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٣٠   ......................................................... بیانی صریح در آفات اهل علم (ت)  
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٣٧   ...................................... تقسیم بندی افراد بشر در کیفیت تهذیب و تربیت (ت)  
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٥٠   ................................................. اشکال به اینکه فلسفه از زمرۀ بدعت هاست  

٥٢   .................... الم از تصوف و فلسفه در بعضی از روایات   ه علیهم الس علّت اعراض ائم

٥٢   ..................................... ی از مبانی محاوره و اخالق (ت)   آفت بی حرمتی و تعد

٥٤   ............................. اشکال به اینکه اختالف آراء فالسفه دلیل بر بطالن فلسفه است  

٥٥ Ü ٧١ م: نهایت سیر انسان را شناخت حضرت ولی عصر دانستن¡ و نقد آن  مطلب سو

٥٦   ......................................................... معنای وجود مرآتی حضرت بقیة اهللا  

٥٩   ................................................ ابیه و شیخیه   ضاللت و گمراهی دو طایفۀ وه

اشکاالت وارده بر عقیدۀ شیخیه  ..............................................................   ٦١
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٦٤   ............................. ه (ت)   س سره از ایرادات مرحوم والد¡ قدۀ شیخیپاسخ به جوابی

٦٥   .............................................................. تبیین خطاهای وهابیه و شیخیه  
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٦٧   ........................................................ حق بین نظری باید تا روی تو را بیند  

ل به حقیقت و والیت امام زمان برای کشف حجاب های طریق¡ از افضل اعمال است        ٦٨ توس

٧٠   .... الم غیر واقع¡ ولی ظهور شخصی و باطنی ممکن است   ظهور خارجی امام زمان علیه الس

الم باز است  ....................   ٧٠ ف به حقیقت والیت امام زمان علیه السدر هر حالی راه تشر

فصل دوم:

نقد و ایرادهای مرحوم عالّمه طهرانی بر کتاب پرواز روح   

٧٣ Ü ١٥١

٧٥   ........................................................ استداللی بسیار لطیف بر وجود ایمان  

٧٥   ........... الم مؤلّف پرواز روح را به مرحوم حاج مالّ آقاجان   حواله دادن امام رضا علیه الس

پاسخ به سؤال مهم در حواله دادن به انسان غیر کامل (ت)  ...................................   ٧٦

٧٧   .............. سفسطۀ موجود در کالم مؤلّف پرواز روح مبنی بر عدم لزوم استاد و مرشد راه  

٧٨   ............................ ه» بر لزوم استاد راه   دُ کيمٌ يُرشِ هُ حَ لَکَ مَن لَيسَ لَ اطالق حدیث «هَ

٧٩   ................... مغالطۀ موجود در کالم مؤلّف پرواز روح مبنی بر عدم رجوع به استاد راه  

٨٠   ................ واسطه در فیض بودن پیامبران و امامان¡ احتیاج به استاد زنده را نفی نمی کند  

استادی چیزی جز پیروی و تبعیت در سفر و حضر نمی باشد  ................................   ٨١

٨١   ........................ إخبار حاج مالّ آقاجان به مؤلّف پرواز روح مبنی بر رؤیت امام زمان  

٨٣   ........................................... مکاشفات صوریه دارای صحیح و سقیم می باشند  

مؤلّف پرواز روح نجات دهندۀ خود را حاج مالّ آقاجان می داند  ..............................   ٨٣

٨٤   ............. سلیقۀ حاج مالّ آقاجان در وصول به مقاصد معنوی و ترقّیات روحی¡ و نقد آن  

٨٤   ................................ دینی که والیت اهل بیت در او نباشد¡ پشیزی نمی ارزد (ت)  
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بزرگانی از اهل عرفان که خود از اجلّۀ فقها و علما بوده اند (ت)  .............................   ٨٥

مه  ...................   ٨٦ کالم آیة اهللا خویی در عدم لزوم پیروی از استاد راه و پاسخ مرحوم عالّ

٨٨   ........................................................... شاهدی بر مکاشفات صوری غلط  

٨٩   ....................................... عیان کاذب   ۀ زیادی از مد د حسنی کردن عددعوی سی

٩٠   .................................. تحت تربیت شخصی قرار گرفتن به معنی تبعیت از اوست  

٩١   ...... ط حاج مالّ آقاجان   د حسن میرجهانی توس د محمرفع اشتباهی از جناب آقای حاج سی

مه طهرانی جهت اعطای علوم غریبه به ایشان و پاسخ حضرت  دعوت مرحوم میرجهانی از عالّ

مه (ت)  ...................................................................................   ٩٢ عالّ
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اطّالع و اشراف بر نفوس دلیل بر فضیلت شخص نمی شود  ..................................   ٩٣
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٩٦   ........................... تناقض گویی حاج مالّ آقاجان در واسطه نمودن مؤلّف پرواز روح  

٩٨   .................................................. ۀ اطهار¡ و نقد آن   به ائم بحثی در اقسام غلو

مسألۀ خلقت و کیفیت نزول حقیقت وجود و وساطت والیت تکوینیۀ حضرات معصومین       ٩٩

١٠١   ............ دعوت حاج مالّ آقاجان به زیارت مکان  های زیارتی بی اصل و اساس¡ و نقد آن  

١٠٢   .................. به دیدن پیرمرد روشن ضمیر رفتن همان معنای طلب استاد و راهنماست  

١٠٣   ..................................... تقسیم نمودن ظهور امام زمان به ظهور صغری و کبری  
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١٠٥   .......................... استیحاش حاج مالّ آقاجان از تماس گرفتن با اهل عرفان و ارشاد  

١٠٧   .... مکاشفۀ صوری مؤلّف پرواز روح ناشی از شک و شبهه و اعتماد به نفس خویش است  

١٠٨   ............... ک به آیات الهی و روایت معصومین در لزوم اشتغال به ذکر و ورد (ت)   تمس

مصادیقی از ابرازات و اظهاراتی که از اولیای الهی صورت نمی گیرد  ........................   ١١٠

١١٢   .......................... احضار روح شیخ بهایی در محضر یکی از علمای معروف طهران  

١١٢   .......................................... برگزیده ای از احوال حاج حاج آقا اللهیاری ابهری  

١١٥   ........................ د و نماز شب فضیلت ندارد   هدایت و ارشاد و موعظۀ خلق¡ بر تهج

١١٧   ..................................... مباحثۀ حاج مالّ آقاجان با برخی مریدان مرحوم قاضی  

١١٨   .................... خلط و اشتباه مؤلّف پرواز روح در فهم مطالب شاگردان مرحوم قاضی  

١١٨   ......................................................... تفسیر و تبیین حقیقت توحید (ت)  

علّت قطع ارتباط آیة اهللا انصاری همدانی با حاج مالّ آقاجان (ت)  ..........................   ١٢٠

١٢٠   ........................................ علّت قطع ارتباط اولیای الهی با افراد غیر کامل (ت)  

١٢١   ...................... شاگردی مرحوم آیة اهللا بهجت نزد آقا سید عبدالغفّار مازندرانی (ت)  

١٢١   ................... الم (ت)   فهم غیر صحیح حاج مالّ آقاجان از حدیث امام صادق علیه الس

الم هستند (ت)  .....   ١٢٢ ک به والیت معصومین علیهم الس حکمای اسالم و فالسفۀ شیعه متمس

١٢٣   ............................................. عیان سلوکی   وجود خلط الهام با وسوسه در مد

نزاع و عصبانیت حاج مالّ آقاجان با طلبۀ هندی در مسجد سهله  ............................   ١٢٤

١٢٧   ........................ اشکاالت وارد بر حاج مالّ آقاجان در قضیۀ عصبانیت با طلبۀ هندی  

١٢٩   ................................ إخبار حاج مالّ آقاجان از فوت خویش به مؤلّف پرواز روح  

١٣٠   ...................................... توصیه های غلط حاج مالّ آقاجان به مؤلّف پرواز روح  



١٣ فهرست مطالب 

١٣١   .................................. دلیل مخالفت با فلسفه و علوم عقلیه¡ جهل و نادانی است  

١٣٢   .......... اشتباه حاج مالّ آقاجان در تأیید فلسفۀ جدید در مقابل فلسفۀ اصیل اسالمی (ت)  

ار پس از فوت حاج مالّ آقاجان  .................................   ١٣٢ مکاشفۀ میرزا ابوالقاسم عطّ

١٣٣   ........ ت طریق حاج مالّ آقاجان نمی باشد (ت)   ار دلیل بر صح مکاشفۀ میرزا ابوالقاسم عطّ

١٣٣   ........... مگر کوری نمی بینی که مالئکۀ شب باال می روند و مالئکۀ صبح پایین می آیند¿!  

١٣٤   .......... اعتراف مؤلّف پرواز روح بر واقعی نبودن بسیاری از وقایع مطرح شده در کتاب!  

١٣٤   ................... دستور دادن به حاج میرزا تقی زرگری دلیل پذیرش مرید و مرادی است  

١٣٥   ......................... حکایت جوانی که پس از قرائت قرآن به دستور استادش¡ جان داد  

١٣٦   ............................. دستور دادن حاج مالّ آقاجان به همسر حاج میرزا تقی زرگری  

١٣٧   ..................................... حاج مالّ آقاجان گاهی کارهای خالف هم انجام می داد  

١٣٩   ............................. انگیزۀ دستگیری مؤلّف پرواز روح از شیفتگان و دل سوختگان  

لزوم پیروی جاهل از عالم بنابر فطرت و عقل و شرع  .......................................   ١٤٠

تقسیم بندی مردم در اتیان عبادات و افعال به سه قسم  .......................................   ١٤٢

ل اهللا تعالی فرجه  ..........   ١٤٢ سفارش مرحوم آیة اهللا کوهستانی برای مالقات با امام زمان عج

١٤٣   ....................... مکاشفۀ دختر چهارده سالۀ مشهدی دربارۀ مرحوم آیة اهللا کوهستانی  

١٤٤   .............................................   Z5 4 3[ بحثی در تفسیر آیۀ شریفۀ

١٤٥   ................................. نظر آیة اهللا کوهستانی دربارۀ فلسفۀ یونان و وحدت وجود  

مه به نظر آیة اهللا کوهستانی دربارۀ فلسفه و وحدت وجود  ................   ١٤٥ پاسخ مرحوم عالّ

١٤٦   ....... الم   ت به طواف جنازه اش در حرم امام رضا علیه السفوت مرحوم کوهستانی و وصی

١٤٧   ...................... مه در نماز جماعت حاج شیخ حبیب اهللا گلپایگانی   حضور مرحوم عالّ

١٤٧   .................. فات عدیده به محضر امام زمان بوده است   د کوفی صاحب تشر شیخ محم

١٤٨   .............................. سوز و عشق فراوان آقا شیخ علی فرید کاشانی را می گداخت  

ات شیعه است  ...................................................   ١٤٩ ضرورت رجعت از مختصّ

١٥٠   .... عقیدۀ مؤلّف پرواز روح در احاطۀ علمی خداوند و پیامبر اکرم و اوصیای گرامی ایشان  

١٥٠   ............ مه در کیفیت علم الهی و پیامبر اکرم و اوصیای گرامی ایشان   نگرش مرحوم عالّ

١٥١   .......................................... میت دارد   ة اهللا عنوان مقدوصل و لقای حضرت بقی

فهارس عامه     ١٧٢ - ١٥٣

آثار منتشره     ١٨٢ - ١٧٣

 


