
 
 نقد کتاب کهکشان نیستی

است که در شهر نجف اشرف نوشته شده و توسط نشر  نوشته ای از محمدهادی اصفهانی کهکشان نیستی انرم
سید علی  اهللساله مرحوم آیت ۸۱های متعددی است؛ که بر اساس زندگی فیض فرزان منتشر و دارای چاپ

 .نوشته شده است صفحه ۵۶۰قاضی در 

علی قاضی را از بدو ورود به نجف و آشنایی ایشان با اساتید نویسنده کتاب سعی کرده تا زندگی آیت اهلل سید
های برجسته خود، سیر و سلوک ایشان و تربیت شاگردان را به صورت داستانی به تصویر بکشد. ایشان از چهره
اهلل بهجت، عرفانی در مکتب نجف اشرف و همچنین استاد تعدادی از علمای شناخته شده مانند مرحوم آیت

 .بوده اند… ه طباطبایی ومرحوم عالم

فصل  ۷۴باشد که هر کدام با آیه ای از قرآن شروع شده است. بخش می 75کتاب کهکشان نیستی دارای 
ابتدایی این رمان روایت زندگی ایشان و در فصل آخر کتاب سفارش ها، مستندات و منابع آورده شده که کمک 

 .کننده در شناخت این شخصیت بزرگ هستند

کلیت داستان ساخته ذهن نویسنده است اما وقایع حقیقی زندگی آیت اهلل قاضی طباطبایی حفظ شده و 
شود.همچنین ما را با منطق سیر و سلوک تصویر درستی از دستاوردها و ارزش های زندگی ایشان نشان داده می

 .کندقاضی آشنا می

 .قاضی طباطبایی؛ تا انتهای مقاله همراه ما باشید آیت اهلل نقد کتاب کهکشان نیستی تر بابرای آشنایی بیش



 
 ی کتاب کهکشان نیستی آیت اهلل قاضیمعرف

است که خوانندگان بسیاری را جذب مطالب جالب خود کرده است و با اینکه تبلیغ  کهشان نیستی کتابی عمومی
 .زیادی درباره این کتاب نشده است؛ به تنهایی به علت ظرفیت باالی خود توانسته معروف و محبوب شود

این  است با وجود اینکه کتاب داستان جذابی دارد اما رمان نیست چرا که  نویسنده در ابتدای مقاله کتاب گفته
اثر تخیلی نیست و اغراق ندارد و به شکلی مستند و به صورت پیوسته بیان شده است. همچنین رمان دارای 

  .دای برای اطالق نام رمان به یک اثر وجود دارهای خاصی است و از نظر منتقدان ادبی مختصات ویژهویژگی

با اینکه آثار زیادی درباره عرفا و عالمان داریم اما این اولین باری است که با این حجم زیاد؛ نه تنها به زندگی 
سید علی قاضی بلکه به زندگی اساتید و مکتب عرفانی وی پرداخته شده است. همچنین داستان به گونه ای 

 .شوندرود که راویان، خود نیز روایت میپیش می

ها( و دقیقا اشاره شده که اتفاق مربوطه در چه مکان اثر منابع به طور کامل معرفی شده اند)برخالف رماندر این 
توانیم به مخاطبان و خوانندگان و زمانی اتفاق افتاده است. پس با در دست داشتن این منابع و استنادها می

 .گذرانندبه بطالت نمی این اطمنیان را بدهیم که کتابی جامع در دست داشته و وقت خود را

اهلل قاضی نوشته شده و آثار بسیاری شاید برایتان جالب باشد بدانید که تا کنون حدود پنجاه کتاب درباره آیت
شناسند و هرکس که چندبار پای منبر رفته باشد نام نیز به صورت کتابچه موجود است. تقریبا همه ایشان را می

 .وی را شنیده است



رساند و توانسته به نحو خوبی معترض نده را به سیری منطقی در عرفان و رشد قاضی میاین کتاب خوان
 .های کاذب شودعرفان

شوند. در واقع از مکتب ها آشنا میخوانندگان این کتاب با بسیاری از اولیاء الهی و ظرائف فکری و شخصیتی آن
کتاب حاضرند و این موضوع باعث شده خواننده  سید احمد کربالیی حتی سیدجمال الدین گلپایگانی و... در این

 .از زوایای مختلف با فضای فرهنگی و سیاسی و معنوی نجف اشرف هم نشین باشد

همچنین افراد معرفی شده در این کتاب؛ نه از یک طبقه و جایگاه اجتماعی برخوردار بودند و نه اینکه همه از 
ل آقا را در سر دارند و همین تنوع در انتخاب افراد باعث دوستداران ایشان؛ بلکه افرادی هستند که نیت قت

 .جذاب به نظر رسیدن این اثر شده است

 
 این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟

مشتاق به خواندن این کتاب پر محتوا شده  بررسی و تحلیل کتاب کهکشان نیستی اگر با خواندن مطالب باال و
ی این بخش از مقاله متوجه خواهید شد که آیا واقعا خواندن این اید اما هنوز دو به شک هستید؛ با مطالعه

 !ودرتان سر میی آن حوصلهکتاب برایتان مناسب است یا هنگام مطالعه

اولین ویژگی مورد نیاز برای خواننده این اثر این است که باید شیعه و معتقد به عرفان خاص شیعی باشد چراکه 
توانیم این کتاب را به همه شد پس مسلما نمیگیری میقاضی در زمان خود غریب بود و در مقابل او بسیار جبهه

 .توصیه کنیم



آیند از این رو فراز و نشیب های بیسیار مهم مذهبی به شمار میتآیت اهلل سید علی قاضی طباطبائی از شخصی
تواند چراغ راه بسیاری از جوانان عالقه مند و پرشور باشد پس اگر در بازه ی سنی باالی های زندگی ایشان می

 .سال هستید؛ خواندن این کتاب جذاب خالی از لطف نیست ۲۰

رسید که مباحث باورناپذیری مانند خروج از ای میفکری و عرفانیبا خواندن این اثر شاهکار به تدریج به رشد 
 .بدن برایتان باورپذیر خواهد شد

 نقد کتاب راز :مطلب مرتبط

 
  تحلیل و بررسی کتاب کهکشان نیستی

شود و تا پایان عمر سالگی او و سفر ایشان به سفر نجف شروع می 27از جوانی مرحوم قاضی و در سن  داستان
 .گیردپربرکت ایشان را در بر می

ها زندگی خانوادگی ایشان است. خوشبختانه از های مختلفی است که یکی از این بخشاین کتاب دارای بخش
فرستادند که از هایی است که ایشان به تبریز میمانند نامه احواالت شخصی ایشان، مکتوباتی باقی مانده؛

 .توان به وضعیت درونی خانوادگی ایشان پی بردها میجست و جو میان آن

کند، به یقین او را به وصول الی اهلل و موفقیت در زندگی و کار زمانی که همسر یک مرد الهی با او همراهی می
های شود. امروزه نگرشدر درجه اول در همراهی با همسرش خالصه میکند. نقش زن در اجتماع هدایت می
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کنند و مادری و همسر بودن را فمینیستی این گونه است که زن را صرفًا در خارج از خانواده خالصه و تعریف می
 .داننداجحاف در حق زن می

د. این امر تنها در زندگی آقای کردناما موضوع این است که گذشتگان ما بر خالف این جریان فکر و زندگی می
شود. حضرت زهرا)س( و همسران ائمه و همچنین علما همین خط و مشی را داشتند و قاضی خالصه نمی

 .”روداشاره به کالم امام)ره( که فرمودند: مرد از دامن زن به معراج می“پشتوانه آرامش در خانواده بودند. 

د، دو را بر سرشان بگذارن مهعماخواستند ضی هر وقت میقام مرحوی عمامه بستن ایشان آمده است که درباره
خواستند عمامه را از سر ه میهرگااب نیز قت خواشتند و در وگذمیبر سر و بوسيدند و میشتند داتی برمیسد

، ستاجب واند: حرمتِ عمامه دفرموو میند نهادری میكناو در بوسيدند و میشتند دامیبر تی سبردارند، دو د
 .ستن افرشتگاج عمامه تا، ستاهلل ل اسوج رعمامه تا

رویم ابعادی از وجود سیدی بزرگوار از تبار امام حسن علیه السالم در این کتاب هرچه جلوتر می  به طور خالصه
برایمان آشکار می شد شاید از این گونه شیعه بودن خود شرمسار شده و متوجه اشتباهات خود شویم و در پی 

 ...برآییماصالح خود 

 محمدهادی اصفهانی ی کتاب کهکشان نیستی؛نویسنده

” کهکشان نیستی“متولد شدند. کتاب  1366ی کتاب کهکشان نیستی در سال محمدهادی اصفهانی نویسنده
و زندگی مرحوم آیت اهلل سید علی  سیر و سلوک ها تحقیق , بررسی و پژوهش در اولین اثر ایشان و حاصل سال

 .است قاضی طباطبائی

ها قراآنی برای اثر بخشی بیشتر مفاهیم بهره این نویسنده تالش کرده است در متن کتاب کهکشان نیستی از آیه
خورد که برخی از آنها به صورت بگیرد. افزون بر این برخی اصطالحات تخصصی و عرفانی نیز در آن به چشم می

 .کامل برای مخاطب در انتهای کتاب توضیح داده شده است



 
 متن کتاب کهکشان نیستی

آدم مگر چه می خواهد؟ نانی و آبی و جایی برای خواب! اما گویا آدم ها معنای زندگی را نفهمیده بودند. نان 
گذشتند. هرکدام برای خود دنیایی ساخته آدم هایی که هر روز از کنار حرم می . بیشتر، آب بیشتر و جای بیشتر

کردند کردند. چقدر عالمشان حقیر بود. وقتی به من می رسیدند، دست ته جیبشان میبودند و در آن زندگی می
اس چیزی رسیدند که به گدایی آس و پگشتند؛ تازه اگر به این نتیجه میو دنبال خرده فلس هایشان می

 .ببخشند

شد. وقتی آن وقت ها معنای زندگی برایم فقط در نگاه به ردپای دیگران و چشم داشتن به دست آنها خالصه می
داشت، آمدند. آسمان برای من رنگارنگ بود و وقتی نبودند. حتی اگر خورشید در بلندای خود قرار میها میآدم

 .همه جا تاریک به نظر می آمد

شراق، منتهی به ورودی باب شیخ طوسی، جای بساط من بود؛ زیرانداز پاره ای و لباسی کهنه. با ابتدای محله م
کرد تا همان جا بساطم را پهن کنم و بخورم و بخوابم. احدی حق نداشت متکایی رنگ و رورفته که کمک می

 .سلطنتم را تصاحب کند



اعتقاد داشتم گداهای بی مقدار تازه کار الیق  دانستند که نباید به مملکت من نزدیک شوند.گداهای دیگر می
 .محل های پر رفت و آمد نیستند

کرد تا به درستی بیاموزد که گدا بودن آداب ویژه به نظرم گدای نوپا باید کارش را از گوشه ای خلوت آغاز می
کنند، باید شروع یخودش را دارد. اگر گدا هستی، نباید به چیز دیگر فکر کنی. وقتی آدم ها دست در جیبشان م

کنی به دعا کردن برایشان. باید از او ممنون باشی که با دیگران فرق دارد و حاضر شده از خودش بگذرد و روزی 
 .رسان تو باشد

کردند، از من گداتر بودند. دست در جیبش ها با هم فرق داشتند. بسیاری که کمک میی این اوصاف آدمبا همه
آورد و در آخر با منت، خرده فلسی در کاسه ادای گشتن به دنبال پول را در میکرد و با مظلوم نمایی می
شد در این فکر است که رفت و از بادی که به غبغب داده بود، معلوم میکشید و میانداخت و راهش را میمی

 !چه گلی به سر خود زده

 !نقد کتاب محمد پیغمبری که از نو باید شناخت :مطلب مرتبط

 ت اهلل قاضیرسالت کتاب کهکشان نیستی آی

های مرحوم قاضی چندین بار نوشته شده است این بار به یک پله باالتر از منظومه نامهبا توجه به اینکه زندگی
فکری و حیات ایشان نیاز بوده است که در قالب داستان نشانگر داستان مسائل و مصائب ایشان باشد تا 

ت دست یافته است. البته توجه ما را به عمق مفاهیمی چطور این شخصیت بزرگوار به این درجه از حقیق بدانیم 
 .کندها متوجه بوده است معطوف میکه سید علی قاضی صبح و شب به آن

هایی از زندگی ایشان نوشته شده بود، اما الزم بود کمی جدی تر وارد کمی قبل تر حتی به شکل پراکنده داستان
با نفس ایشان شد و سلوک معنوی در ساختار داستانی ارائه  فضای اندیشه و احواالت توحیدی و منازل مجاهده

 .شود تا کشش داستان خواننده را با حقایقی که هستی اصوال بر اساس آن شکل یافته است مواجه کند

ی اثر میان هزارتوی حیات تاریخی ایشان، سیر معنوی و شیوه برخورد او با مشکالتش و در نهایت خواننده
 .شودگر مییدن به توحید را نظارههای رسهمچنین وادی
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  عکس کتاب کهکشان نیستی

 
 

فروش  به صورت ،هایتانتوانید با واگذار کردن کتابهایتان دیگر کاربردی برایتان ندارد؛ میکتاب اگر بخشی از 
تر کمک قدم آمد داشته باشید. بیایید دست به دست هم دهیم و برای داشتن زمینی پاکدر کتاب دست دوم

 .برداریم

مورد نظر خود را از سایت یونی بوک خریداری کنید  کتاب دانشگاهی مناسب بسیارتوانید با قیمتی همچنین می
های مورد نظرتان را با قیمتی باور نکردنی از توانید کتابی دست دوم, میو در صورت تمایل به استفاده از نسخه

 .تهیه کنید کتاب دست دوم دانشگاهی بندیدسته
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