آﯾﺖ اﷲ رﺿﺎ اﺳﺘﺎدي
در ﺳﺎل  1316در ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻼت ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﺳﻪ راه ﺳﯿﺮوس ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﭼﻬﺎر راه ﺷﺪه ،در
ﺧﺎﻧﻮادهاي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ.

در ﺳﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ دﺑﺴﺘﺎن ﺧﺴﺮوي رﻓﺖ و در دوازده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ
را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ .در ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﻫﻤﺎن دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺆﻣﻨﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﯿﻦ اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺎزار
ﺗﻬﺮان و ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺮوي رﻓﺖ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد و ادﺑﯿﺎت ﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﻠﻮم
ﺣﻮزوي را ﻃﯽ دو ﺳﻪ ﺳﺎل در ﺗﻬﺮان در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮوي ،و درس آﯾﺖ اﷲ ﻣﺠﺘﻬﺪي و ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ
ﺗﻬﺮان و ﻣﺴﺠﺪ اﻣﯿﻦ اﻟﺪوﻟﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪارس دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮاً ﺳﺎل  1335ﺑﺎ آﯾﺖ اﷲ ﺧﺮازي ﺑﻪ ﻗﻢ
آﻣﺪه اﺑﺘﺪا در دروس دوره ﺳﻄﺢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و درس را ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻄﻮل ﺗﻔﺘﺎزاﻧﯽ و ﺷﺮح ﻟﻤﻌﻪ ي
ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ .
ﺳﭙﺲ ﺣﺪود ده ﺳﺎل در دروس ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و از ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺘﺎدان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ روزﮔﺎر
ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺮد» .ﻣﻄﻮل«» ،ﺷﺮح ﻟﻤﻌﻪ«» ،رﺳﺎﺋﻞ«» ،ﻣﮑﺎﺳﺐ«» ،ﮐﻔﺎﯾﻪ« و »ﺷﺮح ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ« را در ﻃﻮل
ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺧﻮاﻧﺪه و »ﻣﻌﺎﻟﻢ« را ﭘﯿﺶ اﺳﺘﺎد ﻧﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم ﭼﻮن ذوق
اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪاري از ﺷﺮح ﺗﺠﺮﯾﺪ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از ﺷﺮح ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺳﺒﺰواري
را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ در درس ﺧﺎرج آﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد.
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در ﻧﺠﻒ ﻣﺪﺗﯽ در درس ﺧﺎرج آﯾﺖ اﷲ ﺻﺪر و ﺣﻀﺮت اﻣﺎم)ره( و آﯾﺖاﷲاﻟﻌﻈﻤﯽ ﺧﻮﯾﯽ )ره( اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ )ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻃﻠﺒﮕﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﻮزوي( ،ﺷﻮق ﻓﺮاوان ﺑﻪ
ﮔﺮدآوري ﮐﺘﺐ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آنﻫﺎ داﺷﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﺎن اوج ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ در راه ﺣﻖ ،آﻗﺎي ﻋﻠﯽ
ﻣﻮﺳﻮيﮔﺮﻣﺎرودي در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﻦ ﻧﮕﺎرش و ﻧﺜﺮ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﻢﻫﻤﺮاه دوﺳﺘﺎن در آن
ﮐﻼسﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ در درس اﺧﻼق اﺳﺘﺎدان ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﻬﺮان و ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻼس ﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﻦ ﻧﮕﺎرش و ﻧﺜﺮ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﻌﻠﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

آﻗﺎي اﺳﺘﺎدي در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي در ﺣﻮزه ﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر،
ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺴﯿﺎري را ﭘﺮوراﻧﺪه اﺳﺖ.

اﯾﺸﺎن از آﻏﺎزﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻫﺘﻤﺎم داﺷﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﻢ و ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و
روﺳﺘﺎﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻤﻮده و ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ را ارﺷﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

آﻗﺎي اﺳﺘﺎدي در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﯿﺮوزي اﻧﻘﻼب ،دوﺷﺎدوش ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرزه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ
اﯾﺸﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻘﻼﺑﯽﻫﺎ اﻧﺪك ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ... " :ﻣﻦ از
آن اﻧﻘﻼﺑﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه رﻧﺠﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ" .اﻣﺎ ﻧﻘﺶ اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ .وي ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از راه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از رﻫﺒﺮي ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪاي ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺎره دﺳﺘﺎوردﻫﺎي
اﻧﻘﻼب را ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮن ﻫﺰاران ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻮده ،ﭘﺎس ﻣﯽداﺷﺘﻪ و ﻣﯽدارد.

ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ از ﻃﺮﻓﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آﻣﺎدﮔﯽ اﺳﺘﺎد را
ﺑﺮاي ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﮐﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﻣﮑﺘﻮب در ﭘﯽ داﺷﺖ .آﯾﺖ اﷲ اﺳﺘﺎدي از ﺳﺎل  1350ﺗﺎ ﺳﺎل ﺟﺎري،1391 ،

Page 2 of 3

در ﮐﻨﺎر درس ،ﺑﺤﺚ ،ﺗﺪرﯾﺲ ،ﻣﻨﺒﺮ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮي ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،ﻣﻘﺎﻻت،
ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  500اﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺣﻮزه ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﺧﻄﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺘﺎب و رﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﯿﺶ از  20ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ را ،ﺟﻤﻌﺎً
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  12000ﻧﺴﺨﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ از ده ﺟﻠﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ در ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻮﺳﺴﻪ در
راه ﺣﻖ ﻗﻢ ،ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ ﺣﮑﻢ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب آﯾﺖ اﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪاي ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﻫﺒﺮي در ﺣﺞ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ،ﻋﻀﻮ
ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و اﻣﻨﺎي داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻣﺸﺎوران ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰي و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد
آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮي ،رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻗﻢ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
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