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مرحـوم اسـتاد رضـا بابايـی روز اول خـرداد 1343 در خانـواده ای متوسـط در قزويـن دیده به جهان گشـود. 
كرد و ديپلم پایان متوسطه را در رشتۀ تجربی از  یني تحصيل  ی دورۀ راهنمايي را در مدرسۀ محمد قزو و
دبیرسـتان پاسـداران )شـهيد ميهن دوسـت( گرفت. پس از اتمام دبیرسـتان در سـال 1361 براي تحصيل 
علـوم دینـي وارد حـوزه علميـه قزويـن شـد. پس از چند ماه برای ادامه تحصيل عازم مشـهد گشـت. چند 
مـاه هـم در ايـن شـهر بـه تحصيـل پرداخـت و در سـال 1362 بـه تهـران آمـد. پـس از دو سـال تحصيل دوره 
مقدمات در حوزۀ علميه ولی عصر )عج(، امام محمدتقی)ع( و شهيد بهشتی، در سال 1364 عازم قم 
گيری دوره سـطح، چند سـال نيز در درس خارج فقه،  گزید. پس از فرا شـد و در مدرسـه حقانی سـکونت 

اصول، تفسير و فلسفه شركت جست. 

یس درس های منطق، فلسفه، متون عرفانی، ادبیات فارسی، عرب و دروس معارف  از سال 1370 به تدر
یـس مشـغول بـود،  ک بـه تدر كـه در دانشـگاه آزاد اسـامی ارا اسـامی در دانشـگاه ها پرداخـت. در دوره ای 
سردبیری مجلۀ »صحيفۀ مبين« را از سال 1371 تا 1377 برعهده داشت. در همين سال ها مسئوليت 
ويراستاری نشریۀ »كيهان اندیشه« را نيز بر عهده داشت. همچنين چند سالی به ويراستاری نشریۀ »آینۀ 
پژوهش« اشتغال اشت. در سال سال 1383 »انجمن قلم حوزه« را بنيان گذاشت و تا 1389 مسئوليت 
كز پژوهشی فراوان دیگری نيز همکاری داشت  اين انجمن علمی را بر عهده داشت. افزون بر اين ها با مرا

و به آنان مشاورۀ پژوهشی  می داد.

كار پژوهش، نگارش و ويرایش اشـتغال داشـت. برگزاری بیش از سـی دوره كاس  در دهۀ اخير بیشـتر به 
كتاب و  كارنامۀ علمی او است. بیش از سی  نویسندگی در قم و تهران و شهرهای دیگر ايران، بخشی از 
یخی( و بیش از هزار  یادداشت در فضای مجازی  بیش از 150 مقاله )در زمينه های فرهنگی، ادبی و تار
یـخ معاصـر، سياسـی و ادبـي منتشـر  ی در زمينه هـاي دين شناسـي، فرهنگـي، تار و مطبوعـات، بـه قلـم و

شده است. 

ی می توانسـت فعاليت خود را در پدیدآوردن آثار جدید   كناره نگرفت. و او هيچ گاه از پیشـۀ ويراسـتاری 
كاری، بیشـتر اوقات خود را به پیرایش  كارنامـۀ پربارتـری از خـود بر جای بگذارد، ولی با فدا كنـد و  متمركـز 
آثـار دیگـران گذرانـد، و در حقيقـت، فقـط مولفان اين آثار می دانند كه ایشـان چه نقشـی در پدید آمدن یا 
ارتقای كيفی آثارشـان داشـته اسـت. برای نمونه، سرويراسـتاری مجموعۀ دوازده جلدی »دانشـنامۀ امام 
علـی)ع( پدیـد آمـده در سـال 1380 و بازنویسـی »دانشـنامۀ ری« منتشـره در سـال 1397 برعهـدۀ او بـوده 

است.

او دربارۀ نوشته هایش در ضمن گفت وگو با خبرگزاری »شفقنا« می گوید: »من عبرت نویسندگان هستم. 
كتاب دارم و در حدود 150 مقاله و هزار و  یاد نوشـتم. حدود 30 تا 33  كه ز كسـانی بودم  من متاسـفانه از 
كه از بخش عظيمی از اين نوشـته ها راضی نيسـتم. یا به خاطر سـطح و غنای  خورده ای یادداشـت دارم 
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كار و شـغلی  كـه معيشـتی و سفارشـی بودنـد. چـاره ای نبـود چـون مـن  علمـی و یـا متاسـفانه بـه ايـن دليـل 
كـه انگيزه هـای درونـی داشـتم و نوشـته ام آن هـا را دوسـت دارم. حتـی  كاری  نداشـتم و نـدارم. مـن در هـر 
گـر سـطح پايینـی داشـتند یـا حـرف غلطـی در آن هـا زده شـده باشـد بـاز هـم آن هـا را آثـار خـودم می دانـم و  ا
كارهايی از جوانی دارم كه بسـيار خام هسـتند و دوستشـان ندارم. نمی توانم مثل برخی  دوستشـان دارم. 
از آقایـان بگویـم كتاب هـای مـن فرزنـدان من هسـتند و من همه آنها را دوسـت دارم. نـه من برخی از آنها را 
دوسـت ندارم و حتی یک نسـخه از آنها را نگه نداشـته ام. برخی از سـر نادانی و خام دسـتی نوشـته شـده 
كه اسپانسـر داشـتند ولی در اولویت  كتاب هايی هسـتند  اسـت و برخی سفارشـی هسـتند. سفارشـی ها 
كار را انتخـاب نمی كـردم و  گـر خـودم بـودم و خـودم هرگـز آن  كار مـن نبودنـد و ا مـن نبودنـد و در دسـتور 
انجـام نمـی دادم. بیشـتر یادداشـت های خـودم را دوسـت دارم. وقتـی تامـل می كنيـد بـه نکتـه می رسـيد و 
كه آقایان  كرد . هرچند  كتاب  دسـت آورد نکته یادداشـت و در نهایت مقاله اسـت. یک نکته را نيم توان 

كتاب می نویسند. من درباره آثارم جز اینکه بگویم شرمنده ام حرف دیگری ندارم.« مثل آب خوردن 

اسـتاد رضـا بابايـی در چنـد سـال اخيـر بیشـتر در حـوزۀ فرهنـگ و دين شناسـی می نوشـت و در محافـل 
ی از روشـنفکران دینـی معاصـر بـه شـمار می آمـد؛ امـا او خـود  دانشـگاهی بـه سـخنرانی می پرداخـت. و
كه من بیشـتر دوسـت دارم صدای مردم باشـم و با آنان دربارۀ بایسـته های فرهنگی و اجتماعی  می گفت 
كه همه چيز باید در خدمت انسـان و جامعه باشـد و هيچ چيز در جهان،  ی معتقد بود  كنم. و گفت وگو 
گـر هـر اندیشـه یـا علـم یـا آيیـن و دینـی، چيزی را  ارزش و اهميـت جـان و مـال انسـان ها را نـدارد. بنابرايـن ا
برتـر از جـان و مـان انسـان ها قلمـداد كـرد، دشـمن انسـانيت و مانع رشـد عقانی و اخاقی جامعه اسـت. 
گفت وگـو و تفکـر  همچنيـن در سياسـت، طرفـدار آزادی اندیشـه و دموكراسـی بـود و در حـوزۀ فرهنـگ، از 

انتقادی حمایت می كرد.

استاد رضا بابايی در چهارده ماه پایان عمرش درگير بیماری جانکاهی بود و در اين مدت رنج بسياری 
كشيد. سرانجام در هجدهم فروردين 1399 در پنجاه و پنج سالگی در قم دیده از جهان فروبست. پیکر 
او بـه زادگاهـش قزويـن انتقـال یافـت و در آرامسـتان بهشـت معصومـه )چوبیـن در( - قطعـۀ مشـاهير - آرام 
گرفت. درگذشت او نه فقط خانوادۀ او را مصيبت زده كرد، بلکه دوستان و دغدغه مندان عرصۀ علمی، 
ی دوسـتان و رجال علمی داخل و خارج از  دینی و سياسـی كشـور را به سـوک نشـاند. در پی درگذشـت و

كشور، باپیام های تسليت و اعاميه هايی مقام علمی و خدمات فرهنگی آن مرحوم را ستودند.

از خدمـات  بابايـی، در بهمـن 1398 مراسـم نکوداشـتی در تجليـل  از درگذشـت اسـتاد  دو مـاه پیـش 
گردان و مديران فرهنکی كشور و مديران استان قم در مجتمع  فرهنگی ایشان با حضور عاقه مندان، شا
كـه شـامل یادداشـت های  كتـاب »فرزنـد قلـم: ارج نامـۀ اسـتاد رضـا بابايـی«  گردیـد و از  ناشـران قـم برگـزار 

كشور دربارۀ او است، رونمايی شد. جمعی از دوستان و فرهيختگان 
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گـر عمری  گـر عمـری باشـد، چنيـن نوشـت: »ا ی در یکـی از یادداشـت های دورۀ بیمـاری اش بـا عنـوان »ا و
كمتـر  گـر عمـری باشـد  باشـد پـس از ايـن هيـچ فضيلتـی را هم پایـۀ مهربانـی بـا آدمـی زادگان نمی شـمارم. ا
كوچکـی را  گـر عمـری باشـد دیگـر هيـچ عدالـت  می گویـم و می نویسـم و بیشـتر می شـنوم و می خوانـم. ا
گـر عمـری باشـد از دين هـا تنهـا مذهـب انصـاف  در هـوس رسـيدن بـه عدالـت بزرگ تـر قربانـی نمی كنـم. ا
گـر عمـری باشـد  كـه سـربه هوا نيسـت و چشـم بـه راه هـای زمينـی دارد. ا را برمی گزینـم و از فلسـفه ها آن را 
كـه جـز محـراب  گـر عمـری باشـد خدايـی را می پرسـتم  همچنـان بـرای آزادی و آبـادی كشـورم می كوشـم. ا
گر عمری باشد هر درختی را كه دیدم در آغوش می گيرم، هر گلی را می بویم و  حيرت، در شُان او نيست. ا
یگاه می بینم و تنها یک تردید را در دل نگه می دارم، طلوع خورشيد زيباتر است یا غروب  كوهی را باز هر 

گر عمری باشد، قدر دوستان و عزيزانم را بیشتر می دانم.« آن ... ا

ی را چنين می توان برشمرد: پاره ای از ويژگی های اخاقی و آثار و

یک. ویژگی های اخالقی 
آنچه موفقيت او را دوچندان كرده بود برخورداری از ويژگی های اخاقی پسندیده بود: تواضع، مهرورزی، 
كاری، حسـاس بـودن بـه رنـج بشـری،  دلسـوزی، خيرخواهـی، احتـرام بـه هم نـوع، خـوش قولـی، انضبـاط 

گفت و گوی خردمندانه، پذيرش خطا و عدم اصرار بر اشتباه و ... .  دلبستگی به 

دو. ویژگی های آثار 
گه گاه شـعر هم می سـرود. همين ويژگی در نثر او تجلی یافته اسـت. با آن كه به  ذوق ادبی وافری داشـت. 
ساده نویسی گرایش داشت، كامش آهنگين است. برخورداری نثرش از تصويرسازی و طنز زيرپوستی، 
صميميتـی خـاص بـه نثـرش می دهـد و از هميـن  قلمـش را جـذاب و دلنشـين می كنـد. ايـن شـاخصه ها 
كـه سـهل و ممتنـع می نمـود. همچنيـن در چنـد سـال گذشـته  كـرده بـود  نثـر او را برخـوردار از سـبکی ويـژه 
گزارش می كرد.  كهن و مضمونی امروزی از زبان شـخصيتی به نام »محمد مهتاب«  نوشـته  هايی با زبان 
گذشـته اسـت؛ حال آنکه به قلم او بود و تصميم  بسـياری می پنداشـتند اين حکایت ها مربوط قرن های 

كه اجل مهلتش نداد. داشت مجموعۀ آنها را به صورت مستقل به چاپ رساند 

سه. آموزش نویسندگی و تدوین متون آموزشی 
كـه بسـياری از آن هـا  كـرد، تربیـت یکـی دو نسـل نویسـنده اسـت  ی بـه اهـل قلـم  كـه و خدمـت دیگـری 
كاس هـای نویسـندگی فقـط بـه  یـس نویسـندگی مشـغول اند. او در  كنـون در مقـام اسـتادی بـه تدر هم ا
یسـتن و چگونـه نگریسـتن بـه پیرامـون خود را هم  بیـان تکنيک هـای نوشـتن بسـنده نمی كـرد. راه و روش ز
گردانش داشـت. همچنيـن چنـد متـن درسـی در  می آموخـت و هميـن تاثيرگـذاری بسـياری در آینـدۀ شـا
كنـون از بهترين متون             كـرد. اين آثار هم ا یـک موجـود را تا حدودی جبران  كـه فقـر تئور ايـن زمينـه پدیـد آورد 

آموزشی در حوزۀ نویسندگی است.
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چهار. نوشتن در فضای مجازی
ی بود كه در  گ نویس حـوزو ی شـاید نخسـتين وبا گ نویسـی رواج یافت، و كـه وبـا از اوائـل دهـۀ هشـتاد 
گش »سـفينه« نام اشـت. اندک زمانی نگذشـت كه نوشـته های  ايـن حـوزه حضـور جـدی یافـت. نـام وبا
گرايیـد. او بـا شـناخت صحيـح فضـای مجـازی و اقتضائـات آن، در  او در فضـای مجـازی بـه اسـتقبال 
كانـال تلگرامـش بـه نـام »یادداشـت ها« آن  كـه بعدهـا در  ژانـر یادداشت نویسـی بـه قالبـی نـو دسـت یافـت 
گـون می پرداخت  ی در ايـن یادداشـت های كوتـاه بـه طـرح مباحـث اندیشـگی گونا را بـه تکامـل رسـاند. و
یخـی و دين شناسـی بـود. بازنشـر ايـن یادداشـت ها در  كـه درونمایـۀ اغلـب آنهـا موضوعـات فرهنگـی، تار
گروه هـا و كانال هـای مختلـف وايبـر و سـپس تلگرام حکایـت از تأثيرگذاری فراوان آنها داشـت. گزیده ای 
كه در اندک زمانی به چاپ مجدد  كتاب »دیانت و عقانيت« منتشر شده است  از اين یادداشت ها در 
یخ« و  رسـيد. او تصميم داشـت دو مجموعۀ منتخب دیگر از یادداشـت هایش در موضوع »فرهنگ و تار

كفاف نداد. كه عمرش  »ادبیات و عرفان« منتشر نماید 

کالس های مثنوی خوانی پنج. 
در چنـد سـال اخيـر بـا سـبکی نـو بـه برگـزاری جلسـات مثنوی خوانـی اهتمـام داشـت. ايـن جلسـات بـا 
اسـتقبال گسـترده ای از سـوی طيف هـای مختلـف جامعـه همـراه بـود. عاقه منـدان فـراوان ايـن مباحث 
گون ادبی،  گـرد آمدن در اين محفل، افزون بر خوانش درسـت مثنوی، از مباحث گونا هفتـه ای یک بـار بـا 
روانشناختی، دين شناسی و ... مرتبط با اشعار هر جلسه، بهره  می بردند و در طول هفته از ارزش معنوی 
برگرفته از اين جلسـات مشـعوف بودند. او تصميم داشـت شـرحی متفاوت بر مثنوی، با سـبک جدیدی 
كـه در كاس هایـش پـی می گرفـت، بنـگارد. یادداشـت هايی هـم فراهـم آورده بـود. ايـن نيـز ناتمـام بمانـد. 

نامش جاودان و یادش فروزان باد.
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