مدت 

شود. این اثر در صورت صدمه دیدن  ( یم Frightened( یا هراسان )Charmedاید( به انتخاب شما شیفته )کرده 

 رود. موجود از بی   یم 

کنید، گم شده است.  آلود، که ظاهر آن را شما انتخاب یم کند که در یک قلمرو مه پایان این توهم، موجود فکر یمتا 

 تواند فقط خودش، شما و توهم را ببیند و بشنود. موجود یم 

احت کوتاه یا بلند را به پایان برسانید.  ، باید یک است 
ی

 قبل از استفاده مجدد از این ویژیک

The Celestial 
)تایتای    Empyreanحایم شما موجودی قدرتمند از قلمروهای باالی  است. شما خود را به موجودی از قبیل 

 ،) )اسب   Unicornشاخ(، )موجودی آسمای  شبیه اسب تک Ki-Rin)قدرتمندترین فرشتگان(،  Solarآسمای 

شما با آن موجود این امکان را  اید. پیمان شاخ( یا دیگر موجودات مستقر در صفوف سعادت ابدی ملزم کرده تک

 کند داشته باشید. ترین تماس را با نور مقدس که دنیاها را روشن یم کند که سطج برای شما فراهم یم 

تواند باعث تغیت  رفتار و اعتقادات شما شود. ممکن است به سوی نابودی مردگان  متصل بودن به چنی   قدری  یم 

گناهان سوق داده شوید. در بعص  مواقع، ممکن است قلب شما  ز ی  متحرک، شکست دادن شیاطی   و محافظت ا

مملو از اشتیاق به قلمرو آسمای  حایم شما و تمایل به گشت و گذار در بهشت برای باق  روزهای شما شود. اما  

ای تاریک جهان  هکند تا نور را به مکاندانید که فعال ماموریت شما در میان فانیان است و پیمانتان شما را ملزم یم یم

 برسانید. 
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Expanded Spell List 
ستیال به شما  لر ی اسپلاجازه یمسر های وارالک از دهد هنگام یادگت 

ده های زیر به لیست ای از جادوها انتخاب کنید. اسپللیست گست 

 شوند. های وارالک برای شما اضافه یماسپل

Bonus Cantrips 
یپ 1در لول  ها آموزید. آنرا یم  Sacred Flameو   Lightهای ، کنت 

یپ وارالک حساب یم یپشونبرای شما کنت  های  د، اما در تعداد کنت 

 شوند. دانید محاسبه نیم که یم

Healing Light 
دارید که برای   d6ای از آورید. مجموعهدست یمها را به ، توانای  هدایت انرژی آسمای  برای بهبود زخم 1در لول 

 ارالک شما. + لول و  1ها در مجموعه برابر است با کنید. تعداد تاس تامی   انرژی این روش هزینه یم

فوی    60توانید در فاصله توانید با رصف تاس از مجموعه، یک موجودی را که یم به عنوان یک بونس اکشن، یم 

 Charismaتوانید به طور همزمان مرصف کنید برابر با های  که یم خود ببینید را شفا یابید. حداکتر تعداد تاس 

Modifier   ها را با هم جمع کنید و جای  برابر با  اید را بریزید، آن رج کرده های  که ختاس(. تاس  1شما است )حداقل

 کل اعداد را بهبود بخشید. 

احت طوالی  را تمام یم  شوند. های مرصف شده مجموعه بازیای  یم کنید، تمام تاس وقت  یک است 

Radiant Soul 
دهد به عنوان یک مجرا برای انرژی تابیسر عمل کنید. شما در  ، پیوند شما به حایم آسمای  به شما امکان یم6از لول 

وارد   Fireیا  Radiantزنید که آسیب ( هستید و وقت  اسپیل یم Resistantمقاوم ) Radiant Damageبرابر 

آن اسپل در برابر ییک   Fireیا  Radiantهای دمیج سخود را به ییک از تا   Charisma Modifierتوانید  کند، یم یم

 از اهداف آن اضافه کنید. 

Celestial Resilience 

احت کوتاه یا بلند را به پایان برسانید، جان موقت بدست یم 10از لول  آورید. این جان  ، هر زمان که یک است 

توانید  این، حداکتر پنج موجودی که یمشما است. عالوه بر  Charisma Modifierموقت برابر با لول وارالک + 

احت ببینید را انتخاب کنید. این موجودات هرکدام جان موقت  برابر با نییم از لول وارالک +   در انتهای است 

Charisma Modifier  ند. شما یم  گت 

Searing Vengeance 

. هنگایم که باید در آغاز نوبت خود  دهد که در مقابل مرگ مقاومت کنید ، انرژی تابیسر به شما امکان یم14از لول 

توانید در عوض با انفجاری از انرژی تابیسر به هشیاری برگردید. جای  برابر با نییم از  تاس نجات از مرگ بریزید، یم 

 جان خود بازیای  یم 
فوی  شما به انتخاب شما    30ایستید. هر موجودی در کنید، و در صورت انتخاب یم حداکتر

Radiant Damage  2برابر باd8  +Charisma Modifier   شود. خورد و تا پایان نوبت فعیل کور یم شما یم 

احت کوتاه یا بلند را به پایان برسانید.  ، باید یک است 
ی

 قبل از استفاده مجدد از این ویژیک

The Fiend 
ورانه است، حت  شما با شیطای  از قلمروهای پاییت  پیمان بسته اگر شما در برابر آن  اید. موجودی که اهدافش شر

 شود.   چت   را دارند، که در نهایت حت  شامل شما یم اهداف تالش کنید. چنی   موجودای  آرزوی فساد یا نابودی همه 

 

 لول اسپل  اسپل 

Cure Wounds, Guiding Bolt 1st 

Flaming Sphere, Lesser Restoration 2nd 

Daylight, Revivify 3rd 

Guardian of Faith, Wall of Fire 4th   

Flame Strike, Greater Restoration 5th 
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Expanded Spell List 
ی اسپل فیند به شما اجازه یم  دهدهد هنگام یادگت  های  ای از جادوها انتخاب کنید. اسپلهای وارالک از لیست گست 

 شوند. های وارالک برای شما اضافه یمه لیست اسپلزیر ب

 لول اسپل  اسپل 

Burning Hands, Command 1st 

Blindness/Deafness, Scorching Ray 2nd 

Fireball, Stinking Cloud 3rd 

Fire Shield, Wall of Fire 4th   

Flame Strike, Hallow 5th 

Dark One’s Blessing 
خود   Charisma Modifierرسانید، جان موقت برابر با لول وارالک + یم  0، هرگاه که جان دشمت  را به 1از لول 

 (. 1کنید )حداقل دریافت یم 

Dark One’s Own Luck 
توانید از حایم خود بخواهید تا شنوشت را به نفع شما تغیت  دهد. هنگایم که یک ابیلیت  چک یا تاس  ، یم 6از لول 

 برای اضافه کردن یک ریزید، یم ت یمنجا
ی

توانید پس  به رول خود استفاده کنید. این کار را یم d10توانید از این ویژیک

 از دیدن نتیجه تاس اولیه اما قبل از بروز هرگونه اثر مربوط به آن تاس انجام دهید. 

احت کوتاه یا بلند را به  ، باید یک است 
ی

 پایان برسانید. قبل از استفاده مجدد از این ویژیک

Fiendish Resilience 

احت کوتاه یا بلند را به پایان یم10از لول  توانید یک نوع آسیب را انتخاب کنید که  رسانید، یم ، هنگایم که یک است 

  Resistanceنسبت به آن مقاومت )
ی

( پیدا کنید. در برابر آن نوع آسیب تا زمای  که نوع دیگری را با این ویژیک

د. ای این مقاومت را نادیده یم های نقره های جادوی  یا سالح مقاومت دارید. آسیب نایسر از سالح  انتخاب کنید   گت 

Hurl Through Hell 

 هدف را به قلمرو کنید، یم ، هنگایم که به موجودی حمله یم14از لول 
ی

تر های پایی   توانید با استفاده از این ویژیک

 کند. های ترسناک شیطای  سفر یمشزمی    شود و در منتقل کنید. موجود ناپدید یم 

ین فضای خایل باز یم گردد. اگر  در پایان نوبت بعدی شما، هدف به فضای  که قبال اشغال کرده بود، یا نزدیکت 

 خورد. یم  10d10 Psychic Damageنباشد، از این تجربه وحشتناک  Fiendهدف 

احت  ، باید یک است 
ی

 کوتاه یا بلند را به پایان برسانید.   قبل از استفاده مجدد از این ویژیک

 

The Great Old One 
،  Far Realmحایم شما موجودی مرموز است که طبیعت آن کامال با بافت واقعیت بیگانه است. ممکن است از 

ه شود. ها شناخته یمتواند ییک از خدایان کهن باشد که فقط در افسانه فضای  فراتر از واقعیت باشد، یا یم های  انگت  

ین  آن برای انسان قابل مقایسه با حت  بزرگت  ها قابل درک نیست، و دانش آن چنان عظیم و باستای  است که غت 

تفاوت اطالع باشد یا نسبت به شما کامال ی  باشد. این موجود بزرگ کهن ممکن است از وجود شما ی  ها یم کتابخانه

ید. کان را یم باشد، اما اشار آموخته شده به شما این ام  دهد که جادوی خود را از آن بگت 

 لول اسپل  اسپل 
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Expanded Spell List 
لد وان به شما اجازه یم 

ُ
ی  گِریت ا دهد هنگام یادگت 

دهاسپل ای از جادوها انتخاب  های وارالک از لیست گست 

های وارالک برای شما  های زیر به لیست اسپلکنید. اسپل

 شوند. اضافه یم

Awakened Mind 
توانید از راه دور با هر  دهد ذهن موجودات دیگر را لمس کنید. شما یم امکان یم ، دانش بیگانه شما به شما 1از لول 

ک داشته  30توانید در فاصله موجودی که یم  فوی  خود ببینید ارتباط برفرار کنید. نیازی نیست که زبان مشت 

 بفهمد. های ذهت  شما را درک کند، اما هدف باید بتواند حداقل یک زبان را باشید تا بتواند گفته

Entropic Ward 
ید که به طور جادوی  حمالت را دفع کنید و حمله ناکام یک دشمن را به خوش شانیس برای  ، یاد یم 6از لول  گت 

ادونتج به آن  توانید از واکنش خود برای دادن دیسکند، یم خود تبدیل کنید. وقت  موجودی به شما حمله یم 

، حمله بعدی شما علیه آن موجود ادونتج دارد اگر آن را قبل از پایان استفاده کنید. اگر حمله به شما خطا رفت

 نوبت بعدی خود انجام دهید. 

احت کوتاه یا بلند را تمام نکنید، نیم  استفاده کردید، تا زمای  که یک است 
ی

توانید دوباره از آن  هنگایم که از این ویژیک

 استفاده کنید. 

Thought Shield 

، در برابر  پای  یا سایر روش ا تله، افکار شما ب10از لول  ها قابل خواندن نیستند، مگر اینکه اجازه دهید. همچنی  

Psychic Damage   مقاومت دارید و هر زمان که موجودی به شماPsychic Damage   وارد کند، آن موجود به

ان آسیب یم   کنید. زند که شما وارد یم همان مت  

Create Thrall 

، به معت  موجودای  مثل  Humanoidنما )کنید که ذهن یک موجود انسانن را کسب یم، توانای  ای14در لول 

توانید از اکشن خود  انسان، الف و دوارف که فریم انسان شکل دارند( را با جادوی بیگانه حایم خود آلوده کنید. یم 

تا زمای  که اسپل    شود ( شما یمCharmedاستفاده کنید. سپس، آن موجود شیفته ) Humanoidبرای لمس یک 

Remove Curse  .استفاده کنید 
ی

 از بی   برود یا اینکه دوباره از این ویژیک
ی

 روی آن زده شود، شیفتیک

پای  با موجود شیفته شده تا زمای  که هر دو در یک سطح از هست  باشید ارتباط برقرار  توانید از طریق تلهشما یم 

 کنید. 

 

 

The Hexblade 
وی  که در سالح  –اید  ( بستهShadowfellها )با یک موجود مرموز از قلمرو سایه شما پیمان خود را   های جادوی   نت 

ها است که با گذشت زمان  ترین این سالح برجسته  Blackrazorشود. شمشت  مقتدر ساخته شده از سایه ظاهر یم

وی سایه پشت این سالح در شاش دنیاها پخش شده  بندند،  های  که با آن پیمان یمرالکتواند به وا ها یماند. نت 

ید سالح س گهای هر قدرت ارائه دهد. بسیاری از وارالک ساخته   Shadowfellکنند که از آنچه در های  را ایجاد یم بلر

های کنند تا از جادوی تاریک آن شزمی   در اسپل پویسر یم  ها چشمکنند. دیگران از این سالح شده الگوبرداری یم 

 کنند.   خود استفاده

Dissonant Whispers, Tasha’s Hideous Laughter 1st 

Detect Thoughts, Phantasmal Force 2nd 

Clairvoyance, Sending 3rd 

Dominate Beast, Evard’s Black Tentacles 4th   

Dominate Person, Telekinesis 5th 
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Expanded Spell List 
ید به شما اجازه یم س گهر  ی بلر دهاسپلدهد هنگام یادگت  ای از جادوها انتخاب کنید.  های وارالک از لیست گست 

 شوند. های وارالک برای شما اضافه یم های زیر به لیست اسپلاسپل

Hexblade’s Curse 
کنید که نفرین مصیبت باری را بر ، توانای  این را پیدا یم 1در لول 

کیس تحمیل کنید. به عنوان یک بونس اکشن، یک موجود را  

  1بینید. هدف به مدت فوی  خود یم  30کنید که در فاصله   انتخاب

ید یا ناتوان دقیقه نفرین یم شود. اگر هدف از بی   برود، شما بمت 

(Incapacitated شوید نفرین زود تمام یم ) شود. تا زمای  که نفرین

 کنید: تمام شود، شما مزایای زیر را کسب یم

 آورید. های دمیج علیه هدف نفرین بدست یم تاسمقداری برابر با پروفیشنیس بونس خود در   •

به کریتیکال حساب یم   19در  20ریزید، عالوه بر ای که شما در برابر هدف نفرین یم هر تاس حمله  •  شود. نت   رص 

د، جای  برابر با لول وارالک +  •  کنید. ( بازیای  یم 1)حداقل  Charisma Modifierاگر هدف نفرین بمت 

احت کوتاه یا بلند را تمام نکنید، نیمهنگایم که از این ویژ   استفاده کردید، تا زمای  که یک است 
ی

توانید دوباره از آن  یک

 استفاده کنید. 

Hex Warrior 
د کسب یم 1در لول  کنید. شما در این موارد مهارت یا  ، تعلیمات الزم برای مسلح کردن خود به طور مفید را در نت 

، سالح نظایم. کنید: زره متوسطپروفیشنیس کسب یم  ، ست 

دهد تا از طریق یک سالح خاص، به طور جادوی  اراده خود را هدایت  توانای  حایم شما همچنی   به شما امکان یم 

احت بلند را به پایان برسانید، یم  توانید یک سالح که در آن مهارت دارید و فاقد  کنید. هر زمان که یک است 

توانید از کنید، یم ست را لمس کنید. هنگایم که با آن سالح حمله یما Two-Handedخاصیت نیاز به دو دست یا 
Charisma Modifier   

های حمله و دمیج استفاده کنید. این مزیت تا زمای  که یک  ، برای تاس Dexterityیا   Strengthخود به جای 

  
ی

احت بلند را تمام نکنید ادامه دارد. اگر بعدا ویژیک دست آورید، هر سالح پیمای  که  را ب Pact of the Bladeاست 

 بدست آورید، بدون توجه به نوع سالح، شامل این مزیت یم 
ی

 شود. از آن ویژیک

Accursed Specter 
ید. هنگایم که یک  توانید روح شخص را که یم ، یم 6از لول  کشید لعنت کنید و موقتا آن را به خدمت خود بگت 

Humanoid اش به عنوان یک شبح )توانید روح آن را از جنازه کشید، یم را یمSpecter  رجوع شود به راهنمای ،

آورد.  برابر با نییم از لول وارالک شما بدست یم شود، جان موقت   هیوالها( بلند کنید. هنگایم که شبح ظاهر یم

وی یمشبح نوبت  کند و به  های خودش را دارد و باید برای تاس نوبت ریخته شود. او از دستورات کالیم شما پت 

ای  برابر با تاس   کند. +( اضافه یم0شما )حداقل  Charisma Modifierهای حمله خود مت  

احت بلند بعدی  شود. ماند و سپس به دنیای پس از مرگ منتقل یمشما در خدمت شما باق  یم  شبح تا پایان است 

 شبج را یم
ی

احت بلند را  سازید، نیم هنگایم که با این ویژیک  استفاده کنید تا زمای  که یک است 
ی

توانید دوباره از ویژیک

 به پایان برسانید. 

Armor of Hexes 

ی یم10در لول  شما علیه شما   Hexblade’s Curseاگر هدف نفرین شده توسط یابد. ، نفرین شما قدرت بیشت 

به   4استفاده کنید. در صورت آمدن  d6توانید از واکنش خود برای ریخی   یک ای بریزد، یم تاس حمله  یا باالتر، رص 

 رود. بدون توجه به تاس حمله دشمن خطا یم 

 لول اسپل  اسپل 

Shield, Wrathful Smite 1st 

Blur, Branding Smite 2nd 

Blink, Elemental Weapon 3rd 

Phantasmal Killer, Staggering Smite 4th   

Banishing Smite, Cone of Cold 5th 
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Master of Hexes 

کشته شده به موجود دیگری منتقل کنید. وقت  موجود نفرین شده  توانید نفرین خود را از موجودی  ، یم 14از لول 

فوی    30توانید در توانید نفرین خود را به موجود دیگری که یمرود، یم شما از بی   یم   Hexblade’s Curseتوسط 

ط آنکه ناتوان )   ( نباشید. وقت  نفرین را به این روش اعمال Incapacitatedخود ببینید اعمال کنید، به شر

 بازیای  نیم یم
 کنید. کنید، از مرگ موجودی که قبال نفرین شده جای 

The Undying 
، مانند همه    ابدی را پیدا کرده است، ندارد. گرچه چنی   قدری 

ی
مرگ هیج قدری  بر حایم شما، که اشار زندیک

 قدرت
ی

ا، که زمای  فای  بوده است، شاهد گذشت زندیک ها، مانند  یان مانند فصل فان ها، قیمت خودش را دارد. نامت 

اک گذاشی   دارد. پایان بوده است. او اشار اعصار ی  های ی  گذران شب و روز   و مرگ را برای به اشت 
ی

 شمار و زندیک

Expanded Spell List 
ی اسپلآندایینگ به شما اجازه یم  های وارالک از لیست دهد هنگام یادگت 

ده های های زیر به لیست اسپلای از جادوها انتخاب کنید. اسپلگست 

 شوند. وارالک برای شما اضافه یم 

Among the Dead 
یپ 1در لول  آموزید، که برای شما یک  را یم Spare the Dying، کنت 

یپ وارالک محسوب یم  ، در تاس کنت  های نجات علیه هر شود. همچنی  

 بیماری ادونتج دارید. 

مستقیما شما را با حمله یا    Undeadعالوه بر این، مردگان متحرک در صدمه زدن به شما مشکل دارند. اگر یک 

شما بریزد )در صوری  که   Spell Save DCار دهد، آن موجود باید یک تاس نجات در برابر اسپل مرص  هدف قر 

ید نیازی نیست  Fireballدر منطقه تحت تاثت  یک اسپل مثل  تاس نجات بریزد(. در صورت   Undeadقرار گت 

به یا اسپلش را هدر دهد. در صورت موفق یت، این  شکست، موجود باید خدف جدیدی را انتخاب کند یا رص 

، اگر یک  24موجود  را با حمله یا اسپل مرص  هدف قرار  Undeadساعت در برابر این اثر مصون است. همچنی  

 ساعت در برابر این اثر مصون است.  24دهید، 

Defy Death 
کنید تا از آن فرار کند، جان بدست  کنید یا به شخص دیگری کمک یم، وقت  از دست مرگ فرار یم6از لول 

شوید یا حال موجود دیگری که در حال مرگ است را با  آورید. هنگایم که در تاس نجات از مرگ موفق یم یم

Spare the Dying  1توانید جای  برابر با کنید، یم تثبیت یمd8   +Charisma Modifier   خود بازیای  کنید

 (. 1)حداقل 

احت بلند را تمام نکنید، نیم   استفاده کردید، تا زمای  که یک است 
ی

توانید دوباره از آن استفاده  هنگایم که از این ویژیک

 کنید. 

Undying Nature 

یاج ندارید، اگرچه هنوز  توانید نفس خود را به طور نامحدود نگه دارید و به غذا، آب یا خواب احت، یم 10از لول 

احت  احت نیاز دارید و هنوز ار مزایای اتمام است   به است 
ی

 شوید. مند یمهای بلند و کوتاه بهره برای کاهش خستیک

ی پت  یم 
شود  سال پت  یم  1گذرد، بدن شما فقط سایل که یم  10شوید. به ازای هر عالوه بر این، شما با شعت کمت 

 و مصونیت دارید. و مقابل پت  شدن توسط جاد

Indestructible Life 

یک یم 14از لول  ا شر توانید از یک بونس اکشن برای بازیای   شوید. در نوبت خود، یم ، در برچ  از اشار واقیع نامت 

 یک قسمت قطع شده   1d8جان برابر با 
ی

+ لول وارالک خود استفاده کنید. بعالوه، اگر هنگام استفاده از این ویژیک

 شود. را در جای مناسب قرار دهید، قسمت دوباره متصل یم از بدن خود 

 لول اسپل  اسپل 

False Life, Ray of Sickness 1st 

Blindness/Deafness, Silence 2nd 

Feign Death, Speak with Dead 3rd 

Aura of Life, Death Ward 4th   

Contagion, Legend Lore 5th 
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احت بلند را تمام نکنید، نیم   استفاده کردید، تا زمای  که یک است 
ی

توانید دوباره از آن استفاده  هنگایم که از این ویژیک

 کنید. 

 

Eldritch Invocation 
Agonizing Blast   :پیش نیاز(Eldritch Blast Cantrip ) 

یپ هنگایم که کن به اضافه   Charisma Modifierکنید، را استفاده یم  Eldritch Blastت  خود را به دمیج هر رص 

 کنید. 

Armor of Shadows 
را هر موقع که خواستید به میل خود، بدون نیاز به خرج کردن اسپل اسالت یا    Mage Armorتوانید اسپل یم

 اجزاء مادی استفاده کنید. 

Ascendant Step  ( 9نیاز: لول )پیش 
را هر موقع که خواستید به میل خود، بدون نیاز به خرج کردن اسپل اسالت یا اجزاء   Levitateتوانید اسپل یم

 مادی استفاده کنید. 

Aspect of the Moon  :پیش نیاز(Pact of the Tome ) 
  8، باید تمام Long Restرای  توان شما را مجبور به خواب کرد. بدیگر نیازی به خواب ندارید و با هیچ رویسر نیم 

 های سبک مثل نگهبای  یا مطالعه باشید. ساعت آن را مشغول فعالیت 

Beast Speech 
را هر موقع که خواستید به میل خود و بدون نیاز به خرج کردن اسپل   Speak with Animalsتوانید اسپل یم

 اسالت استفاده کنید. 

Beguiling Influence 
 شوید. )ماهر( یم Persuasion ،Proficientو   Deceptionهای در مهارت

Bewitching Whispers  ( 7)پیش نیاز: لول 
توانید تا قبل از اتمام یک  را یک بار با خرج یک اسپل اسالت وارالک اجرا کنید. نیم   Compulsionتوانید اسپل یم

 استفاده کنید. 
ی

احت بلند دوباره از این ویژیک  است 

Book of Ancient Secrets  :پیش نیاز(Pact of the Tome ) 
  Ritualکه برچسب   1خود اضافه کنید. دو اسپل لول  Book of Shadowsهای جادوی  را به توانید مراسم یم

ها در  ها نیاز ندارند از لیست یک کلس باشند. اسپلهای هر کلیس انتخاب کنید. این اسپلدارند را از لیست اسپل

های خود را  شوند. هنگایم که کتاب سایهدانید حساب نیم های  که شما یم ر اسپلشوند و دکتاب شما ظاهر یم 

ای به ها را به شیوه توانید آنهای  که انتخاب کردید را به عنوان مراسم اجرا کنید. نیم توانید اسپل دردست دارید، یم 

،  Ritualجز  ید. همچنی   های وارالیک که برچسب  توانید اسپلیم اجرا کنید، مگر اینکه به روش دیگری آن را فرا بگت 

Ritual  .دارند را به عنوان مراسم اجرا کنید 

دیگری به کتاب خود اضافه کنید. هنگایم که چنی   اسپیل پیدا   Ritualهای توانید اسپلهای خود، یم در ماجراجوی  

توانید در صوری  که لول آن برابر یا کمت  از نصف لول وارالک شما )گرد شده به باال( باشد، آن را به  کنید، یم یم

 نیاز است.  gp 50ساعت زمان و  2کار نیاز به زمان کاق  دارید. برای هر لول اسپل کتاب خود اضافه کنید. برای این

Chains of Carceri   :پیش نیاز(Pact of the Chain   15و لول ) 
را هر موقع که خواستید به میل خود، بدون نیاز به خرج کردن اسپل اسالت یا   Hold Monsterتوانید اسپل یم

ی همان    باشد. قبل از دوباره هدف Elementalیا    Celestial ،Fiendاجزاء مادی استفاده کنید. هدف باید  گت 

احت بلند را تمام کنید.   موجود باید یک است 
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Cloak of Flies  ( 5)پیش نیاز: لول 
ای از مگس به نظر ای جادوی  دور خود درست کنید که شکل توده ، هاله Bonus Actionتوانید به عنوان یم

ش یم 5آید. این هاله از هر طرف شما یم ود. تا زمای  که ناتوان  شیابد اما از پوشش کامل رد نیم فوت گست 

(Incapacitated نشوید یا با یک بونس اکشن آن را از بی   نروید این هاله یم ) .ماند 

های کاریزما دیگر  دهد، اما در تمایم چکیم  Advantageبه شما   Charisma (Intimidation)های هاله در چک 

Disadvantage  وع کند  دهد. هر موجود دیگری که نوبتش را در هاله شر یمPoison Damage   برابر با

Charisma Modifier  دمیج(  0خورد. )حداقل شما یم 

 استفاده یم
ی

احت بلند یا کوتاه دوباره از آن استفاده کنید. کنید، نیم هنگایم که از این ویژیک  توانید قبل از اتمام است 

Devil’s Sight 
جادوی  به صورت عادی 120تا   بینید. یم  فوت، در تارییک جادوی  و غت 

Dreadful Word   ( 7)پیش نیاز: لول 
توانید تا قبل از اتمام یک  را یک بار با خرج یک اسپل اسالت وارالک اجرا کنید. نیم  Confusionتوانید اسپل یم

 استفاده کنید. 
ی

احت بلند دوباره از این ویژیک  است 

Eldritch Sight 
را هر موقع که خواستید به میل خود و بدون نیاز به خرج کردن اسپل اسالت   Detect Magicتوانید اسپل یم

 استفاده کنید. 

Eldritch Smite  :پیش نیاز(Pact of the Blade  5و لول ) 
به یم  Pact Weaponیک بار در نوبت خود هنگایم که به موجودی با  توانید یک اسپل اسالت  زنید، یم خود رص 

دیگر برای هر لول   1d8اضافه به هدف خود وارد کنید، به عالوه  1d8 Force Damageوارالک خرج کنید تا 

 کنید.   Proneتوانید آن را  تر باشد یم یا کوچک Huge، در صوری  که هدف اسپل اسالت. همچنی   

Eldritch Spear  :پیش نیاز(Eldritch Blast Cantrip ) 
 فوت است.  300کنید، برد آن را استفاده یم Eldritch Blastهنگایم که 

Eyes of the Rune Keeper 
 توانید تمام متون نوشته شده را بخوانید. یم

Fiendish Vigor 
، به میل خود، بدون نیاز به خرج کردن  1را هر موقع که خواستید به عنوان اسپل لول  False Lifeتوانید اسپل یم

 اسپل اسالت یا اجزاء مادی استفاده کنید. 

Gaze of Two Minds 
توانید با اکشن خود، موجودی که رایص  است را لمس کنید و تا پایان نوبت بعدی خود از چشمان او ببینید و یم

 که موجود در دنیای  باشد که شما هستید، یم حواس او را دریافت کنی 
های بعدی خود از  توانید در نوبت د. تا زمای 

کنید، از  اکشن خود استفاده کنید تا این ارتباط را نگه دارید. هنگایم که از حواس موجود دیگری استفاده یم

 
ی

  Deafenedط اطراف خود برید و نسبت به محی( هم بهره یم Darkvisionهای مربوطه آن موجود )مثل ویژیک

 )نابینا( هستید.  Blinded)ناشنوا( و 

Ghostly Gaze   ( 7)پیش نیاز: لول 
دست آورید. در آن برد، در صوری   فوت را به 30توانید به عنوان یک اکشن، توانای  دید از درون اشیاء جامد تا یم

 که تمرکز شما از بی   نرود )طبق قوانی     دقیقه یا  1ندارید آن را دارید. این بینای  ویژه تا  Darkvisionکه 
تا زمای 

Concentration بینید. ماند. در طول این زمان، اشیاء را به صورت شبح طور و شفاف یمیم  )در جادو 
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احت کوتاه یا بلند دوباره از آن استفاده  کنید، نیم هنگایم که از این قابلیت استفاده یم  توانید تا قبل از اتمام است 

 کنید. 

Gift of the Depths    ( 5)پیش نیاز: لول 
 توانید زیر آب نفس بکشید و شعت شنا برابر با شعت راه رفی   خود دارید. یم

احت بلند را به   Water Breathingتوانید اسپل یم را بدون خرج کردن اسپل اسالت بزنید. هنگایم که یک است 

 فاده کنید. توانید دوباره از این قابلیت استرسانید یم اتمام یم 

Gift of the Ever-Living Ones   :پیش نیاز(Pact of the Chain ) 
ید، عدد  از دست رفته خود را پس یم Hit Pointفوی  شما است و  100شما در   Familiarهر زمای  که  گت 

 به شما برمیگردد.( 1d6 ،6 Hit pointحداکتر هر تاس را حساب کنید. )مثال، بعد از شفا یافی   به مقدار 

Grasp of Hadar   :پیش نیاز(Eldritch Blast Cantrip ) 
وانید آن موجود را در خظ صاف  تزنید، یم یم  Eldritch Blastیک بار در هر نوبت خود هنگایم که موجودی را با 

 فوت به خود نزدیک کنید.  10

Improved Pact Weapon  :پیش نیاز(Pact of the Blade ) 
  Spellcasting Focusکنید را به عنوان خود ظاهر یم Pact of the Bladeتوانید هر سالچ که با قابلیت یم

 های وارالک خود استفاده کنید. برای اسپل

د، مگر آنکه سالح جادوی  باشد و این قابلیت را از قبل  + در تاس اتک و دمیج خود یم 1سالح  عالوه بر این، گت 

 داشته باشد. 

 باشد.   Heavy Crossbowیا  Shortbow  ،Longbow ،Light Crossbowتواند کنید یم سالچ که ظاهر یم

Lance of Lethargy   :پیش نیاز(Eldritch Blast Cantrip ) 
توانید شعت آن موجود را تا نوبت  زنید، یم یم  Eldritch Blastیک بار در هر نوبت خود هنگایم که موجودی را با 

 فوت کم کنید.  10بعدی خود 

Lifedrinker  :پیش نیاز(Pact of the Blade   12و لول) 
 Charismaابر با  اضافه بر  Necrotic Damageزنید، هدف  خود یم  Pact Weaponهنگایم که موجودی را با 

Modifier  (. 1خورد )حداقل شما یم 

Maddening Hex   پیش نیاز: اسپل(Hex   یا قابلیت وارالیک کهCurse  یم )( 5کند و لول )نفرین 
، اختالل روای  در اطراف هدف نفرین خود بوجود آورید. این نفرین  Bonus Actionتوانید به عنوان یک یم

 وارالیک که نفرین یم یا قابلیت  Hexتواند اسپل یم
ی

 Sign of Illیا  Hexbladeکلس ساب Curseکند مثل ویژیک

Omen افتد، باشد. هنگایم که این اتفاق یمPsychic Damage   به هدف نفرین شده خود و هر موجودی به

شما   Charisma Modifierشود. این آسیب برابر است با توانید ببینید وارد یم فوی  آن که یم 5انتخاب خود در 

، باید هدف نفرین شده خود را ببینید و در 1)حداقل 
ی

 فوی  شما باشد.  30(. برای استفاده از این ویژیک

Mask of Many Faces 
را هر موقع که خواستید به میل خود و بدون نیاز به خرج کردن اسپل اسالت   Disguise Selfانید اسپل تو یم

 استفاده کنید. 

 Master of Myriad Forms ( 15)پیش نیاز: لول 
را هر موقع که خواستید به میل خود و بدون نیاز به خرج کردن اسپل اسالت استفاده   Alter Selfتوانید اسپل یم

 کنید. 
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Minions of Chaos   ( 9)پیش نیاز: لول 
توانید تا قبل از  را یک بار با خرج یک اسپل اسالت وارالک اجرا کنید. نیم Conjure Elementalتوانید اسپل یم

 استفاده کنید. 
ی

احت بلند دوباره از این ویژیک  اتمام یک است 

Mire the Mind  ( 5)پیش نیاز: لول 
احت  را یک بار با خرج یک اسپل اسالت وارالک اجرا کنید. نیم  Slowتوانید اسپل یم توانید تا قبل از اتمام یک است 

 استفاده کنید. 
ی

 بلند دوباره از این ویژیک

Misty Visions 
را هر موقع که خواستید به میل خود و بدون نیاز به خرج کردن اسپل اسالت    Silent Imageتوانید اسپل یم

 استفاده کنید. 

One with Shadows   ( 5)پیش نیاز: لول 
( شوید  Invisibleتوانید از اکشن خود استفاده کنید تا نامری  )موقیع که در محیظ با نور کم یا تاریک هستید، یم

 اکشن داشته باشید. تا زمای  که حرکت کنید یا اکشن یا ری 

Otherworldly Leap   ( 9)پیش نیاز: لول 
که خواستید به میل خود، بدون نیاز به خرج کردن اسپل اسالت یا اجزاء مادی    را هر موقع Jumpتوانید اسپل یم

 استفاده کنید. 

Relentless Hex   پیش نیاز: اسپل(Hex    یا قابلیت وارالیک کهCurse  یم )( 7کند و لول  )نفرین 
به صورت جادوی   توانید  آورد. به عنوان بونس اکشن، یمنفرین شما ارتباط موقت  بی   شما و هدفتان بوجود یم 

یا قابلیت   Hexتواند اسپل فوی  هدف ظاهر شوید. این نفرین یم  5فوی  خود و  30ناپدید شوید و در محیظ در 

 وارالیک که نفرین یم 
ی

 باشد.   Sign of Ill Omenیا  Hexbladeکلس ساب  Curseکند مثل ویژیک

Repelling Blast   :پیش نیاز(Eldritch Blast Cantrip ) 
توانید آن موجود را در خظ صاف  زنید، یم یم  Eldritch Blastیک بار در هر نوبت خود هنگایم که موجودی را با 

 فوت از خود دور کنید.  10

Sculptor of Flesh   ( 7)پیش نیاز: لول 
اتمام یک   توانید تا قبل از را یک بار با خرج یک اسپل اسالت وارالک اجرا کنید. نیم  Polymorphتوانید اسپل یم

 استفاده کنید. 
ی

احت بلند دوباره از این ویژیک  است 

Shroud of Shadow   ( 15)پیش نیاز: لول 
را هر موقع که خواستید به میل خود و بدون نیاز به خرج کردن اسپل اسالت استفاده   Invisibilityتوانید اسپل یم

 کنید. 

Sign of Ill Omen  ( 5)پیش نیاز: لول 
توانید تا قبل از اتمام  را یک بار با خرج یک اسپل اسالت وارالک اجرا کنید. نیم  Bestow Curseتوانید اسپل یم

 استفاده کنید. 
ی

احت بلند دوباره از این ویژیک  یک است 

Thief of Five Fates 
احت   توانید تا را یک بار با خرج یک اسپل اسالت وارالک اجرا کنید. نیم  Baneتوانید اسپل یم قبل از اتمام یک است 

 استفاده کنید. 
ی

 بلند دوباره از این ویژیک

Thirsting Blade  :پیش نیاز(Pact of the Blade  5و لول ) 
به بزنید  Pact Weaponکنید، با توانید هنگایم که اکشن اتک را استفاده یم یم به، دو بار رص   خود به جای یک رص 
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Tomb of Lavistus  ( 5)پیش نیاز: لول 
شود.  اکشن خود را در یخ فرو کنید، که در پایان نوبت بعدی شما آب یم توانید با ری خورید، یم نگایم که دمیج یم ه

10 Temporary Hit Point  آورید، که تا جای ممکن از دمیج  )جان موقت( به ازای هر لول وارالک به دست یم

شود و شما ناتوان  یم  0آورید، شعت شما یمکند. درجا پس از دمیج خوردن، مصونیت به آتش به دست کم یم 

(Incapacitated یم ) روند. شود از بی   یم شوید. این آثار، شامل جان موقت باق  مانده، هنگایم که یخ آب یم 

احت کوتاه یا بلند دوباره از آن استفاده  کنید، نیم هنگایم که از این قابلیت استفاده یم  توانید تا قبل از اتمام است 

 . کنید 

Trickster’s Escape   ( 7)پیش نیاز: لول 
توانید تا قبل  را یک بار بدون استفاده از اسپل اسالت اجرا کنید. نیم  Freedom of Movementتوانید اسپل یم

 استفاده کنید. 
ی

احت بلند دوباره از این ویژیک  از اتمام یک است 

Visions of Distant Realms   ( 15)پیش نیاز: لول 
پل اسالت  را هر موقع که خواستید به میل خود و بدون نیاز به خرج کردن اس  Arcane Eyeتوانید اسپل یم

 استفاده کنید. 

Voice of the Chain Master  :پیش نیاز(Pact of the Chain ) 
خود تا موقیع که در یک   Familiarخود به صورت ذهت  صحبت کنید و از طریق حواس   Familiarتوانید با یم

توانید با صدای خود از طریق آن صحبت کنید،  بینید یمدنیا باشید ببینید. عالوه بر این، هنگایم که از حواس آن یم 

 حت  اگر قادر به تکلم نباشد. 

Whispers of the Grave  ( 9)پیش نیاز: لول 
ل خود و بدون نیاز به خرج کردن اسپل اسالت  را هر موقع که خواستید به می Speak with Deadتوانید اسپل یم

 استفاده کنید. 

Witch Sight   ( 15)پیش نیاز: لول 
پنهان شده   Transmutationو  Illusionهای نژادی یا با جادوی شکل حقیق  هر موجودی که از طریق قابلیت 

 بینید. فوی  شما باشد و در میدان دید شما باشد یم  30است را تا موقیع که در 
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Wizard 
Spell Slot 

9th 8th 7th 6th 5th 4th 3rd 2nd 1st 
Cantrip   های  که

 دانید یم

 ها توانای  

 Features 

 Proficiencyامتیاز مهارت 

Bonus 

سطح 
Level 

- - - - - - - - 2 3 
Arcane Recovery, 

Spellcasting 
+2 1 

- - - - - - - - 3 3 Arcane Tradition +2 2 

- - - - - - - 2 4 3 - +2 3 

- - - - - - - 3 4 4 
Ability Score 

Improvement 
+2 4 

- - - - - - 2 3 4 4 - +3 5 

- - - - - - 3 3 4 4 
Arcane Tradition 

Feature 
+3 6 

- - - - - 1 3 3 4 4 - +3 7 

- - - - - 2 3 3 4 4 
Ability Score 

Improvement 
+3 8 

- - - - 1 3 3 3 4 4 - +4 9 

- - - - 2 3 3 3 4 5 
Arcane Tradition 

Feature 
+4 10 

- - - 1 2 3 3 3 4 5 - +4 11 

- - - 1 2 3 3 3 4 5 
Ability Score 

Improvement 
+4 12 

- - 1 1 2 3 3 3 4 5 - +5 13 

- - 1 1 2 3 3 3 4 5 
Arcane Tradition 

Feature 
+5 14 

- 1 1 1 2 3 3 3 4 5 - +5 15 

- 1 1 1 2 3 3 3 4 5 
Ability Score 

Improvement 
+5 16 

1 1 1 1 2 3 3 3 4 5 - +6 17 

1 1 1 1 3 3 3 3 4 5 Spell Mastery +6 18 

1 1 1 2 3 3 3 3 4 5 
Ability Score 

Improvement 
+6 19 

1 1 2 2 3 3 3 3 4 5 Signature Spells +6 20 

Hit Points|  جان 

Hit Dice: 1d6 

Hit Points (Level=1): 6 + Constitution 

Modifier 

Hit Points (Level>1): 1d6 (4) + Constitution 

Modifier   به ازای هر لول باالتر از یک 

 

 

 

 Proficiencies|  ها مهارت

Armor: - 

Weapon: Dagger, Dart, Sling, Quarterstaff, 

Light Crossbow 

Tool : - 

Saving Throw: Intelligence, Wisdom 

 ,Arcana, History, Insight]از  اسکیل 2

Investigation, Medicine, Religion]  
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وع  ات رسی  Starting Equipment| تجهی  

ات زیر به    پیشینهعالوه هرچه که از بازی را با تجهت  

(Background خود یم ) وع یم ید شر  کنید. گت 

 Daggerیک   یا Quarterstaffیک  •

 Arcane Focusیک   یا  Component Pouchیک  •

 Explorer’s Packیک  یا  Scholar’s Packیک  •

 Spellbookیک  •

ات جایدرصورت تمایل به بازی را   gp 10×4d4باال با  تجهت  

وع یم  کنید. شر

دهنده جایگاه او است، چشمانش را  ای که نشانهای نقره الق  با لباس 

خود را به آرایم  بندد تا حواسش به میدان جنگ پرت نشود و وردیم

وع یم  فوف دشمن  کند و یک مهره کوچک آتش را به سمت صکند. با حرکات انگشتانش طلسم خود را کامل یمشر

د. کند، آتیسر سهمگی   شبازان دشمن را فرا یم پرتاب یم   گت 

 برهنه یم انسای  که مشغول برریس مجدد کار خود است، دایره جادوی  پیچیده
ی

کشد و  ای را با گچ روی زمی   سنیک

اند.  خو پاشد. وقت  دایره کامل شد، وردی طوالی  یمسپس پودر آهن را در امتداد هر خط و منحت  ظریف یم 

 شود. شود که در آن دنیای  دیگر دیده یم ای در فضای داخل دایره باز یمحفره 

ویم خمیده روی زمی   در یک تقاطع، مشت  استخوان کوچک که دارای نمادهای عرفای  هستند را یم 
ُ
اندازد و چند  ن

 تکان یمتر شود، شش بندد تا وچ واضحکند. چشمانش را یم ها زمزمه یم کلمه قدرت را بر آن
ی

دهد،  را به آهستیک

 کند. کند و از سمت چپ عبور یم چشمانش را باز یم

زنند شناخته  های  که یمکنند و اسپل ترین کاربران جادو هستند و با جادوهای  که از آن استفاده یمویزاردها عایل 

زنند که انفجارهای جادوی   یمهای  شوند. ویزاردها با استفاده از جادوی ظریق  که در کیهان نفوذ دارد، اسپل یم

ل یمدهند و ی  زنند، افکار را فریب یم های  هولناک یمسازند، رعد و برق یم کنند. جادوی  رحمانه ذهن دیگران را کنت 

تواند هیوالی  را از دنیای دیگر ظاهر کند، نگایه به آینده بیاندازد یا دشمنان کشته شده را به زامت  تبدیل  ها یمآن

خواند  ها را از آسمان فرا یمسنگ کند، شهابای را به ماده دیگری تبدیل یمها ماده های آنرتمندترین طلسم کند. قد

 کند. ای به دنیای دیگر باز یمو یا دروازه 

 دانشمندان جادو
کشد که به دنبال  قدرت جادو از نظر شکل و عملکرد متنوع و معمای  است که دانشجویای  را به دنبال خود یم 

سلط بر اشار آن هستند. برچ  آرزو دارند که مانند خدایان شوند و واقعیت هست  را شکل دهند. اگرچه اجرای  ت

یک اسپل معمویل رصفا به بیان چند کلمه عجیب، حرکات زودگذر و گایه مقداری از مواد عجیب و غریب احتیاج  

های بیشمار تحصیل اشاره  رآموزی و ساعتها کادارد، اما این اجزای سطج به سخت  به تخصص که پس از سال

 کنند. یم

 یمویزارد 
ی

ند. هرچت   دیگری ثانویه است. آنکنند و یمها با جادو زندیک ها هنگام آزمایش و کسب تجربه،  مت 

، کتیبهها همچنی   یم آموزند. آنهای جدیدی را یم اسپل های کهن، توانند از ویزاردهای دیگر، گورهای باستای 

 باستای  )مانند پریان( که غرق در جادو هستند، بیاموزند. موجودات 

 طمع دانش
 ویزاردها به ندرت پیش 

ی
 پا افتاده است. عادیزندیک

ی
تواند داشته باشد کار به عنوان یک  ای که یک ویزارد یمترین زندیک

یگر خدمت خود را به  محقق یا مدرس در کتابخانه یا دانشگاه و تدریس اشار دنیاها به دیگران است. ویزاردهای د

وهای نظایم خدمت یم عنوان پیشگو یم  جنایتکارانه یا سلطه فروشند، در نت 
ی

 کنند. جوی  را دنبال یم کنند یا زندیک

های خود به سوی  ها و آزمایشگاه ها را نت   از امنیت کتابخانه کارترین ویزارد اما طمع دانش و قدرت، حت  محافظه

های  ها در تمدنخواند. بیشت  ویزاردها معتقدند که همتایان آندست رفته فرا یم   های خراب و شهرهای از ویرانه 
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تواند راه را برای  اند و کشف این رازها یم ها از دست رفته است خت  داشته باستای  از رازهای جادوگری که در گذشته

 قدرت بیش از هر جادوی موجود در عرص حارص  باز کند. 

 Wizardساخت یک 
  ای دارد که حداقل یک رویداد خارق شخصیت ویزارد نیاز به پس زمینه ساخت یک 

ی
العاده در آن حضور پررنیک

رو شد؟ چگونه متوجه شد که در آن استعداد دارد؟ آیا  بهداشته باشد. شخصیت شما چگونه اولی   بار با جادو رو 

کنید؟ آیا با موجودی جادوی  یا  ن یم وقفه تمریاید و ی  شما یک استعداد طبییع دارید یا رصفا سخت درس خوانده 

 رو شدید که اصول جادو را به شما آموخت؟ به گوری باستای  رو 

ون کشید؟ آیا اولی   طعم دانش جادوی  شما را برای دانش بیشت  گرسنه کرد؟ آیا   ی شما را از تحصیل بت  چه چت  

گر دیگری غارت نشده است؟ شاید شما  اید که هنوز توسط جادو اطالعای  درباره مخزن مخق  دانش دریافت کرده 

 مشتاق باشید که مهارت
ی

 های جادوی  تازه کشف شده خود را در برابر خطر آزمایش کنید. به سادیک

 ساخت رسی    ع 
باید باالترین ابیلیت  اسکور   Intelligenceاگر قصد ساخت شی    ع یک ویزارد را دارید از این پیشنهادات استفاده کنید. اول، 

  Charismaبپیوندید  Enchantmentبعد از آن باشد. اگر قصد دارید به مکتب  Dexterityیا  Constitutionشما و 

 Ray ofو  Mage Hand  ،Lightهای  Cantripرا انتخاب کنید. سوم،  Sageابیلیت  اسکور بعدی شما است. دوم، پیشینه 

Frost  1های لول را همراه اسپل  Charm Person ،Burning Hands ،Feather Fall  ،Mage Armor  ،Magic 

Missile  وSleep  را برایSpellbook  .خود بردارید 

 

 

 

 

 

 

 Features|  هاقابلیت

Arcane Recovery 
اید که با مطالعه کتاب جادوی خود مقداری از انرژی جادوی  خود را بازیابید. یک بار در روز هنگایم شما یاد گرفته

احت کوتاه را به    خود را برای بازیای  انتخاب کنید.  اسالت توانید اسپلرسانید، یم پایان یمکه یک است 
های مرصق 

توانند لویل برابر یا کمت  از نصف لول ویزارد شما داشته باشند )گرد شده با باال( و هیچ یک از  ها یم اسالت اسپل

 یا باالتر باشند.  6توانند لول ها نیم اسالت

توانید یک اسالت  توانید تا ارزش دو لول اسپل اسالت بازیای  کنید. یمباشید، یم  4ارد لول به طور مثال، اگر یک ویز 

 بازیای  کنید.  1یا دو اسالت لول   2لول 
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Spellcasting 
به عنوان یک دانشجوی جادو، کتاب جادوی  دارید که  

های  دارد که اولی   نگاه اجمایل به قدرت  در آن اسپل

 واقیع شما هستند. 

Cantrips 
به انتخاب خود از لیست  Cantrip، سه 1در لول 

یپ اسپل های های ویزارد بلدید. طبق جدول، کنت 

ی از لیست ویزارد در لول   آموزید. های باالتر یم بیشت 

Spellbook 
  1، کتای  جادوی  دارید که شش اسپل لول 1در لول 

ویزارد به انتخاب شما در آن نوشته شده است. کتاب  

ویزاردی است  های بوک شما مخزن اسپلجادو یا اسپل 

یپ که یم ها که در ذهن شما ثبت  شناسید به جز کنت 

 اند. شده

 ها سازی و استفاده از اسپل آماده 
  Spell Slotدهد که چند جدول کلس ویزارد نشان یم

و باالتر دارید. برای زدن ییک   1های لول برای زدن اسپل 

ها، باید اسپل اسالت هم لول یا لول باالتر  از این اسپل

های خود را پس از اتمام  کنید. همه اسپل اسالت خرج  

ید. پس یم  Long Restیک   گت 

های ویزاردی که در طول روز استفاده  شما لیست اسپل 

کنید. برای این کار، تعداد برابر با  کنید را آماده یم یم

Intelligence Modifier + Wizard Level   حداقل(

اب کنید. این  های ویزارد انتخ( اسپل را از لیست اسپل1

 ها باید از لویل باشد که اسپل اسالت آن را دارید. اسپل

باشید چهار اسپل   3به طور مثال، اگر یک ویزارد لول   

دارید. با   2و دو اسپل اسالت لول  1اسالت لول 

Intelligence 16 توانند هر  های آماده شما یم ، لیست اسپل

های  لیست اسپل باشند که از   2یا  1ترکیت  از شش اسپل لول 

کنید.. اگر اسپل لول  موجود در کتاب جادوی خود انتخاب یم 

1 Magic Missile 2یا   1توانید با اسالت را آماده کنید، یم  

از آن استفاده کنید. استفاده از یک اسپل آن اسپل را از  

 کند. های آماده حذف نیم لیست اسپل 

توانید لیست  یم  Long Restپس از اتمام یک 

های آماده خود را تغیت  دهید. چنی   کاری نیاز به  اسپل

  1گذراندن وقت برای مطالعه کتاب جادو دارد: حداقل 

دقیقه برای هر لول اسپل برای هر اسپل در لیست شما  

 نیاز است. 

Spellcasting Ability 
Intelligence  آید.  هر  افظه شما یم های ویزارد است. جادوی شما از مطالعه و حابیلیت  جادوگری شما برای اسپل

کنید. عالوه بر این، از  استفاده یم  Intelligenceکند از اشاره یم  Spellcasting Abilityزمای  که اسپیل به 

 کتاب جادوی شما 

کنید،  های  که با باال رفی   لول به کتاب جادوی خود اضافه یماسپل

ی که به تنهای  انجام یمدهنده تحقیقات شگفتنشان
دهید و  انگت  

فت های فکری شما راجع به ماهیت دنیاها است. در همچنی   پیشر

های دیگری پیدا کنید.  های خود ممکن است اسپلطول ماجراجوی  

توانید یک اسپل ضبط شده روی یک طومار را در صندوق یم

 ای قدییم کشف کنید. جادوگری شیطای  یا در کتابخانه

یپ نیست.   یک کتاب جادو شامل کنت 

یا باالتر   1وقت  یک اسپل ویزارد لول کردن یک اسپل در کتاب:   کتی 

پیدا کردید، اگر از لویل باشد که توانای  استفاده از آن را دارید و 

توانید آن را به  توانید برای رمزگشای  و کت  کردن آن وقت بگذارید یمیم

 کتاب جادوی خود اضافه کنید. 

شامل بازتولید شکل اصیل اسپل و کت  کردن یک اسپل در کتاب جادو 

سپس رمزگشای  سیستم منحرص به فرد نت گذاری ویزاردی که آن را 

شود. باید یک اسپل را تمرین کنید تا زمای  که اصوات یا  نوشته است یم

حرکات مورد نیاز آن را درک کنید، سپس با استفاده از سیستم نت  

 نید. گذاری خود آن را در کتاب جادوی خود رونوییس ک

خرج دارد. این هزینه   gp 50برد و ساعت زمان یم 2هر لول اسپل 

نشان دهنده اجزای مادی است که شما هنگام آزمایش اسپل برای  

کنید و همچنی   جوهرهای باارزش موردنیاز  تسلط بر آن مرصف یم

توانید  برای ضبط آن. هنگایم که این زمان و هزینه را رصف کردید، یم

 های خود آماده کنید. ایر اسپلاسپل را مانند س

( نوشته شده باشد  Spell Scrollاسپل ویزاردی که روی طومار )

شوند را های موجود در کتاب جادو کت  یمتوان همانطور که اسپلیم

کنید، باید در یک ابیلیت   کت  کرد. وقت  یک اسپل را از طومار کت  یم

+ لول اسپل موفق   10برابر با  DCبا  Intelligence (Arcana)چک 

شود.  شوید. اگر چک موفقیت آمت   باشد، اسپل با موفقیت کت  یم

 رود. موفقیت آمت   یا شکست، در هر صورت طومار از بی   یم

توانید یک اسپل را از کتاب خود در کتاب  یمجایگزین کردن کتاب: 

به طور مثال، اگر قصد دارید از کتاب خود نسخه   –دیگری کت  کنید 

تهیه کنید. این فرآیند دقیقا مانند کت  یک اسپل جدید در پشتیبان 

فهمید و  تر، زیرا شما می   خود را یمتر و آسانکتاب شماست، اما شی    ع

دانید که چطور از آن اسپل استفاده کنید. برای هر لول از اسپل کت   یم

 باید هزینه کنید.  gp 10ساعت و   1شده فقط 

توانید از همان روش برای نوشی    یم اگر کتاب جادوی خود را گم کنید،

اید در کتاب جدید استفاده کنید. پر کردن  های  که آماده کردهاسپل

های جدید برای انجام باقیمانده کتاب جادوی شما نیاز به یافی   اسپل

این کار دارد. به همی   دلیل، بسیاری از ویزاردها کتاب جادوی پشتیبان  

 کنند. خود را در مکای  امن نگهداری یم

ها ای منحرص به فرد از اسپلکتاب جادوی شما مجموعه  ظاهر کتاب: 

ای خود. ممکن است کتای   های حاشیهاست، با تزئینات و یادداشت

اید، کتای   جلد چریم ساده و کاربردی باشد که از استاد خود هدیه گرفته

اید یا حت   ای باستای  پیدا کردهباشکوه و ظریف که در کتابخانه

ها پس از از دادن کتاب ای سست و به هم ریخته از یادداشتجموعهم

 جادوی قبیل خود در یک حادثه. 
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های ویزارد خود  اسپل  Attack Rollو   Saving Throw DCخود برای مشخص کردن   Intelligenceمادیفایر 

 کنید. استفاده یم

Spell Save DC = 8 + Proficiency Bonus + Intelligence Modifier 

Spell Attack Modifier = Proficiency Bonus + Intelligence Modifier 

Ritual Casting 
 توانید به صورت مراسم اجرا کنید. را دارد را یم  Ritualهر اسپل ویزاردی که برچسب  

Spellcasting Focus 
 های ویزارد استفاده کنید. برای اسپل Spellcasting Focusن به عنوا Arcane Focusتوانید از یک  یم

ی اسپل  و باالتر 1های لول  یادگی 

توانید دو اسپل ویزارد به انتخاب خود به کتاب جادوی خود اضافه کنید.  شود، یم هر زمای  که به لول ویزارد شما اضافه یم 

های دیگری  های خود، ممکن است اسپل را دارید. در ماجراجوی   ها باید لویل باشند که اسالت مناسب آنهرکدام از این اسپل 

 ها را به کتاب جادوی خود اضافه کنید. پیدا کنید و آن 

Arcane Tradition 

دهد. انتخاب شما در  کنید که به جادوی شما شکل یم از لیست مربوطه انتخاب یم  Arcane Tradition، یک 2در لول 

 دهد. های  یم قدرت به شما   14و  10،  6،  2های لول 

Ability Score Improvement 
ید. نیم  1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یم یم  4هنگایم که به لول   توانید با این قابلیت  عدد باال بت 

ید.   20ای را باالتر از ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از اگر دی  

Arcane Tradition Feature 
ید. خود یم  Arcane Tradition، قابلیت  از 6در لول   گت 

Ability Score Improvement 
ید. نیم  1ا دو ابیلیت  را عدد ی 2توانید یک ابیلیت  را رسید، یم یم  8هنگایم که به لول  توانید با این قابلیت  عدد باال بت 

ید.   20ای را باالتر از ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از اگر دی  

Arcane Tradition Feature 
ید. یم  خود  Arcane Tradition، قابلیت  از  10در لول   گت 

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  12هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 

ید.  20ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    بت 

 اال بردن ابیلیت  فیت بردارید. جای بتوانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از اگر دی  

Arcane Tradition Feature 
ید. خود یم  Arcane Tradition، قابلیت  از 14در لول   گت 

Ability Score Improvement 
ید. نیم 1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  16هنگایم که به لول  توانید با این  عدد باال بت 
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ید.  20ای را باالتر از لیت  قابلیت ابی  بت 

 جای باال بردن ابیلیت  فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از اگر دی  

Spell Mastery 
ید. یک  توانید بنا بر میل خود آن اید که یمهای خایص چنان تسلط یافته ، شما بر طلسم 18در لول  ها را به کار بت 

ها را آماده  ویزارد که در کتاب جادوی خود دارید را انتخاب کنید. در صوری  که آن  2و یک اسپل لول  1لول اسپل 

خواهید  ها بدون خرج کردن اسپل اسالت بزنید. اگر یمترین لول آن ها را در پایی   توانید این اسپلداشته باشید، یم 

 صورت عادی اسپل اسالت خرج کنید. ها را در لول باالتری بزنید باید به هر یک از اسپل 

های متفاوی  در همان لول  اید با اسپلتوانید یک یا هر دو اسپل را که انتخاب کرده ساعت مطالعه، یم 8با رصف 

 عوض کنید. 

Ability Score Improvement 
ید. نیم عدد باال  1عدد یا دو ابیلیت  را  2توانید یک ابیلیت  را رسید، یمیم  19هنگایم که به لول  توانید با این  بت 

ید.  20ای را باالتر از قابلیت ابیلیت    بت 

 جای باال بردن ابیلیت  فیت بردارید. توانید به دهد یم را یم  Featام شما اجازه استفاده از اگر دی  

Signature Spells 
ین تالش اجرا کنید. دو  توانید آنکنید و یم رسید، بر دو اسپل قدرتمند تسلط پیدا یم یم  20وقت  به لول  ها را با کمت 

ها در ویزارد که در کتاب جادوی خود دارید را انتخاب کنید. شما همیشه این جادوها را آماده دارید، آن  3اسپل لول 

بدون خرج اسپل    3توانید هرکدام را یک بار در لول شوند و یم اید حساب نیم های  که آماده کرده تعداد طلسم

احت کوتاه یا بلند را تمام نکنید، دیگر نیم کار را یمقت  این اسالت بزنید. و  توانید از این  کنید، تا زمای  که یک است 

 قابلیت استفاده کنید. 

 ها را در لول باالتری بزنید باید به صورت عادی اسپل اسالت خرج کنید. خواهید هر یک از اسپلاگر یم

Arcane Tradition (Wizard Subclass) 
Abjuration 

ن بر جادوی  تاکید دارد که مسدود، تبعید یا محافظت یم بجوِریشر
َ
گویند که این  کند. بدخواهان آن یم مکتب ا

های مثبت. اما شما یم ، محافظت  مکتب بیشت  راجع به انکار و نق  است تا چت   دانید که پایان دادن به اثرات مرص 

ی استاز افراد ضعیف و تبعید قدرت   هر چت  
. ابجوریشن یک حرفه شافراز و   های شیطای  به جز یک خال فلسق 

م است.   محت 

ی داشته باشند، زمای  که مکانهنگایم که ارواح پلید نیاز به جن های مهم باید در برابر جادو محافظت شوند و  گت 

 آیند. شوند یم های  به دنیاهای دیگر باید بسته شوند به شاغ اعضای این مکتب که ابجوِرر نامیده یموقت  که درگاه 

Abjuration Savant 
 که باید برای کت  کردن اسپل2از لول 

های ابجوریشن در کتاب جادوی خود اختصاص دهید، نصف  ، طال و زمای 

 شود. یم

Arcane Ward 
نید،  ز یا باالتر یم   1توانید از جادو برای محافظت از خود استفاده کنید. هنگایم که اسپل ابجوریشن لول ، یم 2از لول 

احت بلند  توانید همزمان از ذره یم ی جادوی  برای خود بسازید که تا زمای  که است  ای از آن جادو استفاده کنید تا ست 

شما دارد. هر وقت آسیب   Intelligence Modifierماند. ست  جای  برابر با دو برابر لول + به پایان برسانید باق  یم 

برساند، مقدار باقیمانده به    0شود. اگر این آسیب ست  را به جان متحمل یمبینید، ست  جای شما آن آسیب را یم

 شود. شما وارد یم 

د اما جادوی آن باق  یم رسد دیگر نیم یم  0هنگایم که جان ست  به  ماند. هرگاه که اسپل  تواند جلوی آسیب را بگت 
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ان دو برابر لول آن اسپ 1ابجوریشن لول  د. ل جان یمیا باالتر بزنید، ست  به مت    گت 

احت بلند به پایان نرسانید نیم   توانید دوباره آن را بسازید. هنگایم که ست  را ساختید، تا زمای  که یک است 

Projected Ward 
اکشن خود  توانید با ریبیند، یمتوانید ببینیدش آسیب یم فوی  شما که یم  30، هنگایم که موجودی در 6از لول 

برساند، هدف   0شما این آسیب را دریافت کند. اگر این آسیب ست  را به جان   Arcane Wardباعث شوید که 

ان باقیمانده را متحمل یم   شود. اصیل آسیب هرگونه مت  

Improved Abjuration 

زنید که نیاز به ابیلیت  چک برای اجرای بخیسر از آن دارد )مثل  ، هنگایم که اسپل ابجوریشت  یم 10از لول 

Counterspell  وDispel Magicکنید. (، پروفیشنیس بونس خود را به آن ابیلیت  چک اضافه یم 

Spell Resistance 

ها عالوه بر این، در برابر آسیب نایسر از اسپل  دارید.  Advantageها های نجات مقابل اسپل، در تاس 14از لول 

Resistance  .دارید 

Bladesinging 
یدسینگرها الف  ها ویزاردهای  هستند که بر  کنند. آنهای  هستند که شجاعانه از مردم و شزمی   خود دفاع یم بلر

د، یک بلیدسینگر از مانورهای  زی کند که  با و پیچیده استفاده یممکتب مبارزه با شمشت  و جادو تسلط دارند. در نت 

دهد تا جادوی خود را به شکل حمالی  ویرانگر و دفایع هوشمندانه هدایت  ها، اجازه یم عالوه بر محافظت از آن

 کنند. 

Training in War and Song (Bladesinging) 
زن یک دست به  زدیک پیوندید، در مبارزه با زره سبک و یک نوع سالح نبه این مکتب یم 2هنگایم که در لول 

 کنید. انتخاب خود مهارت پیدا یم 

، اگر از قبل مهارت آن را ندارید در   شوید. ماهر یم Performanceهمچنی  

Bladesong 
یط که زره متوسط    Bladesongتوانید جادوی مخق  الق  به نام ، یم 2از لول  یا آواز تیغه را فراخوای  کنید، به شر

 دهد. العاده یماز ست  استفاده نکنید. این جادو به شما شعت، چابیک و تمرکزی فوقیا سنگی   نپوشیده باشید و 

وع کنید، که به مدت یم ماند. اگر ناتوان باشید، زره  دقیقه باق  یم 1توانید با یک بونس اکشن آواز تیغه را شر

شوید. همچنی    تمام یم   متوسط، سنگی   یا ست  بپوشید یا از دو دست برای حمله با سالح استفاده کنید زود 

 توانید بدون نیاز به اکشن جادو را در هر زمان که انتخاب کردید تمام کنید. یم

 کنید: در حایل که آواز تیغه شما فعال است مزایای زیر را کسب یم 

 (. 1شود )حداقل + شما اضافه یم  ACشما به   Intelligence Modifierمقداری برابر با  •

 یابد. وت افزایش یم ف 10شعت راه رفی   شما   •

 ادونتج دارید.   Dexterity (Acrobatics)هایدر تاس •

ای  برابر با   • که برای نگه داشی   تمرکز روی    Constitutionشما به هر تاس نجات   Intelligence Modifierمت  

 شود. ریزید اضافه یم یک اسپل یم 

احت  توانید از این قابلیت به دفعای  برابر با پروفیشنیس بونس خو یم د استفاده کنید و در صورت اتمام یک است 

 کنید. ها را بازیای  یمبلند تمایم استفاده 
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Extra Attack 
به بزنید، عالوه بر این  کنید یم، هنگایم که اکشن اتک را در نوبت خود استفاده یم 6از لول  توانید دو دفعه رص 

به یم یپ استفاده کنید. توانید جای ییک از آن رص   ها از کنت 

Song of Defense 

توانید جادوی خود را برای جذب آسیب هنگایم که آواز تیغه شما فعال است هدایت کنید. هنگایم  ، یم 10از لول 

ان آن آسیب را به  توانید از ریبینید، یم که آسیب یم اکشن خود استفاده کنید تا یک اسپل اسالت خرج کنید و مت  

 سالت کاهش دهید. مقداری برابر با پنج برابر لول اسپل ا

Song of Victory 

خود به دمیج نایسر از    Intelligence Modifier، هنگایم که آواز تیغه شما فعال است مقداری برابر با  14از لول 

 کنید. زن خود اضافه یم سالح نزدیک 

Chronurgy 
وی یم آموزند شعت واقعیت را به دلخواه خود  کنند یم با تمرکز بر دستکاری زمان، کسای  که از مکتب کرونرژی پت 

نوازد، به میل خود خم  توانند جریان زمان را همانطوری که یک نوازنده ماهر ساز یم تغیت  دهند. این جادوگران یم

 رزه را بدهند.  کنند و به خود و متحدانشان فرصت برنده شدن در مبا

Chronal Shift 
ل محدودی بر جریان زمان در اطراف یک موجود داشته باشید. به عنوان یک  ، یم 2از لول  توانید با جادو کنت 

بینیدش تاس حمله، ابیلیت  چک یا تاس نجات  فوی  شما که یم  30اکشن، بعد از اینکه شما یا موجودی در ری

بینید تاس موفق است یا  مجبور کنید تا دوباره تاس بریزد. این تصمیم را بعد از آنکه یم توانید موجود را ریزد، یم یم

ید. هدف باید از نتیجه تاس دوم استفاده کند. خت  یم   گت 

احت بلند را به پایان یمشما یم  رسانید هرگونه  توانید از این توانای  دو بار استفاده کنید و هنگایم که یک است 

 آورید. ه را دوباره بدست یماستفاده مرصف شد

Temporal Awareness 
 کنید. خود را به تاس نوبت خود اضافه یم Intelligence، مادیفایر 2از لول 

Momentary Stasis 
فوی  خود   60توانید در یا کوچکت  را که یم   Largeتوانید با جادو یک موجود ، به عنوان یک اکشن یم6از لول 

اسپل شما بریزد. در صورت   DCعلیه  Constitution Saving Throwتا یک  مشاهده کنید مجبور کنید 

شکست در تاس، هدف در یک میدان انرژی جادوی  تا پایان نوبت بعدی شما یا تا زمای  که آسیب ببیند محصور  

 دارد.  0شود. موجود در حایل که از این طریق محصور شده است ناتوان است و شعت یم

ای  برابر با مادیفایر توانید به شما یم   استفاده کنید. با اتمام   Intelligenceمت  
ی

خود )حداقل یک بار( از این ویژیک

احت بلند، تمام موارد مرصف شده را بازیای  یم   کنید. یک است 

Arcane Abeyance 

ل را به یک نقطه  توانید جادوی اسپکنید، یم تر اجرا یمیا پایی    4، وقت  اسپیل را با اسپل اسالت لول 10از لول 

ی نگه داشته   1شود و به مدت تبدیل کنید. اسپل در لحظه اجرا در زمان منجمد یم  ساعت درون یک مهره خاکست 

باشد. با  مصون یم  Psychicو  Poisonاست و مقابل آسیب  1و جان  AC 15با  Tinyشود. این مهره یک جسم یم

 رود. شود و اسپل از بی   یم وری شدید ناپدید یماتمام مدت زمان، یا اگر مهره از بی   برود، با ن

شود.  تواند با استفاده از آن اسپل را آزاد کند، در این صورت مهره ناپدید یم موجودی که مهره را در دست دارد یم 

کند اما موجودی که اسپل را آزاد کرده را به عنوان  شما استفاده یم  DCو  Spell Attack Bonusاسپل از اعداد 

د. کننده خود برای تمام موضوعات دیگر در نظر یم   اجرا   گت 
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 ایجاد کردید، نیم 
ی

احت بلند یا کوتاه را تمام نکردید دوباره  هنگایم که یک مهره با این ویژیک توانید تا زمای  که یک است 

 این کار را انجام دهید. 

Convergent Future 

ها را به رویدادهای اطراف خود بکشید  ندازید، با جادو ییک از آنهای احتمایل نگایه بیاتوانید به آینده ، یم 14از لول 

فوی  خود ببینید تا حمله، ابیلیت  یا   60توانید در و نتیجه خایص را تضمی   کنید. هنگایم که شما یا موجودی که یم

یتوانید از ری ریزد یم نجات یم ید و تصمیم بگت  د که آیا تاس ریخته  اکشن خود استفاده کنید تا تاس را نادیده بگت 

 شده برای موفقیت کاق  است یا یک عدد از عدد مورد نیاز برای موفقیت کمت  است. 

 استفاده یم 
ی

احت بلند یم پیدا یم Exhaustionکنید، یک لول وقت  از این ویژیک توانید  کنید. فقط با اتمام یک است 

 حاصل از این راه را بر طرف کنید. 
ی

 لول خستیک

Conjuration 
توانید ابرهای  کنند. شما یم دهید که اشیا یا موجودات تولید یم عنوان یک کانجوِرر، جادوهای  را ترجیح یم به 

کشنده از مه بسازید یا موجودای  را از دنیاهای دیگر برای مبارزه به نیابت خود احضار کنید. هنگایم که تسلط شما  

ید و یم یابد، جادوهای حمل و نقل یاد یم افزایش یم  ها، در های  دور، حت  به سایر جهانتوانید خود را به مکان گت 

 یک لحظه منتقل کنید. 

Conjuration Savant 
 که باید برای کت  کردن اسپل2از لول 

های کانجوِریشن در کتاب جادوی خود اختصاص دهید، نصف  ، طال و زمای 

 شود. یم

Minor Conjuration 
ء ی  توانید از ا توانید یم ، یم 2از لول 

  10روح را در دست خود یا روی زمی   در کشن خود استفاده کنید تا یک یسر

 خود در فضای  خایل از سکنه بسازید. این جسم نیم 
  10فوت باشد یا بیش از  3تر از تواند در هیچ طرف بزرگ فوی 

ین جسم به طور  اید. اپوند وزن داشته باشد و شکل آن باید به شکل یک جسم غت  جادوی  باشد که قبال دیده 

 کند. فوی  تابش یم 5واضج جادوی  است و نوری کم را تا 

 استفاده کنید، خساری  به آن وارد شود یا صدمه 
ی

ء پس از یک ساعت یا زمای  که دوباره از این ویژیک ای وارد  این یسر

 شود. ساعت ناپدید یم  1کند بعد از 

Benign Transposition 
 خود به طور جادوی  منتقل  30ود استفاده کنید تا به فضای  خایل از سکنه در توانید از اکشن خ، یم 6از لول 

فوی 

اشغال   Mediumیا   Smallتوانید فضای  را در محدوده انتخاب کنید که توسط موجودی شوید. از سوی دیگر، یم 

 کنید. کنید و جای خود را با یکدیگر عوض یمشده است، اگر آن موجود تمایل داشته باشد هر دو تلپورت یم 

 استفاده کردید، نیم 
ی

احت بلند را به پایان نرساندید یا اسپل  هنگایم که از این ویژیک توانید تا زمای  که یک است 

 تفاده کنید. یا باالتر نزدید دوباره از آن اس 1کانجوریشن لول 

Focused Conjuration 

 تواند بر اثر صدمه دیدن بشکند. اید، تمرکز شما نیم ، هنگایم که بر اسپل کانجوریشت  تمرکز کرده 10از لول 

Durable Summons 

 جان موقت دارد.  30سازید کنید یا یم، هر موجودی که شما با اسپل کانجوریشن احضار یم14از لول 

Divination 
اف و  تری از  عوام به طور یکسان دنبال مشاوره یک پیشگو یا دیوایت  هستند، زیرا همه به دنبال درک واضح اشر

کنید حجاب فضا، زمان و آگایه را از یکدیگر جدا  گذشته، حال و آینده هستند. به عنوان یک دیوایت  شما سیع یم
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یص، مشاهده از راه دور، دانش فوق طبییع و  های تشخکنید تا بتوانید به وضوح ببینید. شما برای تسلط بر اسپل 

 کنید. آینده نگری تالش یم 

Divination Savant 
 که باید برای کت  کردن اسپل2از لول 

ن در کتاب جادوی خود اختصاص دهید، نصف  ، طال و زمای  یشر های دیوینر

 شود. یم

 Portent 
احت بلند را تمام کردید، دو  آو های  سطج به آینده بر آگایه شما فشار یم، نگاه 2از لول  رند. هنگایم که یک است 

توانید هر تاس حمله، ابیلیت  یا نجای  که توسط  بریزید و اعداد ریخته شده را یادداشت کنید. شما یم  d20عدد 

ا  های پیشگوی  جایگزین کنید. شما باید این کار ر شود را با ییک از این تاس بینیدش ریخته یم شما یا موجودی که یم 

 توانید یک تاس را فقط یک بار در هر نوبت جایگزین کنید. قبل از آنکه تاس ریخته شود بکنید و یم 

احت بلند را تمام یماز هر تاس پیشگوی  یم کنید، هر تاس پیشگوی  توان فقط یکبار استفاده کردو وقت  یک است 

 دهید. استفاده نشده را از دست یم 

Expert Divination 
های شما برای اجرای آن را  شوند که فقط کشی از تالش دوهای پیشگوی  برای شما طوری آسان یم ، جا6از لول 

کنید، یک اسپل اسالت  یا باالتر را با استفاده از یک اسپل اسالت اجرا یم  2کنند. وقت  اسپل دیوینیشن لول خرج یم 

 که بازیای  یم خرج شده را دوباره بدست یم 
تری از اسپل شما داشته باشد و  باید لول پایی    کنید آورید. اسپل اسالی 

 باشد.  5تواند لول باالتر از نیم 

The Third Eye 

دهید،  توانید از اکشن خود برای افزایش قدرت ادراک خود استفاده کنید. هنگایم که اینکار را انجام یم ، یم 10از لول 

احت کوتاه یا بلند را به اتمام نرسانید  شده ییک از مزایای زیر را انتخاب کنید که تا زمای  که ناتوان ن اید یا یک است 

احت  را تمام نکنید، نیم   استفاده کنید. ادامه خواهد داشت. تا زمای  که است 
ی

 توانید دوباره از این ویژیک

 آورید. دست یم فوی  دید در تارییک به  60تا محدوده دید در تاریگ.  

.  دید  را ببینید.  Etherealید دنیای توانفوی  یم 60تا محدوده  روحای 

.  درک  توانید هر زبای  را بخوانید. یم بیشیر

.  دید  فوی  شما در میدان دید شما قرار دارند مشاهده کنید.  10توانید موجودات و اشیاء نامری  که در یم  نامری 

Greater Portent 

ری از آنچه در آینده است در ذهن شما  تشوند و تصویر دقیق های رویاهای شما تشدید یم ، چشم انداز 14از لول 

   d20شود. شما به جای دو تاس، سه عدد تاس ترسیم یم 
ی

 اندازید. خود یم  Portentبرای ویژیک

Enchantment 
نت، توانای  خود را برای افسون کردن افراد و هیوالها افزایش داده نَچنتمر اید. برچ  از  به عنوان عضوی از مکتب ار

ها افرادی صلحگران یا انَچنافسون ر
رحمان را به  نند و ی  جو هستند که افراد خشن را وادار به تسلیم اسلحه خود یمت 

آورند. بیشت  کنند. دیگران ظالمای  هستند که با جادو، افراد ناخواسته را به خدمت خود در یمرحمت وادار یم 

ها در جای  بی   این دو قرار یم
ند. انچنت   گت 

Enchantment Savant 
 که باید برای کت  کردن اسپل2ز لول ا

های انچنتمنت در کتاب جادوی خود اختصاص دهید، نصف  ، طال و زمای 

 شود. یم

Hypnotic Gaze 
تواند موجود دیگری را افسون کند. به عنوان یک اکشن،  ، کلمات نرم و نگاه مسحور کننده شما یم 2از لول 
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تواند شما را ببیند یا بشنود، باید در یک تاس  بینید را انتخاب کنید. اگر هدف یمفوی  خود یم  5موجودی را که در 

  Charmedجادوگری شما موفق شود وگرنه تا پایان نوبت بعدی شما توسط شما  DCمقابل  Wisdomنجات 

 یج به نظر میابد. شود و به وضوح گرسد، ناتوان یم یم 0شود. شعت این موجود به  یم

های بعدی، میتوانید از اکشن خود برای حفظ این اثر استفاده کنید و مدت زمان آن را تا پایان نوبت  در نوبت

فوت با موجود فاصله داشته باشید، موجود شما را نه بشنود نه   5بعدی خود ادامه دهید. البته، اگر شما بیش از 

 یابد. ببیند یا آسیب ببیند این اثر پایان یم

تا پایان توانید  هنگایم که این اثر به پایان رسید، یا اگر موجود در تاس نجات اولیه خود علیه این اثر موفق شود، نیم 

احت بلند،   روی آن موجود استفاده کنید. یک است 
ی

 دوباره از این ویژیک

Instinctive Charm 
توانید  ریزد، یم نید ببینیدش علیه شما تاس حمله یمتوافوی  شما که یم  30، هنگایم که موجودی در فاصله 6از لول 

ط آنکه موجود دیگری در  از ری اکشن خود استفاده کنید تا حمله را به سوی هدف دیگری هدایت کنید، به شر

بریزد. در صورت شکست    Wisdomجادوگری شما تاس نجات  DCمحدوده حمله باشد. مهاجم باید در مقابل 

موجود دیگری که نزدیک به آن است را هدف قرار دهد که شمال خود شما یا خودش  در تاس نجات مهاجم باید 

کند. در صوری  که در تاس نجات  ترین باشند، مهاجم هدف را انتخاب یم شود. اگر چندین موجود نزدیکنیم 

 بر مهاجموفق شود نیم 
ی

احت بلند را تمام نکردید دوباره از این ویژیک  م استفاده کنید. توانید تا زمای  که یک است 

 استفاده کنید. موجودای  که مقابل  شما باید قبل از دانسی   اینکه حمله موفق است یا خطا یم
ی

رود از این ویژیک

Charmed  .مصون هستند از این اثر مصون هستند 

Split Enchantment 

د یم هدف یم  زنید که فقط یک موجود را یا باالتری یم  1، هنگایم که اسپل انچنتمنت لول 10از لول  توانید هدف  گت 

 دویم برای آن مشخص کنید. 

Alter Memories 

خت  کنید. هنگایم که یک اسپل  ، شما توانای  این را دارید که موجودی را از تاثت  جادوی  خود بر آن ی  14از لول 

یت  دهید تا از جذب  توانید درک ییک از موجودات را تغکنید، یمانچنتمنت برای افسون یک یا چند موجود اجرا یم 

 خت  باشد. شدن توسط شما ی  

توانید با استفاده از اکشن خود سیع کنید موجود جذب شده را وادار  عالوه بر این، یک بار قبل از انقضا اسپل، یم 

علیه   Intelligenceکنید تا بخیسر از زمای  که جذب بوده است را فراموش کند. موجود باید در یک تاس نجات 

DC مادیفایر  1ما موفق شود وگرنه ساعای  برابر با اسپل ش +Charisma   کند.  ( را فراموش یم 1شما )حداقل

ی را فراموش کند و مدت زمان آن نیم یم تواند بیش از مدت زمان طلسم توانید موجود را مجبور کنید تا زمان کمت 

 انچنتمنت شما باشد. 

Evocation 
کنید که باعث ایجاد آثار عنارصی قدرتمند مانند شمای شدید،  جادوی  متمرکز یم شما مطالعه خود را بر روی 

وهای نظایم استخدام یمشعله سوزان، رعد و برق و سوزاندن اسید یم  رها در نت   از ایُوکر
شوند و به عنوان  شود. برچ 

مگت  خود برای محافظت از  کنند. برچ  دیگر از قدرت چش های دشمن از دور خدمت یم توپخانه برای انفجار ارتش 

 کنند، در حایل که برچ  به دنبال سود خود به عنوان راهزن یا ماجراجو هستند. افراد ضعیف استفاده یم 

Evocation Savant 
 که باید برای کت  کردن اسپل2از لول 

ن در کتاب جادوی خود اختصاص دهید، نصف  ، طال و زمای  یشر های ایُوکر

 شود. یم

Sculpt Spells 
های خود ایجاد کنید. وقت  یک اسپل  های ایمن نست  را در میدان تحت تاثت  اسپلتوانید مکان ، یم 2از لول 
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+   1ها را برابر با توانید تعدادی از آنگذارد، یم توانید ببینید تاثت  یمزنید که بر موجودات دیگری که یم ایوکیشن یم

های نجات خود مقابل اسپل شما موفق  خودکار در تاسلول اسپل انتخاب کنید. موجودات منتخب به طور  

ان نصف آسیب ببینند، هیچ صدمهیم  بینند. ای نیم شوند و اگر در صورت موفقیت در تاس نجات به مت  

Potent Cantrip 
یپ شما موفق یم 6از لول  یپ  ، هنگایم که موجودی در تاس نجات خود مقابل کنت  شود، هدف نصف آسیب کنت 

یپ را متحمل نیم خورد را یم  شود. )اگر آسیت  داشته باشد( اما هیچ اثر اضاق  از کنت 

Empowered Evocation 

زنید،  خود را به یک تاس دمیج هر اسپل ایوکیشن ویزاردی که یم Intelligenceتوانید مادیفایر ، یم 10از لول 

 اضافه کنید. 

Overchannel 

را که   5تا  1خود را افزایش دهید. هنگایم که یک اسپل ویزارد لول  تر های سادهتوانید قدرت اسپل، یم 14از لول 

 توانید حداکتر آسیب را با آن اسپل وارد کنید. زنید، یم رساند را یم آسیب یم

احت بلند دوباره از این  کنید، هیچ اثر منق  بر شما وارد نیم اولی   بار که اینکار را یم  شود. اگر قبل از اتمام یک است 

 ا
ی

متحمل   2d12 Necrotic Damageستفاده کنید، بالفاصله پس از اجرای آن، به ازای هر لول اسپل، ویژیک

اخت طوالی  استفاده کنید، آسیب یم  قبل از اتمام است 
ی

برای هر   Necroticشوید. هر بار که مجددا از این ویژیک

د. گیابد. این آسیب مقاوت و مصونیت را نادیده یمافزایش یم  1d12لول اسپل   ت 

Graviturgy 
وی  که اجسام ماده را به هم یم  کند، دانشجویان مکتب ها را از یکدیگر دور یم رساند یا آنبا درک و تسلط بر نت 

چ  یم  ر
ر وحشتناک دشمنان خود تغیت  دهند.  گَرویت  وی جاذبه را به سود خود و رص   آموزند که انرژی خشن نت 

Adjust Density 
ء یا موجودی که یم توانید ب، به عنوان یک اکشن یم2از لول  فوی  خود ببینید را    30توانید در ا جادو وزن یک یسر

ء یا موجود باید   دقیقه یا تا زمای  که تمرکز شما )مثل اینکه   1یا کوچکت  باشد. وزن هدف تا   Largeتغیت  دهید. یسر

 شود. کنید( به پایان برسد، نصف یا دو برابر یمروی یک اسپل تمرکز یم

تواند دو برابر  یابد، یمفوت افزایش یم  10یابد، شعتش جودی تحت این اثر به نصف کاهش یم در حایل که وزن مو 

د و در تاس  از حد طبییع بت 
دارد. در حایل که وزن   Strength ،Disadvantageهای ابیلیت  و نجات بیشت 

،  Strengthبیلیت  و نجات های ایابد و در تاس فوت کاهش یم  10شود، شعتش موجودی تحت این اثر دو برابر یم

Advantage  .دارد 

ء یا موجود را که در این کلس، یم  10با رسیدن به لول   یا کوچکت  است هدف قرار دهید.  Hugeتوانید یک یسر

Gravity Well 
وی جاذبه اطراف یک موجود زنده را دستکاری کنید. هر زمان که اسپیل را بر  ، یاد یم 6در لول  ید که چگونه نت  گت 

بهجودی یم مو  ای وارد کرده باشد یا در تاس نجات مقابل  زنید، اگر هدف مایل به حرکت باشد، اسپل به او رص 

 فوت به فضای  خایل از سکنه به انتخاب خود منتقل کنید.  5توانید او را تا اسپل شکست خورده باشد، یم 

Violent Attraction 

به ا که یم فوی  شم 60، هنگایم که موجود دیگری در 10از لول  توانید با  زند، یم ای با سالح یم توانید ببینیدش رص 

آسیب اضافه از نوع   1d10اکشن خود شتاب حمله را افزایش دهید و باعث شوید که هدف حمله استفاده از ری

 آسیب سالح دریافت کند. 

 شما از سقوط آسیت  دریافت کند، یم  60عالوه بر این، اگر موجودی در فاصله 
اکشن خود  ید از ریتوانفوی 

ان آسیب دریافت  از سقوط را   افزایش دهید.  2d10استفاده کنید تا مت  
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 استفاده کنید. با اتمام   Intelligenceتوانید تعداد دفعای  برابر با مادیفایر یم
ی

خود )حداقل یک بار( از این ویژیک

احت بلند، تمام موارد مرصف شده را بازیای  یم   کنید. یک است 

Event Horizon 

توانید به صورت جادوی  یک میدان انرژی گرانیسر قدرتمند از خود ساطع کنید  ، به عنوان یک اکشن یم14از لول 

اید( دقیقه یا تا زمای  که تمرکز شما به پایان برسد )مثل اینکه روی یک اسپل تمرکز کرده  1که موجودات دیگر را تا 

وع یم 30ان که ییک از دشمنان شما نوبتش را در کشاند. در طول این مدت، هر زمبه سوی شما یم  کند  فوی  شما شر

  2d10 Force Damageاسپل شما بریزد. در صورت شکست،  DCمقابل  Strengthباید یک تاس نجات 

وع نوبت بعدی خود به یم ان آسیب یمیم  0خورد و شعتش تا شر بیند و  رسد. در صورت موفقیت، نصف این مت  

 فوت حرکت اضافه دارد.  2آن نیاز به خرج هر فوت حرکت برای 

 استفاده کردید، نیم 
ی

احت بلند را به  هنگایم که از این ویژیک توانید دوباره این کار را انجام دهید تا زمای  که یک است 

 یا باالتر را روی آن خرج کنید.  3پایان برسانید یا یک اسپل اسالت لول 

Illusion 
زند و حت   زند، ذهن را به هم یمکنید که حواس را گول یم ی  متمرکز یم شما مطالعات خود را بر روی جادو

دهد. جادوی شما ظریف است، اما توهمات ساخته شده توسط ذهن قدرتمند شما  ترین افراد را فریب یم باهوش 

ممکن ممکن شود. برچ  از ایلوِژنیستباعث یم گرای  حیله   –از جمله بسیاری از جادوگران نوم  – ها شود که غت 

ور فریب هستند و  های خود برای شگریم استفاده یمخوش خیم هستند که از اسپل کنند. برچ  دیگر استادان شر

 برند. توهمات خود را برای ترساندن و فریب دیگران برای منافع شخص خود به کار یم

Illusion Savant 
 که باید برای کت  کردن اسپل2از لول 

ن در کتاب جادوی خود اختصاص دهید، نصف  های ایلوژِ ، طال و زمای 

 شود. یم

Improved Minor Illusion 
یپ 2در لول  یپ را یم را یم  Minor Illusion، کنت  یپ ویزاردی دیگری را به  آموزید. اگر قبال این کنت  دانستید، کنت 

یپ انتخاب خود یاد یم  یپ در تعداد کنت  ید. این کنت   شود. دانید محاسبه نیم های  که یمگت 

 توانید صدا و تصویر را با یک اسپل ایجاد کنید. کنید، یم را اجرا یم  Minor Illusionهنگایم که 

Malleable Illusions 
توانید از اکشن خود، به  زنید، یم کشد را یمدقیقه یا بیشت  طول یم  1، هنگایم که یک اسپل ایلوژی  که 6از لول 

ط آنکه بتوانید توهم را  های عادی توهم  ببینید، برای تغیت  ماهیت آن توهم استفاده کنید )با استفاده از پارامت  شر

 آن اسپل(. 

Illusory Step 

توانید یک کت  از خود به عنوان یک واکنش فوری و تقریبا غریزی نسبت به خطر ایجاد کنید. وقت   ، یم 10از لول 

اکشن خود استفاده کنید تا توهیم که کت  شما است بی    از ری  توانید ریزد، شما یم موجودی علیه شما تاس حمله یم

 رود. رود و سپس توهم از بی   یم کننده و خود قرار دهید. حمله به طور خودکار خطا یم حمله 

 استفاده کردید، نیم 
ی

احت بلند یا کوتاه را تمام نکردید دوباره از آن  هنگایم که از این ویژیک توانید تا زمای  که یک است 

 ستفاده کنید. ا

Illusory Reality 

ها یک حالت شبه حقیق  دهید. هنگایم  اید تا به آن ، راز بافی   جادوی سایه در توهمات خود را آموخته 14در لول 

ء غت  متحرک و غت  جادوی  را که بخیسر از آن توهم  زنید، یمیا باالتر را یم   1که یک اسپل ایلوژن لول 
توانید یک یسر

ء را واقیع کنید. یم است را انتخاب ک توانید این کار را به عنوان یک بونس اکشن در نوبت خود هنگایم  نید و آن یسر

ء به مدت  توانید  ماند. به عنوان مثال، یم دقیقه واقیع یم  1که اسپل در حال ادامه یافی   است انجام دهید. یسر
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 تحدان خود واقیع کنید. توهیم از یک پل بر روی یک شکاف ایجاد کنید و سپس آن را برای عبور م

ء نیم   تواند آسیب وارد کند یا به هر رویسر به طور مستقیم صدمه بزند. یسر

Necromancy 
ای  یم ، مرگ و نامت 

ی
وهای کیهای  زندیک کروَمنیس به کشف نت  پردازد. در حایل که مطالعات خود را بر این  مکتب نر

ید که انرژی کنید، یاد یم مکتب متمرکز یم   یمای که به گت 
ی

بخشد را دستکاری کنید. با  همه موجودات زنده زندیک

، یم  فت در این مست   جادوی  برای خود تبدیل پیشر
 را از موجودی پاک کنید و آن را به قدری 

ی
وی زندیک آموزید که نت 

 کنید. 

ور یم  ها را یک تهدید یا حت  شر کروَمنشر مه نکرومنشها  دانند. هاکتر افراد به دلیل ارتباط تنگاتنگ شر با مرگ نر

وهای  که آن  ور نیستند، امانت  اخالق  هستند. ها دستکاری یم شر  کنند از نظر بسیاری از جوامع تابو و غت 

Necromancy Savant 
 که باید برای کت  کردن اسپل2از لول 

های نکرومنیس در کتاب جادوی خود اختصاص دهید، نصف  ، طال و زمای 

 شود. یم

Grim Harvest 
آورید. هنگایم که  کشید را بدست یمهای خود یمتوانای  برداشت انرژی حیات را از موجودای  که با اسپل  ،2در لول 

کشید، یک بار در هر نوبت، جای  برابر با دو برابر لول اسپل، یا اگر  یا باالتر یم   1یک یا چند موجود را با اسپل لول 

 علیه  آورید. نیم سپل بدست یماسپل متعلق به مکتب نکرومنیس باشد، سه برابر لول ا
ی

توانید از این ویژیک

Constructs  ها( و )سازهUndead  .مردگان متحرک( استفاده کنید( 

Undead Thralls 
کنید. وقت  این اسپل را به کتاب جادوی خود اضافه یم  Animate Dead، اگر از قبل آن را ندارید، اسپل 6در لول 

ایط یک زامت  یا اسکلت  توانید یک ج کنید، یم را اجرا یم  سد یا توده استخوان اضاق  را هدف قرار دهید و بنا به شر

 دیگر ایجاد کنید. 

 سازید، مزایای دیگری نت   دارد: یم  Undeadای متحرک یا هر زمان که با استفاده از یک اسپل نکرومنیس مرده 

 یابد. حداکتر جان موجود مقداری برابر با لول ویزارد شما افزایش یم  •

 کند. های آسیب سالح خود اضافه یم موجود پروفیشنیس بونس شما را به تاس  •

Inured to Undeath 

تواند کاهش یابد. شما آنقدر شوید و مقدار حداکتر جان شما نیم مقاوم یم  Necrotic، در برابر آسیب 10از لول 

وهای  کرده  ها  که مقابل بعص  از بدترین آثار آنسازند  ها را متحرک یماید که آنزمان رصف مردگان متحرک و نت 

 اید. مقاوم شده

Command Undead 

توانید با جادوی خود مردگان متحرک را تحت فرمان خود قرار دهید، حت  اگر توسط جادوگران ، یم 14از لول 

انتخاب  بینید را فوی  خود یم  60را که در  Undeadتوانید یک  دیگری ساخته شده باشند. به عنوان یک اکشن، یم 

بریزد. در صورت شکست، با شما دوست   Charismaاسپل شما تاس نجات  DCکنید. این موجود باید مقابل 

وی یم یم  استفاده نکنید، از دستورات شما پت 
ی

 کند. شود و تا زمای  که دوباره از این ویژیک

ل مردگان متحرک هوشمند از این طریق دشوارتر است. اگر هدف از  یا باالتر برخوردار باشد،    Intelligence 8کنت 

یا باالتر داشته    Intelligence 12دارد. در صوری  که در تاس شکست بخورد و  Advantageدر تاس نجات  

 تواند تاس نجات را در پایان هر ساعت تکرار کند تا اینکه موفق و آزاد شود. باشد، یم 
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Scribes 
ادوی ویزارد ها است. با توجه به اینکه ویزاردها چقدر از وقت  برای بسیاری از مردم این نام دیگر ج  –جادوی کتاب 

گذراند، این نام مناسب است. به  های مربوط به ماهیت سحر یمخود را برای مطالعه طومارها و یادداشت نظریه 

ون زدن از بارش نیست و یک ویزار ندرت یم  د  توان ویزاردی در حال سفر را دید که کتاب و طومارهایش در حال بت 

 کند تا آرشیوی از دانش باستای  را تهیه کند. تمام تالش خود را یم 

های مختلف  ( بیشت  از همه اهل کتاب است. در جهانOrder of Scribesدر میان جادوگران، محفل کاتبان )

د، ما ماموریت اصیل آن اشکال مختلق  را به خود یم    در همه جا یکسان است: ثبت اکتشافات جادوی  برای گت 

شوند، یک ویزارد از محفل شکوفای  ویزاردها. در حایل که همه ویزاردها برای کتاب جادوی خود ارزش قائل یم 

کند. همه ویزاردها  کند و آن را به یک همراه معتمد برای خود تبدیل یمکاتبان به طور جادوی  کتاب خود را بیدار یم

 کند! یم خوانند، اما یک کاتب ویزارد با کتاب صحبت کتاب یم

Wizardly Quill 
توانید با جادو قلم کوچیک را در یک دست آزاد خود ایجاد کنید. قلم  ، به عنوان یک بونس اکشن، یم2از لول 

 جادوی  دارای خواص زیر است: 

نویسید، جوهر به رنگ دلخواه شما روی سطح نوشتار تولید  قلم به جوهر احتیاج ندارد. وقت  با آن یم  •

 شود. یم

ه برای کت  کردن اسپل در کتاب جادوی خود باید رصف کنید، در صوری  که از این قلم برای آن زمای  ک •

 دقیقه است.  2استفاده کنید، برای هر لول اسپل برابر 

ی را که با این قلم نوشتهیم • اید را با حرکت دادن آن بر روی توانید به عنوان یک بونس اکشن، هرچت  

یط  فوی  شما باشد.  5که می   در فاصله   سطح نوشتار پاک کنید، به شر

ید قلم از بی   یم   رود. اگر قلم دیگری ایجاد کنید یا بمت 

Awakened Spellbook 
 جادوی  را  ، با استفاده از جوهرهای مخصوص وردهای قدییم که به محفل شما منتفل شده 2در لول 

اند، هویسر

 کنید. در کتاب جادوی خود بیدار یم

 کنید: دست دارید، مزایای زیر را کسب یم  هنگایم که کتاب را در 

 های ویزارد خود استفاده کنید. برای اسپل  Spellcasting Focusتوانید از کتاب به عنوان یم •

توانید نوع آسیب آن را به طور موقت با نوع  زنید، یمهنگایم که با یک اسپل اسالت اسپل ویزاردی یم  •

دارد جایگزین کنید، که به طرز جادوی  فقط فرمول اسپل   دیگری که در اسپل دیگری در کتاب شما وجود 

 دهد. اسپل دوم باید از همان لویل باشد که اسپل اسالت مرصق  است. را برای این اجرا تغیت  یم 

توانید از مدت اجرای عادی آن  کنید، یم اجرا یم  Ritualهنگایم که یک اسپل ویزارد را به طور مراسم یا  •

 استفاده کردید، تا زمای  که   10دن اسپل به جای اضافه کر 
ی

دقیقه به آن استفاده کنید. وقت  از این ویژیک

احت بلند را تمام نکنید دیگر نیم   توانید این کار را انجام دهید. یک است 

احت کوتاه با استفاده از قلم جادوی  خود عالمتدر صورت لزوم، یم  های  جادوی  را در  توانید در طول یک است 

احت،   Attuned یا کتاب جادوی  که با آن کتای  خایل هستید بنویسید و کتاب خود را جایگزین کنید،. در پایان است 

شود. اگر کتاب قبیل هنوز در جای  وجود داشته باشد، تمام  آگایه جادوی  کتاب شما به کتاب جدید احضار یم

 شوند. ها از صفحات آن محو یماسپل

Manifest Mind 
نید به ذهن کتاب جادوی خود شماییل ببخشید. به عنوان یک بونس اکشن، در حایل که کتاب را در  توا، یم 6از لول 

( در بیاید و  Tinyمانند بسیار کوچک )توانید باعث شوید تا آن هوش به عنوان یک جسم روحدست خود دارید، یم 
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قابل لمس است و  فوی  شما به انتخاب شما ظاهر شود. این هوش روح مان 60در یک فضای خایل در  ند غت 

کند. ظاهر آن شبیه یک طومار کهن، آبشاری از فوی  نوری کم را تولید یم 10کند و در شعاع فضای  را اشغال نیم 

 متون یا دانشمندی از گذشته است )انتخاب شما(. 

ی  است. هوش  فو  60تواند ببیند و بشنود و دارای دید در تارییک با شعاع هنگایم که در این فرم است، هوش یم 

اک بگذارد )هیچ اکشت  نیاز نیست(. شنود را به طور تله بیند و یم تواند آنچه را که یم یم  پای  با شما به اشت 

توانید آن را طوری بزنید که گوی  در فضای  که هوش قرار  کنید، یمهروقت اسپل ویزاردی را در نوبت خود اجرا یم 

توانید این کار را چند بار در روز برابر با  خود آن را اجرا کنید. شما یم دارد هستید و با حواس آن به جای حواس 

احت بلند را به پایان برسانید تمام استفاده های مرصف  پروفیشنیس بونس خود انجام دهید و هنگایم که یک است 

 کنید. شده را بازیای  یم 

توانید  یک فضای خایل که خود یا آن یم فوت در   30مانند را تا توانید هوش روح به عنوان یک بونس اکشن، یم 

 کند. تواند از درون موجودات عبور کند اما از اشیا عبور نیم ببینید معلق کنید. یم 

روی آن بزند، کتاب جادوی   Dispel Magicفوت با شما فاصله پیدا کند، کیس  300مانند اگر بیش از هوش روح 

ید یا آن را به عنوان یک ب  رود. ونس اکشن رد کنید، از بی   یم شما نابود شود، بمت 

احت بلند را به  آورید، نیم هنگایم که ذهن را به این فرم دریم توانید دوباره این کار را انجام دهید تا زمای  که یک است 

 پایان برسانید یا یک اسپل اسالت از هر لویل را خرج دوباره پدید آوردن آن کنید. 

Master Scrivener 
احت بلند را به پایان یم، هر 10از لول  توانید یک طومار جادوی  را با تماس دادن قلم  رسانید، یمزمان که یک است 

جادوی  خود با یک کاغذ خایل تولید کنید و باعث شوید که یک اسپل از کتاب جادوی بیدار شما بر روی طومار کت   

 فوی  شما باشد.  5شود. هنگام تهیه طومار، کتاب جادو باید در 

شود،  اکشن باشد. پس از آنکه تبدیل به طومار یم 1باشد و زمان اجرای آن  2یا   1ل انتخاب شده باید لول اسپ

شود. با خواندن آن به عنوان یک  یابد و یک لول باالتر از حالت عادی خود شمرده یم قدرت اسپل افزایش یم 

یگر قابل درک نیست و اسپل بعد از آنکه آن  توانید طلسم را از طومار اجرا کنید. طومار برای اشخاص داکشن، یم

احت بلندی را به پایان رساندید از طومار ناپدید یم   شود. را از طومار اجرا کرده یا است 

 Dungeon Master’sکتاب   Treasureشوید، که در فصل ماهر یم  Spell Scrollsشما همچنی   در ساخت 

Guide   قلم جادوی  خود، طال و زمای  که باید برای ساخت چنی    اند. در صورت استفاده از توضیح داده شده

 شود. طوماری رصف شود نصف یم 

One with the Word 
، ارتباط شما با کتاب جادوی بیدار شده خود چنان عمیق شده است که روح شما با آن در هم پیچیده  14در لول 

ادونتج دارید زیرا   Intelligence (Arcana)یت  های ابیلاند. در حایل که کتاب را با خود دارید، در تمام تاس شده

 های جادوی  را به خاطر آورید. کند تا افسانهکتاب جادو به شما کمک یم 

اکشن خود و  توانید با استفاده از ری عالوه بر این، اگر در حایل که هوش کتاب آشکار شده است خسارت ببینید، یم

ی   بریزید. کتاب   3d6کنید و ذهن جادوی  را ناپدید کنید. بعد از آن جادوی ذهن آشکار از تمایم آن آسیب جلوگت 

دهد. به  های  را به انتخاب شما، که لول ترکیت  برابر با تایس که آوردید دارند، از دست یمجادو به طور موقت اسپل

روند که  بی   یم هستند از   9های  که دارای لول ترکیت  حداقل باشد، اسپل  9عنوان مثال، اگر مجموع تاس آورده 

یا ترکیت  دیگر باشد. اگر اسپل کاق  برای پرداخت این هزینه در    3، سه اسپل لول 9تواند به معنای یک اسپل لول یم

 سقوط میکند.  0کتاب وجود نداشته باشد، جان شما به 

احت بلند را تمام نکنید، قادر به اجرای اسپل 1d6تا زمای  که  ها را در  حت  اگر آن  های از دست رفته نیستید،است 

احت  ها دوباره در کتاب  های مورد نیاز، اسپل یک طومار یا کتاب جادوی دیگری پیدا کنید. بعد از اتمام تعداد است 

 شوند. جادو ظاهر یم

احت بلند را تمام نکنید، دیگر نیم به محض استفاده از این ری  توانید اینکار را انجام  اکشن، تا زمای  که یک است 

 دهید. 
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Transmutation 
دهند. از نظر شما، جهان یک چت   ثابت نیست، بلکه  شما دانشجوی جادوهای  هستید که انرژی و ماده را تغیت  یم 

برید. شما از قدرت اولیه خلقت استفاده کنید و یاد  کامال قابل تغیت  است و شما از اینکه عامل تغیت  باشید لذت یم 

ید که هم فرم یم   های جسیم و همگت 
ی

های ذهت  را تغیت  دهید. جادوی شما ابزار تبدیل شدن به یک آهنگر  ویژیک

 دهد. در کوره واقعیت را به شما یم 

کار یا بازیگوش هستند و مردم را به وزغ و مس را برای سود یا شگریم به نقره تبدیل   رها  تعمت   از تَرنسمیوتر
برچ 

 دیگر مطالعات جادوی  خود را با جدی یم
کنند و بدنبال قدرت حدایان در ساخت و  ت  مهلک دنبال یمکنند. برچ 

 ها هستند. نابودی جهان

Transmutation Savant 
 که باید برای کت  کردن اسپل2از لول 

ن در کتاب جادوی خود اختصاص دهید،  ، طال و زمای  یشر های تَرنسمیوتر

 شود. نصف یم 

Minor Alchemy 

 غت  جادوی  را تغیت  دهید و آن را از یک ماده به ماده  توانید به طور موقت ، یم 2از لول 
ییک یک یسر خصوصیات فت  

(، آهن، مس یا نقره   دیگر تغیت  دهید. شما روی یک جسم کامال متشکل از چوب، سنگ )اما نه یک سنگ قیمت 

فوت مکعب باید   1هر    کنید. برای تغیت  دهید و آن را به ماده دیگری از آن مواد تبدیل یمفرآیندی کیمیای  انجام یم 

 دقیقه رصف این فرایند کنید.  10

اید(، مواد به ماده  ساعت یا زمای  که تمرکز خود را از دست دهید )مثل اینکه روی یک اسپل تمرکز کرده  1بعد از 

 گردند. اصیل خود بر یم 

Transmuter’s Stone 
ه  ساعت را رصف ساخت سنگ ترنسمیوتر کنید    8توانید ، یم 6از لول  که جادوی ترنسمیوتیشن در آن ذخت 

توانید خود از این سنگ بهره مند شوید یا آن را به موجود دیگری بدهید. یک موجود در صوری  که  شود. یم یم

سازید، قدرت  شود. وقت  سنگ را یم سنگ را در اختیار داشته باشد از ییک از مزایای زیر به انتخاب شما برخوردار یم 

 انتخاب کنید:  آن را از لیست زیر 

 فوت.   60دید در تارییک تا برد  •

 (. Unencumberedفوی  شعت در صوری  که بیش از حد بار نداشته باشد )  10افزایش  •

 . Constitutionپروفیشنیس در تاس نجات  •

 )به انتخاب شما(.  Thunderیا  Acid  ،Cold ،Fire  ،Lightningمقاومت در برابر آسیب   •

توانید اثر سنگ را در صوری  که در دست  زنید، یم یا باالتر را یم   1یشن لول هر بار که یک اسپل ترنسمیوت •

 شما باشد تغیت  دهید. 

 افتد. اگر سنگ ترنسمیوتر جدیدی بسازید، سنگ قبیل از کار یم

Shapechanger 
نید این  توا کنید. یمرا به کتاب جادوی خود اضافه یم  Polymorph، اگر از قبل آن را ندارید، اسپل  10در لول 

توانید فقط خود را هدف  کنید یم اسپل را بدون خرج اسپل اسالت اجرا کنید، هنگایم که به این روش آن را اجرا یم

ید و تبدیل به حیوای  با   یا پایینت  شوید.  CR  1بگت 

احت بلند یا کوتاکنید، نیم را به این روش اجرا یم  Polymorphهنگایم که  ه را تمام  توانید تا زمای  که یک است 

توانید با استفاده از اسپل اسالت موجود آن را به طور  اید دوباره این کار را انجام دهید، اگرچه هنوز هم یمنکرده 

 عادی اجرا کنید. 
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Master Transmuter 
ه شده در سنگ ترنسمیوتر خود را مرصف کنید. هنگایم  ، یم 14از لول  توانید با استفاده از اکشن خود جادوی ذخت 

اخت  اینکار را یم  که کنید، ییک از آثار زیر را انتخاب کنید. سنگ ترنسمیوتر شما تخریب شده و تا زمای  که یک است 

 توانید دوباره آن را بسازید. بلند را به پایان نرساندید، نیم 

جادوی  شما یم  عمده.  تحول    –توانید یک جسم غت 
ی

  را به جسم غت  جادوی   –فوت مکعب   5حداکتر به بزریک

دقیقه وقت خود را رصف دست زدن به جسم برای   10دیگری با اندازه و جرم برابر یا کمت  تبدیل کنید. شما باید 

 تغیت  آن کنید. 

برید. این موجود  ها و سمویم که در یک موجود وجود دارند با از بی   یم ها، بیماری Curseشما همه  دارو.  نوش

 تمام جان خود را بازیای  یم
 کند. همچنی  

 .
 
کنید، بدون خرج  کنید اجرا یم را بر موجودی که با سنگ ترنسمیوتر لمس یم Raise Deadاسپل  بازیای  زندگ

 اسپل اسالت یا نیاز به داشی   اسپل در کتاب جادوی خود. 

 . سال   3d10دهید و سن ظاهری آن موجود سنگ ترنسمیوتر را به موجودی که مایل است تماس یم بازیای  جوای 

 شود. سال. این اثر باعث افزایش طول عمر نیم  13یابد، تا حداقل کاهش یم 

War 
انواع مختلق  از کالج جادوگران در آموزش ویزاردها برای جنگ تخصص دارند. جادوی جنگ به جای تخصص در  

ن را با هم آمیخته است. این سنت تکنیک  ن و ابجوِریشر یشر دهد که  آموزش یم  های  را ییک از مکاتب، اصول ایُوکر

کند تا بتوانند دفاعیات خود  های  را برای جادوگران فراهم یم کند، در عی   حال روش های جادوگر را تقویت یم اسپل

 را تقویت کنند. 

وان این سنت به عنوان جادوگران جنگ شناخته یم  ها جادوی خود را هم به عنوان سالح و هم به  شوند. آنپت 

دها شی    ع عمل یم دانند، معنوان زره یم  کنند، با استفاده از نبیع برتر از هر قطعه فوالد. جادوگران جنگ در نت 

ل تاکتییک یک موقعیت را به دست یم اسپل ند. اسپلهای خود کنت  به وارد یم آن گت  کند، در حایل  ها به سخت  رص 

نگ همچنی   در تبدیل انرژی  کند. جادوگران جها تالش ضدحمله حریفان را خنتر یم های دفایع آنکه مهارت

 ها مهارت دارند. جادوی  سایر جادوگران علیه آن

Arcane Deflection 
ای ها مقاوم شوید. هنگایم که به شما حمله اید که جادوی خود را طوری ببافید که مقابل آسیب، یاد گرفته 2در لول 

خود اضافه   ACبه   2+اکشن خود اده از ری توانید با استفخورید، یمشود یا در یک تاس نجات شکست یم وارد یم 

 به آن تاس نجات اضافه کنید.  4+کنید یا 

 استفاده یم
ی

یپ را تا پایان نوبت بعدی خود اجرا کنید. کنید، نیم هنگایم که از این ویژیک  توانید جادوی  غت  از کنت 

Tactical Wit 
دهد به شعت در جنگ عمل کنید.  ه شما امکان یم های تاکتییک ب، توانای  شدید شما در ارزیای  موقعیت 2از لول 

 خود اضافه کنید.  Intelligenceتوانید به تاس نوبت خود مقداری برابر با مادیفایر شما یم 

Power Surge 
ه کنید تا بعدا جادوهای آسیب ، یم 6از لول  رسان خود را تقویت کنید. در  توانید انرژی جادوی  را در خود ذخت 

ه شده  نامند. ، این انرژی را موج قدرت یم حالت ذخت 

احت  1خود )حداقل   Intelligenceتوانید امواج قدری  به مقدار مادیفایر شما یم  ه سازید. هرگاه که یک است  ( ذخت 

یا    Dispel Magicگردد. هرگاه موفق شدید با بازیم  1رسانید، تعداد موج قدرت شما به بلند را به پایان یم 

Counterspell دزدید، یک موج قدرت  ل را خاتمه دهید، طوری که جادو را از اسپل از دست رفته یمیک اسپ

احت کوتاه را با صفر موج قدرت به پایان برسانید، یک موج قدرت دریافت یم دریافت یم   کنید. کنید. اگر یک است 

توانید یک موج قدرت  رسانید، یمیک بار در هر نوبت هنگایم که به یک موجود یا جسم با اسپل ویزارد آسیب یم

 اضافه به هدف وارد کنید. خسارت اضافه برابر با نصف لول ویزارد شما است.  Forceخرج کنید تا آسیب 
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Durable Magic 
کند تا مقابل آسیب مقاوم شوید. در حایل که تمرکز خود را  کنید به شما کمک یم ، جادوی  که شما اجرا یم10از لول 

 شود. های نجات شما اضافه یم و تمایم تاس  ACبه  2+نید، کبر روی یک اسپل حفظ یم 

Deflecting Shroud 
 شما با جادوی  مهلک مخلوط یم Arcane Deflection،  14از لول 

ی
  Arcane Deflectionشود. وقت  از ویژیک

توانید باعث شوید که انرژی جادوی  از شما پرتاب شود. حداکتر سه موجود به انتخاب  کنید، یمخود استفاده یم 

 خورند. ای برابر با نییم از لول ویزارد شما یم فوی  خود ببینید، هر کدام صدمه  60توانید در فاصله شما که یم 
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 شخصیت و پیشینه  : 4فصل 
ها خییل بیشت  از نژاد و طبقه ها، عالیق، ارتباطات و  ها افرادی هسستند با داستانشان هستند. آنکاراکت 

ها را از یکدیگر متمایز  دهد که شخصیت های  فراتر از کلس و نژاد خود. این فصل جزئیای  را توضیح یمقابلیت 

ییک، قوانی   یم ها، خصوصیات ظریف شخصیت  و  ها، زبان Backgroundکند، از جمله اصول نام و توصیف فت  

. گرایش   های اخالق 

 خصوصیات شخصیت 
های  باشد که سایر بازیکنان مت   درباره شما یاد یم 

ییک شخصیت شما ممکن است اولی   چت   ند.  اسم و توصیف فت   گت 

 
ی

 در ذهن دارید.  ها منعکس کننده شخصیت  اسست کهارزش این را دارد که به این فکر کنید که چگونه این ویژیک

 اسم 
های لیست را  توضیحات نژاد شخصیت شما شامل نمونه اسایم اعضای آن نژاد است. حت  اگر فقط ییک از گزینه

 کنید، کیم به نام خود فکر کنید. انتخاب یم

 جنسیت 
ر کنید که  . به این فکتوانید یک شخصیت مرد یا زن را بدون به دست آوردن هیچ مزایا یا معایت  بازی کنید شما یم 

شخصیت شما چگونه با انتظارات فرهنگ عام از جنسیت و رفتار جنیس مطابقت دارد یا ندارد. به عنوان مثال،  

تواند دلییل برای ترک  کند، که یم های جنسیت  سنت  جامعه دروها شپیج  یم بندیاز تقسیم Drowیک کلریک مرد 

 جامعه و به روی زمی   آمدن شخصیت شما باشد. 

خدای الف، اغلب    Corellon Larathianنیست که به مفهوم دوگانه جنسیت محدود شوید. برای مثال، نیازی 

به شکل او هستند. شما همچنی     Multiverseها در شود و برچ  از الف به صورت هم مرد و هم زن دیده یم 

کند در  د، مردی که حس یم دهتوانید نقش یک شخصیت زن را بازی کنید که خود را به عنوان یک مرد نشان یمیم

بدن یک زن گرفتار شده است، یا یک دوارف ماده ریشو که از اشتباه گرفته شدن به عنوان یک مرد متنفر است. به  

 به خودتان دارد. 
ی

 همی   ترتیب، گرایش جنیس شخصیت شما بستیک

 قد و وزن 
، یم با استفاده از اطالعات موجود در توضیحات نژاد خود یا بر اساس جدول پای  توانید قد و وزن شخصیت خود  ی  

گویند. یک  به این فکر کنید که امتیازهای توانای  شخصیت شما در مورد قد و وزن او چه یم  را تعیی   کنید. 

شخصصیت ضعیف اما چابک ممکن است الغر باشد. یک شخصیت قوی و شسخت ممکن است قد بلند یا  

 فقط سنگی   باشد. 

 توانید بر اساس جدول زیر به صورت تصادق  برای قد و وزن شخصیت خود تاس بریزید. یمخواهید، اگر یم

 )به واحد اینچ( فراتر از قد پایه را تعیی   یم تاس داده شده در ستون تصحیح
کنیید. کننده قد، ارتفاع اضاق  کاراکت 

ب شده در تاس یا مقدار داده شده در ستون تصحیح ن اضاق  شخصیت )به واحد  کننده وزن، وز همی   عدد رص 

 کند. پوند( را فراتر از وزن پایه تعیی   یم

کننده قدتصحیح قد پایه نژاد کننده وزنتصحیح وزن پایه    

Human 4'8"  +2 d10 110 lb. × (2d4) lb . 
Dwarf (hill) 3'8 "  +2 d4 115 lb. × (2d6) lb . 

Dwarf (mountain) 4'  +2 d4 130 lb. × (2d6) lb . 
Elf (high) 4'6"  +2 d10 90 lb. × (1d4) lb . 
Elf (wood) 4'6"  +2 d10 100 lb. × (1d4) lb . 
Elf (drow) 4'5 "  +2 d6 75 lb. × (1d6) lb . 
Halfling 2'7 "  +2 d4 35 lb. × 1 lb 
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Dragonborn 5'6 "  +2 d8 175 lb. × (2d6) lb . 
Gnome 2 '11 "  +2 d4 35 lb. × 1 lb . 
Half-elf 4'9"  +2 d8 110 lb. × (2d4) lb . 
Half-orc 4'10"  +2 d10 140 lb. × (2d6) lb . 
Tiefling 4 '9"  +2 d8 110 lb. × (2d4) lb . 

 

 خصوصیات ظاهری دیگر 
کنید. برای ایجاد تمایز، ممکن است بخواهیید به  شما سن شخصیت و رنگ مو، چشم و پوست او را انتخاب یم 

 ظاهری غت  عادی 
ی

 یا به یاد ماندی  مانند زخم، لنگ زدن یا خالکوی  بدهید. شخصیت خود یک ویژیک

 Alignment|  گرایش اخالق   

 شما نت   از این  انتمام موجودات هوشمند در دنیای دی 
دی تفکر و خلق و خوی خاص خود را دارند. به طبع کاراکت 

 :شوندشناخته یم  ی کیلدی با چهار شاخصهانهای گرایشات اخالق  در دی موضوع مثتسنا نیست. پایه

ور( و Good) خوب  ( در طرف دیگر. کهChaotic) قانونی  ( و Lawful)  قانونمند( در یک طرف و Evil)  رسی

Good با Evil و Lawful با Chaotic در تضاد است. 

 :توان دسته بندی کردنوع گرایش اخالق  را یم  ۹با در نظر گرفی   این توضیحات، 
 

 خوب  قانونی  
Chaotic Good 

این گونه افراد بدون توجه به انتظار دیگران  

 دهندکاری را که وجدانشان بگوید را انجام یم

شاخ و اژدهایان های تک ها، اسب اکیر الف 

 ِمس

   مطلق خوب 
Neutral Good 

ین تالششان را برای کمک به   این گونه افراد بهت 

 کنندها یمدیگران با توجه به نیاز آن 

(، بعیص  از Celestialموجودات آسمای  ) 

 ها( اکیر نوم Cloud Giantهای ابری ) غول

 خوب  قانونمند 
Lawful Good 

این گونه افراد کاری را که از نظر  

 دهندجامعه درست است را انجام یم 

ها و  ها، اکیر پاالدین اکیر دوارف

 اژدهایان طالی  

 مطلق  قانونی  
Chaotic Neutral 

افراد براساس هوس خود انتخاب  این گونه 

کنند و آزادی شخص را باالتر از هرچت    یم

 دهند دیگری قرار یم 

 ها، بعیص  باردهاها و روگ اکیر باربارین

 طرف ی  

Neutral 

طرف بمانند و  دهند ی  این گونه افراد ترجیح یم 

کاری را که در لحظه درست به نظر میاید را  

 انجام بدهند 

 هایص  انساناکیر دروییدها و بع

 مطلق  قانونمند 
Lawful Neutral 

این گونه افراد براساس قانون، سنت 

 یم 
ی

 کنندیا قوانی   شخص خود زندیک

 ها و بعیص  ویزاردها اکیر مانک 

ور  قانونی    رسی
Chaotic Evil 

این گونه افراد به دلیل حرص، نفرت و  

خوایه با خشونت اعمال پلیدی را انجام  خون 

 دهندیم

رک
ُ
 و اژدهایان قرمز (Demon)ها، شیاطی    ا

ور  مطلق  رسی
  Neutral Evil 

این گونه افراد بدون رحم و تردید کاری را که  

 کنند  بخواهند را یم 

های  ها و بعیص  از غول ها، گابلی   الفاکیر دارک 

 ( Cloud Giantابری ) 

ور  قانونمند   رسی
Lawful Evil 

این گونه افراد در چهارچوب سنت،  

وفاداری یا فرمان به مقصود پلید خود 

 رسندیم

 و اژدهایان آی   (Devil) شیاطی   

  Unaligned  یا   بدون گرایش   حیوانات و موجودای  که هوش کاق  برای داشی   گرایشات اخالق  را نداشته باشند

 .روندبه شمار یم
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 Multiverseهای اخالق  در  گرایش 
 است. انسانبرای بسیاری از موجودات 

 
توانند  ها و افراد دیگر یم ها، الف ها، دوارف هوشمند، گرایش یک انتخاب اخالق

، خدایای  که این نژادها را خلق کرده  ها اند، به آن مسست  خت  یا شر و قانون یا هرج و مرج را انتخاب کنند. بر اساس اساطت 

 خود داده 
 
های اخالق  اند. اراده آزاد برای انتخاب مست 

ییک  گ  و شیاطی   است. هر دو نوع این موجودات با سطوح متافت  
وری از طبیعت موجودات آسمای   بخیسر رص 

 
رایش اخالق

وی  ) – هست  مرتبط هستند   خایص را در بر یم که گرایش   – ( Outer Planesبه ویژه سطوح بت 
 
ند. به عنوان  های اخالق گت 

باشد یا یا    LEکند که انتخاب نیم  Devilآیند. یک است یم  Lawful Evil، که سطح  Nine Hellsها از Devilمثال، بیشت  

ور است. اگر به هر نحوی دیگر  گرایش به آن را انتخاب نیم  ی جدید   LEکند، بلکه در ذات خود قانونمند شر مباشد، به چت  

 ای است. چنی   تبدییل افسانه –شود تبدیل یم 

 والها است. های شر برای تبهکاران و هیبه طور کیل، گرایش 

 Languages    هازبان 

 :شونددی به دو دسته تقسیم یمانها در دی زبان

 ( Standard Languages)های استاندارد زبان   .1

 ( Exotic Languages) های بیگانه زبان   .2

گراند هم به کاراکت  یک یا  کند، عالوه بر آن ممکن است بک کند را مشخص یم های  که کاراکت  صحبت یمنژاد زبان

های استاندارد، یا براساس  های دلخواه خود را طبق جدول زبانچند زبان اضافه کند. هنگام ساخت کاراکت  زبان

های  های بیگانه یا زبانتوانید از زبانهم یم  DMید. با اجازه کنهای  که در کمپی   شما متداول هستند انتخاب یم زبان

زبای  عایم است و    Commonها هم انتخاب کنید. زبان  ( و زبان درویید Thieves’ Cantّشی مثل زبان دزدان )

به طور  های مختلق  دارند. ها گویش بعص  از زبان  بیشت  موجودات هوشمند قابلیت فهم و استفاده از آن را دارند. 

های متفاوت یک زبان صحبت  چهار گویش برای چهار عنرص دارد. موجودای  که با گویش  Primordialمثال، زبان 

 گو کنند. و توانند با یکدیگر گفتکنند یم یم

 

های  زبان

 استاندارد 

استفاده  

کنندگان  

 معمول

 الفبا 

Common 

 ها انسان
Commo

n 

Dwarvish 

 ها دوارف
Dwarvis

h 

Elvish 

 Elvish ها ِالف

Giant 
 هاغول

Dwarvis

h 

Gnomish 

وم
ُ
 ها ن

Dwarvis

h 

Goblin 

 ها گابلی   
Dwarvis

h 

Halfling 

فلینگ
َ
 ها ه

Commo

n 

Orc 
رک

ُ
 ها ا

Dwarvis

h 

 های بیگانه زبان

استفاده  

کنندگان  

 معمول

 الفبا 

Abyssal 

شیاطی    

 ها( )دیِمن
Infernal 

Celestial 

موجودات  

 
 
 آسمای

Celestia

l 

Draconic 

اژدهایان،  

بورندرگن

 ها 

Draconi

c 

Deep 

Speech 

موجودات  

 بیگانه 
- 

Infernal 

شیاطی    

 ها( )ِدویل
Infernal 

Primordial 

 عنارص
Dwarvis

h 

Sylvan 

 Elvish پریان 

Undercomm

on 

تاجران  

 آنِدرُورد 
Elvish 
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 Personal Characteristics  خصوصیات شخیص  

 مجموعه – خصوصیات شخصیت شما 
ی

ها، طرز رفتار، عادات، اعتقادات و نقایص که به هر فرد هویت   ای از ویژیک

کنند که هنگام بازی کامال در نقش فرو بروید. به طور کیل، چهار دسته  به شما کمک یم  –بخشند منحرص به فرد یم 

 د:  دی وجود دار انخصوصیت شخص برای هر کاراکت  بازیکن در دی 
 
  ،هاآرمان  ،های شخیصویژگ

 
  وها وابستگ

ها و زبان بدن، عادات بد و  ها، به کلمات یا عبارات مورد عالقه شخصیت خود، تیک فراتر از این دسته  ها. نقص

 توانید تصور کنید، فکر کنید. ها و هر چت   دیگری که یموسواس 

ها  توانید از آنشامل خصوصیات پیشنهادی است که یمدر کتاب راهنمای بازیکنان ( Background)هر پیشینه 

وع خوی  هستند. ها نیستید، اما آن برای الهام گرفی   استفاده کنید. شما ملزوم به استفاده از این گزینه
 ها نقطه شر

 
 

 Personality Traits     های شخیصویژگ
 
ی

 شخص بدهید. ویژیک
ی

کنند ساده هستند که به شما کمک یم های شخص رویسر کوچک و به کاراکت  خود دو ویژیک

 
ی

ای در کنندههای شخص شما باید نکته جالب و شگرم شخصیت خود را از هر شخصیت دیگری جدا کنید. ویژیک

ای را راجع به کاراکت  شما را برجسته ها باید توصیفای  از خود باشند که نکته مورد شخصیت شما بگویند. آن 

 خوی  نیست، زیرا شخصیتکنند. »من بسیار باهوش هستیم
ی

کند. »من همه  های زیادی را توصیف یمم« ویژیک

اطوری را خوانده کتاب ین کتابخانه امت 
 گوید. ام« چت   خایص درباره عالقه و طبیعت شخص شما یم های بزرگت 

 
ی

های  که  های شخص ممکن است مواردی را که شخصیت شما دوست دارد، دستاورد ویژیک
های گذشته وی، چت  

ات امتیاز آید یا یم ها بدش یم شخصیت شما از آن  های توانای  او را توصیف  ترسد، دید به خود، طرز رفتار یا تاثت 

 کند. 

 
ی

ین امتیازهای توانای  خود نگاه کنید  یک روش مفید برای انتخاب ویژیک
های شخص این است که به باالترین و کمت 

 تعریف کنید. هر کدام
ی

توانند منق  یا مثبت باشند. به طور مثال، شما ممکن است برای  یم  و برای هرکدام یک ویژیک

 غلبه بر یک امتیاز پایی   سخت کار کنید، یا در مورد امتیاز باالی خود پر افاده باشید. 

 Ideals     ها آرمان 
های  هستند که به آنبرد. آرمانیک آرمان را توصیف کنید که شخصیت شما را پیش یم 

وری  ها باهای شما چت  

 شما تا  کنید. آرمانها عمل یمبسیار قوی دارید. اصول اسایس اخالق  که شما بر اساس آن 
ی

ها از اهداف زندیک

 شوند. سیستم اصیل اعتقادات شما را شامل یم

ها خیانت نخواهید کرد چیست؟ ها پاسخ دهند: اصویل که هرگز به آن ها ممکن است به هریک از این سوال آرمان

ی شما  ی شما را به سمت عمل سوق یم را وادار به فداکاری یمچه چت   دهد و حکم هدف و آرزوی  کند؟ چه چت  

ی که شما برای آن تالش یم  ین چت  
 کنید چیست؟شما را دارد؟ مهمت 

وع انتخاب آن است. هر  شما یم   شما جای خوی  برای شر
توانید هر آرمای  را انتخاب کنید، اما گرایش اخالق  کاراکت 

های اخالق  مرتبط هستند:  ها به گرایش در کتاب راهنمای بازیکنان شامل شش آرمان است. پنج مورد از آنپیشینه 

، بدی و ی   . مورد آخر بیش از آنکه به گرایش اخالق  ارتبایط داشته باشد به آن  قانون، هرج و مرج، خوی  طرق 

 پیشینه خاص مربوط است. 

 
 

 Bonds     ها وابستگ
 نشان دهنده ارتباط یک شخصیت با افراد، مکان

ی
 برای شخصیت خود ایجاد کنید. وابستیک

ی
ها و  یک وابستیک

های  از پیشینه شما گره یم رویدادهای جهان است. آن 
ها ممکن است شما را به سمت  زنند. آنها شما را به چت  
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تان را به سمت خالف مصالح شما سوق دهن  د. همانند آرمانپهلوای  سوق دهند یا کاراکت 
ی

توانند  ها یمها، وابستیک

ه و اهداف یک شخصیت باشند.   انگت  

 
ی

دهید؟ با کدام مکان  توانند پاسخ هر یک از این سواالت باشند: به چه کیس از همه بیشت  اهمیت یم ها یموابستیک

 ارتباط خایص دارید؟ ارزشمندترین دارای  شما چیست؟

 
ی

های دیگر شخصیت شما گره خورده باشد.  پیشینه، نژاد یا برچ  از جنبه  های شما ممکن است به کلس،وابستیک

 همچنی   ممکن است در طول ماجراجوی  
ی

 های جدیدی پیدا کنید. های خود وابستیک

 Flaws     ها نقص 
دهنده برچ  از فسادها، در آخر، یک نقص برای شخصیت خود انتخاب کنید. نقص شخصیت شما نشان

ی که شخص دیگری یم   –های او است فها یا ضعها، ترس عادت تواند با سواستفاده از آن علیه به ویژه هر چت  

به   منق  است، یک نقص ممکن است به هر یک از این سواالت  شما رص 
ی

ای بزند. یک نقص بیشت  از یک ویژیک

ی شما را عصبای  یم  کند؟ شخص، مفهوم یا رویدادی که از آن وحشت دارید چیست؟پاسخ دهد: چه چت  

 های شما چه هستند؟گناه

Inspiration 

Inspiration   قانوی  است کهDM تواند از آن برای پاداش دادن به شما، هنگام بازی شخصیت خود مطابق با  یم

 
ی

، ایده ویژیک  و نقصهای شخصیت 
ی

  یم  Inspirationهای او، استفاده کند. با استفاده از آل، وابستیک
ی

توانید از ویژیک

ید. یا به  شخصیت  خود، شفق ت نسبت به افراد ستمدیده، استفاده کنید تا در مذاکره با فردی قدرتمند برتری بگت 

 خود به دفاع از روستای خود، تاثت  طلسیم که بر شما تحمیل شده است را پشت ش بگذارید. 
ی

 دلیل وابستیک

 Inspirationگرفی    
DM  تواند به دالیل مختلق  شما یمInspiration  ام دهد. به طور معمول، دی 

ی
های  ها زمای  که شما ویژیک

 یمشخصیت  خود را به نمایش یم 
ی

شوید، یا در هر صورت  گذارید، یا تسلیم ضعف نایسر از یک نقص یا وابستیک

گوید  ام شما به شما یم دهند. دییم  Inspiration، به شما کنید ای بازی یم کنندهشخصیت خود را به شیوه قانع 

ید. شما یا   Inspirationتوانید در بازی نه یم که چگو  توانید چندین  نیم   –دارید یا ندارید  Inspirationبگت 

Inspiration  ه کنید. را برای استفاده  های بعدی ذخت 

 Inspirationاستفاده از  
کنید. مرصف    توانید آن را هنگام ریخی   تاس حمله، تاس نجات یا تاس توانای  مرصفدارید، یم  Inspirationاگر 

Inspiration  به شما در آن تاسAdvantage  دهد. عالوه بر این، اگر یمInspiration توانید آن را به  دارید، یم

 انگت   در بازی پاداش دهید. آفریت  خوب، هوشمندانه فکر کردن یا انجام یک کار هیجان بازیکن دیگری برای نقش 

 Background| پیشینه  

وع هر داستای  از یک جای   اید، چطور تبدیل به یک  شما اینکه از کجا آمده  گراندبک یا  پیشینهشده است.   رسی

دل و یا  کند. شاید کاراکت  فایت  شما شوالیهاید و جایگاه شما در جهان را مشخص یمماجراجو شده  ای شت 

تواند عضوی از صنف  تواند یک محقق و یا سازنده باشد. ُروگ شما یم شبازی خسته باشد. ویزارد شما یم کهنه

 دزدان و یا دلقیک مشهور باشد. 

Background   تان یمبه شما شنخ ترین سوایل که راجع به پیشینه کاراکت  دهد. مهم های مهیم برای هویت کاراکت 

ی تغیت  کرده است؟ چرا شما هرکاری که مشغولش بودید را به قصد ماجراجوی    باید پرسید این است که چه چت  

ات اولیه را پرداخت کرده ترک کرده  اید چرا االن ثروت  مندتر بودهگذشته ثروت اید؟ و اگر در  اید؟ چطور هزینه تجهت  
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ی دارید؟ مهارت  ی شما را با دیگرای  که پیشینهاید؟ چه های خود را از کجا آورده کمت  شما را دارند متمایز   چت  

 کند؟یم

  ارابز  مدل چند  یا یکگراندها به شما در دهد. عالوه بر این، بیشت  بکیم  Skill دو  مهارت در  گراند به شما هر بک 

 دهند. هم مهارت یم 

ی از دو منبع متفاوت دو پروفیشنیس )مهارت( یکسان دریافت کند، یم  ها را با  تواند به میل خود ییک از آناگر کاراکت 

 ( تعویض نماید. Toolیا  Skillگونه )یک مهارت هم 

 دهند. اضافه را یم  زبان  چند یا  یکگراندها به شما مهارت استفاده از بعص  از بک 

اتگراند ک هر ب ات  دهد. اگر هنگام ساخت کاراکت  انتخاب کرده باشید که بهخودش را یم خاص تجهی   جای تجهت  

وع کنید از بک  ای  دریافت نیم اولیه با ثروت بازی را شر  کنید. گراند خود نت   تجهت  

ها را انتخاب کنید،  توانید ییک از آن کند. یم را برای کاراکت  پیشنهاد یم شخیص خصوصیاتگراند تعدادی هر بک 

 تاس بریزید و براساس آن انتخاب کنید و یا از خصوصیات پیشنهاد داده شده به عنوان الهام استفاده نمایید. 

 خود تغیت  دهید.  شاید بخواهید یک شی از خصوصیات یک بک 
گراند را برای مناسب شدن آن برای کاراکت 

گراندها را با هم تعویض کنید، هر دو مهاری  را انتخاب کنید و هر دو زبان یا  های بکتوانید هرکدام از قابلیت یم

 خود همکاری کنید تا ییک بسازید.  DMپیدا نکردید، با    ابزاری را انتخاب کنید. اگر قابلیت  که مناسب کاراکت  باشد 

توانید بر اساس کاراکت  خود و با  ایم، یادتان باشد که یم های پیش فرض کتاب را آورده عدد از پیشینه 6در ادامه 

 
ی

 پیشینه مناسب خود را بسازید.  DMهماهنیک

 Acolyteعابد  
 خود را در خدمت به معبد خدای  خاص  

ی
ی کرده شما زندیک اید. شما به عنوان یک واسطه  یا گرویه از خدایان ست 

های مذهت  انجام  کنید و به منظور هدایت مردم در محرص  الیه، مراسم بی   قلمرو الیه و جهان فای  عمل یم

 کنید. شما لزوما یک کلریک نیستید، انجام مراسم الیه همان استفاده از قدرت الیه نیست. دهید و قربای  یم یم

خود همکاری کنید تا ماهیت    DMک خدا، گرویه از خدایان یا یک موجود شبه الیه دیگر را انتخاب کنید و با ی

ی کرده  و بعد از آن از خدمه معبد   خدمات مذهت  خود را مشخص کنید. آیا شما کودیک خود را در معبد ست 

ه خدای خود از طریق  دیگر را دریافت کرد؟  رتبه که ناگهان فراخوای  الیه برای خدمت باید؟ یا کشییسر عایلبوده 

اید، یا حت  یک گروه مخق  در خدمت یک شیطان، که اکنون آن را انکار شاید شما رهت  یک فرقه کوچک بوده 

 کنید.  یم

 Insight, Religion: هامهارت

 : دو زبان به انتخاب خود هازبان

 15ای حاوی عدد عود، جامه، یک ست لباس عادی و کیسه 5(، یک کتاب دعا، Holy Symbolیک نشان مذهت  ): لوازم

gp 

 :
 
 ( Shelter of the Faithful) پناه مؤمنان ویژگ

ام کسای  که هم  توانید مراسم مذهت  خدای خود را انجام  ایمان شما هستند را دارید و یمبه عنوان یک عابد، احت 

های مقدس باشید که در معبد، زیارتگاه یا دیگر مکان توانید انتظار داشتهدهید. شما و همراهان ماجراجوی شما یم 

مربوط به خدای شما از خدمات درمای  و مراقبت رایگان برخوردار شوید، گرچه باید هرگونه اجزای مادی موردنیاز  

 متوسط حمایت یم 
ی

کنند )اما  جادوها را تهیه کنید. کسای  که دین شما را قبول دارند شما را در حد یک سبک زندیک

 قط شما(. ف
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همچنی   ممکن است با معبد خایص که به خدا یا گروه خدایان شما اختصاص دارد، ارتباط داشته باشید و در آنجا  

کردید، اگر هنوز با آن رابطه خوی  دارید،  تواند معبدی باشد که شما در آن خدمت یماقامت داشته باشید. این یم 

ها کمک  توانید از کشیشدر حایل که در نزدییک معبد خود هستید یم اید. یا معبدی که در آن خانه جدیدی پیدا کرده 

وط بر اینکه کمیک که یم  خواهید خطرناک نباشد و با معبد خود رابطه خوی  داشته باشید. بخواهید، مشر

 خصوصیات شخیص پیشنهادی
ند. مطالعه عابدها توسط تجربه خود در معابد یا سایر جوامع مذهت  شکل یم ها در مورد تاری    خ و اصول  آن گت 

گذارد.  ها تاثت  یم های آنها و شان روحای  مذهب بر اخالق شخص و آرمانایمان و روابطشان با معابد، زیارتگاه

 که به حد افراط رسیده  ها ممکن است ریاکاری پنهان یا ایده نقص آن
ی

ای کفرآمت   باشد، یا یک آرمان یا وابستیک

 است. 

d8  شخیص 
 
 ویژگ

 . مکن الگوی من یک قهرمان خاص مذهت  است و مرتبا به اعمال و مثال آن شخص رجوع یم 1

ین دشمنان را پیدا کنم، با آنیم 2 ک بزرگت   ها همدیل کنم و همیشه در جهت صلح تالش کنم. توانم نقاط مشت 

 . مفقط باید گوش دهیبینم. خدایان سیع دارند با ما صحبت کنند، ما  در هر واقعه و عمل طالیع یم 3

لزل کند. تواند نگرش خوشچت   نیمهیچ 4  بینانه من را مت  

ب 5 ایظ متون مقدس و رص   کنم(. کنم )یا غلط نقل یمهای دیت  را نقل یمالمثل تقریبا در هر شر

ام نسبت به سایر اعتقاد  6  کنم(. ها را محکوم یمگذارم )یا آنیمها مدارا )یا عدم تحمل( دارم و به پرستش خدایان دیگر احت 

 سخت من را اذیت یماز غذای لذیذ، نوشیدی  خوب و جوامع سطح باالی معبد خود لذت یم 7
ی

 کند. برم. زندیک

 ام که تجربه عمیل کیم در معامالت با افراد جهان خارج از معبد دارم. آنقدر در معبد به ش برده 8

 

d6 آرمان 

 ها حمایت شود. )قانونمند( ها باستای  عبادت و قربای  باید حفظ شوند و از آنسنت. سنت 1

یه 2  کنم به افراد نیازمند کمک کنم، بدون توجه به هزینه شخص. )خوب( . همیشه سیع یمخی 

ای  که خدایا دائما در جهان انجام یمتغیی   3  قانون( )ی  دهند کمک کنیم. . ما باید در ایجاد تغیت 

 . امیدوارم روزی به باالترین مقام مذهت  ایمان خود برسم. )قانونمند( قدرت 4

 رود )قانونمند(. چت   خوب پیش یمکند. من ایمان دارم که اگر سخت کار کنم، همه. اطمینان دارم که خدای من اعمال من را هدایت یمایمان 5

 عملکردم با تعالیم خدای خود، ثابت کنم شایسته لطف او هستم. )هر کدام(. سیع دارم با تطبیق طلت  جاه 6

 

d6  
 
 وابستگ

م برای بازیای  عتیقه باستای  ایمانم که مدت 1
م. حارص   ها پیش از دست رفته بمت 

 روزی از شان فاسد معبد که من را کافر معرق  کردند انتقام خواهم گرفت.  2

 خود را مدیون   3
ی

 کشییسر هستم که وقت  پدر و مادرم درگذشتند از من مراقبت کرد. زندیک

 کنم برای مردم است. هر کاری که یم 4
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 کنم. کردم، هر کاری یمبرای محافظت از معبدی که در آن خدمت یم 5

 دانند و به دنبال از بی   بردن آن هستند. به دنبال یک می   مقدس هستم که دشمنان من آن را کفر یم 6

 

d6 نقص 

 تر. کنم و خودم را حت  سختدیگران را به سخت  قضاوت یم 1

 بیش از حد به شان معبد اعتماد دارم.  2

 گویند به خدای من ایمان دارند اعتماد کنم. شود تا کورکورانه به کسای  که یمتقوای من گایه اوقات باعث یم 3

 پذیر نیستم. در افکار خود انعطاف 4

 ها دارم. ها مشکوک هستم و انتظار بدترین را از آن غریبهبه  5

 وقت  هدق  را انتخاب کنم به شدت در آن وسواس پیدا یم 6
ی

های دیگر زندیک ر همه چت    ام. کنم، به رص 

 

 Charlatan  شارالتان 
های قلت  او را به دست  خواسته توانید بعد از چند دقیقه مکالمه با کیس دانستید. یمشما همیشه قلق مردم را یم

بیاورید و با چند سوال نفوذی اشخاص را مثل کتاب کودکان بخوانید. این یک استتعداد مفید است و شما کامال  

 مایلید که از آن به نفع خود استفاده کنید. 

دهید که انجام دهید. عقل دهید، یا بهت  است بگوییم قول یم خواهند و آن را ارائه یم دانید که مردم چه یمشما یم 

های  که بیش از از حد خوب به نظر یم 
رسد شما بر عقل سلیم  رسند دور کند، اما به نظر یم سلیم باید مردم را از چت  

های ناخوشایند را درمان یم کنید. آن بطری مایع صوری  رنگ مطمئنغلبه یم  آن کهت 
ً
ی    –کند، این پماد ا که چت  

تواند جوای  و نشاط را بازگرداند و اتفاقا در شهر پیل برای فروش  یم –بیش از مقداری چری  با غبار نقره نیست 

ی واقیع شبیه   ها را بهتوانید آن رسند، اما شما یم وجود دارد. این بیانات شگفت انگت   غت  قابل قبول به نظر یم  چت  

 کنید. 

 Deception, Sleight of Hand: هامهارت

 Disguise Kit, Forgery Kit: ابزارها

(، ابزار فریبکاری دلخواه شما )ده بطری  Disguise Kitکاری ) (، ابزار مخق  Fine Clothesیک ست لباس فاخر ): لوازم

، یک ست تاس با وزن غت  متعادل، دسته 
ی

اف های عالمت کارت   ای از حاوی مایع رنیک ای  زادهگذاری شده، یا یک حلقه از اشر

 .gp 15خیایل( و یک کیسه حاوی 

 

 :
 
 (False Identity) هویت جعیلویژگ

دهد به  های  است که به شما اجازه یم اید که شامل اسناد، آشنایان مورد تایید و لباس شما هویت دویم ایجاد کرده 

توانید آن را  خظ دیده باشید یم عالوه بر این، تا زمای  که که مثایل از اسناد یا دست شکل آن شخصیت در بیایید. 

 های شخص. جعل کنید، مانند اوراق رسیم و نامه

 حیله مورد عالقه 

 بریزید.  d6دهد. ییک از موارد جدول را انتخاب کنید یا ای دارد که آن را ترجیح یم هر شارالتان حیله
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d6  حیله 

 کنم. های شانیس تقلب یمبازیدر  1

 کنم تراشم یا جعل سند یمسکه یم 2

 مردم داخل یم 3
ی

 ها را کسب کنم. های آنها را شکار کنم و دارای  کنم تا ضعف آنخودم را به زندیک

 کنم. هویت خود را به راحت  لباس عوض یم 4

 کنم. در گوشه و کنار خیابان با تردست  فریبکاری یم 5

 ها را دارد. ارزش ارزش پول سخت به دست آمده آنکنم که آشغایل ی  مردم را متقاعد یم 6

 خصوصیات شخیص پیشنهادی 

 هستند که خود واقیع را پشت نقابها شخصیت شارالتان
ی

ها  کنند. آنسازند پنهان یمهای  که یمهای رنگارنیک

های  هستند که مردم 
ی که یمیم منعکس کننده چت   خواهند باور کنند و جوری که جهان را  خواهند ببینند، چت  

 شوند. ها گایه اوقات گرفتار وجدای  ناآرام، دشمت  قدییم یا شکایک شدید یمبینند. اما خود واقیع آن یم

d8  شخیص 
 
 ویژگ

 هستم. کنم. همیشه دنبال کیس شوم و به راحت  از عشق عبور یمبه راحت  عاشق یم 1

 ها طت   نامناسب است. های  که در آنبرای هر مناسبت  شوچ  دارم، مخصوصا موقعیت 2

 خواهم است. چاپلویس ترفند مورد عالقه من برای رسیدن به آنچه یم 3

 توانم مقابل ریسک برای سود احتمایل مقاومت کنم. قمارباز متولد شدم و نیم 4

 گویم، حت  زمای  که دلییل برای آن وجود ندارد. یمچت   دروغ تقریبا در مورد همه 5

 طعنه و توهی   سالح مورد عالقه من است.  6

 خوانم. دارم و در هر لحظه هر خدای  که مفید باشد را فرا یمهای مقدس متعددی را بر روی خود نگه یمنماد  7

ی را که یم 8  دزدم. یمبینم و ممکن است ارزش داشته باشد را هر چت  

 

d6 آرمان 
 ( قانونی  گوید که چه کار کنم. )هیچ کس به من نیم –. روح آزادی دارم استقالل 1

 ( قانونمنددهد که توانای  از دست دادن چند سکه را ندارند. ). هرگز افرادی را هدف قرار نیمانصاف 2

یه 3  ( خوبکنم. )نیاز دارند توزی    ع یمآورم را بی   افرادی که واقعا به آن . پویل که به دست یمخی 

داری را دو بار اجرا نیمخالقیت 4  ( قانون ی  کنم. ). هرگز یک کالهت 

 ( خوبروند. پیوندهای دوست  برای همیشه ماندگار است. ) آیند و یم. مادیات یمرفاقت 5

ی بسازم. )طلت  جاه 6  (کدام هر. مصمم هستم از خودم چت  

 

d6  
 
 وابستگ

 دهم تالق  نکند. ها اهمیت یماشتبایه را چاپیدم و باید تالش کنم تا مطمی   شوم این فرد هرگز با من یا کسای  که به آنشخص  1

 را مدیون مری  همه 2
 یک فرد وحشتناک که احتماال جای  در زندان در حال پوسیدن است.  –ام هستم  چت  

 سازم. شناسد. من برای او دنیای  بهت  یمجای  فرزندی دارم که مرا نیم 3

 ها را از من دزدیدند پس خواهم گرفت. ای اصیل هستم و روزی زمی   و عنوان خود را از کسای  که آناز خانواده 4

 را دوستش داشتم را کشت. یک روز به زودی انتقام خود را خواهم گرفت. یک فرد قدرتمند کیس  5

ان گناهانم هستم اما شاید هرگز نتوانم خود را ببخشم.  6 داری کردم و گناه گردن کیس افتاد که لیاقتش را نداشت. به دنبال جت   کالهت 

 

d6  نقص 
 توانم مقابل یک چهره زیبا مقاومت کنم. نیم 1

 کنم. آورم خرج تجمالت یمتر از آن که به دست یمبدیه هستم. مال حرام خود را شی    عهمیشه در  2

 زنم مرا فریب دهد. تتواند طوری که من دیگران را گول یممتقاعد شدم که هیچ کس نیم 3

 توانم مقابل ریسک کردن مقاومت کنم. بیش از حد به نفع خود حریص هستم. اگر پویل در کار باشد نیم 4

داری از افرادی که از من قدرتمندتر هستند مقاومت کنم. نیم 5  توانم در برابر کالهت 

ایط سخت شوند فرار یم 6 اف متنفرم و به خاطر آن از خود متنفر هستم، اما اگر شر  کنم. کنم و از خود محافظت یماز این اعت 
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 Criminalتبهکار 
اید و هنوز با  شکت  دارید. زمان زیادی را میان تبهکاران دیگر گذرانده شما یک تبهکار مجرب هستید و سابقه قانون

ها ارتباط دارید. شما به مراتب بیشت  از مردم دیگر به دنیای قتل، دزدی و خشونت که در زیر تمدن  دنیای پنهان آن

 اید.  وانی   و مقررات جامعه زنده مانده وجود دارد، نزدیکت  هستید و با نادیده گرفی   ق 

 Deception, Stealth: هامهارت

 Gaming Set ،Thieves’ Tools: یک مدل هاابزار 

ه عادی شامل باشلق و یک کیسه حاوی Crowbarیک دیلم ): لوازم  gp 15(، یک ست لباس تت 

 :
 
 ( Criminal Contact)رابط مجرمانه ویژگ

دانید که  کند. یمای از تبهکاران دیگر عمل یمیک آشنا قابل اعتماد و مطمی   دارید که به عنوان رابط شما با شبکه

ید، حت  در مسافت زیاد.   های فاسد رانهای محیل، کالسکهرسانپیام چگونه به رابط خود پیام دهید و از او پیام بگت 

 توانند پیام شما را به رابط برسانند. شناسید که یمگر را یمو ملوانان حیله 

 تخصص 

های مجرمانه مشابه، افراد خاص دارای تبهکاران انواع مختلق  دارند و در صنف دزدان یا سازمان

کنند، نوع  های  فعالیت یمچنی   سازمانهای خایص هستند. حت  تبهکارای  که خارج از  تخصص 

 تبهکارانه خود بازی کرده خایص از جرم را به دیگر جرایم ترجیح یم
ی

اید  دهند. نقیسر را که در زندیک

 را انتخاب کنید، یا بر اساس جدول زیر تاس بریزید. 

 خصوصیات شخیص پیشنهادی 

ور به  ور هستند. ننظر برسند و بسیاری از آتبهکاران ممکن است در ظاهر شر ها تا حد زیادی شر

 اما برچ  از آن
ی

ان کارهای بد آنها ویژیک ها نباشد. ممکن  های خوی  هم دارند، حت  اگر در حد جت 

ام یم  ف باشد، اما تبهکاران به ندرت به قانون یا اقتدار احت   گذارند. است در میان سارقان شر

 

d8  شخیص 
 
 ویژگ

 رود برنامه دارم. چت   اشتباه پیش یمهمههمیشه برای وقت  که  1

ایظ آرام هستم. هرگز صدایم را بلند نیم 2 ل کند. کنم و نیمتحت هر شر  گذارم احساساتم مرا کنت 

های ارزشمند را یماولی   کاری که در یک مکان جدید انجام یم 3  ارزشمند، یا جای  که چت  
م. توان پنهان  دهم این است که مکان هر چت    کرد، را به یاد بست 

 دهم یک دوست جدید پیدا کنم تا یک دشمن جدید. ترجیح یم 4

ین مقدار را برای پنهان کردن دارند. کنم. کسای  که عادل به نظر یمالعاده کندی اعتماد یمبا شعت فوق 5  رسند اغلب بیشت 

 به من نگویید. کنم. هرگز درصد شکست را به خطرات موجود در یک موقعیت توجه نیم 6

ین راه برای اینکه کاری را انجام بدهم این است که به من بگویید نیم 7  توانم آن را انجام دهم. بهت 

ین توهی   از کوره در یم 8
 روم. با کوچکت 

 

 

d8  تخصص 

 اخاذ  1

 دزد  2

 زورگت   3

 دالل 4

 راهزن  5

 قاتل 6

 بر جیب  7

 قاچاقج   8
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d6 آرمان 

ف 1  کنم. )قانونمند( . من از همکاران خود دزدی نیمرسی

ها و سازندگانشان باید آزادی 2  قانون( شکسته شوند. )ی  . زنجت 

یه 3  کنم تا بتوانم به افراد نیازمند کمک کنم. )خوب(. از ثروتمندان شقت یمخی 

ور( طمع 4  . هرکاری که الزم باشد را برای ثروتمند شدن انجام خواهم داد. )شر

 طرف( بروند. )ی  توانند به جهنم . من به دوستانم وفادار هستم، نه به یک آرمان. بقیه یممردم 5

 خوی  در همه وجود دارد. )خوب(  . جرقهرستگاری 6

 

d6  
 
 وابستگ

 سیع دارم بدیه قدییم را که به یک خت  بخشنده بدهکارم پرداخت کنم.  1

 ام است. درآمد آلوده به گناه من برای تامی   هزینه خانواده 2

 دوباره بدزدم. چت   مهیم از من گرفته شده است و من قصد دارم آن را  3

ین دزدی خواهم شد که تاکنون بوده است.  4  من بزرگت 

 مقرص یک جنایت وحشتناک هستم. امیدوارم بتوانم گناه آن را پاک کنم.  5

 شخص که دوستش داشتم به خاطر اشتبایه که مرتکب شدم درگذشت. این اتفاق دیگر تکرار نخواهد شد.  6

 

d6 نقص 

ی جز دزدیدن آن فکر کنم. بینم، نیمارزشمندی یموقت  چت    1  توانم به چت  

 با انتخای  بی   پول و دوستانم روبرو یم 2
 کنم. شوم، معموال پول را انتخاب یموقت 

م. اش یمکنم. اگر آن را فراموش نکنم، نادیدهای وحود دارد، آن را فراموش یماگر نقشه 3  گت 

 گویم یک نشان خاص دارم. یمهنگایم که دروغ  4

 کنم. رسد فرار یموقت  اوضاع بد به نظر یم 5

 ام در زندان است. من با این مشکیل ندارم. گناه به جریم که من مرتکب شدهیک فرد ی   6

 

 Entertainer  کننده رسگرم 
شگرم کنید و حت  الهام بخشید.  ها را جذب کنید، دانید که چگونه آناید. شما یم همیشه مقابل مردم موفق بوده 

شنوند تحریک کنند و غم یا شادی و خنده یا خشم را بیدار توانند قلب کسای  که صدای شما را یم شعرهای شما یم 

کننده است،  کند. مراحل رقص شما مجذوبها را تسخت  یمبرد یا غم آن ها را باال یمکنند. موسیق  شما روحیه آن

 شماست. ست. از هر تکنییک که استفاده یم طت   شما تند و چابک ا
ی

 کنید، هت  شما زندیک

 Acrobatics, Performance: هامهارت

 ، یک ساز به انتخاب شما Disguise Kit: ابزارها
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یک ساز به انتخاب شما، توجه یک تحسی   کننده )نامه عاشقانه، دسته مو یا یادگاری(، لباس اجرا و یک کیسه حاوی  : لوازم

15 gp. 

 :
 
 (By Popular Demand) با تقاضای مردیمویژگ

ک، تئاتر یا حت  مهمیشه یم قابل توانید مکای  برای اجرا پیدا کنید، معموال در مسافرخانه یا میخانه و گایه در ست 

، تا زمای  که هر شب اجرا داشته باشید، اقامت و غذای رایگان با استاندارد متوسط   دربار. در چنی   مکای 

(Modest( یا راحت )Comfortable دریافت یم )کنید. عالوه بر این، عملکرد شما  ( )بسته به کیفیت محل

اید، معموال از  شناسد که در آن اجرا داشتهیمای شما را در شهری شود. وقت  غریبه باعث شناخت شما در محل یم 

 آید. شما خوشش یم

 تخصص 
کند. یک تا سه روتی   را  های مختلف تزیی   یم پذیر است و هر اجرا را با انواع روتی   کننده خوب تطبیق یک شگرم 

 د. کننده مشخص کنیانتخاب کنید یا بر اساس جدول تاس بریزید تا تخصص خود را به عنوان یک شگرم 

d6    روتی 

 بازیگر 1

 رقصنده 2

 خوارآتش 3

 دلقک  4

 تردست 5

 نوازنده  6

 شاعر 7

 خواننده 8

 گو قصه 9

 آکروباتیست  10

 خصوصیات شخیص پیشنهادی 

های پر زرق و برق   های موفق باید بتوانند توجه مخاطب را به خود جلب کنند، بنابراین شخصیت کنندهشگرم 

 از زیبای   آلهای رمانتیک تمایل دارند و اغلب ایده سمت کار ها به دارند. آن 
های  بلندمرتبه در مورد هت  و قدردای 

 دارند. 

d8  شخیص 
 
 ویژگ

 تقریبا برای هر موقعیت  داستان مناسب دارم.  1

 کنم. کنم و شایعات پخش یمآوری یمآیم، شایعات محیل را جمعهرگاه به مکای  جدید یم 2

 عشق هستم و همیشه به دنبال آن "شخص خاص" هستم. مجنون  3

 توانم هر مقدار تنش را خنتر کنم. شود، زیرا یمکس برای مدت طوالی  از من یا اطرافیانم عصبای  نیمهیچ 4

 عاشق توهی   خوب هستم، حت  توهیت  که به من بشود.  5

 شود. اگر در مرکز توجه نباشم اوقاتم تلخ یم 6

ی   7  کمت  از کمال رضایتت نخواهم داد. به چت  

 دهم. دهم، حال یا ذهنم را تغیت  یمبه همان شعت  که کوک یک آهنگ را تغیت  یم 8

 

d6 آرمان 
ی یموقت  اجرا یم. زیبای   1  ( خوب. ) کنمکنم، دنیا را جای بهت 

 ( قانونمند) . آموزند که چه کیس هستیم ها به ما یمآنهای گذشته نباید فراموش شوند، زیرا ها و ترانهها، افسانهداستان. سنت 2

 ( قانونی  ) های جدید و اقدامات جسورانه نیاز دارد. جهان به ایده. خالقیت 3

ور. ) برای من فقط پول و شهرت مهم است. طمع 4  ( شر

ی است که وقت  اجرا یم. مردم 5  (طرف ی  . )اهمیت دارد کنم دوست دارم روی صورت مردم لبخند ببینم. این تنها چت  

 (کدام هر. )هت  باید منعکس کننده روح باشد. باید از درون بیاید و نشان دهد که ما واقعا چه کیس هستیم. صداقت 6
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d6  
 
 وابستگ

 . اندازد که دوستش دارمترین دارای  من است و مرا به یاد کیس یمساز من با ارزش 1

 را پس خواهم گرفت کیس ساز عزیز مرا دزدید و روزی آن  2

 خواهم مشهور باشم، هر طور که ممکن است! یم 3

 سنجم. های قدییم بت من است و اعمالم را با او یمیک قهرمان داستان 4

م دست به هر کاری یمبرای اثبات برتری خود نسبت به رقیب نفرت 5  زنم. انگت  

 دهم. ام هر کاری انجام یمبرای سایر اعضای گروه قدییم 6

 

d6  نقص 
 زنم. برای کسب شهرت دست به هر کاری یم 1

م. برای زیبارویان یم 2  مت 

 کند. رسد این نوع دردش من را دنبال یمشود من هرگز به خانه خود برنگردم. به نظر یمیک رسوای  باعث یم 3

 اشتبایه بود که احتماال آن را تکرار خواهم کرد. ای که هنوز به خونم تشنه است طعنه زدم. این زادهیک بار به نجیب 4

 اندازد. در پنهان نگه داشی   احساسات واقیع خود مشکل دارم. زبان تت   من مرا به دردش یم 5

غم تمام تالشم، برای دوستانم قابل اعتماد نیستم.  6  علت 

 

 Folk Heroقهرمان عوام 
شما از طبقه اجتمایع پاییت  هستید، اما مقصد خییل واالتری دارید. مردم دهکده زادگاه شما، شما را به عنوان  

 در برابر ظالمان و هیوالهای  که مردم عادی را در همه قهرمان خود یم 
ی

جا  شناسند و شنوشت شما را به ایستادیک

 خواند.  کند، فرا یم تهدید یم 

 Animal Handling, Survival: هامهارت

( Artisan Tool: یک مدل هاابزار   ، وسایل نقلیه )زمیت 

، یک شی لباس معمویل و یک کیسه حاوی  : لوازم  10یک ست ابزار صنعتگر )به انتخاب شما(، یک بیل، یک قابلمه آهت 

gp . 

 کننده رویداد تعیی   
شما قبال یک حرفه ساده را در  

کردید،  میان دهقانان دنبال یم

شاید به عنوان کشاورز،  

م ، خدمتکار، هت   شکن  معدنج 

یا گورکن. اما رویدادی رخ داد  

که شما را در رایه متفاوت  

قرار داد و برای کارهای بزرگت   

مشخصتان کرد. یک رویداد  

کننده را انتخاب کنید یا  تعیی   

 در جدول زیر تاس بریزید. 

 :
 
نوازی مهمان ویژگ

 Rustic)روستای  

Hospitality ) 
ید. یم ها جای یم از آنجا که شما از مردم عایم هستید، با خیال راحت میان آن توانید مکای  را برای پنهان کردن، گت 

احت یا بهبودی میان مردم عادی پیدا کنید، مگر اینکه خود را خطری برای آن ها شما را  ها نشان داده باشید. آن است 

d10    کننده رویداد تعیی 

 در برابر ماموران یک ظالم محیل ایستادم.  1

 فاجعه طبییع مردم را نجات دادم. در یک  2

 تنها مقابل یک هیوالی وحشتناک ایستادم.  3

 برای کمک به فقرا از یک تاجر فاسد دزدی کردم.  4

ی کردم. یک گروه شبه  5  نظایم را برای مقابله با ارتش دشمن رهت 

 کردم. ها را برای مسلح کردن مردم شقت  به قلعه یک ستمگر حمله کردم و اسلحه  6

 دهقانان را آموزش دادم تا از ابزار کشاورزی به عنوان سالح علیه شبازان یک ظالم استفاده کنند.  7

ایص  توسط من، یک لرد قانون غت  محبوی  را لغو کرد.  8  پس از انجام یک اقدام نمادین اعت 

، پری یا مانند آن به من برکت داد یا منشا مخق  من را  9  فاش کرد. یک موجود آسمای 

ی رسیدم و بخاطر شجاعتم مورد تقدیر قرار گرفتم.  10  در ارتش یک لرد استخدام شدم، به مقام رهت 
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کنند، هرچند که جان خود را برای شما به  ال شما است محافظت یمدر برابر قانون یا هر کیس دیگری که به دنب

 اندازند. خطر نیم 

 خصوصیات شخیص پیشنهادی 

یک قهرمان عوام، خوب یا بد ییک از مردم عادی است. بیشت  قهرمانان عوام به خاستگاه فروتنانه خود به عنوان 

 ها برایشان بسیار مهم است. نکنند و همیشه خانه و خاستگاه آیک فضیلت، نه یک نقص نگاه یم

d8  شخیص 
 
 ویژگ

 کنم، نه گفتار. مردم را بر اساس عملشان قضاوت یم 1

 اگر کیس به مشکل برخورد کرد، همیشه آماده کمک هستم.  2

ی یم 3 د. گذارم، دیگر مهم نیست چه مانیع ش راهم قرار یموقت  ذهنم را روی چت    گت 

 ها پیدا کنم. حل را برای اختالفترین راههمیشه سیع دارم عادالنهبه جوانمردی پایبند هستم و  4

 کنم در دیگران نت   اعتماد به نفس ایجاد کنم. های خود اطمینان دارم و سیع یمبه توانای   5

 دهم. تفکر برای افراد دیگر است. من عمل را ترجیح یم 6

ت، به اشتباه از کلمات بزرگ  7  نظر برسم. کنم تا باهوش بهاستفاده یمهنگام معاشر

 رود. یک شنوشت به شاغم میاید؟ ام به راحت  ش یمحوصله 8

d6 آرمان 

ام 1 ام هستند. )خوب( احیر اوار عزت و احت   . مردم ش 

 . همه مقابل قانون برابر هستند و هیچکس باالتر از قانون نیست. )قانونمند( عدل 2

 قانون( ستمگران اجازه بدیم به مردم ظلم کنند. )ی  . نباید به آزادی 3

ور( خواهم و آنچه را که الیقش هستم را بهتوانم آنچه را که یم. اگر قوی شوم، یمقدرت 4  دست آورم. )شر

ی که نیستم هیچ فایدهصداقت 5  طرف(. ای ندارد. )ی  . تظاهر به چت  

 هدف واالیم دور کند. )هر کدام(تواند مرا از . هیچ کس و هیچ چت   نیمرسنوشت 6

d6  
 
 وابستگ

 ها را ببینم. ها کجا هستند. امیدوارم روزی دوباره آندانم آنای دارم، اما نیمخانواده 1

 ام، شزمینم را دوست دارم و از آن محافظت خواهم کرد. بر شزمینم کار کرده 2

اف 3 ب و شتم زادهاشر  بینم خواهم گرفت. وحشتنایک را به من وارد کرد و من انتقام خود را از هر قلدری که یمای مغرور یک بار رص 

 گذشته من هستند و آن 4
ی

 خود را فراموش نکنم.  کنم تا هرگز ریشهها را حمل یمابزار من نماد زندیک

 کنم. توانند از خود محافظت کنند محافظت یممن از کسای  که نیم 5

 م من را در شنوشتم دنبال کرده بود. اکاش یار کودیک  6

d6 نقص 

 کند تا کشته شدن من را ببیند. کند هر کاری یمظالیم که بر  شزمی   من حکمرای  یم 1

 ام. ها و خطر شکست بستهاز اهمیت شنوشت خود اطمینان دارم و چشمانم را مقابل کاست   2
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 Guild Artisan  صنعتگر صنف  
در زمینه خایص مهارت دارید و با سایر صنعتگران ارتباط نزدییک دارید.  شما عضو یک صنف صنعتگران هستید، 

اید.  های نظام فئودایل رها شده شما بخش ثابت شده دنیای تجاری هستید که با استعداد و ثروت از محدودیت 

تا  ای، آموختید،  خود را به عنوان یک شاگرد، تحت حمایت صنف خود، نزد یک استادکار حرفههای شما مهارت 

 زمای  که در جایگاه خود استاد شدید. 

 Insight, Persuasion: هامهارت

 به انتخاب شما  Artisan’s Toolsیک : ابزارها

)به انتخاب شما(، یک معرق  نامه از صنف، یک ست لباس سفر و یک کیسه کمری   Artisan’s Toolsیک ست  : لوازم

 . gp 15حاوی 

 :
 
 (Guild Membership) عضویت صنفویژگ

ام صنف، یم کند تکیه  به مزایای خایص که عضویت صنف فراهم یمتوانید  به عنوان یک عضو معتت  و مورد احت 

کنند و در صورت نیاز هزینه تشییع شما غذا و اسکان فراهم یمکنید. اعضای صنف شما در صورت لزوم برای 

تان  کنند. در برچ  شهرها، تاالر یک صنف مکای  مرکزی برای مالقات با دیگر اعضای حرفهجنازه شما را پرداخت یم 

یان، متحدان یا استخدام دهد که یم ارائه یم  شد. کنندگان احتمایل باتواند مکان خوی  برای مالقات با مشت 

گنایه شما پرونده  ای دارند. اگر متهم به جریم باشید، اگر بتوان برای ی  العادهاصناف اغلب قدرت سیایس فوق

خوی  تشکیل داد یا جرم قابل توجیه باشد، صنف از شما حمایت خواهد کرد. همچنی   اگر در صنف موقعیت  

یس پیدا کنید. چنی   ارتبایط  های سیایس توانید از طریق آن به شخصیت خوی  داشته باشید، یم 
قدرتمند دست 

 ممکن است مستلزم اهدای پول یا اشیاء جادوی  به خزانه صنف باشد. 

به صنف پرداخت کنید. اگر پرداخت نکنید، باید برای اینکه در صنف موقعیت خود را از   gp 5شما باید ماهیانه 

ان کنید. دست ندهید بدیه   های عقب افتاده را جت 

 تخصص 
شوند که به اندازه کاق  بزرگ هستند تا از چندین صنعتگر که یک حرفه را انجام  عموما در شهرهای  یافت یماصناف 

ای از صنعتگران باشد که هر کدام در  است در عوض شبکه دهند حمایت کنند. با این حال، انجمن شما ممکنیم

ام خود صحبت کنید.  هیت صنف خود با دی کنند. برای تعیی   ماتری کار یم ای متفاوت در قلمروی بزرگدهکده 

 تواند تجارت صنف خود را از جدول پایی   انتخاب کنید یا به صورت تصادق  تاس بریزید. یم

d20 تجارت صنف 

 کیمیاگران و داروسازان  1

 سازان و طالسازان سازان، قفل زره 2

اب 3 کاران و شر انآبجوسازان، تقطت   گت 

 نویسندگان خطاطان، کاتبان و  4

 کاران سازان و گچنجاران، سقف 5

 پیماها و نمودارسازانها، زمی   کشنقشه 6

م شناختند راز افرادی که در جوای  من را یم  3  توانم به خانه برگردم. دانند، بنابراین دیگر هرگز نیمآور من را یمشر

وبات الکیل، ضعیفم.  4  مقابل رذایل شهری، به خصوص مشر

 فرمانروای  یم 5
 کند، اوضاع بهت  خواهد بود. در خفا معتقدم که اگر من ستمگری باشم که بر این شزمی  

 در اعتماد به یاران خود مشکل دارم.  6
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 دوزها و کفاشان پینه  7

ان و نانواها 8  آشت  

 کاران دمندگان و شیشه شیشه  9

 هاجواهرسازها و گوهرتراش 10

 کاران و دباغان کاران، پوستچرم 11

اها و سنگ  12
ّ
 هاشکنبن

 ها و تابلوسازانها، طراحنقاش 13

 هاساز سفالگران و کایسر  14

 سازانها و بادبان ساز کشت   15

 آهنگران و فلزکاران  16

کاران، مفرغ 17  گرانکاران و ریخته تعمت 

 سازها سازها و چرخ واگن 18

 بافندگان و رنگرزان  19

 ها ساز سازان و کمان پیت کاران، منبت  20

 شخیص پیشنهادی خصوصیات  

تا زمای  که ابزار خود را کنار بگذارند و حرفه   –ترین افراد در جهان هستند صنعتگران صنق  جزو معمویل 

کنند، اما در برابر طمع  ها ارزش کار سخت و اهمیت اجتماع را درک یم ماجراجویانه خود را آغاز کنند. آن

 پذیر هستند. آسیب

d8  شخیص 
 
 ویژگ

1 
م معتقدم هر کاری که ارزش انجام دادن را دارد ارزش درست انجام دادن را دارد. نیم گرا  من یک کمال –توانم جلوی آن را بگت 

 هستم. 

های زیبا را درک کنند با تحقت  نگاه یمای هستم که به کسای  که نیمآدم افاده  2
 کنم. توانند هت 

ها و همیشه یم 3  کنند. مردم چطور کار یمخواهم بدانم که چت  

ب 4  المثیل دارم. پر از کلمات قصار هستم و برای هر موقعیت  رص 

 ادب هستم. متعهد نیستم ی  کویسر و جوانمردی نسبت به افرادی که مثل من به سخت 5

 ام برای مدت طوالی  صحبت کنم. دوست دارم در مورد حرفه 6

 ناپذیر چانه یمشود و به راحت  از پول خود جدا نیم 7
ی

ین معامله ممکن به طور خستیک  زنم. برای به دست آوردن بهت 

8 
کنند. همیشه موقیع که مردم در مورد من خواهم مطمی   شود که همه از آن قدردای  یمبه خاطر کارم شناخته شده هستم و یم

ی نشنیده  شوم. اند متعجب یمچت  

 

d6 آرمان 
 ( قانونمند . )های اجتماع و امنیت تمدن وظیفه همه افراد متمدن استپیوند تحکیم . اجتماع 1

 ( خوب. )مندی دنیا استفاده کنمها برای بهرهاند تا بتوانم از آناستعدادهایم به من داده شده. سخاوت 2

 خود را دنبال کند . آزادی 3
ی

 ( قانونی  . )هر کس باید آزاد باشد تا زندیک

ورفقط پول مهم است. ) . برای من طمع 4  ( شر

 ( طرف ی  )  ها آلدهم متعهد هستم، نه به ایدهها اهمیت یمبه افرادی که به آن. مردم 5

ین باشمسخت کار یم. طلت  جاه 6  ( کدام هر. )کنم تا در کارم بهت 

 

d6  
 
 وابستگ

 دنیاست. ترین مکان ام را یاد گرفتم برای من مهمکارگایه که در آن حرفه 1

 آفریدم و بعد متوجه شدم او الیق دریافت آن نیست. هنوز دنبال کیس هستم که شایسته باشد.  2
ی

 برای کیس کار بزریک

 دارم.  3
ی

 به صنف خود به خاطر اینکه من را به شخصیت امروزم تبدیل کرد، بدیه بزریک

 به دنبال ثروت هستم تا عشق کیس را تضمی   کنم.  4

ین صنعتگر آنروزی به صنف  5  ها هستم. خود بازخواهم گشت و ثابت خواهم کرد که بزرگت 

وری که محل کارم را ویران کردند و معشیتم را خراب کردند انتقام خواهم گرفت.  6 وهای شر  از نت 
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d6  نقص 
ی کمیاب یا بسیار پر قیمت به دستم برسد. هر کاری یم 1  کنم تا چت  

 خواهد من را فریب دهد. کیس یمکنم که  شیعا تصور یم 2

 ان. کس نباید بفهمد که من یک بار از خزانه صنف پول دزدیدههیچ 3

 خواهم. همیشه بیشت  یم –هرگز از آنچه دارم رایص  نیستم  4

اف آدم بکشم.  5 م برای به دست آوردم مقام اشر  حارص 

 روم در محارصه رقبا هستم. کنم. هر جا یمد حسادت یمبه شدت به هر کیس که بتواند نسبت به کار من برتری داشته باش 6

 

 Hermit  زاهد 
 خود را در انزوا گذرانده 

ی
در جدای  از هیاهو   . در یک جامعه بسته مثل صومعه یا کامال تنها  –اید بخش مهیم از زندیک

 های  که دنبالش بودید را یافتید. جامعه، سکوت و خلوت و شاید برچ  از پاسخ 

 Medicine, Religion: هامهارت

 Herbalism Kit: ابزارها

 ییک به انتخاب شما :  هازبان

، یک ست لباس معمویل، یک  یک کیف طومار پر از یادداشت : لوازم های مربوط به مطالعه یا دعای شما، یک پتوی زمستای 

Herbalism Kit  5و gp . 

  :
 
 (Discovery) کشفویژگ

یس به یک کشف منحرص به فرد و قدرتمند را داده است. ماهیت   ده انزوا، به شما امکان دست  خلوت و آرامش گست 

 در مورد کیهان، خدایان،  دقیق این کشف به ماهیت 
ی

 دارد. این کشف ممکن است حقیقت بزریک
ی

انزوای شما بستیک

وهای طبیعت کس دیگری تا به  اند مکای  باشد که هیچتو باشد. یم موجودات قدرتمند سطوح خارچ  هست  یا نت 

از  ایعتیقهها فراموش شده اسست، یا حال ندیده باشد. ممکن است حقیقت  را کشف کرده باشید که مدت

کند. ممکن است اطالعای  باشد که برای افرادی که شما    تواند تاری    خ را بازنوییسگذشته را کشف کرده باشید که یم

 تواند دلیل انزوای شما باشد. باشد و این یم   را تبعید کرده باشند مرص  

، با دی   ام خود همکاری کنید. برای تعیی   جزئیات کشف خود و تاثت  آن بر کمپی  

 تخصص 
ی تغیت  کرد تا به آن پایان دادید؟ یم  ام خود برای تعیی   ماهیت  توانید با دی دلیل انزوای شما چه بود و چه چت  

توانید از طریق جدول زیر انتخاب کنید یا بر اساس آن تاس بریزید تا دلیل انزوای  دقیق انزوای خود کار کنید، یا یم

 خود را مشخص کنید. 

d8 وی  می  
 
 زندگ

 روشنگری معنوی بودم.  به دنبال 1

 یم  ، با گرویهطبق دستورات مذهت   2
ی

ک زندیک  کردم. به صورت مشت 

 به خاطر جریم که مرتکب نشده بودم تبعید شدم.  3

 من را تغیت  داد از جامعه عقب نشیت  کردم. پس  4
ی

 از یک رویداد که زندیک

، ادبیات، موسیق  یا  5  بیانیه خود به مکای  ساکت نیاز داشتمبرای کار روی هت 

 نیاز داشتم با طعبیت ارتباط برقرار کنم، دور از تمدن.  6

 نگهبان یک ویرانه یا عتیقه باستای  بودم.  7

 ای با اهمیت عرفای  بودم. شخص، مکان یا عتیقه در جستجوی  8
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 خصوصیات شخیص پیشنهادی 

 در انزوا مناسب هستند، در حایل که برچ  دیگر با آن مخالف و مشتاق 
ی

 از زاهدان به خوی  برای زندیک
برچ 

 
ی

ت هستند. چه تنهای  را بپذیرند و چه آرزوی فراتر از آن را داشته باشند، زندیک
ها و  انفرادی نگرش معاشر

 اند. های دوری از جامعه کیم دیوانه شده دهد. برچ  به دلیل سال ها را شکل یم های آنآلایده 

 

d8  شخیص 
 
 ویژگ

 دهم. کنم، حرکات و غرغر گهگایه را ترجیح یمام که به ندرت صحبت یمنشی   بودهآنقدر گوشه 1

 مصیبت. کامال آرام هستم، حت  در مواجه با  2

اک بگذارم. رهت  جامعه من در مورد هر موضویع حرف  3  با خردی برای گفی   داشت و من مشتاق هستم که آن حکمت را به اشت 

 ای دارم. العادهبرند احساس همدیل فوقبرای همه کسای  که رنج یم 4

ت و انتظارات اجتمایع غافل هستم.  5  از آدام معاشر

ی را که  6  کنم. افتد را به یک نقشه بزرگ و کیهای  متصل یمبرایم اتفاق یمهر چت  

 شوم. اغلب در افکار و تفکر خود گم و از اطرافیانم غافل یم 7

اک بگذارم. و دوست دارم ایده کنمروی یک نظریه بزرگ فلسق  کار یم 8  هایم را به اشت 

 

d6 آرمان 
 ( خوب. ) تقسیم شوند، نه اینکه به نفع خودم استفاده شوند هدایای من باید با همه  . خی  بزرگیر  1

 (قانونمند. )احساسات نباید حس ما را نسبت به آنچه درست و واقیع است، یا تفکر منطق  ما را، مختل کند . منطق 2

فت هستند . آزاد اندیسی  3  ( قانونی  . )پرس و جو و کنجکاوی از ارکان پیشر

 یا جادوی  استبه سوی ق تنهای  و تفکر رایه. قدرت 4
ور. ) درت عرفای   ( شر

 کنند 5
 
 بکن و بگذار زندگ

 
 ( طرفی  ) شود. دخالت در امور دیگران فقط باعث دردش یم. زندگ

ی برای دانسی   باق  نیم. خودشناس 6  (کدام  هر. )ماند اگر خودتان را بشناسید، چت  

 

d6  
 
 وابستگ

 ومعه، محفل یا انجمن نیست. ص تر از سایر اعضای چت   مهمهیچ 1

 ها روبرو شوم. وارد انزوا شدم تا از کسای  که ممکن است هنوز دنبالم باشند پنهان شوم. من باید روزی با آن 2

 هنوز به دنبال روشنگری هستم که در انزوا دنبال کردم و هنوز از من فراری است.  3

 توانستم داشته باشم. شدم زیرا کیس را دوست داشتم که نیموارد انزوا   4

 تواند جهان را نابود کند. اگر کشف من آشکار شود، یم 5

ی عظیم داد که فقط من یم 6  نسبت به شر
ی

 توانم آن را نابود کنم. انزوای من به من بینش بزریک

 

d6  نقص 
 برم. بیش از حد لذت یم های آن کیم ام، از لذت اکنون که به دنیا بازگشته 1

 ها را فرو نشاند. ام نتوانست آنپرورانم که انزوا و مراقبهافکار تاریک و تشنه به خون را در ش یم 2

 در افکار و فلسفه خود متعصب هستم.  3

 الشعاع قرار دهد. هارموی  را تحتها و دهم نیازم به برنده شدن در مشاجره، دوست  اجازه یم 4

 کنم. برای کشف بخیسر از دانش از دست رفته ریسک زیادی یم 5

 گذارم. ها را با کیس در میان نیمدوست دارم اشار را حفظ کنم و آن 6
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 Outlander  خارج  
تر های  بزرگ شما شاهد مهاجرت گله اید. در طبیعت و به دور از تمدن و امکانات رفایه شهر و تکنولوژی بزرگ شده 

ی که هر شهر نشیت  یمها بوده از جنگل تواند درک کند جان سالم به در  اید، از آب و هوای شدیدتر از آن چت  

هاید و از  برده  وحش در خون شما   طبیعتاید. ا در هر جهت لذت برده خلوت بودن تنها موجود متفکر تا کیلومت 

، شکارچ  و یا حت  غارتگر. نشی   باشید، چه کاوشگر، گوشه است، چه کوچ    نشی  
ی

 در جاهای  که ویژیک
های حت 

 شناسید. های طبیعت را یمدانید، راه خاص زمی   را نیم 

 Athletics, Survival: هامهارت

 شما یک ساز به انتخاب : ابزارها

 ییک به انتخاب شما : هازبان

 .gp 10اید، یک ست لباس سفر و یک کیسه کمربندی حاوی جایزه از حیوای  که کشته، یک تله شکاری، یک Staffیک : لوازم 

 :
 
 ( Wanderer) سیار ویژگ

، ها و جغرافیا دارید و همیشه یمحافظه بسیار خوی  برای نقشه  سکونتگاه توانید طرح کیل زمی  
ی

های ها و سایر ویژیک

آشامیدی  پیدا   توانید هر روز برای خود و پنج نفر دیگر غذا و آباطراف خود را به یاد بیاورید. عالوه بر این، شما یم 

ه را عرضه کند.  یط که زمی   توت، شکار کوچک، آب و غت   کنید، به شر

 تخصص 
های  دیده های عجیب و غریب رفتهبه مکان

های توانند درک کنند. برچ  از شزمی   د که دیگران نیمایاید و چت  

ی بر شما گذاشته دوردست  که بازدید کرده  ید. یم اید و اینکه چه تاثت  بر اساس جدول زیر  توانید اند را در نظر بگت 

ین  تاس بریزید تا شغل خود را در طول مدی  که در طبیعت هستید مشخص کنید، یا ییک را انتخاب کنید که به   بهت 

 وجه با شخصیت شما سازگار است. 

d10  خاستگاه 

 جنگلبان  1

 گت  تله 2

 دارخانه  3

 راهنما 4

 تبعید یا طرد شده 5

 شکارچ  جایزه  6

 زائر 7

 عشایر اییل 8

 شکارچ   9

 ایغارتگر قبیله  10

 خصوصیات شخیص پیشنهادی 

ام کیم برای زیبای  نزاکت به حساب یمی  ادب و ها که اغلب میان مردم متمدن ی  خارچ    در  آیند، احت 
ی

های زندیک

ترین پیوندها برای  ها بخیسر از آن هستند، مهمبیله، خانواده و دنیای طبییع که آنشهرها قائل هستند. پیوندهای ق

 اکتر مردم خارج از تمدن است. 

d8  شخیص 
 
 ویژگ

 دور شدم. و از خانه  توسط هوس شگردای  رانده شده 1

 ای هستند. های تازه متولد شدهطوری مراقب دوستانم هستم که انگار توله 2

3 
ها هشدار دهم، اگر مجبور باشم  یک بار بیست و پنج مایل را بدون توقف دویدم تا به قبیله خود درباره نزدیک شدن گروه ارک

 دهم. دوباره این کار را انجام یم

 دارم که از مشاهده طبیعت گرفته شده است. برای هر موقعیت  دریس  4
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 دهد. نه نجات نیمشوم. پول و اخالق شما از شر یک غول گرسهیچ ارزیسر برای افراد ثروتمند یا خوش اخالق قائل نیم 5

ها را جمع یم 6  شکنم. یمها را طور تصادق  آنروم و گایه اوقات بهها کلنجار یمتوجه با آنکنم، ی  همیشه چت  

 کنم. تر از مردم احساس راحت  یمدر کنار حیوانات خییل راحت 7

 ها بزرگ شدم. واقعا توسط گرگ 8

 

d6 آرمان 
 مانند فصول. تغیی   1

ی
 ( قانونی  . )، دائما در حال تغیت  است و ما باید با آن تغیت  کنیم زندیک

ین شادی را برای کل قبیله ایجاد کند. )خوب( این مسئولیت هر فرد است که . خی  بزرگیر  2  بیشت 

 (قانونمند. )امحرمت کردهام را ی  حرمت کنم، تمام قبیلهاگر خودم را ی  . افتخار 3

ور. )ها حکومت کنند ترینباید قوی. قدرت 4  ( شر

 ( طرف ی  . )تر استهای تمدن مهمجهان طبییع از همه سازه. طبیعت 5

 ( کدام هر. )ام افتخار کسب کنمباید در جنگ برای خود و قبیله. شکوه 6

 

d6  
 
 وابستگ

 من است، حت  زمای  که از من دور هستند. خانواده یا قبیله مهم 1
ی

 ترین چت   در زندیک

 طبیعت دست نخورده خانه من آسیب به من است. آسیب به  2

ورهای  که وطنم را ویران   3
 کردند، غضب وحشتنایک خواهم آورد. بر شر

 ها ثبت شود. ها در افسانهمن آخرین نفر از قبیله خود هستم و این وظیفه من است که مطمی   شود نام آن 4

ی از آن دست به هر کاری خواهم زد. وحشتنایک از یک فاجعه آی  دارم و برای  هایکابوس 5  جلوگت 

 ای نگهداری قبیله خود فراهم کنم. وظیفه من این است که فرزندای  را بر  6

 

d6  نقص 
اب و سایر مسکرات هستم.  1  بیش از حد شیفته آبجو، شر

 کامل وجود ندارد. هیچ 2
ی

 جای  برای احتیاط در زندیک

 صدا دارم. ای ی  به من ظلم کرده است، کینهآورم و نسبت به هر کیس که تا به حال ام به خاطر یمهر توهیت  را که دریافت کرده 3

 کنم. ها، قبایل و جوامع دیگر اعتماد یمدیر و سخت به اعضای نژاد  4

 خشونت پاسخ من به تقریبا هر چالیسر است.  5

 توانند خود را نجات دهند نجات دهم. این راه طبیعت است که قوی رشد کند و ضعیف هالک شود. کسای  که نیماز من انتظار نداشته باشید که   6

 

اف   Nobleزاده ارسر
کنند و از  کنید. خانواده اصیل شما صاحب زمی   هستند، مالیات جمع یم شما قدرت، ثروت و برتری را درک یم

اف نفوذ سیایس قابل توجیه برخوردار  ،  هستند. ممکن است شما یک اشر زاده نازپرورده و ناآشنا با کار یا ناراحت 

اف ارتقا طبقه یافته، یا فرزند ناخلف ظالم منطقه باشید. یا یم  توانید یک  یک بازرگان سابق که اندیک پیش به اشر

 یم زمیندار صادق و سخت
ی

دهد و  کنند اهمیت یم کوش باشید که کامال با افرادی که در شزمی   شما کار و زندیک

 ها آگاه است. کامال از مسئولیت خود در قبال آن

خود همکاری کنید تا عنوان مناسب را انتخاب کنید و تعیی   کنید که این عنوان تا چه اندازه از قدرت    DMبا 

اق  به خودی خود وجود ندارد، بلکه به یک خانواده کامل متصل است و هر  عنوای    برخوردار است. یک عنوان اشر

اق  خود، با دی  ام کار کنید تا خانواده  که داشته باشید را به فرزندان خود منتقل خواهید کرد. عالوه بر عنوان اشر

شان بر شما را تعریف کنید.   خود و تاثت 

ا اعطا شده است؟ آن ای؟ ها چقدر نفوذ دارند و در چه منطقهآیا خانواده شما قدییم است یا عنوان شما اخت 

اف راجع به خانواده شما چه فکری یم سایر   کنند؟ عوام چه حیس به شما دارند؟اشر

اید؟ احساس شما  موقعیت شما در خانواده چیست؟ آیا شما وارث رئیس خانواده هستید؟ آیا عنوان را به ارث برده 



t.me/YadollahDnD Yadollah’s Guide to D&D YadollahDnD.ir 

 
 

281 

یط که  دهد، به در مورد آن مسئولیت چیست؟ یا آنقدری از وراثت دور هستید که کیس به شما اهمیت نیم  شر

منده نکنید؟ رئیس خانواده شما نسبت به حرفه ماجراجوی  شما چه حیس دارد؟ آیا خانواده به   خانواده خود را شر

 کنند؟کنند یا بقیه اعضای خانواده از شما دوری یم شما افتخار یم 

پوشید؟  دام یم های خایص که مآیا خانواده شما دارای نشان است؟ نشای  که ممکن است روی انگشت  بزنید؟ رنگ

 دانید؟حیوای  که به عنوان نمادی از خاندان خود یا حت  عضوی معنوی از خانواده یم 

 
ی

 کنند. های جهان بازی کمک یماین جزئییات به تاسیس خانواده و عنوان شما به عنوان ویژیک

 History, Persuasion: هامهارت

 Gaming Set: یک مدل هاابزار 

 انتخاب خود : یک زبان به هازبان

 . gp 25یک ست لباس فاخر، یک انگشت  با نشان خانواده، طومار شجره نامه و یک کیسه حاوی : لوازم

 :
 
 ( Position of Privilege)موقعیت برتر ویژگ

به لطف خانواده شما، مردم تمایل دارند که فکر خوی  راجع به شما داشته باشند. از شما در جوامع باال استقبال  

کنند تا  کنند شما حق دارید در هر کجا که هستید باشید. مردم عادی تمام تالش خود را یم ردم تصور یم شود و میم

ی کنند و سایر افراد سطح شما با شما مانند خودشان رفتار یم کنند. از شما پذیرای  کنند و از نارضایت  شما جلوگت 

 محیل تضمی   کنید.  زادهتوانید برای خود مالقای  با یک نجیب در صورت نیاز یم 

 خصوصیات شخیص پیشنهادی 
 بسیار متفاوی  نسبت به اکتر مردم متولد و پرورش یم 

ی
اف با شیوه زندیک کننده  ها منعکس یابند و شخصیت آن اشر

 
ی

اق  همراه با انبویه از وابستیک های  در قبال خانواده، سایر  باشد، مسئولیت ها یماین تربیت است. یک عنوان اشر

اف )از  جمله حاکمیت(، افرادی که تحت مراقت خانواده هستند یا حت  خود این عنوان. اما این مسئولیت  اشر

اف   زاده است. اغلب روش خوی  برای تضعیف یک اشر

d6 آرمان 

ام 1 ام به من به خاطر موقعیتم واجب است، اما همه مردم فارغ از طبقه شایسته برخورد با عزت هستند. )خوب( احیر  . احت 

ام بگذارند. )قانونمند( مسئولیت 2 ام بگذارم، همانطور که افراد زیر من نت   باید به من احت 
 . وظیفه من این است که به افراد باالتر از خود احت 

 قانون( آیم. )ی  ام از پس خودم بر یم. باید ثابت کنم که بدون ش و کله زدن خانوادهاستقالل 3

ی پیدا کنم، هیچ. اگر بتوانم قدرت قدرت 4 ور( کس به من نیمبیشت   گوید که چه کاری باید انجام دهم. )شر

 طرف( تر از آب است. )ی  . خون غلیظخانواده 5

6  
 
اف  . وظیفه من این است که از افراد تحت حمایت خود محافظت و مراقبت کنم. )هر کدام( تعهد ارسی

d8  شخیص 
 
 ویژگ

ین فرد جهان است. العادهکنم حس کند که فوقشود هرکیس که با او صحبت یممن باعث یم یتملق شیوا 1  ترین و مهمت 

 عوام من را به خاطر مهربای  و سخاوتم دوست دارند.  2

اق  من کیس شک نیم 3  اشر
ی

 مردم هستم.  کند که من شخص باالتر از تودهبا دیدن منش و آراستیک

وی کنم. یمخییل دردش  4 ین ظاهر را داشته باشم و از آخرین مدها پت 
 کشم تا همیشه بهت 

م در مکان نامناسب اطراق نیم 5  کنم. دوست ندارم دست به سیاه و سفید بزنم و حت  اگر بمت 

اف 6  دانم. همه ما خون یکسای  داریم. زاده بودنم، خود را باالتر از افراد دیگر نیمبا وجود اشر

، برای همیشه از دست یملطف  7  رود. من با یک بار از دست رفی  
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d6  
 
 وابستگ

 ام با هر چالیسر روبرو خواهم شد. برای جلب رضایت خانواده 1

افاتحاد خاندان من با یک  2  زاده دیگر باید به هر قیمت  پایدار بماند. خانواده اشر

 چت   مهمت  از سایر اعضای خانواده من نیست. هیچ 3

 ها متنفر هستند. ام از آن ای هستم که خانوادهعاشق وارث خانواده 4

 در وفاداری به حاکم خود مصمم هستم.  5

 ببینند. عوام باید من را به عنوان قهرمان مردم  6

d6 نقص 

 تر از من هستند. مخفیانه اعتقاد دارم که همه پایی    1

د. تواند خانوادهیک راز پرجنجال را مخق  دارم که یم 2  ام را برای همیشه از بی   بت 

 شوم. کنم و زود عصبای  یماغلب در هر کلمه خطاب به خود توهی   و تهدیدهای پنهان پیدا یم 3

ی ناپذیر دارم. های به لذت 4  اشتیاق ست 
 نفسای 

 چرخد. در حقیقت، دنیا به دور من یم 5

مساری خانواده 6  شوم. ام یمبا گفتار و کردار خود، اغلب باعث شر

 Sage  حکیم  
ی دانش جهانشما سال  ها را  کردید، طومار های خظ را جستجو یم ها پرداختید. نسخههای زیادی را به یادگت 

ین متخصصان در مورد موضوعات مورد عالقه خود گوش یم یممطالعه  ها شما  دادید. تالش کردید و به بزرگت 

 های خود استاد شوید. باعث شده شما در رشته 

 Arcana, History: هامهارت

 : دو زبان به انتخاب خود هازبان

که سوایل را مطرح کرده است که هنوز    یک شیشه جوهر سیاه، یک قلم، یک چاقو کوچک، یک نامه از همکاری مرده: لوازم

 . gp 10اید به آن پاسخ دهید، یک ست لباس عادی و یک کیسه حاوی نتوانسته 

 تخصص 

های جدول زیر ییک را  بریزید یا از گزینه  d8برای تعیی   ماهیت مطالعات علیم خود، یک 

 انتخاب کنید. 

 :
 
 (Researcher)محقق ویژگ

ی یا یادآوری بخیسر از معلومات، اگر آن اطالعات را نیم  دانید،  هنگام تالش برای یادگت 

توانید آن را بدست آورید. معموال این اطالعات  دانید که از کجا و از چه کیس یم اغلب یم

شما   DMشود. از کتابخانه، معبد، دانشگاه یا حکیم یا شخص دانا دیگری حاصل یم

س یافت  ممکن است بگوید که د قابل دست   تقریبا غت 
انیسر که دنبالش هستید در مکای 

تواند به یک  ترین اشار دنیاها یم شود. کشف عمیق شود، یا اینکه به راحت  پیدا نیمیم

 ماجراجوی  یا حت  یک کمپی   کامل نیاز داشته باشد. 

، تو را له یماگر صدمه 8  پاشم. کنم و بر مزارع تو نمک یمکنم، نام تو را خراب یمای به من وارد کت 

d8  تخصص 

 کیمیاگر 1

 شناسستاره  2

 اعتبار شده استاد ی   3

 کتابدار 4

 استاد  5

 محقق 6

 دستیار جادوگر 7

 کاتب  8
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 خصوصیات شخیص پیشنهادی 

ده خود تعریف یم حکیم   شوند و ویها با مطالعات گست 
ی

 است. حکما خود  ها نشانهای آنژیک
ی

دهنده این سبک زندیک

گایه برای خود دانش، گایه به    –دانند اند و دانش را بسیار ارزشمند یم های علیم اختصاص دادهرا به فعالیت 

 ها. ای برای رسیدن به سایر آرمان عنوان وسیله

d8  شخیص 
 
 ویژگ

 تصور کنند شخص با فضیلت  هستم. کنم تا از کلمات چند سیالی  استفاده یم 1

ین کتابخانهتمام کتاب 2  گویم. ام، یا حداقل اینطور یمهای جهان را خواندههای بزرگت 

 دهم. چت   را برای دیگران توضیح یمعادت دارم به کسای  که به اندازه من باهوش نیستند کمک کنم و با صت  و حوصله همه 3

ی را به اندازه یک هیچ 4  معما خوب دوست ندارم. چت  

 مایل هستم قبل از اینکه قضاوت کنم به هر طرف بحث و استدالل گوش دهم.  5

...با...احمق 6  کنم. تقریبا...همه...مقابل من...احمق...هستند. ها...مواجه...هستم...به آرایم...صحبت...یموقت 

 هستم. دست و پا های اجتمای به طرز وحشتنایک ی  در موقعیت 7

 باور دارم که مردم همیشه در تالش برای شقت اشار من هستند.  8

d6 آرمان 

فت خود از طریق دانش است. )دانش 1  ( طرفی  . مست  رسیدن به قدرت و پیشر

 (خوبدهد. ) . آنچه زیباست ما را فراتر از خود، به سمت واقعیت سوق یمزیبای   2

 ما تاثت  بگذارند. ). احساسات نباید روی تفکر منطق 3
 ( قانونمندمنطق 

 ( قانون ی  وجود آورد.  )نهایت گوناگون هست  تداخل بههای ی  چت   نباید در حالت. هیچبدون محدودیت 4

 ( قانونمند. دانش راه رسیدن به قدرت و سلطه است. )قدرت 5

 حکیمانه، بهبود خود است. )اصالح خود 6
ی

 ( کدام هر. هدف یک زندیک

 

d6  
 
 وابستگ

 وظیفه من این است که از دانشجویانم محافظت کنم.  1

 متت  باستای  دارم که اشار وحشتنایک را در خود جای داده است که نباید در دستان اشتبایه بیفتد.  2

 کنم. برای حفظ کتابخانه، دانشگاه یا صومعه تالش یم 3

 کاری من مجموعه 4
ی

 مربوط به یک حوزه خاص از دانش است. ای از آثار کارنامه زندیک

 خود بدنبال جواب یک سوال خاص بوده 5
ی

 ام. در تمام زندیک

 انجام دهم و آن را دوباره به 6
ی

 دست آورم. روحم را برای دانش فروختم. امیدوارم که کارهای بزریک

 

d6 نقص 

 شود. حواسم به راحت  با وعده اطالعات پرت یم 1

 کنم. ایستم و در مورد آناتویم آن یادداشت یمکنند. من یمزنند و فرار یمدیدن یک موجود شیطای  فریاد یمبیشت  مردم با  2
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 کشف اشار باستای  به قیمت یک تمدن ارزش دارد.  3

 کنم. پویسر یمهای پیچیده چشمحلهای واضح به نفع راهحلاز راه  4

 کنم. کنم و بطور مداوم و ناخودآگاه به دیگران توهی   یمبیندیشم صحبت یمهای خود بدون اینکه واقعا به حرف 5

 دارم. توانم برای حفظ جان خودم یا دیگران راز نگه نیم 6

 

 Sailorملوان 
 دریای  دریانوردی کرده شما سال 

های قدرتمند، هیوالهای اعماق و کسای  اید. در آن زمان، با طوفانها با یک کشت 

یده  اید. عشق اول شما خط دور افق است، اما زمان آن فرا رسخواستند کشت  شما را غرق کنند روبرو شده یمکه 

 است که چت   جدیدی را امتحام کنید. 

وی  اید با دی کرده در مورد ماهیت کشت  که قبال با آن سفر یم ام خود صحبت کنید. آیا یک کشت  تجاری، کشت  نت 

، کشت  اکتشاق  یا  ده سفر یم  دریای   دزدان دریای  بود؟ چقدر معروف )یا بدنام( است؟ آیا به طور گست 
کرد؟  کشت 

 رود همراه تمام ملوانان گم شده است؟هنوز در حال حرکت است، یا ناپدید شده و گمان یم

، ناخدا، ناوبر، آشت   یا موقعیت  دیگر؟ ناخدا و شخص دوم کشت   – وظایف شما در کشت  چه بود  چه   افش کشت 

ایط خوب افراد کشت  را ترک کردید یا از آن  ها فرار کردید؟کسای  بودند؟ آیا با شر

 Athletics, Perception: هامهارت

( Navigator’s tools:  هاابزار   ، وسیله نقلیه )دریای 

شانیس مانند پای خرگوش یا یک  (، یک طلسم خوش فوت 50(، طناب ابریشیم )Clubمیله نگهدارنده کشت  ) یک  : لوازم

تاس بریزید(، یک ست لباس   Trinketsتوانید برای یک یسر  تصادق  طبق جدول سنگ کوچک با یک سوراخ در مرکز )یا یم 

 . gp 10معمویل و یک کیف کمربند حاوی  

  :
 
 ( Ship’s Passage)  رای  رایگانکشتر ویژگ

 دریای  را برای خود و همراهان ماجراجوی خود تضمی   کنید توانید سفر در صورت نیاز، یم 
  ؛ در رایگان در یک کشت 

 دیگری که روابط خوی  با آن دارید )شاید ییک  ای که در آن خدمت یمکشت  
که ناخدایش از  کردید، یا کشت 

خوایه قرار یم ید، نیم همراهان سابق شما باشد( . از آنجای  که دارید مورد خت  ی که هر  توانید اگت  ز برنامه یا مست 

کشد تا به مقصد برید. در ازای  کند که چقدر طول یم ام شما تعیی   یم کند مطمی   باشید. دی نیاز شما را برآورده یم 

 رود در طول سفر به خدمه کشت  کمک کنید. سفر رایگان، از شما و همراهان شما انتظار یم

 خصوصیات شخیص پیشنهادی 
 در کشت  باعث یم باشند، اما مسئولیت توانند خشن ملوانان یم 

ی
شود که به طور کیل قابل اتکا باشند.  های زندیک

 در یک کشت  دیدگاه آن
ی

 دهد و مهم ها را شکل یم زندیک
ی

 دهد. ها را شکل یم های آنترین دلبستیک

d8 شخیص 
 
 ویژگ

 باشد. توانند به من تکیه کنند، مهم نیست که چه دانند که یمدوستان من یم 1

 کنم تا وقت  کار تمام شد بتوانم سخت عشق و حال کنم. سخت کار یم 2

 برم. ای از آبجو لذت یماز رفی   به بنادر جدید و یافی   دوستان جدید همراه بشکه 3

 دهم. حقیقت را به خاطر یک داستان خوب تغیت  یم 4

 جدید است. برای من، نزاع در میخانه راه خوی  برای شناخی   یک شهر  5

ط 6  کنم. بندی دوستانه رصف نظر نیمهرگز از یک شر

 )نویع هیوال( ناپاک است.  Otyughزبان من مثل النه یک  7

 دوست دارم کار به خوی  انجام شود، به خصوص اگر بتوانم شخص دیگری را متقاعد کنم که آن کار را انجام دهد.  8
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d6 آرمان 
ام 1 ی که یک کشت  . احیر ام متقابل میان ناخدا و خدمه است. را شهم نگه یمچت    ( خوب)  دارد احت 

 (قانونمند. )کنیم، بنابرین همه ما در پاداش سهیم هستیمهمه ما کار یم. انصاف 2

 به هر جای  و انجام هر کاری –دریا آزادی است . آزادی 3
 (قانون ی  . )آزادی رفی  

ور. )های دیگر در دریا شکار منکشت  من یک شکارچ  هستم و  . تسلط 4  ( شر

 ( طرفی  . )ها ام متعهد هستم، نه به آرمانبه خدمه. مردم 5

 ( کدام هر. )روزی صاحب کشت  خودم خواهم شد و نقشه خودم را خواهم ریخت. آرزو 6

 

d6  
 
 وابستگ

ها.  1  اول به ناخدا وفادارم، بعد به بقیه چت  

 روند. آیند و یمها یمملوانان و کاپیتان –کشت  از همه مهمت  است  2

 همیشه اولی   کشت  خود را یه یاد دارم.  3

 ای دارم که چشمانش نزدیک بود مرا از دریا بدزدند. در یک شهر بندری، معشوقه 4

م. در سهمم در غنیمت فریب خوردم و یم 5  خواهم حقم را بگت 

ح 6 م. روزی انتقام یمم ناخدا و خدمهدزدان دریایت  بت  م. ام را به قتل رساندند، کشت  ما را غارت کردند و من را رها کردند تا بمت   گت 

 

d6  نقص 
وی یم 1  کنم، حت  اگر فکر کنم اشتباه هستند. از دستورات پت 

ی یم 2  هر چت  
ی از انجام کار اضاق   گویم. برای جلوگت 

ایط خطرناک باشد، هرگز عقب نشیت  نیمزیر سوال یموقت  کیس شجاعت من را  3  کنم. برد، هر چقدر هم که شر

وع به نوشیدن یم 4  کنم، توقف برایم سخت است. وقت  شر

 کنم را به جیب نزنم. ها برخورد یمتوانم پول خرد و دیگر اشیاء ریزی که با آننیم 5

 غرورم احتماال منجر به نابودی من خواهد شد.  6

 

 

 Soldier  رسباز  
 شما بوده، حداقل تا جای  که عالقه دارید به یاد آورید. شما در دوران جوای  آموزش دیدید،  

ی
جنگ همیشه زندیک

استفاده از سالح و زره را مطالعه کردید، قوانی   اسایس بقا، از جمله نحوه زنده ماندن در میدان جنگ را آموختید.  

نظایم  دائیم یا یک گروه مزدور باشید، یا شاید عضوی از یک گروه شبهممکن است شما عضوی از یک ارتش میل 

 محیل که در یط جنگ اخت  به شهرت رسیده است. 

خود همکاری کنید تا مشخص شود در کدام سازمان نظایم عضو  DMکنید، با هنگایم که این پیشینه را انتخاب یم

فت کرده اید، تا چه حد در رده بوده   نظایم خود داشته اید و های آن پیشر
ی

 اید. چه نوع تجربیای  را در طول زندیک

 Athletics, Intimidation: هامهارت

( Gaming Set: یک مدل ابزارها  ، وسایل نقلیه )زمیت 

ای از پرچم(، یک ست تاس  یک نشان درجه، یک غنیمت که از دشمن برداشتید )مثل خنجر، تیغ شکسته یا تکه : لوازم

 . gp 10ی، یک ست لباس عادی و یک کیسه حاوی استخوای  یا کارت باز 
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 تخصص 

بریزید یا از   d8اید. برای تعیی   نقش خود، یک  در دوران شبازی خود نقش خایص در یگان یا ارتش خود داشته 

 های جدول ییک را انتخاب کنید. گزینه

 :
 
 ( Military Rank)درجه نظایم ویژگ

از حرفه خود به عنوان شباز، یک درجه نظایم دارید. شبازان وفادار به سازمان 

شناسند و اگر درجه  شما هنوز اقتدار و نفوذ شما را به رسمیت یم نظایم سابق  

ی داشته باشند از شما فرمان یم توانید از درجه خود استفاده  برند. شما یم پایینت 

ات ساده یا اسب   کنید تا بر سایر شبازان تاثت  بگذارید و به صورت موقت تجهت  

، یم  های  که نظایم دوستانه و قلعه های توانید به اردوگاه دریافت کنید. همچنی  

یس داشته باشید. درجه شما در آن شناخته یم   شود دست 

 خصوصیات شخیص پیشنهادی 

انه دوران شبازی، اثری بر   تجربه خوفناک جنگ همراه با نظم و انظباط سختگت 

دهد،  ها را شکل یمهای آنگذارد. این تجربه، آرمانهمه شبازان بر جای یم 

 
ی

م و نفرت قرار یمها را زخیم و آسیبکند و اغلب آن کم ایجاد یم های محوابستیک  کند. پذیر مقابل ترس، شر

d8  شخیص 
 
 ویژگ

م هستم.  1  من همیشه مودب و محت 

ون بیاورم. دهند. نیمخاطرات جنگ من را آزار یم  2  توانم تصاویر خشونت را از ذهنم بت 

 کنم. یافی   دوستان جدید کند و آهسته عمل یمدوستان بسیاری را از دست دادم و در  3

 داستای  دارم. های الهامششار از داستان 4
ی

 بخش و پندآمت   از تجربه نظایم خود هستم و تقریبا برای هر وضعیت جنیک

ه شوم. توانم بدون لحظهیم 5  ای لرز به چشمان یک سگ جهنیم خت 

 قه دارم. برم و به شکسی   وسایل عالاز قوی بودن لذت یم 6

 طبیع خام و زمخت  دارم. شوخ 7

ین راه برای موفقیت است. شوم. یک راهبه طور مستقیم با مشکالت روبرو یم 8  حل ساده و مستقیم بهت 

 

d6 آرمان 

 . وظیفه ما این است که جان خود را در دفاع از دیگران بگذاریم. )خوب(َصالح 1

وی یمیم. آنچه را که باید انجام مسئولیت 2  کنم. )قانونمند( دهم و از دستورات عادالنه پت 

وی یماستقالل 3  قانون( پذیرند. )ی  کنند، نویع استبداد را یم. وقت  مردم کورکورانه از دستورات پت 

وی قویقدرت 4  نت 
ی

وز یم. مانند جنگ، در زندیک ور( تر پت   شود. )شر

5  
 
 طرف( را ندارند. )ی  ها ارزش کشی   یا رفی   به جنگ . آرمانزندگ

 من هستند. )هر کدام( . شهر، وطن یا مردم من مهمملت 6
ی

 ترین چت   زندیک

 

d8  تخصص 

 افش 1

 پیشاهنگ  2

 نظام پیاده  3

 نظام سواره 4

 شفادهنده  5

ات  6  مسئول تجهت  

 پرچمدار  7

8 
 خدمه پشتیبان 

، آهنگر یا موارد مشابه(   )آشت  
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d6  
 
 وابستگ

 دهم. ها خدمت کردم یمهنوز هم جان خود را برای افرادی که با آن  1

 گذارم. نیمش وقت دوست  را پشتشخص جان من را در میدان جنگ نجات داد. تا به امروز، هیچ 2

 من است.  3
ی

ف من زندیک  شر

 هیچوقت شکست سنگی   ارتش خود یا دشمنای  که روبروی ما بودند را فراموش نخواهم کرد.  4

 جنگند کسای  هستند که ارزش مردن را دارند. کسای  که در کنار من یم 5

 توانند برای خود بجنگند. جنگم که نیمبرای کسای  یم 6

 

d6 نقص 

 لرزاند. دشمن وحشتنایک که در جنگ با آن روبرو شدیم هنوز مرا از ترس یم 1

ام کیم قائلم.  2  برای کیس که یک جنگجوی ثابت شده نیست احت 

 زنم. داشی   این اشتباه دست به هر کاری یمدر جنگ اشتباه وحشتنایک کردم که به کشته شدن بسیاری منجر شد. برای مخق  نگه 3

 دشمنانم کورکورانه و غت  قابل تغیت  است. نفرت من از  4

 کنم، حت  اگر باعث بدبخت  شود. از قانون اطاعت یم 5

اف کنم. کنم ترجیح یموقت  اشتباه یم 6  دهم زره خود را بخورم تا اعت 

 Urchinولگرد 
نیازهای شما را فراهم کند،  شما تنها، یتیم و فقت  در خیابان بزرگ شدید. کیس را نداشتید که مراقب شما باشد یا 

بنابراین یاد گرفتید که برای خود تامی   کنید. دعواهای شدیدی بر ش غذا داشتید و مراقب دیگر ولگردای  بودید که  

خوابیدید و بیماری را بدون  ها یم ها و کوچه ممکن بود از شما بدزدند. در معرض عوامل محیظ، روی پشت بام 

اید و این کار را از طریق رغم همه این مسائل، زنده مانده کردید. عیل بهبودی تحمل یم داشی   دارو یا مکای  برای 

 اید. ها انجام داده زیریک، قدرت، شعت یا ترکیت  از آن

وع یم   متواضع اما امن شر
ی

کنید. چطور به این پول رسیدید؟  حرفه ماجراجوی  خود را با پول کاق  برای ده روز زندیک

ی به شما اج ی را آغاز کنید؟چه چت    بهت 
ی

ایط ناامیدکننده خود خالص شوید و زندیک  ازه داد تا از شر شر

 Sleight of Hand, Stealth: هامهارت

 Disguise Kit  ،Thieves’ Tools: هاابزار 

، یک نشانه برای به یاد آوردن والدینتا یک چاقوی کوچک، نقشه شهری  که در آن بزرگ شده : لوازم
ی

ن،  اید، یک موش خانیک

 . gp 10یک ست لباس معمویل و یک کیف کمربند حاوی  

 :
 
 (City Secrets) ارسار شهر ویژگ

شناسند.  های  را در شهر پیدا کنید که دیگران نیمتوانید گذرگاه شناسید و یم الگوهای مخق  و جریان شهرها را یم

ی شما( یم د نیستید، شما )و همراهان تحت رهت  تر از دو مکان در شهر دو برابر شی    ع توانید بی   هر وقت  در نت 

 حالت معمول حرکت کنید. 

 خصوصیات شخیص پیشنهادی 
انه، چه خوب و چه بد، شکل یم  فقت 

ی
ند. آن ولگردان با زندیک ها  تعهد به افرادی که در خیابان با آن  توسطها گت 
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 بهت  
ی

ک داشتند، یا به دلیل میل شدید برای زندیک  مشت 
ی

برای انتقام از تمام افراد   و شاید تا حدودی   – زندیک

 شوند. کردند، رانده یم ها رفتار یم ثروتمندی که با آن 

d8  شخیص 
 
 ویژگ

 کنم. های غذا و اشیاء ریز را در جیبم پنهان یمتکه 1

 پرسم. سواالت زیادی یم 2

م که هیچ 3  کس دیگری نتواند به من برسسد. دوست دارم در جاهای کوچیک پناه بگت 

م را در بقچهخوابم و همهدیوار یا درخت یمپشت به  4 م. ای در آغوشم یمچت    گت 

 خورم و رفتار بدی دارم. مثل یک خوک غذا یم 5

 کند. کنم هرکیس که با من مهربان است قصد شیطای  خود را پنهان یمفکر یم 6

 دوست ندارم حمام کنم.  7

 آورم. کنند را به زبان یمکنند یا پنهان یمیمبه رصاحت آنچه را که دیگران به آن اشاره  8

 

d6 آرمان 
ام 1 ام هستند . احیر  ( خوب. ) همه مردم، چه فقت  و چه ثروتمند، شایسته احت 

 . )قانونمند( کار را انجام دهد کس دیگری قرار نیست اینباید مراقب یکدیگر باشیم، زیرا هیچ. جامعه  2

 ( قانونی  . )آیند. تغیت  ماهیت طبیعت استروند و افراد واال و قدرتمند پایی   یمباال یمافراد پایی   مرتبه . تغیی   3

ایط ما چگونه است. کیفر 4  و مرگ در شر
ی

ور. )باید به ثروتمندان نشان داده شود که زندیک  ( شر

ی است که ما را زنده نگه یم –کنم کنند کمک یمبه افرادی که به من کمک یم. مردم 5  ( طرفی  . )دارد این چت  

ی هستمیم. آرزو 6  بهت 
ی

 (کدام هر. )خواهم ثابت کنم که الیق زندیک

 

d6  
 
 وابستگ

 شهر من خانه من است و برای دفاع از آن خواهم جنگید.  1

ی که من تحمل کردم نجات دهم. کنم تا دییمخانه حمایت از یک یتیم 2  گران را از تحمل چت  

 کنم.  3
ی

 زنده ماندن خود را مدیون ولگرد دیگری هستم که به من یاد داد در خیابان زندیک

 توانم آن را به یک شخص دلسوز بازپرداخت کنم. بدیه دارم که هرگز نیم 4

 خاطر آن تحت تعقیب هستم. با شقت از یک شخص مهم از فقر فرار کردم و به  5

 های  که من پشت ش گذاشتم را تحمل کند. کس دیگری نباید سخت  هیچ 6

 

d6  نقص 
 ها بیشت  باشد، از دعوا فرار خواهم کرد. اگر تعداد آن 1

ی از آن تقریبا هرکاری خواهم کرد.  2  طال برای من پول زیادی است و برای کسب مقدار بیشت 

 غت  از خودم کامال اعتماد نخواهم کرد. هرگز به هیچ کس  3

 دهم کیس را در خواب بکشم تا اینکه منصفانه بجنگم. ترجیح یم 4

 اگر من بیش از صاحبش به آن نیاز داشته باشم، دزدی نیست.  5

ی را که لیاقتشان است به دست یمتوانند از خود مراقبت کنند افرادی که نیم 6  آورند. چت  
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ات   : 5 فصل  تجهت  
تراشان آهنگران دوارف، چوب  بازار بزرگ هر شهر پر از فروشندگان و خریداران متفاوت است. چنی   مکای  خانه 

وم و صد البته انسان
ُ
فلینگ، جواهرسازان ن

َ
لف، کشاورزان ه های مختلف است. در  های  با فرهنگ و قیافه ار

ی که بخواهید برای خرید پیدا کالن های مجلل تا  های عجیب و غریب و لباس شود، از ادویه یم  شهرها تقریبا هرچت  

های بّرنده.  ی و شمشت   سبدهای حصت 

یس به زره، سالح، کوله  ، طناب و کاالهای مشابه از اهمیت بسیار باالی  برخوردار  برای یک ماجراجو، دست  پشت 

ایط سخت و چالش  ات مناسب در شر  باشند. توانند تفاوت میرو یمبه های رو است. تجهت  
ی

 ان مرگ و زندیک

وع  ات رسر  تجهت  
ات دریافت یم Backgroundو   Classهنگام ساخت کاراکت  براساس   توانید  کنید. به عنوان جایگزین یم خود تجهت  

وع کنید و براساس لیست آیتم با مقداری سکه طال که براساس کلس خود دریافت یم   ها خرید کنید. کنید بازی را شر

 

  Gold Pieceشود که مخفف  گفته یم   GPبه اختصار    طال  سکهبه هر    

   است طال  تکه یا 

ات اولیه را بهشما تصمیم یم  ید که کاراکت  به چه رویسر تجهت   دست  گت 

وع   آورده است. شاید ارث بوده باشند و شاید کاالی  که کاراکت  قبل از شر

پشت  خود را را  بازی خریداری کرده است. شما شاید زره، سالح و کوله 

زدیده  ها را د توانید آنبابت خدمت نظایم دریافت کرده باشید. حت  یم

  توافق ها به  خود صحبت کنید و با هم برای داستان آن  DMباشید. با 

 برسید. 

   ثروت 

های زیادی حارص  شود. سکه،  تواند به شکلیم  D&Dدر دنیای  ثروت

 یا ی  
ی، حیوانات و امالک همه و  جواهر، اجناس قیمت  ارزش، اشیاء هت 

توانند انعکایس از اوضاع اقتصادی کاراکت  شما باشند. رعیا و طبقه همه یم 

 خود را یم دست جامعه با مبادلهتیه 
ی

چرخانند و با غالت و پنت   ی کاال زندیک

 کنند. خود را پرداخت یم مالیات 

اف دهند. و در صورت نیاز به طال از های مزارع، معادن و بنادر معامالت خود را انجام یم زادگان با تجارت سند اشر

کنند نه با سکه. تاجران، ماجراجویان و افرادی که خدمات کنند و طال را با وزن شمارش یم شمش طال استفاده یم 

 زنند. های مختلف ش و کله یم ا کسای  هستند که به طور روزمره با سکهدهند تنهای ارائه یمحرفه 

 سکه 
است.    گرم  10شوند. وزن یک سکه استاندارد  گذاری یم ها عموما براساس فلزی که از آن ساخته شدند ارزشسکه  

 .( هستندCopper)  مس ( و Silver)  نقره(،  Gold)  طالها پرکاربردترین سکه 

( یا یک بز خرید. یک   15فوت طناب )معادل  50خواب، توان یک کیسهیم طال   سکهبا یک   مت 

 Class آغازین ثروت میانگی   

50 2d4 x 10 gp Barbarian 

125 5d4 x 10 gp Bard 

125 5d4 x 10 gp Cleric 

50 2d4 x 10 gp Druid 

125 5d4 x 10 gp Fighter 

12.5 5d4 Monk 

125 5d4 x 10 gp Paladin 

125 5d4 x 10 gp Ranger 

100 4d4 x 10 gp Rogue 

75 3d4 x 10 gp Sorcerer 

100 4d4 x 10 gp Warlock 

100 4d4 x 10 gp Wizard 
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تواند روزی یک طکه طال درآمد داشته باشد. حت  اگر خود سکه به صورت عمویم استفاده  ای یم گر حرفهصنعت

ی ثروت  نشود، سکه طال واحد استاندارد اندازه  گت 

 است. 

است که   نقره سکه دهمعادل  طال   سکه یک

پرکاربردترین سکه میان عوام است. با یک سکه نقره  

کارگر، یک فالسک  معادل حقوق نصف روز یک  

ای خانهخواب در مهمان سوخت چراغ یا یک شب جای

 باشد. سطح پایی   یم 

میان  است که مس  سکه دهمعادل   نقره سکه یک

 ای گچ تهیه کرد. توان یک شمع، مشعل یا یا تکه کارگران و گدایان پرکاربرد است. با یک سکه مس یم 

معمول که از فلزهاها، سکهعالوه بر این ها پیدا  اند هم گایه در میان گنجی باارزش دیگری ساخته شده های غت 

امهای شوند. سکهیم اطوری Platinum) پالتینیوم( و Electrum) الکیر های سقوط کرده باستای  منشاء ( از امت 

ند و یم یم ام سکه یک توانند هنگام استفاده شک و تردید ایجاد کنند. گت    هسک یک و  نقره سکه پنجبرابر  الکیر

 است.  طال  سکه دهبرابر  پالتینیوم

 فروش گنج 
ات، سالح، زره و موارد دیگر در سیاه کنید بسیار زیاد است. به  های  که کاوش یم چال فرصت برای یافی   گنج، تجهت  

وط بر توانید گنجطور معمول، یم  اینکه  ها و لوازم خود را هنگام بازگشت به شهر یا سکونتگاه دیگر بفروشید، مشر

 مند هسی   را پیدا کنید. بتوانید خریداران و بازرگانای  که به غنیمت شما عالقه 

ات.  ات آسیب نخورده وقت  در  ها، زره به عنوان یک قاعده کیل، سالح  سالح، زره و سایر تجهی   ها و سایر تجهت  

ایط  های مورد استفادها و زره روند. سالح ، نصف قیمت فروش یم رسند بازار به فروش یم  ه هیوالها به ندرت شر

 مناسب فروش را دارند. 

 . فروش اشیاء جادوی  مشکل است. پیدا کردن خریدار معجون یا طومار خییل سخت نیست، اما   اشیاء جادوی 

اف بیش از حد گران هستند. به همی   ترتیب، جدا از   سایر اشیاء جادوی  برای بیشت  افراد به جز ثروتمندترین اشر

  جادوی  ر 
شوید. ارزش جادو بسیار فراتر از های  برای خرید مواجه نیم ایج، معموال با اشیاء جادوی  یا اسپل چند یسر

 شود. طالی ساده است و همیشه اینطور با آن رفتار یم

ی. سنگ ، جواهرات و اشیاء هی  ها را  توانید آن کنند و یماین اقالم ارزش کامل خود را در بازار حفظ یم  های قیمتر

ام های بسیار ارزشمند، دی ها به عنوان ارز برای سایر معامالت استفاده کنید. برای گنج ادله کنید یا از آنبا سکه مب

 ممکن است از شما بخواهد که ابتدا خریدار را در یک شهر بزرگ یا جامعه بزرگت  پیدا کنید. 

ه دهند. ادله کاال به کاال انجام یم در مناطق مرزی، بسیاری از مردم معامالت را از طریق مب . کاالی تجاری و غی 

ی، کاالهای تجاری  ه  های آهن، کیسهشمش  –مانند جواهرات و اشیاء هت  ارزش کامل خود   –های نمک، دام و غت 

 توانند به عنوان ارز استفاده شوند. کنند و یمرا در بازار حفظ یم

 Armor & Shield|  زره و ستر  

 از ماجراجوی  پیش رویشان باشد. ی ماجراجویان به خوی  یم همه
دانند که مبارزه و جنگ ممکن است بخیسر

 دلیل باید زره خوی  به تن داشته باشید تا شانس خود را  دی در همهاندنیای دی 
جا امن و امان نیست. به همی  

وزی    د. در مبارزات بیشت  کنی -یا بهت  بگوییم زنده ماندن-برای پت 

PP GP EP SP CP  سکه 

1/1,000 1/100 1/50 1/10 1 Copper (cp) 

1/100 1/10 1/5 1 10 Silver (sp) 

1/20 1/2 1 5 50 Electrum (ep) 

1/10 1 2 10 100 Gold (gp) 

1 10 20 100 1,000 Platinum (pp) 
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 Armor Class (AC)قدرت دفایع  
نویسید و به  شما بخیسر به شکل یک ست  وجود دارد که داخل آن عدد قدرت دفایع خود را یم  برگه کاراکت  در باالی 

 دارد:   ACگوییم. یم - Armor Classمخفف  - ACآن  
ی

 به چند چت   بستیک

اضافه   ACتواند به  اید یم ای که پوشیده ( برای جاخایل دادن، که بسته به زره Dexterity Modifierشما )  چابگ .1

 شود. یم

 برد. شما که بسته به سنگیت  و کیفیتش قدرت دفایع شما را باال یم  زره .2

 کند. شما اضافه یم   ACعدد به   2+کار کنید. ست  عادی   سیی ممکن است بلد باشید با   .3

 زره قیمت (ACقدرت دفایع ) Strengthحداقل  Stealth گرم(   450وزن )به واحد پوند معادل  

6 lb. - - +2 10 gp   سییShield 

توانید فقط از یک ست   شود و برای استفاده از آن به یک دست آزاد نیاز دارید. در لحظه یم ست  از فلز یا چوب ساخته یم 

 استفاده نمایید. 

 انواع زره: 

 چریم هستند، زره شود. زره تقسیم یم سنگی   و  متوسط ، سبکدسته  3به طور کل زره به  
ً
ا های  های سبک اکتر

ها سنگی   از فلزات سنگی   ساخته  متوسط از ترکیب چرم و فلزات و یا پوست حیوانات ساخته شدند و زره 

ها استفاده کنید باید  که بتوانید از این زره ها سود و زیان خاص خود را دارند. برای این شوند. هر کدام از این مدل یم

Proficiency   .مهارت( استفاده از آن را داشته باشید( 

  Light Armor|زره سبک  

  Dexterity Modifierتوانید خواهد بود و یم  12یا   11پایه شما برابر   ACبا به تن کردن زره سبک بسته به کیفتش 

 شما مشخص شود.  Armor Classخود را به طور کامل با آن جمع بزنید تا 

 تر است. ها و باردها مفید این نوع زره برای افراد چابک مثل روگ

 زره قیمت (ACقدرت دفایع ) Strengthحداقل  Stealth گرم(   450وزن )به واحد پوند معادل  

8 lb. Disadvantage - 11 + Dex Modifier 5 gp Padded 

10 lb. - - 11 + Dex Modifier 10 gp Leather 

13 lb. - - 12 + Dex Modifier 45 gp Studded Leather 

  Medium Armor|زره متوسط  

 های متوسط به شما اجازه یمزره 
ً
اضافه کنید. بعص  از آنها   ACخود را به   Dexterityعدد از  2+دهند نهایتا

 و صدای  که ایجاد یم 
کنند در مهارت پنهان شدن شما اختالل ایجاد کنند و شما با به  ممکن است به دلیل سنگیت 

ها بسته به کیفیتشان از  خواهید داشت. قیمت این زره  Disadvantageکردن   Stealthها برای تن داشی   این زره 

به    2+حداقل  Dexterityمتغت  است که با داشی   مادیفایر  15تا  12ایه آنها از پ ACسکه و  750سکه طال تا  10

 رسد. یم  AC 17نهایت 

 زره قیمت (ACقدرت دفایع ) Strengthحداقل  Stealth وزن  

12 lb. - - 12   +Dex modifier (max 2) 10 gp Hide 

20 lb. - - 13   +Dex modifier (max 2) 50 gp Chain shirt 
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45 lb. Disadvantage - 14   +Dex modifier (max 2) 50 gp Scale mail 

20 lb. - - 14   +Dex modifier (max 2) 400 gp Breastplate 

40 lb. Disadvantage - 15   +Dex modifier (max 2) 750 gp Half plate 

  Heavy Armor|زره سنگی   

ساز خواهند بود. همچنی   شما  شما مشکل Stealthها به دلیل سنگیت  زیادی که دارند برای ی این زره همه

  1500سکه طال تا   30ها از خود اضافه کنید. قیمت این زره  ACخود را به   Dexterityتوانید هیچ مقدار از نیم 

 متغت  است.   18تا   14آنها از  ACسکه و 

ها مفیدتر است. ها، بعص  کلریک دی که چابیک ندارند مثل پاالدیناین گونه زره برای افرا  ها و بعص  فایت 

 زره قیمت (ACقدرت دفایع ) Strengthحداقل  Stealth گرم(   450وزن )به واحد پوند معادل  

40 lb. Disadvantage - 14 30 gp Ring mail 

55 lb. Disadvantage Str 13 16 75 gp Chain mail 

60 lb. Disadvantage Str 15 17 200 gp Splint 

65 lb. Disadvantage Str 15 18 1,500 gp Plate 

 

 Don & Doff|  پوشیدن و در آوردن زره 
   زمای  که طول یم 

ً
و   Donکشد زره خود را به تن کنید اصطالحا

 گوییم.  یم Doffزمان در آوردن زره از تن را  

تر انجام  کردن آن شی    ع  Doffو  Donتر باشد هرچه زره سبک 

کردن زره، اگر کمک داشته باشید زمان   Doffشود. همچنی   برای یم

 شود. مورد نیاز نصف یم 

 

 

 Weapons  ها  سالح 

دهنده استایل دهد که نشانهای مختلق  را یم کلس، و در معدود مواقیع نژاد شما، به شما مهارت استفاده از سالح

مند باشید چه به  ه تت  و کمان عالقهکنید خواهد بود. چه برای مبارزه بیم  های  که بیشت  استفادهکالس شما و سالح 

 در یک ماجراجوی  خواهد  
ی

، سالح شما و مهارت اینکه به درست  از آن استفاده کنید فرق بی   مرگ و زندیک شمشت 

 بود.  

 Weapon Proficiency|  سالح مهارت

 ها را از کلس، نژاد یا دیگر و شما ممکن است مهارت استفاده از یک سالح یا گرویه از سالح 
ی

های کاراکت  خود  یژیک

 دریافت کرده باشید.  

ه، و Simple Weapon) ساده هایسالحدو گروه اصیل سالح وجود دارد.    هایسالح ( مثل چماق و خنجر و نت  

. اکتر مردم استفاده از سالح Martial Weapon) نظایم
ی

های جنیک ها و تت  های ساده را بلدند اما  ( مثل شمشت 

 نیاز به تمرین بسیار زیادی دارد.   نظایمهای استفاده ماهرانه از سالح 

های خود را به تمام تاس   Proficiency Bonusتوانید  اگر مهارت استفاده از یک سالح را داشته باشید یم 

 مدل زره  Donپوشیدن  Doffدرآوردن 

 Light Armor دقیقه  1 دقیقه  1

 Medium Armor دقیقه  5 دقیقه  1

 Heavy Armor دقیقه  10 دقیقه  5

 Shield اکشن  1 اکشن  1
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Attack Roll   بات شما خطا برود با سالح آن سالح یم  که با های  که ریزید اضافه کنید، در نتیجه شانس اینکه رص 

 شود.  در آن ماهر باشید کمت  یم 

 Simple Range Weapons|   دوربرد ساده هایسالح

 خصوصیات  وزن  Damage قیمت سالح

Crossbow, light 25 gp piercing 1d8 5 lb. Ammunition (range 80/320), loading, two-handed 

Dart 5 cp piercing 1d4 ¼ lb. Finesse, thrown (range 20/60) 

Shortbow 25 gp piercing 1d6 2 lb. Ammunition (range 80/320), two-handed 

Sling 1 sp bludgeoning 1d4 - Ammunition (range 30/120) 

 Simple Range Weapons|   زننزدیک  ساده هایسالح

 خصوصیات  وزن  Damage قیمت سالح

Club 1 sp bludgeoning 1d4 2 lb. Light 

Dagger 2 gp piercing 1d4 1 lb. Finesse, light, thrown (range 20/60) 

Greatclub 2 sp bludgeoning 1d8 10 lb. Two-handed 

Handaxe 5 gp slashing 1d6 2 lb. Light, thrown (range 20/60) 

Javelin 5 sp piercing 1d6 2 lb. Thrown (range 30/120) 

Light hammer 2 gp bludgeoning 1d4 2 lb. Light, thrown (range 20/60) 

Mace 5 gp bludgeoning 1d6 4 lb. - 

Quarterstaff 2 sp bludgeoning 1d6 4 lb. Versatile (1d8) 

Sickle 1 gp slashing 1d4 2 lb. Light 

Spear 1  gp 1piercing d6 3 lb. Thrown (range 20/60), versatile (1d8) 

 Martial Range Weapons|  دوربرد نظایم هایسالح

 خصوصیات  وزن  Damage قیمت سالح

Blowgun 10 gp piercing 1 1 lb. Ammunition (range 25/100), loading 

Crossbow, hand 75 gp piercing 1d6 3 lb. Ammunition (range 30/120), light, loading 

Crossbow, heavy 50 gp piercing 1d10 18 lb. Ammunition (range 100/400), heavy, loading, two-handed 

Longbow 50 gp piercing 1d8 2 lb. Ammunition (range 150/600), heavy, two-handed 

Net 1 gp - 3 lb. Special, thrown (range 5/15) 

 

 Martial Melee Weapons|  زننزدیک   نظایم هایسالح

 خصوصیات  وزن  Damage قیمت سالح

Battleaxe 10 gp slashing 1d8 4 lb. Versatile (1d10) 

Flail 10 gp bludgeoning 1d8 2 lb. - 

Glaive 20 gp slashing 1d10 6 lb. Heavy, reach, two-handed 
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Greataxe 30 gp slashing 1d12 7 lb. Heavy, two-handed 

Greatsword 50 gp slashing 2d6 6 lb. Heavy, two-handed 

Halberd 20 gp slashing 1d10 6 lb. Heavy, reach, two-handed 

Lance 10 gp piercing 1d12 6 lb. Reach, special 

Longsword 15 gp slashing 1d8 3 lb. Versatile (1d10) 

Maul 10 gp bludgeoning 2d6 10 lb. Heavy, two-handed 

Morningstar 15 gp piercing 1d8 4 lb. - 

Pike 5 gp piercing 1d10 18 lb. Heavy, reach, two-handed 

Rapier 25 gp piercing 1d8 2 lb. Finesse 

Scimitar 25 gp slashing 1d6 3 lb. Finesse, light 

Shortsword 10 gp piercing 1d6 2 lb. Finesse, light 

Trident 5 gp piercing 1d6 4 lb. Thrown (range 20/60), versatile (1d8) 

War pick 5 gp piercing 1d8 2 lb. - 

Warhammer 15 gp bludgeoning 1d8 2 lb. Versatile (1d10) 

Whip 2 gp slashing 1d4 3 lb. Finesse, reach 

 

 Weapon Properties| ها خصوصیات سالح

 :  Ammunationیا   به مهّمات نیازمند  .1
توانید نییم  دارند و به تنهای  قابل استفاده نیستند. در پایان هر جنگ یم  مهّماتها مثل کمان نیاز به  این گونه سالح 

های  که زده    زمی   به مدت  از تت 
 دقیقه، بردارید و دوباره به دست بیاورید.  1اید را با گشی 

 : Finesseیا  رسعتر   .2
خود را   Strength  یا Dexterityتوانید انتخاب کنید که به تاس اتک و دمیج،  ها یم هنگام حمله با این نوع سالح 

 اضافه کنید. باید برای هر دو تاس از همان مادیفایر استفاده کنید. 

 : Heavyیا  سنگی     .3
به زدن با این سالح یا کوچک  Smallموجودای  که به لحاظ قد و هیکل سایزشان     Disadvantageتر باشد در رص 

 ها بسیار زیاد است. دارند. وزن و اندازه این سالح 

 : Light  یا  سبک  .4
دو سالح در دو  آل برای مبارزه با های سبک به راحت  قابل استفاده هستند و به همی   دلیل سالچ ایده سالح 

 باشند. یم  Two Weapon Fightingیا  دست  

ر کردن  .5
ُ
 : Loadingیا   نیازمند به پ

شان در ها به دلیل زمان از این گونه سالح  توان شلیک کرد. فرق   یم   تی  هر نوبت فقط یک بر بودن ُپر کردن تت 

 خود را استفاده کردید و یا چند اتک در هر نوبت دارید.  Reactionیا   Bonus Actionیا  Actionکند که نیم 

رد  دور  .6
ُ
 : Rangeیا   ب

ردِ های دوربرد، در پرانت   دو عدد نوشته شده. عدد اول ی سالح داخل توضیحات همه 
ُ
 Normalیا   معمول  ب

Range  رد و عدد دوم
ُ
شود. اگر به هدق  دورتر از ُبرد معمویل سالحتان شلیک  نامیده یم   Long Rangeیا   نهای   ب

 دورتر از ُبرد نهای  شلیک  خواهید داشت. هیچوقت نیم   Disadvantageکنید برای تاس اتک 
توانید به هدق 

 کنید. 
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لند  .7
ُ
 : Reachیا  ب

ه به شما اجازه یم اندازه سالح  به بزنید.   فوت 10 به دشمنان در فاصله   دهد کههای بلند مثل نت    رص 

 : Specialیا    خاص  .8
 سالح آورده شده.  توضیحات اگر سالچ خصوصیات خاص داشته باشد در داخل 

 : Thrownیا   پرتای    .9
های معمویل  شود که برای اتک دارند. برای پرتاب هم همان مادیفایری استفاده یم پرتاب های  که قابلیت سالح 

 اگر بخواهید  استفاده یم 
ً
شود، اما اگر  جمع یم   Strengthرا پرتاب کنید تاس اتک و دمیج با  Hand Axeشد. مثال

سالح    Daggerا که استفاده کنید چر  Dexterityیا   Strengthتوانید یا از پرتاب کنید یم   Daggerبخواهید 

Finesse  .است 

 : Two Handedیا    دستر  دو .10
توانید این کار را با یک  شما نیاز دارند. البته برای نگاه داشی   آنها در دستتان یم   دست دو  هر ها به اینگونه سالح 

 دست انجام دهید اما اتک دادن با یک دست با این سالح غت  ممکن است. 

 : Versatileیا    منعطف  .11
استفاده کنید. داخل توضیحات سالح تفاوت   دست دو  یا  دست یکتوانید از به زدن با این سالح یم هنگام رص  

است که یک دست    Versatileیک سالح   Long swordدمیج یک دست  با دو دست  نوشته شده. به طور مثال 

d8    و دو دستd10  دهد. دمیج یم 

 Improvised Weapons| های بداهه سالح 
ام های دیگر باشد )مثل پایه مت   که شبیه چماق است( دی اگر شکل و شمایل وسایل مورد استفاده شبیه به سالح 

د. وسیله یم دمیج  1d4ای که هیچ شباهت  به یک سالح نداشته باشد  تواند آن را به عنوان همان سالح در نظر بگت 

باشد. ُبرد معمویل اینگونه  یم 1d4در صورت پرت شدن  های  که قابلیت پرتاب ندارند، زند. همچنی   دمیج سالح یم

 فوت است.   60و برد نهای    20ها  اتک

 Silvered Weapons|  اندودنقره هایسالح 
جادوی  بعص  هیوالها و موجودات نسبت به سالح  های  هستند. اما ممکن است نسبت به سالح  مقاومهای غت 

کار اغلب مقداری ادوی  بسیار کمیاب است، ماجراجویان محافظهاندود مقاوم نباشند. از آنجا که سالح جنقره 

اندود کرد.  تت  را نقره   10شود یک سالح یا  سکه طال یم 100اندود کنند. با  کنند تا سالح خود را نقره بیشت  هزینه یم

قره را بدون آنکه  شود تا یک آهنگر نی نقره، برای کار سخت و تخصص مورد نیاز خرج یم این هزینه عالوه بر هزینه

 از کارآمدی سالح کاسته شود به آن اضافه کند. 

 Special Weapons|  خاص هایسالح 
Lance (ه نویع دارید.   ادونتجدیس فیت  شما ایستاده است در آن اتک  5(: درصورت حمله به شخص که در  نی  

، اگر سوار بر حیوای  نباشید و پیاده باشید برای نگه   نیاز به دو دست دارید.   Lanceداشی   همچنی  

 

Net (در صورت برخورد با یک موجود  تور :)Large   به اصطالح  مهارتر آن را  یا کوچک(Restrained  جلوتر ،

ییک یا موجودات کنیم( یم راجع به مفهوم آن بیشت  صحبت یم و   Hugeکند. تور بر موجودات بدون فرم فت  

خود یا موجود دیگری را آزاد کند. همچنی      DC 10 Strength Checkتواند با کند. یک موجود یمتر اثر نیم بزرگ 

 کند. ا بدون آسیب زدن به موجود مهارشده نابود یم ( تور ر AC  10به تور ) Slashingدمیج  5وارد کردن حداقل 

های خود  اکشن خود برای حمله با تور استفاده کنید، بدون توجه به قابلیت اکشن یا ری هنگایم که از اکشن، بونس 

 دهید. حداکتر یک اتک یم 
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ات ماجراجوی  |   Adventuring Gearتجهت  
Acid  به عنوان یک .

توانید محتویات  اکشن، یم 

این شیشه کوچک را روی  

  5موجودی در فاصله 

فوی  خود بپاشید یا آن را  

فوی  پرتاب   20تا فاصله 

به آن را   کنید و در اثر رص 

خرد کنید. در هر صورت،  

  Ranged Attackیک  

علیه یک موجود یا یسر   

انجام دهید و اسید را به  

 Improvisedعنوان 

Weapon   فرض کنید. در

به،   صورت وارد شدن رص 

 2d6 Acidهدف 

Damage    دریافت

 کند. یم

Alchemist’s Fire  این .

مایع چسبناک و چسبنده  

هنگام قرار گرفی   در  

معرض هوا مشتعل  

شود. به عنوان یک  یم

توانید این  اکشن، یم 

فوت   20فالسک را تا 

به   پرت کنید و در اثر رص 

آن را خرد کنید.  
Alchemist’s Fire  

سالح بداهه محسوب  

. در صورت وارد  شود یم

به، هدف در   شدن رص 

وع هر یک از   شر

 1d4ود های خنوبت 

Fire Damage   دریافت

کند. یک موجود  یم

تواند با استفاده از  یم

اکشن خود برای ریخی    

  Dexterity Checkیک 

استفاده کند تا   DC 10با 

ها را خاموش کند و  شعله 

 به آسیب پایان دهد. 

Antitoxin  موجودی که .

نوشد، به  این مایع را یم 

ساعت در   1مدت 

Item Cost Weight Item Cost Weight 

Kit, herbalism 5 gp 3 lb . Abacus 2 gp 2 lb . 
Kit, healer's 5 gp 3 lb . Acid (vial) 25 gp 1 lb . 

Kit, mess 2 sp 1 lb . Alchemist's fire (flask) 50 gp 1 lb . 
Kit, poisoner's 50 gp 2 lb . Ammunition   

Ladder (10-foot) 1 sp 25 lb . Arrows (20) 1 gp 1 lb . 
Lamp 5 sp 1 lb . Blowgun needles (50) 1 gp 1 lb . 

Lantern, bullseye 10 gp 2 lb . Crossbow bolts (20) 1 gp 1 ½lb . 
Lantern, hooded 5 gp 2 lb . Sling bullets (20) 4 cp 1 ½lb . 

Lock 10 gp 1 lb . Antitoxin (vial) 50 gp  — 
Magnifying glass 100 gp  — Arcane focus   

Manacles 2 gp 6 lb. Crystal 10 gp 1 lb . 
Mirror, steel 5 gp 1 /2 lb . Orb 20 gp 3 lb . 

Oil (flask) 1 sp 1 lb . Rod 10 gp 2 lb . 
Paper (one sheet) 2 sp  — Staff 5 gp 4 lb . 

Parchment (one sheet) 1 sp  — Wand 10 gp 1 lb . 
Perfume (vial) 5 gp  — Backpack 2 gp 5 lb . 
Pick, miner's 2 gp 10 lb . Ball bearings (bag of 1,000) 1 gp 2 lb . 

Piton 5 cp 1 /4 lb . Barrel 2 gp 70 lb . 
Poison, basic (vial) 100 gp  — Basket 4 sp 2 lb . 

Pole (10-foot) 5 cp 7 lb . Bedroll 1 gp 7 lb . 
Pot, iron 2 gp 10 lb . Bell 1 gp  — 

Potion of healing 50 gp 1 /2 lb . Blanket 5 sp 3 lb . 
Pouch 5 sp 1 lb . Block and tackle 1 gp 5 lb . 
Quiver 1 gp 1 lb . Book 25 gp 5 lb . 

Ram, portable 4 gp 35 lb . Bottle, glass 2 gp 2 lb . 
Rations (1 day) 5 sp 2 lb . Bucket 5 cp 2 lb . 

Robes 1 gp 4 lb . Caltrops (bag of 20) 1 gp 2 lb . 
Rope, hempen (50 feet) 1 gp 10 lb . Candle 1 cp  — 

Rope, silk (50 feet) 10 gp 5 lb . Case, crossbow bolt 1 gp 1 lb . 
Sack 1 cp 1 /2 lb . Case, map or scroll 1 gp 1 lb . 

Scale, merchant's 5 gp 3 lb . Chain (10 feet) 5 gp 10 lb . 
Sealing wax 5 sp  — Chalk (1 piece) 1 cp  — 

Shovel 2 gp 5 lb . Chest 5 gp 25 lb . 
Signal whistle 5 cp  — Clothes, common 5 sp 3 lb . 

Signet ring 5 gp  — Clothes, costume 5 gp 4 lb . 
Soap 2 cp  — Clothes, fine 15 gp 6 lb. 

Spellbook 50 gp 3 lb . Clothes, traveler's 2 gp 4 lb . 
Spikes, iron (10) 1 gp 5 lb . Component pouch 25 gp 2 lb . 

Spyglass 1,000 gp 1 lb . Crowbar 2 gp 5 lb . 
Tent, two-person 2 gp 20 lb . Druidic focus   

Tinderbox 5 sp 1 lb . Sprig of mistletoe 1 gp  — 
Torch 1 cp 1 lb . Totem 1 gp  — 
Vial 1 gp  — Wooden staff 5 gp 4 lb . 

Waterskin 2 sp 5 lb. (full) Yew wand 10 gp 1 lb . 
Whetstone 1 cp 1 lb . Fishing tackle 1 gp 4 lb . 

 Flask or tankard 2 cp 1 lb . 
Grappling hook 2 gp 4 lb . 

Hammer 1 gp 3 lb . 
Hammer, sledge 2 gp 10 lb . 

Healer's Kit 5 gp 3 lb . 
Holy symbol   

Amulet 5 gp 1 lb . 
Emblem 5 gp  — 
Reliquary 5 gp 2 lb . 

Holy water (flask) 25 gp 1 lb . 
Hourglass 25 gp 1 lb . 

Hunting trap 5 gp 25 lb . 
Ink (1-ounce bottle) 10 gp  — 

Ink pen 2 cp  — 
Jug or pitcher 2 cp 4 lb . 
Kit, climber's 25 gp 12 lb . 
Kit, disguise 25 gp 3 lb . 
Kit, forgery 15 gp 5 lb . 
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 ها ندارد. Constuctو   Undeadای برای دارد. فایده  Advantageدن های نجات مقابل مسموم شتاس

Arcane Focus .  که برای هدایت قدرت    – دست  و عصا یا مواردی مشابه گوی، کریستال، میله، چوب   –یک یسر  خاص

 Arcaneتواند از چنی   اشیای  به عنوان سورشر، وارالک یا ویزارد یم آرتیفیش، ها طراچ شده است. یک جادو و اسپل 

Focus  توضیح داده شده است.   10استفاده کند، همانطور که در فصل 

Ball Bearings شان بریزید و یک ناحیه مربیع و  های فلزی کوچک را از کیسه توانید این توپ . به عنوان یک اکشن، یم

کند باید در یک تاس نجات  ت را بپوشانید. موجودی که در این منطقه حرکت یم فوت اس   10همسطح که به طول 

Dexterity  باDC 10    موفق شود یا روی زمیProne    شود. موجودی که با نصف شعت در منطقه حرکت کند نیازی به

 ریخی   تاس نجات ندارد. 

Block and Tackle ته شده است و یک قالب برای اتصال به اشیاء. این  ها باف که به آن ها با کابیل  ای از قرقره . مجموعه

ید. دهد تا چهار برابر وزی  را که یم مجموعه به شما امکان یم   توانید به طور معمول بلند کنید را باال بت 

Book اطالعات مربوط به حوزه خایص از افسانه . یک کتاب ممکن است حاوی شعر، گزارش ، ها، نمودارها و  های تاریج 

اعات نویم یا تقریبا هر چت   دیگری باشد که یم یادداشت 
توان با استفاده از می   یا تصاویر آن را نشان داد. های  در مورد اخت 

 شود(. است )که بعدا در این بخش توضیح داده یم  Spellbookکتای  حاوی اسپل یک 

Caltropsفوت    5ک منطقه مربیع که در یک ضلع توانید محتویات این کیسه را برای پوشاندن ی. به عنوان یک اکشن، یم

موفق شود یا حرکت    DC 15با  Dexterity Saving Throwشود باید در است خرج کنید. هر موجودی که وارد منطقه یم 

فوت   10دریافت کند. دریافت این آسیب شعت راه رفی   موجود را  Piercing Damage 1در این نوبت را متوقف کند و  

بازیای  کند. موجودی که در این منطقه با نصف شعت راه حرکت   Hit Point 1ی  که موجود حداقل دهد تا زما کاهش یم 

 کند نیازی به ریخی   تاس نجات ندارد. یم

Candle تاباند. فوت دیگر نور کم یم  5فوی  نور شدید و   5ساعت در شعاع   1. شمع به مدت   

Case, Crossbow Bolt توانید تا بیست تت  . این جعبه چوی  یمCrossbow  .را در خود جای دهد 

Case, Map or Scroll تواند تا ده ورق کاغذ رول شده یا پنج کاغذ پوست  رول شده را در  ای یم . این کیف چریم استوانه

 خود جای دهد. 

Chain 10. زنجت  دارای Hit Point  است. با یکStrength Check  باDC 20  توان آن را شکست. یم 

Climber’s Kit توانید از  های کوهنوردی مخصوص، نوک چکمه، دستکش و افسار است. یم . کیت کوهنوردی شامل میخ

از   فوت  25توانید بیش از دهید، نیم کیت کوهنوردی با یک اکشن برای محکم شدن استفاده کنید. وقت  این کار را انجام یم

 فوت از آن نقطه باال بروید.   25توانید بدون باز کردن خود بیش از اید سقوط کنید و نیم ای که در آنجا محکم شده نقطه 

Component Pouch های  برای نگهداری تمام اجزای مادی  . یک کیسه کمربندی چریم کوچک و ضد آب که دارای محفظه

زای  که هزینه خاص دارند )همانطور که در  ای است که برای اسپل خود نیاز دارید، به جز آن دسته از اجو سایر اقالم ویژه 

 توضیحات اسپل آورده شده است(. 

Crowbar استفاده از دیلم به .Strength Checkها استفاده کرد توان از دیلم در آن یم   های  کهAdvantage  دهد. یم 

Druidic Focus . چوب خاص دیگری، عصای    ای ساخته شده از شخدار یا دست  یا گرزه ای از دارواش یا راج، چوب شاخه

ون کشیده شده است، یا یک توتم خاص شامل پر، خز، استخوان و دندان حیوانات   که به طور کامل از یک درخت زنده بت 

 Spellcastingتواند از چنی   شیت  به عنوان توضیح داده شده است، یک درویید یم   10قدس. همانطور که در فصل م

Focus  .استفاده کند 

Fishing Tackleنخ ابریشیم، جوب ، ه های فوالدی، وزنه پنبه، قالب . این کیت شامل یک میله چوی  ، گت  های  های شی 

 مخمیل و توری باریک است. 

Healer’s Kitتوانید از کیت برای  . یک کیسه چریم حاوی باند، مرهم و آتل. این کیت ده شارژ دارد. به عنوان یک اکشن، یم

 استفاده کنید.  Wisdom (Medicine) Check  دارد بدون نیاز به  Hit Point 0به ثبات رساندن موجودی که 
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Holy Symbol کشد، یا  . نمادی از یک خدا یا گرویه از خدایان. ممکن است گردنبندی باشد که نمادی الیه را به تصویر یم

ای از یک مراسم مقدس را در خود جای  ای کوچک که قطعه همان نماد که به دقت روی یک ست  حکایک شده است، یا جعبه 

تواند از نماد مقدس به  : قوانی   جادو توضیح داده شده است، یک کلریک یا پاالدین یم 3داده است. همانطور که در بخش  

د، به طور  استفاده کند. برای استفاده از نماد به این روش، جادوگر باید آن را در دست بگ Spellcasting Focusعنوان  ت 

 آشکار بپوشد یا آن را روی ست  خود قرار دهد. 

Holy Water فوی  خود بپاشید یا آن را   5توانید محتویات این فالسک را روی موجودی در فاصله . به عنوان یک اکشن، یم

بریزید و    Ranged Attackفوی  پرتاب کنید تا در هنگام برخورد متالیسر شود. در هر صورت، علیه یک موجود   20تا فاصله 

ید. اگر هدف یک   2d6 Radiantباشد،   Undeadیا  Fiendآب مقدس را به عنوان یک سالح بداهه در نظر بگت 

Damage   کند. یک کلریک یا پاالدین ممکن است با انجام یک مراسم خاص آب مقدس ایجاد کند. اجرای این  دریافت یم

شود و نیاز است که اجراکننده یک اسپل اسالت لول  استفاده یم gp 25 کشد، از پودر نقره به ارزشساعت طول یم  1مراسم  

 رصف کند.  1

Hunting Trap . دار را تشکیل  کنید، این تله شکاری یک حلقه فوالدی دندانه وقت  از اکشن خود برای تنظیم آن استفاده یم

. تله توسط یک زنجت  سنگی   به یک  شود گذارد، بسته یم دهد که وقت  موجودی روی صفحه فشاری در مرکز قدم یم یم

گذارد باید در  شود. موجودی که روی آن قدم یمای که در زمی   فرو رفته است متصل یم جسم ی  حرکت مانند درخت یا میله

دریافت کند و حرکت خود را متوقف   1d4 Piercing Damageموفق شود یا  DC 10با  Dexterity Saving Throwیک 

. یک  شود فوت طول( محدود یم  3کند. پس از آن، تا زمای  که موجود از تله رها شود، حرکت آن به طول زنجت  )معموال 

استفاده کند و خود یا موجود دیگری را که در   DC 13با  Strength Checkتواند از اکشن خود برای ریخی   موجود یم 

سش است را   کند. به موجود در تله وارد یم Piercing Damage 1از تله آزاد کند. هر تاس توانای  ناموفق  دست 

Lamp تاباند. پس از روشن شدن، به ازای هر یک فالسک سوخت  فوت دیگر نور کم یم  30فوت نور روشن و   15. یک المپ

 ماند. ساعت روشن یم  6

Lantern, Bullseye تاباند. پس از روشن  فوت دیگر نور کم یم  60ی  نور روشن و فو 60. این فانوس در یک مخروط

 ماند. ساعت روشن یم   6 روغنشدن، به ازای هر یک فالسک 

Lantern, Hooded  تاباند. پس از روشن شدن، به  فوت دیگر نور کم یم  30فوت نور روشن و   30. این فانوس در شعاع

پوشش آن را پایی   بیاورید و نور را به  توانید وان یک اکشن، یم ماند. به عنساعت روشن یم  6ازای هر یک فالسک سوخت 

 فوی  کاهش دهید.  5نور کم در شعاع 

Lock .شود. بدون کلید، موجودی که در استفاده از قفل همراه یک کلید ارائه یمThieves’ Tools   تواند این  مهارت دارد یم

د که قفل باز کند. دی   DC 15موفق با   Dexterity Checkقفل را با یک  های بهت  با  ام شما ممکن است تصمیم بگت 

س هستند. قیمت   های باالتر در دست 

Magnifying Glass ی مشاهده کنید. بی   به شما اجازه یم . ذره ، به عنوان  دهد اشیاء کوچک را با دقت بیشت  همچنی  

وع آتش مفید است.   به روشنای  نور خورشید،  روشن کردن آتش با ذره جایگزیت  برای سنگ چخماق و فوالد در هنگام شر
بی  

بی   به هر تاس توانای  برای برریس یک یسر  کوچک یا با  دقیقه زمان نیاز دارد. یک ذره   5ور شدن و حدود تیت  برای شعله 

 دهد. یم  Advantageجزئیات زیاد 

Menacles تواند یک موجود بنده فلزی یم.  این دستSmall   یاMedium  را ببندد. فرار از آن نیاز به یکDexterity 

Check   موفق باDC 20  بند یک کلید دارد. . بدون کلید، موجودی که در استفاده از  دارد. هر مجموعه دستThieves’ 

Tools   تواند آن را با یک مهارت دارد یمDexterity Check  وفق با  مDC 15   15بند باز کند. دست Hit Point   .دارد 

Mess Kit شود و یک طرق آن  . این جعبه حلت  حاوی یک فنجان و کارد و چنگال ساده اسست. جعبه به هم متصل یم

 تواند به عنوان ظرف پخت و پز و دیگری به عنوان بشقاب یا کاسه کم عمق استفاده شود. یم

Oil 1شود که سک سفایل عرضه یم . روغن معموال در یک فال Pint  ( را در خود جای یم مییل  570)معادل دهد. به عنوان  لیت 

فوی    20فوی  خود بپاشیید یا آن را تا فاصله  5توانید روغن موجود در این فالسک را روی موجودی در فاصله  یک اکشن، یم 

به خرد شود. علیه یک موجود یا یسر   بریزید و روغن را سالح بداهه فرض کنید. در    Ranged Attackپرتاب کنید تا در اثر رص 

به، هدف با روغن پوشانده یم   Fireدقیقه(   1شود. اگر هدف قبل از خشک شدن روغن )پس از صورت وارد شدن رص 

Damage   5دریافت کند، هدف Fire Damage  توانید یک  کند. همچنی   یم اضافه از روغن در حال سوخی   دریافت یم
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یط که سطح آن صاف باشد.    5ای به مساحت را روی زمی   بریزید تا منطقه فالسک روغن  فوت مرب  ع را بپوشاند، البته به شر

کند،  شود یا نوبت خود را در آنجا تموم یم سوزد و به هر موجودی که وارد منطقه یم دور یم   2اگر روشن شود، روغن به مدت 

5 Fire Damage  تواند این آسیب را دریافت کند. ک بار یم زند. یک موجود در هر نوبت فقط ییم 

Poison, Basic توانید از سم موجود در این شیشه برای پوشاندن یک اسلحه . یمSlashing  یاPiercing    3یا حداکتر  

قطعه مهمات استفاده کنید. استفاده از سم یک اکشن است. موجودی که توسط سالح یا مهمات سیم مورد اصابت قرار  

د باید یم دریافت کند. پس   1d4 Poison Damageموفق شود یا  DC 10با   Constitution Saving Throwدر یک   گت 

 کند. دقیقه قبل از خشک شدن قدرت خود را حفظ یم   1از استفاده، سم به مدت 

Potion of Healing که مایع قرمز جادوی  در این شیشه را یم 
کند.  بازیای  یم  2d4 + 2 Hit Pointنوشد، . شخصیت 

 نوشیدن یا نوشاندن معجون یک اکشن است. 

Pouch تت   20تواند تا ای یا چریم یم . یک کیسه پارچهSling   تت   50یاBlowgun  .یک کیسه   را در خود جای دهد

شود )که قبال در این بخش توضیح داده شده  نامیده یم  Component Pouchسپل،  دار برای نگهداری اجزای ا محفظه 

 است(. 

Quiver دان یم  تت  کمان را در خود جای دهد.  20تواند تا . یک تت 

Ram, Portable توانید از یک دژکوب قابل حمل استفاده کنید. با انجام این کار، در . برای شکسی   درها یمStrength 

Check  + تواند به شما در استفاده از دژکوب کمک کند و به تاس شما  کنید. یک کاراکت  دیگر یم دریافت یم   4مربوط

Advantage  .دهد 

Rations  ه شامل غذاهای خشک مناسب برای سفرهای طوالی های خشک، گوشت خشک و  مدت، از جمله میوه . جت 

 آجیل است. 

Rope, Hempen (50 ft.) 2رای . طناب ساخته شده از کنف دا Hit Point  است و باStrength Check  باDC 17   پاره

 شود. یم

Rope, Silk (50 ft.) 2. طناب ساخته شده از ابریشم دارای Hit Point  است و باStrength Check   باDC 17   پاره

 شود. یم

Scale, Merchant’s پوند است. با استفاده    2ا ها تای مناسب از وزنه . شامل یک ترازوی کوچک، چند کفه ترازو و مجموعه

ی کنید تا به تعیی   ارزش آنتوانید وزن دقیق اشیاء کوچک، مانند فلزات گرانبها خام یا کاالهای تجاری را اندازه از آن، یم  ها  گت 

 کمک کنید. 

Spellbook .   وری است. کتای  با جلد چریم با کتاب اسپل برای ویزارد وشی    صفحه کاغذ خایل مناسب برای ن 100ها رص 

 ها. اسپل 

Spyglass شوند. نمای  یم شوند تا دو برابر اندازه خود بزرگ . اجسایم که از طریق دوربی   مشاهده یم 

Tent .یک پناهگاه ساده و قابل حمل، یک چادر دو نفره . 

Tinderbox زنه )معموال پارچه خشک آغشته به روغن کم(  . این ظرف کوچک دارای سنگ چخماق، میله فوالدی و آتش

یا هر چت   دیگری با سوخت فراوان   – شود. استفاده از آن برای روشن کردن مشعل است که برای برافروخی   آتش استفاده یم 

 کشد. ل یم دقیقه طو   1عمیل است. روشن کردن هر آتش دیگری   –و بدون پوشش  

Torch تاباند. اگر با مشعل  فوت دیگر نور کم یم 20فوی  نور روشن و  20سوزد و در شعاع ساعت یم   1. یک مشعل به مدت

به وارد شود،   کند. وارد یم  Fire Damage 1سوزان حمله از نزدیک بکنید و رص 

Equipment Packs 
ات اولیه ای از وسایل ماجراجوی  مفید است که در یک  جموعهکنید شامل مای که از کلس خود دریافت یم تجهت  

ات اولیه خود را خریداری  اند. محتویات این بستهبسته قرار داده شده  ها در اینجا ذکر شده است. اگر تجهت  

تر از خرید اقالم به  ای را با قیمت نشان داده شده خریداری کنید، که ممکن است ارزانتوانید بستهکنید، یم یم

 اگانه باشد. صورت جد
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Burglar’s Pack (16 gp) یک کیسه حاوی ، فوت ریسمان،  Ball Bearing  ،10 1000. شامل یک کوله پشت 

ه فالسک روغن،  Hooded Lantern ،2، یک Piton 10، یک چکش، Crowbarشمع، یک   5یک زنگ،    5جت 

فوت طناب کنق  است که  50و یک عدد قمقمه حاوی آب است. این بسته همچنی   دارای  Tinderboxروز، یک 

 به کناره آن بسته شده است. 

Diplomat’s Pack  (39 gp) ،های ای از لباس ها و طومارها، مجموعهکیس برای نقشه  2. شامل صندوقچه

ورق کاغذ، یک شیشه عطر، مهر و موم   5فالسک روغن،   2قلم جوهری، یک چراغ، فاخر، یک بطری جوهر، یک 

 و صابون. 

Dungeoneer’s Pack (12 gp) .  یک ، ه Piton  10، یک چکش، Crowbarشامل یک کوله پشت  روز،   10، جت 

فوت طناب کنق  است که به   50و یک عدد قمقمه حاوی آب است. این بسته همچنی   دارای  Tinderboxیک 

 کناره آن بسته شده است. 

Entertainer’s Pack (40 gp) ،کیسه خواب ، ه  5ست لباس،  2. شامل یک کوله پشت  روز، یک   5شمع، جت 

 .Disguise Kitقمقمه آب و یک 

Explorer’s Pack (10 gp) یک کیسه خواب، یک ،   Tinderbox ،10، یک  Mess Kit. شامل یک کوله پشت 

ه  که به کناره آن بسته   فوت طناب کنق  است 50روز و یک قمقمه آب. این بسته همچنی   دارای  10مشعل، جت 

 شده است. 

Priest’s Pack (19 gp) . ،یک پتو ، ، یک صندوق صدقات، Tinderboxشمع، یک   10شامل یک کوله پشت 

ه   روز و یک قمقمه آب.  2عود، جلیقه، جت 

Scholar’s Pack (40 gp)  یک کتاب دانش و افسانه، یک بطری جوهر، یک قلم ، . شامل یک کوله پشت 

، یک کیسه کوچک شن و یک چاقوی کوچک است. کاغ  10جوهری،   ذ پوست 

 Tools|  ابزار  
ها ممکن نیست، مثل ساخت یا تعمت  آیتم، جعل مدرک  کنند تا کاری را که بدون آنبه شما کمک یم  Toolsیا  ابزار 

آید. مهارت در  یم ها های کاراکت  در ابزار از نژاد، کلس، پیشینه و بعص  قدرتو باز کردن قفل را انجام دهید. مهارت

که مربوط به آن ابزار هست را    Ability Checkابزار به شما قابلیت اضافه کردن پروفیشنیس بونس به هر  

ممکن است از شما هنگام استفاده از ابزار  DMدهند. ابزار به یک مدل قابلیت وابسته نیستند، به طور مثال یم

ء از چوی  سخت چک  بخو  Dexterityکاری برای حک نقیسر ظریف چک منبت
اهد اما برای ساخت یک یسر

Strength  .بخواهد 

 Artisan’s Tools  گر  صنعت ابزار
شوند. مهارت در هر کدام از این ابزار ویژه همه مواردی را که برای دنبال کردن یک حرفه و یا صنعت بخواهید را شامل یم 

 دهد که پروفیشنیس بونس خود را برای کار با مدل مربوطه اضافه کنید. یم انواع این ابزار به شما اجازه 

 Disguise Kit چهره   تغیی   لوازم
شوند. مهارت با این لوازم به شما اجازه اضافه  شامل لوازم آرایش، رنگ مو و اشیاء کوچیک که برای تغیت  قیافه استفاده یم 

 دهد. کردن پروفیشنیس بونس برای تغیت  قیافه را یم 

 Forgery Kit  جعل   لوازم

، قلم و جوهر، مهر و موم، ورقه  های باریک نقره و طال و هرچت   دیگری که برای جعل اسناد نیاز  شامل انواع کاغذ، کاغذ پوست 

 دهد. باشد. مهارت با این لوازم به شما اجازه اضافه کردن پروفیشنیس بونس برای جعل اسناد را یم
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 Gaming Set  بازی  لوازم

 های مختلف، مثل تاس و ورق. مهارت با این لوازم به شما اجازه اضافه کردن پروفیشنیس بونس برای  شامل قطعات بازی 

 دهد. بازی مربوطه را یم 

  Herbalism Kitدرمای  گیاه لوازم

، هاون، کیسه و شیشه شامل ابزار گیاه  های کوچک برای  شنایس مثل قیج  باغبای 

دارو و معجون. مهارت با این لوازم به شما اجازه اضافه کردن پروفیشنیس بونس  

، برای ساخت معجون درمان  ها را یمبرای شناخت و یا استفاده از گیاه  دهد. همچنی  

(Potion of Healing و )  دارو نیاز به پروفیشنیس در این لوازم دارید. نوش 

  Musical Instrumentموسیفر   ساز

تواند از ساز برای جادو کردن استفاده کند. مهارت در هر ساز به شما  یک بارد یم 

 دهد که پروفیشنیس بونس خود را برای نواخی   ساز مربوطه اضافه کنید. اجازه یم 

  Navigator’s Toolsناوبری  ابزار

شوند. مهارت با ابزار  این گونه ابزار برای ناوبری و پیدا کردن مست  در دریا استفاده یم 

دهند که نقشه مست  کشت  را ترسیم و دنبال کنید. مهارت با  ناوبری به شما اجازه یم 

این لوازم به شما اجازه اضافه کردن پروفیشنیس بونس برای پیدا کردن راه در دریا را  

 دهد. یم

ساز  سم لوازم

 
Poisoner’s Kit 

های  شامل شیشه 

کوچک، مواد 

شیمیای  و بقیه ابزار  

مورد نیاز برای  

ساخت سموم.  

مهارت با این لوازم به  

شما اجازه اضافه کردن پروفیشنیس 

بونس برای ساخت یا استفاده از  

 دهد. سموم را یم

 ’Thieves دزدان   ابزار

Tools 

شامل سوهای  کوچک، ابزار  

دست.  ای کوچک بر روی دسته شکن، آینه قفل  ای فلزی، قیج  باریک و انت 

مهارت با این لوازم به شما اجازه اضافه کردن پروفیشنیس بونس برای شکسی    

 دهد. را یم قفل و یا از کار انداخی   تله 

 

 

 

 Artisan's Toolsگر ابزار صنعت  قیمت وزن  

8 lb. 50 gp  لوازم کیمیاگرAlchemist's supplies 

9 lb. 20 gp   لوازم آبجو سازBrewer's supplies 

5 lb. 10 gp   ابزار خطاطCalligrapher's supplies 

6 lb. 8 gp   ابزار نجارCarpenter's tools 

6 lb. 15 gp  کش ابزار نقشهCartographer's tools 

5 lb. 5 gp  دوز  ابزار پینهCobbler's tools 

8 lb. 1 gp    لوازم آشییCook's utensils 

5 lb. 30 gp  گر ابزار شیشهGlassblower's tools 

2 lb. 25 gp  ساز ابزار جواهرJeweler's tools 

5 lb. 5 gp  کار ابزار چرمLeatherworker's tools 

8 lb. 10 gp  کار ابزار سنگMason's tools 

5 lb. 10 gp  لوازم نقاشPainter's supplies 

3 lb. 10 gp  گر ابزار سفالPotter's tools 

8 lb. 20 gp  گر  ابزار آهنSmith's tools 

10 lb. 50 gp   ابزار رسهم بندیTinker's tools 

5 lb. 1 gp   ابزار نساجWeaver's tools 

5 lb. 1 gp  کار ابزار منبتWoodcarver's tools 

 Toolsابزار  قیمت گرم(   450)به واحد پوند معادل وزن  

3 lb. 25 gp   لوازم تغیی  چهرهDisguise kit 

5 lb. 15 gp  لوازم جعلForgery kit 

3 lb. 5 gp درمای  لوازم گیاهHerbalism kit 

2 lb. 25 gp   ابزار ناوبریNavigator’s tools 

2 lb. 50 gp ساز لوازم سمPoisoner’s kit 

1 lb. 25 gp   ابزار دزدانThieves’ tools 

 Musical Instrumentساز موسیفر  قیمت وزن  

6 lb. 30 gp   انبان  یBagpipes 

3 lb. 6 gp   طبلDrum 

10 lb. 25 gp   دالسیمرDulcimer 

1 lb. 2 gp   فلوتFlute 

2 lb. 35 gp  لوتLute 

2 lb. 30 gp   چنگ رویمLyre 

2 lb. 3 gp   بوقHorn 

2 lb. 12 gp  فلوت(  موسیقار )پنPan flute 

1 lb. 2 gp  شاْومShawm 

1 lb. 30 gp  )  Violویول )ویوالی زانوی 

 Gaming Setلوازم بازی  قیمت وزن  

- 1 sp   ست تاسDice set 

½ lb. 1 gp   ست بازیDragonchess set 

- 5 sp  ست ورقPlaying card set 

- 1 gp  ست بازیThree-Dragon Ante set 
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 سازی های شخیص گزینه   : 6 فصل
، نژاد، کلس و پیشینه توانای   کند و جزئیات  های شخصیت شما را در بازی مشخص یم ترکیب امتیازهای توانای 

های  برای تنظیم  کند. حت  در کلس و نژاد خود، گزینهکنید کاراکت  شما را از دیگران متمایز یم شخصیت  که ایجاد یم 

خواهند یک  یم – ام با اجازه دی   –ها د. اما بعص  بازیکن تواند انجام دهد داری دقیق کارهای  که شخصیت شما یم

 قدم فراتر بروند. 

.  Featو  Multiclassکنید: سازی شخصیت شما تعریف یم کتاب دو قانون اختیاری برای شخص   6فصل 

Multiclass  دهد چند کلس را با هم ترکیب کنید و یم  به شما امکانFeat نید  تواهای خایص هستند که یمها گزینه

د که این قوانی   اختیاری در  ام شما تصمیم یم به جای افزایش امتیازهای توانای  با کسب لول، انتخاب کنید. دی گت 

 .  کمپی   شما موجود هستند یا خت 

Multiclass 

Multiclass  د  دهدهد که در چند کلس لول کسب کنید. انجام این کار به شما این اجازه را یم به شما این امکان را یم

های چند کلس، به مفهوم شخصیت مورد عالقه خود برسید، شخصیت  که ممکن است در  که با ترکیب توانای  

 های استاندارد کلس پیدا نشود. یک از گزینه هیچ

با این قانون اختیاری، شما این امکان را دارید که هر زمان که لول شما باال رفت، به جای کلس فعیل خود در یک  

شوند تا سطح شخصیت یا  های شما با هم جمع یم سب کنید. سطوح شما در تمام کلس کلس جدید لول ک

Character Level   شما مشخص  شود. به عنوان مثال، اگر سه لول در ویزارد و دو لول در فایت  دارید، یک

 هستید.  5شخصیت لول 

فت در سطوح، ممکن است در درجه اول عضو کلس اصیل خود باق  بمانید و  فقط چند لول در کلس دیگری   با پیشر

پشت ش گذاشته خود   داشته باشید، یا ممکن است به طور کامل مست  خود را تغیت  دهید و هیچوقت به کلس 

فت کنید. در مقایسه با یک شخصیت  تک   وع به پیشر نگاه نکنید. حت  ممکن  است در کلس سوم یا چهارم شر

 کنید. ی  تنوع یم کلیس در همان لول، شما مقداری تمرکز را قربا

 نیازها پیش 
ایط بودن برای یک کلس جدید، باید پیش  های امتیاز نیاز برای واجد شر

توانای  کلس فعیل و کلس جدید را داشته باشید، همانطور که در جدول  

د با  نشان داده شده است. به عنوان مثال، یک باربارین که تصمیم یم گت 

  Wisdom 13و  Strengthکند، باید امتیاز   Multiclassکلس درویید 

باالتر داشته باشد. از آنجای  که آموزش کامل یک کاراکت  مبتدی را  یا 

اید، باید در کلس جدید شی    ع به تخصص برسید که با  دریافت نکرده 

 شود. امتیاز توانای  باالتر از حد متوسط نشان داده یم 

 Experience Points  | امتیاز تجربه 
دست آوردن یک سطح همیشه بر اساس لول کل کاراکت  شما است، نه لول شما در یک کلس  هزینه تجربه برای به 

را   8کاق  برای رسیدن به لول   XPهستید، برای باال رفی   سطح باید  1/ فایت   6خاص. بنابراین، اگر شما یک کلریک 

 بدست آورید. 

 Hit Points and Hit Dice  |جان و تاس جان  
ید. فقط هنگایم را یم  1های باالتر از لول   Hit Pointکلس جدید خود مقدار   از  یک کلس را    1لول  Hit Pointگت 

ید که یک کاراکت  لول یم  باشید.  1گت 

خود را مشخص کنید.    Hit Diceکنید تا مقدار هایتان را جمع یمهای اعطا شده توسط همه کالس Hit Diceهمه 

 امتیاز توانای  حداقل  کلس
ARTIFICER Intelligence 13 

BARBARIAN Strength 13 
BARD Charisma 13 

CLERIC Wisdom 13 
DRUID Wisdom 13 

FIGHTER Strength 13   یا  Dexterity 13 
MONK Dexterity 13    و  Wisdom 13 

PALADIN Strength 13   و   Charisma 13 
RANGER Dexterity 13   و  Wisdom 13 
ROGUE Dexterity 13 

SORCERER Charisma 13 
WARLOCK Charisma 13 
WIZARD Intelligence 13 
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 آنتوانید به تند، یمها از یک نوع هس اگر تاس 
ی

  d10ها را با هم جمع کنید. به عنوان مثال، فایت  و پاالدین تاس سادیک

های متفاوی  های شما تاس دارید. اگر کلس  10d10 Hit Diceباشید   5/ پاالدین  5دارند، بنابراین اگر شما یک فایت  

  5d8 Hit Diceو  5d10هستید  5/ کلریک  5دین ها را جداگانه دنبال کنید. برای مثال، اگر شما یک پاال دارند آن

 دارید. 

 Proficiency Bonus  | امتیاز مهارت 
امتیاز مهارت شما همیشه بر اساس سطح کیل کاراکت  شما است، نه لول شما در یک کلس خاص. به عنوان مثال،  

 ت. + اس3را دارید که  5هستید، امتیاز مهارت یک کاراکت  لول  2/ روگ  3اگر یک فایت  

 Proficiencies | ها  مهارت 
وع آن کلس را به دست  کنید، فقط برچ  از مهارت هنگایم که در کلیس غت  از کلس اول خود سطح کسب یم  های شر

 آورید. یم

 های به دست آمده مهارت کلس
ARTIFICER Light armor ، medium armor ، shields ، thieves' tools ، tinker's tools 

BARBARIAN Shields ، simple weapons ، martial weapons 
BARD Light armor ،  ،یک ساز به انتخاب خود  یک اسکیل به انخاب خود 

CLERIC Light armor ، medium armor ، shields 
DRUID Light armor ، medium armor ، shields کنند( )دروییدها زره یا ست  فلزی استفاده نیم 

FIGHTER Light armor ، medium armor ، shields ، simple weapons ، martial weapons 
MONK  Simple weapons ، shortswords 

PALADIN Light armor ، medium armor ، shields ، simple weapons ، martial weapons 
RANGER Light armor ، medium armor ، shields ، simple weapons ، martial weapons ، یک اسکیل از لیست اسکیل کلس 
ROGUE Light armor ،  ،یک اسکیل از لیست اسکیل کلس thieves' tools 

SORCERER — 
WARLOCK Light armor ، simple weapons 
WIZARD — 

 

 Class Features  |   های کلسقابلیت 
کنید. با این حال،  های آن را برای آن لول دریافت یم آورید، قابلیت وقت  سطح جدیدی را در یک کلس به دست یم 

ی دارند: ها در مولت  برچ  از قابلیت   Channel Divinity ،Extra Attack  ،Unarmoredکلس قوانی   بیشت 

Defense  وSpellcasting . 

Channel Divinity 

 را یم  Channel Divinityاگر از قبل قابلیت 
ی

اید، اثرهای  دهد لویل کسب کردهرا دارید و در کلیس که این ویژیک

Channel Divinity  کنید اما دریافت مجدد این قابلیت، امکان استفاده اعطا شده توسط کلس جدید را کسب یم

آورید که به لول کلیس برسید که به طور  به دست یمهای بیشت  دهد. شما فقط زمای  استفاده اضاق  از آن را نیم 

توانید در بی    هستید یم Cleric 6/Paladin 4کند. به عنوان مثال، اگر شما یک ها را به شما اعطا یم مستقیم آن

احت   لول باالی  دارید که   Channel Divinityها دو بار از است 
استفاده کنید، زیرا در کلس کلریک به اندازه کاق 

 استفاده یم استفاده
ی

توانید هر یک از اثرهای  کنید، یم های بیشت  را کسب کرده باشید. هر زمان که از این ویژیک

Channel Divinity  های خود انتخاب کنید. را از بی   کلس 

Extra Attack 

شوند. با این قابلیت  ها با هم جمع نیم را از بیش از یک کلس به دست آورید، قابلیت  Extra Attackاگر قابلیت  

کلس فایت     Extra Attackتوانید )همانطور که توانید بیش از دو حمله انجام دهید، مگر اینکه قابلیت بگوید یمنیم 

 Extraت داشی   است در صور  Warlock Invocationکه یک   Thirsting Bladeاست(. به طور مشابه، 

Attack  دهد. حمالت اضاق  انجام نیم 
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 Unarmored Defense 

 توانید دوباره آن را از کلس دیگری دریافت کنید. را دارید، نیم  Unarmored Defenseاگر از قبل قابلیت 

Spellcasting 

در هر یک کلس    ها و تا حدی به لول های شما در همه کلس ظرفیت شما برای جادوگری تا حدی به مجموع لول 

 دارد. هنگایم که قابلیت  
ی

را از بیش از یک کلس دارید، از قوانی   زیر استفاده کنید. اگر   Spellcastingبستیک

را فقط از یک کلس دارید، قوانیت  را که در آن کلس توضیح داده شده   Spellcastingکلسه هستید اما قابلیت چند 

 کنید. است را دنبال یم 

 Spells Known and Prepared| های  که آماده دارید انید و اسپلدهای  که یماسپل

توانید برای هر کلس به صورت جداگانه اسپل آماده کنید،  دانید و یم های  را یم کنید که چه اسپلشما مشخص یم 

ول  هستید، سه اسپل رنجر ل Ranger 4/Wizard 3گوی  تنها عضو آن کلس هستید. به عنوان مثال، اگر شما یک 

یپ ویزارد یم3دانید. به عنوان یک جادوگر لول را بر اساس لول خود در کلس رنجر یم  1 دانید و کتاب  ، سه کنت 

رسیدید دریافت کردید(   3ها )دو اسپیل که وقت  به لول اسپل شما حاوی ده اسپل ویزاردی است که دوتای آن 

توانید شش اسپل ویزارد را از کتاب اسپل  است، یم 16شما  Intelligenceباشند. اگر   2های لول توانند اسپلیم

 خود آماده کنید. 

های شما مرتبط است و هنگام اجرای اسپل از قابلیت  دانید یا آماده دارید به ییک از کلس هر اسپیل که یم 

Spellcasting  کنید. به طور مشابه، یک   آن کلس استفاده یمSpellcasting Focus   مانند نشان مذهت

(Holy Symbolفقط برای اسپل ) .های کلس مرتبط با آن قابل استفاده است 

 Spell Slots| ها اسپل اسالت

)گرد شده به   های خودنییم از لول های بارد، کلریک، درویید و ویزارد، در کلس  های خودتمام لول با جمع کردن 

( در کلس  ( در کلس  های خودیک سوم لول های آرتیفیش، پاالدین و رنجر و پایی   های فایت  یا  )گرد شده به پایی  

های موجود خود را تعیی    را دارید( اسپل اسالت  Arcane Tricksterیا  Eldritch Knightکلس روگ )اگر ساب

 کنید. یم

را   Spellcastingاگر توسط بیش از یک کلس قابلیت 

اید، این جدول ممکن است اسپل  دریافت کرده 

های  از لول باالتر از توانای  اجرای اسپل شما  اسالت

ها  توانید از آن اسالت ارائه دهد. در این صورت، یم 

های لول  ا فقط برای اجرای اسپلاستفاده کنید ام

زنید هنگام  تری که یمتر خود. اگر اسپل لول پایی   پایی   

ی دارد، مانند   اجرا با اسپل اسالت لول باالتر اثر بهت 

Burning Hands توانید از اثر تقویت شده  ، یم

استفاده کنید، حت  اگر هیچ اسپیل در آن لول باالتر  

 ندارید. 

 Ranger 4/Wizardا همان به عنوان مثال، اگر شم

هستید، هنگام تعیی   اسپل اسالت خود یک کاراکت    3

، سه  1اسالت لول  4شوید و محسوب یم   5لول 

رنجر را   2و همچنی   اسپل لول  3دارید. با این حال، شما هیچ اسپل لول  3و دو اسالت لول   3اسالت لول 

دانید استفاده کنید و در صورت  های  که یمرای اجرای اسپلها بهای آن لول تتوانید از اسپل اسالتدانید. یمنیم 

 ها را تقویت کنید. امکان اثرات آن

Pact Magic 

MULTICLASS SPELLCASTER    اسپل اسالت به ازای لول اسپل 
LVL. 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 

ST1 2 — — — — — — — — 
ND2 3 — — — — — — — — 
RD3 4 2 — — — — — — — 
TH4 4 3 — — — — — — — 
TH5 4 3 2 — — — — — — 
TH6 4 3 3 — — — — — — 
TH7 4 3 3 1 — — — — — 
TH8 4 3 3 2 — — — — — 
TH9 4 3 3 3 1 — — — — 
TH10 4 3 3 3 2 — — — — 
TH11 4 3 3 3 2 1 — — — 
TH12 4 3 3 3 2 1 — — — 
TH13 4 3 3 3 2 1 1 — — 
TH14 4 3 3 3 2 1 1 — — 
TH15 4 3 3 3 2 1 1 1 — 
TH16 4 3 3 3 2 1 1 1 — 
TH17 4 3 3 3 2 1 1 1 1 
TH18 4 3 3 3 3 1 1 1 1 
TH19 4 3 3 3 3 2 1 1 1 
TH20 4 3 3 3 3 2 2 1 1 
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های  که از  توانید از اسپل اسالتوارالک را دارید، یم  Pact Magicو هم قابلیت    Spellcastingاگر هم قابلیت 

Pact Magic  های  با قابلیت ا از کلس دانید یهای  که یمآورید برای اسپل به دست یمSpellcasting  اید  آماده کرده

های وارالیک  اید برای اجرای اسپلدریافت کرده   Spellcastingهای  که از اسالت توانید از اسپلاستفاده کنید و یم 

 دانید استفاده کنید. که یم

Feats 

دهد. این  ای یمهای ویژه ای از تخصص است که به یک شخصیت قابلیت دهنده استعداد یا حوزه نشان Featیک 

 دهد است. های فراتر از آنچه یک کلس ارائه یمشامل آموزش، تجربه و توانای  

 بهبود امتیاز توانای  )در لول 
ی

، کلس شما ویژیک . با  دهد ( را به شما یم Ability Score Improvementهای معی  

 رصف نظر کنید و به جای آن ، یمFeatاستفاده از قانون اختیاری 
ی

دلخواه خود   Featتوانید از استفاده از آن ویژیک

را فقط یک بار انتخاب کنید، مگر اینکه در توضیحات آن خالف این گفته   Featتوانید هر را دریافت کنید. شما یم 

 شده باشد. 

را از دست دهید،   Featمشخص شده آن را داشته باشید. اگر پیش نیاز یک  باید پیش نیاز  Featبرای انتخاب یک 

  Feat Grapplerتوانید از آن استفاده کنید. به عنوان مثال، تا زمای  که پیش نیاز آن را دوباره به دست نیاورید نیم 

  –کاهش یابد   13به زیر  شما به نحوی  Strengthیا باالتر داشته باشید. اگر    Strength 13کند که شما را ملزم یم 

 که قدرت شما بازیای  نشود نیم  – مثال با یک نفرین 
 مند شوید. بهره  Grapplerتوانید از تا زمای 

 اند: آوری شده های رسیم بازی به ترتیب حروف الفبا جمع Featدر ادامه، 

Actor 

 Player’s Handbookمنبع: 

 آورید: به دست یمبا مهارت در تقلید و فن نمایش، مزایای زیر را 

• Charisma  یابد. افزایش یم  20عدد تا حداکتر  1شما 

و  Charisma (Deception)های توانای  کنید خود را به عنوان یک فرد متفاوت نشان دهید، در تاسهنگایم که سیع یم •

Charisma (Performance) ،Advantage  .دارید 

دقیقه   1شود را تقلید کنید. باید حداقل وسط موجودات دیگر ایجاد یمتوانید گفتار شخص دیگری یا صداهای  که تشما یم •

 Charismaعلیه  Wisdom (Insight)صحبت شخص یا صدای موجود را شنیده باشید. تاس توانای  موفقیت آمت   

(Deception) دهد که تشخیص دهد اثر جعیل است. شما به شنونده امکان این را یم 

Alert 

 Player’s Handbookمنبع: 

 آورید: همیشه مراقب خطر هستید، مزایای زیر را به دست یم

ان  •  کنید. خود اضافه یم Initiative+ به 5مت  

 ( شوید. Surprisedتوانید غافلگت  )وقت  هوشیار هستید نیم •

 ندارند.  Advantageشوند، در حمله به شما موجودات دیگر هنگایم که توسط شما دیده نیم •

Artificer Initiate 

 Tasha’s Cauldron of Everythingمنبع: 

 اید: را یاد گرفته Artificerهای یک برچ  از خالقیت

یپ و یک اسپل لول  • ید. یاد یم Artificerهای را به انتخاب خود از لیست اسپل 1یک کنت  توانای  شما برای  Intelligenceگت 

 ها است. اجرای این اسپل



t.me/YadollahDnD Yadollah’s Guide to D&D YadollahDnD.ir 

 
 

306 

را بدون اسپل اسالت اجرا کنید اما قبل از اینکه بتوانید دوباره آن را به این روش اجرا کنید باید   Featاین  1توانید اسپل لول یم •

احت بلند را به پایان برسانید. همچنی   یم  توانید اسپل را با استفاده از هر اسپل اسالی  که دارید انجام دهید. یک است 

توانید از آن نوع ابزار  کنید و یم( کسب یمProficiencyه انتخاب خود مهارت )( بArtisan’s Toolدر یک نوع ابزار صنعتگر )  •

 شود استفاده کنید. انجام یم Intelligenceبرای هر اسپیل که با توانای   Spellcasting Focusبه عنوان 

Athlete 

 Player’s Handbookمنبع: 

ده  اید: پشت ش گذاشتهای را برای به دست آوردن مزایای زیر تمرینات بدی  گست 

• Strength  یاDexterity  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر  1شما 

 کند. فوت حرکت استفاده یم 5( هستید، ایستادن تنها Proneهنگایم که دمر ) •

ی مانند صخره ) •   از چت  
 ( حرکت اضافه نیاز ندارد. Climbingباال رفی 

 فوت.  10( انجام دهید، به جای High Jump( یا پرش مرتفع )Long Jumpفوت دویدن یک پرش طویل ) 5توانید بعد از یم •

 

Bountiful Luck 

 Xanathar’s Guide to Everythingمنبع: 

 Halfling:  نیازپیش

مطمی     ها قرض دهید. شما اید آن را در مواقع نیاز همراهان خود، به طور عرفای  به آنای دارند که یاد گرفتهالعادهمردم شما شانس خارق

 ای از لطف شانس به شما است! افتد. مطمئنا نشانهکنید و اتفاق یمکند؛ فقط آن را آرزو یمنیستید چطور این کار را یم

توانید  آورده است، یم 1یک تاس حمله، تاس توانای  یا تاس نجات  d20کنید در اش یمفوی  مشاهده 30هنگایم که یک متحد شما که در 

 اکشن خود باعث شوید تا متحد دوباره تاس بریزد. هدف باید از نتیجه جدید تاس استفاده کند. با استفاده از ری

 استفاده کنید.  Luckyتوانید از فیت نژادی کنید، تا قبل از پایان نوبت بعدی خود نیمهنگایم که از این توانای  استفاده یم

Charger 

 Player’s Handbookمنبع: 

توانید از یک بونس اکشن استفاده کنید تا یک حمله مسلح از نزدیک علیه یک موجود  کنید، یماستفاده یم Dashهنگایم که از اکشن 

 ( دهید. Shoveانجام دهید یا آن موجود را هل )

ان   10اگر قبل از انجام این بونس اکشن حداقل  کنید  + به تاس آسیب حمله اضافه یم5فوت در یک خط صاف حرکت کرده باشید، یا مت  

به وارد شده باشد( یا هدف را ) کنید )اگر به طور فوت از خود دور یم 10اگر انتخاب کرده باشید که حمله از نزدیک انجام دهید و رص 

 موفق هل داده باشید(. 

Chef 

 Tasha’s Cauldron of Everythingمنبع: 

ی مزایای زیر را به شما یم  آشت  
 دهد: تسلط بر هت 

• Wisdom  یاConstitution  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر   1 شما 

 اید. کنید، اگر از قبل در آن ماهر نبوده( کسب یمProficiency( مهارت )Cook’s Utensilsدر استفاده از ابزار آشت   ) •

احت کوتاه، یم • یط که مواد تشکیلبه عنوان بخیسر از است  ه دهنده و ابزار آشت   را داشتتوانید غذای  ویژه طبخ کنید، به شر

خود درست کنید. در پایان    Proficiency Bonus+   4توانید به اندازه کاق  از این غذا برای موجودای  به تعداد باشید. یم

احت کوتاه، هر موجودی که از آن غذا خورده است و حداقل از یک  استفاده کرده  Hit Pointبرای بازیای   Hit Dieاست 

 کند. اضافه بازیای  یم 1d8 Hit Pointاست، 

احت بلند را به پایان یم •   Proficiency Bonusتوانید تعداد خورایک برابر با رسانید، یمبا یک ساعت کار یا زمای  که یک است 

تواند با بونس اکشن خود  آورند. ییک موجود یمساعت بعد از درست شدن دوام یم 8های ویژه تا خود آماده کنید. این خورایک

 ( دریافت کند. Temporary Hit Pointشما جان موقت ) Proficiency Bonusورایک بخورد تا برابر با یک خ
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Crossbow Expert 

 Player’s Handbookمنبع: 

ده با به  اید: دست آورده، مزایای زیر را بهCrossbowدلیل تمرین گست 

ی ) • ید. ( هستید را نادیده یمProficientکه در استفاده از آن ماهر )   Loading )Crossbowخاصیت بارگت   گت 

 دهد. نیم Disadvantageهای حمله دوربرد شما فوی  بودن یک موجود متخاصم به تاس 5در  •

توانید از بونس اکشن خود استفاده کنید  کنید، یمکنید و با یک سالح یک دست حمله یمهنگایم که از اکشن حمله استفاده یم •

 ر دست دارید حمله کنید. که د  Hand Crossbowتا با یک 

Crusher 

 Tasha’s Cauldron of Everythingمنبع: 

 کنید: ای هستید و مزایای زیر را کسب یمدر هت  خرد کردن دشمنان خود حرفه

• Strength  یاConstitution  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر  1شما 

به • توانید موجود  کند، یموارد یم Bludgeoning Damageزنید که ای یمیک بار در هر نوبت، هنگایم که شما به موجودی رص 

یط که هدف بیشت  از یک سایز از شما بزرگ 5را   تر نباشد. فوت به فضای  خایل حرکت دهید، به شر

به کریتیکایل وارد یم • وع نوبت بعدی شما تاسیم Bludgeoning Damageکنید که هنگایم که به موجودی رص  های  زند، تا شر

 شوند. ریخته یم Advantageحمله علیه آن موجود با 

Defensive Duelist 

 Player’s Handbookمنبع: 

 یا باالتر  Dexterity 13:  نیازپیش

بهProficientکه در آن ماهر )  Finesseهنگایم که یک سالح  ای ( هستید در دست دارید و موجود دیگری به شما با حمله از نزدیک رص 

به اضافه کنید تا شاید باعث   ACخود را به  Proficiency Bonusاکشن توانید با استفاده از یک ریکند، یموارد یم خود برای آن رص 

 شوید حمله خطا برود. 

Dragon Fear 

 Xanathar’s Guide to Everythingمنبع: 

 Dragonborn:  نیازپیش

 کنید: شوید. مزایای زیر را کسب یمهنگایم که خشمگی   هستید به شدت تهدیدآمت   یم

• Strength ،Constitution  یاCharisma  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر  1شما 

فوی  خود    30ر موجود در غرش کنید و ه Breath Weaponتوانید با یک استفاده از قابلیت به جای بازدم انرژی مخرب، یم •

 Charisma Modifierشما +  DC  :8  +Proficiency Bonusبریزد )   Wisdom Saving Throwرا وادار کنید که یک 

شود. در صورت شکست در تاس  تواند شما را ببیند یا بشنود به طور خودکار در این تاس نجات موفق یمشما(. هدق  که نیم

تواند دوباره تاس  ( است. اگر هدف هراسان هر آسیت  ببیند یمFrightenedشما هراسان )  دقیقه از  1نجات، هدف به مدت 

 نجات بریزد و در صورت موفقیت به اثر پایان دهد. 

Dragon Hide 

 Xanathar’s Guide to Everythingمنبع: 

 Dragonborn:  نیازپیش

 کنید: آورید. مزایای زیر را کسب یمیمهای  شبیه اجداد اژدهای  خود بوجود فلس و پنجه

• Strength ،Constitution  یاCharisma  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر  1شما 
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خود   Dexterity Modifier+  13خود را بر اساس  ACتوانید اید، یمشود. هنگایم که هیچ زریه نپوشیدهفلس شما سخت یم •

 فاده کنید و هنوز این مزایا را داشته باشید. توانید از ست  استمحاسبه کنید. شما یم

ها سالح ها نیازی به اکشن ندارد. پنجهآید. باز کردن یا جمع کردن پنجهاز نوک انگشتان شما پنجه قابل جمع شدن بوجود یم •

به غت  مسلح )توانید با آنشوند و یم( محسوب یمNatural Weaponطبییع ) . اگر با ( انجام دهید Unarmed Strikeها رص 

ان  آن به وارد کنید، به مت   کنید، به جای آسیب  وارد یم Slashing Damageخود  1d4   +Strength Modifierها رص 

Bludgeoning  .به غت  مسلح  عادی رص 

Drow High Magic 

 Xanathar’s Guide to Everythingمنبع: 

 Elf (Drow): نیازپیش

ید. اسپل های معمویل جادو یاد یمبیشت  از دارک الف توانید آن را به اراده خود بدون رصف اسپل  آموزید و یمرا یم Detect Magicگت 

، اسپل  ها یک بار بدون اسپل اسالت توانید از هر کدام از آنآموزید، که یمرا یم  Dispel Magicو  Levitateاسالت اجرا کنید. همچنی  

احت بلند بازیای  یماستفاده کنید. توانای  اجرای این دو اسپل به این ر  توانای  جادوگری شما  Charismaکنید.  وش را بعد از اتمام یک است 

 برای هر سه اسپل است. 

Dual Wielder 

 Player’s Handbookمنبع: 

 کنید: اید، مزایای زیر را کسب یمدر مبارزه با دو سالح به استادی رسیده

ان زن جداگانههنگایم که در هر دست سالح نزدیک •  شود. شما اضافه یم  AC+ به 1ای دارید، مت  

-Oneزی  )های یک دست نزدیک( استفاده کنید حت  اگر سالحTwo-weapon Fightingتوانید از مبارزه با دو سالح )یم •

handed Melee Weapon( که در دست دارید سبک )Light .نیستند ) 

توانید دو سالح یک دست را بکشید یا غالف  توانید به طور عادی یک سالح یک دست را بکشید یا غالف کنید، یمیمزمای  که  •

 کنید. 

Dungeon Delver 

 Player’s Handbookمنبع: 

 د: کنیشوند هوشیار هستید. مزایای  زیر را کسب یمها پیدا یمچالها و درهای مخق  که در بسیاری از سیاهنسبت به تله

برای تشخیص وجود درهای مخق    Intelligence (Investigation)و  Wisdom (Perception)های در تاس •

Advantage  .دارید 

ی  از تلهدر تاس •  دارید.  Advantageها ها یا مقاومت در برابر آنهای نجات جلوگت 

 کند. شما تحمیل نیم Passive Wisdom (Perception)را بر امتیاز  -5( جریمه معمول Fast Paceسفر با شعت باال )  •

Durable 

 Player’s Handbookمنبع: 

 کنید: بادوام و مقاوم هستید، مزایای زیر را کسب یم

• Constitution  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر  1شما 

نید برابر دو برابر امتیاز کریزید، حداقل جای  که از آن تاس دریافت یمیم Hit Pointبرای بازیای    Hit Dieهنگایم که یک  •

Constitution  (. 2شما است )حداقل 

Dwarven Fortitude 

 Xanathar’s Guide to Everythingمنبع: 

 Dwarf:  نیازپیش

 کنید: های شما جاری است. مزایای زیر را کسب یمخون قهرمانان دوارف در رگ
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• Constitution  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر  1شما 

مرصف کنید.  Hit Dieیک  Hit Pointتوانید برای بازیای  دهید، یمرا انجام یم Dodgeهر زمان که در مبارزه اکشن  •

ان جای  برابر با مجموع آن Constitutionتاس را بریزید، با مادیفایر   (. 1ها را بازیای  کنید )حداقل خود جمع کنید و مت  

Eldritch Adept 

 Tasha’s Cauldron of Everythingمنبع: 

 Pact Magicیا  Spellcasting: توانای  نیازپیش

  Eldritch Invocationاید: یک وار( درون خود را باز کردههای مرموز، قدرت الدری    چ )به معت  عجیب، شیطای  یا شبحبا مطالعه افسانه

ید. اگر به انتخاب خود از کلس وارالک یاد یم توانید آن را انتخاب کنید نیازی داشته باشد، تنها در صوری  یمهر نوع پیش Invocationگت 

 نیاز را برآورده کنید. شکه پی

 را با یک مورد دیگر از کلس وارالک جایگزین کنید.  Invocationتوانید هر زمان که یک لول باال رفتید، یم

Elemental Adept 

 Player’s Handbookمنبع: 

 : توانای  اجرای حداقل یک اسپل نیازپیش

 . Thunderیا  Acid ،Cold ،Fire ،Lightningرا به دست آوردید، ییک از این انواع آسیب را انتخاب کنید:  Featهنگایم که این 

، وقت  برای اسپیل که همچی   آسیت   ( در برابر نوع آسیب انتخای  را نادیده یمResistanceزنید مقاومت )های  که یماسپل ند. همچنی   گت 

ید.  2را  1های دمیج توانید در نتایج تاسریزید، یمکند تاس دمیج یموارد یم  در نظر بگت 

 دهید، باید نوع آسیب متفاوی  را انتخاب کنید. را چندین بار انتخاب کنید. هر بار که این کار را انجام یم Featتوانید این شما یم

Elven Accuracy 

 Xanathar’s Guide to Everythingمنبع: 

 Half-Elfیا  Elf: نیازپیش

و به دقت متیک هستند نشانهها افسانهالف دقت  که به جای نت 
ی ای است، مخصوصا کمانداران و جادوگران الف. شما در حمالی  گت 

 کنید: ای دارید. مزایای زیر را کسب یمالعادهخارق

• Dexterity ،Intelligence ،Wisdom  یاCharisma  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر  1شما 

داشتید،  Charisma ،Advantageیا  Dexterity ،Intelligence ،Wisdomدر یک تاس حمله با استفاده از  هر زمان که •

 ها را دوباره بریزید. توانید ییک از تاسیم

Fade Away 

 Xanathar’s Guide to Everythingمنبع: 

 Gnome: نیازپیش

اید.  ترفند جادوی  برای محو شدن هنگام آسیب دیدن یاد گرفتهمردم شما باهوش هستند و در جادوی توهم مهارت دارند. شما یک  

 کنید: مزایای زیر را کسب یم

• Dexterity  یاIntelligence  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر  1شما 

تا زمای  که  طور جادوی  تا پایان نوبت بعدی خود، یا اکشن استفاده کنید تا بهتوانید از یک ریبالفاصله پس از آسیب دیدن، یم •

( شوید. هنگایم که از این توانای  Invisibleحمله کنید، آسیب وارد کنید یا کیس را مجبور به ریخی   تاس نجات کنید، نامری  )

احت کوتاه یا بلند را به پایان نرسانید نیم  توانید دوباره این کار را انجام دهید. استفاده کردید، تا زمای  که یک است 
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Fey Teleportation 

 Xanathar’s Guide to Everythingمنبع: 

 Elf (High): نیازپیش

ها از آن برخوردارند. به تکیه بر اصل و  های الق  قدرت پریان را در شما باز کرده است که تعداد کیم از الف مطالعه شما در مورد افسانه

قدم بزنید تا مست  خود را از یک مکان به مکان دیگر کوتاه کنید. مزایای زیر را کسب   Feywildای از طریق توانید لحظه، یمFeyنسب 

 : کنید یم

• Intelligence  یاCharisma  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر   1شما 

 صحبت کنید، بخوانید و بنویسید.  Sylvanتوانید به زبان یم •

ید و یمرا یاد یم Misty Stepاسپل  • احت بلند یا گت  توانید یک بار بدون استفاده از اسپل اسالت آن را اجرا کنید. وقت  یک است 

توانای  جادوگری شما  Intelligenceآورید. ن برسانید، توانای  اجرای دوباره اسپل به این روش را به دست یمکوتاه را به پایا

 برای این اسپل است. 

Fey Touched 

 Tasha’s Cauldron of Everythingمنبع: 

 کنید: شما را تغیت  داده است. مزایای زیر را کسب یم Feywildقرار گرفی   در معرض جادوی 

• Intelligence ،Wisdom  یاCharisma  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر  1شما 

ید. اسپل لول به انتخاب خود را یاد یم 1و یک اسپل لول  Misty Stepاسپل  • یا  Divinationباید از مکتب جادوی  1گت 

Enchantment ها را بدون استفاده از اسپل اسالت اجرا کنید. هنگایم که ییک از این  د هر یک از این اسپل توانیباشد. یم

احت بلند را به پایان نرسانید دیگر نیماسپل توانید آن اسپل را به این روش  ها را به این روش اجرا کردید، تا زمای  که یک است 

، یم های  که در لول مناسب دارید اجرا کنید. توانای  جادوگری از اسپل اسالتها را با استفاده توانید اسپلاجرا کنید. همچنی  

 افزایش یافته است.  Featها همان توانای  است که توسط این اسپل

Fighting Initiate 

 Tasha’s Cauldron of Everythingمنبع: 

 ( Martial Weapon( در یک سالح نظایم )Proficiency: مهارت )نیازپیش

را به انتخاب خود   Fighting Styleزیم شما به شما کمک کرده تا سبک خایص از مبارزه را توسعه دهید. در نتیجه، یک گزینه تمرینات ر 

ید. اگر از قبل سبیک دارید، سبیک که انتخاب یماز کلس فایت  یاد یم  کنید باید متفاوت باشد. گت 

 بهبود امتیاز توانا
ی

توانید سبک مبارزه این ( را دریافت کردید، یمAbility Score Improvementی  ) هر زمان که به لویل رسیدید که ویژیک

Feat  .را با سبک دیگری از کلس فایت  که ندارید جایگزین کنید 

Flames of Phlegethos 

 Xanathar’s Guide to Everythingمنبع: 

 Tieflingنیاز: پیش

ید که برای اجرای دستور خود از آتش یاد یم  کنید: جهنم استفاده کنید. مزایای زیر را کسب یمگت 

• Intelligence  یاCharisma  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر   1شما 

آمد را دوباره بریزید، اما باید از نتیجه جدید   1توانید هر تایس که ریزید، یمیم Fireاید تاس آسیب وقت  برای اسپیل که زده •

 باشد.  1 استفاده کنید حت  اگر دوباره

های آتش تا پایان نوبت بعدی شما را فرا  توانید باعث شوید تا شعلهکند، یموارد یم Fireزنید که آسیب  هر زمان که اسپیل یم •

ند. آتش به شما و دارای   فوت دیگر نور کم  30( و تا Bright Lightفوت نور روشن )  30رساند، تا هایتان آسیت  نیمبگت 

(Dim Lightیم )زن فوی  شما که به شما با حمله نزدیک 5های آتش وجود دارند، هر موجودی در د. در حایل که شعلهتابان

به  کند. دریافت یم 1d4 Fire Damageکند ای وارد یمرص 
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Gift of the Chromatic Dragon 

 Fizban’s Treasury of Dragonsمنبع: 

 در شما ظاهر شدهبخیسر از قدرت
ی

 کنید: . مزایای زیر را کسب یماند های اژدهایان رنیک

Chromatic Infusionتوانید یک سالح ساده یا نظایم را لمس کنید و ییک از این انواع آسیب را به آن  : به عنوان یک بونس اکشن یم

آسیب اضافه از نوع انتخاب  1d4دقیقه، اسلحه هنگام اصابت  1. به مدت Poisonیا  Acid ،Cold ،Fire ،Lightningتزریق کنید: 

احت بلند را به پایان نرسانید نیمکند. پس از استفاده از این بونشده وارد یم توانید دوباره این کار را انجام  س اکشن، تا زمای  که یک است 

 دهید. 

Reactive Resistance هنگایم که آسیب :Acid ،Cold  ،Fire ،Lightning  یاPoison اکشن خود  توانید از ری کنید، یمدریافت یم

خود از   Proficiency Bonusتوانید به تعداد برابر با ( در برابر آن نمونه از آسیب استفاده کنید. شما یمResistanceبرای مقاومت )

احت بلند تمام استفادهاین ری  کنید. یمهای مرصف شده را بازیای  اکشن استفاده کنید و پس از اتمام یک است 

Gift of the Gem Dragon 

 Fizban’s Treasury of Dragonsمنبع: 

 کنید: اند. مزایای زیر را کسب یمهای اژدهایان جواهری در شما ظاهر شدهبخیسر از قدرت

Ability Score Increase :Intelligence ،Wisdom  یاCharisma  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر  1شما 

Telekinetic Reprisal اکشن خود برای جاری  توانید از ریبینید، یمفوی  شما قرار دارد آسیب یم 10: هنگایم که از موجودی که در

انجام دهد   Strength Saving Throwکینتیک استفاده کنید. موجودی که به شما آسیب وارد کرده است باید یک شدن انرژی تله

(DC  8برابر است با  +Proficiency Bonus   + شماAbility Modifer  توانای  که با اینFeat   در صورت شکست .)افزایش یافته است

شود. در صورت موفقیت در تاس نجات،  فوت از شما دور یم  10کند و تا دریافت یم 2d8 Force Damageدر تاس نجات، موجود 

اکشن خود از این ری Proficiency Bonusبه تعداد برابر با   توانید شود. شما یمکند و هل داده نیمموجود نییم از آسیب را دریافت یم

احت بلند تمام استفاده  کنید. های مرصف شده را بازیای  یماستفاده کنید و پس از اتمام یک است 

Gift of the Metallic Dragon 

 Fizban’s Treasury of Dragonsمنبع: 

 کنید: ند. مزایای زیر را کسب یما های اژدهایان فلزی در شما ظاهر شدهبخیسر از قدرت

Draconic Healing اسپل :Cure Wounds ید. یمرا یاد یم توانید این اسپل را بدون استفاده از اسپل اسالت اجرا کنید. هنگایم که  گت 

احت بلند را به پایان نرسانید دیگر نیم اسپل ،  توانید آن را برا به این روش اجرا کردید، تا زمای  که یک است  ه این روش اجرا کنید. همچنی  

شود  اجرا یم Featهنگایم که با این  های  که دارید اجرا کنید. توانای  جادوگری اسپلتوانید اسپل را با استفاده از اسپل اسالتیم

Intelligence ،Wisdom  یاCharisma  هنگایم که( استFeat آورید انتخاب یمرا به دست یم .)کنید 

Protective Wings توانند از شما یا دیگران محافظت کنند را ظاهر کنید. هنگایم که شما یا موجود  های محافظ  که یمتوانید بال: یم

به یم 5توانید در دیگری که یم های رای ظاهر کردن بالاکشن خود بتوانید از ریخورد، یمفوی  خود ببینید توسط یک تاس حمله رص 

خود اضافه    Proficiency Bonusهدف مقابل آن تاس حمله مقداری برابر با  ACای استفاده کنید. به وار از پشت خود برای لحظهشبح

اکشن خود از این ری  Proficiency Bonusتوانید به تعداد برابر با کنید که ممکن است باعث خطا رفی   حمله ششود. شما یمیم

احت بلند تمام استفادهاس  کنید. های مرصف شده را بازیای  یمتفاده کنید و پس از اتمام یک است 

Grappler 

 Player’s Handbookمنبع: 

 یا باالتر Strength 13:  نیازپیش

 کنید: اید. مزایای زیر را کسب یمهای تن به تن را به دست آوردههای الزم برای دوام آوردن در رقابتمهارت

 دارید.  Advantage( هستید، Grappleحمله با موجودی که با آن گالویز ) در  •

توانید از اکشن خود استفاده کنید و سیع کنید موجودی که با آن گالویز هستید را گت  بیاندازید. برای انجام این کار، یک تاس  یم •

Grapple  دیگر بیاندازید. اگر موفق شوید، شما و موجود هر دو تا زمای  که گال( ویز بودن به پایان برسد مهارRestrained )

 شوید. یم
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Great Weapon Master 

 Player’s Handbookمنبع: 

بات شما را تقویت کند. مزایای زیر را کسب  یاد گرفته اید که سنگیت  یک اسلحه را به نفع خود استفاده کنید و به شتاب آن اجازه دهید رص 

 کنید: یم

به کریتیکال در نوبت شما، هنگایم که با یک سالح نزدیک • اید، رسانده Hit Point 0یا با آن موجودی را به  اید زدهزن رص 

 ( انجام دهید. Melee Weapon Attackتوانید با یک بونس اکشن یک حمله مسلح از نزدیک )یم

توانید  ( دارید یک حمله از نزدیک انجام دهید، یمProficient( که در آن مهارت )Heavyقبل از اینکه با یک سالح سنگی   ) •

 + به آسیب حمله اضافه شود. 10از تاس حمله کم شود و در صوری  که حمله وارد شود  -5انتخاب کنید که مقدار 

Gunner 

 Tasha’s Cauldron of Everythingمنبع: 

بی   و شی    ع هستید. مزایای زیر را کسب   کنید: یمدر استفاده از سالح گرم تت  

• Dexterity  یابد. افزایش یم  20عدد تا حداکتر  1شما 

 Dungeon Master Guideدر  Firearmsکنید )به بخش ( کسب یمProficiencyدر استفاده از سالح گرم مهارت )  •

 مراجعه کنید(. 

 پر کردن )  •
ی

ید. ( سالح گرم را نادیده یمLoadingویژیک  گت 

 کند. تحمیل نیم Disadvantageمتخاصم، بر حمالت دوربرد شما   فوی  یک موجود  5قرار گرفی   در فاصله  •

Healer 

 Player’s Handbookمنبع: 

 کنید: ها را ترمیم کنید و متحدان خود را به مبارزه بازگردانید. مزایای زیر را کسب یمتوانید به شعت زخمپزشیک توانا هستید و یم

نت   به  Hit Point 1کنید، آن موجود  ( موجودی در حال مرگ استفاده یمStabilizeبرای تثبیت ) Healer’s Kitوقت  از  •

 آورد. دست یم

 کنید و جای  برابر با  Healer’s Kitتوانید یک استفاده به عنوان یک اکشن، یم •
ی

 1d6را مرصف کنید تا به یک موجود رسیدیک

موجود. این موجود تا زمای  که یک  Hit Diceد حداکتر برابر با تعدا Hit Pointبه آن بازگردانید، به عالوه مقدار اضاق    4 +

احت کوتاه یا بلند را به پایان نرساند نیم  جان بازیای  کند.  Featتواند دوباره توسط این است 

Heavily Armored 

 Player’s Handbookمنبع: 

 Medium Armor( در Proficiencyمهارت ):  نیازپیش

 کنید: اید. مزایای زیر را کسب یمسنگی   آموزش دیده هایبرای تسلط بر استفاده از زره

• Strength  یابد. افزایش یم  20عدد تا حداکتر  1شما 

 کنید. ( کسب یمProficiencyمهارت )  Heavy Armorدر  •

Heavy Armor Master 

 Player’s Handbookمنبع: 

 Heavy Armor( در Proficiencyمهارت ):  نیازپیش

 کنید: کشند استفاده کنید. مزایای زیر را کسب یمخود برای منحرف کردن حمالی  که دیگران را یمتوانید از زره یم

• Strength  یابد. افزایش یم  20عدد تا حداکتر  1شما 
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های غت  جادوی  که از سالح  Slashingو  Bludgeoning ،Piercingهای اید، آسیبپوشیده  Heavy Armorهنگایم که  •

 یابند. عدد کاهش یم 3کنید دریافت یم

Infernal Constitution 

 Xanathar’s Guide to Everythingمنبع: 

 Tiefling: نیازپیش

بخشد. مزایای زیر را کسب  خون شیطای  درون شما جاری است و مقاومت  مشابه آنچه در اختیار بعص  از شیاطی   است به شما یم

 کنید: یم

• Constitution  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر  1شما 

 ( دارید. Resistanceمقاومت ) Poisonو  Coldمقابل آسیب  •

 دارید.  Advantage( Poisonedهای نجات مقابل مسموم شدن )در تاس •

Inspiring Leader 

 Player’s Handbookمنبع: 

 یا باالتر  Charisma 13:  نیازپیش

دهید،  ها را برای مبارزه تقویت کنید. وقت  این کار را انجام یمدقیقه را رصف الهام بخشیدن به همراهان خود کنید و عزم آن 10توانید یم

توانند شما را ببینند یا فوی  خود انتخاب کنید که یم 30تواند شامل خود شما نت   باشد( در فاصله حداکتر شش موجود متحد )که یم

شما  Charisma Modifierبرابر با لول شما +  Temporary Hit Pointتواند و بتوانند شما را درک کنند. هر موجود یمبشنوند 

احت بلند یا کوتاه را به پایان نرسانده است نیم جان موقت   Featتواند دوباره توسط این دریافت کند. یک موجود تا زمای  که یک است 

 دریافت کند. 

Keen Mind 

 Player’s Handbookمنبع: 

 کنید: تواند زمان، جهت و جزئیات را با دقت عجیت  ردیای  کند. مزایای زیر را کسب یمذهت  دارید که یم

• Intelligence  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر   1شما 

 دانید کدام سمت شمال است. همیشه یم •

 دانید. ی را یممانده تا طلوع یا غروب خورشید بعدهمیشه تعداد ساعات باق   •

ی که در یک ماه گذشته دیده یا شنیدهیم •  اید را به دقت به خاطر بیاورید. توانید هرچت  

Lightly Armored 

 Player’s Handbookمنبع: 

 کنید: اید. مزایای زیر را کسب یمهای سبک آموزش دیدهبرای تسلط بر استفاده از زره

• Strength  یاDexterity  یابد. افزایش یم 20 عدد تا حداکتر  1شما 

 کنید. ( کسب یمProficiencyمهارت ) Light Armorدر  •

Linguist 

 Player’s Handbookمنبع: 

 کنید: اید. مزایای زیر را کسب یمها و کدها را مطالعه کردهزبان

• Intelligence  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر   1شما 

ید. یمسه زبان به انتخاب خود یاد  •  گت 
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ها کنید رمزگشای  کنند، مگر اینکه شما به آنتوانند کدی را که شما ایجاد یمتوانید رمزهای نوشتاری ایجاد کنید. دیگران نیمیم •

  Proficiency Bonusشما +  Intelligenceبرابر است با امتیاز   Intelligence (DCها در تاس توانای  آموزش دهید، آن

 از جادو برای رمزگشای  رمز استفاده کنند. شما( موفق شوند یا 

Lucky 

 Player’s Handbookمنبع: 

 آید. رسد درست در لحظه مناسب شاغ شما یمشانس غت  قابل توضیج دارید که به نظر یم

  d20یخی   یک توانید برای ر ( دارید. هر زمان که یک تاس حمله، تاس توانای  یا تاس نجات بریزید، یمLuck Pointامتیاز شانس ) 3

توانید بعد از ریخی   تاس، اما قبل از مشخص شدن نتیجه، امتیاز خود را خرج کنید. شما انتخاب اضافه یک امتیاز شانس خرج کنید. یم

 شود. برای تاس حمله، توانای  یا نجات استفاده یم d20کنید که کدام یم

، یم بریزید و سپس انتخاب کنید   d20شود، یک امتیاز شانس خرج کنید. یک توانید زمای  که یک تاس حمله علیه شما ریخته یمهمچنی  

گذاری بر نتیجه یک تاس استفاده  که حمله بر اساس تاس مهاجم انجام شود یا تاس شما. اگر بیش از یک موجود از امتیاز شانس برای تاثت 

 شود. کنند و هیچ تاس اضاق  ریخته نیمکنند، امتیازها یکدیگر را خنتر یم

احت بلند، امتیازهای شانس مرصف شده خود را دوباره به دست یمپ  آورید. س از اتمام یک است 

Mage Slayer 

 Player’s Handbookمنبع: 

د از نزدیک علیه جادوگران تمرین کردهتکنیک  کنید: اید. مزایای زیر را کسب یمهای مفیدی را برای نت 

زن علیه آن موجود  اکشن خود برای حمله با سالح نزدیکتوانید از ریزند، یمیمفوی  شما اسپل  5وقت  موجودی در فاصله  •

 استفاده کنید. 

زنید که در حال تمرکز بر یک اسپل است، آن موجود در تاس نجای  که برای حفظ تمرکزش انجام وقت  به موجودی آسیب یم •

 دارد.  Disadvantageدهد، یم

 دارید.  Advantageشوند، فوی  شما انجام یم 5توسط موجودای  در  های  کههای نجات مقابل اسپلدر تاس •

Magic Initiate 

 Player’s Handbookمنبع: 

یپ به انتخاب خود از لیست اسپل های آن کلس یاد یک کلس را انتخاب کنید: بارد، کلریک، درویید، سورشر، وارالک یا ویزارد. دو کنت 

ید. یم  گت 

ید و یمرا از همان لیست انتخاب کنید. شما آن اسپل را یاد یم 1ل عالوه بر این، یک اسپل لو  ترین سطح خود اجرا توانید آن را در پایی   گت 

احت بلند را به پایان   Featکنید. هنگایم که آن را اجرا کردید، قبل از اینکه بتوانید دوباره با استفاده از این  آن اسپل را بزنید، باید یک است 

 برسانید. 

 دارد: ها به کلیس که انتخاب کردهی  جادوگری شما برای این اسپلتوانا
ی

  Wisdomبرای بارد، سورشر یا وارالک؛  Charismaاید بستیک

 برای ویزارد.  Intelligenceبرای کلریک یا درویید؛ یا 

Martial Adept 

 Player’s Handbookمنبع: 

 کنید: رهای رزیم خایص را انجام دهید. مزایای زیر را  کسب یمدهند مانو اید که به شما امکان یمتمرینات رزیم داشته

ید. اگر برای یاد یم Fighterکلس   Battle Masterکلس دو مانور به انتخاب خود از میان مانورهای موجود در ساب • گت 

آن تاس نجات برابر  DCکنید هدف نیاز به ریخی   تاس نجات برای مقاومت مقابل آن نیاز داشته باشد، مانوری که استفاده یم

 شما )به انتخاب شما(.  Dexterityیا  Strengthشما + مادیفایر   Proficiency Bonus+   8است با 

است )این تاس به هر تاس برتری دیگری که از منبع دیگری دارید  d6آورید که ( بدست یمSuperiority Dieیک تاس برتری )  •

شود. وقت   شود. وقت  از یک تاس برتری استفاده کنید خرج یمشود. این تاس برای استفاده از مانورهای شما خرج یماضافه یم

احت بلند یا کوتاه را به پایان یم  آورید. دست یم رسانید، تاس برتری مرصف شده خود را دوباره بهیک است 
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Medium Armor Master 

 Player’s Handbookمنبع: 

 Medium Armor( در Proficiencyمهارت ):  نیازپیش

 کنید: اید. مزایای زیر را کسب یمبرای حرکت در زره متوسط تمرین کرده

 شود. شما نیم Dexterity (Stealth)های در تاس Disadvantageباعث  Medium Armorپوشیدن  •

+ اضافه کنید، به جای  3خود  ACتوانید به  یا باالتر دارید، یم Dexterity 16اید، اگر پوشیده  Medium Armorهنگایم که  •

2 .+ 

Metamagic Adept 

 Tasha’s Cauldron of Everythingمنبع: 

 Pact Magicیا  Spellcastingقابلیت : نیازپیش

 ها را تغیت  دهید: بر جادوهای خود اعمال کنید تا نحوه عملکرد آناید که اراده خود را یاد گرفته

ید. هنگام اجرای یک اسپل، یمرا به انتخاب خود از کلس سورشر یاد یم Metamagicدو گزینه  • توانید فقط از یک گزینه  گت 

Metamagic  رسیدید که قابلیت بهبود امتیاز  روی آن استفاده کنید، مگر اینکه گزینه چت   دیگری بگوید. هر زمان که به لویل

را با گزینه دیگری از   Metamagicهای توانید یک یاز گزینهکند، یم( را اعطا یمAbility Score Improvementتوانای  )

 کلس سورشر جایگزین کنید. 

امتیازها به هر امتیاز سورشی که آورید )این ( برای خرج کردن برای متامجیک به دست یمSorcery Pointامتیاز سورشی ) 2 •

احت بلند، تمام  از منبع دیگری دارید اضافه یم شوند، اما فقط برای متامجیک قابل استفاده هستند(. پس از اتمام یک است 

 کنید. امتیازات سورشی مرصف شده را بازیای  یم

Mobile 

 Player’s Handbookمنبع: 

 کنید: زیر را کسب یمالعاده شی    ع و چابک هستید. مزایای فوق 

 یاببد فوت افزایش یم  10شعت شما  •

( نیاز به رصف Difficult Terrainکنید، در آن نوبت برای حرکت در زمی   دشوار )استفاده یم Dashهنگایم که از اکشن  •

 حرکت اضافه ندارید. 

به و ( علیه موجودی انجام یمMelee Weaponهنگایم که یک حمله از نزدیک ) • ارد شود چه خطا رود، از سوی  دهید، چه رص 

 کنید. تحریک نیم Attack of Opportunityآن موجود برای بقیه نوبت خود 

Moderately Armored 

 Player’s Handbookمنبع: 

 Light Armor( در Proficiencyمهارت ):  نیازپیش

 کنید: را کسب یماید. مزایای زیر های متوسط و ست  آموزشش دیدهبرای تسلط بر استفاده از زره

• Strength  یاDexterity  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر  1شما 

 کنید. ( کسب یمProficiencyمهارت ) Shieldو   Medium Armorدر  •

Mounted Combatant 

 Player’s Handbookمنبع: 

( نیستید، مزایای زیر را Incapacitatedناتوان )هنگایم که سوار مرکب هستید دشمن خطرنایک هستید. هنگایم که سوار مرکب هستید و 

 آورید: به دست یم

 دارید.  Advantageتر است ( علیه هر موجود پیاده که از مرکب شما کوچکMelee Attackهای حمله از نزدیک )در تاس •
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د را علیه خود هدایت کنید. ای که مرکب شما را هدف یمتوانید حملهیم •  گت 

د که به آن اجازه دهد برای وارد شدن نصف آسیب تاس نجات  اگر مرکب شما تحت اثری • بریزد، در  Dexterityقرار گت 

کند و در صوری  که شکست بخورد فقط نییم از آسیب را دریافت صوری  که در تاس موفق شود هیچ آسیت  دریافت نیم

 کند. یم

Observant 

 Player’s Handbookمنبع: 

 کنید: شوید. مزایای زیر را کسب یمیمبه شعت متوجه جزئیات محیط خود 

• Intelligence  یاWisdom  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر  1شما 

هایش آنچه را که تواند با خواندن لبفهمید بتوانید دهان او را ببینید، یماگر هنگام صحبت کردن موجودی به زبای  که شما یم •

 گوید را متوجه شوید. یم

+ اضافه  5شما به مقدار  Passive Intelligence (Investigation)و  Passive Wisdom (Perception)های امتیاز  •

 شوند. یم

Orcish Fury 

 Xanathar’s Guide to Everythingمنبع: 

 Half-Orc:  نیازپیش

 ناپذیر یم
ی

 کنید: سوزد. مزایای زیر را کسب یمخشم شما خستیک

• Strength  یاConstitution  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر  1شما 

به • های آسیب سالح را توانید ییک از تاسکنید، یمای وارد یمهنگایم که با استفاده از یک سالح ساده یا نظایم با یک حمله رص 

توانای  استفاده   یک بار اضافه بریزید و نتیجه را به عنوان همان نوع آسیب به آسیب وارد شده اضافه کنید. هنگایم که از این

احت بلند یا کوتاه را به پایان نرسانید، دیگر نیم  توانید از آن استفاده کنید. کردید، تا زمای  که یک است 

اکشن برای یک حمله با سالح توانیداز یک ریخود، یم Relentless Enduranceبالفاصله پس از استفاده از قابلیت  •

 استفاده کنید. 

Piercer 

 Tasha’s Cauldron of Everythingمنبع: 

 کنید: اید. مزایای زیر را کسب یمدر مبارزه به دقت  نافذ دست یافته

• Strength  یاDexterity  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر  1شما 

به • های  از تاستوانید ییککند، یموارد یم Piercing Damageکنید که ای وارد یمیک بار در هر نوبت، وقت  به موجودی رص 

 آسیب حمله را دوباره بریزید و باید از تاس جدید استفاده کنید. 

به کریتیکال وارد یم • توانید هنگام مشخص شدن  کند، یموارد یم Piercing Damageکنید که به موجودی هنگایم که یک رص 

ان   اضافه وارده به موجود، یک تاس اضافه بریزید.  Piercing Damageمت  

Poisoner 

 Tasha’s Cauldron of Everythingبع: من

 کنید: توانید سموم کشنده را آماده و استفاده کنید. مزایای زیر را کسب یمیم

را  Poison Damage( مقابل Resistanceکند، مقاومت )وارد یم Poison Damageریزید که هنگایم که تاس آسیت  یم •

ید. نادیده یم  گت 

 اکشن، به عنوان یک بونس اکشن به سالح یا مهمات سم اعمال کنید. توانید به جای یک یم •
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و  Poisoner’s Kitکنید. با یک ساعت کار با ( ندارید مهارت آن را کسب یمProficiencyمهارت ) Poisoner’s Kitاگر در  •

ید. پس از اعمال سم  خود دوز سم قوی ایجاد کن Proficiency Bonus، تعدادی برابر با gp 50مرصف کردن مواد به ارزش  

به بزنید، حفظ یم 1روی یک سالح یا مهمات، سم قدرت خود را به مدت   کند. دقیقه یا تا زمای  که با سالح یا مهمات رص 

  DC 14با  Constitutionبیند، آن موجود باید در یک تاس نجات  هنگایم که موجودی از سالح یا مهمات سیم آسیب یم

 ( شود. Poisonedدریافت کند و تا پایان نوبت بعدی شما مسموم ) 2d8 Poison Damageموفق شود یا 

Polearm Master 

 Player’s Handbookمنبع: 

 کنید: ( را دارند، دور نگه دارید. مزایای زیر را کسب یمReachهای که خصوصیت بلند )توانید دشمنان خود را با سالحیم

توانید از  کنید، یمحمله یم Spearیا  Glaive ،Halberd ،Quarterstaffدهید و فقط با یک وقت  اکشن حمله را انجام یم •

زن با انتهای دیگر سالح استفاده کنید؛ این حمله از همان مادیفایر توانای  حمله  یک بونس اکشن برای انجام یک حمله نزدیک

 کند. وارد یم Bludgeoning Damageاست و حمله  d4کنند. تاس آسیب سالح برای این حمله یک اصیل استفاده یم

س شما شود، یمSpearیا  Glaive ،Halberd ،Quarterstaffهنگام استفاده از  • توانید به آن ، اگر موجودی وارد دست 

Attack of Opportunity  .وارد کنید 

 Prodigy 

 Xanathar’s Guide to Everythingمنبع: 

 Humanیا  Half-Elf ،Half-Orc:  نیازپیش

های جدید مهارت دارید. مزایای زیر را کسب یمدر  ی چت    کنید: یادگت 

ید. کنید و یک زبان به میل خود را یاد یم( کسب یمProficiencyبه انتخاب خود مهارت ) Toolو یک  Skillدر یک  •  گت 

این معت  که  کنید، به( کسب یمExpertiseتخصص ) Skillرا انتخاب کنید که در آن مهارت دارید. در آن  Skillیک  •

Proficiency Bonus  شود.  دهید، دو برابر یمشما برای هر تاس توانای  که با آن انجام یمSkill   انتخای  باید از قبل از

 
ی

د. یم  Proficiency Bonusکه باعث دو برابر شدن   Expertiseهای  مثل ویژیک  شود، بهره نت 

Resilient 

 Player’s Handbookمنبع: 

 کنید: امتیاز توانای  را انتخاب کنید. مزایای زیر را کسب یمیک 

 یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر  1امتیاز توانای  انتخاب شده  •

 کنید. ( کسب یمProficiencyهای نجات توانای  انتخاب شده مهارت )در تاس •

Ritual Caster 

 Player’s Handbookمنبع: 

 یا باالتر Wisdom 13یا  Intelligence: نیازپیش

( Ritual Bookها در یک کتاب مراسم )( اجرا کنید. این اسپلRitualها را به عنوان مراسم )توانید آناید که یمتعدادی اسپل یاد گرفته

 ها باید در دست شما باشد. اند که هنگام اجرای آننوشته شده

به انتخاب شما را در خود دارد. ییک از این  1ورید که دو اسپل لول آکنید، یک کتاب مراسم به دست یمرا انتخاب یم Featوقت  این 

های خود را از لیست اسپل آن کلس انتخاب کنید ها را انتخاب کنید: بارد، کلریک، درویید، سورشر، وارالک یا ویزارد. شما باید اسپلکلس

 توانای  جادوگری شما برای آن اسپل را داشته باشد. کلس Ritualکنید باید خاصیت های  که انتخاب یمو اسپل
ها را  انتخای  شما همچنی  

 برای ویزارد.  Intelligenceبرای کلریک یا درویید؛ یا   Wisdomبرای بارد، سورشر یا وارالک؛  Charismaکند: مشخص یم

( یا کتاب اسپل یک ویزارد، مواجه شدید، ممکن است بتوانید  Spell Scrollاگر با اسپیل به صورت نوشتاری، مانند طومار اسپل جادوی  ) 

تواند از نصف لول شما اید، لول اسپل نیمآن را به کتاب مراسم خود اضافه کنید. اسپل باید در لیست اسپل کلیس باشد که انتخاب کرده

  2ن اسپل در کتاب مراسم شما به ازای هر لول اسپل را داشته باشد. فرآیند کت  کرد Ritual)گرد شده با باال( بیشت  باشد و باید خاصیت 

دهنده اجزای مادی است که هنگام آزمایش اسپل برای تسلط بر آن خرج است. هزینه نشان gp 50کشد و هزینه هر لول  ساعت طول یم

 کنید و همچنی   جوهرهای ارزشمندی که برای ضبط آن نیاز دارید. یم
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Savage Attacker 

 Player’s Handbookمنبع: 

های آسیب سالح را دوباره بریزید و از توانید ییک از تاسریزید، یمزن تاس آسیب یمیک بار در هر نوبت، هنگایم که برای یک سالح نزدیک

 ها به انتخاب خود استفاده کنید. هر کدام از مجموع

Second Chance 

 Xanathar’s Guide to Everythingمنبع: 

 Halfling:  نیازپیش

به بزند، شانس به داد شما یم  وقت    کنید: رسد. مزایای زیر را کسب یمکیس بخواهد به شما رص 

• Dexterity ،Constitution  یاCharisma  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر  1شما 

به یموقت  موجودی که یم • ی مجبور کردن  اکشن خود براتوانید از ریزند، یمتوانید مشاهده کنید با یک تاس حمله به شما رص 

وع مبارزه تاس   آن موجود برای ریخی   دوباره تاس استفاده کنید. هنگایم که از این توانای  استفاده کردید، تا زمای  که در شر

احت بلند یا کوتاه را به پایان نرسانید، نیمInitiativeنوبت )  توانید دوباره از آن استفاده کنید. ( بریزید یا یک است 

Sentinel 

 Player’s Handbookمنبع: 

 کنید: های  مسلط هستید تا بتوانید از هر ضعف در دفاع دشمن استفاده کنید. مزایای زیر را کسب یمبر تکنیک

به یم Attack of Opportunityوقت  با یک  •  شود یم  0زنید، شعت موجود تا پایان نوبت به موجودی رص 

س شما از اکشن یم •  Attack of Opportunityکنند، استفاده یم Disengageتوانید به موجودای  که قبل از خروج از دست 

 بزنید. 

 غت  از شما حمله یم 5وقت  موجودی در فاصله  •
اکشن  توانید از ریرا ندارد(، یم Featکند )و آن هدف این فوی  شما به هدق 

 زن علیه موجود مهاجم استفاده کنید. خود برای حمله با سالح نزدیک

Shadow Touched 

 Tasha’s Cauldron of Everythingمنبع: 

 کنید: شما را تغیت  داده است. مزایای زیر را کسب یم Shadowfellقرار گرفی   در معرض جادوی 

• Intelligence ،Wisdom  یاCharisma  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر  1شما 

ید. اسپل لول به انتخاب خود را یاد یم 1و یک اسپل لول  Invisibilityاسپل  • یا   Illusionباید از مکتب جادوی  1گت 

Necromancy ها را یک بار بدون مرصف اسپل اسالت اجرا کنید. هنگاایم که هر توانید هر کدام از این اسپلا یمباشد. شم

احت بلند را به پایان نرساندهیک از این اسپل توانید دوباره آن را به اید نیمها را به این شکل انجام دادید، تا زمای  که یک است 

، یم های  که در لول مناسب دارید اجرا کنید.  ها را با استفاده از اسپل اسالتاسپل توانید ایناین شکل انجام دهید. همچنی  

 افزایش یافته است.  Featها همان توانای  است که توسط این توانای  جادوگری اسپل

Sharpshooter 

 Player’s Handbookمنبع: 

های  بزنید که برای داید و یمهای دور برد مسلط شدهبر سالح  کنید: یگران غت  ممکن است. مزایای زیر را کسب یمتوانید تت 

 کند. ایجاد نیم Disadvantageهای حمله مسلح دور برد شما ( بر تاسLong Rangeحمله از برد دور ) •

ند. ( را نادیده یمThree-quarters Cover( و سه چهارم پوشش )Half Coverحمالت مسلح دور برد شما، نیم پوشش ) •  گت 

از تاس حمله کم کنید. در صوری  که   -5توانید ( دارید، یمProficiencyسالح دور بردی که در آن مهارت ) قبل از حمله با  •

 کنید. + را به آسیب حمله اضافه یم10حمله موفق بباشد،  
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Shield Master 

 Player’s Handbookمنبع: 

کنید، مزایای زیر را کسب  ( استفاده یمShieldکنید. هنگایم که ست  )یماز ست  نه تنها برای محافظت بلکه برای حمله نت   استفاده 

 کنید: یم

فوی   5توانید از یک بونس اکشن استفاده کنید تا سیع کنید موجودی در استفاده کنید، یم Attackاگر در نوبت خود از اکشن  •

 خود را با ست  هل دهید. 

ان   توانید ( نیستید، یمIncapacitatedاگر ناتوان ) • که علیه یک اسپل   Dexterity Saving Throwست  خود را به هر   ACمت  

، که شما را هدف گرفته است، یم  ریزید اضافه کنید. یا یک اثر مرص 

توانید از بریزید، یم Dexterityدهد برای وارد شدن نصف آسیب تاس نجات اگر در معرض اثری هستید که به شما اجازه یم •

کنید تا در صوری  که در تاس نجات موفق شدید، هیچ آسیبت  نبینید و ست  خود را بی   خود و منبع اثر اکشن خود استفاده  ری

 قرار دهید. 

Skill Expert 

 Tasha’s Cauldron of Everythingمنبع: 

 کنید: اید. مزایای زیر را کسب یمخاص تقویت کرده Skillمهارت خود را در یک 

 یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر  1( به انتخاب شما Ability Scoreیک امتیاز توانای  )  •

 کنید. ( کسب یمProficiencyبه انتخاب خود مهارت )  Skillدر یک  •

کنید، به این معت  که ( کسب یمExpertiseتخصص ) Skillرا انتخاب کنید که در آن مهارت دارید. در آن  Skillیک  •

Proficiency Bonus  شود.  دهید، دو برابر یمشما برای هر تاس توانای  که با آن انجام یمSkill   انتخای  باید از قبل از

 
ی

د. یم  Proficiency Bonusکه باعث دو برابر شدن   Expertiseهای  مثل ویژیک  شود، بهره نت 

Skilled 

 Player’s Handbookمنبع: 

 کنید. ( کسب یمProficiencyبه انتخاب خود مهارت )  Toolیا  Skillدر هر ترکیت  از سه 

Skulker 

 Player’s Handbookمنبع: 

 یا باالتر  Dexterity 13: نیازپیش

 کنید: ها متخصص هستید. مزایای زیر را کسب یمدر عبور از سایه

 ( شوید. Hideتوانید سیع کنید پنهان )( هستید، یمLightly Obscuredهنگایم که از دید موجودی کیم مبهم )  •

رود، انجام حمله موقعیت شما را زمای  که از دید موجودی پنهان هستید و یک حمله مسلح دور برد شما علیه آن خطا یم •

 کند. آشکار نیم

 دهد. نیم Disadvantageکنند، یم شما که بر بینای  تکیه Wisdom (Perception)های ( به تاسDim Lightنور کم ) •

Slasher 

 Tasha’s Cauldron of Everythingمنبع: 

ین نتیجه را داشته باشد. مزایای زیر را کسب یمیاد گرفته  کنید: اید که کجا را برش دهید تا بهت 

• Strength  یاDexterity  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر  1شما 

به • توانید شعت  کند، یموارد یم Slashing Damageکنید که ای وارد یمیک بار در هر نوبت، هنگایم که به موجودی رص 

وع نوبت بعدی خود کاهش دهید.  10هدف را   فوت تا شر
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به • کنید.  کند، موجود را به شدت زخیم یموارد یم Slashing Damageکنید که کریتیکایل وارد یم  هنگایم که به موجودی رص 

وع نوبت بعدی شما در همه تاس  دارد.  Disadvantageهای حمله هدف تا شر

Spell Sniper 

 Player’s Handbookمنبع: 

 توانای  اجرای حداقل یک اسپل: نیازپیش

 کنید: اید. مزایای زیر را کسب یمآموختهها های  را برای تقویت حمالت خود با انواع خایص از اسپلتکنیک

 شود. زنید که نیاز به ریخی   تاس حمله دارد، برد اسپل دو برابر یموقت  اسپیل یم •

ند. ( را نادیده یمThree-quarters Cover( و سه چهارم پوشش )Half Coverحمالت دور برد اسپل شما، نیم پوشش ) •  گت 

یپ را یاد یم • ید که به تاسیک کنت  یپ را از لیست اسپل بارد، کلرییک، درویید، سورشر، وارالک یا ویزارد    گت  حمله نیاز دارد. کنت 

  د یاکه انتخاب کرده  ها به کلیساسپل نیا یشما برا  یجادوگر   ی  تواناانتخاب کنید. 
ی

بارد، سورشر  یبرا Charismaدارد:  بستیک

 . زارد ی و  یبرا Intelligence ا ی د؛ییدرو  ا ی کیکلر   یبرا Wisdomوارالک؛  ا ی

Squat Nimbleness 

 Xanathar’s Guide to Everythingمنبع: 

 (Smallیا یک نژاد کوچک ) Dwarf:  نیازپیش

 کنید: به طور غت  معمویل برای نژاد خود چابک هستید. مزایای زیر را کسب یم

• Strength  یاDexterity  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر  1شما 

 یابد. فوت افزایش یم 5شعت راه رفی   شما  •

 کنید. ( کسب یمProficiencyبه انتخاب خود مهارت ) Athleticsیا  Acrobaticsهای Skillدر ییک از  •

( استفاده Grappleز )که برای فرار از گالوی  Dexterity (Acrobatics)یا  Strength (Athletics)در هر تاس توانای   •

 دارید.  Advantageکنید، یم

Svirfneblin Magic 

 Mordenkainen’s Tome of Foesمنبع: 

 Gnome (Deep): نیازپیش

دهد که بدون نیاز به یک جزء مادی، به میل خود  اید. این توانای  به شما این امکان را یمتوانای  ذای  جادوگری اجداد خود را به ارث برده

، یم Nondetectionاسپل  ها را یک بار با این توانای  انجام دهید:  توانید هر یک از این اسپل را بر روی خود اجرا کنید. همچنی  

Blindness/Deafness ،Blur  وDisguise Selfاحت بلند را به پایان برسانید، توانای  انجام این اسپل ها را دوباره . وقت  یک است 

 آورید. دست یم

Intelligence  کنید. ترین لول ممکن اجرا یمها را در پایی   ها است و آنتوانای  جادوگری شما برای این اسپل 

Tavern Brawler 

 Player’s Handbookمنبع: 

دهای خشن با استفاده از هر سالچ که در دست دارید عادت دارید. مزایای زیر را کسب یم  کنید: به نت 

• Strength  یاConstitution  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر  1شما 

 ( دارید. Proficiency( مهارت ) Improvised Weaponsهای بداهه )در استفاده از سالح •

 کند. برای آسیب استفاده یم d4( شما از Unarmed Strikeحمله غت  مسلح ) •

به غت  مسلح یا یک سالح بداهه به موجودی رص   • توانید از یک بونس اکشن  زنید، یمبه یمهنگایم که در نوبت خود با یک رص 

 ( شدن با موجود استفاده کنید. Grappleبرای گالویز )
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Telekinetic 

 Tasha’s Cauldron of Everythingمنبع: 

ها را با ذهن خود حرکت دهید. مزایای زیر را کسب یمیاد یم ید که چت    کنید: گت 

• Intelligence ،Wisdom  یاCharisma  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر  1شما 

یپ  • ید. یمرا یاد یم Mage Handکنت  وار را توانید دست شبحتوانید آن را بدون اجزای شفایه یا جسیم اجرا کنید و یمگت 

یابد. توانای  فوت افزایش یم  30کنید برد آن دانید، زمای  که آن را اجرا یم( کنید. اگر از قبل این اسپل را یمInvisibleنامری  )

 اید. افزایش داده  Featجادوگری اسپل همان توانای  است که با این 

ییک با ذهن خود هل دهید. کینتببینید را به صورت تلهفوی  خود یم 30توانید موجودی که در به عنوان یک بونس اکشن، یم •

  Proficiency Bonus+   8برابر است با  Strength Saving Throw  (DCدهید، هدف باید در وقت  این کار را انجام یم

فوت به سمت شما یا دور از شما هل داده شود. یک  5اید( موفق شود یا افزایش داده   Featشما + مادیفایر توانای  که با این 

 به انتخاب خود در این تاس شکست بخورد.  تواند موجود یم

Telepathic 

 Tasha’s Cauldron of Everythingمنبع: 

 کنید: کنید. مزایای زیر را کسب یمتوانای  برقراری ارتباط ذهت  با دیگران را پیدا یم

• Intelligence ،Wisdom  یاCharisma  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر  1شما 

پاتیک شما به زبای  است پای  صحبت کنید. صحبت تلهبینید، به صورت تلهفوی  خود یم 60موجودی که در توانید با هر یم •

پای  را فهمد که آن زبان را بداند. ارتباط شما به موجود توانای  پاسخ از طریق تلهدانید و موجود فقط در صوری  شما را یمکه یم

 دهد. نیم

را اجرا کنید، بدون نیاز به اسپل اسالت یا اجزای اسپل. قبل از اینکه بتوانید دوباره آن را  Detect Thoughtsتوانید اسپل یم •

احت بلند را به پایان برسانید. توانای  جادوگری اسپل همان توانای  است که با این    Featاز این طریق اجرا کنید، باید یک است 

 ها انجام دهید. توانید اسپل را با آنرید، یمیا باالتر دا 2اید. اگر اسپل اسالت لول  افزایش داده 

Tough 

 Player’s Handbookمنبع: 

یابد. در هر زمان بعد از آن که یک لول به افزایش یم Featشما به مقدار دو برابر لول شما هنگام به دست آوردن این  Hit Pointحداکتر 

 بد. یا+ افزایش یم2شما به مقدار  Hit Pointدست آوردید، حداکتر 

War Caster 

 Player’s Handbookمنبع: 

 توانای  اجرای حداقل یک اسپل : نیازپیش

 دهند: اید که مزایای زیر را به شما یمهای  را یاد گرفتهاید و تکنیکاسپل زدن در حی   مبارزه یا تمرین کرده

( خود بر یک اسپل هنگام آسیب دیدن انجام  Concentrationکه برای حفظ تمرکز )  Constitutionهای نجات در تاس •

 دارید.  Advantageدهید، یم

 ها را حت  زمای  که در یک یا هر دو دست خود اسلحه یا ست  دارید انجام دهید. توانید اجزای جسیم اسپلیم •

اکشن خود برای توانید از ریدهد، یمرا به شما یم Attack of Opportunityهنگایم که حرکت یک موجود متخاصم امکان  •

اکشن باشد و باید فقط آن  1استفاده کنید. زمان اجرای این اسپل باید   Opportunity Attackاسپل زدن به موجود به جای  

 موجود را هدف قرار دهد. 

Weapon Master 

 Player’s Handbookمنبع: 

ده با انواع سالح  د: کنیاید. مزایای زیر را کسب یمها تمرین کردهبه طور گست 
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• Strength  یاDexterity  یابد. افزایش یم 20عدد تا حداکتر  1شما 

 کنید. هر کدام باید یک سالح ساده یا نظایم باشد. ( کسب یمProficiencyدر استفاده از چهار سالح انتخای  خود مهارت ) •

Wood Elf Magic 

 Xanathar’s Guide to Everythingمنبع: 

 Elf (Wood): نیازپیش

یپ درویید را به انتخاب خود یاد  های باستای  را یاد یمجادوی جنگل ام و محافظت هستند. یک کنت  ید که توسط مردم شما مورد احت  گت 

، اسپل یم ید. همچنی   ید و یمرا یاد یم Pass Without Traceو  Longstriderگت  توانید هر کدام را یک بار بدون خرج اسپل اسالت گت 

احت بلند را به پایان یماجرا کنید. و  توانای    Wisdomکنید.  رسانید، توانای  انجام این دو اسپل به این روش را بازیای  یمقت  یک است 

 جادوگری هر سه اسپل برای شما است. 
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 استفاده از امتیازهای توانای    : 7 فصل
 یو   از  یعیش  ف یتوص  ،ی  توانا شش

ی
 : دهند یم  ارائه را  یموجود هر   ذهت   و  جسیم یهاژیک

• Strength، یک یت   ف  قدرت  یت  گ  اندازه 

• Dexterity ،  چابیک  یت  گ  اندازه 

• Constitution، استقامت یت  گ  اندازه 

• Intelligence، حافظه  و  استدالل یت  گ  اندازه 

• Wisdom، نش یب و  ادراک یت  گ  اندازه 

• Charisma ، شخصیت  نفوذ   یت  گ  اندازه 

 ت  بص  و  عضالی   تی شخص کی  ا یآ
 یو   نیا ی  توانا هایاز یامت شسخت؟ و  رکیز  جذاب؟ و  درخشان د؟یدار  ی 

ی
  را  ها ژیک

 . موجود  ضعف نقاط ی   همچن و   نقاط قوت –  د نکنیم مشخص

 

  قانون کتاب  مقدمه. دارند  هیتک  ی  توانا از یامت شش بر   -  حمله  تاس  و  تاس نجات ،ی  توانا   تاس  -  یباز  اصیل  تاس سه

  شش از  یک ی از  حساب شده  ی  توانا کنندهاصالح  کی  ، بریزید   را  d20 کی:  دهد یم حیتوض  را  ها تاس  نیا پشت اسایس

 . د یکن  سهیمقا هدف  عدد  کی با  را  نتیجه و  د یکن  اضافه را  ی  توانا امتیاز 

  ی باز  در  موجودات که   را  اسایس یها تیفعال  و  دارد   تمرکز   نججات و  ی  توانا هایتاس  از  استفاده نحوه  بر  فصل نیا

 اند. آورده شده  9 فصل در  حمله یهاتاس   به مربوط ی   قوان . دهد  یم پوشش  را  دهند  یم انجام

Ability Score    وModifier 
  که  یعدد دارد،  از یامت ک ی موجود  کی یهای  توانا از  کی هر 

ی
  فقط ی  توانا امتیاز . کند   یم مشخص را  ی  توانا آن بزریک

 یشا و  آموزش شامل بلکه ست،ی ن ذای   یهات یقابل از  یار یمع
ی

  ی  توانا آن  با  مرتبط  یهات یفعال در  موجود  کی ستیک

 . ود شیم  ت   ن

  متوسط حد  از  ها  ی  توانا  اکتر  در  والها یه از  یار یبس  و  انیماجراجو  اما  است، انسان یعیطب ی   انگ یم 11 ا ی 10 امتیاز 

  فرد  کی  که  است امتیازی ن یباالتر  18 امتیاز . هستند  باالتر 
ً
  یم انیماجراجو به طور معمول، . رسد  یم آن به معموال

 . باشند  داشته از یامت 30 تا  الیه  موجودات   و  والها یه و  از یامت 20 تا  توانند 

  امتیاز  یبرا) -5  از  و  د یآ  یم بدست از یامت از  که  است  Modifierیا  کنندهاصالح کی ی دارا ی   همچن  ی  توانا هر 

  یهاکنندهاصالح ،ی  توانا یهاکنندهاصالح  و  ها از یامت جدول در . است ت  متغ( 30 از یامت یبرا) +10 تا ( 1 ی  توانا

نوشته شده   30 تا   1 از  ،ی  توانا  احتمایل ازاتیامت محدوده  ی برا را  ی  توانا

 است. 

  از  را  10 جدول،  چک کردن بدون ی  توانا  کننده  اصالح  کی یی   تع یبرا

 (. یی   پا  به گرد ) د یکن  میتقس  2 بر  را  کل  سپس و  د یکن  کم   ی  توانا امتیاز 

 یتقر   ی  توانا یهاکننده اصالح  که  ی  آنجا از 
ً
  و  ،ی  توانا تاس  حمله،  هر  بر  با

  به مربوط ازاتیامت از  شت  ی ب ها Modifier گذارند، یم ت  تأث  تاس نجات

 شوند. در بازی استفاده یم  ها آن

 

 

 Modifier امتیاز  Modifier امتیاز 

1 -5 16-17 +3 

2-3 -4 18-19 +4 

4-5 -3 20-21 +5 

6-7 -2 22-23 +6 

8-9 -1 24-25 +7 

10-11 +0 26-27 +8 

12-13 +1 28-29 +9 

14-15 +2 30 +10 
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Advantage & Disadvantage 

ایط باعث یمگایه ، جادو یا شر شوند شما در انجام کاری دست باال را داشته باشید، در این مواقع گفته  اوقات توانای 

باشد    Attack Rollو یا   Ability Check  ،Saving Throwتواند یک  شود شما در آن عمل که یم یم

Advantage  ن مواقع تاسدر ایبرد.  دارید که شانس موفقیت شما را بسیار باال یم d20 بار ریخته شده )به   دو

 شود. تاس حساب یم به عنوان نتیجه  باالترو عدد  اندازید(یم 2d20اصطالح 

د. بهخواهید از دیوار باال بروید و ییک از دوستان شما برای شما قالب یم : یم مثال دلیل کمک او شما در  گت 

ج دارید.  Strength [Athletics]چک ابیلیت     8هستند. عدد باالتر یعت   4و   8اندازید. نتایج یم d20تاس  2ادَونتر

 کنید. اعالم یم DMجمع کرده و نتیجه را به   Athleticsرا با عدد اسکیل  

 

ایط سخت  باشید،  خواهید     Disadvantage،  برعکسدر مواقیع که انجام کاری سخت باشه و شما در شر

خایص به حریف  ها و قابلیت هایشود. اسپلباشد حساب یم تریی   پاشود و تایس که انداخته یم  2d20داشت. 

ایط محیظ یا بدی  سخت هم یم ادونتجدیس  ادونتج شود. تواند باعث دیس میدهند و البته شر

روی شما ایستاده با چماق حمله کنید. به دلیل  بهخواهید به راهزی  که رو : دستتان شکسته است و یممثال

تر یعت   هستند. عدد پایی    4و   8اندازید. نتایج یم d20تاس   2ادونتج دارید. رو دیس رول پیش  مجروحیتتان در اتک

 کنید. اعالم یم  DMرا با مادیفایر اتک جمع کرده و نتیجه را به  4

 Proficiency Bonusامتیاز مهارت |   

 ییک از مهم
ی

گذارترین ویژیک ان مهارتش در انجام کارهاست.  های آن شخص و های هر شخصیت  مهارت ترین و تاثت    مت  

ها امتیازی تحت عنوان امتیاز مهارت دارند که در باالی سمت چپ کاراکت  شیت به  ی شخصیت دی همهاندر دی

  17و  13، 9، 5های است و در لول  2+برابر  4تا   1های آورده شده. این امتیاز در لول  Proficiency Bonusنام 

  ود. شزیاد یم  6+ییک ییک تا 

کنید، به این جهت این امتیاز امتیاز مهارت قرار است نشان بدهد که شما در کارهای  که ماهر هستید بهت  عمل یم 

  به هر تایس که شما برای کارهای  که در آن مهارت دارید بریزید اضافه یم
ً
شود. به این دلیل که شما در بازی عموما

ها واگذار یمدهید که در آن ماهر بکارهای  را انجام یم  کنید، پروفیشنیس بونس  اشید و دیگر کارها را به بقیه کاراکت 

 به همه
ً
 شود: ی ابعاد کاراکت  شما اضافه یمتقریبا

• Attack Roll   ها های  که در آنبا سالحProficient  ماهر( هستید( 

• Attack Roll  کنیدهای که استفاده یمدر جادو 

• Ability Check  نت هستید های  که در آندر اسکیل  ها پروفیشر

• Ability Check  ها پروفیشنت هستید های  که در آندر تول 

• Saving Throw ها پروفیشنت هستید های  که در آن 

• DC  کنیدتاس نجات در جادوهای  که شما استفاده یم 

Attack Roll: d20 + Strength/Dexterity + Proficiency Bonus 

Spell Attack Roll: d20 + Intelligence/Wisdom/Charisma + Proficiency Bonus 

Spell DC: 8 + Intelligence/Wisdom/Charisma + Proficiency Bonus 
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های  ماهر هستید یم
 تواند از چند جای مختلف مشخص شود: این که شما در چه چت  

 و چند اسکیل.  Saving throw دهد. از جمله مهارت در دو های زیادی به شما یم شما مهارت کلس .1

 دهد. ( به شما چند مهارت یم Background) پیشینه .2

 های  بدهد. شما به شما مهارت نژادممکن است  .3

، مهارت .4 های  به دست  در طول بازی ممکن است به دلیل اتفاقات مختلف و به دست آوردن اشیا جادوی 

 بیاورید. 

Proficiency Bonus   به یک تاس یا عدد دیگری اضافه شود. به طور مثال، اگر با دو  تواند  نیم باریک بیشت  از

پروفیشنت هستید به هر حال آن را یک بار به عدد نهای  اضافه   Wisdom Saving Throwقانون متفاوت در 

 کنید. یم

بتواند قبل از آنکه به عدد اضافه شود گایه اوقات، پروفیشنیس بونس یم )به طور مثال، دوبرابر و   تقسیمیا   رص 

شود پروفیشنیس بونس برای  باعث یم  Bardو  Rogueهای کلس   Expertiseنصف( شود. به طور مثال قابلیت 

 ها دوبرابر حساب شود. بعص  اسکیل 

 Ability Check توانای    تاس 

زند. هنگایم که قصد انجام عمیل به جز حمله  توانای  شما را در انجام یک چالش محک یم  Ability Check یک

 استفاده کنید.  تاس  آندارید که احتمال شکست خوردن در آن وجود دارد باید از 

ایط، این چک را  DMکاری را که قصدش را دارید به     6به ییک از   اعالم کرده و او با توجه به عمل درخواست  و شر

( مرتبط  .… ,Acrobatics, Arcanaها )( و در صورت امکان ییک از اسکیل … ,Strength, Dexterity) توانای  

نمایید و سپس عدد نهای   یا اسکیل مربوطه جمع یم  توانای   مادیفایر اندازید، نتیجه آن را با را یم  d20نماید. تاس یم

برای انجام این کار مشخص   DMای که اید و سخت  ا به عددی که آورده شم کار کنید. نتیجه  اعالم یم  DMرا به 

 دارد. شناخته یم  DCیا به اختصار  Difficulty Classکرده است )که به عنوان 
ی

 شود.( بستیک

ای   یم  DMمثال: قصد دارید از پشت در صدای افراد داخل یک اتاق را گوش دهید.  گوید برای مشخص شدن مت  

(. برای  Perception Checkبریزید )به اصطالح   Perception  تاس توانای  شوید باید  وجه یم ها مت که از حرف 

اعالم کرده و او   DMکنید. عدد نهای  را به  خود جمع یم   Perceptionرا انداخته و با عدد اسکیل  d20کار تاس این

 کند. مربوطه نتیجه را به شما اعالم یم  DCپس از مقایسه این عدد با 

 رقابت 
 یمستق  وال یه  ا ی تی شخص  کی تالش   اوقات گایه

ً
  فتد یب اتفاق زمای   تواند   یم نیا . است مخالف یگر ی د تالش با  ما

  کی  ربودن  یبرا تالش  مثل شود، موفق   تواند  یم یک ی  تنها  و  هستند  کار   کی  انجام ی برا تالش در  ها آن  یدو  هر  که

  از  کند یم سیع آنها  از  یک ی که  شود یم اعمال  زمای   ی   همچن  تیوضع نیا . است افتاده ی   زم یرو  که  ی  جادو حلقه

  ماجراجو  کی که  را  ی در  زور  به کند یم  سیع وال یه   کی وقت   مثال،  یبرا -  کند   یت  جلوگ هدق   به  یگر ید ای  یدست 

ا در .  کند   باز  است  داشته نگه بسته   Contest  نام به  ،ی  توانا تاس  از  خایص فرم  توسط جهینت   ن،یا مانند  ظیشر

 . شود  یم یی   تع

کت  دو  هر    همه آنها . دهند یم انجام شانیهاتالش   با  متناسب  را  ی  توانا هایتاس  ، Contest  کی در  کنندهشر

  با هم   را  خود  عدد   دو  مجموع  ،DC کی با  کل  سهیمقا یجا  به اما  کنند،  یم اعمال را  مناسب یهامه یجر  و  ها پاداش 

کت. کنند یم سهیمقا   در  ا ی وال یه ا ی تی شخص  آن. است رقابت  برنده باشد  داشته ی باالتر   مجموع که  یا  کننده  شر

 . شود  یم  یگر ید تیموفق  مانع ا ی شود  یم  موفق عمل
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کت  کی ن،یبنابرا . ماند  م   باق   آن از  قبل  صورت همان به تیوضع شود، منجر  یتساو  به  رقابت اگر    کننده  شر

 از  حلقه کی ربودن یبرا  Contestیک  در  تی شخص دو  اگر . باشد  مسابقه برنده   فرض ش ی پ طور  به است  ممکن

  کند   یم سیع که  وال یه  کی ی   ب  رقابت   در . د ت  گنیم را  آن ها  تی شخص از  کی چیه  ، با هم مساوی شوند  ی   زم یرو 

 . ماند  یم بسته در  که  است معت   نیا به  مساوی دارد، نگه بسته  را  در  کند   یم سیع که  ماجراجو  ک ی و  کند   باز  را  یدر 

Skill ها 
ده  دامنه  توانای  هر  و نشان تخصص   توانای  نماینده جنبه خایص از آن    Skillشود. یک را شامل یم  اعمالای از گست 

شوند. در جدول زیر  های یک کاراکت  هنگام ساخت آن انتخاب یمیک شخص در آن زمینه است. اسکیل

 است.  آورده شده  توانای  های مربوط به هر مهارت

قابلیت یک شخص در حرکات آکروباتیک، تردست  و مخفیکاری است.  نشان دهنده  Dexterityبه طور مثال،  

پس   (Stealthو   Acrobatics ،Sleight of Handها اسکیل خودشان را دارند. )به ترتیب:  هرکدام از این جنبه 

ی که مهارت اسکیل   خصویص دارد. را دارد در مخفیکاری و قایم شدن توانای  به  Stealthکاراکت 

 مهارت توانای  

Strength Athletics - - - - 

Dexterity Acrobatics Sleight of Hand Stealth - - 

Constitution - - - - - 

Intelligence Arcana History Investigation Nature Religion 

Wisdom Animal Handling Insight Medicine Perception Survival 

Charisma Deception Intimidation Performance Persuasion - 

 Acrobatics  آکروباتیک

 حفظ تعادل، حرکات آکروباتیک 

 Animal  حیوانات هدایت

Handling 

 آرام کردن حیوانات، اسب سواری 

  Arcana  جادو

 دانش مربوط به جادو و اشیاء جادوی  

  Athletics ورزشکاری

 نوردی، پرش، شنا، کشت  صخره

  Deception فریبکاری

نگ   دروغ و نت 

 History   تاری    خ

 به تاری    خ و گذشته دانش مربوط 

ت  Insight  بصی 

 درون بیت  و تشخیص دروغ 

 Intimidation  تهدید

 تهدید، ارعاب و ترساندن 

 Investigation    تحقیق

 یافی   شنخ، حل معما 

 Medicine  طب

ی از مرگ   تشخیص بیماری، جلوگت 

 Nature  طبیعت

 دانش مربوط به طبیعت و حیوانات 

 Perception  ادراک

 بینای  و شنوای  

 Performance  نمایش

 
ی

 و نوازندیک
ی

 بازیگری، خوانندیک

 Persuasion   زبای  چرب

 متقاعد سازی 

 Religion  دین

 دانش مربوط به امور دیت  

 Sleight of Hand   تردستر 

 سازی اشیاء بری و پنهانجیب

 Stealth  مخفیکاری

 حرکت مخفیانه، پنهان شدن 

 Survival  بقاء

، شکار و بقاء در طبیعت   ردیای 

Skill  های دیگر ها با توانای 
  مهارت مثال، یبرا.  شود   یم اعمال ی  توانا  تاس از  خایص  نوع  یبرا فقط Skill کی در  شما  مهارت  معمول، طور  به

  Athletics در 
ً
ا  برچ    در  حال،  نیا با . شود   یم اعمال Strength یهاتاس  یبرا  معموال   ممکن شما  Skill ط، یشر
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 از  استفاده با  است ممکن DM ، یموارد ی   چن  در . شود  اعمال توانای    از  یگر ید  نوع یبرا  منطق   طور  به است

س خود   DM از  است ممکن ا ی  کند،  تاس  درخواست اسکیل و  ی  توانا  از  معمولت  غ ت  یترک   د یتوان  یم ا یآ که  د ی بت 

  شنا  آبادی  سمت به  رهی جز  کی از  د یهست  مجبور   اگر  مثال، عنوان به.  د یکن  اعمال یگر ید  توانای   ی برا را  اسکییل

  دنیرس  یبرا الزم استقامت ا یآ  ند یبب  تا  کند   درخواست Constitution Check یبرا  است ممکن  شما   DM د،یکن

  در  را  خود  مهارت  که  دهد  اجازه  شما  به ست  ا  ممکن شما  DM ،صورت ن یا در .  ت  خ ا ی د یدار  را  حد  نیا به

Athleticsتاس  کی درخواست و  د یکن  اعمال  Constitution (Athletics)  اگر  ن،یبنابرا . د ی کن Athletics  مهارت  

   که  همانطور  د،یکنیم  تاس اضافه به  را  خود  مهارت امتیاز  د،یدار 
ً
اضافه   Strength (Athletics)تاس   یبرا معموال

 کنید. یم

  شما  DM کند،   یم استفاده دشمن ترساندن یبرا خام قدرت  شی نما از  شما  دوارف فایت   که  هنگایم مشابه، طور  به

  Intimidation اگر  حت   کند،  Strength (Intimidation)تاس  درخواست  است  ممکن
ً
  Charisma  با  معموال

 . است مرتبط 

Passive Checks 
  کاری  ی   چن . شود   نیم  تاس ریختت    گونه  چیه شامل که  است ی  توانا Ability Check از  خایص  نوع فعالت  غ تاس

  مخق   یدرها یجستجو   مانند   باشد، مکرر  طور   به  شده انجام کار   کی یبرا جهینت   ی   انگ یم دهندهنشان تواند یم

  تاس  بدون ها تی شخص ا یآ  که  کند   یی   تع انهیمخف خواهد یم  DM که  شود  استفاده زمای   تواند یم ا ی بارها،   و  بارها 

 شدن ماجراجویان.  پنهان یوالی ه متوجه مانند   شوند، یم  موفق یکار   در  ریخی   

 : است آمده  Passive Check  یبرا کاراکت    کی کل  یی   تع نحوه   نجا یا در 

   که  ی  هاکنندهاصالح  همه+  10
ً
 شوند یم  اعمال Ability Checkآن   یبرا معموال

بازی به جمع   . د یکن   کم  را  Disadvantage، 5 یبرا .  د یکن  اضافه را  5 دارد، Advantage  آن یرو  تی شخص اگر 

Passive Check کند. به عنوان امتیاز اشاره یم 

  امتیاز  یدارا او  باشد،  Perception در  مهارت و  Wisdom 15 یدارا  اول لول  تی شخص کی  اگر  مثال، عنوان به

Passive Wisdom (Perception) 14 است . 

 همکاری 
ی یم گایه اوقات دو یا چند شخصیت با هم متحد یم    –کند شوند تا کاری را انجام دهند. شخصیت  که تالش را رهت 

بریزد، که   Advantageرا با  Ability Checkتواند  یم  –را دارد  Ability Modifierیا شخصیت  که باالترین 

نیاز دارد )به فصل    Helpرزه، این به اکشن های دیگر است. در مبادهنده کمک ارائه شده توسط شخصیت نشان

 مراجعه کنید(.  9

تواند کمک کند که کار را به تنهای  بتواند انجام دهد. به عنوان مثال، تالش برای  یک شخصیت تنها در صوری  یم

واند به  تدارد، بنابراین شخصیت  که این مهارت را ندارد نیم  Thieves’ Toolsباز کردن یک قفل نیاز به مهارت در 

تواند کمک کند که کار گرویه واقعا  شخصیت دیگری در آن کار کمک کند. عالوه بر این، یک شخصیت تنها زمای  یم 

 شوند. تر نیم سازنده باشد. برچ  از کارها، مانند نخ سوزن کردن، با کمک آسان
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 ماجراجوی   : 8 فصل
ه باستای  هولناک، گذار از کوچه پس کوچه  ماجراهای   –ای اشارآمت   های تاریک، کشف جزیره جستجو در یک مقت 

Dungeons & Dragons  های اند. شخصیت شما در این بازی ممکن است ویرانه از این مسائل ساخته شده

شوم را کشف کند و هیوالهای ناپاک   هایهای ناشناخته را کشف کند، اشار تاریک و نقشهفراموش شده و شزمی   

وع ماجراجوی  جدید پاداش چت   خوب پیش برود، شخصیت شما زنده یمرا بکشد. اگر همه 
های  ماند و قبل از شر

د. درخور یم  گت 

، بازی از  ماجراجویان چه در جستجوی یک سیاه چال غبارآلود باشند چه درگت  روابط پیچیده یک دربار سلطنت 

وی یم  یک ریتم طبییع  کند: پت 

• DM  کند. محیط را توصیف یم 

 کنند. خواهند انجام دهند را توصیف یم بازیکنان آنچه را که یم  •

• DM کند. ها را روایت یمنتایج اقدامات آن 

   زمان
ی گذر زمان ممکن است،  ایظ که پیگت  ایط موجود،  زمان مورد نیاز یک کار را تعیی   یم  DMدر شر کند. بسته به شر

چال حرکت ماجراجویان در ممکن است از مقیاس زمای  متفاوی  استفاده شود. در یک محیط خطرناک مثل سیاه 

ها از یک راهرو طوالی  عبور کنند، یک دقیقه کشد تا آنافتد. حدود یک دقیقه طول یم مقیاس دقیقه اتفاق یم

 های درب انتهای سالن و ده دقیقه برای جستجوی یک اتاق برای هر چت   جالب و ارزشمند. دیگر برای برریس تله 

در شهر یا طبیعت، اغلب مقیاس ساعت مناسب است. ماجراجویان مشتاق رسیدن به یک برج تنها در قلب  

 جنگل، باید چهار ساعت رصف گذر از پانزده مایل کنند. 

ین نتیجه را یمبرای سفرهای طوالی   ها  دهد. در جاده بی   شهری، پس از گذر چهار روز آرام، گابلی   ، مقیاس روز بهت 

 برند. به ماجراجویان کمی   یم 

 ثانیه است.  6رود، که هر دور معادل یا دور جلو یم   Roundهای شی    ع، بازی با مقیاس در مبارزه و سایر موقعیت

 حرکت  
انواع مختلق  از حرکت   – ت مخفیانه در یک راهرو تاریک، باال رفی   از یک کوه ای پر شتاب، حرکشنا در رودخانه 

 شوند. در ماجراجوی  استفاده یم

DM تواند حرکت ماجراجویان را بدون محاسبه دقیق مسافت یا زمان سفر خالصه کند:  »شما از جنگل عبور  یم

ه را پیدا یم یم چال  چال، به ویژه یک سیاه.« حت  در یک سیاه کنید کنید و در اواخر عرص روز سوم ورودی مقت 

ها را به طور خالصه بیان کند: »پس از کشی   شپرست در  تواند حرکت بی   مبارزه یم  DMبزرگ یا یک شبکه غار، 

 رسید.«کنید و از طریق راهروهای مکرر به خزانه یم ها، نقشه را مرور یم ورودی قلعه باستای  دوارف 

ها، است که بدانیم برای رسیدن از یک نقطه به نقطه دیگر چه مدت زمان الزم است، روز  اگرچه گایه اوقات مهم

 دارند: شعت حرکت و مسافرت اشخاص و  ساعت
ی

ها یا چند دقیقه. قوانی   تعیی   زمان سفر به دو عامل بستیک

 کنند. زمیت  که در آن حرکت یم
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 رسعت  
ای  که او یم   هر شخصیت و هیوال دارای شعت  است که برابر است دور حرکت کند )با واحد   1تواند در با مت  

کنند که  کند. قوانی   زیر تعیی   یم آمت   را فرض یم های کوتاه پرانرژی در یک وضعیت تهدید فوت(. این عدد حرکت 

 تواند حرکت کند. یک شخصیت یا هیوال در یک دقیقه، ساعت یا روز چقدر یم

 رسعت سفر  
توانند با شعت عادی، شی    ع یا آهسته حرکت کنند، همانطور که در جدول  جراجویان یمهنگام سفر، گرویه از ما

تواند در یک زمان مشخص با هر  شعت سفر نشان داده شده است. در این جدل مشخص شده است که گروه یم 

  ها جمع نباشد، در حایلشود حواس شخصیتشعت چقدر حرکت کند و اثر آن چیست. شعت شی    ع باعث یم

ی منطقه را جستجو کرد. که شعت آهسته باعث یم  شود بتوان مخفیانه حرکت کرد و با دقت بیشت 

 

 حرکت اجباری  
توانند فراتر از آن حد  ها یم کنند. آنساعت در روز سفر یم 8ها کند که شخصیتجدول شعت سفر فرض یم 

ند.   قرار بگت 
ی

 حرکت کنند و در معرض خطر خستیک

ها مسافت  برابر با مقدار گفته شده در ستون ساعت را یط   8برای هر ساعت حرکت اضاق  بیش از  ساعت، کاراکت 

این تاس   DCبریزد.   Constitution Saving Throwکنند و هر شخصیت باید در پایان ساعت یک تاس یم

ر این تاس، کاراکت  یک سطح  باشد. در صورت شکست دساعت یم  8+ مقدار ساعت گذشته پس از  1نجات برابر 

 یا 
ی

د. یم  Exhaustionخستیک  گت 

 مرکب و وسایل نقلیه  
کنند.  انسان حرکت یم در مدت زمان کوتاه )تا یک ساعت(، بسیاری از حیوانات بسیار شیعت  از موجودات شبه 

ل را یط  تواند حدود یک ساعت با شعت حرکت کند و دو برابر مسافت معمو یک شخصیت سوار بر مرکب یم

ها یم   10تا   8نفس در هر های تازه کند. اگر مرکب  س باشند، کاراکت  ی را با این  ماییل در دست  توانند مسافت بیشت 

 شعت یط کنند، اما این مورد به جز در مناطق شلوغ و پرجمعیت بسیار نادر است. 

به صورت عادی انتخاب    های سوال گاری، کالسکه یا سایر وسایل نقلیه زمیت  شعت سفر خود را شخصیت

های سوار یک وسیله نقلیه دریای  محدود به شعت آن وسیله هستند و از اثر شعت شی    ع یا  یم کنند. کاراکت 

 ساعت در روز سفر کنند.  24شوند. بسته به اندازه کشت  و خدمه، ممکن است حداکتر مند نیم آهسته بهره 

سایل نقلیه ویژه مانند جارو پرنده امکان سفر شیعت  را برای شما  های خاص دیگر مانند پگاسوس و گریفن یا و مرکب 

 کنند. فراهم یم 

 

 

 اثر مسافت در روز  مسافت در ساعت  مسافت در دقیقه  شعت 

 Passive Perceptionبه امتیاز  -5جریمه  مایل  30 مایل 4 فوت  400 رسی    ع 

 - مایل  24 مایل 3 فوت  300 عادی

 Stealthقابلیت استفاده از  مایل  18 مایل  2 فوت  200 آهسته 
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   Difficult Terrainزمی   دشوار |  
ند: جاده، دشت باز یا راهرو  های سفر ارائه شده در جدول مربوطه یک زمی   نسبتا ساده را در نظر یمشعت گت 

های  های پر از آوار، کوه های عمیق، ویرانه ای انبوه، باتالقهچال. اما ماجراجویان اغلب با جنگلروشن سیاه 

 شوند. ها زمی   دشوار  محسوب یم همه این  –شوند  های پوشیده از یخ روبرو یم دار و زمی   شیب

فوت شعت  2فوت حرکت در زمی   دشوار نیازمند   1 – کنید حرکت یم  د های دشوار با نییم از شعت خو در زمی   

 توانید در عرض یک دقیقه، یک ساعت یا یک روز فقط نییم از مسافت عادی را یط کنید. یم بنابراین   –است 

 انواع خاص حرکت  
شوند. ممکن  های خطرناک یا مناطق بیابای  اغلب شامل حرکای  بیشت  از قدم زدن یمچال جابجای  از طریق سیاه 

ی، خزیدن، شنا یا پرش شوند. است ماجراجویان برای رسیدن به مکان مورد نیاز مجبور به باال ر   فی   از چت  

 خزیدن   شنا   باال رفیر  

، شنا کردن یا خزیدن، هر یک فوت حرکت نیاز به  فوت اضافه در    2فوت شعت اضافه دارد ) 1هنگام باال رفی  

( داشته باشید و از آن برای سعود، یا شعت شنا Crawlingصورت زمی   دشوار(. اگر شعت باال رفی   ) 

(Swimming داشته باشید و از آن برای شنا استفاده کنید، این هزینه اضافه را نادیده یم ) د. به انتخاب ،  DMگت 

  Strength (Athletics)باال رفی   از یک سطح عمودی لغزنده یا سطج بدون جای دست، نیاز به یک تاس 

ی کردن هرگونه مسافت در آب ام، ممکن است نیاز به یک تاس موفق  های ناآر موفق دارد. به همی   ترتیب، ست 

Strength (Athletics)   .داشته باشد 

 پرش 

Strength  ید. کند که تا کجا یمشما تعیی   یم  توانید بت 

   Long Jumpپرش طویل |          

توانید پرش طویل انجام دهید و تعداد فوی  برابر با  اید، یمفوت روی پا حرکت کرده  10هنگایم که حداقل          

توانید  دهید یم خود حرکت کنید. هنگایم که بدون حرکت قبیل از جای خود پرش طویل انجام یم Strengthامتیاز 

ید. در هر صورت، هر فوت پرش هما ان بت   کند. نقدر فوت حرکت خرج یم فقط نصف آن مت  

کند که ارتفاع پرش شما مهم نیست، مانند پرش از روی یک رود یا شکاف. در صورت انتخاب  این قانون فرض یم 

DM شما باید در یک تاس ،Strength (Athletics)  باDC 10   موفق شوید تا یک مانع کوتاه )به بلندی حداکتر

 کنیدد کنید. در غت  این صورت، با مانع برخورد یم یک چهارم فاصله پرش( مانند پرچی   را ر 

با    Dexterity (Acrobatics)آیید باید در یک تاس ( فرود یم Difficult Terrainهنگایم که در زمی   دشوار )

DC 10    موفق شوید تا روی پاهای خود بنشینید. در غت  این صورت، بر زمیProne  شوید. یم 

   High Jumpپرش مرتفع |          

+   3توانید پرش مرتفع انجام دهید و تعداد فوی  برابر با اید، یم فوت روی پا حرکت کرده  10هنگایم که حداقل 

Modifier Strength   دهید  خود حرکت کنید. هنگایم که بدون حرکت قبیل از جای خود پرش مرتفع انجام یم

ان بت  یم کند. در برچ   ید. در هر صورت، هر فوت پرش همانقدر فوت حرکت خرج یمتوانید فقط نصف آن مت  

ایط،  بریزید تا باالتر از حد معمول    Strength (Athletics)ممکن است به شما اجازه دهد تا یک تاس  DMشر

ید.   بت 
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ید. بنابراینتوانید دست هنگام پرش یم  توانید به  ، شما یم های خود را برابر با نصف ارتفاع خود باالتر از خود بت 

 برابر قد خود برسید.  1.5مسافت  برابر با ارتفاع پرش به اضافه 

 فعالیت هنگام سفر 
ها ممکن است  کنند، باید مراقب خطر باشند و برچ  از شخصیتچال یا طبیعت سفر یموقت  ماجراجویان در سیاه

 کارهای دیگری را برای کمک به سفر گروه انجام دهند. 

 ای   ترتیب راهپیم

ها در  ماجراجویان باید ترتیب راهپیمای  خود را مشخص کنند. یک ترتیب راهپیمای  تعیی   اینکه کدام شخصیت

ین آنتوانند دشمنان پنهان را تشخیص دهند و چه ها یمافتند، کدام یک از آن ها یمتله  ها به دشمنان کیس نزدیکت 

وع جنگ است را آسان یم  کند. هنگام شر

 مخفیکاری 

استفاده کنند.   Stealthتوانند پنهای  حرکت کنند یا در واقع از ها یمدر حی   سفر با شعت آهسته، شخصیت

ها  توانند سیع کنند که موجودات دیگر را غافلگت  کنند یا پنهای  از آن ها، تا زمای  که در فضای باز نباشند، یمآن

 عبور کنند. 

 دیدن خطر   

استفاده   Passive Perceptionر گروه متوجه یک تهدید پنهان شده است از امتیاز برای تعیی   اینکه آیا کیس د

د که تهدید فقط توسط شخصیت  DM(. Perception+ عدد مهارت   10شود )یم های  ممکن است تصمیم بگت 

ها در حال جستجو در پیچ و  در یک موقعیت خاص قابل مشاهده است. به عنوان مثال، در حایل که شخصیت 

د که فقط شخصیت DMها هستند، تونل خم  های  که در پشت گروه قرار دارند فرصت  ممکن است تصمیم بگت 

 دیدن دشمت  پنهان در تعقیب را دارند. 

  Passive Perceptionبه   -5 ها برای مشاهده تهدیدهای پنهان جریمه فر با شعت باال، شخصیتسدر حی   

 کنند. خود دریافت یم

 وجودات  برخورد با م         

ها به  شوند، شنوشت آنتشخیص دهد که ماجراجویان هنگام سفر با موجودات دیگری روبرو یم  DMاگر           

د حمله کند، مکالمه  وع کند، فرار کند یا منتظر  هر دو گروه مربوط است. هر گروه ممکن است تصمیم بگت  ای را شر

 دهد. بماند و ببیند گروه دیگر چه کاری انجام یم 

ی            غافلگی 

ها هنگام مبارزه  کند که ماجراجویان یا دشمنان آنتعیی   یم DMجراجویان با گروه متخاصیم روبرو شوند، اگر ما

 اند یا نه.  شده  Surprisedغافلگت  یا 
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 های دیگر   فعالیت 
 Passiveها با امتیاز پردازند مراقب خطر نیستند. این شخصیتهای  که هنگام سفر به کارهای دیگر یمشخصیت

Perception  تواند ییک از کنند. با این حال، شخصیت  که حواسش به خطر نیست یمخود به گروه کمک نیم

 انجام دهد.  DMهای زیر یا فعالیت دیگری را با اجازه فعالیت

یای              مسی 

ی کند و هنگایم که کاراکت  یم   Wisdom (Survival)تقاضای تاس  DMتواند سیع کند از گم شدن گروه جلوگت 

 کند آن را بیاندازد.  یم

 کسی  نقشه        

فت گروه را ثبت کند و در صورت گم شدن شخصیت تواند نقشهکاراکت  یم ها کمک کند  ها به آن ای رسم کند تا پیشر

 تا به مست  خود برگردند. نیازی به تاس توانای  نیست. 

ی            ردپاگی 

کند  یم  Wisdom (Survival)تقاضای تاس  DMا دنبال کند و هنگایم که  تواند ردپای موجود دیگری ر کاراکت  یم

 آن را بیاندازد. 

 یی غذا گشیر           

  Wisdom (Survival)تقاضای تاس  DMتواند حواسش را جمع منابع غذا و آب کند و هنگایم که کاراکت  یم

 کند آن را بیاندازد. یم

 

 محیط 

های تاریک، خطرناک و پر رمز و راز برای کاوش است. قوانی   موجود در  مکانماجراجوی  به صورت طبییع شامل 

ین راه   دهد. های  را پوشش یم ها تعامل ماجراجویان با محیط در چنی   مکاناین بخش مهمت 

 سقوط 

  ترین خطرات پیش روی یک ماجراجو است. یک موجود در پایان سقوط، به ازایسقوط از ارتفاع زیاد ییک از رایج 

آید، مگر اینکه به نحوی از  فرود یم  Prone(. موجود 20d6بیند )حداکتر آسیب یم 1d6فوت سقوط،  10هر 

ی کند.   آسیب سقوط جلوگت 

 
 
 خفگ

  30حبس کند )حداقل  Constitution Modifier+   1تواند نفس خود را برای چند دقیقه برابر با یک موجود یم 

 ثانیه(. 

 باشد، یم وقت  موجودی نفس تمام کند ی
ی

  Constitution Modifierتواند برای چند دور برابر با  ا در حال خفیک

وع نوبت بعدی آن موجود، به  1خود زنده بماند )حداقل  رود و تا  رسد و در حال مرگ یمیم  HP 0دور(. در شر

بات رسیدن( شود.  Stabilizeتواند جان بازیای  کند یا زمای  که دوباره نفس بکشد نیم 
ُ
 )به ث

وع به   3تواند نفس خود را به مدت ، یم Constitution 14به عنوان مثال، موجودی با  دقیقه نگه دارد. اگر شر

 کند 
ی

 برسد.  0دور وقت برای رسیدن به هوا دارد، قبل از اینکه به جان  2خفیک
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 دید و نور  

به زدن به دش –ترین وظایف ماجراجوی   اسایس من در مبارزه و هدف گرفی    مشاهده خطر، یافی   اشیا پنهان، رص 

کنند  به شدت به توانای  دیدن یک شخصیت متیک هستند. تارییک و سایر آثاری که بینای  را کمت  یم  –اسپل 

 توانند مانع قابل توجیه باشند. یم

، مانند نور کم،  به سبگ پنهانیک منطقه ممکن است به سبیک یا به شدت پنهان باشد. موجودات در یک ناحیه 

خود که نیاز به بینای  دارند   Wisdom (Perception)های بک یا شاخ و برگ متوسط، در تاس مه س

Disadvantage  .دارند 

کند. یک موجود  دید را کامال مسدود یم –مانند تارییک، مه غلیظ یا شاخ و برگ انبوه  –به شدت پنهان  یک ناحیه 

ایط کوری  ی در آن منطقه از شر  برد. رنج یم هنگام تالش برای دیدن چت  

 کند: نور زیاد، نور کم و تارییک. وجود یا عدم وجود نور در یک محیط سه دسته روشنای  ایجاد یم

 نور زیاد          

کنند، همچنی    ببینند. حت  روزهای ابری نت   نور زیاد تولید یم   عادیدهد تا نور زیاد به اکتر موجودات اجازه یم

 کنند. یر منابع روشنای  در شعاع خاص، نور درخشان ایجاد یم ها و ساها، آتش ها، فانوس مشعل

 نور کم          

ای از نور کم معموال مرزی است بی    کند. ناحیه یم  به سبگ پنهانای را شود، منطقهنور کم که سایه نت   نامیده یم 

یک منبع نور روشن، مانند یک مشعل و تارییک اطراف. نور نرم گرگ و میش و طلوع آفتاب نت   به عنوان نور کم به  

 آید. یک ماه کامل خاص و درخشان نت   ممکن است نور کم به زمی   بتاباند. حساب یم

 تاریگ          

(، سیاهها )حت  اکتر شب ها در اکتر شبکند. شخصیتیم  به شدت پنهانی را اتارییک منطقه های چال های مهتای 

 شوند.  تاریک یا غارهای مخوف زیر دریا، با تارییک مواجه یم 

   Blindsightدید کور |  

، تا شعاع خایص درک کند یک موجود با دید کور یم  . موجودات فاقد  تواند محیط اطراف خود را بدون اتکا به بینای 

ها و اژدهایان واقیع، این نوع  بینند )اکولوکیشن( مثل خفاشها و موجودای  که از طریق صدا یم Oozeچشم، مثل 

 بینای  را دارا هستند. 

   Darkvisionدید تاریگ |  

ی، بسیاری از موجودات، به در دنیای بازی   یم های فانت  
ی

 که در زیرزمی   زندیک
ی دید تارییک  کنند، داراویژه کسای 

تواند محیط تاریک اطراف را طوری ببیند که انگار نور کم دارد، در نتیجه هستند. یک موجود با دید تارییک یم

مناطق تاریک برای آن موجود فقط به سبیک پنهان است. با این حال، این موجودات قادر به تشخیص رنگ در  

ی را یمتارییک نیستند و فقط سایه   ینند. بهای  از خاکست 
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   Truesightدید حقیفر |  

تواند در یک محدوده خاص، در تارییک عادی و جادوی  ببیند. عالوه بر این، موجودات  یک موجود با دید حقیق  یم 

ها شود و  بیند، توهمات برصی را به طور خودکار تشخیص دهد و موفق به تاس نجات مقابل آنو اشیا نامری  را یم

 کلش با جادو یا قابلیت  ذای  عوض شده است را ببیند. شکل اصیل موجودی که ش

، این موجود یم   را ببیند.  Ethereal Planeتواند همچنی  

  آب و غذا 

 )خورند و نیمهای  که نیم شخصیت
ی

 نایسر از کمبود غذا یا  ( متحمل یم Exhaustionنوشند خستیک
ی

شوند. خستیک

 ابل رفع نیست. آب تا زمای  که شخصیت به مقدار کاق  غذا نخورد ق

 غذا 

تواند در صورت نیاز با نصف آن مقدار گرم( غذا در روز احتیاج دارد و یم   450یک شخصیت به یک پوند )معادل 

 شود. زنده بماند. خوردن نیم پوند غذا در روز به عنوان نیم روز بدون غذا حساب یم

روز( بدون غذا   1خود )حداقل   Constitution Modifier+   3تواند برای تعداد روزی برابر با یک شخصیت یم 

 یم
ی

شود. یک روز  باق  بماند. در پایان هر روز فراتر از این حد، شخصیت به طور خودکار دچار یک سطح خستیک

 رساند. غذا کاق  خوردن تعداد روزهای بدون غذا را به صفر یم

 آب 

( در روز یا در صورت گرم بودن هوا به دو گالن آب در روز نیاز  4.5یک شخصیت به یک گالن آب )معادل  لیت 

  DC 15با  Constitution Saving Throwنوشد باید در یک دارد. شخصیت  که فقط نییم از این مقدار آب یم 

 شود. شخصیت  که حت  به
ی

یس دارد، در پایان   موفق شود یا در پایان روز دچار یک سطح خستیک ی دست  آب کمت 

 یم
ی

 شود. روز به طور خودکار دچار یک سطح خستیک

 متحمل یم 
ی

 باشد، دو سطح خستیک
ی

 شود. اگر شخصیت از قبل دارای یک یا چند سطح خستیک

احت    Resting است 

 باشید، باز هم نیم 
ی

ت یا مبارزه  توانید تمام ساعات روز را رصف هرچقدر هم که قهرمانان بزریک اکتشاف، معاشر

 به جراحت 
ی

احت برای غذا خوردن، خواب، رسیدیک وی تازه بخشیدن به ذهن و کنید. ماجراجویان به است  ها، نت 

 های بعدی نیاز دارند. سازی خود برای ماجراجوی   روح برای جادو و آماده 

احتماجراجویان، و دیگر موجودات، میتوانند در طول روز  کنند و روز خود را با    Short Restیا   کوتاه اسیر

احت  به اتمام برسانند.  Long Restیا    بلند اسیر

احت  Short Rest   کوتاه اسیر

ت ِرست حداقل 
تر از غذا خوردن، نوشیدن،  برد. در حی   آن کاراکت  نباید کاری سخت ساعت زمان یم 1یک شرُ

 به جراحت 
ی

 های خود انجام دهد. مطالعه و رسیدیک

ی تاس جان )یا یک کاراکت  یم  احت کوتاه خود یک یا تعداد بیشت  ( برای درمان خود  Hit Dieتواند در انتهای است 

را اضافه کرده و عدد نهای  را به جان   Constitutionخرج کند. برای هر تاس جان باید تاس را ریخته، مادیفایر 
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توان تصمیم گرفت که آیا نیاز به خرج تعداد  ر تاس یم ( خود اضافه کرده. بعد از ریخی   هCurrent HPفعیل )یا  

ی تاس جان یم . بیشت   باشد یا خت 

احت  Long Rest    بلند اسیر

ی شود و دو ساعت    6برد، که حداقل ساعت زمان یم 8یک النگ ِرست حداقل  ساعت آن باید برای خواب ست 

احت حداقل  های سبک و آسان مثل مطالعه، معاشر توانند رصف فعالیت دیگر یم   شوند. اگر حی   است 
ت و نگهبای 

وع کنید. ساعت فعالیت 1 احت را از اول شر  های سنگی   مثل قدم زدن، مبارزه و جادوگری انجام دهید باید است 

ان حداکتر خود )یا   به مت  
احت بلند، جان فعیل کاراکت  ان  ( بریم Max HPدر انتهای یک است  گردد. همچنی   به مت  

ی هشت کیل خود تاس جان پس یم   Hit Diceحداکتر نصف  د. به طور مثال، اگر کاراکت  داشته   Hit Diceگت 

د. تواند تا چهار عدد از آنباشد در انتهای النگ ِرست یم   ها را در صورت خرج شدن پس بگت 

احت ب 24تواند در یک بازه  یک کاراکت  نیم  وع است  اید  ساعته بیش از یک النگ ِرست داشته باشد، هنگام شر

ید  Hit Pointحداقل یک   .یا جان داشته باشید که بتوانید از مزایای آن بهره بت 

ایط |    Conditionsرسر

ن ایط یا کاندیشر به هیوال یا اثر دیگری باشند. آنها یم شر های یک  ها توانای  توانند نتیجه جادو، قابلیت کلس، رص 

 تغیت  یمکاراکت  را به نحوه 
ندهند. بیشت  کهای مختلق  ر کاراکت  هستند اما بعص  از   Blindedها، مثل اندیشر به رص 

 توانند مفید واقع شوند. یم Invisibleها مثل آن

شود( یا  با بلند شدن از روی زمی   تالق  یم   Proneیک کاندیشن تا زمای  که تالق  نشود )به طور مثال کاندیشن 

 ماند. زمانش تمام نشود باق  یم 

یشن را روی کاراکت  بیاندازند هر کدام موارد مدت زمان خودشان را دارند، اما اثر آن کاندیشن اگر چندین اثر یک کاند

 شود. یک موجود یا کاندیشن را دارد یا ندارد. بیشت  نیم 

 Blinded    نابینا

 خورید. های  که نیاز به بینای  دارند شکست یم Ability Checkتوانید ببینید و به صورت خودکار در تمام نیم  . 

 . Attack Roll   ضد شماAdvantage   وAttack Roll  شماDisadvantage  .دارد 

 Charmed     شیفته

به بزنید یا با قابلیت توانید به شخص که شیفته نیم  .   آور به او آسیب بزنید دوهای زیانها و جا اش هستید رص 

ت با شما مربوط یم Ability Checkاید در تمام اش شدهشخص که شیفته  .   دارد.  Advantageشوند  های  که به معاشر

 Deafened   ناشنوا
 خورید. یمهای  که نیاز به شنوای  دارند شکست Ability Checkتوانید بشنوید و به صورت خودکار در تمام نیم  . 

 Frightened    هراسان

 دارید.  Attack Rollو   Ability Checkدر  Disadvantageدر صوری  که منبع وحشت در میدان دید شما باشد  . 

 توانید با میل خود به منبع وحشت خود نزدیک شوید. نیم  . 

 Grappled    گالویز
ی به آن نیم یم  0شعت شما  .   تواند اضافه شود. شود و چت  

 شوید. شود شما آزاد یم  Incapacitatedدر صوری  که شخص که با شما گالویز شده است   . 

یس شخص یا اثر مقابل خود دور شوید تمام یم  .  شود. )به طور مثال  همچنی   درصوری  که براثر قابلیت یا جادوی  از دست 

 تواند شما را به طرق  حرکت دهد.( یم  Tunderwaveاسپل  
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 Incapacitated   ناتوان
 داشته باشید.   Reactionیا   Actionتوانید  نیم  . 

 Invisible   نامری  
ممکن است که دیده شوید. توجه کنید که برای پنهان شدن صدا و ردپای   .  بدون استفاده از جادو یا قدرت خاص دیگری غت 

 توانند شنیده و دیده شوند. شما هنوز یم 

 . Attack Roll  ضد شماDisadvantage   وAttack Roll   شماAdvantage  .دارد 

 
 
 Exhaustion    خستگ

 بیش از  بعص  از قابلیت 
ی

های خاص و خطرات محیظ )مثل گرسنیک

 توانند باعث این کاندیشن ویژه حد و دمای بیش از حد پایی   یا باال( یم 

ی یم در شش سطح اندازه  Exhaustionشوند.   شود. یک اثر  گت 

 دهد.  Exhaustionتواند به یک موجود یک یا چندین سطح یم

 باالتر از سطح یک اثر سطح فعیل و سطوح پایی   
ی

تر در صورت خستیک

گذارند. به طور مثال یک کاراکت  با  همزمان بر شخص اثر یم 

Exhaustion   ادونتج در  شود و دیس شعتش نصف یم   2سطح

 ها دارد. ابیلیت  چک 

Long Rest  را 
ی

و بعص  از جادوها قابلیت پایی   آوردن سطح خستیک

 دارند. 

 Paralyzed   فلج
 . Incapacitated   توانید حرکت یا صحبت کنید. هستید و نیم 

 خورید. شکست یم  Dexterityو  Strengthهای Saving Throwبه صورت خودکار در  . 

 . Attack Roll   ضد شماAdvantage   .دارد 

به  .   شود. یم  حساب Criticalفوی  شما باشد  5ای که با شما برخورد کند درصوری  که دشمن در  هر رص 

 Petrified    کوبمیخ
جادوی  که پوشیده  .  ء غت  شوید. وزن  جان و جامد )معموال سنگ( یم ای ی  کنید تبدیل به ماده اید یا حمل یم شما همراه هر یسر

 شود. شما ده برابر و باال رفی   سن شما متوقف یم 

 . Incapacitated   ید. ف خود ی  توانید حرکت یا صحبت کنید و از محیط اطرا هستید، نیم  خت 

 . Attack Roll   ضد شماAdvantage   .دارد 

 خورید. شکست یم  Dexterityو  Strengthهای Saving Throwبه صورت خودکار در  . 

 دارید.   Resistanceها نسبت به تمام آسیب  . 

شود بلکه معلق  نسبت به سم و بیماری مصونیت دارید. اگر سم یا بیماری در بدن شما قبل از سنگ شدن باشد درمان نیم  . 

 شود. یم

 Poisoned     مسموم
 ادونتج دارید. دیس  Ability Checkو   Attack Rollدر  . 

َمر
َ
 Prone     د
 دتان را خرج ایستادن کنید. خت   حرکت کنید، مگر اینکه نصف شعت خو توانید سینه فقط یم  . 

 ادونتج دارید. دیس   Attack Rollدر  . 

ضد   Attack Rollدارد در غت  این صورت   Advantageضد شما    Attack Rollفیت  شما باشد  5در صوری  که دشمن در  . 

 دارد.   Disadvantageشما 

 اثر  سطح 

1 Disadvantage   درAbility Check 

 شودرسعت نصف یم  2

3 Disadvantage   درAttack Roll   وSaving Throw 

4 Max HP  شودنصف یم 

 رسدیم   0رسعت به   5

 مرگ  6
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 Restrained    مهار
ی به آن نیم یم  0شعت شما  .   تواند اضافه شود. شود و چت  

 . Attack Roll   ضد شماAdvantage   وAttack Roll  شماDisadvantage  .دارد 

 ادونتج دارید. دیس  Dexterity Saving Throwدر  . 

 Stunned  شوکه
 . Incapacitated   کنید توانید حرکت کنید و نامنظم و شکسته صحبت یم هستید و نیم . 

 خورید. شکست یم  Dexterityو  Strengthهای Saving Throwبه صورت خودکار در  . 

 . Attack Roll   ضد شماAdvantage   .دارد 

 Unconscious    هوشی  

 . Incapacitated   ید. توانید حرکت یا صحبت کنید و از محیط اطراف خود ی  هستید، نیم  خت 

ی که در دستتان است را زمی   انداخته و  .   شوید. یم  Proneهرچت  

 خورید. شکست یم  Dexterityو  Strengthهای Saving Throwبه صورت خودکار در  . 

 . Attack Roll   ضد شماAdvantage   .دارد 

ب .   شود. حساب یم  Criticalفوی  شما باشد  5ای که با شما برخورد کند درصوری  که دشمن در  ه هر رص 

 ماجراجوی  
 Between Adventures ها  مابی  

احت، بهبودی و آماده شدن برای  چالبی   سفر به سیاه  ، ماجراجویان به است  ور باستای  د با موجودات شر ها و نت 

بسیاری از ماجراجویان نت   از این زمان برای انجام کارهای دیگر مانند ساخت  ماجراجوی  بعدی خود نیاز دارند. 

 کنند. اسلحه و زره، انجام تحقیقات یا خرج طالی بدست آورده استفاده یم 

ین توصیف رخ یم ی است که با کمت  وع یک ماجراجوی  جدید، در بعص  موارد، گذر زمان چت     DMدهد. هنگام شر

 اعال 
ی

ی شده است و به شما امکان یمممکن است به سادیک دهد آنچه که شخصیت م کند که زمان مشخص ست 

ممکن است   DMشما انجام داده است را به طور کیل توصیف کنید. در مواقع دیگر، 

ی کند، زیرا حوادث فراتر از دانش شما در حرکت هستند.   بخواد زمان را پیگت 

  
 
 مخارج زندگ

 را انتخاب کنید و هزینه ماجراجوی  شما باید مابی    
ی

های های خود کیفیت خایص از زندیک

دازید.   را بت 
ی

 حفظ آن سبک زندیک

 تاثت  زیادی بر شخصیت شما ندارد اما یم 
ی

تواند بر واکنش افراد و  یک سبک زندیک

اف را  گروه   اشر
ی

های دیگر به شما تاثت  بگذارد. به عنوان مثال، هنگایم که شما سبک زندیک

اف شهر برای شما آسانل یم دنبا  باشد.  کنید، ممکن است تاثت  بر اشر

   Downtime Activities |اوقات فراغت 

DM   ماجراجوی 
سد که شخصیت شما در اوقات فراغتش چه یمممکن است مابی   کند. برای بهره  ها از شما بت 

از بتوان از آن بهره برد. هر فعالیت،   ساعت زمان نیاز است تا  8بردن از یک فعالیت در این زمان، روزانه حداقل 

ی کرده   را ست 
اید،  نیاز به تعداد مشخص روز برای اجرا دارد. نیازی نیست روزها پشت ش هم باشند. اگر زمان کاق 

تری ادامه دهید یا به فعالیت جدیدی در اوقات فراغت خود روی  توانید همان کار را برای مدت زمان طوالی  یم

 بیاورید. 

  خرج روزانه 
 
 سبک زندگ

 بیچاره - 

1 sp  تهیدست 

2 sp   فقی 

1 gp ساده 

2 gp  راحت 

4 gp  ثروتمند 

اف  gp 10حداقل   ارسی



t.me/YadollahDnD Yadollah’s Guide to D&D YadollahDnD.ir 

 
 

338 

های  به جز موارد ذکر شده نت   ممکن هستند. اگر فعالیت خایص برای اوقات فراغت کاراکت  خود در نظر  یتفعال

 خود صحبت کنید.  DMدارید با 

 ساخت و ساز  

، از شما یم  ی بسازید. شما باید در استفاده از ابزار جتوانید اشیا غت  جادوی  ات ماجراجوی  و آثار هت 
مله تجهت  

(. همچنی   ممکن  Artisan Toolخواهید اجرا کنید مهارت داشته باشید )معموال نویع  که یم مربوط به شیت   

است برای ایجاد آن نیاز به مواد یا مکای  خاص داشته باشید. به عنوان مثال، شخص که در استفاده از ابزار 

 آهنگری مهارت دارد، برای ساخت شمشت  یا زره به کوره آهنگری نیاز دارد. 

ء با ارزش کیل حداکتر گذارید، یمهر روزی که برای ساخت و ساز زمان یم به ازای بسازید    gp 5توانید یک یا چند یسر

ی که یم ی از و باید مواد اولیه برابر با نصف ارزش آن خرج کنید. اگر چت   دارد، هر   gp 5خواهید بسازید ارزش بیشت 

  Plateشود. به طور مثال، یک نفر برای ساخت یک زره کامل سازید تا زمای  که کامل از آن را یم  gp 5روز مقدار 

 روز زمان بگذارد.  300دارد( باید   gp 1500)که ارزش 

یط که همه شخصیتتوانند تالش چند شخصیت یم  ء ترکیب کنند، به شر ها  های خود را برای ساخت یک یسر

  gp 5کاراکت  به ازای هر روز کمک، به ارزش   مهارت ابزار مربوطه را داشته باشند و در یک مکان با هم کار کنند. هر 

  100را در  Plateتوانند یک زره برد. به طور مثال، سه شخصیت با مهارت الزم و امکانات مناسب یم کار را جلو یم 

 بسازند.  gp 750روز و با هزینه کیل 

 ساده یدر حی   ساخت و ساز، یم 
ی

ا با پرداخت نصف هزینه  توانید بدون پرداخت هزینه مورد نیاز از سبک زندیک

ید.   راحت بهره بت 
ی

 مورد نیاز از سبک زندیک

 کار در حرفه 

 ماجراجوی  شما یم 
 ساده های خود کار کنید. این به شما این امکان را یمتوانید مابی  

ی
ای را بدون  دهد که سبک زندیک

 به حرفه خود ادامه دهید. یابد که  در روز حفظ کنید. این مزیت تا زمای  ادامه یم gp 1نیاز به پرداخت 

زا باشد، مانند معبد یا صنف دزدان، درآمد کاق  برای حفظ  تواند برای شما اشتغال اگر عضو سازمای  هستید که یم 

 راحت را دارید. 
ی

 یک سبک زندیک

 مهارت دارید و در اوقات فراغت خود به اجرا یم  Performanceاگر در 
ی

  پردازید، درآمد کاق  برای یک سبک زندیک

 ثروتمند را دارید. 

 بهبودی 

، بیماری یا مسمویت استفاده کنید. یم
ی

 توانید از اوقات فراغت خود برای بهبود آسیب دیدیک

ی کردن برای بهبودی، یم بریزید. در   DC 15با   Constitution Saving Throwتوانید یک  پس از سه روز ست 

 توانید ییک از نتایج زیر را انتخاب کنید: صورت موفقیت، یم 

ی یم •  کندیک اثر را بر روی خود خاتمه دهید که از بازیای  جان جلوگت 

برید،  های نجات مقابل یک سم یا بیماری که در حال حارص  از آن رنج یمساعت آینده، در تاس  24برای  •

Advantage  .دارید 

 تحقیقات  

 ماجراجوی  
تواند شامل خواندن طومارهای  ها فرصت  عایل برای انجام تحقیقات است. تحقیقات یمزمان مابی  

 و شنیدن شایعات باشد. غبارآلود یا خرید نوشیدی  برای اهایل محل 

وع یم س است، چند روز زمان از تعیی   یم  DMکنید، هنگایم که تحقیقات خود را شر کند که آیا اطالعات در دست 
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ها نیاز دارید و آیا محدودیت  در تحقیقات شما وجود دارد )مانند نیاز به  اوقات فراغت خود برای یافی   آن

ه یا محل(.  همچنی   ممکن است از شما بخواهد یک یا چند تاس توانای    DMجستجوی یک فرد خاص، مقت 

برای اطمینان از  Charisma (Persuasion)یا   برای یافی   شنخ  Intelligence (Investigation)بریزید، مانند 

ایط، اطالعات را در صورت موجود بودن دریافت یم   کنید. کمک کیس. به محض تحقق آن شر

  های آن خرج کنید. این هزینه عالوه بر هزینه برای تامی   هزینه   gp 1برای هر روز تحقیق، باید 
ی

های سبک زندیک

 شماست. 

  آموزش

 ماجراجوی  یم
های خود برای آموزش یک زبان جدید یا کسب مهارت در یک ابزار استفاده  توانید از زمان مابی  

 های دیگری برای آموزش را ارائه دهد. شما ممکن است گزینه DMکنید. 

برد و  کند که چه مدت زمان یممشخص یم  DMل، باید یک مری  پیدا کنید که مایل باشد به شما آموزش دهد. او 

. اینکه آیا تاس   های توانای  نیاز هستند یا خت 

آموزید  خرج دارد. پس از رصف زمان و هزینه الزم، زبان جدید را یم gp 1برد و هر روز روز زمان یم 250این آموزش 

 کنید. ار جدید مهارت کسب یمیا در ابز 
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 مبارزه   : 9 فصل
با برخورد با تن   وال یه یها پنجه که  وحشتنایک شدن  پاره  یصدا. کند   یم برخورد  ست   به که  یت  شمش  بلند  یصدا

هوا که بوی  آید. بوی تت   خون در ای از نور که از جادوی یک ویزارد یم العادهدرخشش فوق . کند یک انسان ایجاد یم 

 برد. تعفن هیوالهای پست را یم 

 . باشد   ت   انگ جانیه و  مرگبار   مرج، و  هرج پر از  تواند   یم D&D در  مبارزه. درد  فریاد  ، یوز ت  پ اد یفر  خشم، غرش

 در  طوالی   یت  درگ ا ی باشد  کوتاه  یت  درگ کی نیا  خواه ، برای مبارزه نیاز دارید  که  کند یم ارائه را  ت  ی قوان فصل نیا

د  دانیم در  ا ی چالاه یس کی  . دهند  یم قرار  خطاب  مورد  را  امدی  ا ی کنی باز  شما، ی   قوان  فصل، نیا شتاش  در .  نت 

 

Dungeon Master  ل  را  مبارزه  در  ت  درگ کن یباز ت  غ یها تی شخص و  والها ی ه تمام   یگر ی د کنی باز  هر  و   کند   یم  کنت 

ل  را  ماجراجو  کی ل  که   باشد  ی  والیه ا ی تی شخص یمعنا به  تواند   یم ی   همچن " شما. " کند   یم کنت   . د یکن  یم کنت 

 The Order of Combatترتیب مبارزه  
دی معموال جدال میان دو طرف است. طوفای  از حمله، دفع حمله، تکاپو و جادو. بازی هرج و مرج  انمبارزه در دی 

است.   ثانیه 6در دنیای بازی حدود  راندکند. یک  منظم یم   Turnیا  نوبت  و  Roundیا دور  ای از را به فرم چرخه

رن  ِترن یک، هر جنگنده راند هردر    Initiativeیا   نوبتر ابتدای هر مبارزه هنگایم که همه تاس ها ددارد. ترتیب تر

شود. هنگایم که همه یک نوبت را گذراندند و هنوز طرفی   پابرجا هستند مبارزه به دور بعدی ریزند مشخص یم را یم

 رود. یم

وع یک مبارزه به این ترتیب عمل یم  کنیم: هنگام شر

. کند کام مشخص یم دی مشخص کردن "سوپرایز".   .1  ه آیا کیس میان طرفی   سوپرایز شده است یا خت 

ها و دشمنانشان کجا قرار دارند. با  ام مشخص یمدی  مشخص کردن مکان هر شخص.   .2 کند که کاراکت 

شود که  ام متوجه یم ها یا مکان ایستادنشان در اتاق یا جای دیگری، دی توجه به ترتیب راه رفی   کاراکت  

 اند. در دور هستند و در چه جهت  قرار گرفتهدشمنان در کجا قرار دارند، چق 

  Initiativeهمه اشخاص موجود در مبارزه تاس  (. Initiativeها )ریخیر  تاس مشخص کننده نوبت .3

 کنند. ریزند و نوبتشان را مشخص یمیم

رن خود را یم ها. انجام تک به تک نوبت  .4  گذرانند. همه براساس نوبتشان تر

آنقدر  4شود. به مرحله اند دور تمام یموقت  همه نوبت خود را گذرانده  د. ی مبارزه، راند به رانادامه  .5

 ادامه دهید تا مبارزه تمام شود. 

 Surprise|  سوپرایز

باره به گروه حریف حمله کنند. یا ممکن  اند، یکممکن است گروه ماجراجویان به آرایم، در حایل که پنهان شده 

ی باره با حمله دهد و حواس افراد گروه جمع نیست یکخود ادامه یم  است در حایل که گروه در جاده به حرکت 

 گت  شوند. اند غافلهای کنار جاده کمی   کرده راهزنان که در بوته

د که کدام افراد سوپرایز شده تصمیم یم  DMدر این موارد   با مقایسه تاس گت 
ً
حمله    Stealthاند که این کار معموال

 شود. حریف انجام یم  Passive Perceptionکننده با  



t.me/YadollahDnD Yadollah’s Guide to D&D YadollahDnD.ir 

 
 

341 

انجام دهد. سوپرایز شخص به   اکشنری داشته باشد و  اکشنکند،   حرکت تواندنیماگر کیس سوپرایز شده باشد 

 شخص است و ممکن است فقط چند نفر از گروه سوپرایز شده و بعص  سوپرایز نشوند. 

 Initiative|  نوبت

وع بشود همه ریزند تا نوبتشان مشخص  یم  Initiativeی افراد حارص  در آن مکان تاس همان لحظه که فایت شر

(. هرچه مجموع این چک شما  d20 + Dexterityاست ) Dexterity Checkدر واقع یک   Initiativeشود. 

 بیشت  بشود نوبتتان زودتر از بقیه خواهد بود. 

خایل انداخته و هرکدام تاس باالتر بیاورند زودتر از   d20داشته باشند، هر دو یک برابر  Initiativeاگر دو نفر 

وع یم   کنند. دیگری شر

  نوبت شما

 به اندازه شعت حرکتتان جابجا شوید. یک "اکشن"  وقت  نوبت به شما رسید یم 
ً
توانید هرچقدر که بخواهید، نهایتا

توانید در میان حرکت اکشن  دهید، حت  یم ا اکشنتان را انجام یمکنید یکند که اول حرکت یم انجام دهید. فرق  نیم 

های بسیار باشد  انجام دهید. اکشن شما یم   و چت  
به زدن با سالح، استفاده از اسپل)جادو( دویدن بیشت  تواند رص 

 که در ُپست دیگری توضیح داده خواهند شد. 

ونس
ُ
 Bonus Action|  اکشن ب

ها را در یک اکشن اضاق  انجام دهید که با اکشن اصیل نوبت  دهند آنما اجازه یم ها به ش ها و اسپلبعص  قابلیت 

 Bonusتوانید حداکتر یک گوییم. شما فقط یمیم  Bonus Actionشما تداخل ندارد. به این اکشن اضافه، 

Action نند حرکت  در هر نوبت انجام دهید. انتخاب اینکه اول اکشن خود را انجام دهید یا بونس اکشن هم ما

 کردن دست شماست. 

 نوبتتان  در  دیگر کارهای

 توانید حرکات کوتاه و کوچک دیگری در نوبت خود انجام دهید که نه به اکشن نیاز دارد نه بونس اکشن. شما یم 

تان  یم  در را باز کنید یا شمشت 
ً
توانید چند جمله کوتاه صحبت کنید. کاری کوچک با اشیاء محیط انجام دهید )مثال

 بکشید(. را 

تواند تشخیص دهد که کار مورد نظر شما نیاز به دقت و زمان دارد و از شما بخواهد اکشن یا بونس  یم  DMالبته 

 اکشن خود را برای بعص  از این کارها استفاده کنید. 

 Reaction|  واکنش

وییم. شما در هر راند فقط  گاز زمای  که نوبت شما تمام شود تا زمای  که دوباره نوبت به شما برسد را یک راند یم 

توانید  دارند که شما یم  Reactionهای خایص نیاز به ها و قابلیت انجام دهید. اسپل  Reactionتوانید یک بار یم 

اکشن است و شما  ری  Attack of opportunityافتد انجام دهید. به طور مثال  در واکنش به اتفاق  خاص که یم 

به بزنید. اجازه دارید در واکنش به عبور    کردن حریق  از کنار شما به او حمله کنید و یک رص 

 

 Actions in Combatها در مبارزه |  اکشن 
های کلس شما، قابلیت خاص تواند از قابلیت ( یک اکشن دارید که یم Turnهنگام مبارزه شما در هر نوبت )یا 

 مورد ذکر در این قسمت باشد. کدام از این موارد نیست یا ییک از موارد  دیگری، اکشت  که جزو هیچ 

د که آیا آن  تصمیم یم DMهنگایم که اکشن موردنظر شما از موارد ذکر شده در قوانی   نباشد بعد از اعالم آن  گت 

 اکشن ممکن است و نیاز به چه تایس برای موفقیت یا شکست آن دارید. 

 

ها در صفحه بعد موجود است لیست اکشن
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Attack   
زن، دورزن، یا شما با سالح نزدیک 

به یم زنید.  بدون سالح به حریف رص 

ها، مثل قابلیت  بعص  از قابلیت

Extra Attack    به شما ، کلس فایت 

دهد که هنگام استفاده از اجازه یم

به وارد  ک بیش از یک رص 
َ
ت
َ
اکشن ا

 کنید. 

Cast a spell   
سپرل )جادو(. هر اسپل  استفاده از ار

(  Casting Timeه ) زمان استفاد

کند  خودش را دارد که مشخص یم

اکشن، مدت زمان یک اکشن، بونس

ها اکشن، دقایق یا حت  ساعتری

ها یک اکشن زمان  است. بیشت  اسپل

برند، درنتیجه جادوگران معموال در  یم

مبارزه اکشن خود را رصف اسپل زدن  

 کنند. یم

Disengage   
به مدت یک ترن عبور شما از کنار 

شود بتوانند به  دشمنان باعث نیم

به بزنند ) شما با ری  Attackاکشن رص 

of Opportunity .) 

Dash   
رن  با این اکشن یم توانید در یک تر

عالوه بر حرکت عادی خود که هر ترن 

دهید، به اندازه  بدون اکشن انجام یم

شعتتان حرکت کنید. به طور مثال  

فوت باشد و   30اگر شعت شما 

ش را انجام دهید یماکشن 
َ
توانید در د

رن   فوت حرکت کنید.  60آن تر

Dodge   
شوید که جاخایل بدهید. شما آماده یم

تا ترنر بعدِی خود: اتک دادن به شما  

Disadvantage  خواهد داشت و

 Dexterityهای شما روی تاس

Saving Throw   خودتان

Advantage  .خواهید داشت 

Help   
 از یارهایتان روی توانید به ییکشما یم

ی  )همهAbility Check تاس 

 ، Acrobaticsهای بازی مثل  مهارت

History و...( یا اتک بعدیش

Advantage  .بدهید 

Hide   
کنید مخق  بشوید. سیع یم

ایط  )دانجن مست  باید با توجه به شر

نور و محیط به شما اجازه این کار را 

 بدهد.( 

Ready   
ط یم  شر

ً
در طول راند   گذارید که بعدا

)قبل از اینکه دوباره نوبت به شما 

برسد( اگر اتفاق  افتاد اکشنتان را با  

اکشن انجام دهید. مثال: اگه گابلی    ری

به من نزدیک شد با شمشت  حمله  

 کنم. یم

Search   
کنید دنبال شخص یا چت    سیع یم

خایص بگردید. مثل دشمت  که مخق   

 یا غیب شده است. 

Use an object   
های بازی و یا هر استفاده از آیتم

بر ای که استفاده از آن زمانوسیله

 باشد نیاز به اکشن دارد. 

 

 Making An Attackحمله کردن |  

به یمکند که با سالح نزدیک فرق  نیم  ی حمالت  برای همه حمله  قوانی   زنید، زن یا دورزن و یا با یک اسپل رص 

 اختار مشخص دارد: س

ء یا  ( خود انتخاب کنید. هدف یم Rangeهدق  در ُبرد سالح یا اسپل ) انتخاب هدف:   .1 تواند شخص، یسر

 مکان باشد. 

( دارد یا نه، یا آیا شما  Coverکند که آیا هدف شما سنگر )ام مشخص یم دی   مشخص کردن مادیفایرها:  .2

ایط خاص ممکن است برای مادیفایر اتک لادونتج دارید. همچنی   اسپبرای اتک ادونتج یا دیس  ها و شر

 شما امتیاز مثبت یا منق  داشته باشند. 

به  تاس اتک را ریخته و با مادیفایر جمع کنید. دانجن مست  مشخص یم مشخص کردن نتیجه:  .3 کند آیا رص 

به برخورد کند تاس  که به  بریزید. ممکن است اتک خایص زده باشید    Damageبرخورد کرد یا نه. اگر رص 

 جای دمیج یا عالوه بر آن اثر خاص دیگری داشته باشد. 
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 Attack Roll|    حمله تاس 
به یم  کنید. اگر مجموع اتک ُرل شما  را ریخته و مادیفایرهای مربوط را با آن جمع یم  d20زنید تاس هنگایم که رص 

به به هدف برخورد یم ACبیشت  یا مساوی با قدرت دفایع )  کند. ( حریف بشود، آن رص 

 Modifiers to the Roll|   حمله مادیفایرهای

 وقت  یک کاراکت  اتک یم 
ً
 Proficiencyو   Ability Modifierشوند مادفایری که با تاس جمع یم 2دهد، عموما

Bonus  .هستند. مادیفایر اتک دشمنان شما در صفحه خاص خودشان در کتاب آورده شده 

Ability Modifier 

است.   Dexterityهای دورُبرد برای سالح   و  Strengthشود زن با تاس جمع یم های نزدیکای که برای سالح ابیلیت  

( یا  Finesseهای  که خاصیت سالح ( داشته باشند این قانون را تغیت  یم Thrown)شعت   دهند. )پرتای 

 به ابیلیت  جادوی کاراکت   مادیفایر مربوط به این اسپلُرل دارند. ابیلیت   ها نیاز به اتک بعص  اسپل 
ی

ها بستیک

(Spellcasting Ability .دارد که برای هر کلس متفاوت است ) 

Proficiency Bonus 

کنید. شما امتیاز مهارت خود را برای اتک دادن با هر سالچ که در استفاده از آن ماهر باشید به تاس اضافه یم

 آیید. از جادوهای خود ماهر به حساب یم همچنی   در صورت اتک دادن با اسپل، شما در استفاده

به از حالت به به هدف پنهان  رص   پنهان یا رص 

)غیب شدن( یا با   Invisibilityکنند از دید دشمنان پنهان شوند، به طور مثال با اسپل اکتر جنگجویان سیع یم

 پنهان شدن در تارییک. 

اگر هنگام اتک دادن از دید حریف پنهان باشید)هم از دید پنهان باشید و هم صدایتان را نشنیده باشند( برای  

به زدن، دشمنان از جای شما با خت  یم   Advantageل  رُ اتک کند که  شوند. فرق  نیم خواهید داشت. پس از رص 

به برخورد کند یا خطا برود.   رص 

خواهید داشت. اگر حریف   Disadvantageبینید برای تاس اتک در صوری  که به هدق  حمله کنید که آن را نیم 

به خطا  گوید که حریف آنجا بود یا نه، فقط یم م به شما نیم ااید نباشد، دیزده  در جای  که شما حدس  گوید رص 

 رفته است. 

رد از نزدیک 
ُ
 حمله با سالح دورب

به زدن از دور کار متفاوتیست. اگر با سالح دورُبرد به هدق  در نزدییک   نشانه رفی   کیس که نزدیک شما ایستاده با رص 

ایط که در ُپست   Incapacitatedبیند و فوت( خود حمله کنید که شما را یم  5) ها  Condition)ناتوان: ییک از شر

 خواهید داشت.  Disadvantageُرل توضیح داده خواهد شد( نیست، شما برای آن اتک 

 Melee Attack  |حمله از نزدیک 

ی هر خانه در صفحه رسند، به همی   دلیل اندازه فوی  شما یم  5ای در زن به فاصلههای نزدیک اکتر سالح 

 شود. فوت در نظر گرفته یم 5 (Grid) کنندها در بازی برای نقشه استفاده یمای که بعص  گروه شطرنج  

فوت در نظر گرفته شده. همچنی   دشمنای  که قد و   10( هستند که رنج اتکشان Reachها ُبلند )بعص  سالح 

 رنج اتک 
ً
 داشته باشند عموما

ی
 فوت دارند.  10هیکل بزریک

تواند  شود که یم نامیده یم Unarmedتوانید بدون سالح حمله کنید. این نوع اتک به جای اتک دادن با سالح، یم 

به بعد از تاس اتک به حریف  اینگونه حمالت بدون سالح باشد. در این اتک ُمشت، لگد، کله یا  ها هنگایم که رص 

های ( اتکProficiencyدهند. شما مهارت ) شما دمیج یم  Strength Modifier+1برخورد کند، به اندازه 

Unarmed  .را دارید 

 Attack of Opportunity|   طلبانه فرصت  حمله

دفاع هوا از کنار کیس عبور کنید یا ی  جویان حواسشان به حریفان خود جمع است. اگر ی  ی جنگدر یک مبارزه همه
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 Attack ofآورید که به شما حمله کند. به این حمله از حریف دور شوید برای او فرصت  به وجود یم 

Opportunity   یا به اختصارAoO شود. گفته یم 

س شما دور شود یم به Reactionتوانید با در صوری  که دشمن شما از سیع کند از دست  ای از نزدیک  خود به او رص 

س شما خارج شود رخ یمبزنید. حمله دقیقا قبل از آن  دهد. که او از دست 

ید. همچنی   درصوری  که با میل خود   AoOجلوی   Disengageتوانید با یم حرکت   خوردن از دشمنان را بگت 

پورت کرده باشید، شامل  لر  شوید. نیم  AoOنکرده باشید یا تر

 Two-Weapon Fighting|   مبارزه با دو سالح 

توانید با اکشن خود با سالح اول و با  داشته باشید، یم  Lightدرصوری  که در دو دست خود دو سالح سبک یا  

به دوم  بونس  به بزنید. در رص  کنید، مگر آنکه مادیفایر خود را اضافه نیم  Ability Modifierاکشن با سالح دوم رص 

 منق  باشد. 

به زدن آن را پرتاب کنید. توانید به را داشته باشند یم  Thrownاگر هرکدام از دو سالح خاصیت پرتاب یا   جای رص 

 Grappling|   شدن گالویز

ید یم وقت  یم  شت  بگت 
ُ
ک استفاده کنید تا نویع حمله از نزدیک  توانید از اکشن اتخواهید با دشمت  گالویز شوید یا ک

به در یک اتک اکشن را دارید یم  َرپرل انجام دهید. اگر قابلیت چند رص  َرپرل  توانید ییک از آنخاص به نام گر ها را با گر

 جایگزین کنید. 

س شما باشد. در صوری  که حدتواند بیش از یک سایز از شما بزرگ هدف شما نیم  اقل یک  تر باشد و باید در دست 

ید. طرف   Strength (Athletics)توانید با یک چک دست آزاد داشته باشید یم  سیع کنید دشمن خود را بگت 

بریزد. هرکدام نتیجه  Dexterity (Acrobatics)یا   Strength (Athletics)مقابل باید به انتخاب خود چک 

شود. در صوری  که هدف  افع برنده یم شود و در صورت مساوی بودن دو عدد شخص مدباالتری بیارد موفق یم 

توانید هر زمان که خواستید بدون نیاز  شوید. همچنی   یمباشد به صورت خودکار موفق یم   Incapacitatedشما 

 به اکشن حریف خود را آزاد کنید. 

 Grapple از فرار

َرپرل شده باشد یم کار باید  ود. برای اینتواند از اکشن خود استفاده نماید تا سیع کند آزاد ششخص که گر

Strength (Athletics)  یاDexterity (Acrobatics)  را در مقابلStrength (Athletics)   .حریف بریزد 

 شده  Grappleدادن شخص   حرکت

َرپرل کرده  تر باشد( اما  شود )مگر آنکه حداقل دو سایز از شما کوچکاید شعت شما نصف یم هنگایم که کیس را گر

 کند. حرکت، او همراه شما حرکت یم در صورت 

ل
ُ
 Shoving|  دادن  ه

ک، یم 
َ
ت
َ
ل دهید، که  هنگام استفاده از اکشن ا

ُ
توانید نویع حمله از نزدیک خاص انجام دهید تا طرف مقابل را ه

ی داده یم  Conditionsشود، در پست  Proneشود روی زمی   بیافتد )یا باعث یم شود( یا از شما  توضیح بیشت 

 د. دور شو 

س شما باشد. یمهدف نباید بیشت  از یک سایز از شما بزرگ   Strengthتوانید با یک چک  تر، و باید در دست 

(Athletics)  ل دهید. طرف مقابل باید به انتخاب خود چک
ُ
  Strength (Athletics)سیع کنید دشمن خود را ه

باشد به صورت خودکار موفق    Incapacitatedبریزد. در صوری  که هدف شما   Dexterity (Acrobatics)یا 

 فوت از شما دور شود.   5کنید که هدف روی زمی   بیافتد یا شوید. در صورت موفق شدن انتخاب یم یم
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 Cover   پوشش  
توانند در هنگام مبارزه پوشیسر ایجاد کنند و آسیب رسیدن به هدف  دیوارها، درختان، موجودات و سایر موانع یم

به یا اثر دیگر از طرف مخالف پوشش  تواند از پوشش بهره هدف فقط هنگایم یمرا دشوارتر کنند.  مند شود که رص 

 زده شود. 

ها حساب ترین آنسه درجه پوشش وجود دارد. اگر هدف پشت چند منبع مختلف پوشش باشد، فقط قوی 

چهارم پوشش  سهشود. به عنوان مثال، اگر هدف در پشت موجودی که بهش نیم پوشش و یک تنه درخت که یم

 دهد باشد، هدف دارای پوشش سه چهارم است. یم

 Half Cover   |نیم پوشش 

کند. هدف  خود اضافه یم Dexterity Saving Throw)قدرت دفایع( و  AC+ به 2یک هدف با نیم پوشش، 

هنگایم نیم پوشش دارد که حداقل نییم از بدنش توسط مانیع پوشانده شده باشد. مانع ممکن است یک دیوار کم  

 ارتفاع، یک مبل بزرگ، یک تنه درخت باریک یا یک موجود، چه دوست چه دشمن، باشد. 

 Three-Quarters Cover   |چهارم پوشش سه

کند.  خود اضافه یم  Dexterity Saving Throw)قدرت دفایع( و  AC+ به 5ش،  چهارم پوشیک هدف با سه 

 چهارم از بدنش توسط مانیع پوشانده شده باشد. چهارم پوشش دارد که حداقل سههدف هنگایم سه 

 Full Cover   |پوشش کامل 

ها  اگرچه بعص  اسپل  تواند به صورت مستقیم با حمله یا جادو هدف قرار داده شود،یک هدف با پوشش کامل نیم 

توانند از طریق آثار محیظ به هدف برسند. هدف هنگایم پوشش کامل دارد که کل بدنش توسط مانیع پوشانده  یم

 شده باشد. 

 

 Mounted Combat   نظام  سواره 
د یمشوالیه   نت 

ی
کند یا یک کلریک که در آسمان با  کند، وارالیک که از پشت یک اژدها جادو یم ای که با اسب جنیک

بکند، همه از مزایای شعت و تحریک که یک  االغ پرنده پرواز یم
َ
 کند برخوردار هستند. ( ارائه یم Mount)  َمرک

تواند برای شما، طبق قوانی    ت و آناتویم مناست  دارد یم یک موجود مایل، که حداقل یک اندازه از شما بزرگت  اس

، حکم مرکب را داشته باشد.   پایی  

 سوار و پیاده شدن  

ان نصف    5توانید بر موجودی در یک بار در نوبت خود، یم   خود سوار یا از آن پیاده شوید. انجام این کار به مت  
فوی 

فوت حرکت خرج کنید تا   15فوت است، باید  30ت شما کند. به طور مثال، اگر شعشعت شما حرکت خرج یم

توانید  مانده داشته باشید، نیم فوت حرکت باق   15باشد یا زیر   0سوار یک اسب شوید. در نتیجه، اگر شعت شما 

 سوار شوید. 

 Dexterityاگر یک اثر مرکب شما را برخالف میل خود، هنگایم که سوار آن هستید حرکت دهد باید در یک 

Saving Throw   باDC 10 فوی  آن  5کنید و در موفق شوید، وگرنه از آن سقوط یمProne  شوید. اگر هنگایم  یم
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 شوید باید در همان تاس نجات موفق شوید.   Proneکه سوار مرکب هستید 

اکشن خود هنگام سقوط، از آن پیاده شوید و روی پای خود فرود  توانید با ری شود، یم Proneاگر مرکب شما 

 شوید. پیاده یم   Proneفوی  آن به صورت   5بیایید. در غت  این صورت، در 

ل مرکب    کنیر

ل کنید یا اجازه دهید به در حایل که سوار مرکب هستید، دو گزینه دارید. یم  طور مستقل عمل  توانید مرکب را کنت 

 کنند. کند. موجودات هوشمند، مانند اژدها، به طور مستقل عمل یم

ل کنید. فرض بر این  تنها در حالت  که مرکب برای پذیرش یک سوارکار آموزش داده شده است، یم  توانید آن را کنت 

ل هنگایم  های  را دیده ها و موجودات مشابه چنی   آموزشهای اهیل، االغ است که اسب  اند. نوبت مرکب تحت کنت 

کند و فقط سه اکشن ممکن دارد:  ان شما حرکت یم شما است. طبق فرم  Initiativeشوید، همان که سوار آن یم 

Dash ،Disengage  وDodge ل یم شوید نت   اکشن و  تواند حت  در نوبت  که سوارش یم . یک مرکب تحت کنت 

 حرکت داشته باشد. 

های مرکب  کند. تحمل یک سوارکار محدودیت  در اکشنحفظ یم  Initiativeیک مرکب مستقل نوبت خود را در 

کند. ممکن است از مبارزه فرار کند، حمله کند و دشمت   کند و هر طور که بخواهد حرکت و عمل یم ایجاد نیم 

 زخیم را ببلعد، یا به هر نحوی بر خالف میل شما عمل کند. 

د،   Attack of Opportunityدر هر صورت، اگر مرکب شما هنگایم که سوارش هستید هدف یک  قرار بگت 

 کب را هدف قرار دهد. تواند شما یا مر مهاجم یم

 

 Underwater Combatمبارزه زیر آب |   
کنند یا در  ها مبارزه یم روند، بعد از غرق شدن کشت  با کوسه وقت  ماجراجویان به دنبال یک هیوال به زیر دریا یم

ر آب اعمال  افتند، باید در محیط چالش برانگت   زیر آب بجنگند. قوانی   زیر در زیچال گت  یماستخری در یک سیاه 

 شوند. یم

( در تاس حمله  هنگام حمله با سالح نزدیک  زن، موجودی که شعت شنا ندارد )چه به صورت طبییع چه جادوی 

Disadvantage  دارد، مگر اینکه سالحDagger ،Javelin  ،Shortsword ،Spear   یاTrident   .باشد 

دهد. حت  در برد عادی،  دی سالح را از دست یم یک حمله با سالح دورزن به طور خودکار هدف فراتر از برد عا

باشد )شامل    Javelinیا سالچ پرتای  مثل   Crossbow ،Netدارد، مگر اینکه سالح   Disadvantageتاس حمله 

Spear ،Trident  وDart .) 

 اند در برابر آسیب آتش مقاومت دارند. ور شدهموجودات و اشیای  که کامال در آب غوطه
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 جادوگری   : 10 فصل
 . شود  یم ظاهر  Spellیا    طلسم کی شکل به  اغلب و دارد  نفوذ  D&D یایدن در  جادو 

ی،  های مختلف روش کلس .  شود  یم ارائه جادوگری و اسپل زدن ی برا ت  یقوان فصل نیا در   برای یادگت 
های مختلق 

کنند. رصف نظر  منحرص به خردی استفاده یمهای ها به روش ها دارند و هیوالها از اسپل سازی و اجرای اسپلآماده

وی یم   کند. از منبع آن، یک اسپل از قوانی   اینجا پت 

 Schools of Magic مکاتب جادو  

کمک    Spellبه توصف یک جادو یا  بندیشود. این گروه تقسیم یم  مکتبیا    گروه هشتبه  D&Dجادو در دنیای 

 کنند. ها رجوع یم های ویزارد( به آنکلس وانی   )مثل بعص  از سابکند؛ مکاتب قوانی   ندارند اما بعص  از قیم

Abjuration   
سازند،  ها موانع جادوی  یم آمت   دارند. آن ها استفاده خشونت جادوهای این مکتب ماهیت دفایع دارند، گرچه بعص  از آن 

 کنند. های دیگر تبعید یم د و موجودات را به دنیا زننکنند، به متجاوزان صدمه یم اثرات مرص  را خنتر یم 

Conjuration   
ها اشیاء یا موجودای  را  شوند. بعص  از آنجادوهای این مکتب شامل حمل و نقل اشیاء و اشخاص از مکای  به مکان دیگر یم 

مکان دیگر تلپورت کند. بعص  از این جادوها  دهند که از مکای  به  ها به جادوگر اجازه یم کنند، درحایل که دیگر اسپل احضار یم 

ء یا اثری خاص به   آورند. وجود یماز هیچ یسر

Divination   
اندازی از آینده،  شماری پنهان بودند، چشمهای ی  به صورت اشاری که سال -جادوهای این مکتب برای کسب اطالعات 

 شوند. استفاده یم  -مکان اشخاص یا اشیاء مخق  یا حقیقت پشت توهم 

Enchantment   
ل یم گذارد و رفتار آن جادوهای این مکتب بر ذهن دیگران تاثت  یم   جادوهای  یم ها را هدایت یا کنت 

توانند کاری کنند  کند. چنی  

ل   که دشمن جادوگر را به عنوان یک دوست ببیند، کیس را مجبور به کاری کنند یا حت  شخص را مثل یک عروسک کنت 

 کنند. 

Evocation   
ند یا اثری دلخواه تولید کنند. بعص  از آنجادوهای این مکتب انرژی جادوی  را یم های   های بزرگ آتش یا صاعقه ها گلوله گت 

 کنند. ها را درمان یم سازند و بعص  دیگر جراحتهولناک یم 

Illusion   
های  که وجود ندارند را    شوند ها باعث یم دهند. آن جادوهای این مکتب حواس و ذهن دیگران را فریب یم 

که اشخاص چت  

های  را به یاد آورند که هیچ
های  که وجود دارند را نبینند، صداهای خیایل بشنوند یا چت  

وقت اتفاق نیافتاده. بعص   ببینند، چت  

 افتند. ها فقط در ذهن هدف خود اتفاق یم تواند ببیند اما بیشت  آنسازند که هرکیس یم های  یم از این جادوها توهم 
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Necromancy   
 را دستکاری یم 

ی
وی  ها یم کنند. آن جادوهای این مکتب انرژی مرگ و زندیک وی حیات دهند، نت   نت 

 
ه اضاق توانند به کیس ذخت 

 برگردانند. 
ی

ند، مرده متحرک درست کنند و حت  مردگان را به زندیک  حیات را از شخص دیگری بگت 

ورانه حساب یم   Animate Deadاستفاده از جادوهای نکرومنیس مثل  شود و غالبا  در بیشت  جوامع کاری غلط و شر

 کنند. ها استفاده یمجادوگران خبیث از آن

Transmutation   
ء یا محیط را تغیت  یم  ر کنند،  دهند. شاید دشمت  را تبدیل به یک موجود ی  جادوهای این مکتب خواص یک موجود، یسر رص 

ی را به فرمان جادوگر جا قدرت یک دوست را افزایش دهند، چ جا کنند یا قابلیت بهبود ذای  شخص را تقویت کنند تا به  بهت  

 . شعت جراحتش خوب شود 

 ?What is a Spell  طلسم چیست؟  

دیه به انرژی جادوی  که در تمام نقاط دنیا حضور دارد برای  اثری جادوی  است، یک شکل  ِاسِپلیا  طلسم یک 

با دقت تارهای نامری    زدن  ِاسِپلیا  کردن  جادومند. یک کاراکت  هنگام تبدیل آن به حالت  خاص، محدود و هدف 

کند و سپس  یص مرتعش یمچیند، به روش خاها را به طرزی منحرص بفرد یم کند، آن جادوی خام را گلچی   یم 

 کشد. کند تا به اثر دلخواه خود برسد. در اکتر مواقع این فرآیند چند ثانیه طول یم آزادشان یم

ی محافظ باشند. آن کاره، سالچ قدرتتوانند ابزاری همه ها یمطلسم توانند آسیب برسانند یا  ها یم مند یا ست 

ایظ را برقرار یا برطرف کنند   را به مردگان برگردانند. درمان کنند، شر
ی

ند و حت  زندیک  ، انرژی حیات بدهند یا بگت 

اند.  ها است که فراموش شده ها مدتاند و بیشت  آنها ساخته شده شماری در طول تاری    خ جهانهای ی  طلسم

یان مرده  اند و بعص  دیگر فقط در ذهن خداهای  باستای  ثبت شده های  پوسیده در خرابه ها در کتاببعص  از آن 

ی که قدرت و خرد کاق  دارد دوباره ساخته شوند. شاید جادو اند. مانده  های از دست رفته روزی توسط کاراکت 

 Spell Levelسطح طلسم | 

ان کیل قدرت آن یم شوند. سطح یک طلسم نشانتقسیم یم 9تا   0ها از سطح  طلسم ها  Cantripباشد. دهنده مت  

ها استفاده کند سطح  تواند تقریبا بدون فکر کردن از آن ندی هستند که کاراکت  یممهای  ساده ویل قدرت که طلسم

تواند دنیا و شنوشت را  که یم   Wishو  1که طلسیم صغت  اما چشمگت  است سطح   Magic Missileهستند.  0

ِول طلسم باالتر باشد نیاز به جاد 9تاثت  قرار دهد سطح تحت  ِول  است. هرچه سطح یا به اصطالح لر وگری با لر

 باالتر دارد. 

باشد که از  17طور مثال، عموما کاراکت  باید لول به  سطح طلسم و سطح کاراکیر رابطه مستقیم ندارند.   

 استفاده کند.  9اسپل لول 

 Known and Prepared Spellsهای شناخته و آماده |  طلسم 

قبل از آنکه یک جادوگر از یک طلسم استفاده نماید باید آن را به شکیل محکم و ثابت در ذهن خود داشته باشد یا  

ء جادوی  
یس داشته باشد. بعص  کلس به یسر   Sorcererو  Bardها مثل ای که طلسم را درون خود دارد دست 

 در ذهن خود دارند. بیشت  لیست محدودی از طلسم را به 
ی

های  که قدرت استفاده از جادو را   هیوال صورت همیشیک

کنند. این  ها را یط یم ی آماده کردن طلسم، پروسه Wizardو  Clericدارند نت   چنی   هستند. بقیه جادوگران، مثل 

 پروسه برای هر کلس متفاوت است و در بخش مربوطه در کتاب توضیح داده شده است. 

ِول کاراکت  است. های  که یک جادوگدر هر حالت، تعداد طلسم  ر در لحظه در ذهن خود دارد وابسته به لر
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وی جادوی  |    Spell Slotsنی 

داند، در آخر فقط قادر به استفاده از تعداد  فرق  ندارد که یک کاراکت  چه تعدادی طلسم را آماده کرده یا یم 

احت نیاز داشته باشد است. دستکاری ساخها قبل از آن معدودی از آن تار جادو و هدایت انرژی آن به  که به است 

 باالی  دارد و هرچه سطح طلسم باالتر برود خرج آن 
ییک و روای  هم   سوی حت  طلسیم ساده و سطج خرج فت  

که قوانینش متفاوت است( جدویل دارد    Warlockجز شود. درنتیجه، فصل مربوطه هر کلس جادوگر )بهبیشت  یم

ِول کاراکت  موجود دارد. به طور    ِاسالت لِاسپِ دهد هر کاراکت  چند که نشان یم برای هر سطح طلسم را در هر لر

 دارد.   2و دو اسالت لول  1چهار اسالت لول  3مثال، یک ویزارد لول 

 توانید به هر اسپل کند. یم کند، یک اسالت همان لول یا باالتر را خرج آن یم وقت  یک کاراکت  از طلسیم استفاده یم

شود ویل یک  در هر اسالی  جا یم 1ای مشخص فکر کنید. یک طلسم سطح ک شیار با اندازه اسالت به عنوان ی

 شود. جا یم  9فقط در یک اسالت لول   9اسپل لول 

ید. شود که اسپل اسالتباعث یم  Long Restبه پایان رساندن یک   های خرج شده خود را پس بگت 

ها بدون خرج کردن اسپل اسالت  شود بتوانند از طلسم های خایص دارند که باعث یمبعص  از موجودات قدرت

 توانند همچی   قابلیت  داشته باشند. یم  Warlockو  Monkاستفاده کنند. به طور مثال، 

 Casting a Spell at a Higher Levelباالتر |   استفاده از یک طلسم با سطح 

کند آن طلسم لول باالتری را  هنگایم که یک جادوگر طلسیم را با اسالت لول باالتری از سطح طلسم استفاده یم

د. به طور مثال اگر  بعهده یم  Magicبزنید، آن   2است( با اسالت لول  1را )که اسپل لول  Magic Missileگت 

Missile   است.  2لول 

در صورت استفاده با اسالت لول باالتر اثر   Cure Woundsو  Magic Missileها مثل برچ  طلسم

 مندتری به نسبت حالت عادی خود دارند. تغیت  اثر به طور کامل در توضیحات اسپل نوشته شده است. قدرت

 Casting in Armorجادوگری در زره |  

باید در آن ماهر  دلیل دقت بسیار باال و حرکات دقیق  که جادوگری نیاز دارد، در صورت استفاده از زره به

(Proficient .باشید که بتوانید جادو کنید در غت  این صورت استفاده از جادو ممکن نیست ) 

یپ |    Cantripکنیر

یپ طلسیم است که یم  از قبل زده شود. تمرین مکرر  یک کنت 
ی

تواند در لحظه بدون نیاز به اسپل اسالت و آمادیک

ی  آن طلسم را  در طلسم نیاز دارد را در او تزریق کرده تا بتواند ی  طلسم را در ذهن جادوگر ثابت و جادوی  که 

یپ   باشد. یم  0استفاده کند. اسپل لول یک کنت 

 Ritualمراسم |  

تواند به صورت عادی زده شود یا  دارند. چنی   طلسیم یم  Ritualها برچسب خایص به نام مراسم یا بعص  طلسم

کشد. همچنی    دقیقه بیشت  از حالت عادی طول یم  10یک طلسم به صورت مراسم اجرا شود. نسخه مراسم 

 تواند با لول باالتری اجرا شود. کند که یعت  نسخه مراسم یک طلسم نیماسپل اسالت خرج نیم 

طور دهد را داشته باشد. به برای اجرای یک طلسم به صورت مراسم جادوگر باید قابلیت  که اجازه همچی   کاری یم 

های  که همچی   قابلیت  دارند. همچنی   جادوگر باید طلسم را آماده یا در لیست طلسم Druidو  Clericمثال 

 چت   دیگری گفته باشد، به شناسد داشته باشد، مگر آن یم
کلس    Ritualطور مثال قابلیت که قابلیت مراسم کاراکت 

Wizard  طور است. این 
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 Spell Description  توضیحات طلسم 

وع یمقطعه توضیح هر طلسم با   School ofیا   جادو مکتب، لول، نام طلسمشود که شامل ای از اطالعات شر

Magic ،یا   اجرا  زمانCasting Time ، رد
ُ
است.   Durationیا  مدتو   Componentsیا   اجزاء،  Rangeیا  ب

 دهد. بقیه بخش هر اسپل اثر آن طلسم را توضیح یم 

 Casting Time زمان اجرا  

ی طول  اکشن، ریها یک بونس برند، اما بعص  از آن ها یک اکشن زمان یمبیشت  اسپل اکشن یا زمان خییل بیشت 

 کشند تا اجرا شوند. یم

Bonus Action 

اکشن درصوری  که از بونس  Turnاست. در یک نوبت یا  برد بخصوص شی    عاکشن زمان یماسپیل که یک بونس 

رن اسپل دیگری بزنید مگر آنکه یک  توانید با آن یک اسپل بزنید. نیم خود استفاده نکرده باشید یم توانید در همان تر

Cantrip  برد. اکشن زمان یم 1باشد که 

Reaction 

برد و در واکنش به عمیل دیگر انجام  کشی از ثانیه زمان یم برند. چنی   طلسیم  اکشن زمان یمها یک ری بعص  اسپل 

اکشن استفاده شود در توضیحات اسپل ذکر شده است دقیقا در کجا باید استفاده  شود. اگر اسپیل بتواند با ری یم

 شود. 

 ترهای طوالی  زمان

ی برای اجرا دارند.  شوند( نیاز اجرا یم  Ritualهای  که به فرم مراسم یا ها )شامل اسپلبعص  اسپل  به زمان بیشت 

اکشن را بزنید باید هر نوبت اکشن خود را  تر از یک اکشن یا ری خواهید یک اسپل با زمان اجرا طوالی  زمای  که یم 

، باید  خود را بر استفاده از اسپل نگه دارید.    Concentrationیا   تمرکزخرج استفاده از آن اسپل کنید. همچنی  

شود. اگر بخواهید دوباره  شما استفاده نیم  Spell Slotخورد اما دست برود اسپل شکست یم اگر تمرکز شما از 

وع کنید.   تالش کنید باید از اول شر

رد 
ُ
 Rangeب

هدف یک موجود است. برای اسپیل    Magic Missileهدف یک اسپل باید در برد طلسم باشد. برای اسپیل مثل  

 کند. آتش با آن برخورد یم ای است که توپ هدف نقطه Fireballمثل 

ها فقط  دهند. بعص  اسپلمت  است نشان یمسانت    30.5تقریبا  ها برد خود را با واحد فوت که معادلبیشت  اسپل

ند. بقیه اسپلیم ، فقط  Shieldها، مثل اسپل توانند یک موجود )شامل شما( که با آن تماس دارید را هدف بگت 

ند. چنی   اشما را هدف یم   " دارند. Selfسپیل برد "خود" یا "گت 

دهد نقطه دارند، که نشان یم Selfهای  که اثر مخرویط یا خظ شکل دارند که منشاء آن شما هستید برد اسپل

شکال آثار اسپل در پست  دیگر توضیح داده یم
َ
وع اثر موردنظر شما هستید. درمورد ا  شود. شر

 به برد آن نیست، مگر آنکه توضیحات اسپل چت   دیگری بگوید.   شود اثر آن محدود هنگایم که یک اسپل زده یم 
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 Componentsاجزاء |  

ییک یم ها نیاز دارید. توضیحات هر اسپل نشان  باشند که برای استفاده از آن به آناجزاء یک اسپل نیازهای  فت  

 Material( یا مادی )یا Somatic [S](، جسیم )یا Verbal [V]دهد که آن طلسم نیاز به اجزاء شفایه )یا یم

[M]  ی را تهیه  توانید از آن اسپل استفاده کنید. کنید نیم ( دارد. اگر نتوانید یک یا اجزاء بیشت 

   Verbal [V]شفایه 

ها نیاز به خواندن کلمای  عرفای  دارند. خود این کلمات منبع قدرت یک اسپل نیستند؛ بلکه ترکیت  از  بیشت  اسپل

ی که دهانش بستصداها با گام و طنیت  ویژه تارهای جادو را به جنبش یم  ه است یا در  اندازند. درنتیجه، کاراکت 

تواند از  ( نیم Silenceای تحت تاثت  اسپل طور مثال ناحیهمحیظ است که بنا به دلییل صدا وجود ندارد )به 

 اسپیل که جزی  شفایه دارد استفاده نماید. 

   Somatic [S]جسیم 

پیل نیاز به اجزاء جسمای   های  محکم یا اشارای  آرام داشته باشد. اگر استواند نیاز به حرکای  مثل تکانجادوگری یم

 داشته باشد جادوگر باید حداقل یک دست آزاد برای اجرای حرکات مورد نیاز داشته باشد. 

   Material [M]مادی  

تواند  اند دارند. یک کاراکت  یمها نیاز به اشیای  خاص که در قسمت توضیحات با پرانت   نشان داده شده بعص  اسپل 

کتاب توضیح داده    Equipment)که در بخش   Spellcasting Focusیک یا   Component Pouchاز یک 

اند( در جای اجزاء مادی مورد نیاز یک اسپل استفاده کند. اما اگر برای آن اشیاء قیمت  ذکر شده باشد کاراکت   شده

ء را داشته باشد.   باید یسر

ء را داشته باشد.  شوند، ( یمConsumeاگر اسپیل بگوید که اشیا موردنظر توسط اسپل مرصف ) جادوگر باید یسر

ء یا یک  ، نیاز به یک دست آزاد که به آن یسر یس داشته باشد وجود دارد،   Spellcasting Focusهمچنی   دست 

 شود باشد. تواند همان دست  باشد که با آن قسمت جسیم اسپل انجام یم این دست یم 

 Duration مدت  

  ، دقیقه، ساعت یا حت  سال Roundتواند با واحد دور یا ماند. مدت یم مدت یک اسپل زمای  است که آن اسپل یم

 ماند. ها ازبی   نرفتند یا باطل نشدند یم ها تا زمای  که آن اسپلبیان شود. اثر بعص  اسپل

 Instantaneous  آی  

 شوند.  Dispelتوانند باطل یا حظه وجود دارند نیم ها چون در لها آی  هستند. این اسپلبسیاری از اسپل

 Concentration  تمرکز  

ها فعال بماند. اگر تمرکزتان ازبی   برود  ها نگه دارید تا جادوی آنها نیاز دارند که تمرکزتان را روی آنبعص  اسپل 

 شود. اسپل تمام یم 

شود. شما میتوانید تمرکز  دت زمان تمرکز ذکر یم عالوه م اگر اسپیل نیاز به تمرکز داشته باشد در توضیحات آن به 

 خود را در هرلحظه از اسپل بردارید )نیازی به اکشن نیست(. 
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ک دادن باعث از دست دادن تمرکز نیم فعالیت
َ
ت
َ
توانند باعث شکسی    شوند. موارد زیر یم های عادی مثل حرکت و ا

 تمرکز شوند: 

 توانید همزمان بر دو اسپل تمرکز کنید. شما نیم دارد.   استفاده از اسپل دیگری که نیاز به تمرکز  •

بریزید تا    Constitution Saving Throwهنگایم که به شما آسیب وارد شود باید دمیج خوردن.   •

. عدد موردنظر یا مشخص شود توانسته یا نصف دمیج وارد    DC 10اید تمرکز خود را نگه دارید یا خت 

. اگر از چند منشاء دمیج بخورید، مثال تت  و نفس اژدها، برای هرکدام  شده است )هرکدام که باالتر است(

 جداگانه باید تاس نجات بریزید. 

ید یا ناتوان شوید تمرکز خود را از دست  ( شدن. Incapacitatedمرگ یا ناتوان )  •  که بمت 
درصوری 

 دهید. یم

 DM  د که پدیدهیم های محیظ مثل برخورد با موج هنگایم که سوار کشت  هستید نیاز به تواند تصمیم بگت 

DC 10 Constitution Saving Throw  .دارد 

 Spell Targetهدف طلسم  

گوید که اسپل  ها انتخاب کنید. توضیحات یک اسپل یمها نیاز دارند که یک یا چند هدف برای آنعموما اسپل 

د. دات، اشیاء یا یک نقطه را هدف یم موجو   گت 

اگر یک اسپل اثری قابل دیدن نداشته باشد یک موجود ممکن است نفهمد که هدف قرار گرفته شده است. یک  

اثر مثل رعد و برق  خروشان واضح است ویل اثری نامحسوس مثل خواندن ذهن یک موجود معموال بدون توجه  

 اسپل چت   دیگری بگوید. که توضیحات شود، مگر آنانجام یم 

  مسی  واضح به هدف 

ی واضح به آن داشته باشید، درنتیجه نیم برای آن ید باید مست  ی را هدف بگت  ی سنگر  که چت   تواند کامال پشت چت  

 گرفته باشد. 

 

 خود را هدف گرفیر  

د یم  ید. مگر آنتوانید خودتان را هدف  اگر اسپل موجودی به انتخاب شما را هدف بگت  که ذکر شده باشد که  بگت 

توانید خود را نشانه موجود باید دشمن یا کیس غت  از شما باشد. اگر در منطقه تحت اثر یک اسپل باشید یم

ید.   بگت 

 Area of Effectمنطقه تحت اثر  

ود بگذارند  ای را تحت تاثت  جادوی  ختوانند منطقهیم  Cone of Coldو  Burning Handsها مثل بعص  اسپل 

ند. ها اجازه یم که به آن   دهد بیشت  از یک موجود را هدف بگت 
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کند، که معموال ییک از پنج شکل مخروط، مکعب،  توضیحات یک اسپل منطقه تحت اثر آن را مشخص یم 

ره یم 
ُ
  ای است کهدارد که نقطه  Point of Originیا   مبدا  نقطهباشد. هر منطقه تحت اثر یک استوانه، خط یا ک

کند که چطور نقطه مبدا را مشخص کنید. معموال،  کند. قوانی   هر شکل مشخص یم انرژی اسپل از آن فوران یم 

ء  ای را تاثت  یم ها منطقهای در فضا است، اما بعص  از اسپل نقطه مبدا نقطه  گذارند که مبدا آن یک موجود یا یسر

 است. 

ش پیدا  کند. اگر خط مستقییم از نقطه مبدا به یک مکان نرسد  یم اثر یک اسپل با خطوط مستقیم از مبدا آن گست 

د. برای مسدود کردن ییک از خطوط فریص  باید پوشش کامل باشد. آن مکان تحت تاثت  اسپل قرار نیم  گت 

 Cone  مخروط  

ش پیدا یم یک مخروط به سمت  که شما از مبدا آن مشخص کرده  کند. عرض یک مخروط در هر نقطه از اید گست 

طول آن برابر فاصله آن نقطه از نقطه مبدا است. منطقه تحت اثر یک مخروط حداکتر طول آن را مشخص  

 کند. یم

که گروه شما انتخاب دیگری  شود، مگر آننقطه مبدا یک مخروط جزی  از منطقه تحت اثر مخروط حساب نیم 

 کند. 

  Cubeمکعب  

ند هرجای  در ییک از طرفی   مکعب باشد. اندازه یک  تواکنید، که یم شما نقطه مبدا یک مکعب را مشخص یم

 مکعب براساس طول هرکدام از طرفی   آن است. 

که گروه شما انتخاب دیگری  شود، مگر آن نقطه مبدا یک مکعب جزی  از منطقه تحت اثر مکعب حساب نیم 

 کند. 

  Cylinderاستوانه 

در توضیحات اسپل گفته شده است. دایره باید    ای با شعایع خاص است کهنقطه مبدا یک استوانه مرکز دایره 

ش پیدا یم  کند. اثر  روی زمی   یا در ارتفاع اثر اسپل باشد. انرژی در استوانه با خطوط مستقیم از نقطه مبدا گست 

 شود. اسپل از پایی   استوانه تا باال یا از باالی آن تا پایی   برابر ارتفاع آن رها یم 

 ز منطقه تحت اثر استوانه است. نقطه مبدا یک استوانه جزی  ا

  Lineخط  

ش پیدا یم  ی مستقیم به طول ذکر شده گست  کند و مساحت  براساس عرض ذکر  یک خط از نقطه مبدا در مست 

 دهد. شده را پوشش یم 

 .که گروه شما انتخاب دیگری کندشود، مگر آن نقطه مبدا یک خط جزی  از منطقه تحت اثر خط حساب نیم 

 Sphereکره 

ش پیدا یم ما نقطه مبدا یک کره را مشخص یمش کند. اندازه یک کره بر اساس شعاع  کنید و کره از آن نقطه گست 

ش یم   یابد است. آن که از نقطه مبدا گست 

 نقطه مبدا یک کره جزی  از منطقه تحت اثر کره است. 
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 ها اسپل   : 11 فصل
های  که قابلیت  های کلسدهد. فصل با فهرست اسپلدی توضیح یم انها را در دنیای دی ترین اسپل این فصل رایج 

Spellcasting است که به ترتیب حروف الفبا با نام   ها شود. بقیه مطلب، شامل توضیحات اسپلدارند آغاز یم

 اسپل ارائه شده است. 

 ها لیست اسپل 

Artificer 
یپ   (0)لول کنیر

Acid Splash 

Dancing Lights 

Fire Bolt 

Guidance 

Light 

Mage Hand 

Mending 

Message 

Poison Spray 

Prestidigitation 

Ray of Frost 

Resistance 

Shocking Grasp 

Spare the Dying 

Thorn Whip

 1 لول

Alarm 

Cure Wounds 

Detect Magic 

Disguise Self 

Expeditious Retreat 

Faerie Fire 

False Life 

Feather Fall 

Grease 

Identify 

Jump 

Longstrider 

Purify Food and Drink 

Sanctuary

 2 لول

Aid 

Alter Self 

Arcane Lock 

Blur 

Continual Flame 

Darkvision 

ityEnhance Abil 

Enlarge/Reduce 

Heat Metal 

Invisibility 

Lesser Restoration 

Levitate 

Magic Mouth 

Magic Weapon 

Protection from Poison 

Rope Trick 

See Invisibility 

Spider Climb 

Web 

 3 لول

Blink 

Create Food and Water 

Dispel Magic 

Elemental Weapon 

Fly 

Glyph of Warding 

Haste 

Protection from Energy 

Revivify 

Water Breathing 

Water Walk 

4 لول

Arcane Eye 

Fabricate 

Freedom of Movement 

Leomund's Secret Chest 

Mordenkainen's Faithful Hound 

Mordenkainen's Private Sanctum 

Otiluke's Resilient Sphere 

Stone Shape 

Stoneskin 
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 5 لول

Animate Objects 

Creation 

Greater Restoration 

Wall of Stone 

Bigby's Hand 

Bard 
یپ )لول   (0کنیر

Blade Ward 

Dancing Lights 

Friends 

Light 

Mage Hand 

Mending 

Message 

Minor Illusion 

Prestidigitation 

True Strike 

cious MockeryVi 

 1لول 

Animal Friendship 

Bane 

Charm Person 

Comprehend Languages 

Cure Wounds 

Detect Magic 

Disguise Self 

Dissonant Whispers 

Faerie Fire 

Feather Fall 

Healing Word 

Heroism 

Identify 

criptIllusory S 

Longstrider 

Silent Image 

Sleep 

Speak with Animals 

Tasha's Hideous Laughter 

Thunderwave 

Unseen Servant 

 2لول 

Animal Messenger 

Blindness/Deafness 

Calm Emotions 

Cloud of Daggers 

Crown of Madness 

Detect Thoughts 

Enhance Ability 

Enthrall 

Heat Metal 

Hold Person 

Invisibility 

Knock 

Lesser Restoration 

Locate Animals or Plants 

Locate Object 

Magic Mouth 

Phantasmal Force 

See Invisibility 

Shatter 

Silence 

gestionSug 

Zone of Truth 

 3لول 

Bestow Curse 

Clairvoyance 

Dispel Magic 

Fear 

Feign Death 

Glyph of Warding 

Hypnotic Pattern 

Leomund's Tiny Hut 

Major Image 

Nondetection 

Plant Growth 

Sending 

Speak with Dead 

Speak with Plants 

Stinking Cloud 

Tongues 

 4لول 

Compulsion 

Confusion 

Dimension Door 

Freedom of Movement 

Greater Invisibility 

Hallucinatory Terrain 

Locate Creature 

Polymorph 
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 5لول 

Animate Objects 

Awaken 

Dominate Person 

Dream 

Geas 

Greater Restoration 

Hold Monster 

Legend Lore 

Mass Cure Wounds 

Mislead 

Modify Memory 

Planar Binding 

Raise Dead 

Scrying 

Seeming 

Teleportation Circle 

 6لول 

Eyebite 

Find the Path 

Guards and Wards 

Mass Suggestion 

Otto's Irresistible Dance 

Programmed Illusion 

True Seeing 

 7لول 

Etherealness 

Forcecage 

Mirage Arcane 

Mordenkainen's Magnificent 

Mansion 

Mordenkainen's Sword 

Project Image 

Regenerate 

Resurrection 

Symbol 

Teleport 

 8لول 

Dominate Monster 

Feeblemind 

Glibness 

Mind Blank 

Power Word Stun 

 9لول 

Foresight Power Word Heal Power Word Kill True Polymorph 

Cleric 
یپ )لول   (0کنیر

Guidance 

Light 

Mending 

Resistance 

Sacred Flame 

Spare the Dying 

Thaumaturgy 

 1 لول

Bane 

Bless 

Command 

Create or Destroy Water 

Cure Wounds 

Detect Good and Evil 

Detect Magic 

son and DiseaseDetect Poi 

Guiding Bolt 

Healing Word 

Inflict Wounds 

Protection from Evil and Good 

Purify Food and Drink 

Sanctuary 

Shield of Faith 

 2 لول

Aid 

Augury 

Blindness/Deafness 

Calm Emotions 

Continual Flame 

Enhance Ability 

Find Traps 

Gentle Repose 

Hold Person 

Lesser Restoration 

Locate Object 

Prayer of Healing 

Protection from Poison 

Silence 

Spiritual Weapon 
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Warding Bond Zone of Truth 

 3 لول

Animate Dead 

Beacon of Hope 

Bestow Curse 

Clairvoyance 

Create Food and Water 

Daylight 

Dispel Magic 

Feign Death 

Glyph of Warding 

Magic Circle 

Mass Healing Word 

Meld into Stone 

Protection from Energy 

e CurseRemov 

Revivify 

Sending 

Speak with Dead 

Spirit Guardians 

Tongues 

ater WalkW 

 4 لول

Banishment 

Control Water 

Death Ward 

Divination 

Freedom of Movement 

Guardian of Faith 

Locate Creature 

Stone Shape 

 5 لول

Commune 

Contagion 

Dispel Evil and Good 

Flame Strike 

Geas 

Greater Restoration 

Hallow 

Insect Plague 

Legend Lore 

Mass Cure Wounds 

Planar Binding 

Raise Dead 

Scrying 

 6 لول

Blade Barrier 

Create Undead 

Find the Path 

Forbiddance 

Harm 

Heal 

Heroes' Feast 

Planar Ally 

True Seeing 

Word of Recall 

 7 لول

Conjure Celestial 

Divine Word 

Etherealness 

Fire Storm 

Plane Shift 

Regenerate 

Resurrection 

Symbol 

 8 لول

Antimagic Field 

Control Weather 

Earthquake 

uraHoly A 

 9 لول

Astral Projection 

Gate 

Mass Heal 

True Resurrection 

Druid 
یپ )لول   (0کنیر

Druidcraft 

Guidance 

Mending 

Poison Spray 

Produce Flame 

Resistance 
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Shillelagh Thorn Whip 

 1 لول

Animal Friendship 

Charm Person 

Create or Destroy Water 

Cure Wounds 

Detect Magic 

Detect Poison and Disease 

Entangle 

Faerie Fire 

Fog Cloud 

Goodberry 

ealing WordH 

Jump 

Longstrider 

Purify Food and Drink 

Speak with Animals 

Thunderwave 

 2 لول

Animal Messenger 

Barkskin 

Beast Sense 

Darkvision 

Enhance Ability 

Find Traps 

Flame Blade 

Flaming Sphere 

Gust of Wind 

Heat Metal 

Hold Person 

Lesser Restoration 

Locate Animals or Plants 

Locate Object 

Moonbeam 

Pass without Trace 

Protection from Poison 

Spike Growth 

 3 لول

Call Lightning 

Conjure Animals 

Daylight 

Dispel Magic 

Feign Death 

Meld into Stone 

Plant Growth 

Protection from Energy 

Sleet Storm 

Speak with Plants 

Water Breathing 

Water Walk 

Wind Wall 

 4 لول

Blight 

Confusion 

Conjure Minor Elementals 

Conjure Woodland Beings 

Control Water 

Dominate Beast 

Freedom of Movement 

Giant Insect 

Grasping Vine 

Hallucinatory Terrain 

Ice Storm 

Locate Creature 

Polymorph 

Stone Shape 

Stoneskin 

Wall of Fire 

 5 لول

Antilife Shell 

Awaken 

Commune with Nature 

Conjure Elemental 

Contagion 

Geas 

Greater Restoration 

Insect Plague 

Mass Cure Wounds 

Planar Binding 

Reincarnate 

Scrying 

Stride Tree 

Wall of Stone 

 6 لول

Conjure Fey 

Find the Path 

Heal 

Heroes' Feast 

Move Earth 

Sunbeam 

Transport via Plants 

Wall of Thorns 

Wind Walk 
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 7 لول

Fire Storm 

Mirage Arcane 

Plane Shift 

Regenerate 

Reverse Gravity 

 8 لول

Animal Shapes 

Antipathy/Sympathy 

Control Weather 

Earthquake 

Feeblemind 

Sunburst 

Tsunami 

 9 لول

Foresight 

Shapechange 

Storm of Vengeance 

True Resurrection 

 

Paladin 
 1 لول

Bless 

Command 

Compelled Duel 

Cure Wounds 

Detect Evil and Good 

Detect Magic 

Detect Poison and Disease 

Divine Favor 

Heroism 

GoodProtection from Evil and  

Purify Food and Drink 

Searing Smite 

Shield of Faith 

Thunderous Smite 

hful SmiteWrat 

 2 لول

Aid 

Branding Smite 

Find Steed 

Lesser Restoration 

Locate Object 

Magic Weapon 

Protection from Poison 

Zone of Truth 

 

 3 لول

Aura of Vitality 

Blinding Smite 

Create Food and Water 

Crusader's Mantle 

Daylight 

Dispel Magic 

Elemental Weapon 

Magic Circle 

Remove Curse 

Revivify 

 4 لول

Aura of Life 

Aura of Purity 

Banishment 

Death Ward 

Locate Creature 

Staggering Smite 

 5 لول

Banishing Smite 

Circle of Power 

Destructive Wave 

Dispel Evil and Good 

Geas 

Raise Dead 

Ranger 
 1 لول

Alarm 

Animal Friendship 

Cure Wounds 

Detect Magic 

Detect Poison and Disease 

Ensnaring Strike 

Fog Cloud 

Goodberry 

Hail of Thorns 

Hunter's Mark 

Jump 

Longstrider 
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Speak with Animals 

 2 لول

Animal Messenger 

Barkskin 

Beast Sense 

Cordon of Arrows 

Darkvision 

Find Traps 

Lesser Restoration 

Locate Animals or Plants 

Locate Object 

Pass without Trace 

Protection from Poison 

Silence 

Spike Growth 

 3 لول

Conjure Animals 

Conjure Barrage 

aylightD 

Lightning Arrow 

Nondetection 

Plant Growth 

Protection from Energy 

Speak with Plants 

Water Breathing 

Water Walk 

Wind Wall 

 4 لول

Conjure Woodland Beings 

Freedom of Movement 

Grasping Vine 

Locate Creature 

Stoneskin 

 5 لول

Commune with Nature 

Conjure Volley 

Swift Quiver 

Tree Stride 
Sorcerer 
یپ )لول   (0کنیر

Acid Splash 

Blade Ward 

Chill Touch 

Dancing Lights 

Fire Bolt 

Friends 

Light 

Mage Hand 

Mending 

Message 

Minor Illusion 

Poison Spray 

Prestidigitation 

Ray of Frost 

Shocking Grasp 

True Strike 

 

 1 لول

Burning Hands 

Charm Person 

Chromatic Orb 

Color Spray 

Comprehend Languages 

Detect Magic 

Disguise Self 

Expeditious Retreat 

False Life 

Feather Fall 

Fog Cloud 

Jump 

Mage Armor 

Magic Missile 

Ray of Sickness 

Shield 

Silent Image 

Sleep 

Thunderwave 

Witch Bolt 

 2 لول

Alter Self 

Blindness/Deafness 

Blur 

Cloud of Daggers 

Crown of Madness 

Darkness 

Darkvision 

ct ThoughtsDete 

Enhance Ability 
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Enlarge/Reduce 

Gust of Wind 

Hold Person 

Invisibility 

Knock 

Levitate 

Mirror Image 

Misty Step 

Phantasmal Force 

Scorching Ray 

See Invisibility 

Shatter 

Spider Climb 

Suggestion 

Web 

 3 لول

Blink 

Clairvoyance 

Counterspell 

Daylight 

Dispel Magic 

Fear 

Fireball 

Fly 

Gaseous Form 

Haste 

ypnotic PatternH 

Lightning Bolt 

Major Image 

Protection from Energy 

Sleet Storm 

Slow 

Stinking Cloud 

Tongues 

Water Breathing 

Water Walk 

 4 لول

Banishment 

Blight 

Confusion 

Dimension Door 

Dominate Beast 

Greater Invisibility 

Ice Storm 

Polymorph 

Stoneskin 

Wall of Fire 

 5 لول

Animate Objects 

Cloudkill 

Cone of Cold 

Creation 

Dominate Person 

Hold Monster 

Insect Plague 

Seeming 

Telekinesis 

Teleportation Circle 

Wall of Stone 

 6 لول

Arcane Gate 

Chain Lightning 

Circle of Death 

Disintegrate 

Eyebite 

Globe of Invulnerability 

Mass Suggestion 

Move Earth 

Sunbeam 

True Seeing 

 7 لول

Delayed Blast Fireball 

Etherealness 

Finger of Death 

Fire Storm 

Plane Shift 

Prismatic Spray 

Reverse Gravity 

Teleport 

 8 لول

Dominate Monster 

Earthquake 

Incendiary Cloud 

Power Word Stun 

Sunburst 

 9 لول

Gate 

Meteor Swarm 

Power Word Kill 

Time Stop 

Wish 
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Warlock 
یپ )لول   (0کنیر

Blade Ward 

Chill Touch 

Eldritch Blast 

Friends 

Mage Hand 

Minor Illusion 

Poison Spray 

Prestidigitation 

True Strike 

 1 لول

Armor of Agathys 

Arms of Hadar 

Charm Person 

Comprehend Languages 

Expeditious Retreat 

Hellish Rebuke 

Hex 

Illusory Script 

Protection from Evil and Good 

Unseen Servant 

Witch Bolt 

 

 2 لول

Cloud of Daggers 

Crown of Madness 

Darkness 

Enthrall 

Hold Person 

Invisibility 

Mirror Image 

Misty Step 

Ray of Enfeeblement 

Shatter 

Spider Climb 

Suggestion 

 3 لول

Counterspell 

Dispel Magic 

Fear 

Fly 

Gaseous Form 

Hunger of Hadar 

Hypnotic Pattern 

Magic Circle 

Major Image 

Remove Curse 

Tongues 

Vampiric Touch 

 4 لول

Banishment 

Blight 

Dimension Door 

Hallucinatory Terrain 

 5 لول

Contact Other Plane 

Dream 

Hold Monster 

Scrying 

 6 لول

Arcane Gate 

Circle of Death 

Conjure Fey 

Create Undead 

Eyebite 

Flesh to Stone 

Mass Suggestion 

True Seeing 

 

 7 لول

Etherealness 

Finger of Death 

Forcecage 

Plane Shift 

 8 لول

Demiplane 

inate MonsterDom 

Feeblemind 

Glibness 

Power Word Stun 
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 9 لول

Astral Projection 

Foresight 

Imprisonment 

Power Word Kill 

True Polymorph 

Wizard 
یپ )لول   (0کنیر

Acid Splash 

Blade Ward 

Chill Touch 

Dancing Lights 

Fire Bolt 

Friends 

Light 

Mage Hand 

Mending 

Message 

Minor Illusion 

Poison Spray 

Prestidigitation 

Ray of Frost 

Shocking Grasp 

True Strike 

 

 1 لول

Alarm 

Burning Hands 

Charm Person 

Chromatic Orb 

Color Spray 

Comprehend Languages 

Detect Magic 

Disguise Self 

Expeditious Retreat 

False Life 

Feather Fall 

Find Familiar 

Fog Cloud 

Grease 

Identify 

Illusory Script 

Jump 

Longstrider 

Mage Armor 

Magic Missile 

Protection from Evil and Good 

Ray of Sickness 

ieldSh 

Silent Image 

Sleep 

Tasha's Hideous Laughter 

Tenser's Floating Disk 

Thunderwave 

Unseen Servant 

Witch Bolt 

 2 لول

Alter Self 

Lock Arcane 

Blindness/Deafness 

Blur 

Cloud of Daggers 

Continual Flame 

Crown of Madness 

Darkness 

Darkvision 

Detect Thoughts 

Enlarge/Reduce 

Flaming Sphere 

Gentle Repose 

Gust of Wind 

Hold Person 

Invisibility 

Knock 

Levitate 

Locate Object 

Magic Mouth 

Magic Weapon 

Melf's Acid Arrow 

Mirror Image 

Misty Step 

Nystul's Magic Aura 

Phantasmal Force 

entRay of Enfeeblem 

Rope Trick 

Scorching Ray 

See Invisibility 

Shatter 

Spider Climb 

Suggestion 

Web 

 3 لول

Animate Dead 

Bestow Curse 

Blink 

Clairvoyance 

Counterspell 

Dispel Magic 
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Fear 

Feign Death 

Fireball 

Fly 

Gaseous Form 

Glyph of Warding 

Haste 

Hypnotic Pattern 

Leomund's Tiny Hut 

Lightning Bolt 

Magic Circle 

Major Image 

Nondetection 

Phantom Steed 

Protection from Energy 

Remove Curse 

Sending 

Sleet Storm 

Slow 

Stinking Cloud 

Tongues 

Vampiric Touch 

Water Breathing 

 4 لول

Arcane Eye 

Banishment 

Blight 

Confusion 

Conjure Minor Elementals 

Control Water 

Dimension Door 

Evard's Black Tentacles 

Fabricate 

Fire Shield 

Greater Invisibility 

Hallucinatory Terrain 

Ice Storm 

Leomund's Secret Chest 

Locate Creature 

Mordenkainen's Faithful Hound 

Mordenkainen's Private Sanctum 

Otiluke's Resilient Sphere 

Phantasmal Killer 

Polymorph 

Stone Shape 

Stoneskin 

Wall of Fire 

 

 5 لول

Animate Objects 

Bigby's Hand 

Cloudkill 

Cone of Cold 

Conjure Elemental 

Contact Other Plane 

Creation 

Dominate Person 

Dream 

Geas 

Hold Monster 

Legend Lore 

Mislead 

Modify Memory 

Passwall 

Planar Binding 

Rary's Telepathic Bond 

Scrying 

Seeming 

Telekinesis 

Teleportation Circle 

Wall of Force 

Wall of Stone 

 6 لول

Arcane Gate 

Chain Lightning 

Circle of Death 

Contingency 

Create Undead 

Disintegrate 

Drawmij's Instant Summons 

Eyebite 

Flesh to Stone 

Globe of Invulnerability 

Guards and Wards 

Magic Jar 

Mass Suggestion 

Move Earth 

Otiluke's Freezing Sphere 

Otto's Irresistible Dance 

Programmed Illusion 

Sunbeam 

True Seeing 

Wall of Ice 

 7 لول

Delayed Blast Fireball 

Etherealness 

Finger of Death 

Forcecage 

Mirage Arcane 

Mordenkainen's Magnificent 

Mansion 

Mordenkainen's Sword 

Plane Shift 

Prismatic Spray 
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Project Image 

Reverse Gravity 

Sequester 

Simulacrum 

Symbol 

Teleport 

 8 لول

Antimagic Field 

Antipathy/Sympathy 

Clone 

Control Weather 

Demiplane 

Dominate Monster 

Feeblemind 

Incendiary Cloud 

Maze 

Mind Blank 

Power Word Stun 

Sunburst 

Telepathy 

 9 لول

Astral Projection 

Foresight 

Gate 

Imprisonment 

Meteor Swarm 

Power Word Kill 

Wall Prismatic 

Shapechange 

Time Stop 

True Polymorph 

Weird 

Wish 

 

 

 

 

 

 

 ها توضیحات اسپل 

A 

Acid Splash 
Conjuration Cantrip 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

فوی     5توانید در برد مشاهده کنید، یا دو موجودی که در برد اسپل و در کنید. یک موجود را که یم حبای  از اسید پرت یم 

  1d6 Acid Damageموفق شود یا  Dexterity Saving Throwیکدیگر قرار دارند را انتخاب کنید. هدف باید در یک 

 متحمل شود. 

 یابد. رسید، افزایش یم ( یم 4d6) 17( و 3d6)   11(، 2d6) 5های که به لول   هنگایم  1d6آسیب این اسپل به مقدار 

CLASSES: ARTIFICER, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

 مت  سانت   30.5فوت ≈  1

 مت  سانت   2.5  ≈اینچ  1

 کیلومت    1.6  ≈مایل  1
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Aid 
level Abjuration-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 )نوار کوچیک از پارچه سفید(  V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  8مدت: 

کند. حداکتر سه موجود را در برد انتخاب کنید. جان حداکتر و جان  اسپل شما متحدانتان را با سفت  و قاطعیت تقویت یم 

 یابد. عدد افزایش یم  5ها برای مدت زمان اسپل فعیل آن

،  2کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم  3اسپل اسالت لول هنگایم که این اسپل را با استفاده از های باالتر:  در لول 

 یابد. عدد دیگر نت   افزایش یم  5جان اهداف 

CLASSES: ARTIFICER, CLERIC, PALADIN 
SUBCLASSES: CLOCKWORK SOUL SORCERER, DIVINE SOUL SORCERER, PEACE CLERIC 

Alarm 
(Ritual)level Abjuration -st1 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 )نوار کوچیک از پارچه سفید(  V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  8مدت: 

فوی    20ای در برد انتخاب کنید که از یک مکعب کنید. در، پنجره یا منطقهزنگ خطری در برابر نفوذ ناخواسته تنظیم یم 

یا بزرگت  به منطقه نگهداری شده دست بزند یا   Tinyان که یک موجود بزرگت  نباشد. تا زمای  که اسپل به پایان برسد، هر زم

 را تعیی   کنید که زنگ خطر را به  دهد. هنگام اجرای اسپل، یم وارد آن شود، یک زنگ خطر به شما هشدار یم 
توانید موجودای 

، شما انتخاب یم   کنید که زنگ خطر ذهت  باشد یا قابل شنیدن. صدا در نیاورند. همچنی  

، در صوری  که در فاصله ز  سازد. اگر  ماییل از منطقه نگهداری شده باشید با یک هشدار ذهت  شما را آگاه یم 1نگ خطر ذهت 

 کند. خواب هستید این هشدار شما را بیدار یم

 آورد. فوی  به صدا در یم   60ثانیه در  10زنگ خطر قابل شنیدن، صدای  مانند زنگ دست  را به مدت  

CLASSES: ARTIFICER, RANGER, WIZARD 
SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, WATCHERS 

PALADIN 

Alter Self 
level Transmutation-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 V ،Sاجزاء: 

 ساعت  1تمرکز، تا مدت: 

ید. هنگام اجرای اسپل ییک از گزینه یم شکل متفاوی  را بخود  ات آن برای مدت زمان اسپل  گت  های زیر را انتخاب کنید، که تاثت 

فعال کنید و مزایای گزینه دیگری را  توانید با یک اکشن اثر ییک از گزینه ادامه دارند. در حایل که اسپل فعال است، یم  ها را غت 

 دریافت کنید. 

توانید  پیوندند. یم آورید و انگشتانتان به هم یمدهید، آبشش دریم بدن خود را با یک محیط آبزی تطبیق یم   سازگاری با آب. 

 آورید. زیر آب نفس بکشید و شعت شنا برابر با شعت راه رفی   خود بدست یم 

ید چه شکیل باشید، از جمله قد،  کنید. تصمیم یم شما ظاهر خود را دگرگون یم تغیی  ظاهر.   گت 
ی

های صورت،  وزن، ویژیک

 
ی

توانید خود را به عنوان عضوی از نژاد دیگر نشان دهید، گرچه  های متمایز. یم صدا، طول مو، رنگ و در صورت وجود، ویژیک

، نیم های شما را تغیت  نیم تغیت  فقط ظاهری است و توانای   توانید به شکل موجودی با اندازه متفاوت از خود دهد. همچنی  

توانید از این اسپل برای چهار پا شدن  ماند. به طور مثال، اگر دو پا دارید نیم شکل اصیل شما همیشه ثابت یم  ظاهر شوید و 
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توانید با استفاده از اکشن خود ظاهر خود را دوباره از این طریق تغیت   استفاده کنید. در هر زمان در طول مدت اسپل، یم 

 دهید. 

دهید. حمالت بدون  اخ یا یک سالح طبییع متفاوت را به انتخاب خود رشد یم پنجه، دندان نیش، خار، شسالح طبیع. 

کنند )با توجه به سالح طبییع انتخای  شما( و شما  وارد یم   Slashingیا  Bludgeoning ،Piercingآسیب  1d6سالح شما 

به تاس حمله و آسیب آن    +1در حمالت بدون سالح مهارت دارید. عالوه بر این، سالح طبییع جادوی  است و به مقدار  

 شود. اضافه یم

CLASSES: ARTIFICER, SORCERER, WIZARD 
SUBCLASSES: ALCHEMIST ARTIFICER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT 

FIGHTER, MOON DRUID 

Animal Friendship 
level Enchantment-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 )یک لقمه غذا(  V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  24مدت: 

ری ندارید. حیوای  را انتخاب کنید  Beastدهد تا یک حیوان )این اسپل به شما اجازه یم  ( را متقاعد کنید که برای آن هیچ رص 

یا باالتر باشد، اسپل   4حیوان  Intelligenceکه بتوانید در برد آن را ببینید. هدف باید بتواند شما را ببیند و بشنود. اگر 

بریزد و در صورت شکست برای مدت   Wisdom Saving Throwخورد. در غت  این صورت، حیوان باید یک  شکست یم 

 رسد. شود. اگر شما یا ییک از همراهانتان به او آسیب برسانید، اسپل به پایان یم )شیفته( یم   Charmزمان اسپل توسط شما  

کنید، به ازای هر لول باالتر  یا باالتر اجرا یم  2نگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول ههای باالتر:  در لول 

 تاثت  بگذارید. یم
 توانید بر یک حیوان اضاق 

CLASSES: BARD, DRUID, RANGER 
SUBCLASSES: NATURE CLERIC 

Animal Messenger 
level Enchantment (Ritual)-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 )یک لقمه غذا(  V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  24مدت: 

توانید در برد اسپل مشاهده کنید،  را انتخاب کنید که یم   Tinyکنید. یک حیوان از یک حیوان برای فرستادن پیام استفاده یم 

نمثل سنجاب، موش یا خفاش. مکای  را که حتما از آن بازدید کرده  ای را که با یک توصیف کیل مطابقت دارد )مانند  ده اید و گت 

«( مشخص یم »زن یا مردی که لباس فرم نگهبان شهر را پوشیده است« یا »دوارق  مو قرمز با یک کاله نوک  کنید.  تت  

، یک پیام حداکتر بیست و پنج کلمه  کنید. حیوان مورد نظر برای مدت اسپل به سمت محل مشخص  ای را بیان یم همچنی  

 مایل برای دیگر جانوران.  25مایل برای جانوران پرنده و   50ساعت  24کند، در هر ده حرکت یم ش

کند.اگر  رساند و صدای شما را برای او پخش یم اید یم حیوان پس از رسیدن، پیام شما را به موجودی که توصیف کرده 

حیوان به سمت جای  که این اسپل اجرا شده باز   رود و پیامرسان قبل از پایان مدت اسپل به مقصد نرسد، پیام از دست یم 

 گردد. یم

،  2کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم  3هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 شود. ساعت اضافه یم  48به مدت زمان اسپل 

CLASSES: BARD, DRUID, RANGER 
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Animal Shapes 
level Transmutation-th8 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 V ،Sاجزاء: 

 ساعت  24تمرکز، تا مدت: 

توانید مشاهده کنید، انتخاب کنید.   کنید. هر تعداد موجود مایل در برد را که یم با جادوی خود دیگران را به حیوان تبدیل یم 

های بعدی،  کنید. در نوبت تر تبدیل یم یا پایی    Challenge Rating 4کوچکت  با  یا    Largeهر هدف را به شکل یک جانور 

 توانید از اکشن خود برای تبدیل اهداف به اشکال جدید استفاده کنید. یم

ان مدت اسپل ادامه دارد، یا تا زمای  که هدف به جان  د. برای هر هدف    0تغیت  شکل برای هر هدف به مت   برسد یا بمت 

شود، هرچند هدف امتیازهای  توانید فرم متفاوی  انتخاب کنید. امتیازها و اعداد هدف با جانور انتخاب شده جایگزین یم یم

Intelligence ،Wisdom   وCharisma   دارد و وقت  دوباره به حالت طبییع خود بازگردد، به همان تعداد ا نگه یم خود ر

HP   به   0گردد. اگر در نتیجه رسیدن جان به که قبل از تغیت  داشت باز یم 
 
تغیت  به شکل خود برگردد، هر گونه آسیب اضاق

شود. این موجود  هوش نیم ساند، ی  نر  0شود. تا زمای  که آسیب اضافه جان عادی موجود را به شکل اصیل هدف منتقل یم 

تواند  تواند انجام دهد محدود است به شکل جدید خود و نیم های  که یم تواند داشته باشد و فعالیت های  که یم از نظر اکشن 

 صحبت یا جادو کند. 

ات خود به هر نحو تواند از هیچشوند. هدف نیم زره و سالح هدف با شکل جدید ادغام یم مند شود یا  ی بهره کدام از تجهت  

 ها را فعال کند. آن

CLASSES: DRUID 

Animate Dead 
level Necromancy-rd3 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت 10ب

 )یک قطره خون، یک تکه گوشت و یک ذره گرد استخوان(  V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

یا   Mediumانسان( )شبه  Humanoidای از استخوان یا جسد یک کند. توده ایجاد یم Undeadاین اسپل یک خادم 

Small  غوطه 
ی

کند و آن را به عنوان یک مرده متحرک بلند  ور یم را انتخاب کنید. اسپل شما هدف را با تقلیدی ناپاک از زندیک

شود تبدیل یم   Zombieسد انتخاب کنید و اگر ج Skeletonکند. هدف در صوری  که استخوان انتخاب کنید به شکل یم

(DM  .)اعداد مورد نیاز موجود را دارد 

توانید به صورت ذهت  به هر موجودی که با این اسپل  فوی  شما باشد، یم  60در هر نوبت خود، اگر موجودی در فاصله  

ل کنید، یم ساخته  ها ور همزمان به همه یا هرکدم از آن توانید به طاید به صورت ذهت  دستور دهید )اگر چندین موجود را کنت 

ید که موجود در نوبت بعدی خود چه اقدایم  فرمان دهید و همان فرمان را برای هر کدام صدور کنید(. شما تصمیم یم گت 

توانید یک دستورالعمل کیل مانند محافظت از یک منطقه یا راهرو خاص صادر کنید. اگر  انجام دهد و کجا حرکت کند، یا یم 

کند، آن  کند. موجودی که دستوری را دنبال یم دستوری صادر نکنید، موجود فقط از خود در برابر دشمنان محافظت یم هیچ  

 دهد. اش کامل شود ادامه یم را تا زمای  که وظیفه 

ل شما است و پس از آن اطاعت از دستورات شما را متوقف یم 24این موجود به مدت  کند. برای حفظ  ساعت تحت کنت 

ساعته فعیل دوباره این اسپل را روی آن موجود اجرا کنید. این   24ساعت دیگر، باید قبل از پایان دوره  24ل موجود برای کنت  

ل شما بر حداکتر چهار موجود را مستحکم یم   سازد، به جای اینکه یک موجود جدید را بسازد. استفاده از اسپل کنت 

،  3کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم  4ا استفاده از اسپل اسالت لول هنگایم که این اسپل را بهای باالتر:  در لول 

ل دو مرده متحرک بیشت  را دریافت یم   کنید. هر یک از موجودات باید از یک جسد یا توده استخوان متفاوت باشد. کنت 

CLASSES: CLERIC, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, DEATH CLERIC, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, 

OATHBREAKER PALADIN, SPORES DRUID 
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Animate Objects 
level Transmutation-th5 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

 غت  جادوی  را انتخاب کنید که پوشیده یا حمل نیم اشیا به دستور شما زنده یم 
شوند.  شوند. در داخل برد، حداکتر ده یسر

،    Mediumاهداف  را   Hugeتوانید یسر بزرگت  از شوند. شما نیم هشت یسر حساب یم  Hugeچهار یسر و  Largeدو یسر

ل    0سپل به پایان برسد یا اینکه به جان شود و تا زمای  که ا متحرک کنید. هر هدف متحرک یم  برسد، به موجودی تحت کنت 

 شود. آمار و ارقام این موجودات طبق جدول زیر است. شما تبدیل یم 

فوی    500اگر ییک از موجودات زنده شده در  

شما باشد، به عنوان یک بونس اکشن  

توانید به صورت ذهت  به هر موجودی که  یم

اید فرمان دهید )اگر  این طلسم ساخته با 

ل کنید، یم  ها فرمان دهید و همان فرمان را برای هر کدام  توانید به طور همزمان به همه یا هرکدم از آنچندین موجود را کنت 

ید که موجود در نوبت بعدی خود چه اقدایم انجام دهد و کجا حرکت کند، یا یم صدور کنید(. شما تصمیم یم  یک   توانید گت 

دستورالعمل کیل مانند محافظت از یک منطقه یا راهرو خاص صادر کنید. اگر هیچ دستوری صادر نکنید، موجود فقط از  

اش کامل شود ادامه  کند، آن را تا زمای  که وظیفه کند. موجودی که دستوری را دنبال یمخود در برابر دشمنان محافظت یم 

 دهد. یم

است که با توجه به اندازه آن تعیی     Dexterityو  Strength، حمالت، AC  ،HPا ب Constructیک یسر زنده شده یک 

فوت است؛   30باشد. شعت آن یم  1آن  Charismaو  3آن   Wisdomو   Intelligence،  10آن  Constitutionشود. یم

کند و  فوی  دریافت یم  30از  تواند برای شعت استفاده کند، در عوض شعت پرو اگر یسر فاقد پا یا اجزا دیگری باشد که یم 

تواند معلق بماند. اگر یسر به طور محکم به یک سطح یا یسر بزرگت  متصل شده باشد، مانند یک زنجت  که به یک دیوار پیچ  یم

گردد و هر مقدار  رسد، به شکل اصیل خود بریم یم 0است. هنگایم که جان یک یسر متحرک به  0شده است، شعت آن 

 شود. ه شکل اصیل آن منتقل یم مانده بآسیب باق  

 فوی  خود انجام دهد.  5تواند یک حمله از نزدیک علیه یک موجود در اگر به یک یسر دستور حمله دهید، یم

،  3کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم  4هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

ل دو مرده متحرک بیشت  را دریافت یم   .کنید. هر یک از موجودات باید از یک جسد یا توده استخوان متفاوت باشدکنت 

CLASSES: ARTIFICER, BARD, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, FORGE CLERIC 

Antilife Shell 
level Abjuration-th5 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت(  10خود )تا شعاع  ب

 V ،Sاجزاء: 

 ساعت  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

ش یم  10سدی متحرک با شعاع  ماند. تمرکز  کند و همواره به مرکزیت شما باق  یم یابد، همراهتان حرکت یم فوت از شما گست 

هاست. این سد تا پایان زمان طلسم ادامه دارد. این سد  برابر موجودات به جز ُمردگان و سازه این سد محافظت از شما در 

تواند از میان سد اسپل بزند یا با سالح  شود. موجود تحت تاثت  یم مانع از  گذر و عبور موجودای  که تحت تاثت  آن هستند یم 

که باعث شود یک موجود تحت تاثت  از سد عبور کند، اسپل به    ( حمله کند. اگر طوری حرکت کنید Reachدور ُبرد یا ُبلند )

 رسد. پایان یم 

CLASSES: DRUID 

SUBCLASSES: DEATH CLERIC, GRAVE CLERIC, UNDEAD WARLOCK 

Dexterity Strength Attack AC HP Size 
 Tiny 20 18 به آسیب  1d4 + 4+ به حمله، 8 4 18

 Small 25 16 به آسیب  1d8 + 2+ به حمله، 6 6 14

 Medium 40 13 به آسیب  2d4 + 1+ به حمله، 5 10 12

 Large 50 10 به آسیب  2d10 + 2+ به حمله، 6 14 10

 Huge 80 10 به آسیب  2d12 + 4+ به حمله، 8 18 6
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Antimagic Field 
level Abjuration-th8 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت(  10خود )تا شعاع  ب

 )مقداری پودر یا براده آهن( V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

اثر است. در این کره، اسپل  کند. انرژی جادوی  در این منطقه ی  فوت شما را احاطه یم  10ای نامری  و ضدجادو به شعاع  کره

 اشیا جادوی  هم معمویل و عادی  شود، موجودات احضارشده ناپدید یم اجرا نیم 
شوند. تا زمانیکه طلسم به  یم شوند و حت 

 کند. پایان برسد، این کره با شما که مرکزش هستید، حرکت یم 

شوند و  اند؛ داخل کره توقیف یم ساخته شده   Artifactها و سایر جادوها، به جز آنهای  که توسط خدایان یا یک طلسم 

ون بیایند نیم  شود. هنگایم که اثر اسپیل توقیف شده است،  اسپیل که توقیف شده است، مرصف یم   Slot. توانند از آن بت 

 شود. عملکری ندارد و مدت زمای  که اثر توقیف شده است در مدت زمان اسپل حساب یم 

، ماننداسپل  اثرات هدف دار.  که موجود یا جسیم را درون   Charm Person و Magic Missile ها و سایر اثرات جادوی 

ی بر هدفکره هدف قرار یم   ندارند.  دهد، تاثت 

 . تحت تاثت  اسپیل   تواند وارد شود. اگر کره با منطقهبه کره نیم ،  Fireball اسپل یا اثر جادوهای دیگر، مانند  مناطق جادوی 

 شود. برای مثال؛ شعله شود، توقیف یم همپوشای  پیدا کند، اثر آن اسپل در بخیسر از آن منطقه که توسط کره پوشیده یم 

رود و اگر همپوشای  بزرگ بزرگ باشد، شکاق  در دیوار ایجاد داخل کره از بی   یم  Wall of Fire طهای آتش ایجاد شده توس 

  .شودیم

ات اسپل  ها. اسپل  های فعال و جادوها بر موجودات یا اشیای  که درون کره هستند، تا زمای  که درون کره باشند، توقیف  تأثت 

 .شوداثر یمو ی  

 . ، درون کره ی  خواص و قدرت ا   اشیا جادوی  درون    Longsword +1روند. برای مثال؛ یک  اثر شده و از بی   یم شیا جادوی 

های جادوی  اگر علیه هدق  درون کره  کند. خواص و قدرت سالح دی عمل یم عا   Longswordیک    اثر شده و مانند کره، ی  

 جادوی  به  بی   یم ای در داخل کره به کارگرفته شود، از کننده استفاده شود یا توسط حمله 
رود. اگر سالچ جادوی  یا مهمای 

ه  ی جادوی  شلیک کنید یا نت   ای جادوی  به سمت هدق  خارج از کره پرتاب  طور کامل کره را ترک کند )برای مثال؛ اگر تت 

 گردد. کنید(، توقیف جادوی آیتم به محض خروج از کره پایان یافته و جادوی آن بازیم 

 . شود و امکان  و سفر از سطج به سطح دیگر با شکست مواجه یم   (Teleportation)کره، تلپورت  در داخل سفر جادوی 

ای دیگر و  باشد؛ چه کره مبدا باشد چه مقصد. هنگامیکه در کره هستید، پورتایل برای سفر به مکان، جهان یا سیاره پذیر نیم 

قابل  اسپل ایجاد یم که توسط  Rope Trick همچنی   سفر به فضای خارج از ابعاد مانند شود، به طور موقت بسته و غت 

 .شونداستفاده یم 

شود. شود، به طور موقت از هست  درون کره حذف یم موجود یا جسیم که با جادو احضار یا خلق یم  موجودات و اشیا. 

 موجودی بالفاصله بعد از اینکه فضای  که اشغال کرده بود دیگر تحت تاثت  کره نباشد بازیم 
 ردد.  گچنی  

 Antimagicهای دیگری که توسطبر کره اثری ندارند. همچنی   کره  Dispel Magicجادوهای  مانند  خنتر شدن جادو. 

Field کنند. شوند، بر یکدیگر اثر نگذاشته و یکدیگر را خنتر نیم های متفاوی  ایجاد یم 

CLASSES: CLERIC, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 
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Antipathy/Sympathy 
level Enchantment-th8 

 ساعت  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

اری یا قطرهتوده) V ،S ،Mاجزاء:   ای عسل برای همدردی(ای زاج آغشته به شکه برای بت  

 ساعت  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

 را در محدودۀ طلسم انتخاب کنید، این هدف یم موجودات مورد نظرتان را جذب یا دفع یم این اسپل  
 
تواند جسیم  کند. هدق

موجود   فوت بزرگت  نباشد. سپس نویع 200ای مکعت  شکل که سایزش از تر باشد یا منطقه یا کوچک  Huge یا موجودی

کنید که موجودات  ای احاطه یمها. شما هدف را با هاله ون آشام یا خ ها گابلی   هوشمند را مشخص کنید؛ مثل اژدهایان قرمز،  

اری و نفرت یا همدردی را به عنوان اثر هاله انتخاب کنید  جذب یا دفع کند. بت  
 .مشخص شده را برای مدت طوالی 

اری )   که شما تعیی   کرده باعث یم  (. Antipathyبی  
کنند و نزدیک هدف  اید، تمایل شدید به ترک منطقه پیدا شود موجودای 

د، موجود باید در یک  60نشوند. وقت  موجودی که تعیی   کردید، هدف را ببیند یا در محدودۀ    او قرار گت 
 Wisdomفوی 

saving throw   موفق شود یا دچار ترس(Frightened)   فوی     60تا هنگایم که هدف را ببیند یا در محدودۀ  شود. موجود

د، دچار ترس خواهد بود. تا هنگامیکه موجود از هدف یم  ترین مکان امن که در آن هدف را  ترسد، باید به نزدیک او قرار گت 

رود. اما اگر  فوت از هدف دور شود و قادر به دیدن آن هم نباشد، ترسش از بی   یم  60بیند، برود. اگر موجود بیش از  نیم 

 .شودیم  فوی  او حرکت کند، دوباره دچار ترس 60موجود دوباره هدف را ببیند یا در محدودۀ 

 که شما تعیی   کرده باعث یم (. Sympathyهمدردی ) 
 که یم اید، تمایل شدید به نزدیک  شود موجودای 

تواند او شدن به هدق 

فوی  او    60ا کند. وقت  موجودی که تعیی   کردید هدف را ببیند یا در محدودۀ فوی  او قرار دارد پید  60را ببیند یا در محدودۀ 

د، موجود باید در یک موفق شود یا در هر نوبت خود، وارد محیظ که هدف قرار دارد   Wisdom saving throw قرار گت 

یس پیدا کند. هنگایم که موجود چنی   اقدایم کرد، نیم 
تواند با میل خود از هدف دور  بشود یا حرکت کند تا به هدف دست 

به طوری که در    Wisdom saving throw شود. اگر هدف به موجود تحت تاثت  آسیت  بزند، آن موجود تحت تاثت  باید از

 .زیر توضیح داده شده، استفاده کند و به اثر خاتمه دهد

تواند هدف  فوی  هدف قرار ندارد یا نیم  60ۀ اگر موجود تحت تاثت  به نوبت خود درحایل که در محدود  دادن به اثر. خاتمه  

موفق شود، دیگر   Wisdom saving throwاستفاده کند. اگر در   Wisdom saving throwرا ببیند پایان دهد، باید از  

دهد. همچنی   موجودی که  تحت تاثت  هدف نخواهد بود و احساس نفرت یا گرایش به هدف را به عنوان جادو تشخیص یم 

ساعت برای مقاومت در برابر این   24تواند هر ( تحت تاثت  قرار گرفته، یمAntipathy/Sympathyاسپل )توسط این 

موفق شود، به مدت یک    Wisdom saving throwاستفاده کند. موجود اگر در   Wisdom saving throwاسپل، از  

د. تو شود و پس از این زمان یم ( یم Immuneدقیقه در برابر این طلسم ایمن )  اند دوباره تحت تأثت  قرار بگت 

CLASSES: DRUID, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Arcane Eye 
level Divination-th4 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 کیم خز و موی خفاش( ) V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

 و جادوی  در محدودۀ طلسم ایجاد یم 
 ماند. کنید که در مدت زمان طلسم در هوا معلق یم چشیم نامری 

فوت را ببیند، ارتباط برقرار کرده و اطالعای  که   30تواند تا  از نظر ذهت  با چشم که دارای دید طبییع است و در تارییک یم 

 تواند تمام جهات را ببیند. ین چشم جادوی  یم دهد. ا کند را در اختیار شما قرار یم مشاهد یم 

خواهید، حرکت دهید. محدودیت  برای اینکه چشم چقدر  فوت چشم را در هرجهت  که یم  30تواند تا به عنوان یک اکشن، یم 

چشم  تواند وارد سطح دیگری از هست  شود. مانع جامد )مانند دیوار( از حرکت  تواند حرکت کند، وجود ندارد، اما نیم یم

ی یم   اینچ عبور کند.  1ای به قطر حداقل  تواند از دهانه کند، اما چشم یم جلوگت 
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CLASSES: ARTIFICER, WIZARD 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT 

FIGHTER, KNOWLEDGE CLERIC, SWARMKEEPER RANGER 

Arcane Gate 
level Conjuration-th6 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  500ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

توانید  مانند. دو نقطه از زمی   که یم کنید که برای مدت زمان اسپل باز یم ایجاد یم  Teleportationهای  مرتبط برای پورتال 

شود. پورتایل  فوی  از شما ایجاد یم  500ی دیگر در فاصله فوی  از شما و نقطه  10ه ببینید را انتخاب کنید، یک نقطه در فاصل 

شود. اگر پورتال بر روی فضای  اشغال شده توسط موجودی ایجاد شود،  باز یم  فوت، در هر نقطه  10ای شکل، به قطر دایره 

 شود. رود و با شکست مواجه یم طلسم از بی   یم 

شوند.  کنید، ساخته یم های  درخشان از مه در هوا شناور و عمود بر نقایط که شما انتخاب یم ه های دو بعدی با حلقپورتال 

 هست که پورتال از طریق آن عمل یک حلقه فقط از سمت  که شما انتخاب یم 
 
 کند. یم  کنید قابل مشاهده است و آن طرق

ای که گویا این دو پورتال در مجاورت یکدیگر  به گونه  شود هر موجود یا جسیم که وارد پورتال شود، از پورتال دیگر خارج یم 

و گرد و غبارهای  که هر پورتال را  کند. مه تاثت  است و پورتال عمل نیم هستند. اگر از سمت دیگر حلقه وارد پورتال شوید، ی  

ها را بچرخانید تا  توانید حلقه یم تان، به عنوان یک بونس اکشن  کند. در نوبت کند، مات هستند و دید را مسدود یمپر یم 

 ها به سوی دیگری باشد. طرف فعال آن

CLASSES: SORCERER, WARLOCK, WIZARD 
SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Arcane Lock 
level Abjuration-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 شود( که توسط اسپل مرصف یم  gp 25طالی پودر شده به ارزش ) V ،S ،Mاجزاء: 

 که از بی   برود ) مدت: 
 شود(  Dispelتا زمای 

کنید. شما و  در، پنجره، دروازه، صندوقچه یا ورودی دیگری را لمس کرده و آن را تا زمای  که اسپل فعال است، قفل یم

توانید رمزی را برای باز  یسر  را به صورت معمویل باز کنید. همچنی   یم توانید اید، یم موجودی که هنگام اجرای اسپل معی   کرده 

شود. در غت   فوی  یسر  گفته شود، طلسم برای یک دقیقه خنتر یم 5کردن، تعیی   کنید. زمای  که کلمه عبور در محدودۀ 

 که شکسته نشود یا اسپل از بی   نرود و یا اثر آن توقیف نشود، غت  قا 
شود. استفاده از  بل عبور یم اینصورت، یسر تا زمای 

 کند. دقیقه آن را خنتر یم   10قفل شده، برای   Arcane Lockبر روی یسر  که توسط طلسم  Knickطلسم  

برای شکسی   یا باز کردن    DCدر حایل که یسر  تحت تاثت  این طلسم است، شکسی   یا به زور بازکردن آن دشوارتر است و 

 یابد. عدد افزایش یم   10قفل بر روی آن 

CLASSES: ARTIFICER, WIZARD 
SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 
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Armor of Agathys 
level Abjuration-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 یک فنجان آب() V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1مدت: 

وی جادوی  محافظ به شکل یج   اتتان را احاطه کرده و پوشش یم روح نت   عدد 5دهد. در مدت زمان اسپل، مانند شما و تجهت  

Temporary HP  جان را دارید، به شما حمله از نزدیک بکند    5کنید. اگر موجودی هنگایم که این )جان موقت( دریافت یم

(Melee Attack) ،5 Cold Damage    کند. دریافت یم 

یا باالتر اجرا کنید، هم جان موقت و هم آسیب شما به ازای هر لول   2لول   Spell Slotاگر این اسپل را با  باالتر: های در لول 

 شود. عدد زیاد یم   5باالتر از یک،  

CLASSES: WARLOCK 
SUBCLASSES: CLOCKWORK SOUL SORCERER, CONQUEST PALADIN 

Arms of Hadar 
Conjurationlevel -st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
(  10خود )شعاع  ب  فوی 

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

ون یم شوید. پیچک متوسل یم  Hadar به قدرت فوی    10آیند و تمام موجودای  که در محدودۀ  های  از انرژی سیاه از شما بت 

بیندازند.   Strength saving throw باید تاسکنند. هر موجودی که در این محدودۀ هست،  از شما هستند را خرد و له یم 

اکشن داشته باشد. در  تواند ری شود و تا نوبت بعدی خود نیم متحمل یم    2d6 Necrotic Damageدر صورت شکست،

 .بیند و اثر دیگری نداردصورت موفقیت، نصف آن آسیب یم

  1d6باالتر از لول یک،   Spell Slotاجرا کنید، به ازای هر  یا باالتر  2لول   Spell Slotاگر این اسپل را با  های باالتر: در لول 

 کنید. آسیب اضاق  وارد یم 

CLASSES: WARLOCK 
SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER 

Astral Projection 
level Necromancy-th9 

 ساعت  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت 10ب

و   gp 1000گذارید، نیاز به یاقوی  زعفرای  رنگ با ارزش حداقل برای هر موجودی که با این اسپل بر روی آن اثر یم) V ،S ،Mاجزاء: 

 ( شود. ، دارید. تمام این اجزاء توسط طلسم مرصف یمgp 100شده با ارزش حداقل ای رنگ منبت کاریای نقرههمچنی   نیاز به میله

 ویژه مدت: 

 Astral Plane خود را به درون  (Astral Bodies)حارص  در محدودۀ طلسم، کالبد روچشما و حداکتر هشت موجود 

ییک(  خورد و آماده نیم کنید. ) اگر هم اکنون در این سطح هست  هستید، طلسم شکست یم منتقل یم  شود(. بدن مادی )فت  

معلق پیدا کرده که نیازی به آب و غذا  گذارید، بدن مادی حیای   ( پشت ش یم Unconsciousخود را به صورت بیهوش )

 کند. تان هم افزایش پیدا نیم ندارد و سن 

ها و پشت  ای بی   شانه کالبد روچ تقریبا از هر نظر شبیه بدن مادی شماست. تفاوت اصیل در اضافه بودن طنای  نقره 

وع به محوشدن یم  ه بدن مادی شماست. تا زمانیکه  کند. این طنای  متصل بشماست که آویزان است و بعد از یک فوت شر

افتد  این اتفاق فقط در صوری  یم  –توانید راه خانه و برگشت را پیدا کنید. اگر طناب پاره شود طناب به شما متصل باشد، یم 

 .شویدروح و بدن شما از هم جدا شده و بالفاصله کشته یم  -کند که یک اثر به طور مشخص اعالم کرده باشد اینکار را یم 
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سطوح   ( که به Planeهای آن سطح )عبور کرده و از طریق پورتال  Astral Plane تواند به طور آزادانه ازلبد روچ شما یم کا 

سطح جدیدی شوید یا سطج که این اسپل را در آن آماده و استفاده کردید بشوید،   شوند، سفر کند. اگر وارددیگر منتیه یم 

سطج جدید   دهد که هنگام ورود بهشود و به شما این امکان را یم ای منتقل یم قره های شما از طریق طناب نبدن و دارای  

ی بر   دوباره وارد بدن خود بشوید. کالبد روچ جسیم جداگانه دارد. هرگونه آسیب یا اثر دیگری که بر آن وارد شود، هیچ تاثت 

 د. یاببدن مادی شما ندارد و همچنی   هنگام بازگشت به بدن نت   ادامه نیم 

یابد که شما به عنوان یک اکشن آن را لغو و خاتمه دهید. هنگایم که  هایتان پایان یم این اسپل هنگایم برای شما و همگرویه 

 آیند. طلسم به پایان برسد، موجودات تحت تأثت  این طلسم به بدن مادی خود برگشته و به هوش یم 

به صورت موفق   Dispel Magic ، زودتر خاتمه یابد. اگر طلسمهایتاناین اسپل ممکن است برای شما یا ییک از همگرویه 

جسم اصیل   HP یابد. اگربرای آن موجود خاتمه یم  Astral Projection علیه کالبد روچ یا بدن مادی استفاده شود، اسپل

د و طناب سالم  یابد. اگر اسپل خاتمه یاببرای آن موجود خاتمه یم  Astral Projection یا روح موجود صفر شود، اسپل

 رسد. گرداند و حیات معلق آن به اتمام یمبماند؛ طناب روح موجود را به جسمش باز یم 

 یم اگر شما پیش از موعد به جسم خود برگردید، همگرویه 
 
مانند و باید راه خود را به  هایتان در حالت کالبد روچ خود باق

 . 0ه بدن مادی خود پیدا کنند، معموال با رساندن جان خود ب 

CLASSES: CLERIC, MONK, WARLOCK, WIZARD 
SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Augury 
level Divination (Ritual)-nd2 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 ( gp 25اند با ارزش حداقل داری که برای اینکار ساخته شده، استخوان یا اشیا نشانهچوب) V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

های  آراسته یا استفاده از برچ  دیگر  های اژدها، گذاشی   کارت کردن چند تکه گوهر منبت کاری شده، ریخی   استخوان با آماده 

، در مورد نتیجه یک عمل خاص که  دنیوی فال    30قصد دارید یط از ابزارهای پیشگوی  دقیقه آینده انجام دهید، از خدای  غت 

ید. دی یم  کند. ام ییک از نتایج زیر را به عنوان جواب فال انتخاب یم گت 

 ی خوب سعادت، برای نتیجه  •

 ی بدمصیبت، برای نتیجه  •

 سعادت و مصیبت، برای هر دو نتیجه خوب و بد •

، برای نتیجه  •  نه خوب است و نه بد ای خاص و ویژه که هیچ چت  

ایط احتمایل که ممکن است نتیجه را تغیت  دهد، در نظر نیم  ید. مانند اجرای اسپلطلسم هیچگونه شر های دیگر یا از  گت 

 گروه. دست دادن یا به دست آوردن هم 

احت بلند، اسپل را دو بار یا بیشت  استفاده کنید، بعد از هر فال احتمال م درصدی برای    25ضاعف اگر قبل از اتمام یک است 

ام این تاس را شود(. دی درصد بیشت  یم   25گرفی   یک نتیجه تصادق  وجود دارد )یعت  پس از هر فال احتمال نتیجه تصادق  

 ریزد. پنهای  یم 

CLASSES: CLERIC 
SUBCLASSES: ANCESTRAL GUARDIAN BARBARIAN, DIVINE SOUL SORCERER, KNOWLEDGE CLERIC 
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Aura of Life 
level Abjuration-th4 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت(  30خود )تا شعاع ب

 Vاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

 هاله 
ی

شود. تا زمانیکه اسپل به پایان برسد، این هاله نامری  همراه  فوی  از شما ساطع یم  30بخش در شعاع ای از انرژی زندیک

ند. هر موجودی که دشمن نباشد و در این هاله باشد )از جمله خودتان(، در برابر  کشما که مرکزش هستید، حرکت یم 

)حداکتر جان( آن قابل کاهش نیست.   Maximum HPکند و  ( پیدا یم Resistanceمقاومت )   Necroticهای  آسیب

وع کند، یک  HPای که دشمن نیست و در هاله حضور دارد، هنگایم که نوبتش را با صفر  بعالوه، موجود زنده  به    HPشر

 آورد. دست یم 

CLASSES: PALADIN 
SUBCLASSES: TWILIGHT CLERIC, UNDYING WARLOCK, WILDFIRE DRUID 

Aura of Purity 
urationlevel Abj-th4 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت(  30خود )تا شعاع ب

 Vاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

شود. تا زمانیکه اسپل به پایان برسد، این هاله نامری  همراه  فوی  از شما ساطع یم  30کننده در شعاع ای از انرژی پاک هاله 

موجودی که دشمن نباشد و در این هاله باشد )از جمله خودتان(، مریض  کند. هر  شما که مرکزش هستید، حرکت یم 

(Disease نیم )های شود و در برابر آسیبPoison  مقاومت(Resistance)   های نجات  کند. عالوه بر این، در تاسپیدا یم

ایط   (، ترس  Deafened(، کر )Charmed)(، شیفته  Blindedکند: کور )پیدا یم  Advantageمقابل تمایم این شر

(Frightened  فلج ،)(Paralyzed  مسموم ،)(Poisoned  و گیج )(Stunned .) 

CLASSES: PALADIN 

SUBCLASSES: BATTLE SMITH ARTIFICER, PEACE CLERIC, WATCHERS PALADIN 

Aura of Vitality 
level Abjuration-th4 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت(  30خود )تا شعاع ب

 Vاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

شود. تا زمانیکه طلسم به پایان برسد، این هاله نامری  همراه  فوی  از شما ساطع یم  30ای از انرژی شفادهنده در شعاع هاله 

ه قرار  توانید از بونس اکشن خود برای موجودی )از جمله خودتان( که در این هالکند. یم شما که مرکزش هستید، حرکت یم 

 ( بازیای  کند. HPجان )   2d6دارد، استفاده کنید تا 

CLASSES: PALADIN 

SUBCLASSES: BATTLE SMITH ARTIFICER, CROWN PALADIN, TWILIGHT CLERIC 
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Awaken 
level Transmutation-th5 

 ساعت  8زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 شود( ، که توسط اسپل مرصف یمgp 1000)عقیق  با ارزش حداقل  V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

 ارزشمند، جانور یا گیایه که اندازه   طراچپس از رصف زمان اجرای اسپل و  
ی

ی جادوی  در سنیک تر یا کوچک  Hugeاش مست 

 که انتخاب یم 
 
باشد. هنگایم که   3ارد باید کمت  از  داشته باشد و یا اگر د Intelligenceکنید، نباید  باشد را لمس کنید. هدق

 توانای  صحبت به یک زبای  که شما  افزایش یم  10آن به  Intelligenceهدف را لمس کردید، امتیاز  
یابد. هدف همچنی  

 که انتخاب یم دانید را پیدا یم یم
 
پیدا کرده   ها، خزیدن و .... را کنید گیاه باشد، توانای  حرکت کردن با اندام، ریشه کند. اگر هدق

ام بازی مشخصات و اعداد مناسب گیایه که زنده شده و اگایه یافته را  آورد. دی و حوایس شبیه حواس انسان را به دست یم 

 . Awakened Treeیا   Awakened Shrubکند، مانند مشخصات  انتخاب یم 

( شما  Charmedهایتان به او آسیت  وارد شود، شیفته ) همگرویه روز یا زمای  که توسط شما یا  30جانوری که اگایه یافته، تا  

 او به پایان برسد، موجود تصمیم یم یم
ی

ایط شیفتیک د که آیا همچنان دوست شما باشد یا نه، که این  شود. زمای  که شر گت 

 به رفتار شما با آن هنگایم که شیفته بود دارد. 
ی

 بستیک

CLASSES: BARD, DRUID 

B 

Bane 
Enchantmentlevel -st1 

 اکشن 1 زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30 ب

 )یک قطره خون(  V ،S ،M اجزاء: 

 تا یک دقیقه   تمرکز، حداکتر  مدت: 

  Charisma saving Throwتوانید در ُبرد اسپل مشاهده کنید را انتخاب کنید، آن موجودات بایدحداکتر سه موجودی که یم 

  1d4بریزند. اگر هدف در این تاس نجات شکست بخورد، باید تا زمای  که اسپل در جریان است، هنگام ریخی   تاس حمله یا نجات 

 ریخته و آن را از نتیجه کم کند.  

از یک، یک هدف  باالتر  Slotتوانید به ازای هر یم  کنید؛یا باالتر اجرا   2لول   Spell Slotاگر این اسپل را با های باالتر: در لول 

 کنید. اضافه انتخاب  

CLASSES: BARD, CLERIC 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER, GRAVE CLERIC, UNDEAD WARLOCK, VENGEANCE PALADIN 

Banishing Smite 

level Abjuration -th5 

 بونس اکشن  1 زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود  ب

 V اجزاء: 

 تا یک دقیقه   تمرکز، حداکتر  مدت: 

به یم  به زنید، سالح شما قدرتمند یم تا قبل از پایان اسپل، دفعه بعدی که به یک موجود با سالح خود رص   5d10 F0rceشود و رص 

Damage  یا کمت  شود؛ آن را به سطج    50کند. عالوه بر این، اگر این حمله باعث کاهش جان هدف به اضافه به هدف وارد یم

دیگر به جز سطح شما باشد، هدف ناپدید شده و به سطح خودش   (Planeگر موجود، بویم سطج )کنید.  ا دیگر از هست  تبعید یم 

شود. در آنجا، هدف  خطر وارد یم( ی  Demiplaneسطج ) گردد. اما اگر موجود بویم سطح شما باشد، ناپدید شده و به نیمباز یم 
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گردد ماند. سپس به مکای  که از آن ناپدید شده بود، بریم سد، در آنجا یم ( است و تا هنگایم که اسپل به پایان بر Incapacitatedناتوان )

  شود. ترین مکان به آن، ظاهر یم شده باشد، در نزدیک یا اگر آن مکان اشغال 

CLASSES: PALADIN 

SUBCLASSES: BATTLE SMITH ARTIFICER, HEXBLADE WARLOCK 

Banishment 
level Abjuration-th4 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

  )یک یسر  که برای هدف ناخوشایند است( V ،S ،Mاجزاء: 

 تمرکز، حداکتر تا یک دقیقه مدت: 

( دیگر از هست  بفرستید. هدف باید در یک  Planeتوانید در ُبرد اسپل مشاهده کنید را به سطج )کنید موجودی که یم تالش یم 

Charisma Saving Throw  شود. موفق شود درغت  اینصورت، تبعید یم 

شود. در آنجا، هدف ناتوان  خطر وارد یم ( ی  Demiplaneسطج ) شما باشد، ناپدید شده و به نیم  اگر موجود بویم سطح 

Incapacitated))  گردد یا اگر  بریم  ماند. سپس به مکای  که از آن ناپدید شده بود،است و تا هنگایم که اسپل به پایان برسد، در آنجا یم

 شود ترین مکان به آن، ظاهر یم شده باشد، در نزدیکآن مکان اشغال 

گردد. اگر اسپل قبل از مدت زمانش )یک  اما اگر موجود، بویم سطج دیگر به جز سطح شما باشد، هدف به سطح خود بازیم 

ترین مکان به  شده باشد، در نزدیک یا اگر آن مکان اشغال گردد دقیقه( به پایان برسد، هدف به مکای  که از آن ناپدید شده بود، بریم 

 گردد. شود. در غت  اینصورت، هدف برنیم آن، ظاهر یم 

، یک هدف اضافه  4باالتر از  Slotتوانید به ازای هر یم  کنید؛یا باالتر اجرا    5لول   Spell Slotاگر این اسپل را با  های باالتر: در لول 

   کنید. انتخاب  

CLASSES: CLERIC, PALADIN, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, CROWN PALADIN, DIVINE SOUL SORCERER, 

ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, HORIZON WALKER RANGER, MONSTER SLAYER RANGER, VENGEANCE PALADIN, WATCHERS 

PALADIN 

Barkskin 
level Transmutation-nd2 

 اکشن 1 زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمس ب

 )یک مشت پوست درخت بلوط(   V ،S،M اجزاء: 

 تمرکز، حداکتر تا یک ساعت  مدت: 

د و کنید. تا زمای  که اسپل به پایان برسد، هدف پوست  زخیم مانند درخت به خود یمموجودی مایل را لمس یم  آن بدون   ACگت 

  تواند بشود. نیم   16توجه به اینکه چه زریه به تن دارد، کمت  از 

CLASSES: DRUID, RANGER 

SUBCLASSES: LAND (FOREST) DRUID, LAND DRUID, NATURE CLERIC 

Beacon of Hope 
level Abjuration-rd3 

 اکشن 1 زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30 ب

  V،S اجزاء: 

 تمرکز، حداکتر تا یک دقیقه  مدت: 

بخشد. هر تعدادی از موجودای  که در ُبرد اسپل هستند را انتخاب کنید. در مدت زمان اسپل،  این اسپل امید و نشاط به موجودات یم 

  Hit Pointشود و حداکتر تعداد یم  Advantageدارای   Death Saving Throwو   Wisdom Saving Throwهر هدف در 

 آورد. ( به دست یم Healingممکن را از طریق هر نوع بهبودی ) 
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CLASSES: CLERIC 

SUBCLASSES: DEVOTION PALADIN, DIVINE SOUL SORCERER, LIFE CLERIC, PEACE CLERIC 

Beast Sense 
level divination (Ritual)-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمس ب

  S اجزاء: 

 تمرکز، حداکتر تا یک ساعت  مدت: 

توانید از اکشن خود استفاده کنید تا هرچه را که آن جانور  کنید. در مدت زمان اسپل، یمیملمس  ( که مایل است را Beastحیوای  ) 

یابد. از  شنود را ببینید و بشنوید. تا زمانیکه از اکشن خود برای بازگشت به حالت عادی استفاده کنید، این عمل ادامه یم بیند و یم یم

شوید، گرچه نسبت به محیط اطراف  مند یم هر حس خایص که آن موجود دارد، بهره کنید و از مزایای طریق حواس حیوان درک یم 

 ( هستید. Deafened) ناشنوا ( و Blindedخود نابینا ) 

CLASSES: DRUID, RANGER 

SUBCLASSES: TOTEM WARRIOR BARBARIAN 

Bestow Curse 
level Necromancy-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 V  ،S اجزاء: 

 تمرکز، حداکتر تا یک دقیقه مدت: 

موفق شود؛ در غت  اینصورت، تا مدت اسپل، نفرین    Wisdom Saving Throwکنید و آن موجود باید در یک  موجودی را لمس یم 

(Cursed یم )  کنید، نوع و ماهیت نفرین را از موارد زیر انتخاب کنید: یمشود. زمای  که این اسپل را اجرا 

های ابیلیت  و نجای  که برای این امتیاز  را انتخاب کنید. تا زمای  که نفرین فعال است، هدف در تاس  Ability Scoreیک   •

 . دارد Disadvantageباشند، یم  توانای  

 دارد.  Disadvantageهای حمله علیه شما،  تا زمای  که نفرین فعال است، هدف در تاس  •

بیندازد. اگر شکست بخورد،    Wisdom Saving Throwوع نوبتش،  تا زمای  که نفرین فعال است، هدف باید هربار در شر  •

 دهد. ای از دست یم اکشنش را بدون هیچگونه استفاده 

 یابد. علیه هدف افزایش یم  Necrotic Damage 1d8تا زمای  که نفرین فعال است، آسیب حمله و اسپل شما به اندازه   •

تواند اثر دیگری داشته باشد، اما نه  ، نفرین یم DMدهد. در صورت موافقت این اثرات را خاتمه یم  Remove Curseاسپل  

د. تصمیم نهای  را راجع به چنی   اثری یم DMقدرتمندتر از موارد ذکر شده.   گت 

یابد.  دقیقه  افزایش یم  10حداکتر تا  کنید؛ مدت زمان تمرکز یا باالتر اجرا   4لول   Spell Slotاگر این اسپل را با های باالتر: در لول 

یا   7لول  Spell Slotشود. اگر اسپل را با  ساعت یم   8کنید؛ مدت زمان تمرکز، یا باالتر اجرا   5لول    Spell Slotاگر اسپل را با 

نید؛ اسپل تاتا زمای  که از  کیا باالتر اجرا    9لول  Spell Slotشود. اگر اسپل را با  ساعت یم  24کنید؛ مدت زمان تمرکز، باالتر اجرا  

   یا باالتر، نیاز به تمرکز ندارد.   5لول  Spell Slotیابد.  استفاده از (، ادامه یم Dispelledبی   برود )

CLASSES: BARD, CLERIC, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CONQUEST PALADIN, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, 

OATHBREAKER PALADIN 
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Bigby's Hand 
level Evocation-th5 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120 ب

 مرغ و یک دستکش از پوست مار( )پوست یک تخم V  ،S  ،Mاجزاء: 

 تمرکز، حداکتر تا یک دقیقه مدت: 

وی  شفاف و درخشنده ایجاد یم ای که یم در محدوه  کنید. دست تا  توانید ببینید، در فضای  خایل و اشغال نشده، دست  بزرگ از نت 

 کند.  کند و حرکات دستتان را تقلید یم آورد؛ با دستورات شما حرکت یم مدت زمان اسپل دوام یم 

دست، صفر   HPباشد. اگر  شما یم   Max HPجان آن برابر با و  20آن برابر با  AC( است که objectدست یک نوع یسر  ) 

است. این دست مکای  را   10+( 0آن نت   برابر با ) Dexterityو  (8+) 26آن برابر با  Strengthرسد. بشود؛ اسپل به پایان یم 

 کند. اشغال نیم 

فوت حرکت داده   60توانید دست را به اندازه کنید، یم های بعدی خود این اسپل را با یک بونس اکشن اجرا یمزمای  که در نوبت 

 و ییک از اثرات زیر را اعمال کنید. 

•  .Clenched Fist به یم فوی    5دست به یک موجود یا یسر  که در محدودۀ زند. برای دست؛ با استفاده از  اش باشد، رص 

به، هدف به مقدار  وارد کنید. در صورت موفق بودن رص   Melee Spell Attackآمار و اعداد شخصیت خود، یک  

force damage 4d8  بیند. آسیب یم 

• Forceful Hand .کنید، هل بدهد. یک  فوی  خود را به سمت  که شما انتخاب یم  5کند موجودی در دست تالش یم

یا کوچکت     Mediumهدف بیاندازید. اگر هدف    Strength (Athletics)دست مقابل یک تاس   Strengthتاس با 

فوت   ۵خواهید داشت. اگر شما موفق شوید، دست، هدف را به مقدار حداکتر    Advantageس خود باشد، شما در تا 

ل یم  Spellcasting Abilityبرابر مادیفایر   ۵به عالوه 
ُ
فوی    ۵کند تا همیشه در دهد. دست با هدف حرکت یم شما ه

 آن باشد. 

• Grasping Hand .کند با موجودی دست تالش یمHuge ( یا کوچکت  گالویزGrapple شود. از امتیاز )Strength  

د  یا کوچکت  باشد، شما در تاس خو  Mediumاستفاده کنید. اگر هدف  Grappleدست برای مشخص کردن نتیجه  

Advantage  توانید از بونس اکشن خود و با کمک دست،  خواهید داشت. در حالیکه دست با هدف گالویز است، یم

 + 2d6که برابر با   Bludgeoningاز نوع  کنید؛ هدف آسیت  برای له کردن هدف استفاده کنید. وقت  این کار را یم 

Spellcasting Ability Modifier  بیند. شماست، یم 

• Interposing Hand  .که دستور دیگری به او بدهید، خود را بی   شما و موجودی که انتخاب یم  دست 
کنید،  تا زمای 

مقابل هدف فراهم  Half Cover دهد تا بی   شما و هدف باق  بماند و پوشش قرار یم دهد. دست به حرکت ادامه یم 

تواند از طریق فضای  که  دست باشد، هدف نیم  Strengthهدف برابر یا کمت  از امتیاز  Strengthکند. اگر امتیاز یم

تواند  دست باشد، هدف یم  Strengthهدف بیشت  ازامتیاز  Strengthدست اشغال کرده، حرکت کند. اما اگر امتیاز 

 شود. محسوب یم   Difficult Terrainاز طریق فضای دست به سمت شما حرکت کند، اما این فضا برای هدف یک

، آسیت  که از آپشن  5باالی لول   Slotبرای هر  کنید؛یا باالتر اجرا   6لول   Spell Slotاگر این اسپل را با  های باالتر: در لول 

Clenched Fist   2کنید، به مقدار به هدف وارد یمd8  یابد و آسیت  که از آپشن افزایش یمGrasping Hand    به هدف وارد

 یابد. افزایش یم  2d6کنید، به مقدار یم

CLASSES: ARTIFICER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, FATHOMLESS WARLOCK 

Blade Barrier 
level Evocation-th6 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
   فوت 90 ب

  V،S اجزاء: 
 دقیقه  10تمرکز، حداکتر تا   مدت: 

کنید. دیوار در محدودۀ اسپل ظاهر شده و تا پایان مدت زمان  انرژی جادوی  ایجاد یم دیواری عمودی از تیغه های  تت   و چرخان از 

ای شکل به  فوت  یا دیواری حلقه  5فوت و ضخامت  20فوت، ارتفاع  100توانید دیواری مستقیم به طول ماند. یم اسپل باق  یم 

( برای  Three-Quarters Coverچهارم )  – فوت ایجاد کنید. دیوار پوشش سه  5فوت و ضخامت  20فوت، ارتفاع  60قطر 
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 و فضای  سخت و دشوار )موجودات فراهم یم 
 شود. ( محسوب یم Difficult Terrainکند و زمی  

 Dexterity Savingکند، باید یکشود یا نوبتش را در آن آغاز یم وقت  برای اولی   بار موجودی در نوبتش وارد محدوده دیوار یم 

Throw  6ت بخورد، بریزد. اگر شکسd10 Slashing Damage  کند. اگر موفق بشود، نصف آسیب را دریافت  دریافت یم

 کند. یم

CLASSES: CLERIC 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER 

Blade Ward 
Abjuration cantrip 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
   خود ب

  V،S اجزاء: 
 ( Roundدور ) 1 مدت: 

،  Bludgeoningهای تان، در برابر آسیب کشید. تا پایان نوبت بعدی دستان خود را باال برده و در هوا نشان محافظت را یم 

Piercing و Slashing  که با سالح وارد یم( شوند، مقاومتResistance .دارید ) 

CLASSES: BARD, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Bless 

level Enchantment-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
   فوت 30ب

 )مقداری آب مقدس(  V،S  ، Mاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، حداکتر تا مدت: 

بخشید. هرگاه هدق  قبل از اتمام اسپل، تاس نجات یا حمله  حداکتر تا سه موجود که در ُبرد اسپل هست را برکت و نعمت یم 

 اضافه کند.  Saving throwیا  Attack rollبیندازد و عدد آن را به تاس  1d4تواند بریزد، یم 

باالتر از یک، یک هدف   Slotتوانید به ازای هر کنید؛ یم االتر اجرا  یا ب 2لول   Spell Slotاگر این اسپل را با های باالتر. در لول 

   کنید. اضافه انتخاب  

CLASSES: CLERIC, PALADIN 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER, LIFE CLERIC 

Blight 

level Necromancy-th4 

 اکشن 1 زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت   30 ب

  V،S اجزاء: 

 آی   مدت: 

د و نشاط و شادای  موجود را از او  توانید ببینید، را فرا یم انرژی مرگ، موجودی به انتخاب شما را که در محدودۀ اسپل یم  گت 

د. هدف باید یک  یم میخورد و در    8d8 Necrotic Damageبریزد. اگر شکست بخورد،   Constitution Saving Throwگت 

ی ندارد.  Constructو   Undeadکند. این اسپل بر روی صورت موفقیت، نصف آن آسیب را دریافت یم   تاثت 

ان آسیب   Disadvantageاگر هدفتان، موجودی گیایه یا گیایه جادوی  باشد، در تاس نجات خود،   مت  
خواهد داشت و حداکتر

 کند. را از این اسپل دریافت یم 

جادوی  که که موجود )  تواند از تاس نجات بریزد و به  رخت و بوته باشد، نیم ( نیست مانند دCreatureاگر هدفتان، گیایه غت 

 پژمرده یم شود و یم 
ی

د. سادیک  مت 
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  1d8، 4باالتر از  Slotکنید؛ مقدار آسیب به ازای هر یا باالتر اجرا    5لول  Spell Slotاگر این اسپل را با های باالتر.  درلول 

   یابد. افزایش یم 

CLASSES: DRUID, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ALCHEMIST ARTIFICER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, DEATH CLERIC, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, GRAVE 

CLERIC, LAND (DESERT) DRUID, LAND DRUID, OATHBREAKER PALADIN, SPORES DRUID 

Blinding Smite 

level Evocation-rd3 

  بونس اکشن 1  زمان اجرا: 

رد: 
ُ
   خودب

 Vاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، حداکتر تا مدت: 

به بزنید، سالحتان با نوری شدید، شعله در مدت زمان اسپل، دفعه بعدی که با یک سالح نزدیک  ور شده و   زن به موجودی رص 

3d8 Radiant Damage   عالوه بر این، هدف باید در یک   کند. به هدف وارد یمConstitution Saving Throw   موفق

 شود. ( یم Blindedبشود، در غت  اینصورت، تا پایان اسپل، نابینا )

 که توسط این اسپل نابینا شده، باید در پایان هر نوبتش، 
 
بیندازد و اگر موفق بشود، اثر   Constitution Saving Throwهدق

 رود. نابینای  از بی   یم 

CLASSES: PALADIN 

Blindness/Deafness 

level Necromancy-nd2 

 اکشن 1 زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30 ب

 Vاجزاء: 

 دقیقه  1مدت: 

توانید مشاهده کنید را انتخاب  ( کنید. یک موجود که در ُبرد اسپل یم Deafened( یا ناشنوا )Blindedتوانید دشمن را نابینا )یم

بریزد. اگر شکست بخورد، به انتخاب شما در مدت زمان اسپل، نابینا یا ناشنوا    Constitution Saving Throwکنید تا یک  

 رسد. بشود، اسپل به پایان یم  بیندازد و اگر موفق  Constitution Saving Throwخواهد شد. هدف باید در پایان هر نوبتش،  

، یک موجود اضافه را  2باالتر از    Slotکنید؛ به ازای هریا باالتر اجرا   3لول   Spell Slotاگر این اسپل را با   های باالتر. درلول 

 توانید هدف قرار دهید. یم

CLASSES: BARD, CLERIC, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, DEATH CLERIC, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, FIEND 

WARLOCK, SPORES DRUID, UNDEAD WARLOCK, UNDYING WARLOCK 

Blink 

level Transmutation-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 V  ،Sاجزاء: 

 دقیقه  1مدت: 

( فعیل که در آن  Planeیا باالتر بیاید، از سطح )  11میاندازید. اگر  d20در مدت زمان اسپل و در پایان هر نوبت خود، یک تاس 

خورد(. در  شوید )اگر هم اکنون در این سطح باشید، اسپل شکست یم ظاهر یم   Ethereal Planeهستید، ناپدید شده و در  

وع نوبت بعدی  به انتخاب خودتان، به مکای  اشغال   رسد،باشید هنگایم که اسپل به پایان یم  Ethereal Planeتان، و اگر در  شر
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س   گردید. اگر در محدودۀ مکای  اشغال نشده توانید ببینید و از آنجا ناپدید شدید، بریم فوی  که یم   10نشده در محدودۀ  در دست 

 ییک انتخاب  شوید ) ترین مکای  که اشغال نشده، ظاهر یم  نبود، در نزدیک 
 
اگر چند مکان خایل وجود داشت، به صورت تصادق

 توانید این اسپل را به پایان برسانید. شود(. به عنوان یک اکشن، یم یم

فوت را   60اید را ببینید و بشنوید، گرچه بیشت  از توانید سطج که از آن آمده هستید، یم  Ethereal Planeتا هنگایم که در 

ی یم به صورت سایه   توانید ببینید و نیم  هستند، اثر   Ethereal Planeتوانید بر موجودای  که در  بینید. فقط یم های  خاکست 

ید. موجودای  که مال آنجا نیستند، نیم بگذارید یا از آن  توانند شما را حس کنند یا با شما تعامل داشته  ها تحت تاثت  قرار بگت 

 را داشته باشند. باشند، مگر اینکه توانای  انجام چنی   کاری 

CLASSES: ARTIFICER, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ARCHFEY WARLOCK, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT 

FIGHTER, HEXBLADE WARLOCK, TRICKERY CLERIC 

Blur 

level Illusion-nd2 

 اکشن 1 زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود  ب

 V اجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، حداکتر تا  مدت: 

های حمله علیه  شود. در این مدت زمان، تمام موجودات در تاستوانند شما را ببینند تار و محو یم تان برای تمام کسای  که یم بدن

شد )مانند  ( یا دید فراتر از توهم داشته با Blindsightاش تکیه نکند )مانند دارند. اگر مهاجم به بینای   Disadvantageشما، 

Truesight .مقابل این اسپل مصون است ) 

CLASSES: ARTIFICER, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, GENIE (MARID) WARLOCK, HEXBLADE WARLOCK, 

LAND (DESERT) DRUID, LAND DRUID 

Branding Smite 

level Evocation-nd2 

  بونس اکشن 1 اجرا:  زمان

رد: 
ُ
 خود  ب

 V اجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، حداکتر تا  مدت: 

به زدن، سالح با درخشیسر مانند   به بزنید، هنگام رص  تا قبل از آنکه اسپل به پایان برسد، دفعه بعدی که با سالح به موجودی رص 

کند. در صوری  که هدف نامری   اضافه به هدف وارد یم  2d6 Radiant Damageزند. این حمله به مقدار ها برق یم ستاره 

 تواند نامری  بشود. شود و تا پایان اسپل، نیم ( ساطع یم Dim Lightفوت نور خفیف ) 5باشد، مری  شده و از هدف به شعاع 

آسیب اضافه به   1d6،  2باالتر از   Slotکنید؛ به ازای هر یا باالتر اجرا   3لول   Spell Slotاگر این اسپل را با   های باالتر. درلول 

 کنید. هدف وارد یم 

CLASSES: PALADIN 

SUBCLASSES: BATTLE SMITH ARTIFICER, HEXBLADE WARLOCK 
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Burning Hands 

level Evocation-st1 

 اکشن 1 زمان اجرا: 

رد: 
ُ
(  15خود )مخرویط   ب  فوی 

 V  ،S اجزاء: 

 آی   مدت: 

ای  دارید و از نوک انگشتان خود پرده ها باز باشند نگه یم ها در تماس باشند و بقیه انگشت دستان خود را به طوری که شست 

 Dexterity Savingفوی  به شکل مخروط قرار دارد، باید یک   15ای کنید. هر موجودی که در محدوده نازک از آتش شلیک یم 

Throw  3ف  بریزد. اگر شکست بخورد، به هدd6 Fire Damage   شود. در صورت موفقیت، نصف این مقدار آسیب را  وارد یم

د. شود هرگونه یسر  قابل اشتعال در منطقه که پوشیده نشده یا حمل نیم های آتش باعث یم کند. شعله دریافت یم   شود، آتش بگت 

آسیب اضافه به   1d6باالتر از یک،   Slot؛ به ازای هر کنید یا باالتر اجرا    2لول  Spell Slotاگر این اسپل را با   های باالتر. درلول 

 کنید. هدف وارد یم 

CLASSES: SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, FIEND WARLOCK, FOUR ELEMENTS MONK, 

GENIE (EFREETI) WARLOCK, LIGHT CLERIC, SUN SOUL MONK, WILDFIRE DRUID 

C 

Call Lightning 
level Conjuration-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

توانید در  ای است که یم شود که مرکز آن نقطه فوت ظاهر یم  60فوت و شعاع  10ای به طول ابری طوفای  به شکل استوانه 

ای را مشاهده کنید که ابر طوفای  در آن ظاهر شود،  خود مشاهده کنید. اگر نتوانید در هوا نقطهمحدوده برد، مستقیم باالی  

 تواند ابر را در خود جای دهد(. خورد )برای مثال، اگر در اتاق  هستید که نیم اسپل شکست یم 

رسد.  رعد و برق از ابر به آن نقطه یم توانید در زیر ابر مشاهده کنید انتخاب کنید. یک ای را که یمهنگام اجرای اسپل، نقطه 

بریزد. اهداف در صوری  که در   Dexterity Saving Throwفوی  آن نقطه قرار دارد باید یک  5هر موجودی که در فاصله  

شوند. در هر نوبت  و در صورت موفقیت نصف آن متحمل یم  3d10 Lightning Damageتاس نجات ناموفق باشند  

 توانید با استفاده از یک اکشن دوباره به همی   روش به همان نقطه یا نقطه دیگری صاعقه بزنید. خود تا پایان اسپل، یم 

ل ط وفان موجود را اگر هنگام اجرای این اسپل در محیط طوفای  فضای باز باشید، اسپل به جای ایجاد یک طوفان جدید کنت 

ایظ، آسیب اسپل به شما یم   یابد. افزایش یم  1d10دهد. در چنی   شر

، آسیب اسپل  3باالتر از لول   Slotیا باالتر اجرا کنید، به ازای هر  4لول   Spell Slotاگر این اسپل را با  های باالتر: در لول 

1d10  یابد. افزایش یم 

CLASSES: DRUID 

SUBCLASSES: LAND (FOREST) DRUID, LAND DRUID, TEMPEST CLERIC 
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Calm Emotions 
level Enchantment-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

کنید، هر  کنید احساسات شدید را در گرویه از مردم شکوب کنید. یک نقطه را در محدوده برد اسپل انتخاب یم سیع یم 

تواند در  بریزد. یک شخص یم   Charisma Saving Throwفوی  آن باید یک   20( در شعاع Humanoidانسان )شبه 

صورت تمایل، بدون ریخی   تاس در این تاس نجات شکست بخورد. اگر موجودی در این تاس نجات شکست بخورد، ییک از  

 این دو اثر زیر را انتخاب کنید: 

 ) توانید هر اثری را که باعث یم •
ی

ایط شیفتیک شود را متوقف کنید.  ( یک هدف یم Blinded( یا کوری )Charmedشر

ط آنکه مدت زمان اثر در این مدت،  با پایان یافی   این اسپل، هرگونه اثر متوقف شده از ش گرفته یم  شود، به شر

 تمام نشده باشد. 

نید. در صوری  که هدف توسط اسپیل  تفاوت کها دشمن است، ی  توانید هدف را نسبت به موجودای  که با آن یم •

یابد. با پایان  تفاوی  پایان یم آسیب ببیند، به آن حمله شود یا شاهد آسیب دیدن ییک از دوستانش باشد، این ی  

 ام نظر دیگری داشته باشد. شود، مگر اینکه دی یافی   اسپل، موجود دوباره دشمن یم

CLASSES: BARD, CLERIC 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCHFEY WARLOCK, DIVINE SOUL SORCERER, REDEMPTION PALADIN 

Chain Lightning 
level Evocation-th6 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  150ب

 )کیم خز؛ یک تکه کهربا، شیشه یا یک میله کریستال؛ سه سنجاق نقره(  V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

کند. سپس، سه صاعقه از آن  کنید که به سمت هدف مورد نظر شما که در محدوده است حرکت یم ای ایجاد یم صاعقه 

توانند یک  شند. هدف یم فوی  هدف اول با  30کنند، که هر یک باید در فاصله  هدف به حداکتر سه هدف دیگر برخورد یم 

 تواند برخورد کند. موجود یا یسر  باشد و با هر یک هدف فقط یک صاعقه یم 

  10d8 Lightning Damageبریزد. در صورت شکست در این تاس نجات  Dexterity Saving Throwهدف یک 

 شود. شود و در صورت موفقیت نییم از آن آسیب وارد یم متحمل یم 

، از هدف اول  6باالتر از لول   Slotیا باالتر اجرا کنید، به ازای هر   7لول   Spell Slotر این اسپل را با اگ های باالتر: در لول 

 شود. یک صاعقه اضاق  به هدف دیگری پرتاب یم 

CLASSES: SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Charm Person 
level Enchantment-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 V ،Sاجزاء: 

 ساعت  1مدت: 

توانید در محدوده ببینید شیفته خود سازید. هدف باید یک  ( را که یم Humanoidانسان )کنید یک موجود شبه سیع یم 

Wisdom Saving Throw  دان شما باشد در این تاس نجات  بریزد، که در صوری  که مشغول مبارزه با شما یا متح

Advantage   دارد. اگر در تاس شکست بخورد، تا زمای  که اسپل به پایان برسد یا تا زمای  که شما یا همراهان شما کاری علیه

شناسد.  شود. موجود شیفته شده شما را به عنوان شخص آشنا و دوستانه یم ( شما یم Charmedآن انجام ندهید شیفته )

 داند که توسط شما شیفته بوده است. رسد، موجود یماسپل به پایان یم وقت  
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توانید یک  ، یم 1باالتر از لول   Slotیا باالتر اجرا کنید، به ازای هر  2لول   Spell Slotاگر این اسپل را با  های باالتر: در لول 

ی، موجودات باید در  موجود دیگر را نت   شیفته کنید. هنگام هدف  همدیگر باشند. فوی    30گت 

CLASSES: BARD, DRUID, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, FEY WANDERER 

RANGER, TRICKERY CLERIC 

Chill Touch 
Necromancy Cantrip 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 V، Sاجزاء: 

 ( Roundدور ) 1مدت: 

 Rangedکنید. یک تاس وار، در فضای  که توسط یک موجود در برد اسپل اشغال شده است، ایجاد یم دست  اسکلت  و شبح 

Spell Attack    1علیه هدف بریزید تا آن را با شمای قت  آزار دهید. در صورت موفقیت، هدفd8 Necrotic Damage  

وع نوبت بعدی شما نیم متحمل یم   چسبد. بازیای  کند. تا آن زمان، دست به هدف یم Hit Pointتواند  شود و تا شر

به بزنید، تا پایان نوبت بعدی شما در تاس Undeadاگر به یک هدف   دارد.   Disadvantageای حمله علیه شما هرص 

 یابد. رسید، افزایش یم ( یم 4d8) 17( و 3d8)  11(، 2d8) 5های هنگایم که به لول   1d8آسیب این اسپل به مقدار 

CLASSES: SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, DEATH CLERIC, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, SPORES 

DRUID 

Chromatic Orb 
level Evocation-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  90ب

 ( gp 50)یک الماس به ارزش حداقل  V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

کنید. نوع گوی را از بی    توانید در محدوده اسپل مشاهده کنید پرتاب یم اینچ به سمت موجودی که یم  5ای به قطر  کره

Acid  ،Cold ،Fire  ،Lightning ،Poison    یاThunder  کنید و سپس یک تاس انتخاب یمRanged Spell Attack    علیه

به موفق باشد، به هدف هدف یم   شود. ب از نوع انتخای  شما وارد یم آسی 3d8ریزید. اگر رص 

، آسیب اسپل  1باالتر از لول   Slotیا باالتر اجرا کنید، به ازای هر  2لول   Spell Slotاگر این اسپل را با  های باالتر: در لول 

1d8  یابد. افزایش یم 

CLASSES: SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Circle of Death 
level Necromancy-th6 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  150ب

 ( gp 500)یک مروارید پودر شده به ارزش حداقل  V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

شود. هر موجود  فوی  ایجاد یم 60کنید با شعاع ای در برد اسپل که انتخاب یم یک گوی از انرژی منق  به شکل کره از نقطه 

 8d6بریزد. به یک هدف در صورت شکست در تاس نجات   Constitution Saving Throwدر آن منطقه باید یک  

Necrotic Damage   ان.  شود و در صورت موفقیت نصف این وارد یم  مت  

، آسیب اسپل  6باالتر از لول   Slotیا باالتر اجرا کنید، به ازای هر   7لول   Spell Slotاگر این اسپل را با  های باالتر: در لول 

2d6  یابد. افزایش یم 
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CLASSES: SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Circle of Power 
level Abjuration-th5 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
(  30خود )شعاع ب  فوی 

 Vاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

 انرژی جادوی  را تا حدودی خنتر یم  30شود و تا شعاع  از شما انرژی الیه ساطع یم 
کند. تا زمان پایان اسپل، کره با  فوی 

کند. در مدت زمان اسپل، هر متحد شما در منطقه )شامل خود شما( در تاس نجات  محوریت شما همراه شما حرکت یم

دارد. عالوه بر این، هنگایم که یک موجود در تاس نجای  موفق شود    Advantageهای جادوی  ها و سایر جلوه مقابل اسپل 

 شود. که نتیجه آن وارد شدن نصف آسیب به جای کل آن باشد، موجود هیچ آسیت  متحمل نیم 

CLASSES: PALADIN 

SUBCLASSES: CROWN PALADIN, TWILIGHT CLERIC 

Clairvoyance 
level Divination-rd3 

 قه دقی  10زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 مایل  1ب

، یا یک سمعک شیپوری مزین شده به جواهرات برای شنیدن یا یک gp 100( به ارزش حداقل Focus)یک کانون ) V ،S ،Mاجزاء: 

 ای برای دیدن( چشم شیشه

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

اید( یا در مکای  واضح که برای  اید یا دیده بازدید کرده یک حسگر نامری  در برد اسپل یا در مکای  آشنا برای خود )مکای  که قبال  

کنید. سنسور برای مدت زمان اسپل در  ای از درختان( ایجاد یم شما ناآشنا است )مانند پشت در، طرف دیگر دیوار  یا بیشه 

 توان به آن حمله کرد یا به نحوی دیگر با آن تعامل داشت. ماند و نیم محل خود باق  یم 

توانید از حس انتخاب شده از طریق سنسور طوری استفاده  کنید. یم کنید، بینای  یا شنوای  را انتخاب یم را اجرا یم وقت  اسپل 

 توانید حالت را بی   دیدن و شنیدن تغیت  دهید. کنید که گوی  در آن فضا هستید. به عنوان اکشن خود، یم 

مند است( آن را به شکل  بهره   Truesightیا   See Invisibility تواند سنسور را ببیند )مانند موجودی که از موجودی که یم 

 بیند. یک گوی درخشان و ناملموس به اندازه مشت شما یم 

CLASSES: BARD, CLERIC, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ANCESTRAL GUARDIAN BARBARIAN, ARCANE TRICKSTER ROGUE, DIVINE 

SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, GREAT OLD ONE WARLOCK 

Clone 
level Necromancy-th8 

 ساعت  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

اینچ مکعب گوشت موجودی که قرار است کلون شود، که طلسم   1و حداقل  gp 1000)یک الماس به ارزش حداقل  V ،S ،Mاجزاء: 

داری یک  باشد و اندازه کاق  برای نگهکه دارای یک درب قابل مهر و موم یم  gp 2000کند و یک ظرف به ارزش حداقل آن را مرصف یم

 نمک ( بلوری پر از آب  را دارد، مثل یک کوزه، تابوت، یک کیسه پر از گل در زمی   یا ظرق   Mediumموجود 

 آی  مدت: 

سازد. این کلون در داخل یک  زنده یم  Mediumجان از یک موجود این اسپل به عنوان محافظت  در برابر مرگ، یک نسخه ی  

د و پس از ظرف مهر و موم شده شکل یم  توانید کلون را طبق نسخه  رسد. همچنی   یم روز به اندازه و بلوغ کامل یم  120گت 

 آورد. همان موجود بسازید. تا زمای  که ظرف آن بدون مزاحمت باق  بماند، به طور نامحدود دوام یم  تر جوان

د روح او به کلون منتقل یم  وط بر اینکه روح آزاد و مایل به  در هر زمان پس از بلوغ کلون، اگر موجود اصیل بمت  شود؛ مشر

ییک با نسخه اصیل یکسان اس های مشابه است، اما  ت . دارای شخصیت، خاطرات و توانای  برگشت باشد. کلون از نظر فت  
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ییک موجود اصیل، اگر هنوز وجود داشته باشند، ی  
ات اصیل را ندارد. بقایای فت   شوند و پس از آن  اثر یمهیچ یک از تجهت  

 ها را زنده کرد، زیرا روح موجود در جای دیگری است. توان آننیم 

CLASSES: WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Cloud of Daggers 
level Conjuration-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 )یک تکه شیشه(  V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

کنید. وقت   ای که در محدوده انتخاب یم محوریت نقطه کنید، با فوی  پر یم  5هوا را با خنجرهای چرخان در یک مکعب  

وع یم شود یا نوبت خود را در آن موجودی برای اولی   بار در یک پیچ وارد ناحیه اسپل یم   4d4 Slashingکند،جا شر

Damage   شود. متحمل یم 

، آسیب اسپل  2باالتر از لول   Slotی هر یا باالتر اجرا کنید، به ازا   3لول   Spell Slotاگر این اسپل را با  های باالتر: در لول 

2d4  یابد. افزایش یم 

CLASSES: BARD, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Cloudkill 
level Conjuration-th5 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  10حداکتر  تمرکز، تا مدت: 

اید ای که در محدوده انتخاب کرده کنید که مرکز آن نقطه ست   ایجاد یم- فوت از مه سیم به رنگ زرد 20یک کره با شعاع 

ماند، یا تا زمای  که باد شدید مه را پراکنده  ها عبور کند. مه به اندازه مدت زمان اسپل باق  یم تواند از زوایا و گوشه است. مه یم 

 (. Heavily Obscuredاسپل را پایان دهد. منطقه مه به شدت مبهم است و بینای  در آن سخت ) کند و 

 Constitutionکند، باید یک جا آغاز یم شود یا نوبت خود را در آن وقت  موجودی برای اولی   بار وارد ناحیه اسپل یم 

Saving Throw   5بریزد. در صورت شکستd8 Poison Damage  در صورت موفقیت نصف آن.   شود و وارد یم

ند. موجودات حت  اگر نفس خود را حبس کنند یا نیازی به تنفس نداشته باشند تحت تاثت  قرار یم   گت 

تر از  رود. بخارها که سنگی   شود و به آرایم در امتداد سطح زمی   جلو یم فوت از شما دور یم  10مه در ابتدای هر نوبت شما  

 ریزند. ها به زیر یم روند و حت  از حفره ح زمی   فرو یم ترین سطهوا هستند، به پایی   

، آسیب اسپل  5باالتر از لول   Slotیا باالتر اجرا کنید، به ازای هر  6لول   Spell Slotاگر این اسپل را با  های باالتر: در لول 

1d8  یابد. افزایش یم 

CLASSES: SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ALCHEMIST ARTIFICER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, CONQUEST PALADIN, DEATH CLERIC, ELDRITCH 

KNIGHT FIGHTER, LAND (UNDERDARK) DRUID, LAND DRUID, SPORES DRUID, UNDEAD WARLOCK 
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Color Spray 
level Illusion-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت(  15خود )مخروط ب

 )کیم پودر یا ماسه که به رنگ قرمز، زرد و آی  است(  V ،S ،Mاجزاء: 

 ( Roundدور ) 1مدت: 

ه مجموعه   از دست شما خارج یم کننده از نورهای چشمک ای خت 
ی

دهد  بریزید؛ نتیجه این تاس نشان یم  6d10شود. زن و رنیک

وع یم  فوی  که   15گذارد. موجودات در یک مخروط از هدف تاثت  یم  Hit Pointکه اسپل بر چند  شود، به ترتیب  از شما شر

ند )موجودات بیهوش یا موجودای  که نیم صعودی بر اساس جان فعیل خود تحت تاثت  قرار یم  توانند ببینند نادیده گرفته  گت 

 شوند(. یم

ین جان فعیل را دارد، هر موجودی که تحت تاثت  این اسپل قرار یم  وع از موجودی که کمت  د تا پایان نوبتبا شر بعدی شما    گت 

شود. جان فعیل هر موجود را از مقدار کیل جان )مقداری که تاس مشخص کرد( کم کنید و سپس شاغ موجود بعدی  کور یم 

د.   بروید. جان فعیل یک موجود باید برابر یا کمت  از مقدار باقیمانده مجموع تاس باشد تا آن موجود تحت تاثت  قرار گت 

، آسیب اسپل  1باالتر از لول   Slotیا باالتر اجرا کنید، به ازای هر  2لول   Spell Slotل را با اگر این اسپ  های باالتر: در لول 

2d10  یابد. افزایش یم 

CLASSES: SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Command 
level Enchantment-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 Vاجزاء: 

 ( Roundدور ) 1مدت: 

 Wisdomدهید. هدف باید در یک تاس ای یم توانید در برد اسپل مشاهده کنید فرمای  یک کلمهبه یک موجود که یم 

Saving Throw   موفق شود یا فرمان شما را در نوبت بعدی خود اطاعت کند. اگر هدفUndead    باشد، زبان شما را درک

ی ندارد. نکند یا اگر دستور ش  ما مستقیما به آن آسیب بزند، اسپل هیچ تاثت 

 غت  از موارد ذکر شده صادر کنید. اگر این کار را  ها در ادامه آمده برچ  از دستورات معمول و آثار آن 
اند. ممکن است فرمای 

وی کند، اسپ نحوه رفتار هدف را مشخص یم  DMانجام دهید،   رسد. ل به پایان یم کند. اگر هدف نتواند از دستور شما پت 

د نوبت خود را به پایان   5کند و اگر در فاصله ترین مست  به سمت شما حرکت یمترین و مستقیمهدف در کوتاهبیا.   شما قرار گت 
فوی 

 رساند. یم

ی را که در دست دارد رها یم بنداز.   رساند. کند و سپس نوبت خود را به پایان یمهدف هرچت  

 کند. را رصف دور شدن از شما با نهایت شعت یمهدف نوبت خود فرار. 

 رساند. ( و سپس نوبت خود را به پایان یمProneافتد )هدف روی زمی   یم بیفت. 

یط که بتواند اینکند و هیچ اکشت  را انجام نیمهدف حرکت نیم ایست.  کار را انجام دهد، در ارتفاع دهد. یک موجود پرنده، به شر

 ماند. یم

توانید بر یک  ، یم 1باالتر از لول   Slotیا باالتر اجرا کنید، به ازای هر  2لول   Spell Slotاگر این اسپل را با  االتر: های بدر لول 

ی موجودات باید در  موجود دیگر نت   تاثت  بگذارید. هنگام هدف   فوی  یکدیگر قرار داشته باشند.  30گت 

CLASSES: CLERIC, PALADIN 

SUBCLASSES: CONQUEST PALADIN, CROWN PALADIN, DIVINE SOUL SORCERER, FIEND WARLOCK, GLAMOUR BARD, 

KNOWLEDGE CLERIC, ORDER CLERIC 
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Commune 
level Divination (Ritual)-th5 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 )عود و یک فنجان آب مقدس یا نامقدس(  V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1مدت: 

ید و حداکتر سه سوال یم رابظ الیه تماس یمبا خدای خود یا  شوند. شما باید  پرسید که با بله یا خت  پاسخ داده یم گت 

سید. برای هر سوال یک پاسخ صحیح دریافت یم   کنید. سواالت خود را قبل از پایان اسپل بت 

ه خارج از دانش آن خدا است، ممکن  موجودات الیه لزوما دانای کل نیستند، بنابراین اگر سوال مربوط به اطالعای  باشد ک

کننده یا مغایر با اهداف الیه  تواند گمراه ای یماست به عنوان پاسخ، »مبهم« را دریافت کنید. در موردی که پاسخ یک کلمه 

 ممکن است به جای آن یک عبارت کوتاه به عنوان پاسخ ارائه دهد.   DMباشد، 

احت بلند این اسپل درصد احتمال انباشته برای هر اجرا بعد از دفعه    25را دو بار یا بیشت  اجرا کنید،  اگر قبل از اتمام یک است 

 ریزد. این تاس را مخفیانه یم  DMاول وجود دارد که پاسج  دریافت نکنید. 

CLASSES: CLERIC 

SUBCLASSES: DEVOTION PALADIN, DIVINE SOUL SORCERER, GLORY PALADIN, ORDER CLERIC 

Commune With Nature 
level Divination (Ritual)-th5 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

وی  )شوید و از اطراف خود آگایه یم ای با طبیعت ییک یم برای لحظه  (، اسپل به شما اطالعات  Outdoorیابید. در فضای بت 

، شعاع محدود به  محیط دهد. در غارها و دیگر  ماییل را یم  3زمی   در فاصله  فوت است. اسپل در   300های طبییع زیرزمیت 

 کند. ها و شهرها عمل نیم چالجای  که طبیعت با ساختمان جایگزین شده است، مانند سیاه

بالفاصله پس از اجرای اسپل، تا حداکتر سه نکته به انتخاب خود در هر یک از موضوعات زیر در مورد محیط مورد نظر  

 کنید. دریافت یم 

 ناحیه و منابع آب •

، حیوانات یا مردم رایج •  گیاهان، مواد معدی 

• Celestial ،هاFey ،هاFiend ،هاElemental ها یاUndead های قدرتمند 

 تاثت  سایر سطوح هست   •

 ها ساختمان •

زدیک را  توانید محل یک شیطان قوی در منطقه، محل منابع اصیل آب آشامیدی  سالم و محل هر شهر نبه عنوان مثال، یم 

 تعیی   کنید. 

CLASSES: DRUID, RANGER 

SUBCLASSES: ANCIENTS PALADIN, LAND (ARCTIC) DRUID, LAND (FOREST) DRUID, LAND DRUID, TOTEM WARRIOR 

BARBARIAN 

Compelled Duel 
level Enchantment-st1 

 بونس اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 Vاجزاء: 

 دقیقه  3حداکتر تمرکز، تا مدت: 

 Wisdom Savingتوانید در برد اسپل ببینید باید یک کنید موجودی را مجبور به دوئل کنید. یک موجود که یم سیع یم 

Throw   شود. در طول مدت زمان اسپل،  بریزد. در صورت شکست، موجود طبق دستور الیه شما، به سمت شما کشیده یم

فوت فاصله   30کند از شما بیش از دارد و هرگاه که سیع یم  Disadvantageهای حمله علیه موجودات به جز شما در تاس
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د باید یک   این تاس موفق باشد اسپل حرکت هدف برای آن نوبت   بریزد، در صوری  که در  Wisdom Saving Throwبگت 

 کند. را محدود نیم 

د، اگر ییک از متحدان شما به  اگر به موجود دیگری حمله کنید، اگر اسپیل بزنید که دشمن دیگری به جز هدف را نشانه یم  گت 

ر برساند و یا نوبت خود را در فاصله  فوی  هدف تمام کنید، اسپل به    30بیش از  هدف آسیب برساند یا با اسپیل به او رص 

 رسد. پایان یم 

CLASSES: PALADIN 

SUBCLASSES: CROWN PALADIN 

Comprehend Languages 
level Divination (Ritual)-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 ( ای دوده و نمکذره) V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1مدت: 

کنید. شما همچنی   هر زبان نوشتاری را که  شنوید را درک یم زبای  که یم برای مدت زمان اسپل، معنای تحت اللفظ  هر 

  1کنید، اما باید سطج که کلمات روی آن نوشته شده است را لمس کنید. خواندن یک صفحه می   حدود بینید را درک یم یم

 برد. دقیقه زمان یم 

، که بخیسر از یک زبان نوشتاری نیست را  های محرمانه در یک می   یا یک نشان، مانند یک عالمتاین اسپل پیام جادوی 

 کند. رمزگشای  نیم 

CLASSES: BARD, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Compulsion 
level Enchantment-th4 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

  Wisdom Saving Throwتوانند بشنوند باید یک تاس ها را در برد اسپل ببینید و یم توانید آنموجودات انتخای  شما که یم 

شود. در  ( شود، به طور خودکار در این تاس نجات موفق یم Charmedبریزند. یک هدف در صوری  که نتواند شیفته ) 

د. تا زمان پایان اسپل، یم ورت شکست در تاس نجات، هدف تحت تاثت  این طلسم قرار یم ص توانید در هر نوبت خود از  گت 

یک بونس اکشن برای تعیی   جهت  که برای شما افق  است استفاده کنید. هر هدف تحت تاثت  قرار گرفته باید در نوبت بعدی  

، یم   خود تا آنجا که ممکن است در آن مست  حرکت  Wisdom Savingتواند یک تاس  کند. پس از حرکت در این مست 

Throw   .دیگر برای پایان دادن به این اثر بریزد 

تواند سوزی یا گودال وارد شود، اما در حی   حرکت در مست  یم یک هدف مجبور نیست به یک خطر آشکار مرگبار مانند آتش 

Attack of Opportunity  .دریافت کند 

CLASSES: BARD 

SUBCLASSES: GLORY PALADIN, ORDER CLERIC 
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Cone of Cold 
level Evocation-th5 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت(  60خود )ب

 (اییک مخروط بلوری یا شیشه) V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

ون یم   Constitution Savingفوی  باید یک  60زند. هر موجود در مخروط انفجاری از هوای شد از دستان شما بت 

Throw   8بریزد. در صورت شکست در این تاسd8 Cold Damage  شود. و در صورت موفقیت نصف آن وارد یم 

 یم شود تا زمای  که آب شود به  موجودی که توسط این طلسم کشته یم 
 
 ماندصورت یک مجسمه یج  باق

، آسیب اسپل  5باالتر از لول   Slotیا باالتر اجرا کنید، به ازای هر  6لول   Spell Slotاگر این اسپل را با  های باالتر: در لول 

1d8  یابد. افزایش یم 

CLASSES: SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ARTILLERIST ARTIFICER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, FATHOMLESS 

WARLOCK, FOUR ELEMENTS MONK, GENIE (MARID) WARLOCK, HEXBLADE WARLOCK, LAND (ARCTIC) DRUID, LAND 

DRUID 

Confusion 
level Enchantment-th4 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  90ب

 ( سه پوست آجیل) V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1حداکتر  تمرکز، تا مدت: 

ل یم این اسپل به ذهن موجودات حمله یم قابل کنت  شود. هنگام اجرای اسپل، هر موجود  کند و باعث ایجاد توهم و اعمال غت 

 Wisdom Savingکنید باید در یک  ای که شما در محدوده آن انتخاب یم فوت به محوریت نقطه  10ای به شعاع در کره 

Throw   د. ثت  اسپل قرار یم موفق شود وگرنه تحت تا  گت 

بریزد تا رفتار خود برای آن نوبت را    1d10اکشن داشته باشد و باید در ابتدای هر نوبتش تواند ری هدف تحت تاثت  نیم 

 مشخص کند. 

d10  رفتار 

1 
بریزید و برای هر  1d8کند. برای تعیی   جهت موجود از تمام مقدار حرکتش برای حرکت در جهت  تصادق  استفاده یم

 وجه یک جهت مشخص کنید. موجود در این نوبت اکشت  ندارد. 
 کند و اکشت  نداردموجود در این نوبت حرکت نیم 2-6

7-8 
 تعیی   یمموجود از اکشن خود برای حمله از نزدیک علیه موج 

سش است  ودی که به طور تصادق  شود و در دست 
س او نباشد، موجود در این نوبت هیچ کاری نیماستفاده یم  کند کند. اگر موجودی در دست 

9-
10 

 تواند به طور عادی عمل کرده و حرکت کند موجود یم

 

، در پایان هر نوبت خود یم  بریزد. اگر موفق شود، تاثت  اسپل    Wisdom Saving Throwتواند یک یک هدف تحت تاثت 

 یابد. برای آن هدف پایان یم 

  5شعاع کره ، 4باالتر از لول   Slotیا باالتر اجرا کنید، به ازای هر   5لول   Spell Slotاگر این اسپل را با  های باالتر: در لول 

 . یابد زایش یم فوت اف

CLASSES: BARD, DRUID, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, KNOWLEDGE 

CLERIC, OATHBREAKER PALADIN, SPORES DRUID 
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Conjure Animals 
level Conjuration-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 V ،Sاجزاء: 

 ساعت  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

توانید در محدوده مشاهده کنید احضار  آیند و در فضاهای غت  اشغال که یم )پری( به شکل حیوانات در یم   Feyارواح 

ی که ظاهر یمشوند. ییک از گزینه یم  شود انتخاب کنید: های زیر را برای مشخص کردن چت  

 تر یا پایی    Challenge Rating 2با  Beastیک  •

 تر یی   یا پا Challenge Rating 1با  Beastدو  •

 تر یا پایی     ½ Challenge Ratingبا  Beastچهار  •

 تر یا پایی    ¼ Challenge Ratingبا  Beastهشت  •

 شود. برسد یا وقت  اسپل به پایان برسد ناپدید یم  0شود و هنگایم که به جان محسوب یم  Feyهر جانور احضار شده 

بریزید؛ هرکدام   Initiativeها به عنوان یک گروه تاس موجودات احضار شده با شما و همراهان شما دوست هستند. برای آن

کنند )هیچ اکشت  از  دهید اطاعت یم ها یم به آن   ها از هرگونه دستور شفایه کهدر آن نوبت، نوبت خاص خود را دارند. آن 

کنند اما در غت  این صورت  ها از خود در برابر دشمنان دفاع یم ها ندهید، آن طرف شما الزم نیست(. اگر هیچ فرمای  به آن 

 کنند. هیچ اقدایم نیم 

DM  .آمار و ارقام موجودات را دارد 

کنید و  ییک از موارد باال را انتخاب یم اجرا کنید،   های لول باالتر Spell Slot بعص   اگر این اسپل را با  های باالتر: در لول 

ی ظاهر یم   . 9لول  Slotو چهار برابر با  7لول  Slot، سه برابر با  5لول  Slotشوند: دو برابر با موجودات بیشت 

CLASSES: DRUID, RANGER 

Conjure Barrage 
level Conjuration-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت(  60خود )ب

 ( یک تت  یا یک سالح پرتاب شونده) V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

جادوی  را پرتاب یم  جادوی  را در هوا شلیک یم یک سالح غت  های یکسان ایجاد کنید، تا مخرویط از سالحکنید یا یک تت  غت 

  Dexterity Saving Throwفوی  باید یک  60شوند. هر موجود در مخروط شود که به جلو شلیک و سپس ناپدید یم 

بیند. نوع آسیب مانند همان سالح یا تت   از آن مقدار آسیب یم  و در صورت موفقیت نییم  3d8بریزد. در صورت شکست  

 استفاده شده به عنوان جزء است. 

CLASSES: RANGER 

SUBCLASSES: BATTLE SMITH ARTIFICER 

Conjure Celestial 
level Conjuration-th7 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  90ب

 V ،Sاجزاء: 

 ساعت  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

توانید در برد اسپل ببینید  کنید، که در فضای  خایل که یم تر را احضار یم یا پایی     Challenge Rating 4با   Celestialیک  

 شود. برسد یا وقت  اسپل به پایان برسد ناپدید یم  0شود. موجود وقت  به جان ظاهر یم 

های  بریزید، موجود نوبت  Initiativeآن تاس  موجود آسمای  در طول مدت با شما و همراهان شما دوستانه است. برای

کند )هیچ اکشت  از  خاص خود را دارد. مادایم که گرایش اخالق  آن نقض نشود، از هرگونه دستور شفایه شما اطاعت یم 

رت  کند اما در غت  این صو طرف شما الزم نیست(. اگر هیچ فرمای  به آن ندهید، از خود در برابر موجودات متخاصم دفاع یم 
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 کند. هیچ اقدایم نیم 

DM  آمار و ارقامCelestial  .را دارد 

تر یا پایی     Challenge Rating 5با   Celestialیک اجرا کنید،   9لول   Spell Slotاگر این اسپل را با  های باالتر: در لول 

 شود. اخضار یم 

CLASSES: CLERIC 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER 

Conjure Elemental 
level Conjuration-th5 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  90ب

، گوگرد و فسفر برای آتش و آب و ماسه برای آب) V ،S ،Mاجزاء:   ( عود سوزان برای هوا، رس نرم برای زمی  

 ساعت  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

، آتش یا آب را انتخاب کنید که یک مکعب )عنارصی( را فرا یم  Elementalیک خدمتگذار    10خوانید. ناحیه از هوا، زمی  

یا   Challenge Rating  5اید، با  ای که انتخاب کرده فوی  را در محدوده پر کند. یک موجود عنارصی مناسب برای منطقه 

ون   Fire Elementalبه عنوان مثال، یک شود. فوی  آن ظاهر یم  10تر، در فضای  غت  اشغال در فاصله  پایی    از آتش بت 

ون یم  Earth Elementalآید و یک  یم رسد  رسد یا وقت  اسپل به پایان یم یم  0آید. موجود عنارصی وقت  به جان از زمی   بت 

 شود. ناپدید یم 

کند  شفایه شما اطاعت یم از هرگونه دستور موجود عنارصی در طول مدت اسپل با شما و همراهان شما دوستانه است. او 

کند اما در  )هیچ اکشت  از طرف شما الزم نیست(. اگر هیچ فرمای  به آن ندهید، از خود در برابر موجودات متخاصم دفاع یم 

 کند. غت  این صورت هیچ اقدایم نیم 

ل آن را از دست یم اگر تمرکز شما شکسته شود، موجود عنارصی ناپدید نیم  دهید، با شما و  شود. در عوض، شما کنت 

ل درآمده نیم  Elementalشود و ممکن است حمله کند. یک همراهان شما دشمن یم    1تواند توسط شما رد شود و از کنت 

 شود. ساعت پس از احضار ناپدید یم 

DM  آمار و ارقامElemental  .را دارد 

 Challenge،  5باالتر از لول   Slotیا باالتر اجرا کنید، به ازای هر  6لول   Spell Slotاگر این اسپل را با  های باالتر: در لول 

Rating   یابد عدد افزایش یم  1موجود . 

CLASSES: DRUID, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, LAND (COAST) DRUID, LAND DRUID 

Conjure Fey 
level Conjuration-th6 

 دقیقه  1را: زمان اج

رد: 
ُ
 فوت  90ب

 V ،Sاجزاء: 

 ساعت  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

)حیوان( با   Beastتر را، یا یک روح پری که شکل یک یا پایی    Challenge Rating  6)پری( با  Feyیک موجود 

Challenge Rating 6     د، احضار یم تر را یمیا پایی توانید در برد اسپل ببینید ظاهر  کنید. پری در یک فضای خایل که یم گت 

 شود. رسد ناپدید یم رسد یا وقت  اسپل به پایان یم یم  0شود. این موجود هنگایم که جان آن به یم

گرایش اخالق  آن نقض نشود، از هرگونه دستور    پری برای مدت زمان اسپل با شما و همراهان شما دوستانه است. مادایم که

کند )هیچ اکشت  از طرف شما الزم نیست(. اگر هیچ فرمای  به آن ندهید، از خود در برابر موجودات  شفایه شما اطاعت یم 

 کند. کند اما در غت  این صورت هیچ اقدایم نیم متخاصم دفاع یم 

ل آن را از دست یم شود. اگر تمرکز شما شکسته شود، پری ناپدید نیم  دهید، با شما و همراهان شما  در عوض، شما کنت 

ل درآمده نیم  Feyشود و ممکن است حمله کند. یک دشمن یم  ساعت پس از احضار    1تواند توسط شما رد شود و از کنت 

 شود. ناپدید یم 

DM  آمار و ارقامFey  .را دارد 
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 Challenge،  6باالتر از لول   Slotیا باالتر اجرا کنید، به ازای هر   7لول   Spell Slotاگر این اسپل را با  های باالتر: در لول 

Rating   یابد عدد افزایش یم  1موجود . 

CLASSES: DRUID, WARLOCK 

Conjure Minor Elementals 
level Conjuration-th4 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  90ب

 V ،Sاجزاء: 

 ساعت  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

Elemental های زیر را برای  شوند. ییک از گزینه توانید در برد اسپل مشاهده کنید احضار یم ها در فضاهای غت  اشغال که یم

ی که ظاهر یم   شود انتخاب کنید: مشخص کردن چت  

 تریا پایی    Challenge Rating 2با   Elementalیک   •

 تر یا پایی    Challenge Rating 1با   Elementalدو  •

 تر یا پایی      ½ Challenge Ratingبا   Elementalچهار  •

 تر یا پایی     ¼ Challenge Ratingبا   Elementalهشت   •

 شود. برسد یا وقت  اسپل به پایان برسد ناپدید یم  0احضار شده هنگایم که به جان  Elementalهر 

بریزید؛ هرکدام   Initiativeروه تاس ها به عنوان یک گموجودات احضار شده با شما و همراهان شما دوست هستند. برای آن

کنند )هیچ اکشت  از  دهید اطاعت یم ها یم ها از هرگونه دستور شفایه که به آن در آن نوبت، نوبت خاص خود را دارند. آن 

ت  کنند اما در غت  این صور ها از خود در برابر دشمنان دفاع یم ها ندهید، آن طرف شما الزم نیست(. اگر هیچ فرمای  به آن 

 کنند. هیچ اقدایم نیم 

DM  .آمار و ارقام این موجودات را دارد 

کنید و  ییک از موارد باال را انتخاب یم اجرا کنید،   های لول باالتر Spell Slot بعص   اگر این اسپل را با  های باالتر: در لول 

ی ظاهر یم   . 8لول  Slotو سه برابر با  6لول  Slotشوند: دو برابر با موجودات بیشت 

CLASSES: DRUID, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Conjure Volley 
level Conjuration-th5 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  150ب

 ( یک تت  یا یک سالح پرتاب شونده) V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

جادوی  را پرتاب یم  جادوی  را در هوا شلیک یم یک سالح غت  کنید و یک نقطه را در برد اسپل انتخاب  کنید یا یک تت  غت 

  40ای با شعاع شوند. هر موجود در استوانه یم  کنند و سپس ناپدید کنید. صدها کت  از همان تت  یا سالح از باال سقوط یم یم

بریزد. اهداف در صورت   Dexterity Saving Throwفوت که متمرکز بر آن نقطه است باید یک  20فوت و ارتفاع 

بینند. نوع آسیب مانند همان سالح یا تت   و در صورت موفقیت نییم از این مقدار آسیب یم  8d8شکست در این تاس، 

 به عنوان جزء است. استفاده شده 

CLASSES: RANGER 

Conjure Woodland Beings 
level Conjuration-th4 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 ( برای هر موجود احضار شده Hollyیک توت ) V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 
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Feyهای زیر را برای مشخص  شوند. ییک از گزینه مشاهده کنید احضار یم توانید در برد اسپل  ها در فضاهای غت  اشغال که یم

ی که ظاهر یم   شود انتخاب کنید: کردن چت  

 تر یا پایی    Challenge Rating  2با   Feyیک  •

 تر یا پایی    Challenge Rating 1با   Feyدو  •

 تر یا پایی     ½ Challenge Ratingبا   Feyچهار  •

 تر یا پایی     ¼ Challenge Ratingبا   Feyهشت  •

 شود. برسد یا وقت  اسپل به پایان برسد ناپدید یم  0احضار شده هنگایم که به جان  Feyهر 

بریزید؛ هرکدام   Initiativeها به عنوان یک گروه تاس موجودات احضار شده با شما و همراهان شما دوست هستند. برای آن

کنند )هیچ اکشت  از  دهید اطاعت یم ها یم هرگونه دستور شفایه که به آن  ها از در آن نوبت، نوبت خاص خود را دارند. آن 

کنند اما در غت  این صورت  ها از خود در برابر دشمنان دفاع یم ها ندهید، آن طرف شما الزم نیست(. اگر هیچ فرمای  به آن 

 کنند. هیچ اقدایم نیم 

DM ( آمار و ارقامStatistics .این موجودات را دارد ) 

کنید و  ییک از موارد باال را انتخاب یم اجرا کنید،   های لول باالتر Spell Slot بعص   اگر این اسپل را با  های باالتر: ول در ل

ی ظاهر یم   . 8لول  Slotو سه برابر با  6لول  Slotشوند: دو برابر با موجودات بیشت 

CLASSES: DRUID, RANGER 

Contact Other Plane 
Divination (Ritual)level -th5 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 Vاجزاء: 

 دقیقه  1مدت: 

ید. تماس با  خدا، روح یک حکیم مرده یا یک موجود اشارآمت   از یک سطح دیگر هست  تماس یماز طریق ذهن با یک نیمه  گت 

 Intelligenceکنید یک  اسپل را اجرا یم تواند ذهن شما را تحت فشار قرار داده یا حت  بشکند. وقت  این هوش فراطبییع یم 

Saving Throw   باDC 15    ،6بریزید. در صورت شکستd6 Psychic Damage  شود و تا زمای  که یک  به شما وارد یم

 را تمام نکنی   دیوانه یم 
احت طوالی  توانید بفهمید  توانید اکشن داشته باشید، نیم شوید. در حایل که دیوانه هستید، نیم است 

این اثر   Greater Restorationکنید. یک اسپل توانید بخوانید و نامفهوم صحبت یم گویند، نیم موجودات دیگر چه یم که 

 دهد. را پایان یم 

سید.  در صورت موفقیت در تاس نجات، یم  سید. باید سواالت خود را قبل از پایان اسپل بت  توانید تا پنج سوال از مخاطب بت 

DM وقت«، »نامربوط«  یا »نامشخص« )در  دهد، مثل »بله«، »نه«، »شاید«، »هیچ مه پاسخ یمبه هر سوال با یک کل

ممکن است یک عبارت کوتاه را به عنوان  DMکننده باشد، ای گمراهصوری  که پاسخ سوال را ندارند(. اگر پاسخ یک کلمه 

 پاسخ ارائه دهد. 

CLASSES: WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Contagion 
level Necromancy-th5 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 V ،Sاجزاء: 

 روز 7مدت: 

س شما است انجام دهید. در   Melee Spell Attackشود. یک لمس شما باعث بیماری یم  علیه موجودی که در دست 

به، هدف مسموم )  شود. ( یم Poisonedصورت موفق بودن رص 

بریزد. اگر هدف در سه   Constitution Saving Throwهای هدف مسموم، هدف باید یک تاس  در پایان هر یک از نوبت 

های  شود. اگر هدف در سه مورد از این تاستمام یم  های نجات موفق شود، دیگر مسموم نیست و اسپل مورد از این تاس

های زیر را انتخاب کنید. هدف در طول مدت اسپل مبتال  نجات شکست بخورد، هدف دیگر مسموم نیست اما ییک از بیماری 
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 به بیماری انتخاب شده است. 

ه بیماری را برطرف کند یا به هر رویسر  کند، هرگونه اثری ک جا که این اسپل یک بیماری طبییع را در هدف خود القا یم از آن

 اثرات بیماری را بهبود بخشد، بر آن کارآمد است. 

ی یم درد ذهن موجود را فرا یم کننده. بیماری کور  د و چشمانش سفید شت  و   Wisdomهای توانای   شوند. موجود در تاسگت 

Wisdom Saving Throw هاDisadvantage  دارد و نابینا یم( شودBlinded) . 

د. موجود در تاستب شدید بدن موجود را فرا یم  . تب چرک  ها و  Strength Saving Throwو  Strengthهای توانای  گت 

 دارد.  Disadvantageکنند استفاده یم  Strengthای که از های حمله تاس

است و   Disadvantageدچار  Charismaهای توانای   شود. موجود در تاس گوشت موجود پوسیده یم گوشت پوسیده.  

 ( است. Vulnerabilityپذیر ) مقابل هرگونه آسیب، آسیب 

ها  Intelligence Saving Throwو  Intelligenceهای توانای  کند. موجود در تاس ذهن موجود تب یم ذهن. آتش

Disadvantage  کند که انگار تحت تاثت  اسپل  دارد و هنگام مبارزه طوری رفتار یمConfusion  .است 

ای  های حمله ها و تاسDexterity Saving Throwو  Dexterityهای توانای  کند. موجود در تاس موجود تشنج یم  تشنج. 

 دارد.  Disadvantageکنند  استفاده یم  Dexterityکه از 

وع به خون  هموفییل.  ل یم موجود شر قابل کنت   Constitutionو  Constitutionهای توانای  کند. موجود در تاس ریزی غت 

Saving Throw هاDisadvantage   دارد و هرگاه که آسیب یم ( بیند تا پایان نوبت بعدی خود شوکهStunned یم ) .شود 

CLASSES: CLERIC, DRUID 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER, OATHBREAKER PALADIN, SPORES DRUID, UNDYING WARLOCK 

Contingency 
level Evocation-th6 

 دقیقه  10زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 ( تزئی   شده است  gp 1500یک مجسمه کوچک از خود که از عاج تراشیده شده و با جواهرای  به ارزش حداقل ) V ،S ،Mاجزاء: 

 روز  10مدت: 

د را انتخاب کنید. شما آن  اکشن دارد و یم  1توانید اجرا کنید، زمان اجرا تر که یم یا پایی    5یک اسپل لول   تواند شما را هدف بگت 

وط )  – اسپل  کنید  اجرا یم  Contingencyرا به عنوان بخیسر از اجرای اسپل   –شود ( نامیده یم Contingentکه اسپل مشر

وط عمیل نیم و اسپل اسالت مورد نیاز هر دو اسپل را مرصف یم  ابط  کنید، اما اسپل مشر شود. در عوض، هنگایم که شر

ایط را مگذارد. وقت  دو اسپل را اجرا یم دهد، اثر یم خایص رخ یم  کنید. به عنوان مثال، یک  شخص یم کنید این شر

Contingency   که اسپلWater Breathing  دهد ممکن است هنگایم عمیل شود که در آب یا ماییع مشابه  را انجام یم

 شوید. ور یم غوطه 

ایط برای اولی    وط بالفاصله پس از برآورده شدن شر شود و سپس  بار، چه بخواهید و چه نخواهید، عمیل یماسپل مشر

Contingency  رسد. به پایان یم 

وط فقط بر شما تاثت  یم  توانید فقط  گذارد، حت  اگر بطور معمول بتواند دیگران را هدف قرار دهد. در یک زمان یم اسپل مشر

شود.  دیگر بر شما تمام یم Contingencyاستفاده کنید. اگر دوباره اسپل را اجرا کنید اثر اسپل   Contingencyاز یک اسپل 

 شود. تمام یم  Contingency، در صوری  که جزء مادی اسپل در هر لحظه همراه شما نباشد، همچنی   

CLASSES: WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 
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Continual Flame 
level Evocation-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 (کند، که اسپل مرصف یمgp 50گرد یک یاقوت شخ به ارزش ) V ،S ،Mاجزاء: 

 (Dispelledتا زمای  که باطل شود )مدت: 

ون یم ای به روشنای  یک مشعل، از جسیم که لمس یم شعله  آید. این اثر شبیه یک شعله معمویل است، اما گرما  کنید بت 

ن استفاده نیم ایجاد نیم  ر  شود. توان پوشاند یا پنهان کرد اما خاموش یا خفه نیم  را یم کند. این شعله دائیمکند و از اکست 

CLASSES: ARTIFICER, CLERIC, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Control Water 
level Transmutation-th4 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  300ب

 ( ای غباریک قطره آب و ذره) V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

فوت از هر طرف است را   100کنید، که یک مکعب تا ای که انتخاب یم تا زمان پایان اسپل، هرگونه آب مستقل در ناحیه 

ل یم  توانید همان  کنید. به عنوان یک اکشن در نوبت خود، یم توانید ییک از آثار زیر را انتخاب  کنید. هنگام اجرای اسپل یمکنت 

 اثر را تکرار کنید یا یک اثر متفاوت را انتخاب کنید. 

فوت افزایش یابد. اگر منطقه شامل ساحل باشد، آب   20های ثابت در منطقه تا شوید سطح آب تمام آبباعث یم سیل. 

 ریزد. سیل به خشیک یم 

کنید که از یک طرف منطقه  فوت ایجاد یم  20ز آب انتخاب کنید، در عوض موچ  به طول ای را در حجم وسییع ا اگر ناحیه 

 در مست  موج با آن به طرف دیگر   Hugeکند. هر وسیله نقلیه کند و سپس سقوط یم به طرف دیگر حرکت یم 
یا کوچکت 

د،  Hugeشود. هر وسیله نقلیه  حمل یم   درصد احتمال واژگوی  دارد.  25یا کوچکت  که توسط موج مورد اصابت قرار گت 

وع نوبت  سطح آب تا زمان پایان اسپل یا انتخاب اثری متفاوت همچنان باال یم ماند. اگر این اثر موچ  ایجاد کرد، موج در شر

 شود. بعدی شما تا زمان ادامه اثر سیل تکرار یم 

ش  شوید آب منطقه از هم جدا شده و یک خندق ایجاد  باعث یم آب را باز کردن.   کند. خندق در شاش منطقه اسپل گست 

کند. خندق تا پایان اسپل یا تا زمای  که اثر دیگری انتخاب کنید باق   یابد و آب جدا شده دیواری را در هر دو طرف ایجاد یم یم

 شود تا سطح عادی آب بازیای  شود. ماند. سپس آب در طول دور بعدی به آرایم در خندق پر یم یم

کنید حرکت کند، حت  اگر آب مجبور باشد  شوید آب جاری در ناحیه به سمت  که شما انتخاب یم اعث یم بهدایت جریان. 

کند، اما  کنید حرکت یم از موانع، دیوارها یا جهات غت  متحمل دیگر عبور کند. آب منطقه همانطور که شما آن را هدایت یم 

ایط زمی   ج ی که انتخاب  ریان خود را از ش یم هنگایم که از منطقه اسپل خارج شود، براساس شر د. حرکت آب در مست  گت 

 یابد. اید تا زمای  که اسپل به پایان برسد یا اثر دیگری انتخاب کنید ادامه یم کرده 

فوت عمق دارد. شما باعث ایجاد گردای  در مرکز   25فوت مرب  ع است و  50این اثر نیاز به منبع آی  دارد که حداقل گرداب. 

فوت است. هر موجود یا جسیم    25فوت عرض دارد و ارتفاع آن  25فوت عرض دارد، در باال تا  5ید. پایه گرداب شو ناحیه یم 

 Strengthتواند با ریخی   تاس شود. یک موجود یم فوت به سمت آن کشیده یم  10فوی  گرداب،   25در آب و در فاصله 

(Athletics)   علیهSpell Save DC  .شما از گرداب دور شود 

وع یم شود یا نوبت خود را در آنقت  موجودی برای اولی   بار در یک نوبت وارد گرداب یم و   Strengthکند، باید یک جا شر

Saving Throw   2بریزد. در صورت شکست، به موجودd8 Bludgeoning Damage  شود و تا پایان اسپل در  وارد یم

شود. بیند و در گرداب گرفتار نیم وجود نییم از آسیب را یم شود. در صورت موفقیت در تاس نجات، مگرداب گرفتار یم 

چه در باال توضیح داده  تواند از اکشن خود برای دور شدن از گرداب مانند آن موجودی که در گرداب گرفتار شده است یم 

 است.  Strength (Athletics)در تاس   Disadvantageشده استفاده کند، اما برای انجام اینکار دارای 
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شود. این آسیب در هر دوری که  متحمل یم   2d8 Bludgeoning Damageشود ولی   باری که هر یسر  وارد گرداب یما 

 بماند رخ یم 
 
 دهد. جسم در گرداب باق

CLASSES: CLERIC, DRUID, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH 

KNIGHT FIGHTER, FATHOMLESS WARLOCK, GENIE (MARID) WARLOCK, LAND (COAST) DRUID, LAND DRUID, 

TEMPEST CLERIC 

Control Weather 
level Transmutation-th8 

 دقیقه  10زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 ماییل(  5خود )شعاع  ب

 (های خاک و چوب مخلوط شده در آبعود و ذره) V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  8تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

ون )  5توانید آب و هوا را در فاصله یم ل کنید. برای اجرای این اسپل باید بت 
(  Outdoorماییل خود برای مدت زمان اسپل کنت 

 که در آن مست  واضج به آسمان نداشته باشید باعث یم 
 شود اسپل تمام شود. باشید. حرکت به مکای 

ایط آب و هوای  فعیل را تغیت  یم کوقت  اسپل را اجرا یم 
تعیی   شده   DMدهید، که بر اساس آب و هوا و فصل توسط نید، شر

ایط جدید اعمال شود. پس این اعمال،  دقیقه طول یم 1d4 × 10توانید بارش، دما و باد را تغیت  دهید. است. یم کشد تا شر

ایط را دوباره تغیت  دهید. با پایان اسپل، هوا یم  گردد. به تدری    ج به حالت عادی بریم  توانید شر

ایط آب و هوا را تغیت  یم  ید.  دهید، وضعیت فعیل آن را در جدولوقت  شر های زیر بیابید و مرحله آن را ییک باال یا پایی   بت 

 توانید جهت آن را تغیت  دهید. هنگام تغیت  باد، یم 

 بارش 

ایط مرحله   رسی
 صاف  1
 ابرهای سبک 2
 مه ابری یا مه زمیت   3
 باران، تگرگ یا برف 4

5 
آسا، تگرگ سهمگی    باران سیل

 یا کوالک

 

 دما 

ایط مرحله   رسی
 گرمای غت  قابل تحمل  1
 داغ  2
 گرم 3
 خنک 4
 شد 5
 شمای قطب  6

 

 باد

ایط مرحله   رسی
 آرام  1
 باد متوسط  2
 باد شدید 3
 باد بسیار شدید  4
 طوفان  5

CLASSES: CLERIC, DRUID, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

 

Cordon of Arrows 
level Transmutation-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  5ب

 ( تت   4حداقل ) V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  8مدت: 

ها جادو  دهید و برای محافظت از منطقه بر آن چهار قطعه مهمات غت  جادوی  مثل تت  را در برد اسپل، در زمی   قرار یم

 که اسپل به پایان برسد، هرگاه موجودی غت  از شما برای اولی   بار در یک نوبت وارد  یم
شود تا  فوی  آن یم   30کنید. تا زمای 

 Dexterity Savingکند. موجود باید در یک جا به پایان برساند، یک تکه مهمات به سمت آن پرواز یم نوبت خود را در آن

Throw   1موفق شود وگرنهd6 Piercing Damage  شود. اسپل زمای   شود. سپس، قطعه مهمات منهدم یمبه آن وارد یم

 یابد که مهمای  باق  نماند. پایان یم 

د. ها را نادیده یمخواهید را تعیی   کنید و اسپل آن توانید هر موجودی که یم کنید، یم یم وقت  این اسپل را اجرا   گت 

، دو تت  به مهمات  2باالتر از لول   Slotیا باالتر اجرا کنید، به ازای هر   3لول  Spell Slot اگر این اسپل را با  های باالتر: در لول 

 شود. اضافه یم

CLASSES: RANGER 
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Counterspell 
level Abjuration-rd3 

 دهید زند انجام یمفوی  شما اسپل یم 60بینید موجودی در فاصله  اکشن، که وقت  یمری 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

کند، اسپل آن شکست  تر استفاده یم یا پایی    3کنید روند جادوگری موجودی را قطع کنید. اگر موجود از اسپل لول سیع یم 

ی ندارد. اگر اسپل لول یم شما   Spellcasting Abilityکه از   Ability Checkکند، یک تاس یا باالتر را اجرا یم  4خورد و تاثت 

خورد و  است. در صورت موفقیت، اسپل موجود شکست یم  10ن تاس برابر با لول اسپل + ای DCکند بریزید. استفاده یم 

ی ندارد.   تاثت 

یا باالتر اجرا کنید، اسپل موجود در صوری  که لول کمت  یا مساوی با   4لول  Spell Slot اگر این اسپل را با  های باالتر: در لول 

ی ندارد. اسپل اسالت مورد استفاده شما داشته باشد، قطع یم   شود و هیچ تاثت 

CLASSES: SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, REDEMPTION 

PALADIN, WATCHERS PALADIN 

Create Food and Water 
level Conjuration-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

انسان تواند پانزده شبه ای که یم کنید، به اندازه گالن آب روی زمی   یا در ظروف داخل برد اسپل تولید یم   30پوند غذا و   45

(Humanoid یا پنج اسب را برای )ساعت خورده نشود    24مزه اما مغذی است و اگر بعد از ساعت نگه دارد. غذا ی   24

 شود. شود. آب تمت   است و خراب نیم اب یم خر 

CLASSES: ARTIFICER, CLERIC, PALADIN 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER, GENIE WARLOCK, LAND (DESERT) DRUID, LAND DRUID 

Create or Destroy Water 
level Transmutation-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 ( قطره آب در صورت ساخت آب و چند ذره شن در صورت نابودی آبیک ) V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

 کنید. سازید یا نابود یم آب یم 

  30گالن آب تمت   در محدوده در یک ظرف باز ایجاد کنید. متناوبا، آب به صورت باران در یک مکعب   10توانید حداکتر  یم ایجاد آب. 

 کند. معرض این منطقه را خاموش یمهای در بارد و شعلهفوی  در محدوده یم

 از بی     30گالن آب تمت   در محدوده در یک ظرف باز را نابود کنید. متناوبا، مه را در یک مکعب   10توانید حداکتر  یم نابودی آب. 
فوی 

 برید. یم

گالن اضاق     10، 1باالتر از لول   Slotیا باالتر اجرا کنید، به ازای هر  2لول  Spell Slot اگر این اسپل را با  های باالتر: در لول 

 یابد. فوت افزایش یم  5کنید، یا اندازه مکعب  آب ایجاد یا نابود یم 

CLASSES: CLERIC, DRUID 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER, FATHOMLESS WARLOCK 
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Create Undead 
level Necromancy-th6 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت 10ب

، یک گلدان سفایل پر از آب شور و یک سنگ عقیق سیاه به ارزش ) V ،S ،Mاجزاء:  برای هر   gp 150یک گلدان سفایل پر از خاک قت 

 ( جنازه 

 آی  مدت: 

را   Smallیا  Medium( به اندازه  Humanoidانسان )توانید این اسپل را اجرا کنید. حداکتر سه جنازه شبه فقط در شب یم 

ل شما یم  Ghoulنید. هر جنازه تبدیل به یک که در برد اسپل هستند انتخاب ک  آمار و ارقام این موجود   DMشود )تحت کنت 

 را دارد(. 

توانید به صورت ذهت  به هر موجودی  فوی  شما باشد، یم  120به عنوان یک بونس اکشن در هر نوبت خود، اگر موجود در 

توانید به طور همزمان به همه یا هرکدام از کنید، یم ل یماید فرمان دهید )اگر چندین موجود را کنت  که با این اسپل ساخته 

ید که موجود در حی   نوبت بعدی خود چه اکشت   ها فرمان دهید و یک فرمان را به هر کدام بدهید(. شما تصمیم یم آن گت 

و خاص، صادر کنید. اگر  توانید یک فرمان کیل، مانند محافظت از یک اتاق یا راهر کند، یا یم دهد و به کجا حرکت یم انجام یم

شود، موجود تا زمای   کند. هنگایم که دستور داده یم هیچ فرمای  صادر نکنید، موجود فقط از خود در برابر دشمنان دفاع یم

 رود. که کارش کامل نشود به دنبال آن یم

ل شما است و پس از آن دیگر از هرگونه فرمان شما اطاع  24این موجود به مدت  کند. برای حفظ  ت نیم ساعت تحت کنت 

ل موجودی تا  ساعته فعیل، این اسپل را روی موجودات اجرا کنید. این   24ساعت دیگر، باید قبل از پایان دوره  24کنت 

ل شما را بر حداکتر سه موجودی که با این اسپل ساخته  اید محکم  استفاده از اسپل به جای ساخت موجودات جدید، کنت 

 سازد. یم

ل کنید.   Ghoulتوانید چهار یا باالتر اجرا کنید، یم   7لول  Spell Slot اگر این اسپل را با  های باالتر: لول در  را ساخته یا کنت 

ل   Wightیا   Ghastیا دو   Ghoulتوانید پنج  یا باالتر اجرا کنید، یم  8لول   Spell Slot اگر این اسپل را با  را ساخته یا کنت 

یا دو   Wightیا   Ghast، سه  Ghoulتوانید شش یا باالتر اجرا کنید، یم   9لول  Spell Slot ا با اگر این اسپل ر کنید. 

Mummy  .ل کنید  را ساخته یا کنت 

CLASSES: CLERIC, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Creation 
level Illusion-th5 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 (ای از همان نوع یسر  که قصد ایجاد آن را دارید. یک تکه کوچک از ماده) V ،S ،Mاجزاء: 

 خاص مدت: 

زنده از مواد گیایه در محدوده ایجاد کنید: کاالهای نر،   Shadowfellای را از توانید مواد سایه یم ون بیاورید تا یک یسر  غت  بت 

توانید از این اسپل برای ایجاد اشیاء معدی  مانند سنگ، کریستال یا فلز استفاده  طناب، چوب یا موارد مشابه. همچنی   یم 

 اید. فوی  باشد و جسم باید از شکل و موادی باشد که قبال دیده  5م ایجاد شده نباید بزرگت  از یک مکعب کنید. جس

 به مواد جسم دارد. اگر جسم از چند ماده تشکیل شده است، از کوتاه 
ی

 ترین مدت استفاده کنید. مدت زمان اسپل بستیک

ن جزء مادی یک  استفاده از هرگونه ماده ایجاد شده توسط این اسپل به عنوا 

 شود. اسپل دیگر باعث شکست آن اسپل یم 

یا باالتر اجرا کنید، به   6لول  Spell Slot اگر این اسپل را با  های باالتر: در لول 

 یابد. فوت افزایش یم  5، مکعب 5باالتر از لول   Slotازای هر 

CLASSES: ARTIFICER, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, FORGE CLERIC, GENIE WARLOCK 

 

 مدت  مواد

 روز  1 مواد گیایه 

 ساعت  12 سنگ یا کریستال 

 ساعت  1 فلزات گرانبها 

 دقیقه  10 گوهرها 

Adamantine  یاMithral 1  دقیقه 
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Crown of Madness 
level Enchantment-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

  Wisdom Saving Throwتوانید در برد اسپل ببینید باید در یک  ( به انتخاب شما که یم Humanoidانسان )یک شبه 

( شما شود. هنگایم که موجود به این شکل شیفته شده است، تاچ  پیچ  Charmedموفق شود یا برای مدت اسپل شیفته ) 

 درخشد. شود و جنون در چشمانش یم خورده از آهن ناهموار روی شش ظاهر یم 

ته باید قبل از حرکت در هر نوبت خود از اکشنش برای حمله از نزدیک علیه موجودی به جز خودش که شما  هدف شیف

س او نباشد، هدف یم انتخاب یم  تواند به  کنید استفاده کند. اگر هیچ موجودی را انتخاب نکنید یا هیچ موجودی در دست 

 طور معمول عمل کند. 

، هدف  های بعدی خود، باید از اکشن خدر نوبت  ل بر روی هدف و یا پایان اسپل استفاده کنید. همچنی   ود برای حفظ کنت 

 رسد. بریزد. در صورت موفقیت، اسپل به پایان یم Wisdom Saving Throwتواند در پایان هر نوبت خود یک یم

CLASSES: BARD, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, OATHBREAKER 

PALADIN 

Crusader’s Mantle 
level Evocation-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
(  30خود )شعاع ب  فوی 

  Vاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

کند. تا زمان پایان  شود و جسارت را در متحدان شما بیدار یم فوی  ساطع یم   30ای با شعاع قدرت مقدس از شما در هاله 

 1d4 Radiantکند. هر موجود غت  دشمن )شامل شما( هنگایم که در هاله است  اسپل، هاله به مرکزیت شما حرکت یم

Damage  کند. اضافه با حمالت مسلح خود وارد یم 

CLASSES: PALADIN 

SUBCLASSES: WAR CLERIC 

Cure Wounds 
level Evocation-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 V ،S اجزاء: 

 آی  مدت: 

شما بازیای  کند. این   1d8 + Spellcasting Abilityبرابر با   Hit Pointشوید مقدار کنید و باعث یمموجودی را لمس یم 

ی بر   ندارد.   Constructیا   Undeadاسپل هیچ تاثت 

، جان بازیای  شده  1باالتر از لول   Slotیا باالتر اجرا کنید، به ازای هر  2لول  Spell Slot اگر این اسپل را با  های باالتر: در لول 

1d8  یابد. افزایش یم 

CLASSES: ARTIFICER, BARD, CLERIC, DRUID, PALADIN, RANGER 

SUBCLASSES: CELESTIAL WARLOCK, DIVINE SOUL SORCERER, LIFE CLERIC, WILDFIRE DRUID 
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Dancing Lights 
Evocation Cantrip 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 یا کرم درخشان(  Wych)کیم فسفر، چوب   V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

ها را به صورت مشعل، فانوس یا گوی درخشان نشان  کنید و آن حداکتر چهار چراغ به اندازه مشعل را در محدوده ایجاد یم 

 در هوا معلق هستند. همچنی   یم یم
انسان توانید چهار چراغ را به یک شکل درخشان مبهم و شبیه شبه دهید که برای مدی 

(Humanoid با اندازه )Medium   فوی  خود نور کم )  10ترکیب کنید. هر شکیل که انتخاب کنید، هر چراغ در شعاعDim 

Light کند. ( تولید یم 

فوت به نقطه جدیدی در برد اسپل حرکت دهید. یک    60ها را تا توانید چراغ به عنوان یک بونس اکشن در نوبت خود، یم 

 شود. سط اسپل باشد و اگر از محدوده اسپل فراتر رود خاموش یم فوی  از چراغ دیگر ایجاد شده تو  20چراغ باید در فاصله 

CLASSES: ARTIFICER, BARD, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Darkness 
level Evocation-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 سنگ( )خز خفاش و یک قطره قت  یا یک تکه ذغال V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

فوی  برای مدت زمان اسپل   15شود تا یک کره با شعاع  کنید پخش یم ای که در محدوده انتخاب یم تارییک جادوی  از نقطه 

تواند در این تارییک ببیند و نور غت   نیم  دارد   Darkvisionکند. موجودی که تشکیل دهد. تارییک از گوشه و زوایا عبور یم 

 تواند آن را روشن کند. جادوی  نیم 

ی که پوشیده یا حمل نیم ای که انتخاب کرده اگر نقطه  شود، تارییک از جسم  اید روی جسیم است که در دست دارید یا چت  

خود، تارییک را مسدود  ند کاسه یا کاله کند. پوشاندن کامل منبع تارییک با یک یسر  مات مانشود و با آن حرکت یم خارج یم 

 کند. یم

یا کمت  ایجاد شده است همپوشای  داشته باشد،    2ای از نور که توسط یک اسپل لول اگر هر جای  از ناحیه این اسپل با ناحیه 

 رود. کننده نور از بی   یم اسپل ایجاد 

CLASSES: SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, LAND (SWAMP) DRUID, LAND DRUID, 

OATHBREAKER PALADIN, SHADOW MONK, SHADOW SORCERER 

Darkvision 
level Transmutation-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 شده یا یک عقیق( )کیم هوی    ج خشک V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  8مدت: 

زنید تا به او توانای  مشاهده در تارییک را بدهید. برای مدت زمان اسپل، آن موجود در  به موجودی که مایل است دست یم

 دارد.  Darkvisionفوی    60محدوده 

CLASSES: ARTIFICER, DRUID, RANGER, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, SHADOW 

MONK 
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Daylight 
level Evocation-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 V ،Sاجزاء: 

 ساعت  1مدت: 

( دارد و  Bright Lightشود. کره نور شدید )کنید پخش یم ای که در برد اسپل انتخاب یم فوت از نقطه   60یک کره با شعاع 

 تاباند. ( یم Dim Lightفوت دیگر نور کم )  60در 

ی که پوشیده یا حمل نیم ای که انتخاب کرده اگر نقطه  شود، نور از جسم  اید روی جسیم است که در دست دارید یا چت  

 کند. خود، نور را مسدود یم کند. پوشاندن کامل منبع نور با یک یسر  مات مانند کاسه یا کاله تابد و با آن حرکت یم یم

یا کمت  ایجاد شده است همپوشای  داشته   3ای از تارییک که توسط یک اسپل لول این اسپل با ناحیه  اگر هر جای  از ناحیه

 رود. کننده تارییک از بی   یم باشد، اسپل ایجاد 

CLASSES: CLERIC, DRUID, PALADIN, RANGER, SORCERER 

SUBCLASSES: CELESTIAL WARLOCK, DIVINE SOUL SORCERER, LAND (GRASSLAND) DRUID, LAND DRUID, LIGHT 

CLERIC 

Death Ward 
level Abjuration-th4 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 V ،Sاجزاء: 

 ساعت  8مدت: 

 دهید. کنید و به او دفایع مقابل مرگ یم موجودی را لمس یم 

 رسد. رسد و اسپل به پایان یم یم  1آن به  Hit Pointرسد، در عوض یم  0اولی   باری که هدف در نتیجه آسیب دیدن به جان 

د که یم تاثت  اثری قرار  اگر هدف تحت  د و اسپل همچنان در حال اجرا  گت  تواند او را بدون آسیب رساندن بالفاصله از بی   بت 

 رسد. د و اسپل به پایان یم شو باشد، در عوض آن اثر خنتر یم 

CLASSES: CLERIC, PALADIN 

SUBCLASSES: ALCHEMIST ARTIFICER, DEATH CLERIC, DIVINE SOUL SORCERER, GRAVE CLERIC, LIFE CLERIC, UNDEAD 

WARLOCK, UNDYING WARLOCK 

Delayed Blast Fireball 
level Evocation-th7 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  150ب

 )یک توپ کوچک از مدفوع خفاش و گوگرد(  V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

اکم یم یک پرتو نور زرد از انگشت اشاره شما یم  شود تا در یک نقطه انتخاب شده در برد اسپل به عنوان یک  تابد، سپس مت 

که تمرکز شما از بی   رفته  رسد، یا به دلیل این ان یم مهره درخشان برای مدت زمان اسپل باق  بماند. هنگایم که اسپل به پای

ی شما برای پایان دادن به آن، مهره با صدای غرش آرایم منفجر یم است یا به دلیل تصمیم  ها و  شود، انفجار  از گوشه گت 

  Dexterity Saving Throwفوت با محوریت آن نقطه باید یک  20ای به شعاع شود. هر موجودی در کرهزوایا رد یم 

شود و در صورت  شده وارد یم به مقدار مجموع آسیب انباشته  Damage Fireبریزد. در صورت شکست، به موجود 

 موفقیت نییم از آن. 

 یابد. افزایش یم  1d6است. اگر در پایان نوبت شما مهره هنوز منفجر نشده باشد، آسیب آن  12d6آسیب پایه اسپل 

 Dexterityمدت زمان لمس شود، موجودی که آن را لمس کرده است باید یک اگر مهره درخشان قبل از تمام شدن 

Saving Throw  د. در صورت موفقیت،  رسد و مهره آتش یم بریزد. در صورت شکست، اسپل بالفاصله به پایان یم گت 

کند، اسپل به پایان  یم فوت پرتاب کند. وقت  مهره به موجود یا جسم جامدی برخورد  40تواند مهره را تا ارتفاع موجود یم 

 شود. رسد و مهره منفجر یم یم

 کند. شوند را مشتعل یم رساند و اجسام قابل اشتعال که پوشیده یا حمل نیم سوزی به اجسام منطقه آسیب یم آتش
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،  7کنید، به ازای هر لول باالتر از  یا باالتر اجرا یم   8هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول  های باالتر:  در لول 

 . یابد افزایش یم  1d6آسیب پایه 

CLASSES: SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Demiplane 
level Conjuration-th8 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 Sاجزاء: 

 ساعت  1مدت: 

کنید. در آنقدر بزرگ است که به  توانید در برد اسپل ببینید ایجاد یم یک در از سایه بر یک سطح صاف و جامد که یم 

( منتیه  Demiplaneسطج )شود، به نیم اجازه دهد بدون مشکل از آن عبور کنند. هنگایم که در باز یم  Mediumموجودات  

فوت در هر بعد باشد، که از چوب یا سنگ ساخته شده است. هنگایم   30د یک اتاق خایل به ابعاد  رسنظر یم شود که به یم

ماند، زیرا در از طرف  سطح در آنجا محبوس یم شود و هر موجود یا یسر  در داخل نیم رسد، در ناپدید یم که اسپل به پایان یم 

 شود. دیگر نت   ناپدید یم 

سطح که قبال  ای به یک نیم کنید که در سایه کنید، یا کاری یم سطح جدید ایجاد یم د، یک نیم کنی هر بار که این اسپل را اجرا یم 

سطح که توسط جادوگر دیگری  اید متصل شود. عالوه بر این، اگر ماهیت و محتویات یک نیم توسط همی   اسپل ایجاد کرده 

 سطح متصل کنید. به آن نیم ای را توانید در سایه دانید، یم با همی   اسپل ایجاد شده است را یم

CLASSES: WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Destructive Wave 
level Evocation-th5 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت(  30خود )شعاع ب

 Vاجزاء: 

 آی  مدت: 

، یک انفجار از انرژی الیه ایجاد یم به زدن به زمی   ون موج یم با رص    30زند. هر موجودی که در فاصله  کنید که از شما به بت 

ان   Constitution Saving Throwفوی  خود انتخاب کنید باید در یک  و   5d6 Thunder Damageموفق شود یا به مت  

(. موجودی که در تاس  Proneنتخاب شما( متحمل شود و زمی   بخورد ))به ا  Necroticیا   Radiantآسیب  5d6همچنی   

 خورد. شود و زمی   نیم نجات خود موفق شود نییم از آن آسیب را متحمل یم 

CLASSES: PALADIN 

SUBCLASSES: TEMPEST CLERIC 

Detect Evil and Good 
level Divination-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

فوی  خود   30در    Undeadیا   Aberration  ،Celestial  ،Elemental ،Fey ،Fiendبرای مدت زمان اسپل، متوجه حضور  

 جای  که این موجود واقع شده است. به عالوه، متوجه مکانیم
فوی  شما با جادو   30ها یا اشیای  که در  شوید و همچنی  

 شوید. شده باشند یم تقدیس یا آلوده 

فوت چوب    3اینچ فلز معمویل، یک ورق نازک شی  یا  1فوت سنگ،    1تواند از اکتر موانع عبور کند، اما توسط این اسپل یم 

 شود. یا خاک مسدود یم 
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CLASSES: CLERIC, PALADIN 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER, GENIE WARLOCK 

Detect Magic 
Divination (Ritual)level -st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

توانید از اکشن  شوید. اگر جادو را به این شکل حس کنید، یم فوی  خود یم   30برای مدت زمان اسپل، متوجه حضور جادو در 

ای که جادو دارد استفاده کنید و در  مشاهده در ناحیه   ای ضعیف در اطراف هر موجود یا یسر  قابلخود برای دیدن هاله 

 صورت وجود، مکتب جادوی آن را بیاموزید. 

فوت چوب    3اینچ فلز معمویل، یک ورق نازک شی  یا  1فوت سنگ،    1تواند از اکتر موانع عبور کند، اما توسط این اسپل یم 

 شود. یا خاک مسدود یم 

CLASSES: ARTIFICER, BARD, CLERIC, DRUID, PALADIN, RANGER, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, DIVINE SOUL SORCERER, 

ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, WATCHERS PALADIN 

Detect Poison and Disease 
level Divination (Ritual)-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 )برگ درخت شخدار( V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

شوید. همچنی   در هر  فوی  خود یم   30ها در برای مدت زمان اسپل، متوجه وجود و محل سموم، موجودات سیم و بیماری 

 کنید. مورد نوع سم، موجود سیم یا بیماری را مشخص یم 

فوت چوب    3اینچ فلز معمویل، یک ورق نازک شی  یا  1فوت سنگ،    1تواند از اکتر موانع عبور کند، اما توسط یم این اسپل 

 شود. یا خاک مسدود یم 

CLASSES: CLERIC, DRUID, PALADIN, RANGER 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER 

Detect Thoughts 
level Divination-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 )یک تکه مس(  V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

کنید و به عنوان اکشن خود در هر  توانید افکار موجودات خاص را بخوانید. وقت  اسپل را اجرا یم برای مدت زمان اسپل، یم 

فوی  خود مشاهده کنید، متمرکز   30له  توانید در فاص توانید ذهن خود را بر روی هر موجودی که یم نوبت تا پایان اسپل، یم 

تر باشد یا به هیچ زبای  صحبت نکند، تحت تاثت  قرار  یا پایی    Intelligence  3کنید دارای کنید. اگر موجودی که انتخاب یم 

د. نیم   گت 

ی که در آن لحظه بیشت  ذهنش را اشغال کرده است. به عنوا در ابتدا افکار سطج موجود را یم  ن یک اکشن،  آموزید. چت  

ی را در ذهن همان موجود جستجو  یم توانید توجه خود را به افکار موجودات دیگر معطوف کنید یا سیع کنید عمق بیشت 

بریزد. در صورت شکست در این تاس، به    Wisdom Saving Throwتر کاوش کنید، هدف باید یک تاس  کنید. اگر عمیق 

ی که نگران آن است،  استدالل موجود )در صورت وجود(، وضعیت عاطق   ی که در ذهن او پررنگ است )مانند چت    آن و چت  

رسد. در هر صورت، هدف  برید. اگر در تاس نجات موفق شود، اسپل به پایان یم دوست دارد یا از آن متنفر است( ی  یم 

معظوف نکنید، موجود   داند که شما در حال خواندن ذهنش هستید. در صوری  که توجه خود را به افکار موجودات دیگر یم

شما   Intelligence Checkعلیه یک    Intelligence Checkتواند از اکشنش در نوبت خود استفاده کند تا یک تاس یم
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 رسد. بریزد؛ در صورت موفق شدن اسپل به پایان یم 

ابراین این اسپل به عنوان دهند، بنشوند مست  افکار او را شکل یم طبیعتا، سواالی  که به طور شفایه از موجود پرسیده یم 

 بخیسر از یک بازجوی  بسیار مفید است. 

توانید ببینید استفاده کنید. هنگایم که اسپل  توانید از این اسپل برای تشخیص وجود موجودات هوشمندی که نیم همچنی   یم 

فوی  خود بگردید. این اسپل   30توانید که دنبال افکار در  کنید یا به عنوان اکشن خود در طول مدت اسپل، یم را اجرا یم

فوت چوب یا خاک    3اینچ فلز معمویل، یک ورق نازک شی  یا   1فوت سنگ،  1تواند از اکتر موانع عبور کند، اما توسط یم

کند را  تر یا موجودی که به هیچ زبای  صحبت نیم یا پایی     Intelligence  3توانید موجودی با  شود. شما نیم مسدود یم 

 تشخیص دهید. 

ی که در باال  دهید، یم نگایم که وجود موجودی را از این طریق تشخیص یم ه توانید افکار آن را تا آخر مدت اسپل مطابق چت  

 توضیح داده شده است بخوانید، حت  اگر نتوانید آن را ببینید، اما هنوز باید در برد اسپل باشد. 

CLASSES: BARD, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, GREAT OLD 

ONE WARLOCK 

Dimension Door 
level Conjuration-th4 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  500ب

 Vاجزاء: 

 آی  مدت: 

رسید. نقطه  نقطه مورد نظر یمکنید. شما دقیقا به خود را از محل فعیل خود به هر نقطه دیگری در برد اسپل منتقل یم 

توانید با بیان فاصله و جهت توصیف  ای که یم توانید تجسم کنید یا نقطه توانید ببینید، جای  که یم تواند مکای  باشد که یم یم

« یا »به سمت شمال غری  به زاویه  200کنید، مانند »  فوت«.  300درجه،    45فوت مستقیم به سمت پایی  

ید. همچنی   یم توانید آن سام بیشت  از خود شما نباشد یم در صوری  که وزن اج توانید یک موجود مایل هم  ها را با خود بت 

، که لوازم همراهش فراتر از ظرفیت باربری او نیست، را بیاورید. هنگام اجرای این اسپل، موجود باید در   اندازه خود یا کوچکت 

 فوی  شما باشد.  5

 4d6 Forceدی اشغال شده باشد، به هرکدام از شما و هر کیس که همراه شما است اگر مقصد شما توسط یسر  یا موجو 

Damage   خورد. شود و اسپل در انتقال شما شکست یم وارد یم 

CLASSES: BARD, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, FEY WANDERER RANGE, TRICKERY CLERIC, 

VENGEANCE PALADIN 

Disguise Self 
level Illusion-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 V ،Sاجزاء: 

 ساعت  1مدت: 

تا زمای  که اسپل به پایان برسد یا تا زمای  که از اکشن    –شامل لباس، زره، اسلحه و سایر لوازم شخص همراه  – خودتان را 

توانید الغر،  نظر برسید و یم تر به تر یا بلند فوت کوتاه  1توانید دهید. یم خود برای خنتر کردن آن استفاده نکنید، تغیت  شکل یم 

باید فریم را انتخاب کنید که اعضای کیل آن    توانید نوع بدن خود را تغیت  دهید، بنابراینچاق یا در این بی   به نظر برسید. نیم 

ان توهم با شماست.   همسان با بدن شما باشد. به جز این موارد، مت  

ییک مشخص یم  ات ایجاد شده توسط این اسپل در بازریس فت   شود. به طور مثال، اگر از این اسپل برای  توهم بودن تغیت 

ی حس نیم کاله عبور یم افزودن کاله به لباس خود استفاده کنید، اشیاء از   کند یا  کنند و هر کیس که آن را لمس کند هیچ چت  

کند. اگر از این اسپل برای الغرتر نشان دادن خود استفاده کنید، دست کیس که قصد لمس شما را  ش و موی شما حس یم 

 کند. دارد ظاهرا در هوا به شما برخورد یم

مقابل    Intelligence (Investigation)از اکشن خود برای ریخی   تاس  تواند برای تشخیص تغیت  شکل شما، یک موجود یم 

Spell Save DC  .شما استفاده کند 
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CLASSES: ARTIFICER, BARD, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, GLOOM STALKER RANGER, TRICKERY CLERIC 

Disintegrate 
el Transmutationlev-th6 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 ربا طبییع و کیم گرد و غبار( )یک آهن V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

 یم 
 
تواند یک موجود، یک  توانید در برد اسپل ببینید. هدف یم رسد که یم یک اشعه ست   نازک از انگشت اشاره شما به هدق

 باشد.  Wall of Forceیسر  یا یک چت   ساخته شده توسط انرژی جادوی مانند دیوار ساخته شده توسط اسپل  

د باید یک موجودی که توسط این اسپل هدف قرار یم  بریزد. در صورت شکست، به هدف   Dexterity Saving Throwگت 

10d6 + 40 Force Damage  شود. اگر آسیب وارد شده از اسپل باعث شود وارد یمHit Point  برسد، هدف   0هدف به

 شود. متالیسر یم 

ی که بر تن دارد و حمل یم یک موجود متالیسر شده و همه  ، به خاکست  تبدیل چت   شود. این  یم کند، به جز وسایل جادوی 

 بازگرداند.   Wishیا    True Resurrectionهای  توان تنها با اسپل موجود را یم 
ی

 به زندیک

 ساخته شده توسط انرژی جادوی   
کند. اگر  یا کوچکت  را نابود یم   Largeاسپل به طور خودکار یک جسم غت  جادوی  یا چت  

 ساخته شده توسط انرژی جادوی  
  10رگت  باشد، این اسپل یک قسمت به شکل مکعب یا بز   Hugeهدف یک یسر  یا چت  

  جادوی  تحت تاثت  این اسپل قرار نیم فوی  از آن را متالیسر یم 
د. کند. یک یسر  گت 

،  6کنید، به ازای هر لول باالتر از  یا باالتر اجرا یم   7هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  3d6آسیب اسپل 

CLASSES: SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Dispel Evil and Good 
level Transmutation-th5 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 )آب مقدس یا پودر نقره و آهن(  V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداثر مدت: 

 که از جای  فراتر از سطح مادی شچشمه  
انرژی درخشان شما را احاطه کرده و از شما در برابر پریان، شیاطی   و موجودای 

ند محافظت یم یم های  در تاس  Undeadو  Celestial ،Elemental ،Fey ،Fiendکند. برای مدت اسپل موجودات  گت 

 دارند.   Disadvantageحمله علیه شما 

 توانید اسپل را زودتر از موعد خاتمه دهید. با استفاده از هر یک از کارکردهای زیر یم 

( یا در ترصف یک  Frightened(، هراسان ) Charmedکنید که شیفته )به عنوان اکشن خود، موجودی را لمس یمشکسیر  افسون. 

Celestial ،Elemental ،Fey ،Fiend  یاUndead کنید دیگر شیفته، هراسان یا ترصف شده توسط  است. موجودی که شما لمس یم

 چنی   موجودای  نیست. 

یس دارید    Undeadیا  Celestial ،Fey ،Fiendعلیه یک  Melee Spell Attackبه عنوان اکشن خود، یک اخراج.  که به آن دست 

به، سیع یمانجام یم  Charismaکنید موجود را به سطح اصیل خود بازگردانید. موجود باید در یک تاس دهید. در صورت وارد شدن رص 

Saving Throw  موفق شود یا به سطح اصیل خود بازگردانده شود. اگر در سطح خود نیستند، موجوداتUndead  بهShadowfell   و

Fey  بهFeywild ند. شو فرستاده یم 

CLASSES: CLERIC, PALADIN 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER 
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Dispel Magic 
level Abjuration-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

  یا اثر جادوی  در برد اسپل انتخاب کنید. هر اسپل لول 
رسد. برای هر اسپل  تر در هدف به پایان یم یا پایی     3یک موجود، یسر

+   10این تاس برابر با  DCخود بریزید.  Spellcasting Abilityبا استفاده از  Ability Checkیا باالتر در هدف، یک   4لول 

 رسد. ، اسپل به پایان یم سطح طلسم است. در صورت موفقیت

اگر لول اسپل برابر یا کمت  از   کنید،یا باالتر اجرا یم  4هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 دهید. لول اسپل اسالت مورد استفاده باشد، به طور خودکار به یک اسپل بر روی هدف خاتمه یم 

CLASSES: ARTIFICER, BARD, CLERIC, DRUID, PALADIN, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, DEVOTION PALADIN, 

DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, FEY WANDERER RANGER, FEY WANDERER, TRICKERY CLERIC 

Dissonant Whispers 
level Enchantment-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

  Vاجزاء: 

 آی  مدت: 

شود. هدف  تواند بشنود که باعث درد وحشتنایک در آن یمکنید که تنها موجود انتخای  شما یم ای ناموزون را زمزمه یم نغمه 

شود و باید  وارد یم   3d6 Psychic Damageبریزد. در صورت شکست، به هدف  Wisdom Saving Throwباید یک  

دهد از شما دور شود.  کند تا به مقداری که شعتش اجازه یم اکشن خود استفاده  بالفاصله، در صورت موجودی، از ری 

کند. در صورت موفق بودن در تاس نجات، به هدف نییم از  موجود به زمیت  آشکارا خطرناک مانند آتش یا گودال حرکت نیم 

تاس نجات  ( به طور خودکار در این Deafenedشود و مجبور نیست از آن دور شود. یک موجود ناشنوا )آسیب وارد یم 

 شود. موفق یم 

،  1کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم  2هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  1d6آسیب اسپل 

CLASSES: BARD 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, GREAT OLD ONE WARLOCK 

Divination 
level Divination (Ritual)-th4 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 کند( ، که اسپل مرصف یمgp 25)عود و قرمای  مناسب دین شما، با ارزش کیل حداقل  V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

دهد. یک سوال در مورد یک هدف، رویداد یا فعالیت خاص که  جادو و قربای  شما را در تماس با یک خدا یا بندگانش قرار یم 

دهد. پاسخ ممکن است یک عبارت کوتاه، یک شعر  پاسج  صادقانه ارائه یم   DMپرسید. افتد یم روز آینده اتفاق یم  7در 

 رمزآلود یا یک فال باشد. 

ایط های اضاق  یا از دست دادن یک متحد،  احتمایل را که ممکن است نتیجه را تغیت  دهد، مانند اجرای اسپل  اسپل هیچ شر

د. در نظر نیم   گت 

احت بلند، دو یا چند بار اسپل را اجرا کنید، پس از اولی   بار، برای هر اجرای اسپل احتمال    25اگر قبل از اتمام یک است 

ید. درصدی انباشته وجود دارد که جوای    بگت 
 ریزد. این تاس را مخفیانه یم  DM تصادق 



t.me/YadollahDnD Yadollah’s Guide to D&D YadollahDnD.ir 

 
 

409 

CLASSES: CLERIC 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER, LAND (FOREST) DRUID, LAND (GRASSLAND) DRUID, LAND DRUID 

Divine Favor 
level Evocation-st1 

 اکشن بونس 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  1حداکتر  تمرکز، تا مدت: 

 الیه یم
ی

اضافه   1d4 Radiant Damageبخشد. تا زمان پایان اسپل، حمالت مسلح شما دعای شما به شما درخشندیک

به زدن وارد یم   کنند. هنگام رص 

CLASSES: PALADIN 

SUBCLASSES: WAR CLERIC 

Divine Word 
level Evocation-th7 

 اکشن بونس 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

  Vاجزاء: 

 آی  مدت: 

توانید  آورید، آغشته به قدری  که جهان را در طلوع آفرینش شکل داد. هر تعداد از موجودای  را که یم ای الیه را بر زبان یم کلمه 

 Charisma Savingتواند صدای شما را بشنود باید یک در برد اسپل مشاهده کنید را انتخاب کنید. هر موجودی که یم 

Throw   بریزد. در صورت شکست در این تاس، موجود بر اساسHit Point د: فعیل خود تحت تاثت  قرار یم  گت 

• HP ≤ 50( ناشنوا :Deafened برای )دقیقه  1 

• HP ≤ 40( ناشنوا :Deafened( و نابینا )Blinded برای )دقیقه  10 

• HP ≤ 30( ناشنوا :Deafened( نابینا ،)Blinded ( و شوکه )Stunnedبرای ) ساعت  1 

• HP ≤ 20  مرگ آی : 

شود خورد، مجبور یم که در تاس نجات شکست یم   Fiendیا  Celestial  ،Elemental ،Feyرصف نظر از جان فعیل، یک  

ساعت به هیچ طریق  کمت  از اسپل   24تواند به مدت به سطح اصیل خود بازگردد )اگر در حال حارص  آنجا نیست( و نیم 

Wish  ردد. به سطح فعیل شما بازگ 

CLASSES: CLERIC 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER 

Dominate Beast 
level Enchantment-th4 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

  V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

 Wisdom Savingتوانید در برد اسپل ببینید را فریب دهید. حیوان باید در یک  ( که یم Beastکنید یک حیوان )سیع یم 

Throw  ( موفق شود یا برای مدت زمان اسپل شیفتهCharmed  شما شود. اگر شما یا متحدان شما مشغول مبارزه با آن )

 دارد.   Advantageباشید، هدف در تاس نجات  

پای  ارتباط دارید. هنگایم که  در حایل که جانور شیفته است، تا زمای  که هر دو در یک سطح هست  باشید با آن به صورت تله 

پای  برای صدور دستورات به موجود استفاده کنید،  ز این ارتباط تله توانید ا هوشیار هستید )نیازی به هیچ اکشت  نیست(، یم 

توانید یک دستور ساده و کیل بدهید، مانند »به آن موجود حمله  کند. یم که از تمام توان خود برای اطاعت از آن استفاده یم 

ن دیگری از شما دریافت نکند، با نهایت  جا فرار کن« یا »آن یسر  را بیار«. اگر موجود دستور را تکمیل کند و فرما کن«، »به آن

 کند. قدرت از خود محافظت یم 

ل کامل و دقیق هدف استفاده کنید. تا پایان نوبت بعدی شما، موجود فقط اکشن یم های  که  توانید از اکشن خود برای کنت 



t.me/YadollahDnD Yadollah’s Guide to D&D YadollahDnD.ir 

 
 

410 

دهد. در این مدت، همچنی    نیم  دهید انجاماش را یمدهد و کاری به جز آنچه شما اجازه کنید را انجام یم شما انتخاب یم 

 اکشن خود استفاده کنید. اکشن داشته باشید، اما این مستلزم این است که شما نت   از ری توانید با موجود ری یم

ریزد. اگر تاس نجات موفق باشد، اسپل  دیگر علیه اسپل یم  Wisdom Saving Throwبیند، یک هر بار که هدف آسیب یم 

 رسد. به پایان یم 

  دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر مدت آن کنید، اجرا یم  5هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  لول در 

شود. یم  ساعت 1تمرکز، تا حداکتر  مدت آنکنید،  اجرا یم 6هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول شود. یم

 شود. یم  ساعت 8تمرکز، تا حداکتر مدت آن  کنید،  یا باالتر اجرا یم  7ستفاده از اسپل اسالت لول هنگایم که این اسپل را با ا 

CLASSES: DRUID, SORCERER 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCHFEY WARLOCK, CONQUEST PALADIN, GREAT OLD ONE WARLOCK, 

NATURE CLERIC 

Dominate Monster 
Enchantmentlevel -th8 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

  V ،Sاجزاء: 

 ساعت  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

  Wisdom Saving Throwتوانید در برد اسپل ببینید را فریب دهید. موجود باید در یک  کنید یک موجود که یم سیع یم 

متحدان شما مشغول مبارزه با آن باشید،  ( شما شود. اگر شما یا Charmedموفق شود یا برای مدت زمان اسپل شیفته )

 دارد.  Advantageهدف در تاس نجات 

پای  ارتباط دارید. هنگایم  در حایل که موجود شیفته است، تا زمای  که هر دو در یک سطح هست  باشید با آن به صورت تله 

پای  برای صدور دستورات به موجود استفاده  تله توانید از این ارتباط که هوشیار هستید )نیازی به هیچ اکشت  نیست(، یم 

توانید یک دستور ساده و کیل بدهید، مانند »به آن موجود  کند. یم کنید، که از تمام توان خود برای اطاعت از آن استفاده یم 

ا دریافت نکند، با  جا فرار کن« یا »آن یسر  را بیار«. اگر موجود دستور را تکمیل کند و فرمان دیگری از شمحمله کن«، »به آن 

 کند. نهایت قدرت از خود محافظت یم 

ل کامل و دقیق هدف استفاده کنید. تا پایان نوبت بعدی شما، موجود فقط اکشن یم های  که  توانید از اکشن خود برای کنت 

این مدت، همچنی    دهد. در دهید انجام نیم اش را یمدهد و کاری به جز آنچه شما اجازه کنید را انجام یم شما انتخاب یم 

 اکشن خود استفاده کنید. اکشن داشته باشید، اما این مستلزم این است که شما نت   از ری توانید با موجود ری یم

ریزد. اگر تاس نجات موفق باشد، اسپل  دیگر علیه اسپل یم  Wisdom Saving Throwبیند، یک هر بار که هدف آسیب یم 

 رسد. به پایان یم 

  ساعت 8تمرکز، تا حداکتر مدت آن کنید، اجرا یم  9هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول ر:  های باالتدر لول 

 شود. یم

CLASSES: BARD, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Dominate Person 
Enchantmentlevel -th5 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

  V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

 Wisdomتوانید در برد اسپل ببینید را فریب دهید. موجود باید در یک ( که یم Humanoidانسان )کنید یک شبه سیع یم 

Saving Throw   ( موفق شود یا برای مدت زمان اسپل شیفتهCharmed  شما )  شود. اگر شما یا متحدان شما مشغول

 دارد.  Advantageمبارزه با آن باشید، هدف در تاس نجات  

پای  ارتباط دارید. هنگایم  در حایل که موجود شیفته است، تا زمای  که هر دو در یک سطح هست  باشید با آن به صورت تله 

پای  برای صدور دستورات به موجود استفاده  ارتباط تله توانید از این که هوشیار هستید )نیازی به هیچ اکشت  نیست(، یم 

توانید یک دستور ساده و کیل بدهید، مانند »به آن موجود  کند. یم کنید، که از تمام توان خود برای اطاعت از آن استفاده یم 



t.me/YadollahDnD Yadollah’s Guide to D&D YadollahDnD.ir 

 
 

411 

ی از شما دریافت نکند، با  جا فرار کن« یا »آن یسر  را بیار«. اگر موجود دستور را تکمیل کند و فرمان دیگر حمله کن«، »به آن 

 کند. نهایت قدرت از خود محافظت یم 

ل کامل و دقیق هدف استفاده کنید. تا پایان نوبت بعدی شما، موجود فقط اکشن یم های  که  توانید از اکشن خود برای کنت 

هد. در این مدت، همچنی    ددهید انجام نیم اش را یمدهد و کاری به جز آنچه شما اجازه کنید را انجام یم شما انتخاب یم 

 اکشن خود استفاده کنید. اکشن داشته باشید، اما این مستلزم این است که شما نت   از ری توانید با موجود ری یم

ریزد. اگر تاس نجات موفق باشد، اسپل  دیگر علیه اسپل یم  Wisdom Saving Throwبیند، یک هر بار که هدف آسیب یم 

 رسد. به پایان یم 

  10تمرکز، تا حداکتر مدت آن کنید، اجرا یم  6هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

  ساعت  1تمرکز، تا حداکتر   مدت آنکنید،  اجرا یم  7هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول  شود. یم  دقیقه 

  ساعت  8تمرکز، تا حداکتر مدت آن  کنید، یا باالتر اجرا یم   8ا استفاده از اسپل اسالت لول هنگایم که این اسپل را بشود. یم

 شود. یم

CLASSES: BARD, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ARCHFEY WARLOCK, CONQUEST PALADIN, 

ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, GREAT OLD ONE WARLOCK, OATHBREAKER PALADIN, ORDER CLERIC, TRICKERY CLERIC 

Drawmij’s Instant Summons 
level Conjuration (Ritual)-th6 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 ( gp 1000)یک یاقوت کبود به ارزش  V ،S ،Mاجزاء: 

 (Dispelledتا زمای  که باطل شود )مدت: 

، که طوالی   10به جسیم با وزن   زنید. اسپل یک عالمت نامری  بر  فوت یا کمت  است، دست یم  6ترین ُبعد آن  پوند یا کمت 

گذارد و به صورت نامری  نام یسر  را روی یاقوت کبودی که از آن به عنوان جزء مادی اسپل استفاده کردید،  سطح یسر  باق  یم 

 از یاقوت کبود دیگری استفاده کنید. کنید، باید کند. هر بار که این اسپل را اجرا یم حک یم 

توانید از اکشن خود استفاده کنید، نام یسر  را بیان کنید و یاقوت کبود را خرد کنید. یسر   در هر زمان پس از اجرای اسپل، یم 

 رسد. شود و اسپل به پایان یم مورد نظر فورا در دست شما ظاهر یم

کند، اما در  است، خرد کردن یاقوت کبود آن را به شما منتقل نیم اگر موجود دیگری در حال نگه داشی   یا حمل این یسر  

 آموزید که موجود دارای یسر  کیست و در آن لحظه تقریبا کجاست. عوض یم 

 دهد. یا یک اثر مشابه در صوری  که با موفقیت روی یاقوت کبود اجرا شود این اسپل را خاتمه یم  Dispel Magicاسپل 

CLASSES: WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Dream 
level Illusion-th5 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 ویژهب

 ای در حال خواب کنده شده است( )یک مشت ماسه، مقداری جوهر و یک پر برای نوشی   که از پرنده V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  8مدت: 

شناسید را به عنوان هدف اسپل انتخاب کنید. هدف باید  دهد. یک موجود که یم این اسپل رویاهای یک موجود را شکل یم 

ها تماس گرفت. شما  خوابند مانند الف توان با موجودای  که نیم در همان سطح هست  باشد که شما هستید. با این اسپل نیم 

رسان هنگایم که در  کنید. پیامرسان را ایفا یم شوید و نقش یک پیامکنید، وارد حالت خلسه یم یا موجودی مایل که لمس یم 

 تواند اکشت  داشته باشد یا حرکت کند. خلسه است از محیط اطراف خود آگاه است، اما نیم 

تواند در طول مدت اسپل  شود و تا زمای  که هدف خواب بماند، یم رسان در رویاهای او ظاهر یم اگر هدف خواب باشد، پیام

رسان  تواند محیط رویا را شکل داده و مناظر، اشیاء و سایر تصاویر را ایجاد کند. پیامرسان همچنی   یم با او صحبت کند. پیام

ارج شود و به اثر اسپل زودتر خاتمه دهد. هدف بعد از بیدار شدن خواب را کامال به یاد  تواند در هر لحظه از خلسه خیم

تواند به خلسه )و اسپل( پایان دهد یا  شود و یم رسان این را متوجه یم آورد. اگر هنگام اجرای اسپل هدف بیدار باشد، پیامیم

 شود. ویاهای هدف ظاهر یم رسان در ر منتظر بماند تا هدف به خواب رود، در این صورت پیام 
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  10تواند پیایم تا حداکتر رسان یم رسان را به شکل ترسناک و هیوالی  در آورید. اگر این کار را انجام دهید، پیام توانید پیام یم

. در صورت شکست در تاس نجات،  بریزد   Wisdom Saving Throwکلمه را به هدف برساند و سپس هدف باید یک 

احت بهره بیند که مانع از این یم اب کابویس وحشتناک یم هدف در طول مدت خو  د. عالوه بر  شود که هدف از این است  ای بت 

 شود. وارد یم  3d6 Psychic Damageشود به او  این، وقت  هدف از خواب بیدار یم 

ی مشابه از بدن هدف دارید، هدف در تاس نجات   رد. دا  Disadvantageاگر قسمت  از بدن، مو، ناخن یا چت  

CLASSES: BARD, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, LAND (GRASSLAND) DRUID, LAND DRUID 

Druidcraft 
Transmutation Cantrip 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

 کنید: اثرات زیر را در برد اسپل ایجاد یم با زمزمه به ارواح طبیعت، ییک از 

ر ایجاد یم یک اثر قابل حس کوچک و ی   • ساعت آینده    24کند آب و هوا در مکان شما در  بیت  یم کند که پیش رص 

های  چگونه خواهد بود. این اثر ممکن است به صورت یک گوی طالی  برای آسمان صاف، ابر برای بارش، ریزش دانه 

 ماند. دور باق  یم   1اشکال دیگر ظاهر شود. این اثر برای برف برای برف و 

 شوید. بالفاصله باعث شکوفا شدن یک گل، باز شدن غالف دانه یا جوانه زدن برگ یم  •

 و ی   •
ر ایجاد یمیک اثر قابل حس آی  ها، باد شدید، صدای یک حوان کوچک یا بوی ضعیف  کند، مانند ریزش برگ رص 

 فوی  جا شود.   5کعب راسو. این اثر باید در یک م

 کنید. بالفاصله شمع، مشعل یا آتش کمپ کوچیک را روشن یا خاموش یم  •
CLASSES: DRUID 

SUBCLASSES: ARCANE ARCHER FIGHTER, NATURE CLERIC 

 

E 

Earthquake 
level Evocation-th8 

 دقیقه  1 زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 منحرص به فرد  ب

 ( یک تکه خاک رس کیم خاک ، یک تکه سنگ و ) V ،S ،M اجزاء: 

 دقیقه  1تا   حداکتر  تمرکز، مدت: 

کنید. در این مدت زمان، یک لرزش شدید در  ای که میتوانید ببینید را دچار لرزش و اختالل یم نقطه ای از زمی   را در محدوده 

های  که در آن منطقه با این لرزش در تماس باشند را  فوت روی زمی   تشکیل و موجودات و ساختمان 100دایره ای به شعاع  

 تکان میدهد.  

باشد، باید   مشغول تمرکز  هر موجودی که در آن منطقه   .شودتبدیل یم   Difficult Terrainزمی   آن منطقه به 

Constitution Saving Throw  دهد. بریزد. در صورت شکست، تمرکز خود را از دست یم 

، هر موجودی که در زمی   آن منطقه  اید کرده که روی آن تمرکز    نوبت خود کنید و در پایان هر اجرا یم هنگایم که این اسپل را 

مر )بریزد. در صورت شکست، موجود   Dexterity Saving Throw یک است، باید 
َ
( روی زمی   یم  Proneبه صورت د

 افتد.  

 نت    
ات اضاق   شود. مشخص یم  DMداشته باشد که توسط این اسپل میتواند با توجه به زمی   آن منطقه، تأثت 

د. کل  نشو در ابتدای نوبت بعد از اجرای این اسپل، شکاف های  در شاش منطقۀ اسپل، ایجاد یم(. Fissuresشکاف ) 

 × 1d10شود. هرکدام دارای عمق  برابر با انتخاب یم  DMاست که توسط  1d6شکاف های ایجاد شده در آن ناحیه برابر با 

که از یک لبۀ منطقۀ اسپل تا طرف مقابل امتداد دارد. موجودی که در مکای  که شکاف باز    است فوت  10عرض    و  فوت 10
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موفق شود. در صورت شکست، به داخل شکاف سقوط    Dexterity Saving Throw یک   شود، ایستاده باشد، باید در یم

 رود. در صورت موفقیت، موجود با باز شدن شکاف حرکت میکند و به ناحیۀ دیگری یم  کند. یم

 که در زیر یک سازه باز شود، به طور خودکار، باعث فروریخی   آن میشود. 
 
 شکاق

ر  ای که د این لرزش هنگام اجرای اسپل و در ابتدای هر دور خود تا زمان خاتمه اسپل، به هر سازه (. Structuresها )سازه

برسد، فرو   0ای به سازه  HPوارد میکند. اگر مقدار  Bludgeoning Damage 50تماس با زمی   در آن منطقه باشد،  

  نصف ارتفاع سازه با آن فاصله دارد، باید  حداکتر به اندازه  موجودی کههر  زند. ریزد و به موجودات نزدیک خود، آسیب یم یم

کند، به صورت  دریافت یم 5d6 Bludgeoning Damageت شکست، بریزد. در صور   Dexterity saving throw یک

مر 
َ
به عنوان یک  شود. برای اینکه از زیر آوار بتواند آزاد شود و فرار کند، یم  گرفتار افتد و زیر آوار  روی زمی   یم  ( Prone) د

ا   DMدارد.  DC 20با   Strength (Athletics) Checkتاس نیاز به ریخی    اکشن،   یط و ماهیت آوار، میتواند  با توجه به شر

مر  . در صورت موفقیت در تاس نجات، موجود نصف آسیب را دریافت یم را کم و زیاد کند  DCمقدار 
َ
کند و نه به صورت د

 شود.  افتد و نه زیر آوار گرفتار یمروی زمی   یم 

CLASSES: CLERIC, DRUID, SORCERER 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER 

Eldritch Blast 
Evocation cantrip   

 اکشن1  زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120 ب

 V، S اجزاء: 

 آی   مدت: 

علیه هدف انجام  Ranged Spell Attackکند. یک به سمت موجودی در محدودۀ اسپل حرکت یم  از انرژی  پرتوی  

 کند.  دریافت یم 1d10 Force Damageبرخورد، هدف   صورتدر  .دهیدیم

.  17پرتو در لول  4و  11، سه پرتو در لول 5کند. دو پرتو در لول های باالتر، اسپل بیش از یک پرتو ایجاد یم لول با رسیدن به  

   جداگانه بریزید.  تاس حملهبه سمت یک هدف یا اهداق  متفاوت هدایت کنید. برای هر پرتو،   را  میتوانید پرتوها 

CLASSES: WARLOCK 

Elemental Weapon 
smutationlevel Tran-rd3 

 اکشن 1: اجرا  زمان

رد 
ُ
 لمس : ب

 V ،S: اجزاء 

 ساعت  1تا   حداکتر  تمرکز،: مدت

جادوی  )  کنید. ییک از  ( تبدیل یم Magic Weapon( را لمس و آن را به سالچ جادوی  ) Nonmagicalسالچ غت 

،  را انتخاب کنید  Thunderیا   Acid, Cold, Fire, Lightningهای  آسیب ان . در مدت زمان اسپل، سالح انتخای    +1به مت  

، 1d4  آسیت  اضافه به مقدار کند و  اضافه یم  حمله خود به تاس   کنید.  هدف وارد یم به   از نوع آسیب انتخای 

ان اضافه شونده به تاس حمله  کنید اجرا   6یا   5لول   Spell Slot اگر این اسپل را با های باالتر. در لول  افزایش    2+به  ، مت  

ان  یا باالتر،   7 لول  Spell Slot. در صورت اجرای این اسپل با رسد یم  2d4یابد و همچنی   آسیب اضافه نت   به مقدار یم مت  

 . رسد یم  3d4یابد و همچنی   آسیب اضافه نت   به مقدار  افزایش یم   3+به  اضافه شونده به تاس حمله  

CLASSES: ARTIFICER, PALADIN 

SUBCLASSES: FORGE CLERIC, HEXBLADE WARLOCK 
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Enhance Ability 
level Transmutation-nd2 

 اکشن 1 : اجرا  زمان

رد 
ُ
 لمس : ب

 ( یک حیوانخز یا پر  ) V، S ،M : اجزاء 

 ساعت  1تا   حداکتر  تمرکز، : مدت

فت آن  ات زیر را انتخاب کنید. هدف  یمای  در زمینه موجودی را لمس  و به صورت جادوی  باعث پیشر شوید. ییک از تأثت 

 را دریافت یم
ی

 که اسپل خاتمه یابد، آن تأثت  و ویژیک
 کند. موردنظر شما تا زمای 

  2d6دارد. همچنی    Advantageخود   Constitution checkهدف در تاس  (. Bear's Enduranceخرس )  استقامت 

Temporary HP   ها هم از بی   یم کند که دریافت یم 
ی

 روند.  با خاتمه یافی   اسپل، این ویژیک

دارد. همچنی   ظرفیت و توانای  حمل    Advantageخود   Strength checkهدف در تاس   (. Bull's Strengthقدرت گاو ) 

 شود. او دو برابر یم 

فوی  یا   20دارد. همچنی   اگر از فاصله   Advantageخود  Dexterity checkر تاس هدف د (. Cat's Graceچابگ گربه ) 

 سقوط کند، آسیت  نیم 
 شود. ( نیم Incapacitatedبیند و ناتوان )کمت 

 دارد.  Advantageخود  Charisma checkهدف در تاس   (. Eagle's Splendorشکوه عقاب ) 

 دارد.  Advantageخود   Intelligence checkهدف در تاس  (. Fox's Cunningگری روباه ) حیله 

 . دارد   Advantageخود  Wisdom checkهدف در تاس    (. Owl’s Wisdomخرد جغد ) 

یک موجود اضافه را    ، 2 از  باالتر   Slotهر ازای به کنید؛  اجرا  باالتر  یا   3 لول   Spell Slot با   را  اسپل  این  اگر  . باالتر  هایدر لول 

 میتوانید هدف قرار داده و بر آن  اثر بگذارید.  

CLASSES: ARTIFICER, BARD, CLERIC, DRUID, SORCERER 

SUBCLASSES: CLOCKWORK SOUL SORCERER, DIVINE SOUL SORCERER, GLORY PALADIN 

Enlarge/Reduce 
level Transmutation-nd2  

 اکشن 1 : اجرا  زمان

رد 
ُ
 فوت  30 : ب

 مقدار کیم پودر آهن() V، S ،M : اجزاء 

 دقیقه  1تا   حداکتر  تمرکز، : مدت

موجود  شوید. یک  در محدودۀ اسپل میتوانید ببینید، یم که   شیت  موجود یا در مدت زمان اسپل، باعث کوچکت  یا بزرگت  شدن  

 Constitution Savingیک    بود، میتواند  میل و ی   هدف نارایص    را انتخاب کنید. اگر  شود پوشیده یا حمل نیم یا یسر  را که 

Throw   .ی نخواهد داشت    بریزد. در صورت موفقیت، اسپل تأثت 

ی که بر تن دارد و حمل میکند   اندازه اگر هدف یک موجود باشد، تحت   یکه توسط موجود   شیت  کند. هر  تغیت  یم ،  هر چت  

 .گرددبریم  خود  به اندازه طبییع  ، شود رها ب  تأثت  

اندازه هدف را یک   این رشد  .شودیم  هشت برابر اندازۀ هدف در همه ابعاد دو برابر شده و وزن آن  (. Enlargeبزرگ شدن ) 

اگر فضای کاق  برای هدف وجود نداشته باشد تا اندازه آن دو  . Largeبه   Mediumاز  به طور مثال  ،دهد دسته افزایش یم 

 Strengthتا زمان خاتمه یافی   اسپل، هدف در  .رسدیم برابر شود، موجود یا یسر  به حداکتر اندازه ممکن در فضای موجود 

Check  وStrength Saving Throw  ،خودAdvantage   های هدف نت   با اندازه جدید آن مطابقت پیدا  دارد. سالح

 آسیب اضافه وارد میکنند.  1d4ها بزرگ باشند، . تا زمای  که این سالح شوند و بزرگ یم  د نمیکن

  به  و وزن آن نصف شدهاندازۀ هدف در همه ابعاد   (. Reduceکوچک شدن ) 
𝟏

𝟖
ان عادی کاهش یم     کوچک  این  یابد. مت  

همچنی   تا زمان خاتمه یافی    . Largeبه  Mediumاز  به طور مثال  ،دهد دهد یم شدن اندازه هدف را یک دسته کاهش یم 

های هدف نت   با  دارد. سالح  Disadvantageخود،   Strength Saving Throwو  Strength Checkاسپل، هدف در 
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کنند  آسیب کمت  وارد یم  1d4ها کوچک باشند، د. تا زمای  که این سالح نشو د و کوچک یم نکن اندازه جدید آن مطابقت پیدا یم 

 . )مقدار آسیب نمیتواند کمت  از یک بشود(

CLASSES: ARTIFICER, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Ensnaring Strike 
level Conjuration-st1 

 بونس اکشن 1: اجرا  زمان

رد 
ُ
 خود  : ب

   V : اجزاء 

 دقیقه  1تا   حداکتر  تمرکز، : مدت

بهکنید و تا قبل از اینکه اسپل به پایان برسد، دفعه بعدی که به یک موجود با سالح حمله   در   انبوه از خار، پیچیکبزنید،   رص 

به ظاهر یم  تا خاتمه یافی      موفق شود در غت  این صورت، Strength Saving Throw یکهدف باید در   . شود محل رص 

  Advantageدارای تاس نجات   در این ،یا بزرگت   Largeمیشود. موجودات  ( Restrainedتوسط این گیاه مهار ) اسپل، 

 د. شو از او دور یم  گیاه  موفق شود،  تاس نجاتاگر هدف در   هستند. 

وع هر نوبت خود، توسط این گیاه مهار باشد تا زمای  که هدف  کند. موجودی  دریافت یم   1d6 Piercing Damage، در شر

 Strengthتاس   ریخی    ، یم تواند از اکشن خود برای تواند او را لمس کند یا موجودی که یم فتار شده گر   گیاهکه توسط  

Check   علیهSpell Save DC    شود. تاک آزاد و رها یم   گیاهشما استفاده کند. اگر موفق بشود، از چنگال 

مقدار آسیب    ،1از لول  باالتر   Slotهر  ازای به کنید؛  اجرا  باالتر   یا  2 لول   Spell Slot با   را  اسپل  این  اگر  . باالتر  هایدر لول 

1d6  یابد. افزایش یم   

CLASSES: RANGER 

SUBCLASSES: ANCIENTS PALADIN 

Entangle 
level Conjuration-st1 

 اکشن 1: اجرا  زمان

رد 
ُ
 فوت  90: ب

 V ، S : اجزاء 

 دقیقه  1تا   حداکتر  تمرکز،: مدت

در مدت زمان   .زننداسپل، جوانه یم  برد نقطه ای در   به مرکزیت  فوی   20از زمی   در یک مرب  ع  ها های هرز و پیچک علف 

   .کنندتبدیل یم   Difficult Terrainاسپل، این گیاهان، زمی   منطقه را به 

موفق شود؛ در غت     Strength Saving Throwیک   زمای  که این اسپل را اجرا میکنید، موجودی در منطقه باشد، باید در 

. موجودی که گرفتار این گیاهان شده، یم  شود ( یم Restrainedتوسط این گیاهان مهار ) اینصورت، تا زمان پایان اسپل، 

شما استفاده کند. اگر موفق شود، از دست   Spell Save DCعلیه  Strength Checkتواند از اکشن خود برای ریخی   تاس 

 گیاهان آزاد و رها میشود. 

 ا خاتمه یافی   اسپل، گیاهان پژمرده و خشک میشوند. ب

CLASSES: DRUID 
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Enthrall 
level Enchantment-nd2 

 اکشن 1: اجرا  زمان

رد 
ُ
 فوت  60 : ب

 V ،S: اجزاء 

 دقیقه  1: مدت

توانند صدای شما را  ید که موجودای  به انتخاب شما که یم و باعث میشو  آورید رشته کالیم حواس پرت کن را به زبان یم 

بشود،   ( Charmedشیفته ) د. هر موجودی که نمیتواند نبریز   Wisdom Saving Throwبشنوند و در برد اسپل هستند،  

تاس نجات  شود و اگر شما یا همراهانتان در حال جنگیدن با آن موجود باشید، در  موفق یم   تاس نجات به طور خودکار در این  

خود    Wisdom (Perception) check، هدف در  تاس نجاتخواهد داشت. در صورت شکست در    Advantageخود، 

برای درک هر موجود دیگری به جز شما تا زمان پایان اسپل یا تا زمای  که هدف دیگر نتواند صدای شما را بشنود،  

Disadvantage  ( خواهد داشت. اگر ناتوانIncapacitate بشو ) رسدید یا دیگر نتوانید صحبت کنید، اسپل به پایان یم. 

CLASSES: BARD, WARLOCK 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER 

Etherealness 
level Transmutation-th7 

 اکشن 1: اجرا  زمان

رد 
ُ
 خود   : ب

    V،S : اجزاء 

 ساعت  8 تا  حداکتر   : مدت

تا پایان    فعیل شما همپوشای  دارد.  (Plane) سطح ای که با گذارید، به ناحیه یم   Ethereal Planeشما قدم به مناطق مرزی 

 که از اکشن خود برای از بی   بردن اسپل استفاده کنید، در مرز  
 Ethereal  اصطالح)به  Ethereal Planeاسپل یا زمای 

Border  ک فوت اضاق  باید رصف کنید. مانید. اگر به سمت باال یا پایی   حرکت کنید، برای هر فوت حرکت، ییم ( باق  

ی به نظر یم  Planeمیتوانید  ی در فاصله خود را ببینید و بشنوید، اما همه چت   آنجا خاکست  ای بیشت  از  رسد و نمیتوانید چت  

   .ببینید  را  فوت 60

  ها یا تحت تأثت  آن  تحت تأثت  قرار داده  را  سطحآن  توانید موجودات دیگر باشید، تنها یم   Ethereal Planeتا زمای  که در  

ید. موجودای  که در  توانند با شما ارتباط برقرار کنند،  توانند شما را درک کنند و نیم نیستند، نیم  Ethereal Planeقرار بگت 

 .مگر اینکه قابلیت یا جادوی  خاص به آنها این توانای  را داده باشد

ید و نادیده یم را  د ن ندار وجود  Ethereal Planeشما تمام اشیاء و اثرای  را که در   اشیای  در   دروناز  برایتان ممکن است که  گت 

   عبور کنید. اید،  خود که از آنجا آمده  سطح

  
ً
گردید. اگر در هنگام  بریم  اید ای که در حال حارص  اشغال کرده به سطح اصیل خود در نقطه زمای  که اسپل خاتمه یابد، فورا

ین فضای خایل که میتوانید اشغال   جامد موجود یا یسر    یک  بازگشت، آن مکان توسط اشغال شده باشد بالفاصله به نزدیکت 

 . کنید دریافت یم  Force Damage اید دو برابر آنچه که حرکت کرده   به مقدار  شوید و کنید، منتقل یم 

ک با دیگری که   سطحیا در  هستید  Ethereal Planeاین اسپل را هنگایم که در اگر   Outerمانند    آن ندارد،مرز مشت 

Planes،  .اجرا کنید، ی  تأثت  خواهد بود   

توانید حداکتر  ، یم 7 لول باالتر از   Slot کنید؛ به ازای هر یا باالتر اجرا    8لول   Spell Slotاگر این اسپل را با  های باالتر. لول  در 

  10کنید، موجودات باید در محدودۀ  پل را اجرا یم )از جمله خودتان( را هدف قرار دهید. زمای  که این اس  مایلتا سه موجود  

 فوی  از شما باشند. 

CLASSES: BARD, CLERIC, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 
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Evard's Black Tentacles 
Conjurationlevel -th4 

 اکشن 1: اجرا  زمان

رد 
ُ
 فوت 90 : ب

 (پیکرمایه مرکب غولپیکر یا غول اختاپوس از  شاخک تکهیک ) V،S  ،M : اجزاء 

 دقیقه  1تا  حداکتر   تمرکز، : مدت

. در مدت زمان شود یم ُپر های سیاه و پیچ و تاب خورده  ، با شاخک ببینید در برد  در زمی   که میتوانید   فوی   20یک مرب  ع 

 . د نکنتبدیل یم   Difficult Terrainرا به منطقه زمی   آن   ها شاخک  اسپل، 

وع کند، باید  هنگایم که موجودی به این ناحیۀ تحت تأثت  برای اولی   بار در  نوبت خود وارد شود یا نوبت خود را در آنجا شر

کند و تا  دریافت یم   3d6 Bludgeoning Damageموفق شود؛ در غت  اینصورت   Dexterity Saving Throw یک  در 

وع کند و همچنان گرفتار شاخک  شود. یم  ها شاخک اسپل، گرفتار   پایانزمان   ها باشد،  اگر موجودی نوبتش را در این منطقه شر

3d6 Bludgeoning Damage   کند دریافت یم . 

)به انتخاب   Dexterity checkیا   Strength ریخی   تاس است میتواند از اکشن خود برای  ها شاخک موجودی که گرفتار 

 شود. ر صورت موفقیت، آزاد یمده کند. د ا شما استف Spell Save DCخود( علیه 

CLASSES: WIZARD 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, FATHOMLESS 

WARLOCK, GREAT OLD ONE WARLOCK 

Expeditious Retreat 
level Transmutation-st1  

 بونس اکشن 1: اجرا  زمان

رد 
ُ
 خود : ب

   V،S: اجزاء 

 دقیقه  01 تا   حداکتر  تمرکز،: مدت

را در   Dashاکشن توانید کنید، یم دهد. زمای  که این اسپل را اجرا یم این اسپل به شما امکان حرکت با شعت  باورنکردی  را یم 

 استفاده کنید.   بونس اکشنبه عنوان یک  ،نوبت خود تا زمان خاتمه اسپل  هر 

CLASSES: ARTIFICER, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Eyebite 

level Necromancy-th6   

 اکشن 1 : اجرا  زمان

رد 
ُ
   خود  : ب

  V،S : اجزاء 

 دقیقه  1تا   حداکتر  تمرکز، : مدت

به انتخاب خودتان ییک از موجودای    .شوندبا قدری  وحشتناک یم  تاریک  تبدیل به خالی  در مدت زمان اسپل، چشمان شما  

در   ،موفق شود  Wisdom Saving Throw یک   فوی  شما قرار دارد را انتخاب کنید. آن موجود باید در  60که در محدودۀ 

و تا زمان پایان  یشود. در هر نوبت خود  م شما از موارد زیر به انتخاب غت  اینصورت در مدت زمان اسپل، تحت تأثت  ییک 

  تاس نجات توانید موجودی که در  توانید از اکشن خود برای هدف قرار دادن موجودی دیگر استفاده کنید؛ اما نیم اسپل، یم 

 خود علیه این اسپل موفق شده است را دوباره هدف قرار دهید. 

آسیت  ببیند یا موجودی دیگر از اکشن خود برای   هدف میشود. اگر  (Unconscious)  هدف بیهوش (. Asleepخواب ) 

 .تکان دادن او استفاده کند، بیدار میشود

سد   (. Panicked)  هراسان در هر نوبت خود، باید از اکشن خود برای   نهراسا . موجود (Frightened) هدف از شما میت 
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Dash   موجود، از شما دور شود، مگر اینکه جای  برای حرکت وجود نداشته   ایمن  استفاده کند و از طریق کوتاه ترین مست

 .بدیم یا  خاتمهفوت از شما دورتر است و دیگر نتواند شما را ببیند، این اثر  60اگر هدف به مکای  برود که حداقل  .باشد

دارد. در پایان هر نوبت    Disadvantageخود،  Ability Checkو  Attack Roll هایتاس  هدف در   (. Sickenedبیمار )

 .یابددیگری بریزد و در صورت موفقیت، این اثر خاتمه یم  Wisdom Saving Throwتواند خود، یم 

CLASSES: BARD, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

F 

Fabricate 
level Transmutation-th4 

 دقیقه  10زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

توانید یک پل چوی  از  کنید. به طور مثال، با این اسپل یم از همان مواد تبدیل یم  همواد خام را به محصوالت ساخته شد

 ای از درختان، طناب از کنف و لباس از کتان یا پشم بسازید. توده 

، یم مواد خایم که یم    Largeتوانید یک یسر   توانید در برد اسپل مشاهده کنید را انتخاب کنید. در صورت داشی   مواد خام کاق 

د( بسازید. اگر با فلز، سنگ یا ماده معدی  دیگری  فوی  قرار یم 5فوی  یا هشت مکعب  10)که در یک مکعب  تر کوچک یا   گت 

د(. کیفیت اشیاء ساخته شده توسط  فوی  جا یم  5باشد )که در یک مکعل  Mediumتر از تواند بزرگ کنید یسر  نیم کار یم  گت 

 اسپل متناسب با کیفیت مواد خام است. 

، نیم جودات یا اشیاء جادوی  را نیم مو  توانید از آن برای ایجاد وساییل که  توان توسط این اسپل تولید یا تبدیل کرد. همچنی  

  Artisan Toolمعموال به درجه باالی  از مهارت نیاز دارند، مانند جواهرات، اسلحه، شیشه یا زره استفاده کرد؛ مگر اینکه در 

 مربوطه مهارت داشته باشید. 

CLASSES: ARTIFICER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, FORGE CLERIC 

Faerie Fire 
level Evocation-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

  Vاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

، ست   یا بنفش )به انتخاب شما( نشان داده یم  20اجسام در یک مکعب   در برد اسپل، با نور آی 
شوند. هر موجود در  فوی 

موفق نشود نت   با نور نشان داده   Dexterity Saving Throwمنطقه هنگام اجرای اسپل در صوری  که در یک تاس 

 تابانند. ( یم Dim Lightفوی  نور کم )  10تاثت  اسپل در شعاع شود. برای مدت زمان اسپل، اجسام و موجودات تحت یم

دارد    Advantageدر صوری  که مهاجم بتواند هدف را ببیند، هرگونه تاس حمله علیه موجودات و اجسام تحت تاثت  اسپل 

 ( شوند. Invisibleتوانند نامری  )و موجودات و اجسام تحت تاثت  اسپل نیم 

CLASSES: ARTIFICER, BARD, DRUID 

SUBCLASSES: ARCHFEY WARLOCK, LIGHT CLERIC, SWARMKEEPER RANGER, TWILIGHT CLERIC 
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False Life 
level Necromancy-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 )مقدار کیم الکل( V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1مدت: 

 کنید. دریافت یم  1d4 + 4  Temporary HPبخشید و برای مدت زمان اسپل  جان خود را تقویت یم 

،  1کنید، به ازای هر لول باالتر از  یا باالتر اجرا یم   2هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول  های باالتر:  در لول 

ان   کنید. جان موقت اضافه دریافت یم   5به مت  

CLASSES: ARTIFICER, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, DEATH CLERIC, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, GRAVE CLERIC, UNDEAD 

WARLOCK, UNDYING WARLOCK 

Fear 
level Illusion-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
(  30خود )مخروط ب  فوی 

 )یک پر سفید یا قلب مرغ( V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

فوی  باید در یک   30دهید. هر موجود در یک مخروط  ها نشان یم تصویری خیایل از بدترین ترس موجودات را به آن 

Wisdom Saving Throw    ی که در دست دارد را رها کند و برای مدت زمان اسپل هراسان موفق شود یا هر چت  

(Frightened .باشد ) 

ترین راه ممکن، در هر  استفاده کند و در امن  Dashیک موجود هنگایم که توسط این اسپل ترسیده است، باید از اکشن  

نوبت از شما دور شود، مگر اینکه جای  برای حرکت نباشد. اگر موجودی نوبت خود را در مکای  تمام کند که به شما دید  

 رسد. بریزد. در صورت موفقیت، اسپل برای آن موجود به پایان یم   Wisdom Saving Throwتواند یک  نداشته باشد، یم 

CLASSES: BARD, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CONQUEST PALADIN, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, GLOOM STALKER 

RANGER 

Feather Fall 
Transmutationlevel -st1 

 دهید کند انجام یمفوی  شما از ارتفاع سقوط یم 60اکشن، که هنگایم که شما یا یک موجود در ری 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

رک( V ،S ،Mاجزاء: 
ُ
 )یک پر کوچک یا یک تکه ک

 دقیقه  1مدت: 

ت در حال سقوط تا زمای  که اسپل در  موجود در حال سقوط در برد اسپل را انتخاب کنید. شعت فرود موجودا  5حداکتر 

بیند،  رسد. اگر موجودی قبل از آنکه اسپل تمام شود فرود بیاید هیچ آسیت  نیم فوت در هر دور یم   60جریان باشد به 

 رسد. تواند روی پای خود فرود بیاید و اسپل برای آن موجود به پایان یم یم

CLASSES: ARTIFICER, BARD, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 
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Feeblemind 
level Enchantment-th8 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  150ب

()تعدادی گوی بلوری، شیشه V ،S ،Mاجزاء:   ای یا ساخته شده از مواد معدی 

 آی  مدت: 

 4d6کنید عقل و شخصیت او را خرد کنید. هدف کنید و سیع یم توانید در محدوده ببینید را منفجر یم ذهن موجودی که یم 

Psychic Damage  کند و باید یک  دریافت یمIntelligence Saving Throw   .بریزد 

یابد. این موجود  کاهش یم  1هدف به  Charismaو   Intelligenceهای توانای   ت در تاس نجات، امتیاز در صورت شکس 

تواند اسپیل بزند، اشیاء جادوی  را فعال کند، زبای  را بفهمد یا به هر روش قابل دریک ارتباط برقرار کند. با این حال، این  نیم 

 ها محافظت کند. ها را دنبال کند و حت  از آن تواند دوستان خود را شناسای  کند، آن موجود یم 

تواند تاس نجات خود را در برابر این اسپل تکرار کند. اگر در تاس نجات خود موفق شود،  روز، این موجود یم  30در پایان هر  

 رسد. اسپل به پایان یم 

 برسد. به پایان   Wishیا   Greater Restoration ،Healهای تواند با اسپل اسپل همچنی   یم 

CLASSES: BARD, DRUID, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Feign Death 
level Necromancy (Ritual)-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

ستان( )ذره V ،S ،Mاجزاء:   ای خاک قت 

 ساعت  1مدت: 

 دهید که از مرگ قابل تشخیص نیست. کنید و آن را در حالت  قرار یم لمس یم موجودی مایل را  

ها و  برای مدت زمان اسپل یا تا زمای  که از یک اکشن برای لمس هدف و رد کردن اسپل استفاده نکنید، هدف در تمام بارزیس 

( است  Incapacitated( و ناتوان )Blindedنابینا )آید. هدف های مورد استفاده برای تعیی   وضعیت، مرده به نظر یم اسپل 

( دارد. اگر  Resistanceمقاومت )  Psychic Damageها به جز  یابد. هدف در برابر همه آسیب کاهش یم   0و شعت آن به 

ر  ( باشد، یا هنگایم که تحت اثPoisoned( یا مسموم )Diseasedکنید بیمار )هدف هنگایم که شما این اسپل را اجرا یم 

 اسپل است بیمار یا مسموم شود، بیماری و سم تا پایان اسپل هیچ اثری ندارند. 

CLASSES: BARD, CLERIC, DRUID, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, UNDYING 

WARLOCK 

Find Familiar 
level Conjuration (Ritual)-st1 

 ساعت  1مان اجرا: ز 

رد: 
ُ
 فوت 10ب

 که باید در منقیل برنج  در آتش مرصف شوند(   gp 10سنگ، عود و گیاهای  به ارزش  )زغال V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

(، خرچنگ  Cat(، گربه )Batشود: خفاش ) کنید که به شکل حیوای  به انتخاب شما ظاهر یم روچ خدمتگذار را دریافت یم 

(Crab ،)( قورباغه/وزغToad/Frog (   شاهی )Hawk( مارمولک ،)Lizard( اختاپوس ،)Octopus( جغد ،)Owl( مار سیم ،)Poisonous 

Snake(  مایه کوییت ،)Quipper( موش ،)Rat( کالغ ،)Raven (  اسب دریای ،)Sea Horse ( عنکبوت ،)Spider( یا راسو )Weasel  )

( مثل شکل انتخای  است، گرچه به  Statisticsشود و آمار و ارقامش )ده ظاهر یم باشد. موجود در فضای  غت  اشغال در محدو 

 است.  Fiendیا   Celestial  ،Fey، به انتخاب شما Beastجای 

 های اضاق  برای شکل حیوان موجود باشد. ممکن است گزینه  DMدید با توجه به صالح 

( خود  Initiativeکند. در مبارزه، تاس نوبت )دستورات شما اطاعت یم کند، اما همیشه از خدمتگذار مستقل از شما عمل یم 

های دیگر را به طور عادی انجام تواند اکشن تواند حمله کند، اما یم کند. یک خدمتگذار نیم را دارد و در نوبت خود عمل یم 
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 دهد. 

ییک ر رسد، ناپدید یم یم Hit Point 0هنگایم که خدمتگذار به    نیم شود و هیچ فرم فت  
 
گذارد. بعد از اینکه دوباره این  ا باق

 شود. اسپل را اجرا کردید دوباره ظاهر یم 

توانید به  توانید از راه دور با آن ارتباط ذهت  برقرار کنید. عالوه بر این، یم فوی  شما است، یم  100در حایل که موجود در  

وع نوبت بعدی خود از طریق چشمان خدمتگذا  شنود بشنوید و از هر  ر خود ببینید و آنچه را که یم عنوان یک اکشن، تا شر

( و  Blindedمند شوید. در این مدت، شما نسبت به حواس خود نابینا )مزیت خاص حیس موجود )مثل دید در تارییک( بهره 

 ( هستید. Deafenedناشنوا )

شود و  ( منتقل یم Pocket Dimensionتوانید موجود را موقتا مرخص کنید. موجود به سطج کوچک )به عنوان یک اکشن، یم 

توانید موجود را برای همیشه رد کنید. در حایل که موجود  ماند. به جز مرخص موقت، یم جا منتظر احضار شما یم در آن 

 فوی  خود شوید.   30توانید با یک اکشن موجب ظهور مجدد آن در هر فضای خایل در موقتا کنار گذاشته شده است، یم 

از قبل   Familiarگذار در یک زمان داشته باشید. اگر این اسپل را در حایل که یک ت  از یک موجود خدمت توانید بیشنیم 

د. ییک از فرم دارید اجرا کنید، در عوض باعث یم ها را از لیست باال انتخاب کنید.  شوید که شکل جدیدی را به خود بگت 

 شود. گذار شما به موجود منتخب تبدیل یم خدمت 

ای تحویل دهد که انگار اسپل را او اجرا  تواند اسپل را به گونه گذار یم کنید، موجود خدمت یل با برد لمس اجرا یم وقت  اسپ 

اکشن خود  فوی  شما باشد و باید از ری  100گذار باید در فاصله  شود(. خدمت کرده است )اسپل با برد لمس موجود اجرا یم

خود برای تاس استفاده   Attack Modifierپل نیاز به تاس حمله دارد، از  برای تحویل اسپل شما استفاده کند. اگر اس

 کنید. یم

CLASSES: WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Find Steed 
level Conjuration-nd2 

 دقیقه  10زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

رسد و پیوندی طوالی   العاده هوشمند، قوی و وفادار به نظر یم ( فوق Steedکنید که به شکل یک توسن ) یم روچ را احضار 

  شود و به فرم دلخواه شما در یمکنید. این توسن در فضای  خایل در محدوده ظاهر یممدت با آن ایجاد یم 
ی

آید: اسب جنیک

(Warhorse(  پوی ،)Pony(  شت ،)Camel( گوزن ،)Elkی ) ( ا سگ بزرگMastiff( )DM   شما ممکن است اجازه دهد توسن به شکل

، به انتخاب شما  Beast( شکل انتخای  است، گرچه به جای Statisticsحیوانات دیگر احضار شود.( توسن دارای آمار و ارقام ) 

Celestial ،Fey   یاFiend   است. عالوه بر این، اگر توسن شما دارایIntelligence 5   باشد،  یا کمتIntelligence  6آن  

 شود و این توانای  را دارد که یک زبان دلخواه که شما بلدید را درک کند. یم

ون از آن. شما با آن پیوندی غریزی دارید  ( خدمت یم Mountتوسن شما به عنوان یک مرکب )  کند، چه در جنگ و چه در بت 

توانید هر جادوی  که  اید، یم یل که بر روی توسن خود سوار شده دهد به عنوان یک واحد بجنگید. در حا که به شما امکان یم 

د. فقط شما را هدف یم  د را طوری اجرا کنید که توسن را هم هدف گت   گت 

ییک پشت ش نیم رسد، ناپدید یم یم Hit Point 0هنگایم که توسن به  توانید توسن  گذارد. همچنی   یم شود و هیچ فرم فت  

وان یک اکشن مرخص کنید و باعث ناپدید شدن آن شوید.  در هر صورت، اجرای دوباره این اسپل  خود را در هر زمان به عن

ان حداکتر   کند. احضار یم  Hit Pointهمان توسن را با مت  

 توانید از راه دور با یکدیگر ارتباط ذهت  داشته باشید. ماییل شما است، یم  1در حایل که توسن در  

توانید توسن خود را از  توانید با بیش از یک توسن با این اسپل پیوند داشته باشید. به عنوان یک اکشن، یم نیم در یک زمان، 

 پیوند آزاد کرده و باعث ناپدید شدن آن شوید. 

CLASSES: PALADIN 
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Find the Path 
level Divination-th6 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

ی، مانند استخوان، عاج، کارت، دندان یا رون )یک ست ابزار  V ،S ،Mاجزاء:  و یک یسر  از مکای   gp 100های حک شده به ارزش  فالگت 

 خواهید پیدا کنید( که یم

 آی  مدت: 

ییک را به یک مکان ثابت مشخص که در همان سطح )ترین و مستقیم دهد کوتاهاین اسپل به شما امکان یم  (  Planeترین مست  فت  

، مقصدی که در حال حرکت است )مانند  هست  است و با آن  آشنا هستید را بیابید. اگر مقصدی در سطح دیگری از هست 

ید، اسپل شکست یم  ( را نام بت   خورد. یک قلعه متحرک( یا مقصدی که مشخص نیست )مانند النه اژدهای ست  

صله دارید و در چه جهت  قرار دارد. در  دانید که چقدر با آن فا تا زمای  که در همان سطح از هست  هستید که مقصد است، یم 

ترین مست  )اما نه  ترین و مستقیم کنید، هرگاه در بی   چند مست  احتمایل بمانید، به طور خودکار کوتاه جا سفر یم حایل که به آن 

( به مقصد توسط اسپل مشخص یم لزوما امن   شود. ترین مست 

CLASSES: BARD, CLERIC, DRUID 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER 

Find Traps 
level Divination-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

ی  در برد اسپل که در میدان دید شما قرار دارد را احساس یم وجود هر تله  کنید. یک تله، به منظور این اسپل، شامل هر چت  

 یا غت  است یم 
 یا نامطلوی  که به طور خاص توسط سازنده آن در نظر گرفته شده است را ایجاد  تواند اثر ناگهای 

منتظره مرص 

 یا یک تله گودال مکانییک را احساس یمAlarmتحت تاثت  اسپل   کند. بنابراین، این اسپل ناحیه 
ی

کند، اما یک  ، یک می   جنیک

، یک سقف ناپایدار یا یک منجالب مخق  را نشان نیم   دهد. ضعف طبییع در زمی  

ای که  از تله کنید، اما ماهیت کیل خطر نایسر دهد که تله وجود دارد. شما مکان هر تله را دریافت نیم این اسپل فقط نشان یم 

 آموزید. کنید را یم احساس یم

CLASSES: CLERIC, DRUID, RANGER 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER 

Finger of Death 
level Necromancy-th7 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

شوید. هدف باید یک  کنید . باعث درد وحشتناک یم توانید در برد اسپل ببینید انرژی منق  ارسال یم به موجودی که یم 

Constitution Saving Throw   7بریزد. در صورت شکستd8 + 30 Necrotic Damage   و در صورت موفقیت نییم

 کند. از آن را دریافت یم 

وع نوبت بعدی شما به عنوان یک زامت  ) ( که در اثر این اسپل کشته یم Humanoidانسان )یک شبه  ( تحت  Zombieشود، در شر

ل ابدی شما بلند یم  وی یم کنت   کند. شود و از دستورات شفایه شما تا حد توان خود پت 

CLASSES: SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 
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Fire Bolt 
Evocation Cantrip 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

علیه هدف انجام    Ranged Spell Attackکنید. یک  یک تکه آتش را به طرف موجود یا جسیم در برد اسپل پرتاب یم 

به، هدف  کند. اگر جسیم قابل اشتعال که پوشیده یا حمل  دریافت یم  1d10 Fire Damageدهید. در صورت وارد شدن رص 

د، مشتعل یم نیم   شود. شود توسط این اسپل مورد اصابت قرار گت 

 یابد. رسید، افزایش یم ( یم 4d10) 17( و  3d10) 11(، 2d10) 5های هنگایم که به لول  1d10آسیب این اسپل به مقدار 

CLASSES: ARTIFICER, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Fire Shield 
level Evocation-th4 

 اکشن 1مان اجرا: ز 

رد: 
ُ
 خود ب

 تاب( )مقداری فسفر یا کرم شب V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  10مدت: 

ه یم شعله  فوت   10( و  Bright Lightفوی  نور شدید )  10زنند و در شعاع های نازک آتش در طول مدت اسپل دور شما چنت 

 اکشن اسپل را زودتر از موعد خاتمه دهید. توانید با استفاده از یک  تابانند. یم( یم Dim Lightدیگر نور کم ) 

دهد. ست  گرم به شما  ( در اختیار شما قرار یم Chill Shield( یا ست  شد ) Warm Shieldهای آتش به دلخواه شما ست  گرم )شعله 

 دهد. ( یم Resistanceمقاومت ) Fire Damageو ست  شد به شما در برابر  Cold Damageدر برابر  

به  5هر زمان که موجودی در   عالوه بر این،  کند، ست  با شعله  ( وارد یم Melee Attackای از نزدیک ) فوی  شما به شما رص 

 کند. دریافت یم   2d8 Cold Damageو از ست  شد   2d8 Fire Damageکند. مهاجم از ست  گرم فوران یم

CLASSES: WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ARMORER ARTIFICER, BATTLE SMITH ARTIFICER, ELDRITCH KNIGHT 

FIGHTER, FIEND WARLOCK, GENIE (EFREETI) WARLOCK, WILDFIRE DRUID 

Fire Storm 
level Evocation-th7 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  150ب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

شود. منطقه طوفان شامل ده  کنید ظاهر یم های شعله خروشان در مکای  که در برد اسپل انتخاب یم طوفای  متشکل از ورقه 

ها را مرتب کنید. هر مکعب باید حداقل یک وجه مجاور وجه مکعب  توانید به دلخواه خود آن فوت است، که یم  10مکعب  

 7d10 Fireبریزد. در صورت شکست،   Dexterity Saving Throw دیگر داشته باشد. هر موجود در منطقه باید یک

Damage  شود. و در صورت موفقیت نییم از آن آسیب دریافت یم 

کند. اگر شما  شوند را مشتعل یمرساند و اجسام قابل اشتعال که پوشیده یا حمل نیم آتش به اجسام منطقه آسیب یم 

ند. پل قرار نیم انتخاب کنید، گیاهان منطقه تحت تاثت  این اس  گت 

CLASSES: CLERIC, DRUID, SORCERER 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER 
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Fireball 
level Evocation-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  150ب

 )توپ کوچیک از مدفوع خفاش و گوگرد(  V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

رود و سپس با غریسر َبم به انفجاری از  کنید یم ای که در برد اسپل انتخاب یم یک خط درخشان از انگشت اشاره شما به نقطه 

  Dexterity Saving Throwفوی  به مرکز آن نقطه باید یک  20شود. هر موجودی در یک کره با شعاع شعله تبدیل یم 

 کند و در صورت موفقیت نییم از آن مقدار. دریافت یم  8d6 Fire Damageبریزد. یک هدف، در صورت شکست 

ش یم ها و زوایا عبور یم آتش از گوشه  ، اشیاء قابل اشتعایل که پوشیده یا حمل نیم کند و گست  شوند را در  یابد. همچنی  

 زند. منطقه آتش یم 

،  3کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم  4هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  1d6آسیب اسپل 

CLASSES: SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ARTILLERIST ARTIFICER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, FIEND WARLOCK, 

FOUR ELEMENTS MONK, GENIE (EFREETI) WARLOCK, LIGHT CLERIC 

Flame Blade 
level Evocation-nd2 

 بونس اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 )برگ سماق(  V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

ی آتشی   در دست آزاد خود ظاهر یم  )شمشت  هالیل شکل( است و   Scimitarکنید. شمشت  در اندازه و شکل مشابه شمشت 

توانید با یک بونس اکشن دوباره آن را ظاهر  شود اما یمماند. اگر شمشت  را رها کنید، ناپدید یم برای مدت زمان اسپل باق  یم 

 کنید. 

به، به    Melee Spell Attackک  توانید از اکشن خود برای ی یم با شمشت  آتشی   استفاده کنید. در صورت وارد شدن رص 

 شود. وارد یم 3d6 Fire Damageهدف 

 ( دارد. Dim Lightفوت دیگر نور کم )  10( و Bright Lightفوت نور شدید ) 10شمشت  آتشی    

لول باالتر از    دو  کنید، به ازای هر یا باالتر اجرا یم  4لول   هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالتهای باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  1d6آسیب اسپل ، 2

CLASSES: DRUID 

Flame Strike 
level Evocation-th5 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 ای گوگرد( )ذره V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

آید. هر موجودی در یک استوانه با شعاع  کنید پایی   یم ها بر مکای  که شما مشخص یمستوی  عمودی از آتش الیه از آسمان

بریزد. به هر موجود در   Dexterity Saving Throwای در برد اسپل باید یک فوت به مرکز نقطه  40فوت و ارتفاع  10

 شود. و در صورت موفقیت نییم از آن مقدار وارد یم  4d6 Radiant Damageو  4d6 Fire Damageصورت شکست 

،  5لول باالتر از  کنید، به ازای هر یا باالتر اجرا یم   6هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 یابند. افزایش یم  1d6اسپل هر کدام  Radiantو   Fireهای آسیب
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CLASSES: CLERIC 

SUBCLASSES: CELESTIAL WARLOCK, DEVOTION PALADIN, DIVINE SOUL SORCERER, FIEND WARLOCK, GENIE 

(EFREETI) WARLOCK, GLORY PALADIN, LIGHT CLERIC, WAR CLERIC, WILDFIRE DRUID 

Flaming Sphere 
level Conjuration-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

، مقداری سنگ V ،S ،Mاجزاء:   ریزه و گرد پودر آهن()کیم چری  حیوای 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

، در فضای  خایل به انتخاب شما در برد اسپل به  5برای مدت زمان اسپل، یک گوی از آتش با شعاع  
آید. هر  وجود یم فوی 

بریزد. موجود در    Dexterity Saving Throw فوی  گوی به پایان برساند، باید یک  5موجودی که نوبت خود را در فاصله 

 شود. و در صورت موفقیت نییم از آن مقدار آسیب متحمل یم  2d6 Fire Damageصورت شکست 

فوت حرکت دهید. اگر گوی را به موجودی بکوبید، موجود باید تاس  30توانید گوی را تا  به عنوان یک بونس اکشن، یم 

 شود. رکت گوی برای آن نوبت تمام یمنجات مقابل آسیب گوی را بریزد و ح

  10های  تا عرض فوت هدایت کرده و از گودال  5توانید آن را از روی موانع تا ارتفاع دهید، یمهنگایم که گوی را حرکت یم 

فوت نور   20کند و در شعاع شوند را مشتعل یم فوت جهش دهید. این گوی اجسام قابل اشتعال که پوشیده یا حمل نیم 

 تاباند. ( یم Dim Lightفوت دیگر نور کم ) 20( برای Bright Lightشدید ) 

،  3لول باالتر از   کنید، به ازای هر یا باالتر اجرا یم  3هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  1d6آسیب اسپل 

CLASSES: DRUID, WIZARD 

SUBCLASSES: ALCHEMIST ARTIFICER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, CELESTIAL WARLOCK, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, 

LIGHT CLERIC, WILDFIRE DRUID 

Flesh to Stone 
level Transmutation-th6 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 )کیم آهک، آب و خاک(  V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

توانید در برد اسپل مشاهده کنید را به سنگ تبدیل کنید. اگر بدن هدف از گوشت ساخته شده  که یم  کنید موجودییم سیع 

وع به  ( یم Restrainedبریزد. در صورت شکست، مهار )  Constitution Saving Throwباشد، باید یک  شود و گوشت آن شر

د. د تحت تاثت  قرار نیم کند. در صورت موفقیت در تاس نجات، موجو سفت شدن یم   گت 

دیگر بریزد. این   Constitution Saving Throwموجودی که با این اسپل مهار شده است باید در پایان هر نوبت خود یک  

رسد، اگر سه بار شکست بخورد موجود برای مدت زمان اسپل تبدیل به  تاس نجات اگر سه بار موفق باشد اسپل به پایان یم 

ای  ی  بودن ندارند. تعداد هر دو را دنبال  در ها نیازی به ی  ها و شکستشود. موفقیت ( یم Petrifiedکوب )ط میخ سنگ و دچار شر

 کنید تا زمای  که هدف در ییک از موارد به سه بار برسد. 

 که به شکل اولیه خود برگردد نت   دچار  اگر جسم موجود هنگایم که میخ 
های ظاهری  تغیت  کوب است بشکند، در صوری 

 مشابه است. 

ی نگه دارید، موجود تا زمای  که اثر حذف نشود تبدیل به سنگ   اگر تمرکز خود را بر این اسپل برای مدت زمان حداکتر

 شود. یم

CLASSES: WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 
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Fly 
level Transmutation-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 ای()یک پر از بال هر پرنده V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

فوت دارد. در صوری  که هنگام پایان اسپل   60کنید. هدف برای مدت زمان اسپل شعت پرواز موجودی مایل را لمس یم 

 که بتواند سقوط را متوقف کند. کند؛ مگر آن یم هدف در هوا باشد، سقوط 

،  3لول باالتر از  کنید، به ازای هر یا باالتر اجرا یم  4هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

ید. یم  توانید یک موجود اضافه را هدف بگت 

CLASSES: ARTIFICER, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, FOUR 

ELEMENTS MONK 

Fog Cloud 
level Conjuration-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 V ،Sاجزاء: 

 ساعت  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

کند و محدوده  کنید. کره از گوشه و زوایا عبور یم ای در برد اسپل ایجاد یمنقطه فوی  به مرکزیت  20یک کره از مه با شعاع 

( است. این اثر تا مدت زمان اسپل، یا تا زمای  که توسط بادی با شعت  Heavily Obscuredتحت تاثت  آن به شدت مبهم ) 

 ماند. مایل در ساعت( پخش نشود، باق  یم  10متوسط یا بیشت  )حداقل  

،  1لول باالتر از  کنید، به ازای هر یا باالتر اجرا یم  2هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول ی باالتر:  هادر لول 

 یابد. فوت افزایش یم  20شعاع مه 

CLASSES: DRUID, RANGER, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, GENIE (MARID) WARLOCK, TEMPEST CLERIC 

Forbiddance 
level Abjuration (Ritual)-th6 

 دقیقه  10زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 ( gp 1000)مقداری آب مقدس، عود کمیاب و پودر یاقوت شخ به ارزش  V ،S ،Mاجزاء: 

 روز  1مدت: 

سازید.  های جادوی  مصون یم فوت باالتر از کف را در برابر سفر  30فوت مرب  ع در کف تا ارتفاع   40,000فضای  به وسعت 

جا وارد  ، به آن Gateتوانند به این فضا تلپورت کنند یا با استفاده از پورتال، مانند اسپل  برای مدت زمان اسپل، موجودات نیم 

یس موجودات از طریق یم  را مقابل سفر سطج نت   محافظت  شوند. این اسپل منطقه  ،  Plane Astralکند، بنابراین دست 

Ethereal Plane ،Feywild ،Shadowfell   یا اسپلPlane Shift  .به این فضا ممکن نیست 

،  Celestialرساند. یک یا چند مورد را انتخاب کنید: کنید آسیب یم عالوه بر این، اسپل به انواع موجودای  که شما انتخاب یم 

Elementals ،Fey ،Fiend  وUndead   بار در یک نوبت وارد ناحیه تحت تاثت   . هنگایم که موجود از نوع انتخای  برای اولی

وع یم اسپل یم  کند )نوع آسیب را شما  دریافت یم  5d10 Radiant/Necrotic Damageکند، شود یا نوبت خود را آنجا شر

 کنید(. هنگام اجرای اسپل مشخص یم 

گونه  گوید هیچ توانید یک رمز عبور تعیی   کنید. موجودی که هنگام ورود به منطقه رمز را یمکنید، یم اسپل را اجرا یم وقت  این 

 شود. آسیت  از اسپل متحمل نیم 

روز، هر   30دیگر همپوشای  داشته باشد. اگر برای   Forbiddanceتواند با مساحت یک اسپل مساحت تحت تاثت  اسپل نیم 
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 یم Dispelledل را در یک مکان اجرا کنید، اسپل تا زمای  که رد )روز این اسپ 
 
ماند و اجزای مادی مورد نیاز اسپل  ( نشود باق

 شوند. در آخرین اجرای آن مرصف یم 

CLASSES: CLERIC 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER 

Forcecage 
level Evocation-th7 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  100ب

 ( gp 1500)گرد یاقوت شخ به ارزش  V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1مدت: 

وی جادوی  در اطراف منطقه   مکعت  شکل متشکل از نت 
کنید  ای که شما در برد اسپل انتخاب یم یک زندان ثابت و نامری 

 تواند یک قفس یا یک جعبه محکم به دلخواه شما باشد. آید. زندان یم وجود یم به 

های به قطر ½ اینچ با فاصله ½ اینچ از یکدیگر  فوت در هر طرف باشد و از میله  20تواند تا یم یک زندان به شکل قفس 

 ساخته شده باشد. 

ای و اسپل به داخل یا خارج از منطقه را  فوت از هر طرف باشد و عبور هرگونه ماده  10تواند تا یک زندان به شکل جعبه یم 

 مسدود کند. 

افتد. موجودای  که فقط تا حدی در آن  موجودی که کامال در ناحیه قفس باشد به دام یم  کنید، هر وقت  اسپل را اجرا یم 

ند، از مرکز منطقه دور یممنطقه حضور دارند یا آنقدر بزرگ هستند که نیم  شوند تا کامل در  توانند در داخل منطقه قرار گت 

ند.   خارج از منطقه قرار گت 

های غت  جادوی  ترک کند. اگر موجود سیع کند از تلپورت یا سفر بی   سطوح برای  هتواند آن را با را موجود داخل قفس نیم 

تواند از آن جادو  بریزد. در صورت موفقیت، یم Charisma Saving Throwخروج از قفس استفاده کند، ابتدا باید یک 

استفاده از اسپل یا اثر را هدر   تواند از قفس خارج شود و برای خروج از قفس استفاده کند. در صورت شکست، موجود نیم 

ی یم  Ethereal Planeدهد. قفس همچنی   به  یم  کند. امتداد دارد و از سفر از طریق آن جلوگت 

 از بی   برد.  Dispel Magicتوان با این اسپل را نیم 

CLASSES: BARD, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Foresight 
level Divination-th9 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 خوار()یک پر مرغ مگس V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  8مدت: 

تواند در  کند. در مدت زمان اسپل، هدف نیم کنید و توانای  محدود دیدن آینده نزدیک را کسب یم موجودی مایل را لمس یم 

های  دارد. عالوه بر این، موجودات دیگر در تاس Advantageهای حمله، توانای  و نجات مبارزه سورپرایز شود و در تاس 

 دارند.  Disadvantageحمله علیه هدف 

 رسد. اسپل را قبل از پایان مدت دوباره اجرا کنید، بالفاصله به پایان یم اگر 

CLASSES: BARD, DRUID, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 
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Freedom of Movement 
level Abjuration-th4 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 )یک بند چریم، بسته شده دور بازو یا عضوی مشابه از بدن( V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1مدت: 

د و ( قرار نیم Difficult Terrainدشوار ) کنید. برای مدت زمان اسپل، حرکت هدف تحت تاثت  زمی   موجودی مایل را لمس یم  گت 

 ( کنند. Restrained( و مهار )Paralyzedیا هدف را فلج )توانند شعت هدف را کاهش دهند ها و سایر آثار جادوی  نیم اسپل 

، هدف یم  ، مانند زنجت  یا موجودی که با آن  فوت حرکت خرج کند تا به طور خودکار از مهار  5تواند همچنی   های غت  جادوی 

ری برای حرکت یا حمالت هدف ایجاد نگالویز است، فرار کند. عالوه بر این، زیر آب بودن هیچ   کند. یم گونه رص 

CLASSES: ARTIFICER, BARD, CLERIC, DRUID, RANGER 

SUBCLASSES: CLOCKWORK SOUL SORCERER, DEVOTION PALADIN, DIVINE SOUL SORCERER, GLORY PALADIN, LAND 

(ARCTIC) DRUID, LAND (COAST) DRUID, LAND (FOREST) DRUID, LAND (GRASSLAND) DRUID, LAND (SWAMP) 

DRUID, LAND DRUID, WAR CLERIC 

Friends 
Abjuration Cantrip 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 شود( )کیم آرایش که هنگام اجرای اسپل روی صورت اعمال یم S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

مقابل یک موجود دلخواه که با شما دشمن نیست   Charismaهای توانای  برای مدت زمان اسپل، در تمام تاس

Advantage  اید و با  شود که از جادو برای تاثت  بر حال او استفاده کرده رسد، موجود متوجه یم دارید. وقت  اسپل به پایان یم

ت به شما حمله کند. بسته به ماهیت تعامل شما با موجود، ممکن  شود. یک موجود که خشن است ممکن اسشما دشمن یم 

 ( دنبال تصفیه حساب برود. DMاست با روش دیگری )به انتخاب  

CLASSES: BARD, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

G 

Gaseous Form 
level Transmutation-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 و دود(  )پانسمان()کیم گاز  V ،S ،Mاجزاء: 

  ساعت 1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

ی که پوشیده است یا حمل یم  کند، برای مدت زمان اسپل، تبدیل به یک ابر  موجودی مایل را لمس و او را همراه با هرچت  

د. رسد. یک موجود بدون جسم تحت تاثت  قرار نیم برسد، اسپل به پایان یم Hit Point 0کنید. اگر موجود به آلود یممه   گت 

تواند وارد فضای یک موجود  فوی  است. هدف یم  10روش حرکت او شعت پرواز  هنگایم که شخص در این فرم است، تنها 

های نجات  ( دارد و در تاس Resistanceهای غت  جادوی  مقاومت )دیگر شود و آن را اشغال کند. هدف مقابل آسیب 

Strength ،Dexterity  وConstitution   دارایAdvantage  های  های کوچک، دهانه تواند از سوراخ است. هدف یم

تواند سقوط کند و  کند. هدف نیم های کوچک عبور کند، هرچند با مایعات مانند سطح جامد برخورد یم باریک و حت  شکاف 

 ماند. ( یا به هر طریق  ناتوان است در هوا معلق یم Stunnedحت  هنگایم که شوکه )

ی که هدف  توان با هیچ تواند صحبت کند یا با اشیاء تعامل داشته باشد و نیم است نیم  هدف در حایل که به شکل ابر  چت  

 تواند حمله کند یا اسپل بزند. کند یا نگه داشته است به هر نحوی تعامل داشت. هدف نیم حمل یم 

CLASSES: SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ALCHEMIST ARTIFICER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT 
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FIGHTER, FOUR ELEMENTS MONK, LAND (UNDERDARK) DRUID, LAND DRUID, SPORES DRUID, SWARMKEEPER 

RANGER 

Gate 
level Conjuration-th9 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 ( gp 5,000)یک الماس به ارزش حداقل  V ،S ،Mاجزاء: 

  دقیقه 1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

دهد. پورتال یک  توانید در برد اسپل مشاهده کنید را به سطج دیگر از هست  پیوند یمسازید که فضای  خایل که یمپورتایل یم 

توانید پورتال را به هر سمت که انتخاب  یم فوت ایجاد کنید. شما  20تا   5توانید آن را به قطر دهانه دایره شکل است که یم 

 یم یم
 
 ماند. کنید جهت دهید. پورتال برای مدت زمان اسپل باق

شود یک جلو و یک پشت دارد. سفر از طریق پورتال تنها با وارد شدن از جلوی آن امکان پذیر  پورتال در هر سطح که ظاهر یم 

ی که این  ترین مکان خایل نسبت به پورتال ظاهر  شود و در نزدیک ح دیگر منتقل یم کار را بکند بالفاصله به سطاست. هر چت  

 شود. یم

های ایجاد شده توسط این اسپل در حضور خود یا  توانند مانع از باز شدن پورتالخدایان و دیگر فرمانروایان سطوح یم

 هرجای دیگر در دامنه خود شوند. 

کند(. اگر آن  یک موجود خاص را بگویید )نام مستعار، عنوان یا لقب کار نیم توانید نام کنید، یم وقت  این اسپل را اجرا یم 

شود و موجود از طریق آن به  موجود در سطج غت  از سطح فعیل شما باشد، پورتال در مجاورت موجود نام برده باز یم 

آورید و موجود  د بدست نیم شود. شما هیچ قدرت خایص علیه موجو ترین فضای خایل از پورتال سطح شما، منتقل یم نزدیک 

 داند عمل کند. ممکن است آنجا را ترک کند، به شما حمله کند یا شما را کمک کند. مناسب یم   DMآزاد است مطابق آنچه 

CLASSES: CLERIC, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Geas 
level Enchantment-th5 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 Vاجزاء: 

 روز  30مدت: 

 جادوی  یم به موجودی که در برد اسپل مشاهده یم 
دهید و آن را مجبور به انجام برچ  خدمات یا به خودداری از  کنید فرمای 

موفق شود یا برای    Wisdom Saving Throwکنید. اگر موجود زبان شما را بفهمد، باید در یک  انجام یک یا هر فعالیت  یم 

در حایل که موجود شیفته شما است، هر بار که به طور مستقیم بر خالف  ( شما شود. Charmedمدت اسپل شیفته ) 

شود، اما نه بیشت  از یک بار در روز. موجودی که نتواند  متحمل یم  5d10 Psychic Damageالعمل شما عمل کند، دستور 

د. شما را بفهمد تحت تاثت  اسپل قرار نیم   گت 

جز فرمای  که منجر به مرگ حتیم شود. اگر دستور خودکیسر صادر کنید، اسپل   توانید هر فرمای  را انتخاب کنید، بهشما یم 

 رسد. به پایان یم 

نت     Wishو  Remove Curse ،Greater Restorationهای توانید با استفاده از یک اکشن اسپل را خانمه دهید. اسپل یم

 توانند به اسپل خاتمه دهند. یم

سال افزایش   1مدت آن به کنید، اجرا یم  8یا   7هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

های ذکر  اسپل تا زمای  که توسط ییک از اسپل کنید، اجرا یم 9هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول یابد.  یم

 ماند. شده پایان نیابد باق  یم 

CLASSES: BARD, CLERIC, DRUID, PALADIN, WIZARD 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, CROWN PALADIN, DIVINE SOUL SORCERER, 

ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 
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Gentle Repose 
level Necromancy (Ritual)-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 های جسد، که باید برای مدت زمان اسپل آنجا باق  بماند( )کیم نمک و یک سکه میس روی هر یک از چشم V ،S ،Mاجزاء: 

 روز  10مدت: 

 محافظت یم جنازه یا بقایای دیگری را لمس یم 
ی

تواند تبدیل به  شود و نیم کنید. برای مدت اسپل، هدف مقابل پوسیدیک

Undead  (شود. مرده متحرک ) 

 را افزایش یم این اسپل همچنی   محدو 
ی

تاثت  این  های  که هدف تحت دهد، زیرا روز دیت زمای  برای برگرداندن هدف به زندیک

ی یم   شوند. حساب نیم   Raise Deadهای  مانند  کند در محدوده زمای  اسپل اسپل ست 

CLASSES: CLERIC, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, GRAVE CLERIC, 

SPORES DRUID 

Giant Insect 
level Transmutation-th4 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

برد اسپل برای مدت  ( را در  Scorpion( یا یک عقرب )Bee(، پنج زنبور )Spider(، سه عنکبوت ) Centipedeتا حداکتر ده هزارپا ) 

شود، به  ( خود تبدیل یم Giantپیکر )کنید. هر هدف به نسخه غول ها تبدیل یم پیکر آن های طبییع غول زمان اسپل به نسخه 

 شود. ( تبدیل یم Giant Centipedeپیکر )طور مثال هزارپا به هزارپای غول 

آمار و ارقام این   DMکند. هر دور در نوبت شما عمل یم کند و در مبارزه، در  هر موجود از دستورات شفایه شما اطاعت یم 

 کند. ها را حل یم های آن موجودات را دارد و حرکات و اکشن 

برسد، یا تا زمای  که از اکشن خود برای مرخص کردن اثر استفاده    0یک موجود برای مدت زمان اسپل، یا تا زمای  که به جان 

 ند. ما پیکر خود باق  یمنکنید، به شکل غول 

DM   ممکن است به شما امکان انتخاب اهداف دیگری را بدهد. به عنوان مثال، اگر یک زنبور عسل را تغیت  دهید، ممکن

 پیکر داشته باشید. است یک زنبور عسل غول 

CLASSES: DRUID 

Glibness 
level Transmutation-th8 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

  Vاجزاء: 

 ساعت  1مدت: 

جایگزین کنید.   15توانید عدد آمده را با  ریزید، یم یم Charisma Checkتا زمای  که اسپل به پایان برسد، هنگایم که تاس  

ی که شما یم   دهند که شما راستگو هستید. گویید، جادوهای تعیی   راست و دروغ نشان یم عالوه بر این بدون توجه به چت  

CLASSES: BARD, WARLOCK 
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Globe of Invulnerability 
level Abjuration-th6 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت(  10خود )شعاع  ب

 شود( ای یا بلوری که با پایان اسپل خرد یم)یک مهره شیشه V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

 یمآید و برای مدت فوی  اطراف شما بوجود یم 10حرکت و سوسو زننده در شعاع سدی ی  
 
 ماند. زمان اسپل باق

تواند روی موجودات یا اشیاء درون آن تاثت  بگذارد، حت  اگر  تر که از خارج سد اجرا شود نیم یا پایی     5گونه اسپل لول هیچ 

تواند موجودات و اشیاء درون سد را هدف قرار دهد، اما  اسپل با استفاده از اسپل اسالت باالتری اجرا شود. چنی   اسپیل یم 

 جادوهای  خارج یم ل هیچ اثری بر آن اسپ
، ناحیه درون سد از مناطق تحت تاثت  چنی    شود. ها ندارد. همچنی  

،  6کنید، به ازای هر لول باالتر از  تر اجرا یم یا باال   7هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 د. شو های یک لول باالتر یمسد مانع اسپل 

CLASSES: SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Glyph of Warding 
level Abjuration-rd3 

 ساعت  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 کند( ، که اسپل مرصف یمgp 200)عود و الماس پودر شده به ارزش حداقل  V ،S ،Mاجزاء: 

 ( یا فعال شود Dispelتا زمای  که باطل )مدت: 

کند. شما آن را روی یک  کنید که بعدا یک اثر جادوی  ایجاد یم ( حک یم Glyphکنید، یک عالمت )وقت  این اسپل را اجرا یم 

دیوار( یا درون یک یسر  قابل بسته شدن )مانند کتاب، طومار یا صندوق گنج( برای پنهان  سطح )مانند مت   یا قسمت  از کف یا 

فوت از جای    10فوت را پوشش دهد. اگر سطح یا جسم بیش از  10تواند مساحت  تا قطر  کنید. عالمت یم کردن آن، حک یم 

 رسد. ال شدن به پایان یم شود و اسپل بدون فعکه این اسپل را اجرا کردید منتقل شود، عالمت شکسته یم 

اسپل شما دارد تا   DCموفق در برابر   Intelligence (Investigation)این عالمت تقریبا نامری  است و نیاز به یک تاس 

 پیدا شود. 

ی باعث فعال شدن عالمت یم هنگام اجرای اسپل، تصمیم یم  ید که چه چت   های  که روی یک سطح  شود. برای عالمت گت 

لمس یا ایستادن روی عالمت، برداشی   یسر   شود: به طور معمول از ییک از این موارد برای فعال شدن استفاده یم اند،  حک شده 

برای  پوشاند، نزدیک شدن به فاصله معیت  از عالمت یا دستکاری شیت  که عالمت بر روی آن حک شده است. دیگری که عالمت را یم

باز کردن آن شود: ور معمول از ییک از این موارد برای فعال شدن استفاده یماند، به طهای  که درون یک یسر  حک شده عالمت 

شود، این اسپل به پایان  هنگایم که یک عالمت فعال یم جسم، نزدیک شدن به فاصله معیت  از یسر  یا دیدن یا خواندن عالمت. 

 رسد. یم

ا شما یم   توانید دلیل فعال شدن را بیشت  اصالح کنید تا اسپل فقط در شر
ی

ییک موجود  یط خاص یا با توجه به ویژیک های فت  

تواند علیه شیاطی   باشد( یا گرایش اخالق  موجود فعال شود.  )مانند قد یا وزن(، نوع موجود )به عنوان مثال، عالمت یم 

ایظ برای موجودای  که عالمت را فعال نیم همچنی   یم  خاص را به  ای کنند تعیی   کنید، مانند کسای  که گذرواژه توانید شر

 آورند. زبان یم 

 را انتخاب کنید.  Spell Glyphیا  Explosive Runesهنگام حک کردن عالمت، 

Explosive Runes :کند. کره از فوت به مرکزیت خود فوران یم 20ای به شعاع هنگام فعال شدن، عالمت با انرژی جادوی  در کره

بریزد. در صورت شکست، به موجود  Dexterity Saving Throwباید یک تاس کند. هر موجود در منطقه، ها و زوایا عبور یمگوشه

5d8  آسیب از نوعAcid ،Cold ،Fire ،Lightning  یاThunder شود و در  کنید( وارد یم)نوع را هنگام حک کردن عالمت مشخص یم

 صورت موفقیت، نییم از آن مقدار. 

Spell Glyph : ه کرده و آن را به عنوان بخیسر از ایجاد عالمت اجرا  تر )که آن یا پایی    3یک اسپل لول را آماده دارید( را در عالمت ذخت 

ه شده با این روش هیچ اثر فوری ندارد. هنگایم که عالمت فعال  کنید. اسپل باید یک موجود یا منطقهیم د. اسپل ذخت  ای را هدف بگت 

ه شده اجرا یمیم د. اگر موجودی که باعث فعال شدن عالمت شده است هدف قرار یم شود. اگر اسپل هدف دارد،شود، اسپل ذخت  گت 

دهد، منطقه بر روی آن موجود متمرکز است. اگر اسپل موجودات متخاصم احضار کند یا اشیا یا ای را تحت تاثت  قرار یماسپل ناحیه



t.me/YadollahDnD Yadollah’s Guide to D&D YadollahDnD.ir 

 
 

432 

کنند. اگر اسپل نیاز به تمرکز دارد، تا آن حمله یمها تا جای  که ممکن است نزدیک به هدف ظاهر شده و به های مرص  ایجاد کند، آنتله

 یابد. پایان مدت زمان کامل خود ادامه یم

به    Explosive Runes کنید، درتر اجرا یم یا باال  4هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

توانید هر اسپیل با همان لول استفاده  ، یم Spell Glyphیابد. در افزایش یم  1d8، آسیب وارد شده از 3ازای هر لول باالتر از  

ه کنید.  Glyph of Wardingشده برای اجرای   را ذخت 

CLASSES: ARTIFICER, BARD, CLERIC, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH 

KNIGHT FIGHTER 

Goodberry 
level Transmutation-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 )یک شاخه دارواش(  V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

تواند از اکشن خود شود که برای مدت زمان اسپل جادوی  هستند. یک موجود یم توت در دست شما ظاهر یم   10حداکتر 

 برای یک موجود برای  شفا یم   Hit Point 1برای خوردن یک توت استفاده کند. خوردن یک توت 
 
دهد و هر توت تغزیه کاق

 یک روز است. 

 دهند. سپل مرصف نشده باشند، قدرت خود را از دست یم ساعت پس از اجرای ا  24ها تا اگر توت 

CLASSES: DRUID, RANGER 

Grasping Vine 
level Conjuration-th4 

 بونس اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

 در فضای  خایل به انتخاب شما که یم ( ایجاد یم Vineتایک )
زند. وقت  این  توانید در محدوده ببینید، جوانه یم کنید که از زمی  

توانید ببینید حمله کند.  فوی  آن که یم  30توانید تاک را هدایت کنید تا به موجودی در فاصله  کنید، یم اسپل را اجرا یم 

 فوت به سمت تاک کشیده شود.  20موفق شود یا مستقیما   Dexterity Saving Throwموجود باید در یک 

توانید با یک بونس اکشن تاک را هدایت کنید تا در هر نوبت خود به همان موجود یا  تا زمای  که اسپل به پایان برسد، یم 

 موجودی دیگر حمله کند. 

CLASSES: DRUID, RANGER 

SUBCLASSES: NATURE CLERIC 

Grease 
level Conjuration-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 )کیم پوست خوک یا کره(  V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1 مدت: 

پوشاند و آن را برای مدت زمان اسپل به  ای در برد اسپل است یم فوی  که مرکز آن نقطه  10چری  لت   زمی   را در یک مرب  ع 

Difficult Terrain  ( )کند. تبدیل یم زمیت  دشوار 

موفق    Dexterity Saving Throwشود، هر موجود که در منطقه آن ایستاده است باید در یک هنگایم که چری  ظاهر یم 

رساند نت   باید تاس  شود یا نوبت خود را در آنجا به پایان یم (. موجودی که وارد منطقه یم Proneشود یا روی زمی   بیفتد )

 نجات بریزد. 
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CLASSES: ARTIFICER, WIZARD 
SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Greater Invisibility 
level Illusion-th4 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر   مدت: 

ی که هدف پوشیده است یا حمل  ( یمInvisibleکنید تا پایان اسپل نامری  )شما یا موجودی که شما لمس یم  شوید. هر چت  

 کند نت   تا زمای  که با هدف بماند نامری  است. یم

CLASSES: BARD, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ARCHFEY WARLOCK, ARMORER ARTIFICER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, 

GENIE (DJINNI) WARLOCK, GLOOM STALKER RANGER, LAND (UNDERDARK) DRUID, LAND DRUID, TWILIGHT CLERIC, 

UNDEAD WARLOCK 

Greater Restoration 
level Abjuration-th5 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 شود( ، که توسط اسپل مرصف یمgp 100)گرد الماس به ارزش حداقل  V ،S ،Mاجزاء: 

 آی   مدت: 

ید. یم کنید تا اثر ناتوان کننده کنید و آن را با انرژی مثبت آغشته یم موجودی را لمس یم    ای را از بی   بت 
ی

توانید سطح خستیک

(Exhaustion  :هدف را یک لول کاهش دهید یا ییک از آثار زیر را بر روی هدف پایان دهید ) 

 کرده است  (Petrifiedکوب )( یا میخCharmedیک اثر که هدف را شیفته ) •

  جادوی  اجرا شده است  •
 یک نفرین، شامل نفریت  که به دلیل استفاده از یک یسر

 هدف را کاهش داده است.  Hit Pointیک اثر که حداکتر  •
CLASSES: ARTIFICER, BARD, CLERIC, DRUID 

SUBCLASSES: CELESTIAL WARLOCK, CLOCKWORK SOUL SORCERER, DIVINE SOUL SORCERER, PEACE CLERIC 

Guardian of Faith 
level Conjuration-th4 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 Vاجزاء: 

 ساعت  8 مدت: 

توانید در محدوده  شود و برای مدت زمان اسپل در فضای  خایل به انتخاب شما که یم ظاهر یم Largeمانند یک نگهبان روح 

کند به جز شمشت  و ست  تابنایک که نماد خدای شما بر آن نقش بسته  ماند. نگهبان آن فضا را اشغال یم ببینید، معلق یم 

ی از آن مشخص نیست.   است، چت  

فوی  نگهبان وارد شود، باید یک    10ای اولی   بار در یک نوبت، به فضای  در فاصله هر موجودی که با شما دشمن باشد و بر 

شود و در صورت  وارد یم   Radiant Damage 20بریزد. در صورت شکست، به موجود   Dexterity Saving Throwتاس 

 شود. آسیب وارد کند ناپدید یم   60موفقیت در تاس نجات، نییم از آن. نگهبان زمای  که در مجموع 

CLASSES: CLERIC 

SUBCLASSES: CELESTIAL WARLOCK, CROWN PALADIN, DEVOTION PALADIN, DIVINE SOUL SORCERER, LIFE CLERIC, 

LIGHT CLERIC 
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Guards and Wards 
level Abjuration-th6 

 دقیقه  10زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

و یک میله نقره کوچک به ارزش   Umber Hulk)عود، مقدار کیم گوگرد و روغن، یک نخ گره خورده، مقدار کیم خون  V ،S ،Mاجزاء: 

 ( gp 10حداقل 

 ساعت  24 مدت: 

ی ایجاد یم  فوی  یا بیست و پنج مرب  ع   5فوت مرب  ع، یا صد مرب  ع  50فوت مرب  ع از فضای کف )مساحت   2500کنید که تا ست 

( را محافظت یم  10 د. فوت ارتفاع داشته باشد و شکل دلخواه شما را یم  20تواند تا کند. منطقه محصور شده یم فوی  گت 

یط که بتوانید هنگام اجرای اسپل وارد هر  توانید چند طبقه از یک دژ را با تقسیم منطقه بی   آن یم ها محافظت کنید، به شر

 منطقه مجاور شوید. 

ند.  توانکنید، یم وقت  این اسپل را اجرا یم  ید افرادی را تعیی   کنید که تحت تاثت  یک یا همه اثرات انتخای  شما قرار نگت 

 ای را تعیی   کنید که وقت  با صدای بلند صحبت  گفته شود، گوینده را از اثرات مصون نگه دارد. توانید گذرواژه همچنی   یم 

 ند: کاثرات زیر را در منطقه محافظت شده ایجاد یم  Guards and Wardsاسپل 

کند. عالوه بر این، در هر  ( یم Heavily Obscuredها را به شدت مبهم )های محصور را پر کرده و آن مه تمام راهرو راهروها. 

درصدی است که باور کند در   50تقاطع یا گذرگاه انشعای  که امکان انتخاب جهت است، برای هر موجود غت  از شما امکان 

 کند. حرکت یم  جهت مخالف آنچه انتخاب کرده است

اند. عالوه بر این،  قفل شده Arcane Lockشوند، گوی  با اسپل  همه درها در محوطه محصور به طرز جادوی  قفل یم درها. 

ها را به صورت بخش  ( بپوشانید تا آن Minor Illusionتوانید تا ده در را با یک توهم )معادل یسر  ساخته شده توسط یم

 ساده دیوار نشان دهید. 

د، طوری که اسپل  های منطقه محصور را یم تار عنکبوت تمام پله   ها. پله سپل فعال  اجرا شده باشد. هنگایم که ا  Webگت 

 کنند. دقیقه دوباره رشد یم   10باشد، تارها در صورت سوخی   یا پاره شدن بعد از 

 توانید ییک از اثرات جادوی  زیر را در محدوده محصور دژ مورد نظر خود قرار دهید. یم اثر اسپل دیگری. 

ها تا زمای  که اسپل در  ه چراغ توانید یک برنامه ساده تعیی   کنید کقرار دهید. یم   Dancing Lightsدر چهار راهرو   •

 شود. جریان است تکرار یم 

 قرار دهید.  Magic Mouthدر دو مکان   •

شوند. در صورت پراکنده  اید ظاهر یم های  که تعیی   کرده قرار دهید. بخارها در مکان  Stinking Cloudدر دو مکان  •

 گردد. یم دقیقه باز   10شدن توسط باد هنگایم که اسپل در جریان است، اثر ظرف 

 ثابت در یک راهرو یا اتاق قرار دهید.   Gust of Windیک  •

فوت مرب  ع انتخاب کنید و هر موجود که وارد منطقه    5را در یک مکان قرار دهید. مساحت  تا    Suggestionیک   •

 کند. را دریافت یم  Suggestionشود یا از آن عبور کند به صورت ذهت  

اجرا شده علیه یک اثر خاص، در صورت موفق   Dispel Magicکند. یک اسپل کل منطقه محصور شده جادو تشعشع یم 

 کند. بودن فقط آن اثر را حذف یم 

 توانید با استفاده از این اسپل هر روز به مدت یک سال، یک ساختار دائما محافظت شده ایجاد کنید. یم

CLASSES: BARD, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Guidance 
Divination Cantrip 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر   مدت: 

بریزد و عدد آمده را به یک تاس توانای    1d4تواند کنید. یک بار قبل از پایان اسپل، هدف یمیک موجود مایل را لمس یم 

(Ability Check خود اضافه کند. هدف یم ) رسد. تواند تاس را قبل یا بعد از ریخی   تاس توانای  بریزد. سپس اسپل به پایان یم 
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CLASSES: ARTIFICER, CLERIC, DRUID 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER, NATURE CLERIC, SPIRITS BARD, STARS DRUID 

Guiding Bolt 
level Evocation-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 V ،Sاجزاء: 

 ( Roundدور ) 1 مدت: 

  Ranged Spell Attackکند. یک  کنید حرکت یم یک پرتو نور به شعت به سمت موجودی در برد اسپل که شما انتخاب یم 

کند و به لطف نوری کم و عرفای   دریافت یم   4d6 Radiant Damageعلیه هدف انجام دهید. در صورت موفقیت، هدف 

 دارد.   Advantageدرخشد، تا قبل از پایان نوبت بعدی شما، حمله بعدی علیه هدف که روی هدف یم 

،  1کنید، به ازای هر لول باالتر از تر اجرا یم یا باال  2هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  1d6ب اسپل آسی

CLASSES: CLERIC 

SUBCLASSES: CELESTIAL WARLOCK, DIVINE SOUL SORCERER, GLORY PALADIN, STARS DRUID 

Gust of Wind 
level Evocation-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
(  60خود )خط ب  فوی 

 )یک دانه حبوبات(  V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر   مدت: 

یابد. هر  کنید با قدرت جریان یمفوت عرض از شما به جهت  که انتخاب یم  10فوت طول و   60یک خط باد شدید با 

وع یم  فوت از شما در   15موفق شود یا   Strength Saving Throwکند، باید در یک  موجودی که نوبت خود را در خط شر

 جهت خط دور شود. 

 فوت حرکت خرج کند.  2شود فوت که به شما نزدیک یم  1  هر موجود در خط باید به ازای هر 

کند. های مشابه محافظت نشده در آن منطقه را خاموش یم ها و شعله ها، مشعل کند و شمعباد گاز یا بخار را پراکنده یم 

، باعث یم  ن  درصدی خاموش شد 50ها وحشیانه برقصند و احتمال های محافظت شده مانند فانوس شود شعله همچنی  

 ها وجود دارد. آن

توانید جهت حرکت خط را از سمت خود تغیت   های خود قبل از پایان اسپل، یم به عنوان یک بونس اکشن در هر یک از نوبت 

 دهید. 

CLASSES: DRUID, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, FATHOMLESS WARLOCK, FOUR ELEMENTS 

MONK, GENIE (DJINNI) WARLOCK, TEMPEST CLERIC 

H 

Hail of Thorns 
level Conjuration-st1 

 اکشنبونس  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 Vاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

به زدید، این اسپل بارای  از خار ایجاد یم  کند که از  دفعه بعدی که قبل از پایان اسپل به موجودی با حمله مسلح از دور رص 

فوی  آن باید یک   5زند. عالوه بر تاثت  عادی حمله، هدف حمله و هر موجود در فاصله سالح یا مهمات دوربرد شما جوانه یم
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Dexterity Saving Throw  .1یک موجود در صورت شکست در این تاس بریزدd10 Piercing Damage   و در صورت

 کند. موفقیت نییم از آن را دریافت یم 

،  1کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم  2هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 (. 6d10یابد )تا حداکتر افزایش یم  1d10آسیب اسپل 

CLASSES: RANGER 

Hallow 
level Evocation-th5 

 ساعت  24زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 ( کند که اسپل مرصف یم  gp 1,000ها و عودهای  به ارزش حداقل گیاهان، روغن) V ،S ،Mاجزاء: 

 ( شود Dispelledتا زمای  که باطل )مدت: 

  60توانید شعایع تا حداکتر کنید. ناحیه یم ای را لمس کرده و ناحیه اطراف آن را با قدرت مقدس )یا نامقدس( پر یم نقطه 

است، اسپل شکست    Hallowای باشد که از قبل تحت تاثت  یک اسپل فوت داشته باشد و در صوری  که شعاع شامل ناحیه 

د. ر قرار یم خورد. منطقه تحت تاثت  در معرض اثرات زییم  گت 

توانند  ( نیم Undead( و مردگان متحرک ) Fiend(، شیطای  )Fey(، پری )Elemental(، عنارصی )Celestialاول، موجودات آسمای  ) 

( یا  Frightened(، هراسان )Charmedتوانند موجودات درون منطقه را شیفته ) وارد منطقه شوند، همچنی   چنی   موجودای  نیم 

کنند. هر موجودی که توسط همچی   موجودی شیفته، هراسان یا ترصف شود دیگر با ورود به این منطقه  (  Possessترصف )

 توانید یک یا چند نوع از آن موجودات را از این اثر حذف کنید. شیفته، هراسان یا ترصف شده نیست. یم

ارائه شده است   DMنتخاب کنید یا اثری که توسط  توانید یک اثر اضاق  را به منطقه متصل کنید. اثر را از لیست زیر ا ثانیا، یم 

توانید تعیی   کنید که این اثر بر همه  گذارند؛ یم را انتخاب کنید. برچ  از این اثرات بر موجودات داخل منطقه تاثت  یم 

وی یم   که از خدای یا رهت  خایص پت 
ها اعمال ل ها یا ترو کنند، یا موجودای  از نوع خاص مانند اورک موجودات، موجودای 

د، برای اولی   بار در یک نوبت وارد منطقه اسپل شود یا نوبت خود را  شود. وقت  موجودی که یم یم تواند تحت تاثت  قرار بگت 

وع کند، یم  بریزد. با موفقیت، موجود تا زمان خروج از منطقه، اثر اضاق     Charisma Saving Throwتواند یک  در آنجا شر

د. را نادیده یم   گت 

سند )موجودات تحت تاثت  نیم اعت.  شج  (. Frightenedتوانند هنگام حضور در منطقه بت 

 نور جادوی  ایجاد شده توسط اسپل تارییک منطقه را فرا یم تاریگ. 
د. نور معمویل و همچنی   تر از اسپل  های  با لول پایی   گت 

 روشن کنند. توانند منطقه را ، نیم Hallowاسالت استفاده شده برای اجرای اسپل 

د. تارییک جادوی  ایجاد شده توسط اسپل نور روشن منطقه را فرا یم روشت  روز.   تر از اسپل اسالت  های  با لول پایی   گت 

 توانند نور را خاموش کنند. ، نیم Hallowاستفاده شده برای اجرای اسپل 

کنند،  ( پیدا یم Resistanceاب شما مقاومت )موجودات تحت تاثت  در منطقه در برابر یک نوع آسیب به انتخ  حفاظت انرژی. 

 .Slashingو   Bludgeoning ،Piercingبجز 

(  Vulnerabilityموجودات تحت تاثت  در منطقه در برابر یک نوع آسیب به انتخاب شما آسیب پذیر )  آسیب پذیری انرژی. 

 . Slashingو  Bludgeoning ،Piercingشوند، بجز یم

احت ابدی.   ( تبدیل کرد. Undeadتوان به مرده متحرک ) در منطقه را نیم   اجساد مردهاسیر

عدی. 
ُ
های خارج ُبعدی یا بی   سطوچ حرکت یا  توانند با استفاده از تلپورت یا روش موجودات تحت تاثت  نیم تداخل فوق ب

 سفر کنند. 

 (. Frightenedترسند )موجودات تحت تاثت  هنگایم که در منطقه هستند یم   ترس. 

 تواند به آن برسد. تواند از داخل منطقه پخش شود و هیچ صدای  نیم صدای  نیم   هیچسکوت.  

یک ندارند. موجودات تحت تاثت  یم   ها. زبان  توانند با هر موجود دیگری در منطقه ارتباط برقرار کنند، حت  اگر زبان مشت 

CLASSES: CLERIC 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER, FIEND WARLOCK 
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Hallucinatory Terrain 
level Illusion-th4 

 دقیقه  10زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  300ب

 ( یک سنگ، یک شاخه و کیم گیاه ست   ) V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  24مدت: 

 از نظر ظاهر، صدا و بو شبیه به انواع دیگری از زمی   طبییع یم   150زمی   طبییع را در یک مکعب  
کنید. بنابراین،  فوی 

ای را شبیه باتالق، تپه، شکاف یا برچ  از مناطق دشوار یا صعب العبور دیگر کنید. یک حوضچه را  توانید زمی   باز یا جاده یم

ار، یک پرتگاه را شبیه یک شیب مالیم یا رودخانه یم ای عریض و هموار جلوه  ای پر از صخره را مانند جاده توان شبیه یک چمت  

ات و موجودات درون منطقه تغیت  ظاهر نیم ها و ساختارهداد. ساختمان  دهند. ای مصنویع، تجهت  

 
ی

شوند. اگر  شوند به احتمال زیاد متوجه توهم یم های لمیس زمی   بدون تغیت  است، بنابراین موجودای  که وارد منطقه یم ویژیک

 Intelligenceتاس  یکتواند با ریخی   تفاوت با لمس آشکار نباشد، موجودی که با دقت توهم را برریس کند، یم

(Investigation)   مقابلDC   اسپل شما، متوجه توهم بشود. موجودی که توهم را نسبت به آنچه در حقیقت هست

 بیند. دهد، آن را به عنوان تصویری مبهم چیده شده روی زمی   یم تشخیص یم 

CLASSES: BARD, DRUID, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, LAND (DESERT) DRUID, LAND DRUID 

Harm 
level Necromancy-th6 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

 Constitutionکنید. هدف باید یک توانید در برد اسپل ببینید استفاده یم یک بیماری بدخیم را علیه موجودی که یم 

Saving Throw   ،14بریزد. در صورت شکست در تاس نجاتd6 Necrotic Damage   و در صورت موفقیت نییم از آن

کاهش دهد. اگر هدف در تاس نجات شکست    1هدف را به زیر  Hit Pointتواند شود. آسیب نیم آسیب به هدف وارد یم 

یابد. هر اثری که بیماری را بر  ساعت برابر با آسیت  که از اسپل دیده کاهش یم  1او برای   Maximum Hit Pointبخورد، 

ان عادی برگردد. یم   کند، اجازهطرف یم   موجود به مت  
 دهد قبل از گذر زمان مورد نیاز، جان حداکتر

CLASSES: CLERIC 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER 

Haste 
level Transmutation-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

ینتراشه) V ،S ،Mاجزاء:   ( بیانای از ریشه شت 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

آن اضافه   ACبه   2+شود، بینید. تا زمان پایان اسپل، شعت هدف دو برابر یم موجودی را انتخاب کنید که در برد اسپل یم 

است و در هر نوبت خود یک اکشن اضاق  دارد. این اکشن   Advantageدارای   Dexterity Saving Throwشود، در یم

استفاده   Use an Objectیا  Dash ،Hide ،Disengageیک حمله مسلح(، )فقط   Attackهای تواند برای اکشن فقط یم 

 شود. 

حایل بر تواند حرکت کند یا اکشن داشته باشد، زیرا موچ  از ی  رسد، هدف تا نوبت بعدی خود نیم هنگایم که اسپل به پایان یم 

 شود. او وارد یم 

CLASSES: ARTIFICER, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, GLORY 

PALADIN, HORIZON WALKER RANGER, LAND (GRASSLAND) DRUID, LAND DRUID, VENGEANCE PALADIN 
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Heal 
level Evocation-th6 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

 Hit 70شود شود و باعث یمبینید. موچ  از انرژی مثبت به هدف وارد یم موجودی را انتخاب کنید که در برد اسپل یم 

Point   (  به نابینای 
( و هرگونه بیماری که هدف دچارش است  Deafened(، ناشنوای  ) Blindedبازیای  کند. این اسپل همچنی  

ی بر سا پایان یم   ( ندارد. Undead( یا مردگان متحرک ) Constructsها )زه دهد. این اسپل هیچ تاثت 

،  6کنید، به ازای هر لول باالتر از  یا باالتر اجرا یم   7هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

ان   یابد. عدد افزایش یم   10بازیای  شده  Hit Pointمت  

CLASSES: CLERIC, DRUID 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER 

Healing Word 
level Evocation-st1 

 بونس اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 Vاجزاء: 

 آی  مدت: 

 Hit Pointشما  1d4 + Spellcasting Ability Modifierتوانید در برد اسپل مشاهده کنید به مقدار یک موجود که یم 

ی بر سازه بازیای  یم   ( ندارد. Undead( یا مردگان متحرک )Constructsها ) کند. این اسپل هیچ تاثت 

،  1کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم  2هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

ان   یابد. یم افزایش  1d4بازیای  شده  Hit Pointمت  

CLASSES: BARD, CLERIC, DRUID 

SUBCLASSES: ALCHEMIST ARTIFICER, DIVINE SOUL SORCERER 

Heat Metal 
level Transmutation-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 (یک تکه آهن و آتش) V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

توانید در برد اسپل مشاهده  یک یسر  فلزی ساخته شده مانند سالح فلزی یا زره فلزی سنگی   یا متوسط را انتخاب کنید که یم 

ییک با یسر  داشته باشد، هنگام اجرای اسپل  کنید. شما باعث یم  شوید که جسم داغ و قرمز شود. هر موجودی که تماس فت  

2d8 Fire Damage   توانید در هر نوبت خود از یک بونس اکشن استفاده کنید تا  کند. تا زمان پایان اسپل، یم دریافت یم

 دوباره این آسیب را برسانید. 

 Constitution Savingاگر موجودی یسر  را در دست گرفته یا پوشیده باشد و این آسیب را دریافت کند، باید در یک  

Throw    وع نوبت بعدی شما در تاس موفق شود یا در صورت امکان یسر های   را بیندازد. در صوری  که یسر  را رها نکند، تا شر

 دارد.  Disadvantage( خود Ability Check( و توانای  ) Attack Rollحمله )

،  2التر از کنید، به ازای هر لول با یا باالتر اجرا یم  3هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  1d8آسیب اسپل 

CLASSES: ARTIFICER, BARD, DRUID 

SUBCLASSES: FORGE CLERIC 
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Hellish Rebuke 
level Evocation-st1 

 دهید فوی  خود که قابل مشاهده است انجام یم 60اکشن، که در واکنش به آسیب دیدن توسط موجودی در ری 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

شود. های جهنیم احاطه یم ای با شعله کنید و موجودی که به شما آسیب رسانده است برای لحظه با انگشت اشاره یم 

و در صورت موفقیت نییم   2d10 Fire Damageبریزد. در صورت شکست   Dexterity Saving Throwموجود باید یک 

 کند. از آن مقدار آسیب را دریافت یم 

،  1کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم  2هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  1d10آسیب اسپل 

CLASSES: WARLOCK 

SUBCLASSES: OATHBREAKER PALADIN 

Heroes’ Feast 
level Conjuration-th6 

 دقیقه  10زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 ( کند ، که اسپل مرصف یمgp 1,000یک کاسه جواهرکاری شده به ارزش حداقل ) V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

کشد و در پایان این  ساعت طول یم  1العاده. مرصف این ضیافت کنید، شامل غذا و نوشیدی  فوق ضیافت  بزرگ برگزار یم 

شوند. حداکتر دوازده موجود  ساعت به پایان نرسد ظاهر نیم  1مثبت ضیافت تا زمای  که این  شود. آثار زمان ناپدید یم 

کت کنند. یم  توانند در این ضیافت شر

کت یم یابد، در  ها شفا یم ها و سم آورد. این موجود از همه بیماری دست یم کند چنید مزیت به موجودی که در این ضیافت شر

ریزد.  یم  Advantageخود را با   Wisdomهای نجات شود و تمام تاس ( مصون یم Frightened( و ترس )Poisonبرابر سم )

Maximum Hit Point    آن نت 
ان افزایش یم  2d10حداکتر کند. این مزایا  آن نت   کسب یم  Hit Pointیابد و به همان مت  

 آورند. ساعت دوام یم 24

CLASSES: CLERIC, DRUID 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER 

Heroism 
level Enchantment-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

شود. تا زمای  که اسپل به پایان برسد، این موجود از ترسیدن  کنید با شجاعت آغشته یم موجودی مایل که او را لمس یم 

(Frightened وع هر   Spellcasting Modifier( برابر با Temporary Hit Pointنوبت خود جان موقت )( مصون است و در شر

 دهد. مانده از این اسپل را از دست یم کند. با پایان اسپل، هدف هرگونه جان موقت باق  شما کسب یم 

،  1د، به ازای هر لول باالتر از کنییا باالتر اجرا یم  2هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 توانید یک موجود اضافه را هدف قرار دهید. یم

CLASSES: BARD, PALADIN 

SUBCLASSES: BATTLE SMITH ARTIFICER, GLORY PALADIN, ORDER CLERIC, PEACE CLERIC 



t.me/YadollahDnD Yadollah’s Guide to D&D YadollahDnD.ir 

 
 

440 

Hex 
level Enchantment-st1 

 بونس اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  90ب

 (چشم سنگ شده سمندر آی  ) V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

کنید. تا زمای  که اسپل به پایان برسد، هر زمان که شما با یک حمله به هدف  کنید را نفرین یم موجودی که در برد مشاهده یم 

به بزنید،   ، یک توانای  )اضافه به هدف وارد یم  1d6 Necrotic Damageرص  ( را هنگام اجرای اسپل  Abilityشود. همچنی  

 دارد.  Disadvantageشوند های  که با توانای  انتخاب شده انجام یم Ability Checkانتخاب کنید. هدف در 

توانید در نوبت بعدی خود از یک بونس اکشن برای نفرین  برسد، یم  Hit Point 0اگر تا قبل از پایان این اسپل، هدف به 

 ید. کردن یک موجود جدید استفاده کن

 کند. در صوری  که بر هدف اجرا شود این اسپل را زودتر از موعد تمام یم Remove Curseاسپل  

توانید تمرکز خود بر روی  یم کنید، اجرا یم  4یا  3هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

توانید تمرکز  یم کنید، اجرا یم  یا باالتر  5با استفاده از اسپل اسالت لول   هنگایم که این اسپل را ساعت حفظ کنید.   8اسپل را تا 

 ساعت حفظ کنید.   24خود بر روی اسپل را تا 

CLASSES: WARLOCK 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER 

Hold Monster 
level Enchantment-th5 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  90ب

 ( قطعه کوچک و صاف آهنیک ) V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

موفق    Wisdom Saving Throwتوانید در برد اسپل مشاهده کنید را انتخاب کنید. هدف باید در یک یک موجود که یم 

ی بر مردگان متحرک ) Paralyzedشود یا برای مدت زمان اسپل فلج ) در پایان  ( ندارد. هدف Undead( شود. این اسپل هیچ تاثت 

 یابد. تواند یک تاس نجات دیگر بریزد. در صورت موفقیت، اسپل روی هدف پایان یم هر نوبت خود یم 

،  5به ازای هر لول باالتر از کنید، اجرا یم  یا باالتر   6هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

ی، موجودات باید در  قرار دهید. هنگام هدف توانید یک موجود اضافه را هدف یم  فوی  یکدیگر باشند.  30گت 

CLASSES: BARD, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 
SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, MONSTER 

SLAYER RANGER, REDEMPTION PALADIN, VENGEANCE PALADIN, WAR CLERIC, WATCHERS PALADIN 

Hold Person 
level Enchantment-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 ( یک قطعه کوچک و صاف آهن) V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

 Wisdom Savingتوانید در برد اسپل مشاهده کنید را انتخاب کنید. هدف باید در یک  ( که یم Humanoidانسان )یک شبه 

Throw  ( موفق شود یا برای مدت زمان اسپل فلجParalyzedشود ).   تواند یک تاس نجات  هدف در پایان هر نوبت خود یم

 یابد. دیگر بریزد. در صورت موفقیت، اسپل روی هدف پایان یم 

،  5به ازای هر لول باالتر از کنید، اجرا یم  یا باالتر   6هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول االتر:  های بدر لول 

ی، اهداف باید در  انسان اضافه را هدف قرار دهید. هنگام هدف توانید یک شبه یم  فوی  یکدیگر باشند.  30گت 
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CLASSES: BARD, CLERIC, DRUID, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 
SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, CONQUEST PALADIN, DIVINE SOUL 

SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, FOUR ELEMENTS MONK, LAND (ARCTIC) DRUID, LAND DRUID, ORDER 

CLERIC, REDEMPTION PALADIN, VENGEANCE PALADIN 

Holy Aura 
level Abjuration-th8 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

حاوی یک اثر مقدس، مانند یک تکه پارچه از روپوش یک قدیس یا  gp 1,000یک محفظه کوچک به ارزش حداقل ) V ،S ،Mاجزاء: 

  مذهت  
 ( یک تکه کاغذ از یک می 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

درخشد. هنگام اجرای اسپل، موجودات انتخای  شما در  فوی  شما یم  30مالیمت در شعاع  شود و با نور الیه از شما خارج یم 

دارند و بقیه موجودات در   Advantageهای نجات  تابانند، در همه تاس( یم Dim Lightفوی  خود نور کم )  5آن شعاع در 

( به  Undead( یا یک مرده متحرک )Fiendدارند. عالوه بر این، هنگایم که یک شیطان )  Disadvantageها حمالت علیه آن 

 Constitutionدرخشد. مهاجم باید در یک ییک از موجودات تحت تاثت  اسپل از نزدیک حمله کند، هاله با نور درخشای  یم 

Saving Throw   ( موفق یا تا پایان اسپل نابیناBlinded .شود ) 

CLASSES: CLERIC 
SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER 

Hunger of Hadar 
level Conjuration-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  150ب

 ( پاتریسر شاخک هشت) V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

فوت از سیایه و   20ای به شعاع  ای مملو از وحشت ناشناخته. کره کنید، منطقه ای به سوی تارییک بی   ستارگان باز یم دریچه 

ماند. این خال مملو از  ای در برد اسپل متمرکز شده و برای مدت زمان اسپل باق  یم شود که بر نقطهظاهر یم شمای شدید 

ه،   30نجواهای مالیم و صدای مکیدن است که تا فاصله  ناهنجاری  فوی  قابل شنیدن است. هیچ نوری، جادوی  یا غت 

 شوند. ( یم Blindedر آن منطقه هستند نابینا ) تواند این منطقه را روشن کند و موجودای  که کامال د نیم 

( است. هر موجودی که  Difficult Terrainشود و در این منطقه زمی   دشوار )این خال باعث ایجاد پیچ و تاب در بافت فضا یم 

وع کند،  ود  کند. هر موجودی که در این منطقه به نوبت خدریافت یم  2d6 Cold Damageنوبت خود را در این منطقه شر

های  دریافت کند، زیرا شاخک   2d6 Acid Damageموفق شود یا   Dexterity Saving Throwپایان دهد، باید در یک 

ی و فراطبییع به آن ساییده یم   شوند. شت 

CLASSES: WARLOCK 
SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER 

Hunter’s Mark 
level Divination-st1 

 بونس اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  90ب

 Vاجزاء: 

 ساعت  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

گذاری  توانید در برد اسپل مشاهده کنید و به طور عرفای  آن را به عنوان شکار خود عالمت کنید که یم موجودی را انتخاب یم 

به وارد کنید یم کنید و در هر  وارد یم  آسیب اضافه  1d6کنید. تا قبل از پایان اسپل، هر زمان که به هدف با حمله مسلح رص 

دارید. اگر تا   Advantageکه برای پیدا کردن هدف ریخته شود   Wisdom (Survival)یا   Wisdom (Perception) تاس

توانید در نوبت بعدی خود از یک بونس اکشن برای نفرین کردن  برسد، یم  Hit Point 0قبل از پایان این اسپل، هدف به 

 یک موجود جدید استفاده کنید. 
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توانید تمرکز خود بر روی  یم کنید، اجرا یم  4یا  3هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

توانید تمرکز  یم کنید، اجرا یم  یا باالتر  5پل را با استفاده از اسپل اسالت لول  هنگایم که این اسساعت حفظ کنید.   8اسپل را تا 

 ساعت حفظ کنید.   24خود بر روی اسپل را تا 

CLASSES: RANGER 
SUBCLASSES: VENGEANCE PALADIN 

Hypnotic Pattern 
level Illusion-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 ( عود درخشان یا یک شیشه کوچک بلوری پر از مواد درخشان یک چوب ) S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

شود. الگو برای یک  فوی  در برد اسپل در هوا بافته یم   30کنید که در داخل یک مکعب ها ایجاد یمالگوی  پیچیده از رنگ 

بریزد.   Wisdom Saving Throwبیند باید یک  شود. هر موجودی در منطقه که الگو را یملحظه ظاهر و سپس ناپدید یم 

شود. موجود در حایل که توسط این اسپل شیفته  ( یمCharmedدر صورت شکست، موجود برای مدت زمان اسپل شیفته ) 

 باشد. یم  0( است و دارای شعت Incapacitatedشده است، ناتوان )

برای تکان دادن موجود استفاده کند، اسپل برای آن  اگر موجود تحت تاثت  آسیب ببیند یا شخص دیگری از اکشن خود 

 رسد. موجود به پایان یم 

CLASSES: BARD, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 
SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ARMORER ARTIFICER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, REDEMPTION PALADIN 

I 

Ice Storm 
level Evocation-th4 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  300ب

 )کیم گرد و غبار و چند قطره آب( V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

ای در برد اسپل بر زمی    فوت، متمرکز بر نقطه  40فوت و ارتفاع   20تگرگ از یخ به سفت  سنگ، در یک استوانه به شعاع 

 2d8 Bludgeoningریزد. در صورت شکست، ب Dexterity Saving Throwبارد. هر موجود در استوانه باید یک یم

Damage   4همراهd6 Cold Damage شود. و در صورت موفقیت نییم از این مقدار آسیب به هدف وارد یم 

 کند. ( تبدیل یم Difficult Terrainتگرگ تا پایان نوبت بعدی شما منطقه تحت تاثت  طوفان را به زمی   دشوار ) 

،  4کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم   5هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  1d8اسپل   Bludgeoningآسیب 

CLASSES: DRUID, SORCERER, WIZARD 
SUBCLASSES: ANCIENTS PALADIN, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ARTILLERIST ARTIFICER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, 

LAND (ARCTIC) DRUID, LAND DRUID, TEMPEST CLERIC 

Identify 
level Divination (Ritual)-st1 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 و یک پر جغد(  gp 100)یک مروارید به ارزش حداقل  V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

  جادوی  است یا وسیله دیگری است که با  
یک یسر  را انتخاب کرده که باید آن را در طول اجرای اسپل لمس کنید. اگر این یسر

  Attunementآموزید که آیا برای استفاده نیاز به  آموزید. یمسحر و جادو آغشته شده، خواص و نحوه استفاده از آن را یم 
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فهمید که  شوید و یم شارژی بودن چند شارژ دارد. شما متوجه تاثت  هر گونه اسپل بر یسر  یم( دارد و در صورت  ارتباط ثابت با یسر  )

 آموزید که کدام اسپل آن را ایجاد کرده است. کدام اسپل تاثت  گذاشته است. اگر یسر  توسط اسپل ایجاد شده است، یم 

های  بر آن تاثت   ر حال حاظر چه اسپل آموزید که د اگر در طول اجرای اسپل یک موجود را به جای یسر  لمس کنید، یم 

 گذارند. یم

CLASSES: ARTIFICER, BARD, WIZARD 
SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, FORGE CLERIC, 

KNOWLEDGE CLERIC 

Illusory Script 
level Illusion (Ritual)-st1 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 کند( ، که اسپل آن را مرصف یمgp 10)جوهر شی  به ارزش حداقل  V ،S ،Mاجزاء: 

 روز  10مدت: 

کشد نویسید و آن را با یک توهم قوی که برای مدت زمان اسپل طول یم روی پوست، کاغذ یا چت   مناسب نوشتار دیگری یم 

 کنید. آغشته یم 

رسد که به  رسد؛ به نظر یم کنید، نوشته معمویل به نظر یم موجود دیگری که هنگام اجرای اسپل مشخص یم برای شما و هر 

کند. برای همه اشخاص دیگر،  اید را منتقل یم دست شما نوشته شده است و هر معنای  که هنگام نوشی   می   در نظر داشته 

توانید باعث  ه است که قابل درک نیست. در حالت دیگر، یم رسد می   به یک خط ناشناخته یا جادوی  نوشته شدبه نظر یم 

 شوید که می   پیام کامال متفاوی  را برساند، که به یک دست و زبان دیگر نوشته شده است، هرچند زبان انتخای  را باید بدانید. 

 شوند. اگر اسپل باطل شود، می   اصیل و توهم هر دو ناپدید یم 

 تواند پیام پنهان را بخواند. ( یم یق  دید حق) Truesightیک موجود با  

CLASSES: BARD, WARLOCK, WIZARD 
SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Imprisonment 
level Abjuration-th9  

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

)یک تصویر بر روی پوست گوسفند یا یک مجسمه حکایک شده از هدف و یک جزء ویژه که با توجه به نسخه انتخای    V ،S ،Mاجزاء: 

 هدف( Hit Dieبه ازای هر  gp 500اسپل متفاوت است، به ارزش حداقل 

 ( شود Dispelledتا زمای  که باطل )مدت: 

 Wisdomاسپل مشاهده کنید را نگه دارید. هدف باید در یک  توانید در برد کنید تا موجودی که یم مهاری جادوی  ایجاد یم

Saving Throw    موفق شود یا توسط اسپل حبس شود؛ اگر در تاس نجات موفق شد، در صورت اجرای دوباره اسپل در

پت   برابر آن مصون است. موجود در حایل که تحت تاثت  این اسپل قرار دارد، نیازی به تنفس، خوردن و نوشیدن ندارد و 

 توانند هدف را پیدا یا مشاهده کنند. نیم   Divinationهای شود. اسپل نیم 

 های حبس زیر را انتخاب کنید. کنید، ییک از حالتوقت  اسپل را اجرا یم 

وی جادوی  دفن یم هدف در زیر زمی   در کره دفن.  ای بزرگ است که بتواند هدف را نگه دارد. شود، که فقط به اندازه ای از نت 

تواند با تلپورت یا سفر بی   سطوح به کره وارد یا از آن خارج  تواند از کره عبور کند، همچنی   هیچ موجودی نیم چ چت   نیم هی

 شود. 

 است.  Mithralجزء ویژه این نسخه از اسپل یک گوی کوچک از جنس  

 . های سنگی   که محکم در زمی   ریشه دارند، هدف را در جای خود مهار زنجی  کنند. هدف تا زمان پایان اسپل مهار  یم زنجت 

(Restrained شده است و تا آن زمان نیم ) وجه حرکت کند یا جابجا شود. تواند به هیچ 

 جزء ویژه این نسخه از اسپل یک زنجت  ظریف از فلزی گرانبها است. 
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 . تلپورت و سفر بی   سطوح محافظت  کند که در برابر ( کوچک منتقل یم Demiplaneسطج )اسپل هدف را به نیم پرچی  

 تواند یک هزارتو، یک قفس، یک برج یا هر سازه یا ناحیه محدود مشابیه به انتخاب شما باشد. سطح یم شود. این نیم یم

 جزء ویژه این نسخه از اسپل مینیاتور زندان است که از یشم ساخته شده است. 

تواند به طور  شود. نور یم ل یک سنگ جواهر یا یسر  مشابه حبس یم یابد و در داخاینچ کاهش یم  1ارتفاع هدف به تنگنا. 

ون را ببیند و سایر موجودات یم معمول از سنگ جواهر عبور کند )به هدف اجازه یم  توانند داخل را ببینند(، اما  دهد تا بت 

توان که اسپل فعال باشد، نیم تواند از آن عبور کند. تا زمای   هیچ چت   دیگری حت  از طریق تلپورت یا سفر بی   سطوح نیم 

 جواهر را برید یا خرد کرد. 

 جزء ویژه این نسخه از اسپل یک سنگ جواهر بزرگ و شفاف است مانند الماس یا یاقوت. 

 تواند بیدار شود. رود و نیم هدف به خواب فرو یم خواب. 

 آور است. جزء ویژه این نسخه از اسپل گیاهان کمیاب خواب 

ایظ را مشخص کنید که باعث خاتمه  های آن، یم در طول اجرای اسپل، در هر یک از نسخه پایان دادن به اسپل.  توانید شر

ط یم باید موافقت   DMکنید، اما ای خاص یا مفصل باشد که شما انتخاب یم تواند به اندازه اسپل و رهاسازی هدف شود. شر

ایط یم  ط معقول است و احتمال تحقق آن وجود دارد. شر واند بر اساس نام، هویت یا خدای یک موجود باشد،  ت کند که شر

 
ی

های قابل مشاهده باشد و نه بر اساس موارد نامشهود مانند سطح،  اما در غت  این صورت باید بر اساس اقدامات یا ویژیک

 . Hit Pointکالس یا 

ل پایان دهد، هدف اسپل  تواند به اسپ اجرا شود یم  9تنها در صوری  که به عنوان اسپل لول  Dispel Magicیک اسپل 

Dispel Magic   .باید زندان یا جزء خاص اسپل باشد 

توانید از یک جزء خاص برای ایجاد تنها یک زندان در یک زمان استفاده کنید. اگر دوباره با استفاده از همان جزء اسپل را  یم

 شود. اجرا کنید، هدف اسپل اول بالفاصله از زندان آزاد یم 

CLASSES: WARLOCK, WIZARD 
SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Incendiary Cloud 
level Conjuration-th8  

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  150ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

، ظاهر یم 20ای در برد اسپل و شعاع نقطه های سوزان سفید، با مرکزیت در  ابری گردان از دود و توده  شود. ابر در زوایا  فوی 

کند. ابر برای مدت زمان اسپل، یا تا زمای  که بادی با  ( یمHeavily Obscuredشود و دید را به شدت مبهم ) های پخش یم و گوشه 

 ماند. اش کند، باق  یم مایل در ساعت( پراکنده  10شعت متوسط یا بیشت  )حداقل 

بریزد. در صورت شکست، به موجود   Dexterity Saving Throwشود، هر موجود در آن باید یک ایم که ابر ظاهر یم هنگ

10d8 Fire Damage که موجودی برای اولی   بار در  و در صورت موفقیت نییم از آن آسیب وارد یم 
، زمای  شود. همچنی  

 رساند، باید تاس نجات بریزد. جا به پایان یم را در آن  شود یا نوبت خود یک نوبت وارد فضای تحت تاثت  اسپل یم 

وع هر نوبت شما، ابر از شما    شود. کنید دور یم فوت به جهت  که انتخاب یم  10در شر

CLASSES: SORCERER, WIZARD 
SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Inflict Wounds 
level Necromancy-st1  

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

یس دارید   3d10انجام دهید. در صورت موفقیت، هدف  Melee Spell Attackعلیه یک موجود که به آن دست 

Necrotic Damage   کند. دریافت یم 
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،  1کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم  2هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  1d10آسیب اسپل 

CLASSES: CLERIC 
SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER, OATHBREAKER PALADIN 

Insect Plague 
level Conjuration-th5  

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  300ب

 (rای چری  )چند دانه شکر، مقداری مغز غالت و ذره V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

شوند.  کنید، ظاهر یم ای که در برد اسپل انتخاب یم فوت متمرکز بر نقطه 20های گزنده در یک کره به شعاع ای از ملخ توده 

 یم  کند. کره برای مدت زمانها و زوایا عبور یم کره از گوشه 
 
ماند و فضای اشغال شده توسط آن دید را کیم مبهم  اسپل باق

(Lightly Obscured یم ) ( کند. فضای کره زمی   دشوارDifficult Terrain محسوب یم ) .شود 

بریزد. موجود در صورت    Constitution Saving Throwشود، هر موجود در آن باید یک  هنگایم که منطقه ظاهر یم 

، زمای  که  و در صورت موفقیت نییم از آن آسیب را دریافت یم  4d10 Piercing Damageشکست  کند. همچنی  

رساند، باید  جا به پایان یمشود یا نوبت خود را در آن موجودی برای اولی   بار در یک نوبت وارد فضای تحت تاثت  اسپل یم 

 تاس نجات بریزد. 

،  5کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم   6ده از اسپل اسالت لول هنگایم که این اسپل را با استفا های باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  1d10آسیب اسپل 

CLASSES: CLERIC, DRUID, SORCERER 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER, LAND (DESERT) DRUID, LAND (FOREST) DRUID, LAND (GRASSLAND) DRUID, 

LAND (SWAMP) DRUID, LAND (UNDERDARK) DRUID, NATURE CLERIC, SWARMKEEPER RANGER, TEMPEST CLERIC 

Invisibility 
level Illusion-nd2  

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 )یک مژه که با صمغ عری  محصور شده است(  V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

ی که هدف یم کنید تا پایان اسپل نامری  یم موجودی که لمس یم  کند تا زمای  که بر روی فرد پوشد یا حمل یم شود. هرچت  

 رسد. مورد نظر باشد نامری  است. هنگایم که هدف حمله کند یا اسپیل بزند اسپل برای او به پایان یم 

،  2کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم  3هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 توانید یک موجود اضافه را هدف قرار دهید. یم

CLASSES: ARTIFICER, BARD, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, LAND (GRASSLAND) DRUID, LAND DRUID 

J 

Jump 
level Transmutation-st1  

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 )پای عقت  ملخ(  V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1مدت: 

 شود. کنید. فاصله پرش موجود تا زمان پایان اسپل سه برابر یم موجودی را لمس یم 
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CLASSES: ARTIFICER, DRUID, RANGER, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

K 

Knock 
level Transmutation-nd2  

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 Vاجزاء: 

 آی  مدت: 

بند،  تواند یک در، جعبه، صندوقچه، دست کنید. این یسر  یم یم توانید در برد اسپل مشاهده کنید را انتخاب یک یسر  که یم 

یس شده است.   عادی یا جادوی  غت  قابل دست 
 قفل یا یسر  دیگری باشد که به رویسر

 که توسط یک قفل معمویل بسته شده، گت  کرده یا مسدود شده است، قفلش باز یم 
 
شود و یا مسدودیتش  شود، آزاد یمهدق

 شود. ها باز یم رای چندین قفل باشد، تنها ییک از آن شود. اگر یسر  دا رفع یم 

 را انتخاب کنید که با اسپل 
 
شود و در این  دقیقه شکوب یم  10بسته شده است، آن اسپل برای   Arcane Lockاگر هدق

 توان هدف را به طور عادی باز و بسته کرد. مدت یم 

به بلندی خارجوقت  اسپل را اجرا یم   شود. فوی  شنیده یم  300شود که تا فاصله  یم  کنید، از جسم صدای رص 

CLASSES: BARD, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

L 

Legend Lore 
level Divination-th5 

 دقیقه  10زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 ( gp 50شود و چهار نوار عاج به ارزش حداقل ، که توسط اسپل مرصف یمgp 250)عود به ارزش حداقل  V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

ی  ای کوتاه از افسانه کنید. این اسپل خالصه برید یا توصیف یم یک شخص، مکان یا یسر  را نام یم ها و روایات مهم در مورد چت  

های فراموش شده یا حت   های فعیل، داستان اطالعات ممکن است شامل داستان آورد. ایناید را به ذهن شما یم که نام برده 

ده شناخته نشده  ی که نام بردید اهمیت افسانه روایات مخق  باشد که هرگز به طور گست  ای نداشته باشد، هیچ  اند. اگر چت  

ی در مورد آن داشته باشید، اطال دست نیم اطالعای  به   تر است. عات دریافت  شما دقیق آورید. هر چه اطالعات بیشت 

ید دقیق است اما ممکن است به زبان تلویج یا تمثییل ارائه شود. به عنوان مثال، اگر یک تت  جادوی   اطالعای  که یاد یم گت 

اشار آمت   در دست دارید، اسپل ممکن است این اطالعات را به شما ارائه دهد: »وای به حال بدکاری که به تت  دست بزند،  

(، ممکن  هاخدای دوارف دهد. فقط یک فرزند واقیع سنگ، عاشق و محبوب مرادین ) زیرا حت  دسته تت  دست بدکاران را برش یم 

 بر لب.«  رودنوگاست قدرت واقیع تت  را بیدار کند و فقط با آوردن کلمه مقدس 

CLASSES: BARD, CLERIC, WIZARD 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT 

FIGHTER, KNOWLEDGE CLERIC, UNDYING WARLOCK 
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Leomund’s Secret Chest 
level Conjuration-th4 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

و یک   gp 5000ده از مواد کمیاب به ارزش حداقل فوت، ساخته ش  2فوت در  2فوت در  3)یک صندوقچه نفیس،  V ،S ،Mاجزاء: 

 ( gp 50ماکت کوچک ساخته شده از همان مواد به ارزش حداقل 

 آی  مدت: 

کنید. شما باید صندوقچه و ماکت مینیاتوری که به  پنهان یم  Ethereal Planeیک صندوقچه و تمام محتویات آن را در  

  2فوت در  3فوت مکعب از مواد غت  زنده ) 12تواند تا  کند را لمس کنید. صندوقچه یم عنوان یک جزء مادی اسپل عمل یم

 فوت( درون خود داشته باشد.  2فوت در 

 مانده است، یم  Etherealدر حایل که صندوقچه در سطح 
 
نید از یک اکشن استفاده کنید و ماکت را لمس کنید تا آن  توا باق

توانید با استفاده از یک اکشن و لمس  شود. یمفوی  شما ظاهر یم  5را فرا بخوانید. صندوقچه در فضای  خایل روی زمی   در 

 بازگردانید.  Ethereal Planeصندوقچه و ماکت، صندوقچه را به 

ه در روز وجود دارد که اثر اسپل به پایان برسد. اگر مجددا اسپل را اجرا کنید، اگر  درصد احتمال انباشت  5روز،  60پس از 

ید که اسپل را با یک اکشن به پایان برسانید، این اثر پایان یم  یابد. اگر هنگایم که اسپل به  ماکت از بی   برود، یا اگر تصمیم بگت 

 شود. ناپذیری مفقود یم گشت باشد، به طرز بر  Ethereal Planeرسد صندوقچه در  پایان یم 

CLASSES: ARTIFICER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Leomund’s Tiny Hut 
level Evocation (Ritual)-rd3 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت(  10کره به شعاع خود )نیمب

 )مهره کوچک کریستایل(  V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  8مدت: 

وی جادوی  به شعاع  گنبدی ی   آید و برای مدت زمان اسپل ثابت  فوت در اطراف و باالی شما به وجود یم  10حرکت از نت 

 رسد. ماند. اگر منطقه را ترک کنید، اسپل به پایان یم یم

ند. اگر مساحت آن شامل یک موجود  توانند در داخل گنبد بتر یمیا کوچک   Mediumنه موجود با اندازه  ا شما قرار بگت 

توانند  کنید، موجودات و اشیاء داخل گنبد یم خورد. وقت  اسپل را اجرا یم تر یا بیش از نه موجود باشد، اسپل شکست یم بزرگ 

توانند از  ر جادوی  نیم ها و سایر آثا شوند. اسپل آزادانه در آن حرکت کنند. همه موجودات و اشیاء دیگر از عبور از آن منع یم 

ون راحت و خشک است.  ش بیابند یا از آن عبور کنند. فضای داخل گنبد بدون توجه به آب و هوای بت 
 طریق گنبد گست 

ون مات است، به هر  تا زمای  که اسپل به پایان برسد، یم  توانید دستور دهید فضای داخیل کم نور یا تاریک شود. گنبد از بت 

 که انتخاب ک
ی

 نید، اما از داخل شفاف است. رنیک

CLASSES: BARD, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, TWILIGHT CLERIC 

Lesser Restoration 
level Abjuration-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

ایظ که به آن مبتال است پایان دهید. این بیماری یم یم کنید و موجودی را لمس یم  تواند نابینا  توانید به یک بیماری یا شر

(Blinded ( ناشنوا ،)Deafened( فلج ،)Paralyzed( یا مسموم )Poisoned .باشد ) 

CLASSES: ARTIFICER, BARD, CLERIC, DRUID, PALADIN, RANGER 

SUBCLASSES: CELESTIAL WARLOCK, CLOCKWORK SOUL SORCERER, DEVOTION PALADIN, DIVINE SOUL SORCERER, 

LIFE CLERIC 
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Levitate 
level Transmutation-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 )یک حلقه چریم کوچک یا یک تکه سیم طالی  که به شکل فنجان در آمده و یک میله بلند در یک ش آن قرار دارد( V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

رود و فوت باال یم  20توانید در برد اسپل مشاهده کنید، به صورت عمودی تا  یک موجود یا جسم آزاد به انتخاب شما که یم 

 را که تا ماند. این اسپل یم جا معلق یم ن اسپل در آن برای مدت زما 
 
پوند وزن دارد جابجا کند. موجودی که    500تواند هدق

د. شود، تحت تاثت  اسپل قرار نیم موفق یم   Constitution Saving Throwمایل نیست و در یک   گت 

س )مانهدف فقط یم  ند دیوار یا سقف( حرکت کند، که به آن  تواند با هل دادن یا کشیدن یک یسر  یا سطح ثابت در دست 

فوت   20توانید ارتفاع هدف را تا ( است حرکت کند. در نوبت خود یم Climbingدهد طوری که انگار در حال صعود )اجازه یم 

  توانید به عنوان بخیسر از حرکت خود به باال یا پایی   حرکت کنید. در غت  در هر جهت تغیت  دهید. اگر هدف شما هستید، یم 

 بماند. این صورت، یم 
 
 توانید از اکشن خود برای جابجای  هدف استفاده کنید، که باید در برد اسپل باق

 آید. رسد، اگر هدف هنوز در ارتفاع قرار داشته باشد، به آرایم به زمی   فرود یم وقت  اسپل به پایان یم 

CLASSES: ARTIFICER, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Light 
Evocation Cantrip 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 تاب( تاب یا خزه شب)یک کرم شب V ،Mاجزاء: 

 ساعت  1مدت: 

فوی  نور شدید   20شعاع فوت نیست. تا زمان پایان اسپل، جسم در  10کنید که در هر وجه بزرگت  از  یک یسر  را لمس یم 

(Bright Light و برای )20  ( فوت دیگر نور کمDim Light یم )  ی تاباند. نور به رنگ دلخواه شما است. پوشاندن کامل یسر  با چت  

 رسد. کند. اگر دوباره آن را اجرا کنید یا آن را به عنوان یک اکشن باطل کنید، اسپل به پایان یممات نور را مسدود یم 

ی از  را که توسط یک موجود متخاصم حمل یا پوشیده یم  اگر جسیم شود را هدف قرار دهید، آن موجود باید برای جلوگت 

 موفق شود.   Dexterity Saving Throwاجرای اسپل در یک 

CLASSES: ARTIFICER, BARD, CLERIC, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, CELESTIAL WARLOCK, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH 

KNIGHT FIGHTER, LIGHT CLERIC 

Lightning Arrow 
level Transmutation-rd3 

 بونس اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

دهید، مهمات سالح، یا خود سالح در صورت  انجام یم Ranged Weapon Attackدفعه بعد که در طول مدت اسپل  

شود. تاس حمله را به طور عادی بریزید. به جای آسیب عادی اسلحه،  ( بودنش، به یک رعد و برق تبدیل یم Thrownپرتای  )

 کند. و در صورت ناموفق بودن نییم از آن را دریافت یم  4d8 Lightning Damageهدف در صورت موفق بودن حمله 

به وارد شود چه وارد نشود، هر موجودی در فاصله  بریزد. هر   Dexterity Saving Throwفوی  هدف باید یک   10چه رص 

و در صورت موفقیت نییم از آن را   2d8 Lightning Damageیک از این موجودات در صورت شکست در تاس نجات 

 کنند. دریافت یم 

 گردند. سپس، مهمات یا سالح به حالت عادی خود باز یم 

آسیب هر دو اثر  ،  3باالتر از    Slotبه ازای هر  ،کنید یا باالتر اجرا   4لول   Spell Slotاگر این اسپل را با های باالتر. در لول 

 یابد. افزایش یم  1d8اسپل 
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CLASSES: RANGER 

Lightning Bolt 
level Evocation-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
(  100خود )خط ب  فوی 

 ای از کهربا، کریستال یا شیشه( )کیم خز و میله V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

شود. هر  کنید از شما خارج یم کند، در جهت  که انتخاب یم فوت ایجاد یم  5فوت و عرض   100یک صاعقه که خظ به طول 

 8d6ات بریزد. یک موجود در صورت شکست در تاس نج Dexterity Saving Throwموجود در خط باید یک 

Lightning Damage کند. و در صورت موفقیت نییم از آن را دریافت یم 

 کند. صاعقه اجسام قابل اشتعال در ناحیه را در صوری  که پوشیده یا حمل نشوند، مشتعل یم 

  1d6آسیب اسپل ،  3باالتر از    Slotبه ازای هر  ،کنید یا باالتر اجرا   4لول   Spell Slotاگر این اسپل را با های باالتر. در لول 

 یابد. افزایش یم 

CLASSES: SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ARMORER ARTIFICER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, FATHOMLESS 

WARLOCK, LAND (MOUNTAIN) DRUID, LAND DRUID 

Locate Animals or Plants 
l)level Divination (Ritua-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 )کیم خز از سگ شکاری( V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

ید. با تمرکز بر صدای طبیعت در محیط اطراف خود، جهت و فاصله   نوع خایص از جانور یا گیاه را توصیف کنید یا نام بت 

ید. یم ماییل را، در صورت وجود، یاد   5ترین موجود یا گیاه از این دست در نزدیک   گت 

CLASSES: BARD, DRUID, RANGER 

Locate Creature 
level Divination-th4 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 )کیم خز از سگ شکاری( V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

ید. شما جهت مکان موجود را حس   ح دهید یا نام بت  کنید، مادایم که آن موجود در  یم موجودی که برای شما آشنا است را شر

 دانید. فوی  شما باشد. اگر موجود در حال حرکت است، جهت حرکت آن را یم  1000

ترین موجود از نویع خاص )مانند انسان یا  تواند موجودی خاص که برای شما شناخته شده است، یا نزدیک این اسپل یم 

بار دیده باشید. اگر  حداقل یک  –فوی    30فاصله   – را از نزدیک  دار( را پیدا کنید، مادایم که چنی   موجودی اسب شاخ 

باشد، این اسپل مکان موجود  Polymorphموجودی توصیف شده یا نام برده به شکل دیگری باشد، مثال تحت تاثت  اسپل 

 کند. را پیدا نیم 

 توانید موجود را پیدا کنید. یم فوت مست  مستقیم بی   شما و موجود را مسدود کند، ن   10اگر آب جاری با عرض حداقل 

CLASSES: BARD, CLERIC, DRUID, PALADIN, RANGER, WIZARD 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT 

FIGHTER, LAND (SWAMP) DRUID, LAND DRUID, ORDER CLERIC 
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Locate Object 
evel Divinationl-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 )یک ترکه دو شاخ(  V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

ید. شما جهت مکان یسر  را حس یم  ح دهید یا نام بت    1000کنید، مادایم که آن یسر  در یک یسر  را که برای شما آشنا است را شر

 دانید. است، جهت حرکت آن را یم فوی  شما باشد. اگر یسر  در حال حرکت 

یط که حداقل یک بار آن را از نزدیک این اسپل یم    –تواند شیت  خاص که برای شما شناخته شده است را پیدا کند، به شر

ترین یسر  از یک نوع خاص، مانند نوع خایص از پوشاک،  تواند نزدیک دیده باشید. متناوبا، اسپل یم –فوی   30فاصله  

 خانه، ابزار یا سالح را پیدا کند.   جواهرات، اسباب

، حت  یک ورقه نازک، یک مست  مستقیم بی   شما و یسر  را مسدود کند، این اسپل نیم  تواند شیت  را اگر شب به هر ضخامت 

 پیدا کند. 

CLASSES: BARD, CLERIC, DRUID, PALADIN, RANGER, WIZARD 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT 

FIGHTER 

Longstrider 
level Transmutation-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 )یک ذره خاک(  V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1مدت: 

 یابد. فوت افزایش یم   10کنید. شعت هدف تا پایان اسپل موجودی را لمس یم 

توانید یک موجود  یم،  1باالتر از   Slotبه ازای هر  ،کنید یا باالتر اجرا   2لول   Spell Slotاگر این اسپل را با های باالتر. در لول 

 اضاق  را هدف قرار دهید. 

CLASSES: ARTIFICER, BARD, DRUID, RANGER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

M 

Mage Armor 
level Abjuration-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 )یک تکه چرم دبایع  شده(  V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  8مدت: 

وی محافظ جادوی  او را احاطه یم موجودی مایل که زره نپوشیده است را لمس یم  پایه    ACکند.  کنید؛ تا پایان مدت اسپل نت 

شود. اگر هدف زره تن کند یا اسپل را به عنوان یک اکشن مرخص کنید،  او یم  Dexterity Modifier + 13هدف تبدیل به 

 رسد. اسپل به پایان یم 

CLASSES: SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 
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Mage Hand 
Conjuration Cantrip 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  1مدت: 

شود. دست برای مدت اسپل یا تا زمای   ظاهر  یم کنید  ای در برد اسپل که انتخاب یم مانند و شناور در نقطهیک دست روح 

فوت از شما فاصله داشته باشد یا   30آورد. دست هنگایم که بیش از  که آن را به عنوان یک اکشن مرخص کنید، دوام یم 

 شود. زمای  که اسپل را دوباره اجرا کنید، ناپدید یم 

ل دست استفاده کنید. یم یم ، باز کردن در یا صندوقچه،  تو توانید از اکشن خود برای کنت  انید از دست برای دستکاری یک یسر 

ل   ی از یک ظرف در باز یا ریخی   ماییع درون یک شیشه کوچک استفاده کنید. هر بار که دست را کنت  ه یا بازیای  چت   ذخت 

 فوت حرکت دهید.   30توانید آن را تا کنید یم یم

 پوند وزن حمل کند.  10ند یا بیش از  تواند حمله کند، اشیاء جادوی  را فعال کدست نیم 

CLASSES: ARTIFICER, BARD, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, 

SWARMKEEPER RANGER 

Magic Circle 
level Abjuration-rd3 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت 10ب

 کند( ، که اسپل مرصف یمgp 100)آب مقدس یا پودر نقره و آهن به ارزش حداقل  V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1مدت: 

، با شعاع  توانید در محدوده ببینید  ای از زمی   که یم فوت، متمرکز بر نقطه  20فوت و ارتفاع  10یک استوانه از انرژی جادوی 

 شوند. کند ظاهر یمای که استوانه زمی   یا سطح دیگری را قطع یم های درخشان در هر نقطه نید. عالمت کایجاد یم

  Fiend(، پری) Fey(، موجودات عنارصی )  Elemental(، موجودات آسمای  )  Celestialیک یا چند نوع از موجودات را انتخاب کنید: 

 گذارد: های زیر بر موجودات از نوع انتخاب شده تاثت  یم روش(. دایره به مردگان متحرک)  Undead( یا شیاطی   )

های غت  جادوی  وارد استوانه شود. اگر موجود سیع کند از تلپورت یا سفر بی   سطوح برای  تواند با روش موجود نیم  •

 موفق شود.  Charisma Saving Throwکار استفاده کند، ابتدا باید در یک این 

 دارد.  Disadvantageاهداف درون استوانه  های حمله بهموجود در تاس  •

 ( شوند. Posessed( یا ترصف )Frightened(، هراسان )Charmedتوانند توسط موجود شیفته ) اهداف داخل استوانه نیم  •

توانید انتخاب کنید که جادوی آن در جهت معکوس عمل کند و از خروج موجودات نوع  کنید، یم وقت  این اسپل را اجرا یم 

ی کرده و از اهداف خارج آن محافظت کند. مشخص ا   ز استوانه جلوگت 

،  3کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم  4هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 یابد. ساعت افزایش یم 1مدت زمان اسپل  

CLASSES: CLERIC, PALADIN, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, DIVINE SOUL SORCERER, 

ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, MONSTER SLAYER RANGER 
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Magic Jar 
level Necromancy-th6 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 ( gp 500)یک جواهر، کریستال، محفظه عطیقه یا ظرف ارزشمند دیگری به ارزش حداقل  V ،S ،Mاجزاء: 

 ( شود Dispelledتا زمای  که باطل )مدت: 

شود که از آن به عنوان جزء مادی  ای یم رود و روح شما وارد محفظه شود؛ بدن به حالت کما فرو یم روح شما از بدن جدا یم 

روح شما در ظرف ساکن است از اطراف خود آگاه هستید، گوی  در فضای ظرف هستید.   اسپل استفاده کردید. در حایل که

توانید استفاده کنید این است که روح خود را تا فاصله  اکشن داشته باشید. تنها اکشت  که یمتوانید حرکت کنید یا ری شما نیم 

ون بیاورید و یا به بدن زنده خود بازگردید )و اس  100  از ظرف بت 
انسان پل را به پایان برسانید( یا سیع کنید بدن یک شبه فوی 

(Humanoid( دیگر را ترصف )Possess .کنید ) 

فوی  خود را ترصف کنید )موجودای  که تحت پوشش اسپل   100انسان در فاصله  توانید سیع کنید هر شبه شما یم 

Protection From Good and Evil   یاMagic Circle   هستند قابل ترصف نیستند(. هدف باید یکCharisma 

Saving Throw   شود. با  شود و روح هدف در ظرف محبوس یم بریزد. در صورت شکست، روح شما وارد بدن هدف یم

ساعت آینده سیع کنید تا آن را   24تونید تا کند و شما نیم های شما برای ترصف مقاومت یم موفقیت، هدف مقابل تالش 

 ید. ترصف کن

ل یم  ( شما با آمار موجود جایگزین  Statisticsکنید. آمار و ارقام بازی )هنگایم که بدن یک موجود را در اختیار دارید، آن را کنت 

 خود را حفظ یم  Charismaو  Intelligence  ،Wisdomهای  توانای   شود، اگرچه امتیاز یم
ی

های  کنید. شما مزایای ویژیک

 توانید از هیچ اگر هدف دارای لول در کلیس باشد، نیم کنید. کلس خود را حفظ یم 
ی

 های کلس آن استفاده کنید. یک از ویژیک

تواند  تواند با استفاده از حواس خود از اطراف ظرف آگایه داشته باشد، اما نیم در همی   حال، روح موجود ترصف شده یم 

 حرکت کند یا اکشت  داشته باشد. 

  100توانید از اکشن خود برای بازگشت از بدن ترصف شده به ظرف، در صوری  که در ید، یما در حایل که بدی  را ترصف کرده 

فوی  شما باشد، استفاده کنید و روح موجود را به بدن خود بازگردانید. اگر بدن ترصف شده در حایل که شما درون آن هستید  

د، موجود یم  د و شما باید یک بمت  جادوگری خود انجام دهید. در صورت   DCعلیه  Charisma Saving Throwمت 

ید. های دیگر یم گردید. در حالتفوی  شما باشد به آن بر یم  100موفقیت، اگر ظرف در   مت 

فوت بیشت  با   100گردد. اگر بدن شما از  اگر ظرف از بی   برود یا اسپل به پایان برسد، روح شما بالفاصله به بدن شما باز یم 

ید. اگر هنگام نابودی روح موجود  گردید مرده باشد، شما یم اگر بدن شما هنگایم که به آن بر یم  شما فاصله داشته باشد یا  مت 

گردد. در غت  این  فوی  بودن، روح موجود به بدن خود باز یم  100دیگری در ظرف باشد، در صورت زنده بودن بدن و در 

د. صورت، آن موجود یم   مت 

 رود. با پایان اسپل، ظرف از بی   یم 

CLASSES: WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Magic Missile 
level Evocation-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

وی جادوی  ایجاد یم توانید در محدوده مشاهده  کنید. هر دارت به موجودی به انتخاب شما که یم سه دارت درخشان از نت 

به  کند. همه دارت به هدف خود وارد یم   1d4 + 1 Force Damageکند. یک دارت کنید برخورد یم  ها به طور همزمان رص 

به بزنند. ها را هدایت کنید تا ب توانید آن زنند و یم یم  ه یک یا چند موجود رص 

،  1کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم  2هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 کند. اسپل یک دارت دیگر ایجاد یم

CLASSES: SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ARMORER ARTIFICER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 
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Magic Mouth 
level Illusion (Ritual)-nd2 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 کند( ، که اسپل مرصف یمgp 10)مقدار کیم شانه عسل و غبار یشم به ارزش حداقل  V ،S ،Mاجزاء: 

 ( شود Dispelledتا زمای  که باطل )مدت: 

ایط فعال و بیان یمپیایم را در یک یسر  در برد اسپل قرار یم  شود. شیت  را  دهید، پیایم که هنگام برآورده شدن یک شی شر

  25انتخاب کنید که بتوانید مشاهده کنید و توسط موجود دیگری پوشیده یا حمل نشود. سپس پیام را بیان کنید، که باید 

ایظ را تعیی   کنید که باعث فعال   10ان آن تا حداکتر  تواند بیکلمه یا کمت  باشد، اگرچه یم  دقیقه طول بکشد. در نهایت، شر

 شدن اسپل برای بیان پیام شما شود. 

ایط مشخص شده رخ یم   جادوی  روی یسر  ظاهر یموقت  شر
شود و پیام را با صدای شما و با همان حجم و بلندی  دهند، دهای 

ی شبیه دهان است )مثال دهان یک مجسمه(، دهان  خاب کرده کند. اگر شیت  که انتصدا بازخوای  یم  اید دارای دهان یا چت  

ون یم شود به طوری که به نظر یم جادوی  در آنجا ظاهر یم  کنید،  آیند. وقت  اسپل را اجرا یمرسد کلمات از دهان یسر  بت 

ایط   توانید انتخاب کنید که پس از اینکه یسر  پیام خود را رساند، اسپل به پایانیم  بماند و هر زمان که شر
 
برسد یا اسپل باق

 دهد، یسر  پیام خود را تکرار کند. فعال شدن رخ یم 

ایط فعال شدن یم  ایط برصی یا شنیداری باشد که در  شر تواند کیل یا با جزئیات دلخواه شما باشد، اگرچه باید بر اساس شر

شود فوی  جسم وارد یم  30هان دستور دهید وقت  موجودی به  توانید به ددهد. به طور مثال، یم فوی  جسم رخ یم  30فاصله  

 از نقره در  
ی

 آید، فعال شود و صحبت کند. فوی  آن به صدا در یم  30یا هنگایم که زنیک

CLASSES: ARTIFICER, BARD, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Magic Weapon 
Transmutationlevel -nd2 

 بونس اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 V ،Sاجزاء: 

 ساعت  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

های حمله و  + برای تاس 1کنید. تا پایان اسپل، این سالح تبدیل به یک سالح جادوی  با پاداش سالچ غت  جادوی  را لمس یم 

 شود. آسیب یم 

+ افزایش  2پاداش به کنید،  یا باالتر اجرا یم  4ا استفاده از اسپل اسالت لول هنگایم که این اسپل را بهای باالتر:  در لول 

 یابد. + افزایش یم 3پاداش به کنید،  یا باالتر اجرا یم 6هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول یابد.  یم

CLASSES: ARTIFICER, PALADIN, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT 

FIGHTER, FORGE CLERIC, GLORY PALADIN, WAR CLERIC 

Major Image 
level Illusion-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 )کیم پشم گوسفند یا بز(  V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

فوی  نیست.   20تر از یک مکعب کنید که بزرگ یک جسم، یک موجود یا یک پدیده قابل مشاهده دیگر ایجاد یمتصویری از 

ماند. تصویر کامال واقیع  توانید در محدوده آن را ببینید و برای مدت زمان اسپل باق  یم شود که یم ای ظاهر یم تصویر در نقطه 

ی که نشان داده یم رسد و شامل صداها، بوها و درجه حر به نظر یم  توانید گرما یا  شود است. شما نیم ارت متناسب با چت  

یا ناشنوای  شود یا بوی  که ممکن است    Thunder Damageشمای کاق  برای آسیب رساندن، صدای  بلند که باعث  

 ( ایجاد کنید. Troglodyteموجودی را بیمار کند )مانند بوی متعفن  

توانید از اکشن خود برای حرکت تصویر به هر نقطه دیگری در برد استفاده کنید. با تغیت   تا زمای  که در برد توهم هستید، یم 
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توانید ظاهر آن را تغیت  دهید تا حرکت آن برای یک موجود طبییع به نظر برسد. به عنوان مثال، اگر  مکان تصویر، یم 

توانید تصویر را طوری تغیت  دهید که انگار در حال راه رفی   است.  ن را حرکت دهید، یم تصویری از یک موجود ایجام کرده و آ

، یم  توانید باعث شوید  های مختلف صداهای مختلق  داشته باشد، به طور مثال یمتوانید باعث شوید توهم در زمان همچنی  

کت کند.   توهم در یک مکالمه شر

ییک با تصویر نشان یم  کند. موجودی که از اکشن خود برای  چت   از آن عبور یم ک توهم است، زیرا همه دهد که یتعامل فت  

جادوگری   DCمقابل   Intelligence (Investigation)تواند با موفقیت در یک تاس توانای  برریس تصویر استفاده کند، یم 

 تواند از درونش بب شما تشخیص دهد که توهم است. اگر موجودی توهم را تشخیص دهد، یم 
ی

های حیس دیگر آن  یند و ویژیک

 شوند. نت   برای این موجود ضعیف یم 

اسپل تا زمای  که باطل  کنید، یا باالتر اجرا یم   6هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

(Dispelled یم 
 
 ماند. ( شود، بدون نیاز به تمرکز شما باق

CLASSES: BARD, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Mass Cure Wounds 
level Evocation-th5 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

  30ای به شعاع شود. حداکتر شش موجود را در کرهموچ  از انرژی شفابخش از در نقطه انتخای  شما در برد اسپل رها یم 

بازیای     Hit Point+ مادیفایر توانای  جادوگری شما،  3d8فوت به مرکزیت آن نقطه انتخاب کنید. هر هدف به مقدار  

 کند. یم

،  5باالتر از  Slotبه ازای هر کنید، یا باالتر اجرا یم   6پل را با استفاده از اسپل اسالت لول هنگایم که این اسهای باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  1d8جان بازیای  شده 

CLASSES: BARD, CLERIC, DRUID 

SUBCLASSES: BATTLE SMITH ARTIFICER, DIVINE SOUL SORCERER, LIFE CLERIC, WILDFIRE DRUID 

Mass Heal 
level Evocation-th9 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

را بازیای    Hit Point 700توانید تا  شود. یمبخش از شما به موجودات مجروح در اطراف شما شازیر یم سییل از انرژی شفا 

ند از  تاثت  این اسپل قرار یم  شود. موجودای  که تحت کنید، که مطابق میل شما میان موجودات در محدوده تقسیم یم  گت 

ی بر  ( شود شفا یم Deafened( یا ناشنوای  ) Blindedها یا هر اثری که باعث نابینای  ) همه بیماری  یابند. این اسپل هیچ تاثت 

 ( ندارد. Constructsها )( یا سازه Undeadمردگان متحرک )

CLASSES: CLERIC 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER 
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Mass Healing Word 
level Evocation-rd3 

 بونس اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

  Vاجزاء: 

 آی  مدت: 

توانید در برد اسپل مشاهده  همزمان با بیان کلمات شفابخش توسط شما، تا حداکتر شش موجود به انتخاب شما ،که یم 

ی بر مردگان متحرک ) دریافت یم  Hit Point+ مادیفایر توانای  جادوگری شما   1d4کنید،  (  Undeadکنند. این اسپل هیچ تاثت 

 ( ندارد. Constructsها ) یا سازه 

،  3باالتر از   Slotبه ازای هر کنید،  یا باالتر اجرا یم  4هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  1d4جان بازیای  شده 

CLASSES: CLERIC 

SUBCLASSES: ALCHEMIST ARTIFICER, DIVINE SOUL SORCERER, ORDER CLERIC 

Mass Suggestion 
level Enchantment-th6 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

ین( V ،Mاجزاء:     )زبان مار و مقداری شانه عسل یا یک قطره روغن شت 

 ساعت  24مدت: 

ی از فعالیت )محدود به یک یا دو جمله( را پیشنهاد یم توانید در برد اسپل  کنید و تا دوازده موجود دلخواه را، که یم ست 

توانند شیفته  دهید. موجودای  که نیم ر یم توانند شما را بشنوند و درک کنند، به طور جادوی  تحت تاثت  قرا مشاهده کنید و یم 

(Charmed شوند از این اثر مصون هستند. پیشنهاد باید به گونه )  ای بیان شود که خط ست  فعالیت منطق  به نظر برسد. اگر

ه بیندازد، خود را آتش بزند یا برچ  دیگر از اقدامات آشکار  ا مرص  را  از موجودی بخواهید به خود چاقو بزند، خود را بر نت  

 شود. انجام دهد تاثت  اسپل به طور خودکار نق  یم 

 توانای  خود دنبال   Wisdom Saving Throwهر هدف باید تاس  
بریزد. در صورت شکست، پیشنهاد شما را با حداکتر

در زمان  توانند برای کل مدت اسپل ادامه داشته باشند. اگر اقدامات پیشنهادی بتوانند کند. اقدامات پیشنهادی یم یم

 یابد که موضوع مورد نظر به پایان برسد. تری به پایان برسند، اسپل زمای  پایان یم کوتاه

، یم  ایظ را مشخص کنید که باعث انجام شدن فعالیت در طول مدت اسپل شود. به طور مثال، ممکن  همچنی   توانید شر

ایط قبل از پایان  گدای  که مالقات یم است پیشنهاد کنید که گرویه از شبازان تمام پول خود را به اولی     کنند بدهند. اگر شر

 شود. اسپل برآورده نشده باشد، فعالیت انجام نیم 

 رسد. اگر شما یا هر یک از همراهان شما به موجود تحت تاثت  این اسپل آسیب بزنید، اسپل برای آن موجود به پایان یم 

روز است.   10مدت زمان اسپل کنید، اجرا یم  7هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

هنگایم که این اسپل را  روز است.  30مدت زمان اسپل کنید، اجرا یم  8هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول 

 زمان اسپل یک سال و یک روز است.   مدتکنید، اجرا یم  9با استفاده از اسپل اسالت لول 

CLASSES: BARD, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Maze 
level Conjuration-th8 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

  V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

کنید. هدف برای مدت زمان  ( هزارتو تبعید یم Demiplaneسطج )توانید در برد اسپل مشاهده کنید را به نیم موجودی که یم 

 ماند. جا باق  یم اسپل یا تا زمای  که از هزارتو فرار کند در آن 
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بریزد. اگر   DC 20با    Intelligenceتواند از اکشن خود برای فرار استفاده کند. برای این کار باید یک تاس توانای  هدف یم 

 شود(. به طور خودکار موفق یم  Goristroیا   Minotaurرسد )یک کند و اسپل به پایان یم موفق شود، فرار یم 

ترین فضای خایل،  رسد، هدف دوباره در فضای  که ترک کرده، یا در صورت اشغال بودن در نزدیک وقت  اسپل به پایان یم 

 شود. ظاهر یم 

CLASSES: WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Meld Into Stone 
level Transmutation (Ritual)-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

  V ،Sاجزاء: 

 ساعت  8مدت: 

 یم 
ی

 برای بدن  قدم بر جسیم یا سطج سنیک
 
شما بزرگ است و برای مدت زمان اسپل، خود و تمام  گذارید که به اندازه کاق

گذارید. توانید لمس کنید قدم یم ای که یم کنید. با استفاده از حرکت خود، بر سنگ در نقطه وسایل خود را با سنگ ادغام یم 

 هیچ نشای  از حضور شما قابل مشاهده یا قابل تشخیص با حواس غت  جادوی  نیست. 

 Wisdomافتد را ببینید، و هر گونه تاس توانای  توانید آنچه در خارج آن اتفاق یماید، نیم شده  در حایل که با سنگ ادغام

(Perception)   ریزید با که برای شنیدن صداهای خارج آن یمDisadvantage  شوند. شما از گذر زمان آگاه هستید  انجام یم

ای که  توانید از حرکت خود برای خروج از نقطه سپل اجرا کنید. یم اید بر روی خود ا توانید در حایل که با سنگ ادغام شدهو یم

 توانید حرکت کنید. شود. در غت  این صورت نیم از آن وارد سنگ شدید استفاده کنید، که باعث پایان اسپل یم 

ییک جزی  به سنگ، به شما آسیت  نیم  پیدا کند )تا  رسانند؛ اما اگر مقداری از سنگ تخریب شود یا تغیت  شکل  صدمات فت  

ون یم  ید(، شما بت  کنید. نابودی کامل  دریافت یم 6d6 Bludgeoning Damageشوید و  حدی که دیگر درون آن جای نگت 

ون یم سنگ )یا تبدیل آن به ماده  کند. در صورت اخراج، در  وارد یم  Bludgeoning Damage 50کند و ای دیگر( شما را بت 

 (. Proneافتید )ه بار اول از آن وارد شدید، بر روی زمی   دمر یم ترین فضای خایل به جای  کنزدیک 

CLASSES: CLERIC, DRUID 
SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER, GENIE (DAO) WARLOCK, LAND (MOUNTAIN) DRUID, LAND DRUID 

Melf’s Acid Arrow 
level Evocation-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  90ب

 ( )نویع مار( Adder)پودر برگ ریواس و معده یک  V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

  Ranged Spell Attackپاشد. علیه هدف یک  ترکد و اسید یم رود، یم یک تت  ست   درخشان به سمت هدف در برد اسپل یم 

دی خود کند و در پایان نوبت بعدریافت یم   4d4 Acid Damageانجام دهید. در صورت برخورد موفق، هدف بالفاصله 

2d4 Acid Damage  ان آسیب را در نوبت اول خود دریافت  دریافت یم ، هدف نصف مت   کند. در صورت خطا رفی   تت 

 کند. کند و هیچ آسیت  در نوبت بعدی دریافت نیم یم

،  2هر لول باالتر از   کنید، به ازاییا باالتر اجرا یم  3هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  1d4آسیب اسپل )اعم از آسیب اولیه و بعدی( 

CLASSES: WIZARD 
SUBCLASSES: ALCHEMIST ARTIFICER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, LAND (SWAMP) 

DRUID, LAND DRUID 
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Mending 
Transmutation Cantrip 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

بای طبییع )  V ،S ،Mاجزاء:   ((Lodestone)دو آهت 

 آی  مدت: 

 در جسیم که لمس یم 
ی

 یا پاریک
ی

کنید، مانند حلقه زنجت  شکسته، دو نیمه از یک کلید شکسته یا یک  این اسپل یک شکستیک

 در هر  عبا پاره شده را ترمیم یم 
ی

 یا شکستیک
ی

کنید به طوری  فوت نباشد، شما ترمیمش یم   1وجه بزرگت  از کند. تا زمای  که پاریک

 نماند. 
 
 که هیچ اثری از آسیب قبیل باق

  یا سازه جادوی  را ترمیم کند، اما نیم این اسپل یم 
 تواند جادو را به آن بازگرداند. تواند یک یسر

CLASSES: ARTIFICER, BARD, CLERIC, DRUID, SORCERER, WIZARD 
SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, 

NATURE CLERIC 

Message 
Transmutation Cantrip 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 )یک تکه کوچک سیم میس(  V ،S ،Mاجزاء: 

 ( Roundدور ) 1مدت: 

شنود و  کنید. هدف )و فقط هدف( پیام را یمکنید و پیایم را زمزمه یم اسپل اشاره یم با انگشت خود به سمت موجودی در برد 

 ای پاسخ دهد که فقط شما بشنوید. تواند با زمزمه یم

توانید اسپل را از درون اجسام جامد عبور دهید. سکوت  اگر با هدف آشنا باشید و بدانید که هدف پشت مانع است، یم 

 ، ید. اسپل محبور  فوت چوب جلوی اسپل را یم   3نج فلز معمویل، یک ورق نازک شب، یا ای  1فوت سنگ،  1جادوی  گت 

وی کند و یم   ها و زوایا حرکت کند. تواند آزادانه از گوشه نیست از یک خط مستقیم پت 

CLASSES: ARTIFICER, BARD, SORCERER, WIZARD 
SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Meteor Swarm 
level Evocation-th9 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 مایل  1ب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

کنند. هر موجود  توانید در برد اسپل مشاهده کنید، به زمی   سقوط یمور از آتش در چهار نقطه مختلف که یم های  شعله گوی 

بریزد. کره در   Dexterity Saving Throwکنید باید ای که انتخاب یم فوت با محوریت هر نقطه  40ای به شعاع در کره 

 20d6 Bludgeoningو  20d6 Fire Damageر صورت شکست شود. یک موجود د ها و زوایا پخش یم گوشه 

Damage کند. موجودی که در ناحیه بیش از یک کره آتشی   است  ، و در صورت موفقیت نییم از آن آسیب را دریافت یم

د. فقط یک بار تحت تاثت  قرار یم   گت 

 کند. شوند را مشتعل یم پوشیده یا حمل نیم رساند و اشیاء قابل اشتعایل که  این اسپل به اجسام موجود در منطقه آسیب یم 

CLASSES: SORCERER, WIZARD 
SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 
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Mind Blank 
level Abjuration-th8 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 V ،Sاجزاء: 

 ساعت  24مدت: 

، هر اثری که احساسات یا  Psychic Damageکنید در برابر تا زمای  که اسپل به پایان برسد، یک موجود مایل که لمس یم 

 ) Divinationهای افکار او را بخواند، اسپل 
ی

ایط شیفتیک و   Wish( مصون است. این اسپل حت  مقابل اسپل  Charmedو شر

  ذهن هدف یا به دست آوردن اطالعات در مورد هدف استفاده یم  ها و اثرهای  شبیه آن که برای تاثت  بر اسپل 
ی

شوند، ایستادیک

 کند. یم

CLASSES: BARD, WIZARD 
SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Minor Illusion 
Illusion Cantrip 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 )کیم پشم گوسفند یا بز( S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1مدت: 

ماند. در صوری  که با یک اکشن  کنید که برای مدت زمان اسپل باق  یم صدا یا تصویری از یک جسم در برد اسپل ایجاد یم

 شود. توهم را مرخص کنید یا دوباره این اسپل را اجرا کنید نت   اسپل تمام یم

تواند صدای شما، صدای شخص دیگری،  د از زمزمه تا فریاد متغت  باشد. این صدا یم تواناگر صدای  ایجاد کنید، بلندی آن یم

، کوبیدن طبل یا هر صدای دیگری باشد که شما انتخاب یم  یابد یا  وقفه ادامه یم کنید. صدا در طول مدت ی  صدای غرش شت 

 های مختلف ایجاد کنید. توانید قبل از پایان اسپل صداهای مجزا در زمان یم

  5نباید بزرگت  از یک مکعب  – ای کوچک آلود یا صندوقچه مانند صندیل، رد پای گل   –کنید گر تصویری از یک یسر  ایجاد یما 

ییک با تصویر نشان یمفوی  باشد. تصویر نیم  دهد که آن  تواند صدا، نور، بو یا هرگونه اثر حیس دیگری ایجاد کند. تعامل فت  

 تواند از طریق آن عبور کند. چت   یمیک توهم است، زیرا همه 

 Intelligenceتواند با یک تاس توانای   ، یماگر موجودی از اکشن خود برای برریس صدا یا تصویر استفاده کند 

(Investigation)   مقابلDC    جادوگری شما، سیع کند که توهم بودن آن را تشخیص دهد. اگر موجودی توهم را تشخیص

 شود. دهد، توهم برای آن موجود ضعیف یم 

CLASSES: BARD, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 
SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, ILLUSION WIZARD, 

SHADOW MONK 

Mirage Arcane 
level Illusion-th7 

 دقیقه  10زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 دید ب

 V ،Sاجزاء: 

 روز  10مدت: 

دهید. با این  تغیت  یم مایل مرب  ع، ظاهر، صدا، بو و حت  حس زمی   را به نوع دیگری از زمی      1ای با مساحت حداکتر در ناحیه 

های دشوار یا  توانید دشت یا جاده را به باتالق، تپه، شکاف یا برچ  از زمی   حال، شکل کیل زمی   ثابت است. به طور مثال، یم 

ار شود، پرتگاه شبیه یک شیب مالیم و رودخانه العبور دیگر شبیه کنید. یک حوضچه یم  صعب  ای پر از  تواند شبیه یک چمت  

 ای عریض و هموار. ند جاده صخره مان

کدام وجود ندارند اضافه کنید. اسپل  ها را در جای  که هیچتوانید ظاهر ساختارها را تغیت  دهید یا آن به طور مشابه، یم 

 کند. ها اضافه نیم ها را مخق  یا به آن دهد و آنموجودات را تغیت  شکل نیم 

 Difficultتوانید زمی   صاف را به زمی   دشوار )ای  است، بنابراین یم این توهم شامل عنارص شنیداری، برصی، المسه و بوی
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Terrain ای از زمی   توهم )مانند سنگ یا  ( )یا برعکس( تبدیل کنید یا به نویع دیگر مانع حرکت در منطقه شوید. هر قطعه

 شود. چوب( که از ناحیه اسپل برداشته شود فورا ناپدید یم 

توانند از درون توهم به شکل واقیع زمی   دید داشته باشند. با این حال، همه  ( دارند یم Truesightموجودای  که دید حقیق  ) 

 یم 
 
ییک با این توهم  مانند، بنابراین در حایل که موجود از وجود توهم آگاه است، هنوز یم عنارص دیگر توهم باق تواند از نظر فت  

 ارتباط برقرار کند. 

CLASSES: BARD, DRUID, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Mirror Image 
level Illusion-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  1مدت: 

کنند، اقدامات شما را تقلید  یم ها با شما حرکت شوند. تا زمان پایان اسپل، کت  سه کت  توهیم از شما در فضای شما ظاهر یم 

توانید از اکشن خود برای  دهند که معلوم نیست کدام نسخه واقیع است. یم کنند و موفعیت خود را طوری تغیت  یم یم

 های توهیم خود استفاده کنید. مرخص کردن نسخه 

ید تا مشخص شود حمله با شما  بریز  1d20دهد، در طول مدت زمان اسپل، هر زمان که موجودی شما را هدف حمله قرار یم 

 های توهیم شما. کند یا ییک از نسخه برخورد یم 

، باید عدد  6اگر سه کت  دارید، باید عدد  یا باالتر بیارید. با یک   8یا باالتر بیارید تا هدف حمله به یک کت  تغیت  کند. با دو کت 

، باید عدد   یا باالتر را بیارید.  11کت 

AC    10کت  برابر + Dexterity Modifier      شماست. اگر حمله با یک نسخه توهیم از شما برخورد کند، آن کت  از بی

د. با از بی    های دیگر را نادیده یم ها و اثر رود و همه آسیب ای که با آن برخورد کند از بی   یم رود. یک کت  فقط با حمله یم گت 

، اسپل به پایان یم    هر سه کت 
 رسد. رفی 

د. باشد، تحت تاثت  این اسپل قرار نیم   Blindsightبینا یا متیک به حواس دیگری غت  از بینای  مانند اگر یک موجود نا   گت 

CLASSES: SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ARMORER ARTIFICER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, LAND (COAST) DRUID, 

LAND DRUID, TRICKERY CLERIC 

Mislead 
level Illusion-th5 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 Sاجزاء: 

 ساعت  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

شود. همزاد برای مدت زمان اسپل باق   اید ظاهر یم همزمان با نامری  شدن شما، یک همزاد توهیم از شما در جای  که ایستاده 

 شود. حمله کنید یا اسپل بزنید نامری  بودن شما تمام یم ماند، اما در صورت اینکه یم

 توانید با یک اکشن همزاد را تا دو برابر شعت خود حرکت داده و باعث شوید مطابق میل شما اشاره، صحبت و رفتار کند. یم

جایگاه همزاد قرار دارید. در هر  های آن بشنوید، طوری که انگار در  توانید از طریق چشمان آن ببینید و از طریق گوش شما یم 

توانید به عنوان یک بونس اکشن از حواس آن به حواس خود برگردید و برعکس. در حایل که از  های خود، یم یک از نوبت 

 ( هستید. Deafened( و ناشنوا ) Blindedکنید، نسبت به محیط اطراف خود نابینا )حواس همزاد خود استفاده یم 

CLASSES: BARD, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, FEY WANDERER RANGER, TWILIGHT CLERIC 
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Misty Step 
level Conjuration-nd2 

 بونس اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 Vاجزاء: 

 آی  مدت: 

 کنید. توانید ببینید تلپورت یم فضای خایل که یم فوت، به   30شوید و تا حداکتر ای احاظه یم ای با غبار نقره برای لحظه 

CLASSES: SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ANCIENTS PALADIN, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, FEY WANDERER 

RANGER, HORIZON WALKER RANGER, LAND (COAST) DRUID, LAND DRUID, VENGEANCE PALADIN 

Modify Memory 
level Enchantment-th5 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

 Wisdom Savingتوانید مشاهده کنید باید یک  کنید خاطرات موجود دیگری را تغیت  دهید. یک موجود که یم سیع یم 

Throw   بریزد. اگر در حال مبارزه با هدف هستید، در این تاس نجاتAdvantage   ،دارد. در صورت شکست در تاس نجات

( است و از  Incapacitatedشود. هدف شیفته شده ناتوان )( یم Charmedهدف برای مدت زمان اسپل توسط شما شیفته ) 

د،  شنود. اگر صدمه خت  است، اگرچه هنوز صدای شما را یم محیط اطراف خود ی   ای ببیند یا با هدف اسپل دیگری قرار بگت 

 کند. یک از خاطرات هدف تغیت  نیم رسد و هیچ این اسپل به پایان یم 

 فعال است، یم 
ی

  10ساعت گذشته تجربه کرده و بیش از  24وانید بر حافظه هدف از رویدادی که در تدر حایل که شیفتیک

توانید تمام خاطرات از رویداد را برای همیشه حذف کنید، به هدف اجازه دهید تا  دقیقه طول نکشیده، تاثت  بگذارید. شما یم 

اش را تغیت  دهید یا خاطره دیگری از  ر حافظه خاطر بیاورد، جزئیات رویداد د رویداد را با وضوح کامل و جزئیات دقیق به 

 رویداد دیگری ایجاد کنید. 

برای تحت تاثت  قرار دادن خاطرات باید با هدف صحبت کنید و هدف باید بتواند تا زبان شما را بفهمد تا خاطرات جدید را  

قبل از به پایان رسیدن توصیف  کند. اگر اسپل دریافت کند. ذهن هدف هرگونه حفره در جزئیات توضیحات شما را پر یم

کند. در غت  این صورت، با خاتمه اسپل، خاطرات اصالح  خاطرات تغیت  یافته با پایان برسد، حافظه موجودات تغیت  نیم 

 شوند. شده جایگزین یم 

یا اعتقادات   گذارد، به ویژه اگر حافظه با تمایالت، گرایش اخالق  حافظه اصالح شده لزوما بر رفتار یک موجود تاثت  نیم 

، مانند خاطره  ای از لذت بردن موجود از پاشیدن اسید بر  موجود مغایرت داشته باشد. یک حافظه اصالح شده غت  منطق 

د حافظه اصالح شده بیش از حد    DMروی خود، ممکن است به عنوان یک خواب بد رد شود.  ممکن است تصمیم بگت 

 معت  است و تاثت  قابل توجیه ندارد. ی  

 کند. اجرا شده روی هدف، حافظه واقیع موجود را بازیای  یم  Greater Restorationیا   Remove Curseاسپل  یک 

توانید خاطرات رویدادی  یم کنید، اجرا یم  یا باالتر   6هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

( را تغیت   8( یا هر زمای  در گذشته موجود )لول 8سال پیش )لول   1(، 7پیش )لول  روز    30(، 6روز پیش )لول  7تا حداکتر 

 دهید. 

CLASSES: BARD, WIZARD 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, TRICKERY 

CLERIC 
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Moonbeam 
level Evocation-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 ((نویع کای  بلورین( و یک قطعه کدر فلدسپات )Moonseedهای شکل هالل ماه ))چند دانه از هر گیاه با برگ V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

ای در برد  بر نقطه فوت متمرکز  40تابد و یک استوانه با ارتفاع فوت به پایی   یم   5ای از نور کم رنگ با شعاع یک پرتو نقره 

 کند. ( استوانه را پر یم Dim Lightدهد. تا زمان پایان اسپل، نور کم )اسپل تشکیل یم 

وع یمشود یا نوبت خود را در آن هنگایم که موجودی برای اولی   بار در یک نوبت وارد ناحیه اسپل یم  های  کند، در شعله جا شر

بریزد. در صورت شکست   Constitution Saving Throwشود و باید یک شوند غرق یم روح مانند که باعث درد شدید یم 

 شود. رت موفقیت نییم از آن آسیب وارد یم و در صو  2d10 Radiant Damageدر تاس نجات 

ریزد. در صورت شکست، فورا به شکل  یم   Disadvantage( تاس نجات خود را با Shapechangerیک موجود تغیت  شکل داده )

د. گردد و تا زمای  که نور اسپل را ترک نکند، نیم اولیه خود باز یم   تواند شکل دیگری به خود بگت 

فوت در هر جهت    60توانید از یک اکشن برای حرکت پرتو تا ی خود پس از اجرای این اسپل، یم ها در هر یک از نوبت 

 استفاده کنید. 

،  2باالتر از   Slotبه ازای هر کنید،  اجرا یم  یا باالتر  3هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  1d10آسیب اسپل 

CLASSES: DRUID 

SUBCLASSES: ANCIENTS PALADIN, TWILIGHT CLERIC, WATCHERS PALADIN 

Mordenkainen’s Faithful Hound 
level Conjuration-th4 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 ای کوچک، یک تکه استخوان و یک نخ( )یک سوت نقره V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  8مدت: 

آورید. شبح برای مدت زمان اسپل  توانید در برد اسپل مشاهده کنید بوجود یم شبح یک سگ نگهبان را در فضای  خایل که یم 

ید. فو  100ماند، یا تا زمای  که آن را به عنوان یک اکشن مرخص کنید یا بیش از جا باق  یم در آن   ت از آن فاصله بگت 

،   Smallرسد. هنگایم که یک موجود سگ نگهبان برای همه موجودات به جز شما نامری  است و آسیت  به آن نیم  یا بزرگت 

وع به  فوی  آن وارد یم  30اید، به فاصله  بدون بیان رمز عبوری که هنگام اجرای اسپل مشخص کرده  شود، سگ نگهبان شر

را ببیند. سگ نگهبان   Ethereal Planeتواند درون  بیند و یمکند. سگ نگهبان موجودات نامری  را یم پارس با صدای بلند یم 

د. توهمات را نادیده یم   گت 

د.   5کند تا موجودی که در در ابتدای هر نوبت شما، سگ شکاری تالش یم  فوی  آن است و با شما دشمن است را گاز بگت 

 + Spellcasting Ability Modifier( سگ شکاری برابر است با Attack Bonusعدد اضافه شده به تاس حمله ) 

Proficiency Bonus   ،4شما. در صورت موفق بودن حملهd8 Piercing Damage  کند. وارد یم 

CLASSES: ARTIFICER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Mordenkainen’s Magnificent Mansion 
level Conjuration-th7 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  300ب

ای کوچک، ارزش هر  )یک دروازه مینیاتوری ساخته شده از عاج، یک تکه کوچک سنگ مرمر صیقیل و یک قاشق نقره V ،S ،Mاجزاء: 

 باشد(  gp 5یسر  باید حداقل 

 ساعت  24مدت: 

ماند. شما محل ورودی آن را انتخاب  کنید که برای مدت زمان اسپل باق  یم یک مسکن خارج از ابعاد را در برد اسپل ایجاد یم 

 ضعیق  دارد و کنیم
ی

فوت ارتفاع دارد. شما و هر موجودی که هنگام اجرای اسپل   10فوت عرض و   5ید. ورودی درخشندیک
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فوی  ورودی باشید   30توانید تا زمای  که ورودی باز است وارد مسکن خارج از ابعاد شوید. در صوری  که در کنید، یم تعیی   یم 

 ی در حایل که بسته است، نامری  است. توانید آن را باز کنید یا ببندید. ورودیم

، باطراوت و گرم است. سوی ورودی، ششای  باشکوه با اتاق در آن    های متعدد قرار دارد. فضا تمت  

فوت   10مکعب، که هر کدام در هر جهت  50توانید بیشت  از ای بسازید، اما فضا نیم ها را با هر نقشه توانید اتاق شما یم 

 برای یک ضیافت نه وعده است، وسعت داشته با 
 
ای  شد. مکان به انتخاب شما مبله و تزئی   شده است و دارای غذای کاق

کنند. شما ظاهر برصی این  شوند پذیرای  یم خدمتکار تقریبا شفاف از همه کسای  که وارد یم   100نفر است.  100برای  

ای تواند از پس هر وظیفه ات شما هستند. هر خدمتکار یم ها کامال مطیع دستور کنید. آن ها را تعیی   یمخدمتکاران و لباس آن

توانند حمله کنند یا اقدایم کنند که مستقیما به  ها نیم تواند انجام دهد بر بیاید، اما آنکه یک خدمتکار انسان عادی یم 

ی بیاورند، تمت   کنند، تعمت  کنند موجودات دیگر آسیب برساند. بنابراین خدمتکاران یم ، لباس تا بزنند، آتش روشن  توانند چت  

ه. خدمتکاران یم اب بریزند و غت  توانند آن را ترک کنند.  ای از عمارت بروند اما نیم توانند به هر نقطهکنند، غذا شو کنند، شر

  شوند. وقت  اسپل به پایاناثاثیه و سایر اشیاء ایجاد شده توسط این اسپل در صورت خارج شدن از عمارت به دود تبدیل یم 

 شود. ترین فضای خایل ورودی رانده یم رسد، هر موجودی در داخل فضای خارج از ابعاد به نزدیک یم

CLASSES: BARD, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Mordenkainen’s Private Sanctum 
level Abjuration-th4 

 دقیقه  10زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 )یک ورقه نازک شب، یک تکه شیشه مات، یک تکه پنبه یا پارچه و یاقوت ست   پودر شده(  V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  24مدت: 

تواند در هر جهت از حداقل  سازید. این منطقه یک مکعب است که یم ای در محدوده اسپل را به طور جادوی  ایمن یم منطقه 

فوت باشد. اسپل برای مدت زمان اسپل یا تا زمای  که از اکشت  برای باطل کردن آن استفاده کنید،   100تا حداکتر فوت   5

 یابد. ادامه یم 

 کنید، تصمیم یموقت  اسپل را اجرا یم 
ی

ید که اسپل چه نوع امنیت  را ارائه دهد و هر یک یا همه ویژیک های زیر را انتخاب  گت 

 کنید: یم

 تواند از مانیع که در لبه منطقه ایمن شده قرار دارد عبور کند. نیم صدا  •

د. ( را یم Darkvisionرسد و جلوی دید )از جمله آلود به نظر یم حصار منطقه ایمن شده تاریک و مه •  گت 

توانند در داخل منطقه ایمن شده ظاهر شوند یا از حصار  نیم   Divinationهای  حسگرهای ایجاد شده توسط اسپل •

 آن عبور کنند. 

 هدف قرار داد.  Divinationهای توان با اسپلموجودات منطقه را نیم  •

 تواند از خارج به داخل منطقه یا از داخل آن به خارج از آن تلپورت کند. چت   نیم هیچ  •

 سفر بی   سطوح در منطقه ایمن شده مسدود است.  •

 کند. ثر را دائیم یم اجرای این اسپل در یک نقطه برای هر روز به مدت یک سال این ا 

،  4باالتر از   Slotبه ازای هر کنید، اجرا یم  یا باالتر   5هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

  از یک مکعب که در هر جهت تا  5اسالت توانید با یک اسپل  فوت افزایش دهید. در نتیجه یم  100توانید اندازه مکعب را یم

 فوت اندازه دارد محافظت کنید.  200

CLASSES: ARTIFICER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 
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Mordenkainen’s Sword 
level Evocation-th7 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 ( gp 250)یک شمشت  مینیاتوری از پالتینوم با دسته و قبه از مس و روی، به ارزش  V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

و به شکل شمشت  ایجاد یم   یم یک سطح از نت 
 
 ماند. کنید که در برد اسپل در هوا شناور است و برای مدت زمان اسپل باق

 شمشت  قرار دارد انجام  5علیه هدف انتخای  خود که در  Melee Spell Attackشود، یک هنگایم که شمشت  ظاهر یم 
فوی 

به، هدف  یم کند. تا زمای  که اسپل به پایان برسد،  دریافت یم  3d10 Force Damageدهید. در صورت وارد شدن رص 

بینید حرکت دهید و  ای که یم قطه فوت به ن 20توانید در هر نوبت خود از یک بونس اکشن استفاده کنید تا شمشت  را تا یم

 این حمله را علیه همان هدف یا هدف دیگری تکرار کنید. 

CLASSES: BARD, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Move Earth 
level Transmutation-th6 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 رس، گلدای  و ماسه( –های مختلف )یک تیغه آهت  و یک کیسه کوچک حاوی مخلویط از خاک V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  2تمرکز، تا حداکتر مدت: 

توانید شکل خاک، ماسه یا گل را در  فوت باشد. شما یم  40ای را انتخاب کنید که در هر جهت حداکتر در برد اسپل، منطقه 

توانید ارتفاع منطقه را باال یا پایی   بیاورید،  کنید، برای مدت زمان اسپل تغیت  دهید. یم خاب یم منطقه به هر رویسر که انت 

ات نیم  ان این تغیت  تواند از نصف  گودال ایجاد کنید یا پر کنید، دیوار نصب یا صاف کنید یا یک ستون تشکیل دهید. مت  

ین بعد منطقه بیشت  باشد. بنابراین، اگر بر یک مرب    تاثت  یم  40ع بزرگت 
فوت ایجاد   20توانید ستوی  تا ارتفاع گذارید، یم فوی 

ات  20فوت باال و پایی   بیاورید، یک گودال تا عمق  20کنید، ارتفاع مرب  ع را تا  ه. تکمیل این تغیت    10فوت حفر کنید و غت 

 برد. دقیقه زمان یم 

گذاری انتخاب کنید. کنید، یم ای که بر این اسپل تمرکز یم دقیقه  10در پایان هر    توانید منطقه جدیدی از زمی   را برای تاثت 

 زمی   به آرایم رخ یم 
توانند در اثر حرکت زمی   به دام افتاده یا آسیب  دهد، موجودات منطقه معموال نیم از آنجا که دگرگوی 

 ببینند. 

 را دستکاری کند. صخره این اسپل نیم 
ی

ها برای سازگاری با زمی   جدید تغیت  مکان  ها و سازه تواند سنگ طبییع یا ساختار سنیک

، سازه را ناپایدار کند، ممکن است فرو ریزد. یم  دهند. اگر نحوه شکل دیه به زمی  

 کند. گذارد. زمی   حرکت کرده هر گونه گیاه را با خود حمل یم به طور مشابه، این اسپل به طور مستقیم بر رشد گیاه تاثت  نیم 

CLASSES: DRUID, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

N 

Nondetection 
level Abjuration-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 شود( پاشیده شده بر هدف، که توسط اسپل مرصف یم gp 25)کیم گرد الماس به ارزش  V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  8مدت: 

تواند موجودی مایل یا مکان یا  شود. هدف یم پنهان یم  Divinationکنید از جادوی برای مدت زمان اسپل، هدق  که لمس یم 

هدف قرار داد یا از   Divinationگونه جادوی توان با هیچ فوت بزرگت  نباشد. هدف را نیم   10شیت  باشد که در هر جهت از 

 طریق حسگرهای جادوی  حس کرد. 
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CLASSES: BARD, RANGER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, KNOWLEDGE 

CLERIC, WATCHERS PALADIN 

Nystul’s Magic Aura 
level Illusion-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 )یک مرب  ع کوچک ابریشم(  V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  24مدت: 

اطالعات غلط در مورد آن ارائه دهند.   Divinationدهید تا جادوهای کنید توهم قرار یم بر موجود یا شیت  که لمس یم 

 شود. نیم   تواند موجودی مایل یا شیت  باشد که توسط موجود دیگری حمل یا پوشیدههدف یم 

 یم وقت  اسپل را اجرا یم 
 
روز، هر   30ماند. اگر برای  کنید، یک یا هر دو اثر زیر را انتخاب کنید. اثر برای مدت زمان اسپل باق

روز این اسپل را بر روی یک موجود یا یسر  انجام دهید و هر دفعه همان اثر را قرار دهید، توهم تا زمای  که باطل شود  

(Dispelled یم 
 
 ماند. ( باق

 Detectبینند، مانند اسپل نحوه ظاهر شدن هدف را مقابل جادوها و اثرهای جادوی  که هاله جادو را یم  کاذب.  هاله

Magic غت  جادوی  را جادوی  جلوه دهید، یک جسم جادوی  را غت  جادوی  جلوه دهید، یا  دهید. یم ، تغیت  یم  
توانید یک یسر

اید. هنگایم که از این  به نظر برسد متعلق به مکتب جادوی خایص است که شما انتخاب کرده هاله جادو آن را تغیت  دهید تا  

 کند آشکار کنید. توانید جادوی کاذب را برای هر موجودی که از آن استفاده یم کنید، یم اثر بر روی یک یسر  استفاده یم 

 Divineدهند، مانند جود را تشخیص یم نحوه ظاهر شدن هدف را مقابل جادوها و اثرهای جادوی  که نوع مو   ماسک. 

Sense  کنید و جادوهای دیگر و اثرهای جادوی  با هدف به  دهید. شما نویع از موجودات را انتخاب یم پاالدین، تغیت  یم

 کنند. عنوان آن نوع موجود یا موجودی با آن گرایش رفتار یم 

CLASSES: WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

O 

Otiluke’s Freezing Sphere 
level Evocation-th6 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  300ب

 )یک گوی کوچک کریستایل(  V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

فوت   60رود و در آن نقطه با شعاع یک کره شد از انرژی شما از نوک انگشتان شما به نقطه دلخواه شما در برد اسپل یم 

بریزد. در صورت شکست، موجود   Constitution Saving Throwشود. هر موجود در آن منطقه باید یک  منفجر یم 

10d6 Cold Damage  کند. جود نصف آسیب را دریافت یم کند. در صورت موفقیت، مو دریافت یم 

( برخورد کند، مایع را تا عمق اگر کره به توده  اینج  در   6ای از آب یا ماییع که عمدتا آب است )بدون احتساب موجودات آی 

کردند در یخ  آورد. موجودای  که در سطح آب یخ زده شنا یم دقیقه دوام یم  1کند. این یخ  فوت مرب  ع منجمد یم  30مساحت  

  Spell Save DCمقابل  Strength Checkتواند از یک اکشن برای ریخی   تاس افتند. یک موجود به دام افتاده یم دام یم  به

 شما استفاده کند تا رها شود. 

توانید پس از اتمام اسپل از شلیک کره خودداری کنید. یک کره کوچک به اندازه یک سنگ قالب سنگ،  در صورت تمایل یم 

اید شود. در هر زمان، شما یا موجودی که کره را در اختیار او قرار داده د است، در دست شما ظاهر یم که مقابل لمس ش 

فوت( یا آن را با یک قالب سنگ پرتاب کنید )در برد عادی قالب سنگ(. کره در اثر   40توانید کره را پرت کنید )در برد یم

به متالیسر یم    1توانید کره را بدون انفجار بر روی زمی   قرار دهید. پس از چنی   یم شود، با همان تاثت  معمویل اسپل. هم رص 

 شود. دقیقه، اگر کره هنوز متالیسر نشده باشد، منفجر یم 

،  6کنید، به ازای هر لول باالتر از  یا باالتر اجرا یم   7هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 یابد. فزایش یم ا  1d6آسیب اسپل 
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CLASSES: WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Otiluke’s Resilient Sphere 
level Evocation-th4 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

(کره از کریستال شفاف و یک نیم)یک نیم V ،S ،Mاجزاء:   کره از صمغ عری 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

وی درخشان موجود یا شیت  به اندازه کره کند. یک موجود که مایل  یا کوچکت  را در برد اسپل محارصه یم  Largeای از نت 

 شود. بریزد. در صورت شکست، موجود برای مدت زمان اسپل محصور یم   Dexterity Saving Throwنیست، باید 

ییک، نه انرژی و نه اثر اسپل   –هیچ چت    ود در کره  تواند از سد داخل یا خارج شود، اگرچه موجنیم  – های دیگر نه اجسام فت  

تواند در اثر حمالت یا اثرهای  ها مصون است و موجود یا یسر  داخل آن نیم تواند در آنجا نفس بکشد. کره از همه آسیبیم

، موجود داخل کره نیم  ی در خارج آن آسیب برساند. نایسر از خارج کره آسیب ببیند. همچنی    تواند به چت  

د. یک موجود محصور یم   ای بزرگ استوزن است و فقط به اندازه کره ی   تواند از  که موجود یا یسر  داخل خود را در بر گت 

های کره استفاده کند و کره را تا نییم از شعت خود بچرخاند. به طور مشابه، موجودات  اکشن خود برای فشار به دیواره 

 توانند کره را برداشته و جابجا کنند. دیگر یم 

ی در داخل آن، کره را نابود یم رار یم که کره را هدف ق  Disintegrateیک اسپل   کند. دهد، بدون آسیب رساندن به چت  

CLASSES: ARTIFICER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, PEACE CLERIC, REDEMPTION PALADIN 

Otto’s Irresistible Dance 
level Enchantment-th6 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 Vاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

وع یم موجودی را انتخاب کنید که بتوانید در برد اسپل مشاهده کنید. هدف یک رقص خنده  کند و  دار را در فضای خود شر

( شوند در برابر  Charmedانند شیفته ) تو کند. موجودای  که نیم قراری، پایکوی  و جست و خت   یم برای مدت زمان اسپل این ی  

 این اسپل مصون هستند. 

های نجات  یک موجود رقصنده باید از تمام حرکت خود برای رقصیدن بدون ترک فضای خود استفاده کند و در تاس

Dexterity  های حمله و تاسDisadvantage    دارد. در حایل که هدف تحت تاثت  این اسپل است، موجودات دیگر در

ل خود یک  دارند. موجود رقصنده، به عنوان یک اکشن یم  Advantageهای حمله علیه آن تاس تواند برای بازیای  کنت 

Wisdom Saving Throw   رسد. بریزد. در صورت موفقیت، اسپل به پایان یم 

CLASSES: BARD, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

P 

Pass Without Trace 
level Abjuration-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 )خاکست  برگ سوخته دارواش و یک شاخه صنوبر(  V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

پوشاند. برای مدت زمان اسپل، هر  شود و شما و همراهان شما را از تشخیص یم ای از سایه و سکوت از شما ساطع یم پرده 

+ اضافه  10خود مقدار  Dexterity (Stealth)های کنید )از جمله شما(، به تاسفوی  خود انتخاب یم   30موجودی که در 
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  ی  ممکن است. موجودی که این اثر را دریافت یم های جادو ها تنها به روش کند و ردیای  آن یم
 
کند هیچ ردی از گذر خود باق

 گذارد. نیم 

CLASSES: DRUID, RANGER 

SUBCLASSES: LAND (GRASSLAND) DRUID, LAND DRUID, SHADOW MONK, TRICKERY CLERIC 

Passwall 
level Transmutation-th5 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 ای دانه کنجد( )ذره V، S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1مدت: 

 ) در برد اسپل، در نقطه 
ی

، گج  یا سنیک توانید مشاهده کنید گذرگایه ظاهر  ( که یم کف یا  سقف دیوار، مانندای بر روی سطح چوی 

 یمیم
 
 20فوت ارتفاع و  8فوت عرض،   5کنید: حداکتر ماند. ابعاد دهانه را شما انتخاب یم شود که برای مدت زمان اسپل باق

 کند. ثبای  ایجاد نیم فوت عمق. گذرگاه در ساختار اطراف آن ی  

ترین  شود، هر موجود یا شیت  که هنوز در دهانه ایجاد شده توسط اسپل است، به طور امن به نزدیک وقت  گذرگاه ناپدید یم 

 شود. فضای خایل نزدیک سطج که اسپل را بر روی آن اجرا کردید، پرتاب یم

CLASSES: WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ARMORER ARTIFICER, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT 

FIGHTER, LAND (MOUNTAIN) DRUID, LAND DRUID 

Phantasmal Force 
level Illusion-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 )مقداری پشم گوسفند یا بز(  V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

 Intelligence Savingکنید. هدف باید یک توانید در برد اسپل مشاهده کنید توهیم ایجاد یمدر ذهن موجودی که یم 

Throw  موجود یا پدیده قابل مشاهده خیایل به انتخاب خود ایجاد ، کنید  یمانجام دهد. در صورت شکست، شما یک یسر 

کنید. این اسپل  فوی  است و فقط در طول مدت زمان اسپل فقط برای هدف قابل مشاهده یم 10که حداکتر یک مکعب 

ی بر مردگان متحرک )  ( ندارد. Constructها )( و سازه Undeadهیچ تاثت 

 این توهم شامل صدا، دما و دیگر موارد مشابه است که فقط برای هدف آشکار هستند. 

  DCعلیه  Intelligence (Investigation)واند از اکشن خود برای برریس توهم استفاده کند و یک تاس تهدف یم 

 رسد. شود و اسپل به پایان یم جادوگری شما بریزد. اگر در تاس موفق باشد، هدف متوجه ماهیت توهم یم 

قیع است. هدف هرگونه نتیجه غت   کند که گوی  وا هدف در حایل که تحت تاثت  اسپل است، با توهم طوری برخورد یم 

کند از روی یک پل خیایل عبور کند و  سازد. به عنوان مثال، یک هدف که سیع یم منطق  نایسر از تعامل با توهم را منطق  یم 

د، هنوز معتقد  گذارد سقوط یم شکاق  را یط کند، هنگایم که روی پل قدم یم  کند. اگر هدف از سقوط جان سالم به در بت 

 هل داده شده بود، لغزش کرده یا باد شدید او را انداخته.   – دهد پل وجود دارد و توضیح دیگری برای سقوط ارائه یم   است که

، آنقدر از واقیع بودن توهم مطمی   است که حت  یم  تواند از آن آسیب ببیند. یک توهم که شکل یک  یک هدف تحت تاثت 

،  موجود است یم  تواند هدف را بسوزاند.  توهیم که شکل آتش، اسید یا مواد مذاب دارد یم تواند به هدف حمله کند. همچنی  

فوت با آن فاصله داشته باشد،    5تواند در صوری  که هدف در محدوده آن باشد یا در هر دور مبارزه، در نوبت شما، توهم یم 

یط که توهم موجود یا خطری باشد که یم  1d6 Psychic Damageبه هدف  ، مثال با  توارد کند، به شر واند به طور منطق 

 کند. ( را به عنوان نویع متناسب با توهم درک یمDamage Typeحمله کردن، آسیب وارد کند. هدف نوع آسیب )

CLASSES: BARD, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ARCHFEY WARLOCK, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, GENIE WARLOCK, 

GREAT OLD ONE WARLOCK, UNDEAD WARLOCK 
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Phantasmal Killer 
level Illusion-th4 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

های او ایجاد  ترین ترس ها توهیم از عمیق شوید و بر اساس آنتوانید در برد اسپل ببینید وارد یم های موجودی که یم به کابوس 

انجام دهد. در صورت   Wisdom Saving Throwکنید که فقط برای آن موجود قابل مشاهده است. هدف باید یک  یم

( است. در پایان هر نوبت هدف تا پایان اسپل، هدف باید در یک  Frightenedشکست، هدف برای مدت زمان اسپل هراسان ) 

متحمل شود. در صورت موفقیت در تاس نجات، اسپل به    4d10 Psychic Damageموفق شود یا  Wisdomتاس نجات 

 رسد. پاییان یم 

،  4کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم   5هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  1d10آسیب اسپل 

CLASSES: WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, GENIE WARLOCK, HEXBLADE WARLOCK 

Phantom Steed 
level Illusion (Ritual)-rd3 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 V ،Sاجزاء: 

 ساعت  1مدت: 

 در فضای  خایل به انتخاب شما در برد اسپل ظاهر یم 
شود. شما در مورد ظاهر  یک موجود شبه واقیع و اسب مانند روی زمی  

ید، اما مجهز به زین، لجام و افسار است. اگر هر کدام از وسایل ایجاد شده موجود تصمیم یم    10توسط اسپل بیش از گت 

د، با وزیسر از دود ناپدید یم   شود. فوت از موجود فاصله بگت 

د. موجود از آمار و ارقام اسب  کنید یم برای مدت زمان اسپل، شما یا موجودی که انتخاب یم  تواند از مرکب سواری بگت 

  13مایل، یا   10تواند در یک ساعت و یم  فوت است 100کند، با این تفاوت که شعت آن ( استفاده یم Riding Horseسواری )

دقیقه فرصت دارد تا از آن   1شود و سوارکار رسد، مرکب به تدری    ج محو یم وقت  اسپل به پایان یم  مایل با شعت باال یط کند. 

 رسد. پیاده شود. اگر از اکشت  برای مرخص کردن آن استفاده کنید یا هر آسیت  ببیند، اسپل به پایان یم 

CLASSES: WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, UNDEAD WARLOCK 

Planar Ally 
level Conjuration-th6 

 دقیقه  10زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

باشد: یک خدا، موجود اولیه  کنید. این موجود باید برای شما شناخته شده  از موجودی فرا دنیوی درخواست کمک یم 

(Primordial( شاهزاده شیطان ،)Demon Prince   آن موجود یک موجود آسمای . ( یا یک موجود دیگر با قدرت کیهای 

(Celestial( عنارصی،)Elemental(  یا شیطای )Fiend وفادار به خود را برای کمک به شما یم )شود موجود در  فرستد و باعث یم

توانید زمان اجرای اسپل نام آن را بیاورید تا آن  دانید، یم د اسپل ظاهر شود. اگر نام موجود خایص را یم فضای خایل در بر 

 (. DMموجود را درخواست کنید، گرچه ممکن است به هر حال موجود دیگری را دریافت کنید )به انتخاب 

انید از موجود درخواست کنید در ازای پرداخت  تو شود، هیچ اجباری برای رفتار خایص ندارد. شما یموقت  موجود ظاهر یم 

تواند از ساده )ما را به آن سوی دره بت  یا  توسط شما خدمای  را انجام دهد، اما موظف به انجام آن نیست. کار درخواست  یم 

حافظت کن(  چال از ما مبه ما در جنگیدن کمک کن( تا پیچیده )علیه دشمنان جاسویس کن یا در طول ماجراجوی  ما در سیاه 

 متغت  باشد. شما باید بتوانید با موجود ارتباط برقرار کنید تا برای خدمات آن معامله کنید. 
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تواند اشکال مختلق  داشته باشد. یک موجود آسمای  ممکن است نیاز به اهدای مقدار قابل توجیه از طال یا  پرداخت یم 

ای از گنج  یک موجود شیطای  ممکن است یک قربای  زنده یا هدیه اشیاء جادوی  به یک معبد متحد داشته باشد، در حایل که  

 توسط شما عوض کنند.   ت  ی مأمور بخواهد. برچ  از موجودات ممکن است خدمات خود را با انجام 

ی یم به عنوان یک قاعده کیل، یک کار که بر حسب دقیقه اندازه  در دقیقه دارد،    gp 100شود نیاز به پرداخت  به ارزش گت 

ی یم یک کار که بر حسب ساعت اندازه  در ساعت دارد و کاری که بر حسب روز    gp 1000شود نیاز به پرداخت  به ارزش گت 

ی یم اندازه ها را بر  تواند این پرداخت یم  DMروز( دارد.  10در روز )تا حداکتر  gp 10000ارزش شود نیاز به پرداخت  به گت 

 موجود هماهنگ باشد، پرداخت ممکن است نصف یا حت  لغو  
 
ایط اجرای اسپل تغیت  دهد. اگر کار با گرایش اخالق اساس شر

در حایل که کارهای خطرناک ممکن است به  شود. کارهای غت  خطرناک معموال فقط به نییم از مبلغ پیشنهادی نیاز دارند، 

 پذیرند که به نظر خودکیسر هستند. تری نیاز داشته باشند. موجودات به ندرت کارهای  را یم هدیه بزرگ 

پس از اینکه موجود کار را انجام داد، یا زمای  که مدت زمان خدمات مورد توافق منقص  شد، موجود پس از گزارش به شما  

گردد. اگر نتوانید بر ش قیمت خدمات موجود به  کار مناسب و ممکن باشد( به سطح اصیل خود باز یم   )در صوری  که برای

 گردد. توافق برسید، موجود بالفاصله به سطح اصیل خود باز یم 

( را  Experience Pointشود و سهم کامیل از تجربه )موجودی که به گروه شما بپیوندد به عنوان عضوی از آن محسوب یم 

 کند. یافت یم در 

CLASSES: CLERIC 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER 

Planar Binding 
level Abjuration-th5 

 ساعت  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 شود( ، که توسط اسپل مرصف یمgp 1000)جواهری به ارزش حداقل  V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  24مدت: 

  ت  اج خود  خدمت به را ( Fiend)  طای  یش  ا ی  ،( Fey) یپر  ، (Primordial) یعنارص  ،( Celestial)  آسمای   موجود  کی  د یکنیم  سیع

معکوس   Magic Circleموجود باید برای کل اجرای اسپل در برد اسپل باشد. )معموال، موجود ابتدا به مرکز یک   . د یکن

  Charisma Saving Throw، هدف باید یک شود تا در حی   انجام این اسپل است  باشد.( در پایان اجرای اسپلاحضار یم 

بریزد. در صورت شکست، موظف است که برای مدت زمان اسپل به شما خدمت کند. اگر موجود توسط اسپل دیگری  

 شود. احضار یا ایجاد شده باشد، مدت زمان آن اسپل به اندازه طول این اسپل تمدید یم 

ی ن شکل ممکن دنبال کند. ممکن است به موجود دستور دهید که در یک  یک موجود اجت  شده باید دستورات شما را به بهت 

وی یم  کند، اما  ماجراجوی  شما را همرایه کند، از یک مکان محافظت کند یا پیایم را تحویل دهد. موجود از دستورات شما پت 

موجود تا قبل از پایان اسپل  کند کلمات شما را بپیچاند. اگر اگر با شما دشمن باشد، برای رسیدن به اهداف خود سیع یم 

کند تا موفقیتش را گزارش دهد. اگر  دستورات شما را به طول کامل انجام دهد و در یک سطح از هست  باشید، به شما سفر یم 

 هستید، به جای  که آن را اجت  کردید باز یم 
 ماند. جا یمگردد و تا پایان اسپل در آن در سطح دیگری از هست 

روز افزایش   10کنید، مدت زمان آن به اجرا یم  6هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

را با استفاده از   یابد. اگر آنروز افزایش یم  30کنید، مدت زمان آن به اجرا   7را با استفاده از اسپل اسالت لول  یابد. اگر آنیم

اجرا   9را با استفاده از اسپل اسالت لول   یابد. اگر آنروز افزایش یم  180کنید، مدت زمان آن به اجرا   8اسپل اسالت لول 

 یابد. کنید، مدت زمان آن به یک سال و یک روز افزایش یم 

CLASSES: BARD, CLERIC, DRUID, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, DIVINE SOUL SORCERER, 

ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, MONSTER SLAYER RANGER 
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Plane Shift 
level Conjuration-th7 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

( gp 250)یک میله دوشاخ فلزی به ارزش حداقل  V ،S ،Mاجزاء:   ، وفق داده شده با سطح خایص از هست 

 آی  مدت: 

کنید و به سطح دیگری از هست  منتقل  ای به هم متصل یم های خود را به طور دایره شما و حداکتر هشت موجود مایل دست 

  Dispaterدر سطح آتش یا کاخ  Brassتوانید مقصد مورد نظر را به صورت کیل مشخص کنید، مانند شهر شوید. شما یم یم

برسید، ممکن است    Brassخواهید به شهر اهر شوید. برای مثال، اگر یم در طبقه دوم جهنم و در آن مقصد یا نزدیک آن ظ

 سوی دریای آتش منتقل شوید. ، پشت دروازه خاکست  یا آنفوالد به خیابان  DMدید طبق صالح 

تواند شما را به آن  در یک سطح دیگر را بدانید، این اسپل یم Teleportation Circleاز طرف دیگر، اگر رشته عالمت یک 

د. اگر دایره برای نگه داشی   همه موجودای  که منتقل شده  ترین فضاهای خایل در  ها در نزدیک اند کوچک است، آن دایره بت 

 شوند. کنار دایره ظاهر یم 

س خود را انتخاب کنید  یم توانید از این اسپل برای تبعید یک موجود غت  مایل به سطح دیگر استفاده کنید. موجودی در دست 

  Charisma Saving Throwعلیه آن انجام دهید. در صورت موفقیت، موجود باید یک    Melee Spell Attackو یک  

 در سطج از هست  که شما مشخص کرده 
 
اید  انجام دهد. اگر موجود در این تاس نجات شکست بخورد، به یک مکان تصادق

 ت به سطح فعیل شما راه خود را پیدا کند. شود. موجودی که به این شکل منتقل شده است باید برای برگشمنتقل یم 

CLASSES: CLERIC, DRUID, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Plant Growth 
level Transmutation-rd3 

 ساعت  8اکشن یا  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  150ب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

 یم 
ی

بخشد. دو کاربرد احتمایل برای این اسپل وجود دارد که مزایای  این اسپل به گیاهان یک منطقه خاص حیات و شزندیک

 فوری یا بلند مدت را به همراه دارد. 

  100اب کنید. تمام گیاهان معمویل در شعاع ای را در برد اسپل انتخکنید، نقطه اکشن اجرا یم  1اگر این اسپل را با استفاده از 

کند باید  شوند. موجودی که در این منطقه حرکت یم کنند و ضخیم و بیش از حد بزرگ یمفوی  به مرکزیت آن نقطه رشد یم 

 فوت حرکت خرج کند.  4فوت حرکت،  1به ازای هر 

ی کنید.   توانید از تحت تاثت  قرار گرفی   یک یا چند ناحیه به هر اندازه در یم  محدوده اسپل جلوگت 

ای در آن  سازید. تمام گیاهان در شعاع نیم ماییل به مرکزیت نقطه ساعت اجرا کنید، زمی   را غت  یم  8اگر این اسپل را در طول  

 کنند. شوند. گیاهان در هنگام برداشت دو برابر مقدار معمول غذا تولید یم سال غت  یم   1منطقه به مدت 

CLASSES: BARD, DRUID, RANGER 

SUBCLASSES: ANCIENTS PALADIN, ARCHFEY WARLOCK, LAND (FOREST) DRUID, LAND DRUID, NATURE CLERIC, 

WILDFIRE DRUID 

Poison Spray 
Conjuration Cantrip 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت 10ب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

ی  برد اسپل مشاهده کنید دراز یم توانید در  دست خود را به سمت موجودی که یم  کنید و گاز سیم از کف دست خود است 

 دریافت کند.  1d12 Poison Damageموفق شود یا   Constitution Saving Throwکنید. هدف باید در یک یم

 . یابد افزایش یم رسید، ( یم 4d12) 17( و 3d12) 11(، 2d12) 5های هنگایم که به لول  1d12آسیب این اسپل به مقدار 
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CLASSES: ARTIFICER, DRUID, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, NATURE CLERIC 

Polymorph 
level Transmutation-th4 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 )پیله یک کرم(  V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

ی از  توانید در برد مشاهده کنید را به شکل دیگری تبدیل یم اسپل موجودی که یم  کند. یک موجود غت  مایل باید برای جلوگت 

شکل دهنده ) Wisdom Saving Throwتاثت  اسپل   ی روی یک موجود تغیت  ( غت   Shapechangerبریزد. این اسپل هیچ تاثت 

 ندارد.   Hit Point 0مایل یا موجودی با  

د ادامه دارد. شکل جدید یم  Hit Point  0تغیت  شکل برای مدت زمان اسپل یا تا زمای  که هدف به  تواند سقوط کند یا بمت 

خت  ندارد(  ( آن برابر یا کمت  از هدف )یا لول هدف، اگر درجه س Challenge Rating( باشد که درجه سخت  ) Beastهر جانوری ) 

، با آمار جانور انتخاب شده جایگزین یم  شود. موجود گرایش  است. آمار و ارقام هدف، از جمله امتیازهای توانای  ذهت 

 و شخصیت خود را حفظ یم
 
 کند. اخالق

ان شکل جدید خود را صاحب یم  Hit Pointهدف،     Hit Pointشود. هنگایم که به حالت عادی خود برگردد، موجود به مت  

به شکل خود برگردد، هر آسیب اضافه به    0به   Hit Pointگردد. اگر در نتیجه کاهش که قبل از تبدیل شدن داشت باز یم

هوش کاهش ندهد، ی    Hit Point 0شود. تا زمای  که آسیب بیش از حد، فرم اصیل موجود را به حالت عادی او منتقل یم 

 شود. نیم 

تواند صحبت کند، اسپل بزند  تواند انجام دهد محدود است و نیم در اعمایل که یم موجود به دلیل ماهیت شکل جدید خود 

 یا هر عمل دیگری که به دست یا گفتار نیاز دارد را انجام دهد. 

ات خود را فعال کند، استفاده کند، بپوشد یا به  شوند. موجود نیم لوازم هدف با شکل جدید ترکیب یم تواند هیچ از از تجهت  

 مند شود. طریق  از آن بهره هر 

CLASSES: BARD, DRUID, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, TRICKERY 

CLERIC 

Power Word Heal 
level Evocation-th9 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

د. هدف تمام کنید و موچ  از انرژی شفابخش او را فرا یم موجودی را لمس یم  کند. اگر  خود را بازیای  یم  Hit Pointگت 

ایط به پایان یم Stunned( یا شوکه )Paralyzed(، فلج )Frightened(، هراسان )Charmedموجود شیفته ) رسد. اگر  ( باشد، شر

ی بر مردگان متحرک  ری  تواند از ( باشد، یم Proneموجود دمر ) اکشن خود برای ایستادن استفاده کند. این اسپل هیچ تاثت 

(Undead یا سازه ) ( هاConstruct .ندارد ) 

CLASSES: BARD 

Power Word Kill 
level Enchantment-th9 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

  Vاجزاء: 

 آی  مدت: 

  100توانید در برد اسپل مشاهده کنید را فورا بکشد. اگر هدف تواند موجودی که یم آورید که یم ای از قدرت را به زبان یم کلمه 

Hit Point ی ندارد. یا کمت  داشته باشد، یم د. در غت  این صورت اسپل تاثت   مت 
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CLASSES: BARD, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Power Word Stun 
level Enchantment-th8 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

  Vاجزاء: 

 آی  مدت: 

توانید در برد اسپل مشاهده کنید تحت تاثت  قرار دهد و  تواند ذهن موجودی را که یم آورید که یم ای از قدرت به زبان یم کلمه 

شود. در غت  این صورت، اسپل  ( یم Stunnedیا کمت  داشته باشد، شوکه )  Hit Point 150او را مات و مبهوت کند. اگر هدف  

ی ندارد.   تاثت 

انجام دهد. در صورت   Constitution Saving Throwهای خود یک ید در پایان هر یک از نوبت هدف شوکه شده با 

 رسد. موفقیت، اثر به پایان یم 

CLASSES: BARD, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Prayer of Healing 
level Evocation-nd2 

 دقیقه  10زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

  Vاجزاء: 

 آی  مدت: 

 2d8  +Spellcastingبرابر با توانید در برد اسپل مشاهده کنید، هر کدام حداکتر شش موجود به انتخاب شما که یم 

Modifier    ،شماHit Point  ی بر مردگان متحرک )بازیای  یم  ( ندارد. Constructها )( یا سازه Undeadکنند. این اسپل هیچ تاثت 

،  2کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم  3هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

ان شفابخیسر اسپل   یابد. افزایش یم  1d8مت  

CLASSES: CLERIC 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER 

Prestidigitation 
Transmutation Cantrip 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت 10ب

 V ،Sاجزاء: 

 ساعت   1تا حداکتر مدت: 

اثرات جادوی  زیر  کنند. شما ییک از کار از آن برای تمرین استفاده یم این اسپل یک ترفند جادوی  جزی  است که جادوگران تازه 

 کنید: را در برد اسپل ایجاد یم 

ر و آی  ایجاد یمیک اثر حیس ی   •  یا بوی  عجیب. کنید، مانند بارای  از جرقه، وزش باد، نت رص 
 های ضعیف موسیق 

 کنید. فورا یک شمع، مشعل یا آتش کوچک را روشن یا خاموش یم  •

 کنید. ا کثیف یم فوت مکعب نباشد را تمت   ی 1تر از فورا جسیم که بزرگ  •

 دهید. ساعت شد، گرم یا طعم یم  1فوت مکعب از مواد غت  زنده را به مدت  1تا  •

 کنید. ساعت روی یک یسر  یا یک سطح ظاهر یم  1یک رنگ، عالمت کوچک یا نماد را به مدت  •

جادوی  یا یک تصویر توهیم ایجاد یمTrinketارزش )یک وسیله کم  • ما جا شود و تا تواند در دست شکنید که یم ( غت 

 ماند. پایان نوبت بعدی شما باق  یم 

 سه مورد از اثرهای غت  آی  آن را همزمان فعال کنید و یم اگر این اسپل را چند بار اجرا کنید، یم
توانید چنی   اثری  توانید حداکتر

 را با یک اکشن باطل کنید. 
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CLASSES: ARTIFICER, BARD, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE ARCHER FIGHTER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Prismatic Spray 
level Evocation-th7 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
(  60خود )مخروط ب  فوی 

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

اوی  دارد و قدرت و هدف متفاوی  دارد. هر موجود در یک  تابند. هر پرتو رنگ متفهشت پرتو نور رنگارنگ از دست شما یم 

بریزید تا مشخص شود کدام  d8انجام دهد. برای هر هدف، یک  Dexterity Saving Throwفوی  باید یک  60مخروط 

 روی آن تاثت  یم 
ی

 گذارد. پرتو رنیک

و در صورت موفقیت نییم از این آسیب را   10d6 Fire Damageهدف در صورت شکست در تاس نجات قرمز.   .1

 کند. دریافت یم 

2.  . و در صورت موفقیت نییم از این آسیب   10d6 Acid Damageهدف در صورت شکست در تاس نجات  نارنج 

 کند. را دریافت یم 

و در صورت موفقیت نییم از این    10d6 Lightning Damageهدف در صورت شکست در تاس نجات    زرد.  .3

 کند. آسیب را دریافت یم 

4.  . و در صورت موفقیت نییم از این آسیب    10d6 Poison Damageهدف در صورت شکست در تاس نجات    سی  

 کند. را دریافت یم 

5.  . و در صورت موفقیت نییم از این آسیب را    10d6 Cold Damageهدف در صورت شکست در تاس نجات    آی 

 کند. دریافت یم 

های  شود. سپس باید در پایان هر یک از نوبت ( یم Restrainedهدف در صورت شکست در تاس نجات، مهار )  نییل.  .6

رسد. اگر سه بار  انجام دهد. اگر سه بار موفق شود، اسپل به پایان یم   Constitution Saving Throwخود یک  

ها متوایل  ها یا شکستنیازی نیست که موفقیت   (. Petrifiedشود )شکست بخورد، برای همیشه به سنگ تبدیل یم 

ی کنید.   باشند، هر دو را تا زمای  که هدف در یک نوع به سه مورد برسد پیگت 

)  بنفش.  .7 نابینا  وع نوبت بعدی شما یک  ( یمBlindedهدف در صورت شکست در تاس نجات،  شود. سپس در شر

Wisdom Saving Throw   شود. اگر شکست بخورد، موجود به  ی  تمام یم انجام دهد. در صورت موفقیت نابینا

شود. )معموال، موجودی که در سطج است  شود و نابینای  تمام یممنتقل یم   DMسطح دیگری از هست  به انتخاب  

  Etherealو    Astralشود، در حایل که سایر موجودات معموال به سطوح  که سطح اصیل او نیست، به خانه تبعید یم 

 شوند.( پرتاب یم 

 دوباره تاس بیاندازید.   8کنند. دو بار دیگر تا بیاندازید، در صورت آمدن دو پرتو با هدف اصابت یم  ویژه.  .8

 
CLASSES: SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Prismatic Wall 
level Abjuration-th9 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  10مدت: 

  1فوت ارتفاع و  30فوت طول،    90تا  – دهد یک صفحه نورای  درخشان و چند رنگ، دیواری عمودی و مات را تشکیل یم 

ای ر را به شکل کره توانید دیوا توانید در برد اسپل مشاهده کنید. ار طرف دیگر، یم ای که یم به مرکزیت نقطه   –اینچ ضخامت 

کنید شکل دهید. دیوار برای مدت زمان اسپل در  ای که در برد اسپل انتخاب یم فوت به مرکزیت نقطه   30به قطر حداکتر 

ماند. اگر دیوار را طوری قرار دهید که از فضای اشغال شده توسط موجودی عبور کند، اسپل شکست  جای خود باق  یم 

 رود. سالت استفاده شده هدر یم خورد و اکشن شما و اسپل ا یم

تاباند. شما و موجودای   ( یم Dim Lightفوت فراتر از آن نور کم ) 100( و تا Bright Lightفوی  نور روشن )  100دیوار تا محدوده 
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توانید از آن عبور کرده و بدون آسیب نزدیک دیوار بمانید. اگر موجود دیگری که  کنید، یم که در زمان اجرای اسپل تعیی   یم 

وع کند، موجود باید در یک   20تواند دیوار را ببیند به فاصله یم فوی  آن حرکت کند یا نوبت خود را در آنجا شر

Constitution Saving Throw 1رای موفق شود یا ب   ( دقیقه نابیناBlinded .شود ) 

کند به دیوار برسد یا از آن  دیوار از هفت الیه تشکیل شده است که هر کدام رنگ متفاوی  دارند. هنگایم که موجودی سیع یم 

موجود باید   رسد،کند یا به آن یم ها به نوبت و الیه الیه عبور کند. هنگایم که از هر الیه عبور یم عبور کند، باید از همه الیه 

  Dexterity Saving Throwیک 
ی

د که در زیر توضیح داده شدهبریزد یا تحت تاثت  ویژیک  اند. های آن الیه قرار گت 

های مخصوص برای هر الیه نابود شود، یک الیه در آن واحد و به ترتیب از قرمز تا بنفش. هنگایم که  تواند با روش دیوار یم 

ی بر  Antimagic Fieldماند. یک  دت زمان اسپل نابود یم شود، برای میک الیه نابود یم   ندارد.   Prismatic Wallتاثت 

و در صورت موفقیت نییم از این آسیب را   10d6 Fire Damageهدف در صورت شکست در تاس نجات قرمز.   •

جادوی  دوربرد نیم دریافت یم  ند از دیوار عبور کنند.  توانکند. در حایل که این الیه در جای خود قرار دارد، حمالت غت 

 رود. به آن از بی   یم   Cold Damage 25این الیه با وارد شدن حداقل 

•  . و در صورت موفقیت نییم از این آسیب   10d6 Acid Damageهدف در صورت شکست در تاس نجات  نارنج 

توانند از دیوار عبور کنند.  یم کند.. در حایل که این الیه در جای خود قرار دارد، حمالت جادوی  دوربرد ن را دریافت یم 

 رود. این الیه توسط باد شدید از بی   یم 

و در صورت موفقیت نییم از این    10d6 Lightning Damageهدف در صورت شکست در تاس نجات    زرد.  •

 رود. به آن از بی   یم   Force Damage 60کند. این الیه با وارد شدن حداقل آسیب را دریافت یم 

•  . و در صورت موفقیت نییم از این آسیب    10d6 Poison Damageشکست در تاس نجات    هدف در صورت  سی  

تواند یک  ، یا اسپل دیگری با لول برابر یا باالتر از آن که یمPasswallکند. این الیه توسط یک اسپل  را دریافت یم 

 رود. پورتال روی سطح جامد ایجاد کند، از بی   یم 

های  شود. سپس باید در پایان هر یک از نوبت ( یم Restrainedهدف در صورت شکست در تاس نجات، مهار )  نییل.  •

رسد. اگر سه بار  انجام دهد. اگر سه بار موفق شود، اسپل به پایان یم   Constitution Saving Throwخود یک  

ها متوایل  ها یا شکستت که موفقیت (. نیازی نیسPetrifiedشود )شکست بخورد، برای همیشه به سنگ تبدیل یم 

ی کنید. هنگایم که این الیه در جای خود قرار   باشند، هر دو را تا زمای  که هدف در یک نوع به سه مورد برسد پیگت 

یا   Daylightتوانند از طریق دیوار عبور کنند. این الیه توسط نور روشن تابیده شده توسط اسپل ها نیم دارد، اسپل 

 رود. با لول برابر یا باالتر از بی   یم  اسپیل مشابه 

)  بنفش.  • نابینا  وع نوبت بعدی شما یک  ( یمBlindedهدف در صورت شکست در تاس نجات،  شود. سپس در شر

Wisdom Saving Throw   شود. اگر شکست بخورد، موجود به  انجام دهد. در صورت موفقیت نابینای  تمام یم

شود. )معموال، موجودی که در سطج است  شود و نابینای  تمام یمقل یم منت  DMسطح دیگری از هست  به انتخاب  

  Etherealو    Astralشود، در حایل که سایر موجودات معموال به سطوح  که سطح اصیل او نیست، به خانه تبعید یم 

ها تواند به اسپل یا اسپل مشابیه با لول برابر یا باالتر که یم  Dispel Magicشوند.( این الیه توسط اسپل پرتاب یم 

 رود. و اثرات جادوی  پایان دهد، از بی   یم

 
CLASSES: WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Produce Flame 
Conjuration Cantrip 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  10مدت: 

ات شما آسیب  شود. شعله برای مدت زمان اسپل باق  یم سوسوزن در دست شما ظاهر یم ای شعله  ماند و به شما و تجهت  

تاباند. اگر آن را به  ( یمDim Lightفوت فراتر از آن نور کم ) 10( و تا  Bright Lightفوی  نور روشن )  10رساند. شعله در شعاع  نیم 

 رسد. آن را اجرا کنید، اسپل به پایان یم عنوان یک اکشن مرخص کنید یا اگر دوباره

زنید، یا به  رساند. وقت  این اسپل را یمتوانید با شعله حمله کنید، اگرچه انجام این کار اسپل را به پایان یم شما همچنی   یم 

 Rangedفوی  خود پرتاب کنید. یک  30توانید شعله را به سمت موجودی در  عنوان یک اکشن در یک دور بعدی، یم 

Spell Attack  1انجام دهید. در صورت موفقیت، هدفd8 Fire Damage   کند. دریافت یم 
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 بد. یا رسید، افزایش یم ( یم 4d8) 17( و 3d8)  11(، 2d8) 5های هنگایم که به لول   1d8آسیب این اسپل به مقدار 

CLASSES: DRUID 

SUBCLASSES: NATURE CLERIC 

Programmed Illusion 
Illusionlevel -th6 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 (gp 25)مقداری پشم بز یا گوسفند و گرد یشم به ارزش حداقل  V ،S ،Mاجزاء: 

 (Dispelledتا زمای  که باطل شود )مدت: 

، یک موجود یا یک پدیده قابل مشاهده دیگر در برد اسپل ایجاد یم ایط خایص  توهیم از یک یسر  رخ  کنید که زمای  که شر

فوی  باشد و شما هنگام  30شود. این توهم تا آن زمان نامحسوس است. توهم نباید بزرگت  از یک مکعب  دهد فعال یم یم

ید که توهم چگونه رفتار کند و چه صداهای  را تولید کند. این اجرای از پیش تعیی   شده یم اجرای اسپل تصمیم یم  تواند تا  گت 

 دقیقه طول بکشد.  5

ایظ   ی که شما تصمیم گرفته دهد، توهم به وجود یم کنید رخ یم که شما مشخص یم وقت  شر کند.  اید عمل یم آید و طبق چت  

تواند  ماند. پس از این مدت، توهم یم دقیقه خاموش یم  10شود و به مدت  هنگایم که اجرای توهم به پایان رسید، ناپدید یم 

 دوباره فعال شود. 

ایط فعال کننده یم  ایط دیداری یا شنیداری  تواند به هشر ر اندازه که دوست دارید کیل یا جزی  باشد، اگرچه باید بر اساس شر

توانید یک توهم از خودتان بسازید که هنگایم که کیس  دهند. به عنوان مثال، یم فوی  منطقه رخ یم   30باشد که در فاصله 

توانید این توهم را تنها زمای  فعال کنید که  دهد، یا یم کند یک در تله گذاشته شده را باز کند فعال شده و هشدار یم سیع یم 

 موجودی کلمه یا عبارت صحیح را بگوید. 

ییک با تصویر نشان یم  توانند از آن عبور کنند. موجودی که از اکشن خود  دهد که آن یک توهم است، زیرا اشیا یمتعامل فت  

  Spell Save DCعلیه  Intelligence (Investigation)تاس   تواند با ریخی   یککند، یمبرای برریس تصویر استفاده یم 

تواند آن  شما، تشخیص دهد که این یک توهم است. اگر موجودی توهم را برای آنچه که هست تشخیص دهد، موجود یم 

 رسد. کند برای موجود توخایل به نظر یم سوی تصویر را ببیند و هر صدای  که آن ایجاد یم 

CLASSES: BARD, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Project Image 
level Illusion-th7 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  500ب

 (gp 5)یک کت  کوچک از شما ساخته شده از موادی به ارزش حداقل  V ،S ،Mاجزاء: 

 روز  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

تواند در هر مکای  در برد که قبال  ماند. کت  یم کنید که برای مدت زمان اسپل باق  یمکت  توهیم از خودتان ایجاد یم یک  

اید ظاهر شود، بدون توجه به موانع موجود. توهم صدا و تصویر شما را دارد اما لمس ناپذیر است. اگر توهم آسیت   دیده 

 رسد. ایان یم شود و اسپل به پدریافت کند، ناپدید یم 

خواهید  توانید از اکشن خود استفاده کنید تا این توهم را تا دو برابر شعت خود حرکت دهید و به هر شکیل که یم شما یم 

 کند. باعث شوید اشاره، صحبت و رفتار کند. توهم طبق ادا و اطوار شما رفتار یم 

وید، گوی  در فضای آن هستید. در نوبت خود به عنوان هایش بشنتوانید از طریق چشمانش ببینید و از طریق گوش شما یم 

توانید استفاده از حواس خود را به استفاده از حواس توهم تغیت  دهید یا دوباره به عقب برگردید. در  یک بونس اکشن، یم 

 هستید.  ( Deafned( و ناشنوا )Blindedکنید، نسبت به محیط اطراف خود نابینا ) حایل که از حواس توهم استفاده یم

ییک با تصویر نشان یم  توانند از آن عبور کنند. موجودی که از اکشن خود  دهد که آن یک توهم است، زیرا اشیا یمتعامل فت  

  Spell Save DCعلیه  Intelligence (Investigation)تواند با ریخی   یک تاس  کند، یمبرای برریس تصویر استفاده یم 

تواند آن  است. اگر موجودی توهم را برای آنچه که هست تشخیص دهد، موجود یم شما، تشخیص دهد که این یک توهم 

 رسد. کند برای موجود توخایل به نظر یم سوی تصویر را ببیند و هر صدای  که آن ایجاد یم 
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CLASSES: BARD, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Protection From Energy 
level Abjuration-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 V ،Sاجزاء: 

 ساعت  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

( دریافت  Resistanceکنید در برابر یک نوع آسیب به انتخاب شما مقاومت )برای مدت زمان اسپل، موجود ماییل که لمس یم 

 (. Thunder(، رعد )Lightning(، برق )Fire(، آتش )Cold(، شما )Acidکند: اسید )یم

CLASSES: ARTIFICER, CLERIC, DRUID, RANGER, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ANCIENTS PALADIN, ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, DIVINE SOUL 

SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, FORGE CLERIC, GLORY PALADIN, LAND (DESERT) DRUID, LAND DRUID, 

VENGEANCE PALADIN 

Protection From Evil and Good 
level Abjuration-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 شود( )آب مقدس یا پودر نقره یا آهن، که توسط اسپل مرصف یم V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

شود:  کنید در برابر انواع خایص از موجودات محافظت یم پایان برسد، یک موجود مایل که شما لمس یم تا زمای  که اسپل به  

(، شیاطی    Fey(، پریان )Elemental(، موجودات عنارصی )Celestial(، موجودات آسمای  ) Aberrationموجودات خالف قاعده )

(Fiend ( و مردگان متحرک )Undead .) 

،   Disadvantageهمراه دارد. موجودات از این نوع در حمله به هدف دارای   محافظت چندین مزیت را به هستند. همچنی  

( شود. اگر هدف از قبل توسط  Posesessed( یا تسخت  )Frightened(، هراسان )Charmedها شیفته )تواند توسط آنهدف نیم 

 دارد.   Advantageچنی   موجودی شیفته، هراسان یا تسخت  شده باشد، در هر تاس نجات جدیدی مقابل اثر مربوطه  

CLASSES: CLERIC, PALADIN, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, DEVOTION PALADIN, DIVINE SOUL 

SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, HORIZON WALKER RANGER, HORIZON WALKER RANGER (REVISED), 

MONSTER SLAYER RANGER 

Protection From Poison 
level Abjuration-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 V ،Sاجزاء: 

 ساعت  1مدت: 

کنید. اگر هدف به بیش از یک سم مبتال باشد، یک را  ( باشد، سم را خنتر یمPoisonedکنید. اگر مسموم )موجودی را لمس یم 

 کنید. طور تصادق  خنتر یم کنید یا یک سم را به دانید وجود دارد را خنتر یم که یم 

  Poison Damageدارد و در برابر  Advantageهای نجات علیه مسموم شدن در طول مدت زمان اسپل، هدف در تاس 

 ( دارد. Resistanceومت )مقا 

CLASSES: ARTIFICER, CLERIC, DRUID, PALADIN, RANGER 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER 
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Purify Food and Drink 
level Transmutation (Ritual)-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت 10ب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

جادوی  در یک کره به شعاع های تمام غذاها و نوشیدی   ای به انتخاب شما در برد اسپل، خلوص  فوت به مرکزیت نقطه   5غت 

 شوند. ( پاک یم Disease( و بیماری )Poisonیابند و از سم )یم

CLASSES: ARTIFICER, CLERIC, DRUID, PALADIN 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER 

R 

Raise Dead 
Necromancylevel -th5 

 ساعت  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 شود( ، که توسط اسپل مرصف یمgp 500)یک الماس به ارزش حداقل  V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

 بر یم ای را لمس یم موجود مرده 
ی

وط بر اینکه از لحظه مرگ بیش از کنید و آن را به زندیک روز نگذشته باشد.   10گردانید، مشر

 باز یم Hit Point 1اشد و آزاد باشد که دوباره به بدن بپیوندد، موجود با اگر روح موجود مایل ب
ی

 گردد. به زندیک

( غت  جادوی  را که موجود در زمان مرگ به  Diseaseهای ) سازد و بیماری ( را خنتر یم Poisonاین اسپل همچنی   هرگونه سموم ) 

، نفرین ل بیماری کند. با این حال، این اسپها مبتال بوده است را درمان یم آن ( یا اثرات مشابه را حذف  Curseها )های جادوی 

 بازگردد دوباره اثر خود را از ش یم  کند؛ اگر این نیم 
ی

ند.  موارد قبل از اجرای اسپل حذف نشوند، زمای  که موجود به زندیک گت 

 بازگرداند. Undeadتواند یک مرده متحرک ) اسپل نیم 
ی

 ( را به زندیک

کند. اگر موجود فاقد اجزای  از بدن  های از دست رفته بدن را ترمیم نیم بندد، اما قسمت های مرگبار را یمم این اسپل تمام زخ

 خورد. اسپل به طور خودکار شکست یم  – مانند ش  –باشد که برای بقا نیاز دارد  

دارد. هر بار   4-ی به مقدار ا های توانای  جریمه های نجات و تاس بازگشت از مرگ مصیبت است. هدف در تمام حمالت، تاس

احت بلند را به پایان یم  یابد تا زمای  که ناپدید شود. عدد کاهش یم 1رساند، جریمه که هدف یک است 

CLASSES: BARD, CLERIC, PALADIN 

SUBCLASSES: ALCHEMIST ARTIFICER, DIVINE SOUL SORCERER, GRAVE CLERIC, LIFE CLERIC 

Rary’s Telepathic Bond 
level Divination (Ritual)-th5 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 های از پوست تخم دو موجود از انواع مختلف( )تکه V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1مدت: 

  کنید. موجودات دارای امتیاز پاتیک بی   حداکتر هشت موجود مایل به انتخاب خود در برد اسپل ایجاد یم یک پیوند تله 

Intelligence 2     ند. تر تحت تاثت  این اسپل قرار نیم یا پایی  گت 

یک  توانند از طریق پیوند به صورت تله تا زمای  که اسپل به پایان برسد، اهداف یم پای  ارتباط برقرار کنند، خواه زبان مشت 

. ارتباط در هر فاصله   سایر سطوح هست  برقرار شود. تواند با پذیر است، اگرچه نیم ای امکانداشته باشند یا خت 

CLASSES: WIZARD 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, PEACE CLERIC 



t.me/YadollahDnD Yadollah’s Guide to D&D YadollahDnD.ir 

 
 

477 

Ray of Enfeeblement 
level Necromancy-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

  Ranged Spell Attackتابد. یک پرتو سیایه از انرژی سست کننده از انگشت شما به سمت موجودی در برد اسپل یم 

کنند فقط  استفاده یم  Strengthعلیه هدف انجام دهید. در صورت موفقیت، هدف تا پایان اسپل در حمالت مسلج که از 

 کند. نییم از آسیب را وارد یم 

علیه اسپل انجام دهد. در صورت    Constitution Saving Throwتواند یک  های خود یم یک از نوبت   هدف در پایان هر 

 رسد. موفقیت، اسپل به پایان یم 

CLASSES: WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, DEATH CLERIC, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, GRAVE CLERIC 

Ray of Frost 
Evocation Cantrip 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

علیه هدف انجام دهید.   Ranged Spell Attackتابد. یک سفید به سمت موجودی در محدوده یم - پرتو شدی از نور آی  

وع نوبت بعدی شما دریافت یم   1d8 Cold Damageدر صورت موفقیت، هدف     فوت کاهش 10کند و شعت آن تا شر

 یابد. یم

 یابد. رسید، افزایش یم ( یم 4d8) 17( و 3d8)  11(، 2d8) 5های هنگایم که به لول   1d8آسیب این اسپل به مقدار 

CLASSES: ARTIFICER, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Ray of Sickness 
Necromancylevel -st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

علیه    Ranged Spell Attackکند. یک  پرتوی  از انرژی مایل به ست   بیمارگونه به سمت موجودی در برد اسپل حرکت یم 

 Constitutionکند و باید یک دریافت یم   2d8 Poison Damageهدف انجام دهید. در صورت موفقیت، هدف 

Saving Throw ( انجام دهد. در صورت شکست در تاس نجات، تا پایان نوبت بعدی شما مسمومPoisoned یم ) .شود 

،  1کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم  2هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  1d8آسیب اسپل 

CLASSES: SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ALCHEMIST ARTIFICER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, DEATH CLERIC, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, 

UNDYING WARLOCK 
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Regenerate 
level Necromancy-th7 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 )یک چرخ دعا و آب مقدس(  V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1مدت: 

کند. در طول  دریافت یم   4d8 + 15 Hit Pointکنید. هدف کنید و توانای  شفا طبییع آن را تحریک یم موجودی را لمس یم 

وع هر نوبت خود   (. HP 10کند )در هر دقیقه  بازیای  یم   Hit Point 1مدت اسپل، هدف در شر

ه( در صورت وجود، پس از اعضای بریده شده بدن هدف  شوند. اگر قسمت بریده  دقیقه ترمیم یم   2)انگشتان، پاها، دم و غت 

 شود. شده را داشته باشید و آن را روی جای خود نگه دارید، اسپل فورا باعث بافته شدن اندام به بدن یم 

CLASSES: BARD, CLERIC, DRUID 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER 

Reincarnate 
level Transmutation-th5 

 ساعت  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 شود( ، که توسط اسپل مرصف یمgp 1000های کمیاب و مرهم به ارزش حداقل )روغن V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1مدت: 

کنید. در  انسان مرده را لمس یم ای از یک شبه ( مرده یا تکه Humanoidانسان )یک شبه 

روز مرده نباشد، اسپل یک بدن بالغ جدید برای او تشکیل   10موجود بیش از صوری  که  

خواند. اگر روح هدف آزاد نباشد یا مایل  دهد و سپس روح را برای ورود به آن بدن فرا یم یم

 خورد. به انجام این کار نباشد، اسپل شکست یم 

ث تغیت  نژاد موجود  کند که احتماال باعجادو بدن جدیدی را برای این موجود ایجاد یم

کند تا مشخص شود که  ریزد و به جدول مقابل مراجعه یم یم  d100یک  DMشود. یم

د. موجود بعد از احیا چه شکیل را به خود یم تواند شکل را بدون تاس ریخی    یم  DMگت 

 انتخاب کند. 

 و تجربیات قبیل خود را به یاد یم
ی

را که در شکل  های  آورد. توانای  موجود احیا یافته زندیک

کند و  کند، به جز اینکه نژاد اصیل خود را با نژاد جدید مبادله یم اصیل خود داشت حفظ یم 

 
ی

 دهد. های نژادی خود را تغیت  یم بر این اساس ویژیک

CLASSES: DRUID 

Remove Curse 
level Abjuration-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

  جادوی  نفرین  گذارند پایان یم ( که بر یک موجود یا یسر  تاثت  یم Curseهای  ) تمام نفرین با لمس شما، 
یابند. اما اگر یسر  یک یسر

 ) شده باشد، نفرین آن باق  یم 
ی

تواند آن را حذف کند یا دور  شکند و یم ( خود را با یسر  یم Attunementماند. اما اسپل هماهنیک

 بیاندازد. 

CLASSES: CLERIC, PALADIN, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH 

KNIGHT FIGHTER 

 

d100 نژاد 
01-04 Dragonborn 
05-13 Hill Dwarf 
14-21 Mountain Dwarf 
22-25 Dark Elf 
26-34 High Elf 
35-42 Wood Elf 
43-46 Forest Gnome 
47-52 Rock Gnome 
53-56 Half-Elf 
57-60 Half-Orc 
61-68 Lightfoot Halfling 
69-76 Stout Halfling 
77-96 Human 
97-00 Tiefling 
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Resistance 
Abjuration Cantrip 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 )یک شنل مینیاتوری( V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

بریزد و عدد تاس را به یک تاس نجات به   d4تواند یک  کنید. یک بار تا قبل از پایان اسپل، هدف یموجودی مایل را لمس یم م

 رسد. توان قبل یا بعد از ریخی   تاس نجات ریخت. سپس، اسپل به پایان یم انتخاب خود اضافه کند. تاس اسپل را یم 

CLASSES: ARTIFICER, CLERIC, DRUID 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER, NATURE CLERIC 

Resurrection 
level Necromancy-th7 

 ساعت  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 )یک شنل مینیاتوری( V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

ی نمرده است و مرده متحرک )موجودی مرده را لمس یم  (  Undeadکنید که بیش از یک قرن نیست که مرده است، از پت 

 باز یم  Hit Pointنیست. اگر روحش آزاد و مایل باشد، هدف با تمام 
ی

 گردد. خود به زندیک

ها مبتال است را  ( معمویل که موجود هنگام مرگ به آنDiseaseهای ) کند و بیماری ( را خنتر یم Poisonاین اسپل هر گونه سم )

، نفرین کند. با این حال، بیماری درمان یم  های  از این قبیل از بی   نیم Curseها )های جادوی 
روند. اگر چنی   اثرای  قبل از  ( و چت  

 هدف را دوباره مبتال یم
ی

 کنند. انجام اسپل از بی   نروند، در بازگشت به زندیک

 کند. بندد و هر قسمت از دست رفته را بازیای  یم های مرگبار را یماین اسپل تمام زخم 

دارد. هر بار   4-ای به مقدار های توانای  جریمه های نجات و تاس حمالت، تاس بازگشت از مرگ مصیبت است. هدف در تمام

احت بلند را به پایان یم  یابد تا زمای  که ناپدید شود. عدد کاهش یم 1رساند، جریمه که هدف یک است 

 به موجودی که یک سال یا بیشت  مرده است، عوارض زیادی ب 
ی

رای شما دارد. تا زمای   اجرای این اسپل برای بازگرداندن زندیک

احت بلند را به پایان نرسانده  های حمله، توانای  و نجات  توانید دوباره اسپل بزنید و در همه تاس اید، نیم که یک است 

Disadvantage  .دارید 

CLASSES: BARD, CLERIC 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER 

Reverse Gravity 
Transmutationlevel -th7 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  100ب

 ربای طبییع و براده آهن()یک آهن V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

ای در برد اسپل معکوس  فوی  به مرکزیت نقطه  100فوی  و ارتفاع  50این اسپل جاذبه زمی   را در یک استوانه با شعاع 

کنید، تمام موجودات و اشیای  که به نحوی در منطقه به زمی   محکم نیستند به سمت باال  جرا یم کند. وقت  این اسپل را ا یم

انجام دهد یک یسر  ثابت   Dexterity Saving Throwتواند یک  رسند. یک موجود یم کنند و به باالی منطقه یمسقوط یم 

ی کند.  د و از سقوط جلوگت  س خود را بگت 
 در دست 

سیم جامد )مانند سقف( مواجه شوید، اجسام و موجودات در حال سقوط درست مانند یک سقوط  اگر در این سقوط با ج

ی به باالی منطقه برسد، برای مدت  معمویل به سمت پایی   با آن برخورد یم کنند. اگر جسم یا موجودی بدون برخورد با چت  

 ماند. زمان اسپل در آنجا با کیم نواسان باق  یم

 کنند. پل، اشیا و موجودات آسیب دیده دوباره به پایی   سقوط یم در پایان مدت زمان اس

CLASSES: DRUID, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 
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Revivify 
level Necromancy-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 ( شود، که توسط اسپل مرصف یمgp 300های  به ارزش  )الماس V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

 باز یم   Hit Point 1کنید که در یک دقیقه گذشته مرده است. هدف با موجودی را لمس یم 
ی

گردد. این اسپل  به زندیک

 برگرداند یا اعضای نیم 
ی

 ن را بازگرداند. بد  از دست رفتهتواند موجودی که در اثر کهولت سن مرده است را به زندیک

CLASSES: ARTIFICER, CLERIC, PALADIN 

SUBCLASSES: CELESTIAL WARLOCK, DIVINE SOUL SORCERER, GRAVE CLERIC, LIFE CLERIC, WILDFIRE DRUID 

Rope Trick 
level Transmutation-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 )پودر عصاره ذرت و یک حلقه کاغذ پوست  پیچ خورده(  V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

شود تا زمای  که کل طناب به صورت  فوت طول دارد. سپس یک ش طناب به هوا بلند یم  60کند که تا طنای  را لمس یم 

 آویزان باشد. در انتهای باالی  طناب، یک ورودی نامری  به یک فضای فرابعدی باز یم 
د که تا پایان اسپل  شو عمود بر زمی  

 یابد. ادامه یم 

یس یافت. این فضا یم با باال رفی   از طناب یم  تر را در  یا کوچک   Mediumتواند هشت موجود توان به فضای فرابعدی دست 

 توان به داخل فضا کشید و باعث شد طناب از دید خارج از فضا پنهان شود. خود جای دهد. طناب را یم 

انند از ورودی به داخل یا خارج از فضای فرابعدی عبور کنند، اما کسای  که در داخل فضا هستند  تو ها نیم حمالت و اسپل 

ون آن را ببینند.   3x5توانند از طریق یک پنجره  یم  فوی  به مرکزیت طناب بت 

ی در فضای فرابعدی از بی   یم وقت  اسپل تمام یم   رود. شود، هر چت  

CLASSES: ARTIFICER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, GLOOM 

STALKER RANGER 

S 

Sacred Flame 
Evocation Cantrip 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

 Dexterity Savingکنید. هدف باید در یک آید که در برد اسپل مشاهده یم درخشش شعله مانند روی موجودی فرو یم 

Throw   1موفق شود یاd8 Radiant Damage   ( دریافت کند. هدف هیچ سودی از پوششCover  مقابل این تاس نجات )

 کند. دریافت نیم 

 . یابد رسید، افزایش یم ( یم 4d8) 17( و 3d8)  11(، 2d8) 5های ول هنگایم که به ل   1d8آسیب این اسپل به مقدار 

CLASSES: CLERIC 

SUBCLASSES: CELESTIAL WARLOCK, DIVINE SOUL SORCERER 
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Sanctuary 
level Abjuration-st1 

 بونس اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 )یک آیینه نقره(  V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1مدت: 

کنید. تا زمای  که اسپل به پایان برسد، هر موجودی که هدف محافظ  موجودی در برد اسپل را در برابر حمله محافظت یم 

بریزد. در صورت شکست، موجود    Wisdom Saving Throwشده را با حمله یا اسپل مرص  هدف قرار دهد، ابتدا باید یک 

( مثل  Area Effectای )از دست بدهد. این اسپل مقابل اثرات منطقه  باید هدف جدیدی را انتخاب کند یا حمله یا اسپل را 

 کند. محافظت نیم   Fireballانفجار یک 

گذارد یا به موجود دیگری آسیب برساند، این اسپل به  اگر موجود محافظت شده حمله کند، اسپیل بزند که بر دشمن اثر یم 

 رسد. پایان یم 

CLASSES: ARTIFICER, CLERIC 

SUBCLASSES: DEVOTION PALADIN, DIVINE SOUL SORCERER, GENIE (DAO) WARLOCK, OPEN HAND MONK, PEACE 

CLERIC, REDEMPTION PALADIN 

Scorching Ray 
level Evocation-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

ها را به سمت یک یا چند  توانید آن کنید. یم اق  در برد اسپل پرتاب یم ها را به سمت اهدکنید و آن سه پرتو آتش ایجاد یم

 هدف پرتاب کنید. 

 کند. دریافت یم  2d6 Fire Damageانجام دهید. در صورت موفقیت، هدف  Ranged Spell Attackبرای هر پرتو یک 

،  2کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم  3هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 کنید. یک پرتو اضافه ایجاد یم 

CLASSES: SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ARTILLERIST ARTIFICER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, FIEND WARLOCK, 

GENIE (EFREETI) WARLOCK, LIGHT CLERIC, WILDFIRE DRUID 

Scrying 
level Divination-th5 

 دقیقه  10زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 ، مانند یک گوی کریستال، یک آینه نقره یا یک ظرف آب مقدس( gp 1000به ارزش حداقل  Focus)یک  V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

 Wisdom Savingتوانید موجود خایص به انتخاب خود در همی   سطح هست  را ببینید و بشنوید. هدف باید یک  یم

Throw   ییک شما با آن تغیت  یم ان شناخت شما از هدف و نوع ارتباط فت   کند. اگر هدق  بداند که شما این  بریزد، که با مت  

 تواند داوطلبانه در تاس نجات شکست بخورد. دهید، اگر بخواهد رصد شود، یم اسپل را انجام یم

 

در صورت موفقیت در تاس نجات، هدف تحت تاثت   

د و نیم قرار نیم   ساعت آینده از این اسپل علیه آن استفاده کنید.  24توانید تا گت 

توانید از طریق  کند. شما یمفوی  هدف ایجاد یم  10در صورت شکست در تاس نجات، اسپل یک حسگر نامری  در فاصله 

 Save Modifier ارتباط 

 2- تصویر یا عکس 

 4- دارای  یا جامه 

ی از این قبیلقسمت  از بدن، طره مو، ذره  10- ای ناخن یا چت  

 Save Modifier شناخت

 5+ اید(دست دوم )در مورد هدف شنیده 

 0 اید( دست اول )هدف را دیده 

 5- شناسید( آشنا )هدف را خوب یم 
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   10کند و برای مدت زمان اسپل در حسگر ببینید و بشنوید، انگار که آنجا هستید. حسگر با هدف حرکت یم
 
فوی  آن باق

 بیند. یند، حسگر را مانند یک گوی نورای  به اندازه مشت شما یمتواند اجسام نامری  را ببماند. موجودی که یم یم

کار اید را به عنوان هدف این اسپل انتخاب کنید. وقت  این توانید مکای  را که قبال دیده به جای هدف قرار دادن یک موجود، یم 

 کند. شود و حرکت نیم دهید، حسگر در آن مکان ظاهر یم را انجام یم

CLASSES: BARD, CLERIC, DRUID, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT 

FIGHTER, KNOWLEDGE CLERIC, LAND (COAST) DRUID, LAND (SWAMP) DRUID, LAND DRUID, LIGHT CLERIC, 

VENGEANCE PALADIN, WATCHERS PALADIN 

Searing Smite 
level Evocation-st1 

 بونس اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

  Vاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

به زدید اسلحه شما با قوی  سفید و داغ    Melee Spell Attackدر طول مدت اسپل، دفعه بعدی که با یک   به موجودی رص 

وع  کند و باعث یم اضافه به هدف وارد یم  1d6 Fire Damageشود، شعله ور یم  د. هدف باید در شر شود هدف آتش بگت 

  1d6 Fire Damageبریزد. در صورت شکست،  Constitution Saving Throwهر نوبت خود تا پایان اسپل، یک  

فوی  آن از یک اکشن برای   5رسد. اگر هدف یا موجودی در فاصله  کند. در صورت موفقیت، اسپل به پایان یم دریافت یم 

ور شدن هدف در آب(، اسپل به پایان  خامون کردن شعله استفاده کند، یا اگر اثر دیگری آتش را خاموش کند )مانند غوطه 

 رسد. یم

،  1کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم  2استفاده از اسپل اسالت لول هنگایم که این اسپل را با های باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  1d6آسیب اولیه اسپل 

CLASSES: PALADIN 

SUBCLASSES: FORGE CLERIC 

See Invisibility 
level Divination-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 )کیم تالک و کیم پودر نقره(  V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1مدت: 

 Etherealتوانند داخل  بینید که گوی  مری  هستند و یم در طول مدت اسپل، شما موجودات و اجسام نامری  را طوری یم 

Plane  را ببینید. موجودات و اشیاءEthereal   آیند. وار و شفاف به نظر یم شبح 

CLASSES: ARTIFICER, BARD, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, TWILIGHT 

CLERIC, WATCHERS PALADIN 

Seeming 
level Illusion-th5 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 V ،Sاجزاء: 

 ساعت  8مدت: 

توانید در برد اسپل مشاهده کنید را تغیت  دهید. به هر هدق   دهد ظاهر هر تعداد موجودی که یم این اسپل به شما امکان یم 

انجام   Charisma Saving Throwتواند یک دهید. هدق  که مایل نباشد یم کنید ظاهری توهیم و جدید یم که انتخاب یم 

د. پل قرار نیم دهد و در صورت موفقیت، تحت تاثت  این اس   گت 
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ات را تغیت  شکل یم  ییک و همچنی   لباس، زره، سالح و تجهت     2توانید کاری کنید که هر موجود دهد. یم این اسپل ظاهر فت  

توانید نوع بدن را تغیت  دهید،  تر یا بلندتر به نظر برسد و الغر، چاق یا در بی   این دو به نظر برسد. شما نیم فوت کوتاه 

ان توهم به انتخاب شماست. این  بنابراین بای د فریم را انتخاب کنید که همان آرایش کیل اندام را داشته باشد. به جز این، مت  

 اسپل برای مدت زمان ادامه دارد، مگر اینکه از اکشن خود برای مرخص کردن زودتر آن استفاده کنید. 

ییک دوام نیم  ات ایجاد شده توسط این اسپل در بازریس فت   ند. به عنوان مثال، اگر از این اسپل برای اضافه کردن کاله  آور تغیت 

ی حس نیم کنند و کیس که آن را لمس یم به لباس یک موجود استفاده کنید، اشیا از کاله عبور یم  کند یا مو و ش  کند چت  

 که برای لمس شما دراز  کند. اگر از این اسپل استفاده کنید تا الغرتر از آنچه هستید به نظر برسید، دست  موجود را حس یم 

 کند. شده است در حایل که هنوز به ظاهر در هوا است با شما برخورد یم 

علیه   Intelligence (Investigation)تواند از اکشن خود برای بازریس یک هدف استفاده کند و یک تاس یک موجود یم 

DC  شود که هدف تغیت  ظاهر داده است. شما بریزد. در صورت موفقیت، متوجه یم 

CLASSES: BARD, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ARCHFEY WARLOCK, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, GENIE (DJINNI) 

WARLOCK, GLOOM STALKER RANGER 

Sending 
level Evocation-rd3 

 اکشن 1اجرا:  زمان

رد: 
ُ
 نامحدود ب

 )یک تکه کوتاه سیم میس ظریف(  V ،S ،Mاجزاء: 

 (  Roundدور ) 1مدت: 

فرستید که با آن آشنا هستید. موجود پیام را در ذهن خود  ای یا کمت  برای موجودی یم یک پیام کوتاه بیست و پنج کلمه 

تواند بالفاصله به رویسر مشابه پاسخ دهد. این اسپل به  شناسد و یم شنود، اگر شما را بشناسد شما را به عنوان فرستنده یم یم

 دهد معنای پیام شما را درک کنند. امکان یم  1ل حداق Intelligenceموجودات دارای 

توانید پیام را در هر مسافت  و حت  به دیگر سطوح هست  ارسال کنید، اما اگر هدف در سطح متفاوی  از شما باشد،  شما یم 

 درصدی وجود دارد که پیام نرسد.  5احتمال 

CLASSES: BARD, CLERIC, WIZARD 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT 

FIGHTER, GREAT OLD ONE WARLOCK, PEACE CLERIC 

Sequester 
level Transmutation-th7 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

، که توسط اسپل مرصف  gp 5000)پودری متشکل از غبار الماس، زمرد، یاقوت شخ و یاقوت کبود به ارزش حداقل  V ،S ،Mاجزاء: 

 شود( یم

 ( Dispelledتا زمای  که باطل شود )مدت: 

نید و  کتوان برای مدت زمان اسپل پنهان کرد. وقت  اسپل را اجرا یم با استفاده از این اسپل، یک موجود مایل یا یک یسر  را یم 

هدف قرار داد یا از طریق حسگرهای  که    Divinationهای توان آن را با اسپل شود و نیم کنید، نامری  یم هدف را لمس یم 

 اند، درک کرد. ساخته شده  Divinationهای توسط اسپل 

د و تمام فعالیتاگر هدف یک موجود باشد، در حالت معلق قرار یم  ه آن متوقف یم گت   و غت 
شوند.  زمان برای این  های حیای 

 شود. موجود جریان ندارد و پت  نیم 

ط یم یم یط بگذارید که اسپل زودتر تمام شود. این شر ی باشد که شما انتخاب یم توانید شر ماییل    1کنید اما باید در تواند هرچت  

َرسک بیدار  1000هدف رخ دهد یا قابل مشاهده باشد. به طور مثال: »پس از 
َ
، اگر هدف   سال« یا »وقت  ت شد«. همچنی  

 رسد. آسیب ببیند اسپل به پایان یم 

CLASSES: WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 
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Shapechange 
level Transmutation-th9 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 که باید قبل از اجرای اسپل روی ش خود قرار دهید(   gp 1500)یک تاج یشم به ارزش حداقل  V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت   1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

  Challenge Ratingتواند از هر موجودی با  شوید. فرم جدید یم برای مدت زمان اسپل، به شکل موجود دیگری تبدیل یم 

( باشد و شما باید  Undead( یا مرده متحرک )Constructتواند یک سازه ) تر از لول شما باشد. این موجود نیم برابر با یا پایی   

ای بدون لول کلس  شوید، نمونه باشید. شما به یک نمونه عادی از آن موجود تبدیل یم  حداقل یک بار این نوع موجود را دیده

 یا قابلیت جادوگری. 

،  Intelligenceهای شود، گرچه شما امتیاز ( بازی شما با آمار موجود انتخاب شده جایگزین یم Statisticsآمار و ارقام )

Wisdom   وCharisma  کنید. شما همچنی   تمام مهارت خود را حفظ یم( هاSkills و مهارت )( های تاس نجاتSaving Throw 

Proficiencies های موجود. اگر موجود مهاری  مشابه شما دارد و امتیاز ذکر شده  کنید، عالوه بر کسب مهارت ( خود را حفظ یم

ای های افسانه توانید از اکشن کنید. شما نیم تیاز موجود استفاده یم در آمار آن از شما بیشت  است، به جای امتیاز خود از ام

(Legendary Actions یا اکشن ) های النه( ایLair Actions .فرم جدید استفاده کنید ) 

از   کنید. وقت  به فرم عادی خود برگردید، به جای  که قبل( فرم جدید را دریافت یم Hit Dice( و تاس جان ) Hit Pointشما جان ) 

به فرم خود برگردید، هر آسیب اضافه به فرم عادی شما    0گردید. اگر در نتیجه کاهش جان به تغیت  شکل داشتید باز یم 

 شوید. ( نیم Unconsciousکاهش ندهد، بیهوش )  0شود. تا زمای  که آسیب اضافه فرم طبییع شما را به جان منتقل یم 

 از کلس، نژاد یا منا 
ی

وط بر اینکه  توانید از آن کنید و یم بع دیگر خود را حفظ یم شمات مزایای هر ویژیک ها استفاده کنید، مشر

ییک توانای  انجام این کار را داشته باشد. شما نیم 
اید استفاده  توانید از هرگونه حس خایص که داشته فرم جدید شما از نظر فت  

توانید صحبت  داشته باشد. شما فقط در صوری  یم  (، مگر اینکه فرم جدید شما نت   این حس را Darkvisionکنید )مانند 

 کنید که موجود بتواند در حالت عادی صحبت کند. 

ات شما روی زمی   بیفتد، با شکل جدید ادغام شود یا توسط آن پوشیده  دهید، انتخاب یموقت  تغیت  شکل یم  کنید که تجهت  

ات پوشیده شده به طول معمول کار یم  کند که آیا پوشیدن  ساس شکل و اندازه موجود، تعیی   یمبر ا   DMکنند. شود. تجهت  

. وسایل شما برای مطابقت با فرم جدید، شکل یا اندازه خود را تغیت    ات برای فرم جدید عمیل است یا خت  یک قطعه تجهت  

ای  که ادغام  تواند بپوشد باید به زمی   بیفتد یا با فرم جدید شما ادغام شای که فرم جدید نیم دهند و هر وسیله نیم  ود. تجهت  

ی در آن حالت ندارند. یم  شوند هیچ تاثت 

وی از همان محدودیت در طول مدت این اسپل، یم  ها و  توانید از اکشن خود برای تبدیل شدن به یک فرم متفاوت با پت 

ی نسبت به فرم فعیل ش ما داشته باشد، جان  قوانی   برای فرم اصیل استفاده کنید، با یک استثنا: اگر فرم جدید جان بیشت 

 ماند. شما به مقدار فعیل باق  یم 

CLASSES: DRUID, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Shatter 
level Evocation-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 )یک تراشه میکا(  V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

 بلند و به شدت دردناک پخش یم ای که شما در برد اسپل انتخاب یم از نقطه 
ی

شود. هر موجود در یک کره با  کنید، صدای زنیک

انجام دهد. موجودی که در تاس نجات   Constitution Saving Throwفوی  به مرکزیت آن نقطه باید یک  10شعاع 

کند. موجودی که  شود نییم از آن آسیب را دریافت یم ق یمو موجودی که موف 3d8 Thunder Damageخورد  شکست یم 

 دارد.  Disadvantageاز مواد معدی  مانند سنگ، کریستال یا فلز ساخته شده باشد در این تاس نجات 

  غت  جادوی  که پوشیده یا حمل نیم 
 بیند. شود نت   اگر در ناحیه اسپل باشد آسیب یم یک یسر

،  2کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم  3ین اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول هنگایم که ا های باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  1d8آسیب اسپل 
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CLASSES: BARD, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ARMORER ARTIFICER, ARTILLERIST ARTIFICER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, 

FOUR ELEMENTS MONK, TEMPEST CLERIC 

Shield 
level Abjuration-st1 

ید یا هدف اسپل اکشن، که وقت  مورد حمله قرار یمری 1زمان اجرا:  ید آن را انجام یمقرار یم  Magic Missileگت   دهید گت 

رد: 
ُ
 خود ب

 V ،Sاجزاء: 

 ( Roundدور ) 1مدت: 

ی نامری  ا  وی جادوی  ظاهر یمست  ان شود و از شما محافظت یم ز نت  وع نوبت بعدی شما، مت   شما   ACبه    5+کند. تا شر

( و هیچ آسیت  از اسپل  اضافه یم
 کنید. دریافت نیم  Magic Missileشود )از جمله در برابر حمله کنوی 

CLASSES: SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ARTILLERIST ARTIFICER, BATTLE SMITH ARTIFICER, CLOCKWORK SOUL 

SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, HEXBLADE WARLOCK 

Shield of Faith 
level Abjuration-st1 

 بونس اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 ( )کاغذ پوست  کوچیک که روی آن کیم می   مقدس نوشته شده است V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

کند. موجود برای مدت زمان اسپل  کنید را احاطه یم شود و موجودی که در برد اسپل انتخاب یم میدای  درخشان ظاهر یم 

ان    کند. خود دریافت یم  ACبه  2+مت  

CLASSES: CLERIC, PALADIN 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER, WAR CLERIC 

Shillelagh 
Transmutation Cantrip 

 بونس اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

( )دارواش، یک برگ شبدر و یک چماق یا چوب V ،S ،Mاجزاء:   دست 

 دقیقه  1مدت: 

شود. برای مدت زمان  ( که در دست دارید با قدرت طبیعت آغشته یم Quarterstaffدست  )( یا چوب Clubچوب یک چماق )

های حمله از نزدیک و آسیب آن سالح استفاده  خود برای تاس   Spellcastingاز توانای   Strengthتوانید به جای اسپل، یم 

، سالح جادوی  یم تبدیل یم  d8کنید و تاس آسیب سالح به 
ل اینطور نبوده باشد. اگر  شود، در صوری  که از قب شود. همچنی  

 شود. سالح را رها کنید یا اسپل را دوباره اجرا کنید، اسپل تمام یم 

CLASSES: DRUID 

SUBCLASSES: NATURE CLERIC 
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Shocking Grasp 
Evocation Cantrip 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

ون یم  به زند تا به موجودی که سیع یم برق از دست شما بت  علیه    Melee Spell Attackای وارد کند. یک کنید لمس کنید رص 

دارید. در صورت وارد شدن    Advantageهدف انجام دهید. اگر هدف از زره ساخته شده از فلز استفاده کند، در تاس حمله 

به، هدف   وع نوبت بعدی خود نیم دریافت یم   1d8 Lightning Damageرص   اکشن داشته باشد. تواند ری کند و تا شر

 یابد. یم  رسید، افزایش( یم 4d8) 17( و 3d8)  11(، 2d8) 5های هنگایم که به لول   1d8آسیب این اسپل به مقدار 

CLASSES: ARTIFICER, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Silence 
level Illusion (Ritual)-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

ای که شما در برد اسپل انتخاب  فوی  به مرکزیت نقطه  20تواند در یک کره با شعاع برای مدت زمان اسپل، هیچ صدای  نیم 

  Lightningکنید ایجاد شود یا از آن عبور کند. هر موجود یا شیت  که به طور کامل در داخل کره قرار دارد مقابل آسیب یم

شنوند. اجرای اسپیل که شامل  ( یم Deafenedکه کامال در داخل آن هستند ناشنوا )  ( است و موجودات هنگایمImmuneمصون )

 یک جزء شفایه است در آنجا غت  ممکن است. 

CLASSES: BARD, CLERIC, RANGER 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER, FATHOMLESS WARLOCK, LAND (DESERT) DRUID, LAND DRUID, SHADOW 

MONK, UNDYING WARLOCK 

Silent Image 
level Illusion-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 )مقداری پشم گوسفند یا بز(  V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

، موجود یا یک پدیده قابل مشاهده دیگری را ایجاد یم فوی  نیست. تصویر در    15کنید که بزرگت  از یک مکعب تصویر یک یسر 

ماند. تصویر کامال برصی است و با صدا، بو یا سایر اثرات  شود و برای مدت زمان اسپل باق  یم نقطه در برد اسپل ظاهر یم یک  

 حیس همراه نیست. 

توانید  ای در برد اسپل استفاده کنید. با تغیت  مکان تصویر، یم توانید از اکشن خود برای حرکت دادن تصویر به هر نقطه یم

ی تغیت  دهید که حرکات آن برای تصویر طبییع به نظر برسد. به عنوان مثال، اگر تصویری از یک موجود  ظاهر آن را طور 

 توانید تصویر را طوری تغیت  دهید که به نظر برسد در حال راه رفی   است. ایجاد کنید و آن را حرکت دهید، یم

ییک با تصویر نشان یم  توانند از آن عبور کنند. موجودی که از اکشن خود  یم  دهد که آن یک توهم است، زیرا اشیا تعامل فت  

شما   Spell Save DCمقابل  Intelligence (Investigation)تواند به یک تاس کند، یمبرای برریس تصویر استفاده یم 

تواند از طریق و  تشخیص دهد که این یک توهم است. اگر موجودی توهم را برای آنچه هست تشخیص دهد، موجود یم

 ون تصویر دید داشته باشد. در 

CLASSES: BARD, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 
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Simulacrum 
level Illusion-th7 

 ساعت  12زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

شود؛ مقداری مو، بریده ناخن یا تکه  )برف یا یخ به مقدار کاق  برای تهیه یک کت  در اندازه واقیع از موجودی که کت  یم V ،S ،Mاجزاء: 

که روی نسخه کت    gp 1500دیگری از بدن آن موجود که در داخل برف یا یخ قرار گرفته است. به همراه یاقوت پودر شده به ارزش 

 شود( یمپاشیده شده و توسط اسپل مرصف 

 (Dispelledتا زمای  که باطل شود )مدت: 

کنید که برای کل زمان اجرا اسپل در برد اسپل  ( را ایجاد یمHumanoidانسان )یک نسخه کت  و توهیم از یک جانور یا شبه 

موجود  تواند اکشن داشته باشد و مثل یک  است. کت  یک موجود است، تا حدی واقیع و تشکیل شده از یخ یا برف، که یم 

د. کت  به نظر یم  موجود را    Maximum Hit Pointرسد که همان نسخه اصیل است، اما نییم از  عادی تحت تاثت  قرار گت 

ای  بوجود یم کند،  ( موجودی که بر اساس آن است استفاده یم Statisticsآید. کت  از تمام آمار و ارقام ) دارد و بدون هیچ تجهت  

 ( است. Constructسازه ) با این تفاوت که یک 

 که تعیی   یم
کند، مطابق میل شما  کند. دستورات گفتاری شما را اطاعت یم کنید دوستانه رفتار یم کت  با شما و موجودای 

ی یا قدرتمندتر شدن است، بنابراین هرگز  کند و در مبارزه در نوبت شما عمل یم حرکت و عمل یم  کند. کت  فاقد توانای  یادگت 

 های مرصف شده خود را بازیای  کند. تواند اسپل اسالت دهد و همچنی   نیم های خود را افزایش نیم ایر توانای  لول یا س

  gp 100توانید آن را در یک آزمایشگاه کیمیاگری با استفاده از گیاهان و مواد معدی  کمیاب به ارزش اگر کت  آسیب ببیند، یم 

 یم  0کنید. کت  تا زمای  که به جان   بازیای  شده، تعمت    Hit Pointبه ازای هر 
 
رسد  یم   0ماند و هنگایم که به جان برسد باق

 شود. دوباره به برف تبدیل شده و فورا ذوب یم 

 رود. اید فورا از بی   یم اگر دوباره این اسپل را اجرا کنید، هر کت  فعایل که با این اسپل ایجاد کرده 

CLASSES: WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Sleep 
level Enchantment-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  90ب

گ V ،S ،Mاجزاء:  ک( )کیم ماسه ریز، گلت  جت   های رز یا جت 

 دقیقه  1مدت: 

از موجودات است که   Hit Pointها مقدار  بریزید؛ مجموع این تاس 5d8برد. این اسپل موجودات را به خوای  جادوی  فرو یم 

ای به انتخاب شما در برد اسپل به ترتیب  فوی  نقطه  20تواند تحت تاثت  قرار دهد. موجودات در فاصله این اسپل یم 

ند. شوند( تحت تاثت  قرار یمهوش نادیده قرار داده یم ات ی  شان )موجودفعیل  Hit Pointصعودی نسبت به    گت 

وع از موجودی که کم  د تا زمای  که اسپل به پایان  ترین جان فعیل را دارد، هر موجودی که تحت تاثت  این اسپل قرار یم با شر گت 

شود. قبل از  ( یم Unconsciousهوش )ی  برسد، آسیب ببیند یا کیس با استفاده از اکشن خود به او سییل بزند یا تکانش دهد،  

ین جان فعیل بروید، جان هر موجود را از مقدار کیل  کم کنید. جان یک موجود باید    Hit Pointاینکه به موجود بعدی با کمت 

د. کمت  از یا برابر با مقدار کیل باق    مانده باشد تا آن موجود تحت تاثت  قرار گت 

 ) ( و موجود Undeadمردگان متحرک )
ی

ند. ( مصون هستند تحت تاثت  این اسپل قرار نیم Charmedای  که مقابل شیفتیک  گت 

،  1کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم  2هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  2d8آسیب اسپل 

CLASSES: BARD, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ARCHFEY WARLOCK, ELDRITCH KNIGHT 

FIGHTER, REDEMPTION PALADIN, TWILIGHT CLERIC 

 

 



t.me/YadollahDnD Yadollah’s Guide to D&D YadollahDnD.ir 

 
 

488 

Sleet Storm 
level Conjuration-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  150ب

 )کیم گرد و غبار و چند قطره آب( V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

ای که شما  فوت به مرکزیت نقطه  40فوت با شعاع  20ای به ارتفاع  تا زمای  که اسپل به پایان برسد، برف و باران در استوانه 

های آتش در منطقه خاموش  شود و شعله یم ( Heavily Obscuredبارد. منطقه به شدت مبهم )کنید یم در برد اسپل انتخاب یم 

 شوند. یم

شود. هنگایم که موجودی برای اولی    ( محسوب یم Difficult Terrainزمی   در این منطقه پوشیده از یخ لت   است و زمی   دشوار ) 

وع یم شود تا نوبت خود را در آن بار در یک نوبت وارد منطقه تحت اثر اسپل یم   Dexterity Savingکند، باید یک جا شر

Throw  انجام دهد. در صورت شکست، روی زمی   دمر یم( افتدProne .) 

وع کند و مشغول تمرکز بر روی یک اسپل باشد، موجود باید یک   اگر موجودی نوبت خود را در ناحیه اسپل شر

Constitution Saving Throw  علیهSpell Save DC   ز دست  شما انجام دهد و در صورت شکست تمرکز خود را ا

 دهد. یم

CLASSES: DRUID, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, FATHOMLESS WARLOCK, GENIE (MARID) 

WARLOCK, LAND (ARCTIC) DRUID, LAND DRUID, TEMPEST CLERIC 

Slow 
level Transmutation-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 )یک قطره مالس(  V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

 در برد اسپل تغیت  یم   40زمان را برای حداکتر شش موجود به انتخاب خود در یک مکعب 
دهید. هر هدف باید در یک  فوی 

Wisdom Saving Throw   .د  موفق شود یا برای مدت زمان اسپل تحت تاثت  قرار گت 

ان ت هدف تحت تاثت  اسپل نصف یم شع تواند شود و نیم او کم یم  Dexterity Saving Throwو  ACاز  2-شود، مت  

تواند از یک اکشن یا بونس اکشن استفاده کند،نه هر دو. رصف نظر از  اکشن داشته باشد. موجود در نوبت خود یم ری 

، موجود نیم توانای    مله از نزدیک یا دور برد در طول نوبت خود انجام دهد. تواند بیش از یک حها یا اشیا جادوی 

یا باالتر، اسپل تا نوبت بعدی    11بریزید. با تاس  d20اکشن انجام دهد، یک   1اگر موجودی سیع کند اسپیل با زمان اجرای 

 رود. اند، اسپل هدر یم گذارد و موجود باید از اکشن خود در آن نوبت برای تکمیل اسپل استفاده کند. اگر نتو موجود تاثت  نیم 

  Wisdom Saving Throwهای خود، یک موجودی که تحت تاثت  این اسپل قرار گرفته است، در پایان هر یک از نوبت 

 رسد. دهد. در صورت موفقیت، اثر اسپل برای آن موجود به پایان یم دیگر انجام یم 

CLASSES: SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, LAND 

(ARCTIC) DRUID, LAND DRUID, ORDER CLERIC 

Spare the Dying 
Necromancy Cantrip 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

ی بر مردگان متحرک  ( یم Stableکنید. موجود به ثبات )دارد را لمس یم  Hit Point 0موجودی زنده که  رسد. این اسپل تاثت 

(Undead یا سازه ) ( هاConstructs .ندارد ) 
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CLASSES: ARTIFICER, CLERIC 

SUBCLASSES: DEATH CLERIC, DIVINE SOUL SORCERER, GRAVE CLERIC, UNDYING WARLOCK 

Speak With Animals 
level Divination (Ritual)-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  10مدت: 

آورید. دانش و آگایه بسیاری از جانوران به  دست یم ( را برای مدت زمان اسپل به Beastsتوانای  درک و ارتباط کالیم با جانوران )

ها و هیوالهای نزدیک به شما بدهند، از  اطالعای  در مورد مکانتوانند ها محدود است، اما حداقل یم آن  Intelligenceدلیل 

ی که در روز گذشته دیده یا درک کرده  ممکن است بتوانید جانوری را متقاعد کنید که   DMدید  اند. با صالح جمله هر چت  

 لطف کوچیک در حق شما انجام دهد. 

CLASSES: BARD, DRUID, RANGER 

SUBCLASSES: ANCIENTS PALADIN, NATURE CLERIC, TOTEM WARRIOR BARBARIAN 

Speak With Dead 
level Necromancy-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت 10ب

 )عود برای سوزاندن(  V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  10مدت: 

 و هوش یم 
ی

دهد. جسد باید  دهید به سواالت شما پاسخ دهید و به آن اجازه یم به جسدی دلخواه در برد اسپل ظاهر زندیک

روز گذشته هدف این اسپل قرار گرفته   10( باشد. اگر جسد در Undeadتواند مرده متحرک )هنوز دهان داشته باشد و نیم 

 خورد. باشد، اسپل شکست یم 

 یم تا زمای  که اسپل تمام شود، یم 
ی

سید. جسد فقط آنچه را که در زندیک د. از  داندانست را یم توانید تا پنج سوال از جسد بت 

ها معموال مخترص، رمزآلود یا تکراری هستند و در صوری  که با آن دشمت  داشته باشید یا  دانست. پاسخهای  که یم جمله زبان

شما را به عنوان دشمن بشناسد، جسد هیچ اجباری برای ارائه پاسخ صادقانه ندارد. این اسپل روح موجود را به بدنش باز  

ی را که از زمان مرگش  بخشد. بنابراین، جسد نیم یم  گرداند و فقط رمق به آن نیم  تواند اطالعات جدیدی را بیاموزد، چت  

 تواند حدیس درباره رویدادهای آینده بزند. کند و نیم اتفاق افتاده است را درک نیم 

CLASSES: BARD, CLERIC 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER, KNOWLEDGE CLERIC, UNDEAD WARLOCK, UNDYING WARLOCK 

Speak With Plants 
level Transmutation-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
(  30خود )شعاع ب  فوی 

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  10مدت: 

ها توانای  برقراری ارتباط با شما و  کنید و به آن فوی  خود با احساسات و تحرک محدود آغشته یم  30گیاهان را در شعاع 

وی از   توانید از گیاهان در مورد رویدادهای روز گذشته در ناحیه اسپل سوال کنید و  دهید. یم دستورات ساده خود را یم پت 

ایط به اطالعای  در مورد موجودای  که از آنجا رد شده   دست آورید. اند، آب و هوا و سایر شر

زارها و زیر رست( را به زمی   معمویل تبدیل  )مانند بیشه ( نایسر از رشد گیاه Difficult Terrainتوانید زمی   دشوار )همچنی   یم 

توانید زمی   معمویل را که در آن گیاه وجود دارد به زمی   دشوار تبدیل کنید  آورد. یا یم کنید که برای مدت زمان اسپل دوام یم

 آورد. که برای مدت زمان اسپل دوام یم 

سازد ی را از طرف شما انجام دهند. این اسپل گیاهان را قادر نیم گیاهان بتوانند وظایف دیگر   DMدید ممکن است به صالح 

ون بکشند و حرکت کنند، اما آن   های خود را حرکت دهند. ها و ساقه ها، پیچک توانند آزادانه شاخه ها یم تا خود را از ریشه بت 

ک دارید، اما هیچ  ای ارتباط برقرار  توانید با او به گونه اگر یک موجود گیایه در آن منطقه باشد، یم  کنید که گوی  زبان مشت 
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گذاری بر آن به دست نیم   آورید. توانای  جادوی  برای تاثت 

 موجودی مهار شده را آزاد کنند.   Entangleتواند باعث شود گیاهان ایجاد شده توسط اسپل  این اسپل یم 

CLASSES: BARD, DRUID, RANGER 

Spider Climb 
Transmutationlevel -nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 )یک قطره قت  طبییع و یک عنکبوت(  V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

کنید، توانای  حرکت به سمت باال، پایی   و در شاش  تا زمای  که اسپل به پایان برسد، یک موجود مایل که شما آن را لمس یم

آورد، بدون نیاز به استفاده از دستان خود. هدف همچنی   شعت  دست یم ها را به وارونه در امتداد سقف سطوح عمودی و 

 آورد. دست یم ( برابر با شعت راه رفی   خود به Climbing Speedصعود )

CLASSES: ARTIFICER, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, LAND 

(FOREST) DRUID, LAND (MOUNTAIN) DRUID, LAND (UNDERDARK) DRUID, LAND DRUID 

Spike Growth 
level Transmutation-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  150ب

 تت   یا هفت شاخه کوچک که نوک هرکدام تت   شده است( )هفت خار نوک V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

، در شعاع خوشه  زنند. این منطقه  پیچند و جوانه یمای در برد اسپل، یم فوی  به مرکز نقطه  20ها و خارهای سخت از زمی  

شود. هنگایم که موجودی به داخل آن وارد شود یا در داخل  تبدیل یم   (Difficult Terrainبرای مدت زمان اسپل به زمی   دشوار )

 کند. دریافت یم   2d4 Piercing Damageکند فوی  که حرکت یم  5آن حرکت کند، به ازای هر 

تغیت  شکل زمی   استتار شده است تا طبییع به نظر برسد. هر موجودی که منطقه را در زمان اجرای اسپل ندیده است باید  

شما انجام دهد تا قبل از ورود به منطقه،   Spell Save DCمقابل   Wisdom Saving Throwاز ورود به آن، یک  قبل 

 زمی   آن را خطرناک تشخیص دهد. 

CLASSES: DRUID, RANGER 

SUBCLASSES: GENIE (DAO) WARLOCK, LAND (ARCTIC) DRUID, LAND (MOUNTAIN) DRUID, LAND DRUID, NATURE 

CLERIC 

Spirit Guardians 
level Conjuration-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
(  15خود )شعاع  ب  فوی 

(  V ،S ،Mاجزاء:   )یک نشان مذهت 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

کنند. اگر  یم فوی  در اطراف شما پرواز   15ها در طول مدت اسپل به فاصله خوانید تا از شما محافظت کنند. آن ارواح را فرا یم 

ور هستید،  ای یا پری ها فرشته مانند آن گرایش شما خوب یا خنتر است، شکل روح  گون )به انتخاب شما( است. اگر شما شر

 رسند. ها شیطای  به نظر یم آن

ند.  توانید ببینید انتخاب کنید تا تحت تاثت  توانید هر تعداد موجودی را که یمدهید، یموقت  این اسپل را انجام یم  آن قرار نگت 

شود و هنگایم که موجود برای اولی   بار در یک نوبت وارد  شعت یک موجود تحت تاثت  قرار گرفته در منطقه نصف یم 

وع یم منطقه یم  انجام دهد. در صورت شکست،   Wisdom Saving Throwکند، باید یک  شود یا نوبت خود را در آنجا شر

ور هستید(   3d8 Necrotic Damageخوب یا خنتر هستید( یا )اگر شما  3d8 Radiant Damageموجود  )اگر شما شر

 کند. کند. در صورت موفقیت در تاس نجات، موجود نییم از آسیب را دریافت یم دریافت یم 
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،  3التر از کنید، به ازای هر لول با یا باالتر اجرا یم  4هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  1d8آسیب اسپل 

CLASSES: CLERIC 

SUBCLASSES: CROWN PALADIN, DIVINE SOUL SORCERER, WAR CLERIC 

Spiritual Weapon 
level Evocation-nd2 

 بونس اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  1مدت: 

کنید که برای مدت زمان اسپل یا تا زمای  که دوباره این اسپل را اجرا کنید  مانند در برد اسپل ایجاد یمیک اسلحه شناور و روح 

فوی  سالح انجام   5علیه موجودی در فاصله    Melee Spell Attackتوانید یک کنید، یم آورد. وقت  اسپل را اجرا یم دوام یم 

به   کند. دریافت یم  Force Damageشما  1d8 + Spellcasting Ability Modifier، هدف دهید. در صورت موفقیت رص 

  5فوت حرکت دهید و حمله را علیه موجودی در فاصله  20توانید سالح را تا به عنوان یک بونس اکشن در نوبت خود، یم 

 فوی  آن تکرار کنید. 

شوند )مانند  های خدایای  که با سالح خایص شناخته یم کلریک   کنید داشته باشد. تواند هر شکیل که شما انتخاب یم اسلحه یم 

 سازند ثور که به پتکش معروف است( این اثر اسپل را شبیه آن سالح یم 

،  2کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم  3هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  1d8آسیب اسپل 

CLASSES: CLERIC 

SUBCLASSES: CONQUEST PALADIN, DIVINE SOUL SORCERER, LIFE CLERIC, WAR CLERIC 

Staggering Smite 
level Evocation-th4 

 بونس اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

  Vاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

به زدید، اسلحه شما هم بدن و   Melee Weapon Attackدفعه بعدی که در طول مدت این اسپل با یک   به موجودی رص 

کند. هدف باید یک  اضافه به هدف وارد یم  4d6 Psychic Damageکند و این حمله هم ذهن هدف را سوراخ یم 

Wisdom Saving Throw های توانای  خود  های حمله و تاسر صورت شکست در تاس نجات، در تاسانجام دهد. د

Disadvantage  اکشن داشته باشد. تواند ری دارد و تا پایان نوبت بعدی خود نیم 

CLASSES: PALADIN 

SUBCLASSES: HEXBLADE WARLOCK 

Stinking Cloud 
level Conjuration-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  90ب

 مرغ فاسد یا چند برگ کلم مرداب( )یک تخم V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

ها  ای در برد اسپل است. ابر در زوایا و گوشه کنید که مرکز آن نقطه آور ایجاد یم فوت از گاز زرد و تهوع  20ای به شعاع کره

 ماند. ( است. ابر برای مدت زمان اسپل در هوا باق  یم Heavily Obscuredشود و ناحیه تحت تاثت  آن به شدت مبهم ) پخش یم 

علیه سم    Constitution Saving Throwهر موجودی که در ابتدای نوبت خود به طور کامل در ابر قرار دارد، باید یک  

کند. موجودای  که نیازی  انجام دهد. در صورت شکست، موجود در آن نوبت اکشن خود را خرج اوغ زدن و تلو تلو خوردن یم 

( هستند، به طور خودکار در این تاس نجات موفق  Immune( مصون )Poisonبه نفس کشیدن ندارند یا در برابر سموم )
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 شوند. یم

مایل در ساعت(   20کند. باد شدید )حداقل ( پراکنده یم Roundدور ) 4مایل در ساعت( ابر را پس از  10باد مالیم )حداقل 

 کند. آن را پراکنده یم دور  1پس از 

CLASSES: BARD, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, FIEND WARLOCK, LAND (SWAMP) DRUID, 

LAND (UNDERDARK) DRUID, LAND DRUID 

Stone Shape 
level Transmutation-th4 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 درآورده شود(  V ،S ،Mاجزاء: 
ی

 )خاک رس نرم که باید تقریبا به شکل دلخواه سنیک

 آی  مدت: 

 با اندازه متوسط ) 
ی

کنید و  فوت در هر بعد نباشد را لمس یم  5( یا کوچکت  یا قسمت  از سنگ که بیش از  Mediumیک یسر  سنیک

توانید یک سنگ بزرگ را به شکل یک  برای مثال، یم آورید. بنابراین،  آن را به هر شکیل که مناسب هدف شما باشد در یم 

فوت ضخامت داشته باشد.   5سالح، بت یا خزانه درآورید یا یک گذرگاه کوچک در دیوار ایجاد کنید، تا زمای  که دیوار کمت  از  

 یا قاب آن را طوری شکل دهید که در مهر و موم و بسته شود. جسیم که ایجا همچنی   یم 
ی

کنید  د یم توانید یک در سنیک

 پذیر نیستند. تر امکان تواند حداکتر دو لوال و یک قفل داشته باشد، اما جزئیات مکانییک دقیق یم

CLASSES: ARTIFICER, CLERIC, DRUID, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH 

KNIGHT FIGHTER, GENIE (DAO) WARLOCK, LAND (MOUNTAIN) DRUID, LAND (UNDERDARK) DRUID, LAND DRUID 

Stoneskin 
level Abjuration-th4 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 شوند( که توسط اسپل مرصف یم  gp 100)گرد الماس به ارزش   V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

کند. تا زمای  که اسپل به پایان برسد، هدف در  کنید را به سخت  سنگ تبدیل یم این اسپل، گوشت موجود ماییل که لمس یم 

 ( دارد. Resistanceمقاومت )  Slashingو  Bludgeoning ،Piercingهای غت  جادوی  برابر آسیب 

CLASSES: ARTIFICER, DRUID, RANGER, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ANCIENTS PALADIN, ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, CONQUEST PALADIN, 

ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, FOUR ELEMENTS MONK, LAND DRUID, LAND (MOUNTAIN) DRUID, REDEMPTION 

PALADIN, WAR CLERIC 

Storm of Vengeance 
level Conjuration-th9 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 دید ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

د که مرکز آن نقطه کننده شکل یمابری طوفای  و متالیسر  ش یم   360توانید ببینید و تا شعاع  ای است که یم گت  یابد.  فوی  گست 

زیر ابر( هنگایم که ابر ظاهر   فوت  5000کنند. هر موجود زیر ابر )حداکتر رعد و برق شدید و باد خروشان در منطقه غرش یم 

  2d6 Thunder Damageانجام دهد. در صورت شکست، موجود  Constitution Saving Throwشود باید یک یم

 شود. ( یم Deafenedدقیقه ناشنوا ) 5کند و برای  دریافت یم 

 کند. وبت شما ایجاد یمکنید، طوفان اثرات متفاوی  در ن( که تمرکز خود را روی این اسپل حفظ یم Roundهر دور )
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 کند. دریافت یم  1d6 Acid Damageبارد. هر موجود و جسم زیر ابر باران اسیدی از ابر یم . 2دور 

تواند  خوانید تا به شش موجود یا یسر  دلخواه در زیر ابر برخورد کنند. هر موجود یا یسر  یم شش صاعقه را از ابر فرا یم .  3دور  

به ببیند.  به خورده باید یک  فقط توسط یک صاعقه رص  انجام دهد. موجود در    Dexterity Saving Throwیک موجود رص 

 کند. و در صورت موفقیت نییم از آن آسیب را دریافت یم  10d6 Lightning Damageصورت شکست، 

 کند. دریافت یم   2d6 Bludgeoning Damageبارد. هر موجود زیر ابر از ابر تگرگ یم  . 4دور 

شود و به  ( تبدیل یم Difficult Terrainکنند. منطقه به زمی   دشوار )تندبادها و باران یخ به منطقه زیر ابر حمله یم  . 5- 10دور 

کند. حمالت مسلح دوربرد در  دریافت یم  1d6 Cold Damageجا ( است. هر موجود در آن Heavily Obscuredشدت مبهم ) 

ممکن است. باد و باران تمرکز را بر  مایل در   50تا  20کند. در نهایت، وزش باد شدید )از ها بسیار سخت یماسپل منطقه غت 

. های مشابه را در منطقه پراکنده یم ساعت( به صورت خودکار مه، غبار و پدیده   کند، چه دنیوی باشند و چه جادوی 

CLASSES: DRUID 

Suggestion 
level Enchantment-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

ین(  V ،Mاجزاء:   )زبان مار و یا کیم شانه عسل یا یک قطره روغن شت 

 ساعت  8تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

توانید در برد اسپل  کنید )محدود به یک یا دو جمله( و به طور جادوی  بر موجودی که یم ای از فعالیت را پیشنهاد یم دوره 

( شوند از این اثر  Charmedتوانند شیفته ) گذارید. موجودای  که نیم  یم تواند شما را بشنود و درک کند، تاثت  مشاهده کنید و یم 

ای بیان شود که دوره فعالیت منطق  به نظر برسد. درخواست از موجود برای خنجر  مصون هستند. پیشنهاد باید به گونه

ه، قربای  کردن خود یا انجام هر عمیل که آشکارا مرص    دهد. است، اسپل را خاتمه یم زدن به خود، پرتاب خود بر روی نت  

انجام دهد. در صورت شکست، دوره فعالیت  که شما توضیح دادید را تا حد   Wisdom Saving Throwهدف باید یک  

تواند برای کل مدت اسپل ادامه یابد. اگر فعالیت پیشنهادی را بتوان در زمان  کند. فعالیت پیشنهادی یم امکان دنبال یم 

 یابد که هدف کاری را که از او خواسته شده را به پایان برساند. اسپل زمای  پایان یم  تری تکمیل کرد،کوتاه

ایظ را مشخص کنید که در طول مدت اسپل باعث آغاز فعالیت خایص شود. برای مثال، ممکن است  همچنی   یم  توانید شر

 گدای  که مالقات یم 
 خود را به اولی  

ی
ط قبل از انقضای اسپل  کنپیشنهاد کنید که یک شوالیه اسب جنیک د بدهد. اگر شر

 شود. برآورده نشود، فعالیت انجام نیم 

 رسد. اگر شما یا هر یک از همراهان شما به هدف آسیب برسانید، اسپل به پایان یم 

CLASSES: BARD, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, KNOWLEDGE 

CLERIC 

Sunbeam 
level Evocation-th6 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
(  60خود )خط ب  فوی 

( )یک ذره V ،S ،Mاجزاء:   بی  

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

تابد. هر موجود در این خط باید یک  فوت از دست شما یم  60فوت و طول   5پرتوی  از نور درخشان در خظ به عرض 

Constitution Saving Throw  6انجام دهد. در صورت شکست، موجودd8 Radiant Damage   کند و تا  دریافت یم

کند و توسط این اسپل نابینا  از این آسیب را دریافت یم شود. در صورت موفقیت، نییم ( یم Blindedنوبت بعدی شما نابینا ) 

 دارند.  Disadvantage( در این تاس نجات Oozeها )( و تراوش Undeadشود. مردگان متحرک )نیم 

 توانید یک خط جدید از نور ایجاد کنید. تا زمای  که اسپل به پایان برسد، در هر نوبت خود یم 

( و برای  Bright Lightفوی  نور شدید )  30درخشد. در شعاع  العاده یم ای از نور فوق ره برای مدت زمان اسپل، دست شما با ذ 

 تابد. این نور، نور خورشید است. ( از دست شما یم Dim Lightفوت دیگر نور کم ) 30

CLASSES: DRUID, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 
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Sunburst 
level Evocation-th8 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  150ب

 ای سنگ خورشید( )آتش و تکه V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

تابد. هر موجود در آن نور  کنید، یم ای که شما در برد اسپل انتخاب یم فوی  به مرکز نقطه  60نور درخشان خورشید در شعاع 

دریافت    12d6 Radiant Damageانجام دهد. در صورت شکست، موجود  Constitution Saving Throwباید یک  

شود. کند و نابینا نیم صورت موفقیت، نییم از آسیب را دریافت یم  شود. در ( یم Blindedدقیقه نابینا )   1کند و به مدت یم

 دارند.   Disadvantage( در این تاس نجات Oozeها )( و تراوش Undeadمردگان متحرک )

ریزد. در صورت  های خود یک تاس نجات دیگر یمموجودی که توسط این اسپل نابینا شده است، در پایان هر یک از نوبت

 موفقیت، دیگر نابینا نیست. 

 برد. این اسپل هرگونه تارییک که توسط یک اسپل ایجاد شده است را در ناحیه خود از بی   یم 

CLASSES: DRUID, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Swift Quiver 
level Transmutation-th5 

 بونس اکشن 1مان اجرا: ز 

رد: 
ُ
 لمسب

دان حاوی حداقل یک قطعه مهمات(  V ،S ،Mاجزاء:   )یک تت 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

دان خود را تغیت  شکل یم   از مهمات غت  جادوی  تولید کند که به نظر یم دهید تا منبع ی  تت 
کنید از آن  رسد وقت  سیع یم پایای 

 پرد. شما یم  تت  بردارید تت  به دست 

توانید از یک بونس اکشن استفاده کنید تا دو حمله با سالچ انجام دهید  در هر نوبت خود تا زمای  که اسپل به پایان برسد، یم 

دان استفاده یم  دان شما به طور جادوی  قطعه  کند. هر بار که شما چنی   حمله دوربردی را انجام یم که از مهمات تت  دهید، تت 

جادوی  جایگزین یم مهمای  را که استفاده کرده  کند. هر تکه مهمات ایجاد شده توسط  اید را با یک قطعه مشابه از مهمات غت 

دان از مالکیت شما خارج شود، اسپل به پایان یم این اسپل با پایان یافی   اسپل متالیسر یم   رسد. شود. اگر تت 

CLASSES: RANGER 

Symbol 
nlevel Abjuratio-th7 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 شود(که توسط اسپل مرصف یم  gp 1000)جیوه، فسفر و پودر الماس و عقیق با ارزش کیل حداقل  V ،S ،Mاجزاء: 

 ( یا فعال شود Dispelledتا زمای  که باطل )مدت: 

( یا درون یک یسر  که  زنید، یک عالمت مرص  را روی یک سطح )مانند قسمت  از  هنگایم که این اسپل را یم  ، دیوار یا مت   زمی  

نویسید. اگر سطج را انتخاب  توان آن را برای پنهان کردن عالمت بست )مانند یک کتاب، طومار یا صندوقچه( یم یم

فوت نیست را پوشش دهد. اگر یک یسر  را انتخاب   10ای از سطح که قطر آن بیشت  از تواند ناحیه کنید، عالمت یم یم

جا شود،  اید جابه فوت از جای  که این اسپل را اجرا کرده 10یسر  باید در جای خود باق  بماند. اگر یسر  بیش از  کنید، آنیم

 رسد. شود و اسپل بدون فعال شدن به پایان یم عالمت شکسته یم 

 Spell Saveبل مقا  Intelligence (Investigation)این عالمت تقریبا نامری  است و برای یافی   آن نیاز به تاس توانای   

DC  .شما است 

ید که چه محریک باعث فعال شدن عالمت یم زنید، تصمیم یم وقت  اسپل را یم  های  که روی یک سطح  شود. برای عالمت گت 

ها عبارتند از لمس یا پا گذاشی   روی عالمت، برداشی   یسر  دیگری که آن را پوشانده است،  ترین محرک اند، معمول حک شده 

،  اصله معیت  از آن یا دستکاری جسیم که آن را نگه داشته است. برای عالمت نزدیک شدن به ف های حکایک شده در یک یسر 

، نزدیک شدن به فاصله معیت  از آن یا دیدن یا خواندن عالمت است. ترین محرک رایج  ها باز کردن یسر 
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ایط خاص یا با تو شما یم   توانید محرک را بیشت  اصالح کنید تا اسپل فقط تحت شر
ی

ییک موجود )مانند قد  جه به ویژیک های فت  

ییک آن فعال شود )برای مثال، عالمت یم  ( یا  Humanoidsها )انسانتواند طوری تنظیم شود که فقط بر شبه یا وزن( یا نوع فت  

 که تغیت  شکل یم 
عالمت را  توانید موجودای  را مشخص کنید که  ( تاثت  بگذارد(. همچنی   یم Shapechangersدهند ) موجودای 

 آورند. های  که رمز عبور خایص را بر زبان یم کنند، مانند آن فعال نیم 

ای  درخشد و کره های زیر را برای اثر آن انتخاب کنید. پس از فعال شدن، عالمت یم هنگایم که عالمت را نوشتید، ییک از گزینه 

رسد. هر موجودی  د و پس از آن زمان اسپل به پایان یمکندقیقه پر یم  10( به مدت  Dim Lightفوت را با نور کم )  60به شعاع 

د، همچنی   موجودی که برای اولی   بار در یک نوبت وارد  که هنگام فعال شدن عالمت در کره است تحت تاثت  آن قرار یم  گت 

د. رساند نت   تحت تاثت  آن قرار یم شود یا نوبت خود را در آن به پایان یم کره یم   گت 

 10d10 Necroticانجام دهد. در صورت شکست،  Constitution Saving Throwد یک  هر هدف بای. مرگ

Damage  شود. و در صورت موفقیت نییم از آن آسیب به هدف وارد یم 

دقیقه با   1انجام دهد. در صورت شکست، هدف به مدت  Constitution Saving Throwهر هدف باید یک  نفاق. 

های حمله و  در این مدت، موجود قادر به برقراری ارتباط معنادار نیست و در تاس کند. موجودات دیگر دعوا و بحث یم 

 دارد.   Disadvantageهای توانای  تاس

دقیقه هراسان   1انجام دهد و در صورت شکست به مدت  Wisdom Saving Throwهر هدف باید یک  . ترس

(Frightened یم )ی را ک کند و در صورت امکان باید در هر  ه در دست دارد رها یم شود. هدف در حایل که ترسیده است، هرچت  

د.   30های خود حداقل  یک از نوبت   فوت از عالمت فاصله بگت 

دقیقه غرق   1انجام دهد. در صورت شکست، هدف به مدت  Charisma Saving Throwهر هدف باید یک   . ناامیدی

، اسپل یا سایر اثرات جادوی   موجودی با توانای  تواند به هیچ  شود. هدف در طول این مدت، نیم در ناامیدی یم 
های مرص 

 حمله کند یا او را هدف قرار دهد. 

دقیقه دیوانه   1انجام دهد. در صورت شکست، هدف به مدت  Intelligence Saving Throwهر هدف باید یک   . جنون

تواند بخواند و  گویند، نیم ودات دیگر چه یم تواند بفهمد که موجتواند اکشن داشته باشد، نیم شود. یک موجود دیوانه نیم یم

ل یم  DMهای چرند بزند و هذیان بگوید. تواند حرف فقط یم   کند که نامنظم هستند. حرکات او را کنت 

دقیقه توسط درد   1انجام دهد و در صورت شکست به مدت   Constitution Saving Throwهر هدف باید یک  . درد

 شود. ( یمIncapacitatedفرسا ناتوان )طاقت 

هوش  دقیقه ی    10انجام دهد و در صورت شکست به مدت  Wisdom Saving Throwهر هدف باید یک   . خواب

(Unconscious شود. موجود در صوری  که آسیب ببیند یا کیس از اکشنش برای تکان دا )  دن یا سییل زدن به او استفاده کند

 شود. بیدار یم 

(  Stunnedدقیقه شوکه )  1انجام دهد و در صورت شکست به مدت  Wisdom Saving Throwهر هدف باید یک  .  شوک

 شود. 

CLASSES: BARD, CLERIC, WIZARD 
SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

T 

Tasha’s Hideous Laughter 
level Enchantment-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 شود( های ریز و پری که در هوا تکان داده یم)تارت V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

ید و اگر اسپل روی آن تاثت  بگذارد همه توانید آن را در برد اسپل ببینید هدف یمموجودی به انتخاب خود که یم  چت   را  گت 

موفق شود وگرنه روی   Wisdom Saving Throwتواند کاری بکند. هدف باید در یک بیند و از شدت خنده نیم دار یم خنده 

تواند برای مدت زمان اسپل بایستد. موجودی که امتیاز  ( و نیم Incapacitatedشود )توان یم (، نا Proneافتد )زمی   دمر یم 

Intelligence 4     د. تاثت  این اسپل قرار نیم تر تحت  یا پایی  گت 

دیگر بریزد. در    Wisdom Saving Throwتواند یک  بیند، یمهای خود و هر بار که آسیب یم هدف در پایان هر یک از نوبت 



t.me/YadollahDnD Yadollah’s Guide to D&D YadollahDnD.ir 

 
 

496 

دارد. در صورت موفقیت در تاس نجات، اسپل    Advantageدلیل آسیب دیدن تاس نجات بریزد، در این تاس به   صوری  که

 رسد. به پایان یم 

CLASSES: BARD, WIZARD 
SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, GREAT OLD 

ONE WARLOCK 

Telekinesis 
level Transmutation-th5 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

زنید و به عنوان اکشن خود در هر دور  آورید. وقت  اسپل را یم دست یم توانای  حرکت یا دستکاری موجودات و اشیا را با فکر به 

(Round در مدت زمان اسپل، یم ) توانید در برد اسپل مشاهده کنید، اعمال  توانید اراده خود را بر روی یک موجود یا یسر  که یم

تاثت  قرار دهید یا هر زمان که  توانید همان هدف را دور به دور تحت  کنید و اثر مناسب زیر را بر او انجام دهید. شما یم 

 تاثت  اسپل نیست.  هدف قبیل دیگر تحت  خواستید هدف جدیدی را انتخاب کنید. اگر هدف را تغیت  دهید، 

تر را حرکت دهید. یک تاس توانای  با قابلیت جادوگری خود  ( یا کوچک Hugeکنید یک موجود خییل بزرگ ). سیع یم موجود

فوت در هر جهت  حرکت    30موجود بریزید. اگر در این مقابله برنده شوید، موجود را تا   Strengthمقابل تاس توانای  

کینتیک شما مهار  دهید، از جمله به سمت باال اما نه فراتر از برد اسپل. تا پایان نوبت بعدی شما، موجود در چنگ تله یم

(Restrainedاست. موجودی که به باال کشیده شده است در هوا معلق اس ) .ت 

ل تله ( بعدی، یم Roundهای )در دور  کینتیک خود بر موجود با تکرار مقابله تاس استفاده  توانید از اکشن خود برای حفظ کنت 

 کنید. 

شود به طور  پوند وزن دارد را حرکت دهید. اگر یسر  پوشیده یا حمل نیم  1000کنید شیت  را که تا حداکتر . سیع یم سی  

 دهید، اما نه فراتر از برد اسپل. ر جهت حرکت یم فوت در ه 30خودکار آن را تا  

شود، باید یک تاس توانای  با قابلیت جادوگری خود مقابل تاس توانای   اگر یسر  توسط موجودی پوشیده یا حمل یم 

Strength   برد    دهید، اما نه فراتر از فوت در هر جهت  حرکت یم   30موجود بریزید. اگر در این مقابله برنده شوید، یسر  را تا

 اسپل. 

ل دقیق  داشته باشید، مانند دستکاری یک ابزار ساده، باز کردن در یا ظرف،  توانید با چنگ تله یم کینتیک خود روی اشیا کنت 

 انبار کردن یا بازیای  یک کاال از ظرف باز یا ریخی   محتویات یک شیشه کوچک. 

CLASSES: SORCERER, WIZARD 
SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH 

KNIGHT FIGHTER, GREAT OLD ONE WARLOCK 

Telepathy 
level Evocation-th8 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 نامحدود ب

 )یک جفت حلقه نقره متصل( V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  24مدت: 

ای از تواند در هر نقطه کنید که با آن آشنا هستید. این موجود یم مایل ایجاد یم پاتیک بی   خود و موجودی یک پیوند تله 

 رسد. همان سطج از هست  که شما در آن هستید باشد. اگر شما یا هدف دیگر در همان سطح نباشید، اسپل به پایان یم 

های حیس را از طریق پیوند  ها و سایر پیامتوانید فورا کلمات، تصاویر، صدا تا زمای  که اسپل به پایان برسد، شما و هدف یم 

اک بگذارید و هدف شما را به عنوان موجودی که با آن در حال ارتباط است یمتله  شناسد. این اسپل  پاتیک با یکدیگر به اشت 

که برای  های حیس  سازد تا معنای کلمات شما را بفهمد و دامنه پیام را قادر یم  1حداقل   Intelligenceموجودی با امتیاز 

 کنید را بپذیرد. ارسال یم 

CLASSES: WIZARD 
SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 
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Teleport 
level Evocation-th7 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت 10ب

 Vاجزاء: 

 آی  مدت: 

توانید در برد اسپل مشاهده کنید،  اسپل مشاهده کنید یا یک یسر  که یم توانید در برد شما و حداکتر هشت موجود مایل که یم 

دهید، باید بتواند به طور کامل درون یک مکعب  شوید. اگر شیت  را هدف قرار یم کنید منتقل یم به مقصدی که انتخاب یم 

د و نیم  10  قرار گت 
 تواند توسط موجودی غت  مایل حمل یا پوشیده شده باشد. فوی 

 شما باشد. آشنای  شما با مقصد  انتخاب یم  مقصدی که 
کنید باید برای شما شناخته شده باشد و باید در همان سطح هست 

. کند که آیا با موفقیت به آنجا یم تعیی   یم   کند. ریزد و به جدول رجوع یم یم  DM d100رسید یا خت 

 روی هدف خارج از هدف مکان مشابه  مصیبت آشنای  

 100–01 — — — دایره دائم 

 100–01 — — — یسر  مرتبط

 100–25 24–14 13–06 05–01 بسیار آشنا 

 100–54 53–44 43– 34 33–01 مشاهده گهگاه 

 100–74 73–54 53–44 43–01 بار مشاهده یک

 100–74 73–54 53–44 43–01 توصیف 

 — — 100–51 50–01 مقصد کاذب 

 

 . « به  مرتبط  سی  دانید. »دائیم است که رشته عالمت  آن را یم  Teleportation Circle« به معنای یک دائم دایره»آشنای 

این معت  است که شما شیت  را در اختیار دارید که در شش ماه گذشته از مقصد مورد نظر گرفته شده است، مانند کتای  از  

ه مخق  یک لیچ. »ای سنگ مرمر از کتابخانه یک ویزارد، مالفه تخت از یک اتاق سلطنت  یا تکه  « مکای   آشنا بسیارمقت 

توانید هنگام اجرای اسپل آن را ببینید.  اید یا مکای  که یم اید، مکای  که به دقت مطالعه کرده است که به دفعات آنجا بوده 

 است که  « مکای  مشاهده باریک اید اما با آن آشنای  چندای  ندارید. »« جای  است که بیش از یک بار دیده گهگاه مشاهده»

« مکای  است که موقعیت و ظاهر آن را از طریق توصیف شخص  توصیفاید، شاید با استفاده از جادو. »یک بار دیده 

اید که با استفاده از  « جای  است که وجود ندارد. شاید شما سیع کرده کاذب مقصدشناسید. »دیگری، شاید از روی نقشه، یم 

اید به مکای  آشنا که دیگر وجود ندارد  اید، یا سیع کرده عوض یک توهم مشاهده کرده  جادو پناهگاه دشمن را ببینید، اما در 

 پورت کنید. تله 

  مورد نظر( در جای  که یم   روی هدف. 
 شوید. خواهید ظاهر یم شما و گروهتان )یا یسر

شوید. فاصله خارج  یم  شما و گروهتان )یا یسر  مورد نظر( در فاصله تصادق  از مقصد در جهت  تصادق  ظاهر   خارج از هدف. 

مایل سفر کنید و   120درصد از مسافت  است که قرار بود یط شود. به طور مثال، اگر سیع کنید  1d10 × 1d10از هدف 

  DMمایل.   18درصد از هدف فاصله دارید، یا    15اید، آن وقت آورده  5و  3ریخته و  2d10اید، خارج از هدف ظاهر شده 

ق،   2به عنوان شمال،   1و تعیی    1d8تصادق  و با ریخی    جهت خارج از هدف را به طور  ق    3به عنوان شمال شر به عنوان شر

  18پورت کردن به یک شهر ساحیل باشید و در فاصله کند. اگر در حال تله و بقیه جهات تاس به همی   روال، مشخص یم 

 ماییل ساحل در دریا ظاهر شوید، ممکن است برای شما مشکل پیش بیاید. 

ید که از نظر برصی یا موضویع مشابه منطقه  شما و گروهتان )یا یسر  مورد نظر( در ناحیه دیگری قرار یم  مشابه.   مکان گت 

 خود هستید، ممکن است در آزمایشگاه ویزارد دیگری یا در  هدف است. به طور مثال، اگر قصد تله 
ی

پورت به آزمایشگاه خانیک

زارها و وسایل مشابه آزمایشگاه شما را دارد، ظاهر شوید. به طور کیل، شما در  یک فروشگاه لوازم کیمیاگری که بسیاری از اب

ای از آن سطح  توانید در هر نقطه شوید، اما از آنجای  که اسپل محدودیت برد ندارد یم ترین مکان مشابه ظاهر یم نزدیک 

 هست  ظاهر شوید. 

 3d10پورت شده )یا یسر  مورد نظر( ر موجود تله شود. هجادوی غت  قابل اسپل منجر به یک سفر دشوار یم   مصیبت. 

Force Damage  کند و دریافت یمDM  روید )این اتفاق ممکن است  ریزد تا ببیند شما به کجا یم دوباره در جدول تاس یم

 کند(. بیش از یک دفعه رخ دهد و هر دفعه آسیب وارد یم 
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CLASSES: BARD, SORCERER, WIZARD 
SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Teleportation Circle 
level Conjuration-th5 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت 10ب

 شوند( که توسط اسپل مرصف یم  gp 50ها و جوهرهای کمیاب آغشته به جواهرات گرانبها به ارزش )گچ V ،Mاجزاء: 

 ( Roundدور ) 1مدت: 

های  کشیده شده است که مکان شما را به  کشید که با عالمت فوت روی زمی   یم  10ای به قطر همزمان با اجرای اسپل، دایره 

دانید و در همان سطح هست  شما است. یک  اش را یمکند که رشته عالمت  دائیم متصل یم   Teleportation Circleیک  

ماند. هر موجودی که وارد پورتال شود و تا پایان نوبت بعدی شما باز یم اید باز یم ای که کشیدهپورتال درخشان در دایره 

 شود. ایل در صورت اشغال بودن آن، ظاهر یم ترین فضای خ فوی  دایره مقصد، یا در نزدیک  5شود فورا در فاصله یم

ها حک  پورت دائیم دارند که در جای  در محدوده آن های تله های مهم، دایره بسیاری از معابد بزرگ، اصناف و سایر مکان 

  های جادوی  که در یک ای از عالمت رشته   –ها شامل یک رشته عالمت  منحرص به فرد است اند. هر یک از این دایره شده

آورید، دنباله عالمت  دو مقصد در  دست یم بار توانای  انجام این اسپل را به اند. هنگایم که برای اولی   الگوی خاص مرتب شده 

ید. در طول ماجراجوی  شوند را یاد یم تعیی   یم  DM( که توسط Material Planeسطح مادی )  های  توانید دنباله های خود یمگت 

 بیاموزید. ش
 
دقیقه، در حافظه خود حفظ   1توانید یک دنباله عالمت  جدید را پس از مطالعه به مدت  ما یم عالمت  اضاق

 کنید. 

پورت دائیم ایجاد کنید. هنگایم که  توانید با اجرای این اسپل در یک مکان هر روز به مدت یک سال، یک دایره تله شما یم 

 پورت استفاده کنید. زنید، الزم نیست از دایره برای تله اسپل را به این روش یم 

CLASSES: BARD, SORCERER, WIZARD 
SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, HORIZON WALKER RANGER 

Tenser’s Floating Disk 
level Conjuration (Ritual)-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 )یک قطره جیوه(  V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1مدت: 

و به قطر  این اسپل یک سطح دایره  ، در    3کند، که اینچ ایجاد یم  1فوت و ضخامت   3ای و افق  از نت  فوت باالتر از سطح زمی  

ند  توا ماند و یم شود. دیسک برای مدت زمان اسپل باق  یمتوانید ببینید، شناور یم فضای خایل انتخای  شما در برد اسپل که یم 

د اسپل به پایان یم  500تا  ی روی آن قرار گت 
 افتد. چت   روی دیسک بر زمی   یم رسد و همه پوند وزن را نگه دارد. اگر وزن بیشت 

 آن هستید ی   20دیسک در حایل که شما در 
ید، دیسک شما را   20حرکت است. اگر بیش از فوی  فوت با آن فاصله بگت 

ها و موارد مشابه  ها، شیبهای ناهموار، باال یا پایی   پله تواند در زمی   اق  بماند. دیسک یم فوی  شما ب 20کند تا در دنبال یم 

  10تواند از یک گودال به عمق  فوی  یا بیشت  عبور کند. به عنوان مثال، دیسک نیم  10تواند از تغیت  ارتفاع حرکت کند اما نیم 

 تواند آن را ترک کند. د شده باشد نیم فوی  حرکت کند، همچنی   اگر در پایی   این گودال ایجا 

ید )معموال به این دلیل که دیسک پشت مانیع گت  کرده است و نیم  100اگر بیش از  تواند شما را  فوت از دیسک فاصله بگت 

 رسد. دنبال کند( اسپل به پایان یم 

CLASSES: WIZARD 
SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 
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Thaumaturgy 
Transmutation Cantrip 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 Vاجزاء: 

 دقیقه  1تا حداکتر مدت: 

ای از قدرت فراطبییع. ییک از اثرهای جادوی  زیر را در برد اسپل ایجاد کنید، نشانه در برد اسپل یک شگفت  جزی  ایجاد یم

 کنید: یم

 شود. تر از حد معمول یم برابر بلند دقیقه تا سه  1صدای شما به مدت   •

 نور شوند یا تغیت  رنگ دهند. دقیقه سوسو بزنند، روشن شوند، کم   1ها به مدت شوید شعله باعث یم  •

 کنید. خطری در زمی   ایجاد یمدقیقه لرزش ی   1به مدت  •

د ای در برد اسپل به انتخاب شما شچشمه یم کنید که از نقطه یک صدای آی  ایجاد یم  • ، مانند صدای رعد و برق،  گت 

 های شوم. فریاد یک کالغ یا زمزمه 

 شود که یک در یا پنجره قبل نشده باز شود یا محکم بسته شود. فورا باعث یم  •

 دهید. دقیقه تغیت  یم   1ظاهر چشمان خود را به مدت  •

توانید چنی   اثری را به عنوان  عال کنید و یم ای آن را فدقیقه 1توانید تا حداکتر سه اثر بار اجرا کنید، یم اگر این اسپل را چندین 

 یک اکشن مرخص کنید. 

CLASSES: CLERIC 
SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER 

Thorn Whip 
Transmutation Cantrip 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 )ساقه یک گیاه خاردار( V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

سازید که با خار پوشانده شده است، که به فرمان شما به سمت موجودی در برد اسپل زده  شالق  بلند و تاک مانند یم 

  1d6 Piercing Damageعلیه هدف انجام دهید. اگر حمله اصابت کند، موجود  Melee Spell Attackشود. یک  یم

 کشید. فوت به سمت خود یم  10، او را تا تر باشد ( یا کوچک Largeکند و اگر موجود بزرگ )دریافت یم 

 یابد. یم رسید، افزایش ( یم 4d6) 17( و 3d6)   11(، 2d6) 5های هنگایم که به لول   1d6آسیب این اسپل به مقدار 

CLASSES: ARTIFICER, DRUID 
SUBCLASSES: NATURE CLERIC 

Thunderous Smite 
level Evocation-st1 

 بونس اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 Vاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

به یم  Melee Weapon Attackاولی   باری  که در طول مدت این اسپل با یک   زنید، از اسلحه شما صدای  به موجودی رص 

کند.  اضافه به هدف وارد یم  2d6 Thunder Damageشود و حمله فوی  شنیده یم  300آید که تا فاصله رعد و برق یم 

فوی  از شما   10موفق شود یا به فاصله   Strength Saving Throwالوه بر این، اگر هدف یک موجود است، باید در یک ع

 افتد. ( یم Proneشود و روی زمی   دمر ) هل داده یم 

CLASSES: PALADIN 
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Thunderwave 
level Evocation-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
(  15خود )مکعب ب  فوی 

 V ،Sاجزاء: 

 آی  مدت: 

وی رعد از شما خارج یم  Constitutionفوی  به مرکز شما، باید یک   15شود. هر موجود در یک مکعب  موچ  از نت 

Saving Throw  2انجام دهد. در صورت شکست، موجودd8 Thunder Damage  فوت از شما   10کند و دریافت یم

 شود. کند و هل داده نیم آسیب را دریافت یمشود. در صورت موفقیت، موجود نییم از دور یم 

فوی  از شما    10عالوه بر این، اشیا غت  ثابت که کامال در محدوده اثر قرار دارند، به طور خودکار توسط اثر اسپل به فاصله 

 شود. فوی  شنیده یم  300کند که تا شوند و اسپل صدای رعدی منتشر یم رانده یم 

،  1کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم  2ه این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول هنگایم ک های باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  1d8آسیب اسپل 

CLASSES: BARD, DRUID, SORCERER, WIZARD 
SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ARMORER ARTIFICER, ARTILLERIST ARTIFICER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, 

FATHOMLESS WARLOCK, FOUR ELEMENTS MONK, GENIE (DJINNI) WARLOCK, TEMPEST CLERIC 

Time Stop 
level Transmutation-th9 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

  Vاجزاء: 

 آی  مدت: 

گذرد، در حایل که  جودات دیگر هیچ زمای  نیم کنید. برای مو ای جریان زمان را برای همه به جز خودتان متوقف یم برای لحظه 

 طور معمول حرکت کنید. توانید اکشن داشته باشید و به ها یم گذرانید که در یط آن نوبت پشت هم یم   1d4 + 1شما 

شما یا  کنید، بر موجودی غت  از  کنید، یا هر اثری که در این مدت ایجاد یمهای  که در این مدت استفاده یم اگر ییک از اکشن 

رسد. عالوه بر این، اگر بیش از  شود تاثت  بگذارد، این اسپل به پایان یم شیت  که توسط شخص غت  از شما پوشیده یا حمل یم 

ید، اسپل به پایان یمفوت از محیل که اسپل را زده  1000  رسد. اید فاصله بگت 

CLASSES: SORCERER, WIZARD 
SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Tongues 
level Divination-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

  )یک مدل سفایل کوچک از زیگورات( V ،Mاجزاء: 

 ساعت  1مدت: 

عالوه بر این، هنگایم  شنود را بشنود. دهد که هر زبان گفتاری که یم کنید این توانای  را یم این اسپل به موجودی که لمس یم 

 گوید. فهمد که چه یم تواند هدف را بشنود، یم داند و یمکند، هر موجودی که حداقل یک زبان را یم که هدف صحبت یم 

CLASSES: BARD, CLERIC, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 
SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANE TRICKSTER ROGUE, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT 

FIGHTER 
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Transport via Plants 
level Conjuration-th6 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت 10ب

  V ،Sاجزاء: 

 ( Roundدور ) 1مدت: 

ای در  تر در برد اسپل و یک گیاه دیگر، در هر فاصله ( یا بزرگ Largeجان بزرگ ) این اسپل یک پیوند جادوی  بی   یک گیاه ی  

، ایجاد یم همان  کند. باید حتما قبال حداقل یک بار گیاه مقصد را دییده یا لمس کرده باشید. برای مدت زمان  سطح هست 

 فوت حرکت وارد گیاه مورد نظر شده و از گیاه مقصد خارج شود.  5تواند با خرج کردن اسپل، هر موجودی یم 

CLASSES: DRUID 

Tree Stride 
Conjurationlevel -th5 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

  V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

  500آورید که وارد یک درخت شوید و از داخل آن به داخل درخت دیگری از همان نوع در فاصله دست یم توانای  این را به 

فوت حرکت خرج   5باشند. برای ورود به درخت باید فوی  حرکت کنید. هر دو درخت بایید زنده و حداقل هم اندازه شما  

توانید به ییک از آن درختان  شوید، یم فوی  را متوجه یم  500کنید. شما فورا مکان همه درختان دیگر از همان نوع در فاصله 

  5ود در فاصله ای به انتخاب خفوت حرکت دیگر، در نقطه  5بروید یا از درخت  که در آن هستید خارج شوید. با استفاده از  

 شوید. فوی  درخت  که وارد آن شدید ظاهر یم  5شوید. اگر حرکت  برای شما باق  نمانده باشد، در  فوی  درخت مقصد ظاهر یم 

( در طول مدت اسپل استفاده کنید. شما باید هر نوبت را  Roundتوانید از این قابلیت حمل و نقل یک بار در هر دور )شما یم 

ون از درخت تما   م کنید. بت 

CLASSES: DRUID, RANGER 
SUBCLASSES: ANCIENTS PALADIN, LAND DRUID, NATURE CLERIC 

True Polymorph 
level Transmutation-th9 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 )یک قطره جیوه، یک حبه صبغ عری  و کیم دود(  V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

  غت  جادوی  را انتخاب کنید که یم 
توانید در برد اسپل مشاهده کنید. شما موجود را به موجودی متفاوت،  یک موجود یا یسر

  غت  جادوی  یا یسر  را به موجودی تبدیل یم 
کنید )یسر  نباید توسط موجود دیگری پوشیده یا حمل شود(.  موجود را به یک یسر

د ادامه دارد. اگر تمام مدت زمان   Hit Point  0ای  که هدف به تغیت  شکل برای مدت زمان اسپل یا تا زم کاهش یابد یا بمت 

 یابد. ( شود ادامه یمDispelledاسپل تمرکز کنید، تغیت  شکل تا زمای  که باطل ) 

ی روی یک موجود تغیت  شکل دهنده ) ندارد. یک موجود غت    Hit Point 0( یا موجودی با Shapechangerاین اسپل هیچ تاثت 

د. انجام دهد و اگر موفق شود، تحت تاثت  این اسپل قرار نیم  Wisdom Saving Throwتواند یک مایل یم   گت 

تواند هر مدیل باشد که شما انتخاب  اگر موجودی را به موجود دیگری تبدیل کنید، شکل جدید یم موجود به موجود. 

نیست( باشد. آمار و ارقام    CRید برابر یا کمت  از هدف )یا لول آن، اگر هدف دارای  آن با  Challenge Ratingکنید اما یم

شوند. گرایش اخالق  و شخصیت موجود حفظ  ( هدف شامل امتیازات توانای  ذهت  با فرم جدید جایگزین یم Statisticsبازی )

 شود. یم

قبل از تبدیل خود   Hit Pointفرد عادی خود، به کند و هنگام برگشت به  شکل جدید خود را دریافت یم   Hit Pointهدف 

به حالت عادی خود برگردد، تا زمای  که آسیب بیش از حد فرم طبییع او را   0به  Hit Pointگردد. اگر در نتیجه کاهش بر یم 

 شود. هوش نیم کاهش ندهد، ی    Hit Point 0به 
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تواند صحبت کند، اسپل بزند یا  دیدش محدود است و نیم تواند انجام دهد به دلیل ماهیت شکل جموجود در اعمایل که یم 

 هر عمل دیگری که به دست یا گفتار نیاز دارد را انجام دهد، مگر اینکه شکل جدیدش قادر به انجام چنی   اعمایل باشد. 

ات هدف با شکل جدید ادغام یم ات خود را فعال یا استفاده کند شود. موجود نیم تجهت   ، در دست  تواند هیچ یک از تجهت  

د یا به هر طریق  از آن بهره   مند شود. بگت 

یط که اندازه موجود بزرگشما یم سی  به موجود.   تر از یسر  نباشد و  توانید یک یسر  را به هر نوع موجودی تبدیل کنید، به شر

Challenge Rating  عمل    یا کمت  باشد. این موجود با شما و همراهان شما دوست است و در هر نوبت شما  9موجود

ید که چه اقدایم انجام دهد و چگونه حرکت کند. کند. شما تصمیم یم یم آمار و ارقام موجود را دارد و تمام اعمال و   DMگت 

 کند. حرکات آن را حل یم 

ل نیم  کنید. بسته به اینکه چگونه با آن رفتار کردید، ممکن است با شما دوستانه  اگر اسپل دائیم شود، دیگر موجود را کنت 

 بماند. با 
 
 ق

 . اگر موجودی را به یک یسر  تبدیل کنید، تا زمای  که اندازه جسم از اندازه موجود بزرگت  نباشد، همراه با  موجود به سی 

ی که پوشیده است و حمل یم شود و شوید. آمار و ارقام موجود به آمار و ارقام یسر  تبدیل یم کند به آن شکل تبدیل یم هرچت  

 ای از زمان رصف شده در این شکل ندارد. بازگشت به حالت عادی خود، هیچ خاطره موجود پس از پایان اسپل و 

CLASSES: BARD, WARLOCK, WIZARD 
SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

True Resurrection 
level Necromancy-th9 

 ساعت  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 شوند( که توسط اسپل مرصف یم  gp 25000های  به ارزش حداقل )کیم آب مقدس و الماس V ،S ،Mاجزاء: 

 آی  مدت: 

سال از مرگش نگذشته است و به هر دلییل به جز کهولت سن مرده است. اگر روح   200کنید که بیش از موجودی را لمس یم 

 باز یمخو  Hit Pointموجود آزاد و مایل باشد، موجود با تمام 
ی

 گردد. د به زندیک

( که موجود دچار  Curseکند و هر نفریت  ) ها را درمان یم کند، همه بیماری بندد، هر سیم را خنتر یم ها را یم این اسپل تمام زخم 

کند. اگر موجود یک مرده  ها و اعضای از دست رفته یا آسیب دیده موجود را جایگزین یم دارد. اسپل اندامآن است را بر یم 

 گرداند. ( است، اسپل آن را به شکل غت  مرده متحرک خود باز یم Undeadمتحرک )

تواند حت  بدن جدیدی را ارائه دهد، اگر بدن اصیل دیگر وجود نداشته باشد. در این صورت، باید نام موجود را  این اسپل یم 

 شود. فوی  شما ظاهر یم 10کنید در فاصله یم به زبان بیاورید. سپس، موجود در یک فضای خایل که شما انتخاب 

CLASSES: CLERIC, DRUID 
SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER 

True Seeing 
level Divination-th6 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

 شود( اسپل مرصف یمشود که توسط ؛ که از پودر قارچ، زعفران و چری  تهیه یمgp 25)یک پماد چشم به ارزش  V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1مدت: 

دهد. در طول مدت اسپل،  چت   همانطور که واقعا هستند را یم کنید توانای  دیدن همه این اسپل به موجود ماییل که لمسش یم 

 Etherealتواند درون بیند و یم های مخق  پنهان شده توسط جادو را یم ( است، در Truesightاین موجود دارای دید حقیق  )

Plane   فوی  دارند.  120را ببیند. همه این موارد برد 

CLASSES: BARD, CLERIC, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 
SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, DIVINE SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 
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True Strike 
Divination Cantrip 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 Sاجزاء: 

 (Roundدور ) 1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

 در برد اسپل اشاره یمدست خود را دراز یم 
 
کنید. جادوی شما به شما بینیسر مخترص از دفاع هدف  کنید و با انگشت به هدق

یط که این اسپل به پایان نرسیده باشد، یم   Advantageدهد. در نوبت بعدی، در اولی   تاس حمله خود به هدف، به شر

 خواهید گرفت. 

CLASSES: BARD, SORCERER, WARLOCK, WIZARD 
SUBCLASSES: ABERRANT MIND SORCERER, ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Tsunami 
level Conjuration-th8 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 دید ب

 V ،Sاجزاء: 

 (Roundدور ) 6حداکتر تمرکز، تا مدت: 

فوت طول،   300توانید دیوار را تا  آید. شما یم کنید به وجود یمای که شما در برد اسپل انتخاب یم دیواری از آب در نقطه 

 آورد. فوت ضخامت بسازید. دیوار برای مدت زمان اسپل دوام یم  50فوت ارتفاع و  300

بریزد. هر موجود در صورت   Strength Saving Throwشود، هر موجود در منطقه آن باید یک هنگایم که دیوار ظاهر یم 

 کند. یا در صورت موفقیت نییم از آن آسیب را دریافت یم   6d10 Bludgeoning Damageشکست 

وع هر یک از نوبت  شود. فوت از شما دور یم  50دات داخل آن های شما پس از ظاهر شدن دیوار، دیوار به همراه موجو در شر

 Strengthشود، باید در یک تر داخل دیوار یا فضای  که دیوار هنگام حرکت وارد آن یم هر موجود خییل بزرگ )( یا کوچک 

Saving Throw    5موفق شود یاd10 Bludgeoning Damage  ( دریافت کند. هر موجود در هر دورRound  فقط یک بار )

یابد و آسیت  که موجودات از اسپل در  فوت کاهش یم   50تواند این آسیب را تحمل کند. در پایان نوبت، ارتفاع دیوار یم

ند  دورهای بعدی یم   رسد. رسد، اسپل به پایان یمفوت یم  0یابد. هنگایم که ارتفاع دیوار به کاهش یم   1d10گت 

وی موج، موجود باید تاس توانای   موجودی که در دیوار گت  کرده است یم  تواند با شنا حرکت کند. با این حال، به دلیل نت 

Strength (Athletics)  علیهSpell Save DC  تواند شما بریزد تا بتواند حرکت کند. در صورت عدم موفقیت در تاس، نیم

 افتد. شود به زمی   یم رج یم حرکت کند. موجودی که از منطقه خا 

CLASSES: DRUID 

U 

Unseen Servant 
level Conjuration (Ritual)-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 )یک تکه ریسمان و کیم چوب(  V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1مدت: 

، ی  
وی نامری  کند که تا زمای  که اسپل به پایان برسد کارهای  ( ایجاد یمMediumشکل و متوسط )ذهن، ی  این اسپل یک نت 

  AC ،1  Hit Point 10آید. دهد. خادم در فضای  خایل روی زمی   در برد اسپل به وجود یم ای را به دستور شما انجام یم ساده 

 رسد. یان یم کاهش یابد، اسپل به پا   Hit Point 0تواند حمله کند. اگر به دارد و نیم  Strength 2و امتیاز 

فوت حرکت کند و با    15توانید به صورت ذهت  به خادم فرمان دهید تا یک بار در هر نوبت به عنوان یک بونس اکشن، یم 

تواند انجام دهد، مانند  ای را انجام دهد که یک خدمتکار انسان یم تواند کارهای ساده یک یسر  تعامل داشته باشد. خادم یم

ها، تمت   کردن، ت اب. هنگایم که فرمان را  عمت  کردن، تا کردن لباسآوردن چت   ها، روشن کردن آتش، شو غذا و ریخی   شر
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ین شکل انجام یمیم  ماند. دهد و سپس منتظر دستور بعدی شما یم دهید، خادم تا زمای  که کار را کامل کند، آن را به بهت 

 رسد. کند، اسپل به پایان یم فوت از شما دور یم  60اگر به خادم دستور دهید تا کاری را انجام دهد که آن را بیش از 

CLASSES: BARD, WARLOCK, WIZARD 
SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

V 

Vampiric Touch 
level Necromancy-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

وی حیات را از دیگران جذب کند تا زخم لمس دست شما که در سایه غالف شده یم  های شما را التیام بخشد. یک  تواند نت 

Melee Spell Attack    به، هدف س شماست انجام دهید. در صورت وارد شدن رص   3d6علیه موجودی که در دست 

Necrotic Damage   ان آسدریافت یم آورید.  دست یم به  Hit Pointوارد شده  Necroticیب کند و شما برابر با نصف مت  

 توانید حمله را دوباره در هر نوبت خود به عنوان یک اکشن انجام دهید. تا زمای  که اسپل به پایان برسد، یم 

،  3کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم  4هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  1d6آسیب اسپل 

CLASSES: WARLOCK, WIZARD 
SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, DEATH CLERIC, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, GRAVE CLERIC 

Vicious Mockery 
Enchantment Cantrip 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

  Vاجزاء: 

 آی  مدت: 

فرستید. اگر هدف بتواند  توانید در برد اسپل ببینید یم های ظریف را به موجودی که یم یک رشته توهی   همراه با افسون 

 1d4موفق شود یا    Wisdom Saving Throwصدای شما را بشنود )گرچه نیازی به درک شما نیست(، باید در یک  

Psychic Damage  دهد دریافت کند و در حمله بعدی که قبل از پایان نوبت بعدیش انجام یمDisadvantage   داشته

 باشد. 

 . یابد رسید، افزایش یم ( یم 4d4) 17( و  3d4)  11(،  2d4) 5های هنگایم که به لول  1d4آسیب این اسپل به مقدار 

CLASSES: BARD 

W 

Wall of Fire 
level Evocation-th4 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 )یک تکه کوچک فسفر(  V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

  20فوت، ارتفاع  60توانید دیواری تا حداکتر طول  کنید. یمدیواری از آتش بر روی یک سطح جامد در برد اسپل ایجاد یم 

فوت بسازید. دیوار    1فوت و ضخامت  20ارتفاع فوت،  20ای تا حداکتر قطر فوت یا یک دیوار حلقه  1فوت و ضخامت  

 ماند. مات است و برای مدت زمان اسپل باق  یم 
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بریزد. هر موجود در صورت   Dexterity Saving Throwشود، هر موجود در ناحیه آن باید یک هنگایم که دیوار ظاهر یم 

 کند. و در صورت موفقیت نییم از آن آسیب را دریافت یم  5d8 Fire Damageشکست 

فوی  آن یا    10شود، هنگام اجرای این اسپل به هر موجودی که نوبت خود را در یک طرف دیوار، که توسط شما انتخاب یم 

شود یا نوبت  کند. موجودی که برای اولی   بار در یک نوبت وارد دیوار یموارد یم   5d8 Fire Damageداخل دیوار تمام کند 

 کند. بیند. طرف دیگر دیوار هیچ آسیت  وارد نیم همان آسیب را یم کند نت   جا تمام یم خود را در آن 

،  4کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم   5هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  1d8آسیب اسپل 

CLASSES: DRUID, SORCERER, WIZARD 
SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ARTILLERIST ARTIFICER, CELESTIAL WARLOCK, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, 

FIEND WARLOCK, FORGE CLERIC, FOUR ELEMENTS MONK, LIGHT CLERIC 

Wall of Force 
level Evocation-th5 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 آید( دست یمدر که از خرد کردن یک سنگ جواهر شفاف به)یک مشت پو  V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

و در نقطه   از نت 
آید. دیوار در هر جهت  که انتخاب  وجود یم کنید به ای که شما در برد اسپل انتخاب یم یک دیوار نامری 

 یا عمودی  یا در یک زاویه ظاهر یم یم
تواند آزاد و شناور باشد یا روی یک سطح  شود. دیوار یم کنید، به عنوان یک مانع افق 

د. یم  توانید سطح  فوت درآورید، یا یم   10ای با شعاع تا حداکتر ای یا کره کره توانید آن را به صورت یک گنبد نیم جامد قرار گت 

د. در هر شکل، دیوار ¼  فوت تشکیل دهید. هر صفحه باید به صفحه دیگری پیوسته باش 10فوت در  10صاق  از ده صفحه  

 آورد. اینچ ضخامت دارد. دیوار برای مدت زمان اسپل دوام یم 

شود )طرف را شما  اگر دیوار هنگام ظاهر شدن فضای  موجودی را قطع کند، آن موجود به یک طرف دیوار هل داده یم 

 کنید(. انتخاب یم 

ییک از دیوار عبور کند. هیچ چت   نیم  ( است و با جادو از بی    Immuneها مصون )دیوار مقابل همه آسیبتواند به طور فت  

، دیوار به داخل دیوار را فورا از بی   یم   Disintegrateرود. با این حال، یک اسپل نیم  امتداد   Ethereal Planeبرد. همچنی  

 شود. از طریق دیوار یم  Etherealیابد و مانع سفر یم

CLASSES: WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ARMORER ARTIFICER, ARTILLERIST ARTIFICER, CLOCKWORK SOUL 

SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, REDEMPTION PALADIN 

Wall of Ice 
level Evocation-th6 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 )یک قطعه کوچک کوارتز(  V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  10حداکتر  تمرکز، تا مدت: 

ای با شعاع  ای یا کره کرهتوانید آن را به صورت یک گنبد نیم کنید. یم دیواری یج  روی یک سطح جامد در برد اسپل ایجاد یم 

فوت مرب  ع تشکیل دهید. هر صفحه باید به   10توانید سطح صاق  از ده صفحه به اندازه فوت درآورید، یا یم  10تا حداکتر 

 آورد. فوت ضخامت دارد. دیوار برای مدت زمان اسپل دوام یم  1ه باشد. در هر شکل، دیوار صفحه دیگری پیوست

اگر دیوار هنگام ظاهر شدن فضای موجودی را قطع کند، موجودی که در ناحیه آن قرار دارد به یک طرف دیوار هل داده  

و در   10d6 Cold Damage انجام دهد. موجود در صورت شکست Dexterity Saving Throwشود و باید یک یم

 کند. صورت موفقیت نییم از این آسیب را دریافت یم 

دارد    Hit Point 30و  AC 12فوی  دیوار   10تواند آسیب ببیند و در نتیجه شکسته شود. هر بخش  دیوار جسیم است که یم 

کاهش یابد، آن    0دیوار به فوی   10( است. در صوری  که جان یک بخش Vulnerableپذیر )آسیب  Fire Damageو مقابل  

گذارد. موجودی که برای اولی   بار  ای از هوای  شد را در فضای  که از دیوار اشغال کرده بود باق  یم رود و ورقه بخش از بی   یم 
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انجام دهد. موجود در   Constitution Saving Throwکند، باید یک  در یک نوبت در میان ورقه هوای شد حرکت یم 

 کند. و در صورت موفقیت نییم از این آسیب را دریافت یم  5d6 Cold Damageصورت شکست 

،  6کنید، به ازای هر لول باالتر از  یا باالتر اجرا یم   7هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  1d6از صفحه هوای شد   و آسیب نایسر از عبور  2d6کند آسیت  که دیوار هنگام ظاهر شدن وارد یم 

CLASSES: WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 

Wall of Stone 
level Evocation-th5 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 )یک بلوک کوچک از گرانیت(  V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

اینچ   6آید. ضخامت دیوار وجود یم کنید به ای که شما در برد اسپل انتخاب یم یک دیوار غت  جادوی  از سنگ جامد در نقطه 

سته باشد. از  فوت تشکیل شده است. هر صفحه باید حداقل به یک صفحه دیگر پیو  10فوت در  10است و از ده صفحه 

 اینچ است.  3ها فقط فوت ایجاد کنید که ضخامت آن  20فوت در  10تواند صفحای  با ابعاد طرف دیگر، یم 

شود )طرف را شما  اگر دیوار هنگام ظاهر شدن فضای  موجودی را قطع کند، آن موجود به یک طرف دیوار هل داده یم 

تواند  یوار احاطه شود )یا توسط دیوار و یک سطح جامد دیگر(، یم کنید(. اگر موجودی  از همه جهات توسط د انتخاب یم 

ان دلخواه تواند از ری انجام دهد. در صورت موفقیت، یم Dexterity Saving Throwیک  اکشن خود استفاده کند تا به مت  

 خود نسبت به شعتش حرکت کند تا دیگر توسط دیوار محصور نباشد. 

تواند فضای  که توسط یک موجود یا یسر  اشغال شده  خواهید داشته باشد، اگرچه نیم یم   تواند هر شکیل که شما دیوار یم 

 که از قبل است ادغام 
ی

است را اشغال کند. دیوار نیازی به عمودی بودن یا تکیه بر پایه محکم ندارد. با این حال، باید با سنیک

دار  رای ساخی   پل روی یک پرتگاه یا ایجاد یک سطح شیب توانید از این اسپل بشود و توسط آن پشتیبای  شود. بنابراین، یم 

 استفاده کنید. 

توانید به  فوت ایجاد کنید، باید اندازه هر صفحه را نصف کنید تا بتواند آن را تحمل کند. شما یم  20ای بیش از اگر دهانه 

ه ایجاد کنید. شکیل خام به دیوار شکل دهید تا بارو، جان   پناه و غت 

به ازای هر   Hit Point  30و  AC  15تواند آسیب ببیند و در نتیجه شکسته شود. هر صفحه دیوار  ت که یم دیوار جسیم اس

رود و ممکن است به  کاهش یابد، آن صفحه از بی   یم   0فوی  دیوار به    10اینچ ضخامت دارد. در صوری  که جان یک بخش 

 باعث فروپایسر صفحات متصل شود.   DMتشخیص 

( شود. در غت   Dispelledتواند باطل ) شود و نیم اگر تمرکز خود را روی این اسپل برای تمام مدت آن حفظ کنید، دیوار دائیم یم 

 شود. این صورت، دیوار با پایان یافی   اسپل ناپدید یم 

CLASSES: ARTIFICER, DRUID, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, FOUR ELEMENTS MONK, GENIE (DAO) 

WARLOCK, LAND (DESERT) DRUID, LAND (MOUNTAIN) DRUID, LAND DRUID 

Wall of Thorns 
level Conjuration-th6 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 )یک مشت خار(  V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  10تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

 تت   است. دیوار در یک سطح جامد در  های سخت، انعطاف پذیر و درهم یم دیواری از برس
سازید که پر از خارهای سوزی 

فوت، ارتفاع   60کنید که دیواری تا حداکتر طول  ماند. شما انتخاب یم شود و برای مدت زمان اسپل باق  یم اسپل ظاهر یم برد 

فوت ضخامت ایجاد کنید. دیوار   5فوت ارتفاع و  20فوت و تا حداکتر   20ای با قطر فوت، یا دایره 5فوت و ضخامت  10

 کند. خط دید را مسدود یم 

انجام دهد. موجود در   Dexterity Saving Throwشود، هر موجود در منطقه آن باید یک ظاهر یم هنگایم که دیوار  

 کند. و در صورت موفقیت نییم از آن آسیب را دریافت یم  7d8 Piercing Damageصورت شکست 



t.me/YadollahDnD Yadollah’s Guide to D&D YadollahDnD.ir 

 
 

507 

فوت    4در دیوار، باید فوت حرکت یک موجود   1تواند از دیوار عبور کند، هرچند آهسته و دردناک. به ازای هر  یک موجود یم 

رساند،  شود یا نوبت خود را در آنجا به پایان یم حرکت کند. عالوه بر این، اولی   باری که موجودی در یک نوبت وارد دیوار یم 

و در   7d8 Slashing Damageانجام دهد. موجود در صورت شکست   Dexterity Saving Throwموجود باید یک 

 کند. را دریافت یم  صورت موفقیت نییم از آن آسیب

،  6کنید، به ازای هر لول باالتر از  یا باالتر اجرا یم   7هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم  1d8هر دو نوع آسیب اسپل 

CLASSES: DRUID 

Warding Bond 
level Abjuration-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 لمسب

دارند که شما و فرد مورد نظر شما باید در طول مدت استفاده  gp 50)یک جفت حلقه پالتی   که هرکدام ارزش حداقل  V ،S ،Mاجزاء: 

 کنید( 

 ساعت  1مدت: 

 بی   شما و هدف ایجاد یمکنید محافظت یم این اسپل موجودی مایل را که لمس یم 
  کند که تا زمای  کند و یک ارتباط عرفای 

ان   60آورد. در خایل که هدف در فاصله که اسپل به پایان برسد دوام یم  شما قرار دارد، مت  
های نجات  و تاس  AC+ به  1فوی 

، هر بار که آسیب یم Resistanceها مقاومت )کند و همچنی   مقابل همه آسیب خود اضافه یم  بیند شما نت    ( دارد. همچنی  

ان آسیب را دریافت یم   . کنید همان مت  

ید، اسپل به پایان یم  60کاهش یابد یا بیش از   0شما به   Hit Pointاگر  رسد. همچنی   اگر اسپل را  فوت از هدف فاصله بگت 

توانید اسپل را به عنوان یک اکشن رد  یابد. عالوه بر این، یم دوباره بر روی هر یک از موجودات متصل ایجاد کنید، پایان یم 

 کنید. 

CLASSES: CLERIC 

SUBCLASSES: BATTLE SMITH ARTIFICER, CROWN PALADIN, DIVINE SOUL SORCERER, PEACE CLERIC 

Water Breathing 
level Transmutation (Ritual)-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 )یک ی  کوچک(  V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  24مدت: 

مشاهده کنید قابلیت نفس کشیدن در زیر آب را تا پایان مدت زمان  توانید در برد اسپل این اسپل به ده موجود مایل که یم 

 کنند. دهد. موجودات تحت تاثت  اسپل حالت عادی تنفس خود را نت   حفظ یم اسپل یم 

CLASSES: ARTIFICER, DRUID, RANGER, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, CLOCKWORK SOUL SORCERER, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, LAND 

(COAST) DRUID, LAND DRUID 

Water Walk 
level Transmutation (Ritual)-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 )یک تکه چوب پنبه(  V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1مدت: 

دهد، گوی  که زمی   جامد  یم این اسپل توانای  حرکت در هر سطح ماییع مانند آب، اسید، گل، برف، شن روان یا مواد مذاب را 

ر است )موجودای  که از مواد مذاب عبور یم ی   توانند از حرارت آن آسیب ببینند(. حداکتر ده موجود کنند همچنان یم شر

 آورند. دست یم ها این توانای  را برای مدت زمان اسپل بهتوانید در برد اسپل مشاهده کنید را انتخاب کنید، آن ماییل که یم 
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( به روی سطح مایع  Roundفوت در هر دور ) 60ور در مایع را هدف قرار دهید، اسپل هدف را با شعت وجودی غوطه اگر م

 برد. یم

CLASSES: ARTIFICER, CLERIC, DRUID, RANGER, SORCERER 

SUBCLASSES: CLOCKWORK SOUL SORCERER, DIVINE SOUL SORCERER, LAND (COAST) DRUID, LAND (SWAMP) 

DRUID, LAND DRUID 

Web 
level Conjuration-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 )مقداری تار عنکبوت( V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

فوی  به   20کنید. تارها یک مکعب ای در برد اسپل به انتخاب خود ایجاد یم ای از تارهای ضخیم و چسبنده را در نقطه توده 

شوند و ناحیه خود را کیم  ( محسوب یم Difficult Terrainکنند. تارها زمی   دشوار )آن نقطه را برای مدت زمان اسپل پر یم مرکز 

 کنند. ( یم Lightly Obscuredمبهم )

ند، تار ای  جاد اگر تارها بی   دو توده جامد )مانند دیوار یا درخت( محکم نشده باشند یا روی یک کف، دیوار یا سقف قرار نگت 

وع نوبت بعدی شما به پایان یمشده روی خود فرو یم  اند  رسد. تارهای  که روی یک سطح صاف قرار گرفته ریزد و اسپل در شر

 فوت دارندو  5عمق  معادل 

وع یم   Dexterity Savingشود، باید یک ها یمکنند یا در حی   نوبت خود وارد آن هر موجودی که نوبت خود را در تارها شر

Throw  نجام دهد. در صورت شکست، موجود تا زمای  که در تارها باق  مانده است یا تا زمای  که آزاد شود مهار  ا

(Restrained یم ) .شود 

  Spell Save DCمقابل  Strengthتواند از اکشن خود برای ریخی   تاس توانای  موجودی که توسط تارها مهار شده است یم 

 شود، دیگر مهار نیست. شما استفاده کند. اگر در تاس موفق 

د در فوی  از تار که در معرض آتش قرار یم  5تارها قابل اشتعال هستند. هر مکعب  سوزد و به هر موجودی که  نوبت یم   1گت 

وع کند   کند. وارد یم   2d4 Fire Damageنوبت خود را در آتش شر

CLASSES: ARTIFICER, SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, LAND (UNDERDARK) DRUID, LAND DRUID, 

SWARMKEEPER RANGER 

Weird 
level Illusion-th9 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

ها قابل  کنید که فقط برای آن ها ایجاد یم های گرویه از موجودات، موجودای  توهیم در ذهن آن ترین ترس با تکیه بر عمیق 

 Wisdomای در برد اسپل به انتخاب شما، باید یک  فوی  به مرکز نقطه 30مشاهده است. هر موجود در یک کره با شعاع  

Saving Throw انجام دهد. در صورت شکست، م( وجود برای مدت زمان اسپل هراسانFrightened  است. این توهم )

دهد. موجود  ناپذیر نشان یمهایش را به عنوان یک تهدید تسلیم خواند و بدترین کابوس های موجود را فرا یمترین ترس عمیق 

  4d10 Psychic Damageانجام دهد یا  Wisdom Saving Throwهایش باید در یک  هراسان در پایان هر یک از نوبت 

 رسد. دریافت کند. در صورت موفقیت، اسپل برای آن موجود به پایان یم 

CLASSES: WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 
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Wind Walk 
level Transmutation-th6 

 دقیقه  1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 )آتش و آب مقدس( V ،S ،Mاجزاء: 

 ساعت  8مدت: 

ید و  توانید در برد اسپل مشاهده کنید برای مدت زمان اسپل حالت گازی به خود یم شما و حداکتر ده موجود ماییل که یم گت 

 فوی  است و در برابر آسیب  300شوید. در این شکل ابری، یک موجود دارای شعت پرواز  های  از ابر ظاهر یم به عنوان حلقه 

یا    Dashتواند در این شکل انجام دهد اکشن های  که یک موجود یم ( دارد. تنها اکشن Resistanceح غت  جادوی  مقاومت ) سال 

( است و  Incapacitatedکشد و در این مدت موجود ناتوان )دقیقه طول یم  1بازگشت به حالت عادی خود است. بازگشت  

ای  دقیقه  1تواند به شکل ابری برگردد که آن هم نیاز به تغیت   ان برسد، موجود یم تواند حرکت کند. تا زمای  که اسپل به پاینیم 

 نیاز دارد. 

(  Roundرسد در حال پرواز باشد، تا زمای  که فرود بیاید در هر دور )اگر موجود در حالت ابری باشد و هنگایم که اثر به پایان یم 

دقیقه نتواند فرود بیاید، فاصله   1آید. اگر بعد از ن مشکل فرود یمآید و بدو فوت پایی   یم  60دقیقه با شعت  1به مدت 

 
 
 کند. مانده را سقوط یم باق

CLASSES: DRUID 

Wind Wall 
level Evocation-rd3 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  120ب

 )یک بادبزن کوچک و یک پر با منشا عجیب و غریب(  V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

  50توانید دیوار را تا حداکتر شود. یمکنید از زمی   بلند یم ای که شما در برد اسپل انتخاب یم دیواری از باد شدید در نقطه 

کنید شکل دهید تا  ر را به هر شکیل که انتخاب یم توانید دیوا فوت ضخامت بسازید. شما یم  1فوت ارتفاع و  15فوت طول، 

 آورد. زمای  که یک مست  پیوسته در امتداد زمی   ایجاد کند. دیوار برای مدت زمان اسپل دوام یم 

انجام دهد. موجود در   Strength Saving Throwشود، هر موجود در منطقه آن باید یک هنگایم که دیوار ظاهر یم 

 کند. و در صورت موفقیت نییم از آن آسیب را دریافت یم 3d8 Bludgeoning Damageصورت شکست 

توانند از دیوار عبور  تر نیم ( یا کوچک Smallدارد. موجودات یا اشیا پرنده کوچک )باد شدید مه، دود و سایر گازها را دور نگه یم 

ها و سایر اجسام پرتاب شونده معمویل  پرواز یم شوند به سمت باال وزی  که به دیوار آورده یم کنند. مواد شل و سبک  کنند. تت 

های  روند. )سنگ شود و به طور خودکار خطا یم شوند به سمت باال منحرف یمکه به سمت اهداف پشت دیوار پرتاب یم 

ند.( موجودات گاز ها و اجسام پرتاب شونده مشابه تحت این اثر قرار نیم ها یا ماشی   پرتاب شده توسط غول  توانند  ی نیم گت 

 از آن عبور کنند. 

CLASSES: DRUID, RANGER 

SUBCLASSES: ARTILLERIST ARTIFICER, GENIE (DJINNI) WARLOCK, NATURE CLERIC 

Wish 
level Conjuration-th9 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 Vاجزاء: 

 آی  مدت: 

 بلند صحبت کردن،  موجود فای  یمهای  است که یک  ترین اسپل ویش یا آرزو ییک از قدرتمند 
ی

تواند انجام دهد. به سادیک

 های خود تغیت  دهید. توانید اساس واقعیت را مطابق با خواسته یم

تر است. برای آن اسپل نیازی به رعایت هیچ الزامای   یا پایی     8کاربرد اصیل این اسپل کت  کردن هر اسپل دیگری از لول 

، یم نیست، از جمله اجزای  که هزین   توانید ییک از اثرهای زیر را به انتخاب خود ایجاد کنید. ه دارند. همچنی  
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  جادوی  نیست. این یسر  در هر بعد نیم ایجاد یم gp 25000یک یسر  با ارزش حداکتر  •
تواند بیش از  کنید که یک یسر

 شود. توانید روی زمی   ببینید ظاهر یمفوت باشد و در فضای خایل که یم  300

خود را بازیای  کنند و به تمام اثرات روی    Hit Pointدهید تا تمام  توانید ببینید اجازه یم دی که یم به بیست موجو  •

 دهید. گفته شده است پایان یم   Greater Restorationها که در اسپل آن

 بخشید. کنید یم ( در برابر هر نوع آسیت  که انتخاب یمResistanceبه ده موجود مقاومت ) •

)  8ای  ده موجود را بر  • اثر جادوی  دیگری مصون  یا  به عنوان مثال،  ( یم Immuneساعت در برابر یک اسپل  سازید. 

 توان خود و همه همراهانتان را در برابر حمله تخلیه جان یک لیچ مصون سازید. یم

نوبت آخر    ( آخر ریخته شده است )از جمله Roundیک رویداد اخت  را با اجبار به دوباره ریخی   هر تایس که در دور )  •

تواند تاس نجات موفق حریف، تاس کریتیکال یک دشمن یا تاس نجات  کنید. به عنوان مثال، آرزو یم شما( لغو یم 

یم  شما  خنتر کند.  را  دوست  یک  خورده  یم شکست  ریخته  دوباره  تایس که  به  یا    Advantageشود  توانید 

Disadvantage  د استفاده کنید یا از تاس اصیل. توانید انتخاب کنید که از تاس جدیبدهید و یم 

ی فراتر از محدوده مثال    DMترین حالت ممکن برای های باال دست یابید. آرزوی خود را به دقیق ممکن است بتوانید به چت  

ی که در چنی   موردی رخ یم  DMبیان کنید.  تر باشد،  دهد آزادی عمل بسیاری دارد. هرچه آرزو بزرگ در حکم دادن بر چت  

 شکست بخورد، اثر مورد نظر شما ممکن است  احتمال 
ی

اینکه مشکیل پیش بیاید بیشت  است. این اسپل ممکن است به سادیک

ای شوید. به عنوان مثال،  بیت  نشده دست آید یا ممکن است به دلیل نحوه بیان آرزو دچار عواقب پیش فقط تا حدی به 

د تا به زمای  برسید که آن دشمن دیگر زنده نیست و در واقع  آرزوی مرگ یک دشمن ممکن است شما را در زمان به جلو بت  

ای جادوی  ممکن است شما را فورا به حضور صاحب فعیل  شما را از بازی حذف کند. به طور مشابه، آرزوی یک یسر  افسانه 

 آن یسر  برساند. 

. پس از تحمل آن فشار، تا پایان یک  کند فشار انجام این اسپل برای ایجاد هر اثری غت  از تکرار اسپل دیگر شما را ضعیف یم 

احت بلند، هر بار که اسپل یم  کنید. این آسیب به  برای هر لول از آن اسپل دریافت یم   1d10 Necrotic Damageزنید  است 

ی نیست. عالوه بر این،  یا    3یابد، اگر از قبل  کاهش یم   3روز به  2d4شما برای   Strengthهیچ وجه قابل کاهش یا پیشگت 

احت یم کمت   دهید،  های سبک انجام نیم کاری به جز فعالیت گذرانید و هیچ  نباشد. برای هر کدام از آن روزهای  که به است 

درصدی وجود دارد که در صورت تحمل این فشار   33یابد. در نهایت، احتمال  روز کاهش یم  2مانده بهبودی شما زمان باق  

 استفاده کنید.  Wishدیگر نتوانید از اسپل  

CLASSES: SORCERER, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANA CLERIC, ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER, GENIE WARLOCK 

Witch Bolt 
level Evocation-st1 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  30ب

 ای از درخت  که صاعقه به آن اصابت کرده است( )شاخه V ،S ،Mاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

کند و یک هالل صاعقه پایدار  دهد، به سمت موجودی در محدوده حرکت یم ی  یم در پرتوی انرژی آی  که صدای انفجار ی  

به، هدف  علیه هدف انجام ده  Ranged Spell Attackکند. یک میان شما و هدف ایجاد یم  ید. در صورت وارد شدن رص 

1d12 Lightning Damage  توانید از اکشن خود برای رساندن  کند و در هر نوبت برای مدت زمان اسپل، یم دریافت یم

1d12 Lightning Damage    به هدف به صورت خودکار استفاده کنید. اگر از اکشن خود برای انجام هر کار دیگری استفاده

 رسد. یان یم کنید، اسپل به پا 

، اگر هدف خارج از برد اسپل باشد یا اگر نسبت به شما پوشش کامل ) ( داشته باشد، اسپل به پایان  Full Coverهمچنی  

 رسد. یم

،  1کنید، به ازای هر لول باالتر از یا باالتر اجرا یم  2هنگایم که این اسپل را با استفاده از اسپل اسالت لول های باالتر:  در لول 

 یابد. افزایش یم 1d12آسیب اولیه اسپل 

CLASSES: SORCERER, WARLOCK, WIZARD 

SUBCLASSES: ARCANE TRICKSTER ROGUE, ELDRITCH KNIGHT FIGHTER 
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Word of Recall 
level Conjuration-th6 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  5ب

 Vاجزاء: 

 آی  مدت: 

کنید. شما و  پورت یم فوی  شما، فورا به پناهگایه که از قبل تعیی   شده است تله  5شما و حداکتر پنج موجود مایل در فاصله 

اید سازی پناهگاه خود تعیی   کرده ترین فضای خایل به مکای  که هنگام آماده کند، در نزدیک پورت یم هر موجودی که با شما تله 

ی ندارد. ظاهر یم   شوید )پایی   را ببینید(. اگر این اسپل را بدون تهیه یک پناهگاه انجام دهید، اسپل هیچ تاثت 

شما باید با اجرای اسپل در یک مکان پناهگاه را تعیی   کنید، مانند معبدی که به خدای شما اختصاص داده شده یا به شدت  

ای که به خدای شما اختصاص ندارد اجرا کنید، اسپل هیچ  در منطقه به او مرتبط است. اگر سیع کنید اسپل را به این روش 

ی ندارد.   تاثت 

CLASSES: CLERIC 

SUBCLASSES: DIVINE SOUL SORCERER 

Wrathful Smite 
level Evocation-st1 

 بونس اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 خود ب

 Vاجزاء: 

 دقیقه  1تمرکز، تا حداکتر  مدت: 

به وارد کنید، حمله شما  Melee Weapon Attackدفعه بعدی که در طول مدت زمان این اسپل با یک    1d6 Psychicرص 

Damage  کند. عالوه بر این، اگر هدف یک موجود است باید در یک  اضافه وارد یمWisdom Saving Throw    موفق

سد ) علیه    Wisdomتواند یک تاس توانای   ک اکشن، این موجود یم (. به عنوان ی Frightenedشود یا تا پایان اسپل از شما بت 

Spell Save DC  .شما بریزد تا عزم خود را جمع کرده و به این اسپل پایان دهد 

CLASSES: PALADIN 

SUBCLASSES: HEXBLADE WARLOCK 

Z 

Zone of Truth 
level Enchantment-nd2 

 اکشن 1زمان اجرا: 

رد: 
ُ
 فوت  60ب

 V ،Sاجزاء: 

 دقیقه  10مدت: 

ای به انتخاب شما در برد اسپل، که مقابل  فوت به مرکز نقطه  15کنید به شکل یک کره با شعاع  ای جادوی  ایجاد یم منطقه 

 که اسپل به پایان برسد، موجودی که برای اولی   بار در یک نوبت وارد منطقه اسپل  فریبکاری محافظت یم 
شود. تا زمای 

انجام دهد. در صورت شکست، موجود در حایل که در ناحیه اسپل است   Charisma Saving Throwشود، باید یک  یم

 دانید که هر موجود در تاس نجات خود موفق شده یا شکست خورده است. تواند عمدی دروغ بگوید. شما یمنیم 

ها با دروغ پاسخ  موال به آن تواند از پاسخ دادن به سواالی  که معیک موجود تحت تاثت  از اسپل آگاه است و بنابراین یم 

 های خود طفره بروند. مانند در پاسخ توانند تا زمای  که در محدوده حقیقت باق  یم دهد اجتناب کند. چنی   موجودای  یم یم

CLASSES: BARD, CLERIC, PALADIN 

SUBCLASSES: CROWN PALADIN, DEVOTION PALADIN, DIVINE SOUL SORCERER, MONSTER SLAYER RANGER, ORDER 

CLERIC 
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 Dungeons & Dragonsهای  جهان   : 1پیوست  

 D&Dهای تاریخچه جهان 

 دی بگیم، اول نیاز داریم مقداری راجع به تاریخچه اون صحبت کنیم. انهای دیبرای اینکه از جهان

 Dungeons & Dragonsقبل از 

اتژی که معموال همراه با مینیاتور انجام  Wargame] دی بودند انهای  که الهام بخش اصیل دیوارگیم  : نویع بازی است 

(« انجام Campaignدادند تا بازیکنان چند جنگ را در یک »کمپی   )اجازه یم  کند[سازی یم شود و جنگ را شبیه یم

به   1970. این کاربرد در اوایل دهه ها ای از جنگدهند. لغت کمپی   در دنیای واقیع اصطالچ است برای مجموعه

ساز آمریکای  و ییک از سازندگان اصیل نسخه اولیه  : بازی Dave Arneson] دیو آرنسون شایت کرد  Blackmoorکمپی   

D&D ] های اولیه و از آنجا به بازیDungeons & Dragons  توسط گری گایگکس[Gary Gygax ساز  : بازی

، پدر بازی   [ و سبک نقش D&Dآمریکای   رسید. آفریت 

ای از ایاالت متحده آمریکا ترسیم شد و برای انتشار در  ساخته گایگکس در ابتدا بر روی نقشه Greyhawkدنیای 

 نظر گرفته نشده بود. 

 Greyhawk  (1980)جهان 

، گری گایگکس از تقاضای مردم برای انتشار دنیای کمپی   خود متعجب شد. گایگکس  1974در  D&Dپس از خلق 

 گفت:   2003در سال 

خود را به عنوان   Greyhawkاز من خواست که جهان [ D&D، ناشر اصیل  Tactical Studies Rules] TSR»وقت  

دهند از دنیاهای خودشان ها ترجیح یم DMکردم اکتر یک محصول تجاری منتشر کنم، من جا خوردم. تصور یم

 استفاده کنند.«

 زودی آن را به عنوان یک محصول توسعه داد: گایگکس قصد نداشت دنیای خود را منتشر کند، اما به 

منتشر شده حدود دو یا سه ماه قبل از تاری    خ   TSRط که توسWoG [World of Greyhawk ]»قطعا محصول 

یک تجاری گایگکس[   Brian Blume]وجود آمده است. برایان چاپ و فروش آن به گفت که نیاز به یک کمپی    شر

است، بنابراین پس از اطمینان شوند[ دی انجام یمانهای دی جهای  است که در آن کمپی    Campaign Setting]ستینگ 

  ای که یمسایز نقشه از حداکتر 
ی

توانستیم چاپ کنیم، خطویط را روی دو ورق کاغذ با دست کشیدم، از مداد رنیک

 
ی

  1چت   را ساختم. این حدودا های زمی   استفاده کردم، شهرها را تعیی   کردم و نام همه برای مشخص کردن ویژیک

 هفته طول کشید.«

منتشر کرد.   The World of Greyhawk Folioمحصول بدست آمده را تحت عنوان  TSR، 1980در سال 

 Advancedها تنها کمپی   ستینگ رسیم  دی بود و برای سال اناین اولی   کمپی   ستینگ رسیم برای دی

Dungeons & Dragons  .بود 

TSR   (1985-1999)بعد از خروج گایگکس 

 با دنیای دیگری بود.  Greyhawkمشتاق جایگزین کردن  TSR، 1985در سال  TSRپس از خروج گایگکس از  

ی را در بازی به همراه داشت و دنیاهای  برای ایجاد تعداد زیادی از کمپی   ستینگ  TSRتصمیم   ها، تنوع بیشت 

 و ابتکارهای بسیاری را ایجاد کرد. اما اشکار کار در این بود که بازیکنان بی   چند کمپی   ستینگ پخش  به
یادماندی 
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 از کمپی   ستینگش
ها را دشوار کرد، زیرا فقط کشی از بازیکنان هر نسخه را خریداری  ده بودند. این اتفاق، پشتیبای 

 کردند. یم

 ( 2000 -)امروز  WoTC دوران

Wizards of the Coast  خطوط تولید دی[ ان]ناشر فعیل دیD&D  وAD&D     را ادغام کرد و کمپی

گایگکس به عنوان    Greyhawkدی باعث شد دنیای انبی   برد. نسخه سوم دی را از  AD&Dهای غت  از ستینگ

 دنیای اصیل بازی شناخته شود. 

 D&Dکه قبل از انتشار    Ghostwalkاز دو کمپی   ستینگ کامال جدید رونمای  کرد.  WoTCدر یط نسخه سوم، 

، برنده یک مسابقه بزرگ  Eberronبه عجله زودتر از موعود منتشر شد و پس از آن دیگر پشتیبای  نشد و  3.5

کمپی   ستینگ ساخته شده توسط بازیکنان، یک کمپی   ستینگ که در جهان آن تکنولوژی با جادو ادغام شده  

 Forgotten، پشتیبای  شدید از Greyhawkاست. این نسخه همچنی   دارای یک کتاب منبع واحد برای جهان 

Realms   شزمی ،Rokugan  در کتابOriental Adventures های   های  منتشر شده توسط تیم و کتاب

 بود.  Dragonlanceو  Ravenloftجز ناشر اصیل برای دنیاهای  به

فرض آن نسخه را مفهویم به نام  کمپی   ستینگ پیش   WoTC، 2008دی در سال انبا انتشار نسخه چهارم دی 

Points of Light  معرق  کرد کهNentir Vale های منبع برای   آن بود. عالوه بر این کتاب مکان اصیل

Eberron ،Forgotten Realms  وDark Sun  .منتشر شد 

شود. در نتیجه،  دی شناخته یمان( با انتشار کمت  محصوالت و بازگشت به تاری    خ دی 2014دی )اننسخه پنجم دی 

  Multiverseکه با عبارت   شود دی حساب یمانهای دی ای از همه جهانکمپی   ستینگ اصیل آن مجموعه

 شود. مشخص یم

Multiverse 
همیشه دارای مرزها و مناطق کشف نشده خواهد بود.   Multiverseحال، مانند دنیای واقیع ما، وسعت »با این 

 کند.«انگت   و جذاب یمرا بسیار شگفت AD&Dدر واقع، این نکته است که سیستم بازی 

 Unearthed Arcana ،May 1985گری گایگکس،   -

Multiverse های ممکن در ها و واقعیتمجموع تمام جهانD&D   است. این شامل هر کمپی   ستینگ رسیم و

هر دنیای غت  رسیم تولید بازیکنان است. این عبارت همچنی   ممکن است برای اشاره به محتویات یک کمپی    

د.   ستینگ یا کیهان شنایس آن کمپی   مورد استفاده قرار گت 

بیت  است و بر اساس  ها غت  قابل پیش ها و وسایل سفر بی   این جهانورس، ارتباطات بی   جهانمولت  شکل دقیق 

 دیدگاه ساکنان دنیاهای مختلف متفاوت است. 

 تعریف 

ح زیر تعریف یم  D&Dهای  ورس جهاندی، مولت  انراهنمای بازیکنان نسخه پنجم دی  کند: را به شر

های عجیب و  ورس وجود دارد که از راهدر یک کیهان وسیع به نام مولت   Dungeons & Dragons»دنیای بازی 

  Abyssنهایت و اعماق ی   Elemental Plane of Fireمرموزی به یکدیگر و به سایر سطوح وجودی مانند 

 ها وجود دارد.« پایای  از جهانورس، انواع ی  شوند. در درون این مالت  متصل یم
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د و به جهان درک شده در یک  گایه اوقات نت   به معنایل محدودتری مورد استفاده قرار یم  ورساصطالح مولت   گت 

 « Spelljammerورس  کمپی   ستینگ اشاره دارد. به طور مثال، »مولت  

 شکل 

 ی  مولت  
 ی  ورس با وسعت 

شود. مشاهده و تعریف دقیق و  کران و غت  قابل تصور توصیف یم نهایت و عظمت 

های شنایس سطوح مختلف آن غت  ممکن است و حت  ممکن است از زوایای دید جهانکیهان  طرف شکلی  

 متفاوت باشد.   ،مختلف

های ییک از مدل 

محبوب تعریف  

ورس  شکل مولت  

 Great)چرخ کبی  

Wheel  است که )

روابط سطوح با با  

کیم دقت تعریف  

کند. این مدل  یم

  سطح مادیشامل 

که مردم در آن 

 یم 
ی

ند  کنزندیک

(Material 

Plane ،)  سطوح

 Inner) داخیل

Planes  که حاوی )

چهار عنرص اسایس 

سازنده همه مادیات  

سطوح  باشد، یم

 Outer) خاریح  

Planes  که به )

صورت یک حلقه  

شامل قلمروهای  

باشد. کنند یم ( که سطوح دیگر را به هم متصل یمTransitive Planes) سطوح انتقالبیکران خدایان است و 

( و فضاهای خارج از ابعاد، در خارج از این موارد نهفته Demiplanes) سطوحنیمفضاهای کوچکت  دیگر، مانند 

 هستند. 

 سفرهای بی   سطوح از طریق جادو یا  
با این حال، چرخ کبت  تنها تصور معتت  از صفحات نیست و از آنجا که بیشت 

  جهان  درختهای دیگر عبارتند از ربط و دلبخوایه است. مدل شود، مدل دقیق تا حد زیادی ی  ها انجام یم پورتال 

(World Treeکه در آن همه جهان )  محور جهانشوند و  بزرگ به هم متصل یم ها توسط یک درخت کیهای  

(World Axis که در آن )Astral Sea  .در باالی سطح مادی و هرج و مرج عنارصی در پایی   آن شناور است 

شود که شامل هر سیاره مادی شبیه زمی    سطح مادی در حال حارص  معموال یک قلمرو واحد در نظر گرفته یم

ییک توان از روش است که یم تر آن که هنوز در بسیاری از محافل رواج  ها حرکت کرد. تعبت  قدییم  بی   آنهای فت  

  اصیلکند و از اصطالح سطح مادی های مختلف را به عنوان صفحات مادی موازی توصیف یم دارد، جهان

(Prime Material Planeبرای دنیای خانه اصیل خود استفاده یم ) .کند 
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( آورده شده  44)صفحه  امهای  در کتاب راهنمای دی مکان پذیر هستند. نمونه های کیهان شنایس دیگر نت   احالت

اند و امکان ( که در آن همه سطوح در جهان عادی واقع شده One World)یک جهان است. به طور مثال، مدل 

یس به آن  ییک ممکن است. دست   ها از طریق سفر عادی فت  

 ماجراجوی  
ورس است با شکل خود که  افتند. یک جهان بخیسر از مولت  ها در یک جهان خاص اتفاق یمبیشت 

 کند. ورس جدا یم واقعیت خاص خود را از بقیه مولت  

 سفر 

 امکان سفر بی   جهانروش 
کنند. انتقال از یک سطح به سطح دیگر،  ورس را فراهم یمهای مولت  های مختلق 

 به جهان دیگر و بی   نسخه
 یر است. های متعدد واقعیت امکان پذ جهای 

شوند و همچنی    یم Gateو  Plane Shiftهای  مانند های سفر بی   سطوح شامل اسپل مشهورترین روش 

 کند. ها را فراهم یم های سطوچ که امکان حرکت بی   جهان پورتال 

های مادی را امکان سفر بی   جهان Phlogistonها از طریق فضای  به نام ، کشت  Spelljammerدر ستینگ 

 دارند. 

 فلسفه 

ممکن است. در نتیجه، سازمان های مختلف  ها و گروه درک واقیع ماهیت جهان برای هر شخص دشوار یا غت 

 ورس دارند. های کامال متفاوی  به مولت  دیدگاه 

Doomguard   ی  هورس به تدری    ج در حال از بی   رفی   است و ببر این باور است که مولت جای تالش از جلوگت 

د. آن، نابودی را در آغوش یم  س روشنفکران قرار باور دارد که مولت   Mind’s Eyeگت  ورس دانش را در دست 

ورس یک گونه زنده واحد بسیار عظیم است. معتقد است مولت   Transcedent Orderدهد، در حایل که  یم

Mephling  است، در حایل که ها ی  ورس در انتهای عنارصی معتقدند که مولت 
ی

ها به  Xaositectتوجه به زندیک

 ورس باور دارند. بیت  بودن مولت  غت  قابل پیش 

سیده باشید. این مثال  اند که نشان دهند هیچ تفکر  ها فقط برای این آورده شده امیدوارم از اسایم ناآشنا متعدد نت 

ورس  ها و موجودات مختلف مولت  علق به گروه ورس وجود ندارد. اسایم متواحدی برای فلسفه وجودی مولت  

 هستند. 

 تاری    خ 

 ساخت مولت  
ی

شماری های ی  ورس، سازنده آن و دلیل ساخت آن تا حد زیادی نامعلوم است. فرهنگ چگونیک

فت   هرکدام اساطت  خلقت خاص خود را دارند، که اغلب خلقت هست  را به موجودات قدرتمند یا الیه، یا پیشر

 دهند. بت یمطبییع طبیعت نس 

 اسطوره خلقت اله 

 ورس را خلق کردند. ها معتقدند که خدا یا خدایان ابتدا مولت  بسیاری از فرهنگ 

دهد  ورس را ایجاد کرده و سخاوتمندانه به موجودات صغت  اجازه یم مولت    Ioاژدهایان بر این باورند که خدای اژدها 

 در آن سکونت کنند. 

 چت   و ارباب تمام خدایان دیگر است. سازنده همه Ao، خدای بزرگ Forgotten Realmsدر کمپی   ستینگ 
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 The Planes of Existenceسطوح هست  | 
، مملو از انبویه از جهان نامیده  سطوح هستر  ها و همچنی   ابعاد بیشماری از واقعیت است که جهان هست 

 شوند. یم

 یم بسیاری از جادوها و اشیا جادوی  یم
ی

ند، موجودای  که در آنجا زندیک کنند را  توانند از این سطوح انرژی بگت 

دقت داشته باشید که  احضار کنند، با ساکنان آنجا ارتباط برقرار کنند و اجازه دهند ماجراجویان به آنجا سفر کنند. 

 D&Dاند، زیرا این مدل مورد قبول نسخه پنجم  نوشته شده مطالت  که اینجا آورده شده بر پایه مدل چرخ کبت  

 است. 

 Material Planeسطح مادی | 

وهای فلسق  و بنیادی تعریف  فای  و  سطح مادی رابظ است که در آن نت 
ی

 زندیک
ی

کننده سطوح دیگر، در هم ریختیک

ی در سطح مکنند. تمایم دنیاهای بازی مواد دنیوی با هم برخورد یم   کمپی   های فانت  
ها  ادی وجود دارند و در بیشت 

وع استفاده یمو ماجراجوی   ورس در رابطه با سطح مادی  شود. بقیه مولت  ها از سطح مادی به عنوان نقطه شر

 تعریف شده است. 

های خود را  های خالق  هستند که بازیامها انعکایس از تخیل دی دنیاهای سطح مادی بسیار متنوع هستند، زیرا آن 

 که قهرمانانشان در آنجا ماجراجوی  یم در آنجا اجرا یم 
دلیل استفاده از  کنند. جهای  که بهکنند و همچنی   بازیکنای 

است، جهای  پوشیده از آب که فقط چند جزیره کوچک دارد،   بمت  جادوی  تبدیل به صحرای  بدون حیات شده 

 در سطح مادی هست  قرار  جهای  که جادو همراه با تکنولوژی شده است یا جهای  در عرص حجر ی  
ی

پایان، همیک

 دارند.  

 فراتر از سطح مادی 

های دیگر  جهان  ها رصفا فراتر از سطح مادی، سطوح مختلف هست  قلمروهای اسطوره و رمز و راز هستند. آن

 
ی

های دیگر دارند که با اصول معنوی و عنارصی برگرفته شده از جهان  نیستند، بلکه به صورت وجودی ویژیک

 شوند. معمویل شکل گرفته و اداره یم

 سفر در سطوح 

به  ای از آستانه وجود  ها در حال انجام یک سفر افسانه کنند، آنوقت  ماجراجویان به سایر سطوح هست  سفر یم 

ای است. رفی    کنند به هدف خود برسند. چنی   سفری اسطوره العاده هستند که در آن تالش یم یک مقصد خارق

به قلمرو مردگان و برگشت از آن، جستجوی فرشتگان خادم یک خدا یا معامله با یک شیطان در قلمرو آن، موضوع  

 های آینده خواهد بود. آواز و داستان برای سال 

توان با دو روش انجام داد: اجرای یک اسپل یا استفاده از یک  اتر از سطح مادی را به طور کیل یم سفر به سطوح فر 

 پورتال. 

یس مستقیم یا غت  مستقیم به دیگر سطوح هست  را امکان پذیر یمتعدادی از اسپل ها. اسپل 
کنند.  ها دست 

Plane Shift  وGate ند.   توانند ماجراجویان را به طور مستقیم از یکیم سطح به سطح دیگری بت 

Etherealness  دهد تا وارد به ماجراجویان اجازه یمEthereal Plane   شوند و از آنجا به هر سطح متصل به

برد و از  یم Astral Planeافراد را به   Astral Projectionآن، مانند سطوح عنارصی، منتقل شوند. اسپل  

 . توانند به سطوح خارچ  سفر کنند طریق آن یم
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پورتال اصطالچ کیل برای یک اتصال ساکن بی   سطوح است که مکان خایص را در یک سطح به مکان  ها. پورتال 

آلود هستند  ای شفاف یا گذرگایه مهها مانند در ورودی، پنجره کند. برچ  از پورتال خایص در سطح دیگر متصل یم 

های  که به شکل  سنگ –های  هستند شود. بقیه مکانها به راحت  سفر بی   سطوح انجام یم و از طریق عبور از آن

که در چند سطح به طور    – اند، برچ  ش به فلک کشیده، کشت  بادبای  یا حت  شهری کامل دایره چیده شده 

های  که به یک سطح  کنند. بعص  از پورتال همزمان وجود دارند یا به نوبت از سطج به سطح دیگر حرکت یم

 Plane ofطح مادی نت   در موقعیت  بسیار مشابه مانند قلب یک آتشفشان )منتیه به رسند در سعنرصی یم

Fire ( یا اعماق اقیانوس )منتیه بهPlane of Water .حضور دارند ) 

 Parallel Planesموازی |  سطوح  

ها توسط یک جغرافیا و  های  هستند که به موازات سطح مادی اصیل وجود دارند. آن سطوح موازی سطح 

ک تعریف  تر به بقیه سطوح، به سطوح موازی  اند و ساکنان سطح مادی اصیل نسبتا راحتشده موجودات مشت 

یس پیدا یم ]موجودای  بسیار  ها Primordialکنند. سطوح موازی در دوران آفرینش ایجاد شدند، هنگایم که دست 

های آن  سطح مادی اصیل را به سه قسمت تقسیم کردند، زیرا بعص  از قسمتباستای  و قدرتمند هم تراز با خدایان[ 

 Feywildو  Plane of Shadowsدانستند. دو سطح موازی ایجاد شده را »زیادی روشن« یا »زیادی تاریک« یم

تبدیل شد. که ییک شزمی   پریان است و دیگری   Shadowfellبه  بعدا  Plane of Shadowبودند، گرچه 

 ها. شزمی   سایه 

 Transitive Planes|   سطوح انتقال 

Ethereal Plane  وAstral Plane قلمروهای ی  شوند. آن سطوح انتقایل نامیده یم 
  ها بیشت 

ی
خاصیت و ویژیک

های  مانند  کنند. اسپلبه سطح دیگر عمل یم  هستند که در درجه اول به عنوان رایه برای سفر از یک سطح

Etherealness  وAstral Projection  ها اجازه یم ها به  دهند که وارد این سطوح شوند و از طریق آنبه کاراکت 

 سطوح دیگر برسند. 

Ethereal Plane شود.  آلود است که گایه اوقات به عنوان یک اقیانوس بزرگ توصیف یمیک بعد مه

دهد، به طوری که هر  نام دارد سطح مادی و سطوح داخیل را روی هم قرار یم Border Etherealساحل آن که 

توانند  است. موجودات خاص یم Ethereal Planeمکان در آن سطوح دارای موقعیت مکای  متناظر در 

Border Ethereal های را ببینند و اسپلSee Invisibility  وTrue Seeing  دهند. برچ   نت   این قابلیت را یم

ش یم   Border Etherealاز آثار جادوی  نت   از سطح مادی به    Forceیابند، به ویژه آثاری که از انرژی گست 

ای از ، منطقهDeep Etherealطح، ق این ساعما. Wall of Forceو  Forcecageکنند مانند استفاده یم

 های رنگارنگ است. های چرخان و مهغبار 

Astral Plane   قلمرو اندیشه و رویاست. جای  که بازدیدکنندگان از طریق آن، به شکل روح بدون جسم سفر

، با اشکایل  ای است، هم باال و هم پایی   کنند تا به سطوح الیه و اهریمت  برسند. این سطح یک دریا بزرگ و نقره یم

ی که در میان نور حرکت یم های شوند. گرداب های  دور دیده یم کنند و شبیه ستارهچرخان از سفید و خاکست 

توان در اینجا یافت، اما  های  از مواد جامد را یم های چرخان در هوا جنبش دارند. گایه تکهنامنظم رنگ مانند سکه 

 ایان است. پیک قلمرو باز و ی   Astral Planeبیشت  

 Inner Planesدروی  | سطوح  

پوشانند و مواد عنارصی خایم را که همه جهان از  های آن را احاطه کرده و یم سطوح دروی  سطح مادی و انعکاس

یک حلقه را در اطراف   –  آبو  آتش ، زمی   ، هوا –  چهار سطح عنرصیکنند. آن ساخته شده است، فراهم یم

 ند. مان، معلق یم مرج و هرج  عنرص سطحدهند و در درون سطح مادی تشکیل یم 
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ترین فاصله را با سطح مادی دارد )نه به  های خود، جای  که نزدیک ترین لبه این چهار سطح عنرصی، در دروی  

(، به جهای  در سطح مادی شباهت دارند. چهار عنرص، همانطور که در سطح مادی اینطور   معنای واقیع جغرافیای 

، دریا و آسمان را تشکیلاست، با هم ترکیب یم  دهند. هرچند دورتر از سطح مادی، سطوح عنرصی  یم شوند و زمی  

وسعت زیادی از زمی     – ترین شکل خود وجود دارند هم بیگانه هستند هم خصمانه. در اینجا، عنارص به خالص 

اند، بنابرین به عنوان  جامد، آتش فروزان، آب شفاف و بلوری و هوای خالص. این مناطق بسیار کم شناخته شده

ان معموال فقط راجع به مناطق مرزی آن صحبت یممثال هنگام بحث  کند. در  در مورد سطح آتش، یک سخت 

پایان از انرژی درگت   ریزند و به یک هیاهوی ی  شوند و به هم یمدورترین نقاط سطوح داخیل، عنارص خالص حل یم 

 آیند. در یم Elemental Chaosو مواد در حال برخورد با هم، یعت  

 Outer Planesخارج  |  سطوح 

ورس باشند، سطوح خارچ  جهت، فکر و هدف چنی    دهنده مولت  اگر سطوح داخیل ماده اولیه و انرژی تشکیل 

 یا سطوح خدای  یم
نامند، زیرا  ساختاری هستند. بسیاری از حکما سطوح خارچ  را سطوح الیه، سطوح عرفای 

 شوند. های خدایان شناخته یم سطوح خارچ  به عنوان خانه 

های واقیع  نگام بحث درمورد هر موضویع مربوط به خدایان، زبان مورد استفاده باید بسیار استعاری باشد. خانه ه

دهند که سطوح خارچ  قلمروهای فکر و روح  ها به معنای واقیع کلمه »مکان« نیستند، اما این ایده را نشان یمآن

خارچ  را نویع منطقه مرزی تصور کرد، در حایل   توان قسمت قابل درک سطوحهستند. همانند سطوع عنرصی، یم

ده فراتر از تجربه و حواس عادی هستند.   که مناطق معنوی گست 

تواند فریبنده باشد. در ابتدا، بسیاری از سطوح خروچ  برای  حت  در آن مناطق  که قابل درک هستند، ظاهر یم

وهای  انداز یمن چشمرسند. اما اینواز و آشنا به نظر یم بومیان سطح مادی مهمان تواند با هوس و خواست نت 

 یم 
ی

وهای توانمند ساکن این سطوح، یم قدرتمندی که در سطوح خارچ  زندیک توانند به خواست  کنند تغیت  کند. نت 

خود این سطوح را به طور کامل بازسازی کنند، یا به بیان دیگر به طور موثر هست  را پاک کنند و مجددا بنا کنند تا  

 های خود را بهت  برآورده سازد. نیاز 

 تقریبا ی  
وی  رسند، اما  معت  است. مناطق قابل درک سطوح اغلب بسیار کوچک به نظر یمفاصله در سطوح بت 

نهایت باشد نت   کشیده شوند. ممکن است اگر اربابان جهنم بخواهند یک تور  رسد ی  توانند تا جای  که به نظر یم یم

ها طول بکشد تا مسافران یک سفر داشته باشید، یا ممکن است هفته  Nine Hellsنهم یک روزه از طبقه اول تا 

 فرسا را در یک طبقه انجام دهند. طاقت

 )به استثنای ی  
( و  مشهورترین سطوح خارچ  گرویه از شانزده سطح هستند که با هشت گرایش اخالق  طرق 

 ها مطابقت دارند. های تمایز بی   آنسایه

( گفته Upper Planes) باال سطوحکه دارای برچ  عنارص خوب در طبیعت خود هستند   به سطوح خارچ  

 یم شود. موجودات آسمای  مانند فرشتگان و پگاسوس یم
ی

کنند. سطوح خارچ  که دارای ها در سطوح باال زندیک

نشوند. شیاطیت  مانند ( نامیده یم Lower Planes) پایی    سطوحعنارص شر در طبیعت خود هستند،  ها و  دیمر

ویل  یمدر
ی

ی که گرایش اخالقیش با سطح  ها در سطوح پایی   زندیک کنند. گرایش یک سطح ماهیت آن است و کاراکت 

کند. به طور مثال، وقت  یک موجود خوب به  مطابقت ندارد، در آنجا یک حس عمیق ناهنجاری را تجربه یم 

Elysium  مراجعه یم ) ور احساس  ماهنگ یم کند با سطح ه)یک سطح باال خوب خنتر شود، اما یک موجود شر

 شود. کند که هماهنگ نیست و به مقدار زیادی اذیت یم یم

 Demiplanesها |  سطح نیم 

ها قطعای  از واقعیت هستند که به نظر  ها فضاهای  کوچک با قوانی   منحرص به فرد خود هستند. آنسطحنیم 

ها توسط  آیند. برچ  از آنوجود یم های مختلق  به ح با روش سطو رسد در جای دیگری جای داشته باشند. نیم نیم 

وی دیگر ایجاد یمDemiplaneشوند، مانند ها ایجاد یماسپل ها  شوند. آن، یا به میل یک خدای قدرتمند یا نت 
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ورس گرفته  ممکن است به طور طبییع وجود داشته باشند، به عنوان شکاق  از واقعیت موجود که از بقیه مولت  

تواند یک نقطه ورودی داشته باشد که  سطح یمده است، یا به عنوان یک جهان کودک در حال رشد. یک نیم ش

سطح منتقل کند، اما  تواند مسافران را به یک نیم یم  Plane Shiftکند. در تئوری، اسپل سطح دیگری را لمس یم 

دستیای  به فرکانس مناسب برای چنگال تنظیم )بخش مادی اسپل( بسیار سخت است. با فرض اینکه جادوگر از 

 تر است. قابل اطمینان Gateسطح اطالع داشته باشد، اسپل نیم 

 تصادق    های لیست :  2پیوست 

 آفریت  سواالت نقش 

 ی توسعه بیشیر یک کاراکیر ده سوال برا

 کاراکت  چیست؟  .1
 
 باورهای اصیل اخالق

 اش دارد؟ ای با والدین و خانوادهکاراکت  چه رابطه  .2

اف و حکومت چیست؟  .3  نظر کاراکت  راجع به اشر

 و ...  های  که در سفر برداشتهظاهر کاراکت  را توصیف کنید: لباس، زره، زخم  .4

 چیست؟ هدف کیل کاراکت  به صورت خالصه  .5

 بزرگ  .6
ی

 اش کرده است چیست؟ ترین اشتبایه که کاراکت  در زندیک

 ترین ترس کاراکت  چیست؟ بزرگ  .7

 کند؟ کاراکت  چرا گروه را همرایه یم  .8

 آیا برای کاراکت  اهمیت دارد که دیگران چه دیدی نسبت بهش دارند؟  .9

 کرد؟استفاده کند چه آرزوی  یم   Wishتوانست فقط یک بار از جادوی  اگر کاراکت  یم  .10

ی پیدا م   Necormancerدر مقر یک   شود؟ چه چت  
ء که یم   . پیدا کنید Necromancerتوانید در مقر یک  ده سی

d10  .بریزید یا از لیست انتخاب کنید 

 دهد. که مشاوره مفیدی برای چانه زدن یم یک تاجر    یگو جمجمه سخن  .1

ه شیشه  .2  گرفته شده است.   Demonای که از یک ای کوچک از خون تت 

 های مختلف. ها سیاه در اندازه ای از شمع مجموعه  .3

های دیگر پنهان  Ghoulکنید بوی شما را از ساخته شده است. وقت  آن را تن یم  Ghoulشنیل که از پوست یک  .4

 کند. یم

 ده. ای کوچک از آب مقدس که با جادوی  سیاه فاسد ششیشه  .5

 شود. که باعث زنده شدن مردگان برای لحظات کوتایه یم   Wandیک   .6

 کنید. یک ماسک سیاه ساده که با پوشیدنش مردگان متحرک نزدیک را حس یم .7

 های دوارف ساخته شده است. یک صندیل که استخوان  .8

 شود. ها پیدا یم لیست  از مردگان و مکای  که بقایای آن   –کتاب مردگان  .9

 کهن که به خوی  حفظ شده است.   Necromancerدست یک  .10
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 آثار تصادق  جنون 

د، وقتر یک کاراکیر تحت تاثی  جنون قرار یم   گی 
d10  .بریزید یا از لیست انتخاب کنید 

 دهد. مجنون طعم گوشت بدن خودش را به هر غذای  ترجیح یم  .1

 کند. یم مجنون در تنهای  حس امنیت ندارد و درصوری  که کیس همراهش نباشد وحشت  .2

 فهمد مگر آنکه کامال برعکس گفته شوند. مجنون معت  کلمات را نیم  .3

 شود که ییک از همراهانش همیشه درحال نگاه کردن به او است. مجنون شکاک و متوهم یم  .4

 کند. ربظ باور دارد که خدا شده است و برای همه توهمش را تعریف یم مجنون به دلیل کامال کوچک و ی   .5

 سن در هر لحظه بسیار ی  مجنون از مسن شد .6
 تحمل شده است. ن هراسان است و به دلیل باال رفی  

 ترسد. مجنون از آب )شامل یخ و آب درون قمقمه( به شدت یم  .7

 دارد. مجنون قصد دارد گنج  درخور یک اژدها داشته باشد و هر چت   باارزیسر که در راهش باشد را برای خود بریم  .8

ها صلح  بدنش هرکدام شخصیت  جدا دارند و بیشت  مدت در تالش است که میان آن مجنون باور دارد که اجزاء   .9

 برقرار کند. 

بیند و همواره سیع دارد که بیدار شود. اما، بیشت  از آن ترسیده است که بخواهد برای  مجنون باور دارد که رویا یم  .10

 بیداری خود را بکشد. 

ی ته چاه است؟ چه   چت  

ی ممکن اس   ت ته چاه پیدا کنید؟ چه چی   ارسارآمی  

d10  .بریزید یا از لیست انتخاب کنید 

ون یمدر این چاه ساکن است. شب  Wightیک   .1 د و قربانیانش را به ته چاه یم ها مخفیانه از چاه بت   برد. خت  

 یا غار بسیار عظیم است.   Dungeonاین چاه ورودی یک  .2

ک کرده است. آب این چاه  نیمه  .3  کند. نوشد را دو برابر یمطول عمر شخص که از آن یم خدای  الف این چاه را تت 

کند و برایش دردشساز  کند. اگر کیس از آب آن بردارد او را دنبال یم نامری  از این چاه محافظت یم   Impیک   .4

 شود. یم

ها پیش، شخص به تصادف معجوی  شفابخش درون چاه انداخته است. آب این چاه خاصیت  شفابخش  مدت  .5

 دارد. 

قالب پنت  و نیمه پاییت     18کند. درحال حارص  از این چاه برای انبار کردن غذاهای باارزشش استفاده یم  Ogreیک  .6

 شوند. داری یم یک اسب در این چاه نگه 

 ته چاه گت  افتاده است. چند روز پیش یک گروه ماجراجو گولش زده   Trollیک   .7
 اند. عصبای 

 تفاده شده است. ارواح قربانیان در شب پیدا هستند. ها پیش برای مراسیم شیطای  اساین چاه قرن  .8

 کودیک در چاه افتاده و دوستانش درحال ریخی   نقشه نجات هستند.  .9

 های  هستند که قصد به اسارت گرفی   بازیکنان را دارند. Doppleganger، ویل کودکان 9مثل گزینه  .10
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