| هادی ربانی

در سوک فرزند قلم
درگذشت استاد رضا بابایی
225-232

| آینۀپژوهش 182
| سال سیویکم ،شمارۀ 
دوم،
| خـــــرداد وتیـــــــر 1399

ناگتشذگرد
ملق دنزرف کوس رد

226

آینۀپژوهش 182
سال سیویکم ،شمارۀدوم ،خـــــــــردادوتیــــــر 1399

 182آینۀپژوهش
سال سیویکم ،شمارۀدوم ،خـــــــــردادوتیــــــر 1399

227

ناگتشذگرد
ملق دنزرف کوس رد

مرحـوم اسـتاد رضـا بابایـی روز اول خـرداد  1343در خانـوادهای متوسـط در قزويـن دیده به جهان گشـود.
وی دورۀ راهنمايي را در مدرسۀ محمد قزويني تحصيل كرد و ديپلم پايان متوسطه را در رشتۀ تجربی از
دبيرسـتان پاسـداران (شـهيد ميهندوسـت) گرفت .پس از اتمام دبیرسـتان در سـال  1361براي تحصيل
علـوم دينـي وارد حـوزه علمیـه قزو یـن شـد .پس از چند ماه برای ادامه تحصیل عازم مشـهد گشـت .چند
مـاه هـم در ایـن شـهر بـه تحصیـل پرداخـت و در سـال  1362بـه تهـران آمـد .پـس از دو سـال تحصیل دوره
مقدمات در حوزۀ علمیه ولیعصر (عج) ،امام محمدتقی(ع) و شهید بهشتی ،در سال  1364عازم قم
شـد و در مدرسـه حقانی سـکونت گزید .پس از فراگیری دوره سـطح ،چند سـال نیز در درس خارج فقه،
اصول ،تفسیر و فلسفه شرکت جست.
از سال  1370به تدریس درسهای منطق ،فلسفه ،متون عرفانی ،ادبیات فارسی ،عرب و دروس معارف
اسلامی در دانشـگاهها پرداخـت .در دورهای کـه در دانشـگاه آزاد اسلامی اراک بـه تدریـس مشـغول بـود،
سردبیری مجلۀ «صحیفۀ مبین» را از سال  1371تا  1377برعهده داشت .در همین سالها مسئولیت
ویراستاری نشریۀ «کیهان اندیشه» را نیز بر عهده داشت .همچنین چند سالی به ویراستاری نشریۀ «آینۀ
پژوهش» اشتغال اشت .در سال سال « 1383انجمن قلم حوزه» را بنیان گذاشت و تا  1389مسئولیت
این انجمن علمی را بر عهده داشت .افزون بر اینها با مراکز پژوهشی فراوان دیگری نیز همکاری داشت
و به آنان مشاورۀ پژوهشی میداد.
در دهۀ اخیر بیشـتر به كار پژوهش ،نگارش و ویرایش اشـتغال داشـت .برگزاری بیش از سـی دوره کالس
نویسندگی در قم و تهران و شهرهای دیگر ایران ،بخشی از کارنامۀ علمی او است .بیش از سی كتاب و
بيش از  150مقاله (در زمینههای فرهنگی ،ادبی و تاریخی) و بیش از هزار یادداشت در فضای مجازی
و مطبوعـات ،بـه قلـم وی در زمين ههـاي دينشناسـي ،فرهنگـي ،تاريـخ معاصـر ،سیاسـی و ادبـي منتشـر
شده است.
او هیچگاه از پیشـۀ ویراسـتاری کناره نگرفت .وی میتوانسـت فعالیت خود را در پدیدآوردن آثار جدید
متمرکـز کنـد و کارنامـۀ پربارتـری از خـود بر جای بگذارد ،ولی با فداکاری ،بیشـتر اوقات خود را به پیرایش
آثـار دیگـران گذرانـد ،و در حقیقـت ،فقـط مولفان این آثار میدانند که ایشـان چه نقشـی در پدید آمدن یا
ارتقای کیفی آثارشـان داشـته اسـت .برای نمونه ،سرویراسـتاری مجموعۀ دوازده جلدی «دانشـنامۀ امام
علـی(ع) پدیـد آمـده در سـال  1380و بازنویسـی «دانشـنامۀ ری» منتشـره در سـال  1397برعهـدۀ او بـوده
است.
او دربارۀ نوشتههایش در ضمن گفتوگو با خبرگزاری «شفقنا» میگوید« :من عبرت نویسندگان هستم.
من متاسـفانه از کسـانی بودم که زیاد نوشـتم .حدود  ۳۰تا  ۳۳کتاب دارم و در حدود  ۱۵۰مقاله و هزار و
خوردهای یادداشـت دارم که از بخش عظیمی از این نوشـتهها راضی نیسـتم .یا به خاطر سـطح و غنای
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علمـی و یـا متاسـفانه بـه ایـن دلیـل کـه معیشـتی و سفارشـی بودنـد .چـارهای نبـود چـون مـن کار و شـغلی
نداشـتم و نـدارم .مـن در هـر کاری کـه انگیزههـای درونـی داشـتم و نوشـتهام آنهـا را دوسـت دارم .حتـی
ا گـر سـطح پایینـی داشـتند یـا حـرف غلطـی در آنهـا زده شـده باشـد بـاز هـم آنهـا را آثـار خـودم میدانـم و
دوستشـان دارم .کارهایی از جوانی دارم که بسـیار خام هسـتند و دوستشـان ندارم .نمیتوانم مثل برخی
بهـای مـن فرزنـدان من هسـتند و من همه آنها را دوسـت دارم .نـه من برخی از آنها را
از آقایـان بگو یـم کتا 
دوسـت ندارم و حتی یک نسـخه از آنها را نگه نداشـتهام .برخی از سـر نادانی و خام دسـتی نوشـته شـده
اسـت و برخی سفارشـی هسـتند .سفارشـیها کتابهایی هسـتند که اسپانسـر داشـتند ولی در اولویت
مـن نبودنـد و در دسـتور کار مـن نبودنـد و اگـر خـودم بـودم و خـودم هرگـز آن کار را انتخـاب نمیکـردم و
انجـام نمـیدادم .بیشـتر یادداشـتهای خـودم را دوسـت دارم .وقتـی تامـل میکنیـد بـه نکتـه میرسـید و
دسـتآورد نکته یادداشـت و در نهایت مقاله اسـت .یک نکته را نیمتوان کتاب کرد  .هرچند که آقایان
مثل آب خوردن کتاب مینویسند .من درباره آثارم جز اینکه بگویم شرمندهام حرف دیگری ندارم».
اسـتاد رضـا بابایـی در چنـد سـال اخیـر بیشـتر در حـوزۀ فرهنـگ و دینشناسـی مینوشـت و در محافـل
دانشـگاهی بـه سـخنرانی میپرداخـت .وی از روشـنفکران دینـی معاصـر بـه شـمار میآمـد؛ امـا او خـود
میگفت که من بیشـتر دوسـت دارم صدای مردم باشـم و با آنان دربارۀ بایسـتههای فرهنگی و اجتماعی
گفتوگو کنم .وی معتقد بود که همه چیز باید در خدمت انسـان و جامعه باشـد و هیچ چیز در جهان،
ارزش و اهمیـت جـان و مـال انسـانها را نـدارد .بنابرایـن اگـر هـر اندیشـه یـا علـم یـا آییـن و دینـی ،چیزی را
برتـر از جـان و مـان انسـانها قلمـداد کـرد ،دشـمن انسـانیت و مانع رشـد عقالنی و اخالقی جامعه اسـت.
همچنیـن در سیاسـت ،طرفـدار آزادی اندیشـه و دموکراسـی بـود و در حـوزۀ فرهنـگ ،از گفتوگـو و تفکـر
انتقادی حمایت میکرد.
استاد رضا بابایی در چهارده ماه پایان عمرش درگیر بیماری جانکاهی بود و در این مدت رنج بسیاری
کشید .سرانجام در هجدهم فروردین  1399در پنجاه و پنج سالگی در قم دیده از جهان فروبست .پیکر
او بـه زادگاهـش قزو یـن انتقـال یافـت و در آرامسـتان بهشـت معصومـه (چوبیـندر)  -قطعـۀ مشـاهیر  -آرام
گرفت .درگذشت او نه فقط خانوادۀ او را مصیبتزده کرد ،بلکه دوستان و دغدغهمندان عرصۀ علمی،
دینی و سیاسـی کشـور را به سـوک نشـاند .در پی درگذشـت وی دوسـتان و رجال علمی داخل و خارج از
کشور ،باپیامهای تسلیت و اعالمیههایی مقام علمی و خدمات فرهنگی آن مرحوم را ستودند.
دو مـاه پیـش از درگذشـت اسـتاد بابایـی ،در بهمـن  1398مراسـم نکوداشـتی در تجلیـل از خدمـات
فرهنگی ایشان با حضور عالقهمندان ،شاگردان و مدیران فرهنکی کشور و مدیران استان قم در مجتمع
ناشـران قـم برگـزار گردیـد و از کتـاب «فرزنـد قلـم :ارجنامـۀ اسـتاد رضـا بابایـی» کـه شـامل یادداشـتهای
جمعی از دوستان و فرهیختگان کشور دربارۀ او است ،رونمایی شد.
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وی در یکـی از یادداشـتهای دورۀ بیمـار یاش بـا عنـوان «اگـر عمـری باشـد ،چنیـن نوشـت« :اگـر عمری
باشـد پـس از ایـن هیـچ فضیلتـی را همپایـۀ مهربانـی بـا آدمـیزادگان نمیشـمارم .اگـر عمـری باشـد کمتـر
میگو یـم و مینویسـم و بیشـتر میشـنوم و میخوانـم .ا گـر عمـری باشـد دیگـر هیـچ عدالـت کوچکـی را
در هـوس رسـیدن بـه عدالـت بزرگتـر قربانـی نمیکنـم .ا گـر عمـری باشـد از دینهـا تنهـا مذهـب انصـاف
را برمیگزینـم و از فلسـفهها آن را کـه سـربههوا نیسـت و چشـم بـه راههـای زمینـی دارد .اگـر عمـری باشـد
همچنـان بـرای آزادی و آبـادی کشـورم میکوشـم .ا گـر عمـری باشـد خدایـی را میپرسـتم کـه جـز محـراب
ُ
حیرت ،در شان او نیست .اگر عمری باشد هر درختی را که دیدم در آغوش میگیرم ،هر گلی را میبویم و
هر کوهی را بازیگاه میبینم و تنها یک تردید را در دل نگه میدارم ،طلوع خورشید زیباتر است یا غروب
آن  ...اگر عمری باشد ،قدر دوستان و عزیزانم را بیشتر میدانم».
پارهای از ویژگیهای اخالقی و آثار وی را چنین میتوان برشمرد:

یک .ویژگیهای اخالقی
آنچه موفقیت او را دوچندان کرده بود برخورداری از ویژگیهای اخالقی پسندیده بود :تواضع ،مهرورزی،
دلسـوزی ،خیرخواهـی ،احتـرام بـه ه منـوع ،خـوش قولـی ،انضبـاط کاری ،حسـاس بـودن بـه رنـج بشـری،
دلبستگی به گفتوگوی خردمندانه ،پذیرش خطا و عدم اصرار بر اشتباه و . ...
دو .ویژگیهای آثار
یسـرود .همین ویژگی در نثر او تجلی یافته اسـت .با آنکه به
ذوق ادبی وافری داشـت .گهگاه شـعر هم م 
سادهنویسی گرایش داشت ،کالمش آهنگین است .برخورداری نثرش از تصویرسازی و طنز زیرپوستی،
ن قلمـش را جـذاب و دلنشـین میکنـد .ایـن شـاخصهها
صمیمیتـی خـاص بـه نثـرش میدهـد و از همیـ 
نثـر او را برخـوردار از سـبکی و یـژه کـرده بـود کـه سـهل و ممتنـع مینمـود .همچنیـن در چنـد سـال گذشـته
نوشـتههایی با زبان کهن و مضمونی امروزی از زبان شـخصیتی به نام «محمد مهتاب» گزارش میکرد.
بسـیاری میپنداشـتند این حکایتها مربوط قرنهای گذشـته اسـت؛ حال آنکه به قلم او بود و تصمیم
داشت مجموعۀ آنها را به صورت مستقل به چاپ رساند که اجل مهلتش نداد.
سه .آموزش نویسندگی و تدوین متون آموزشی
خدمـت دیگـری کـه وی بـه اهـل قلـم کـرد ،تربیـت یکـی دو نسـل نویسـنده اسـت کـه بسـیاری از آنهـا
هماکنـون در مقـام اسـتادی بـه تدر یـس نویسـندگی مشـغولاند .او در کالسهـای نویسـندگی فقـط بـه
کهـای نوشـتن بسـنده نمیکـرد .راه و روش زیسـتن و چگونـه نگریسـتن بـه پیرامـون خود را هم
بیـان تکنی 
میآموخـت و همیـن تاثیرگـذاری بسـیاری در آینـدۀ شـاگردانش داشـت .همچنیـن چنـد متـن درسـی در
ایـن زمینـه پدیـد آورد کـه فقـر تئور یـک موجـود را تا حدودی جبران کـرد .این آثار هماکنـون از بهترین متون
آموزشی در حوزۀ نویسندگی است.

ناگتشذگرد
ملق دنزرف کوس رد

230

آینۀپژوهش 182
سال سیویکم ،شمارۀدوم ،خـــــــــردادوتیــــــر 1399

چهار .نوشتن در فضای مجازی
از اوائـل دهـۀ هشـتاد کـه و بلا گ نویسـی رواج یافت ،وی شـاید نخسـتین وبال گ نویس حـوزوی بود که در
ایـن حـوزه حضـور جـدی یافـت .نـام وبال گش «سـفینه» نام اشـت .اندک زمانی نگذشـت که نوشـتههای
او در فضـای مجـازی بـه اسـتقبال گراییـد .او بـا شـناخت صحیـح فضـای مجـازی و اقتضائـات آن ،در
ژانـر یادداشتنویسـی بـه قالبـی نـو دسـت یافـت کـه بعدهـا در کانـال تلگرامـش بـه نـام «یادداشـتها» آن
را بـه تکامـل رسـاند .وی در ایـن یادداشـتهای کوتـاه بـه طـرح مباحـث اندیشـگی گونا گـون میپرداخت
کـه درونمایـۀ اغلـب آنهـا موضوعـات فرهنگـی ،تاریخـی و دینشناسـی بـود .بازنشـر ایـن یادداشـتها در
لهـای مختلـف وایبـر و سـپس تلگرام حکایـت از تأثیرگذاری فراوان آنها داشـت .گزیدهای
گرو ههـا و کانا 
از این یادداشتها در کتاب «دیانت و عقالنیت» منتشر شده است که در اندک زمانی به چاپ مجدد
رسـید .او تصمیم داشـت دو مجموعۀ منتخب دیگر از یادداشـتهایش در موضوع «فرهنگ و تاریخ» و
«ادبیات و عرفان» منتشر نماید که عمرش کفاف نداد.
پنج .کالسهای مثنوی خوانی
در چنـد سـال اخیـر بـا سـبکی نـو بـه برگـزاری جلسـات مثنویخوانـی اهتمـام داشـت .ایـن جلسـات بـا
فهـای مختلـف جامعـه همـراه بـود .عالقهمنـدان فـراوان ایـن مباحث
اسـتقبال گسـتردهای از سـوی طی 
کبـار بـا گـرد آمدن در این محفل ،افزون بر خوانش درسـت مثنوی ،از مباحث گونا گون ادبی،
هفتـهای ی 
روانشناختی ،دینشناسی و  ...مرتبط با اشعار هر جلسه ،بهره میبردند و در طول هفته از ارزش معنوی
برگرفته از این جلسـات مشـعوف بودند .او تصمیم داشـت شـرحی متفاوت بر مثنوی ،با سـبک جدیدی
کـه در کالسهایـش پـی میگرفـت ،بنـگارد .یادداشـتهایی هـم فراهـم آورده بـود .ایـن نیـز ناتمـام بمانـد.
نامش جاودان و یادش فروزان باد.

فهرست آثار
 .1ندبههای دلت نگی ،تهران :موعود 80 ،1377 ،ص.
 .2قرآن کتاب زندگی ،قم :هجرت 127 ،1378 ،ص.
 .3پیش شرط های پژوهش در علوم دینی ،تهران :مرکز فعالیتها و پژوهشهای قرآن و عترت،
 213 ،1378ص.
 .4ترنم قرآن در سیره معصومان(ع) ،تهران :هستی نما 101 ،1380 ،ص.
 .5حکایت پارسایان ۱۱۰ :حکا یت عرفانی ،تهران :هستی نما 191 ،1381 ،ص.
 .6علی(ع) ا نسان جا مع ،قم :مؤسس ه فرهنگی سماء 149 ،1381 ،ص.
 .7دینشناسی حافظ ،قم :آیت عشق 264 ،1382 ،ص.
 .8نگاهی به اعجاز بیانی قرآن ،تهران :کانون اندیشه جوان 86 ،1385 ،ص.
 .9حکایات پارسیان :داستانهای عرفانی ،تهران :موفق 36 ،1385 ،ص.
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 .10لوازم التحریر :پایهها و پویههای نویسندگی ،قم :انجمن قلم حوزه 72 ،1385 ،ص.
 .11امام خمینی(رحمهاهلل) از والدت تا والیت ،تهران :موسسه چاپ و نشر عروج،
 .12بهتر بنویسیم
 .13یادداشتها و گفتارههای خارج از نوبت ،تهران :نگاه معاصر 264 ،1390 ،ص.
 .14زیرگنبد نجوا :نیایشنامه ،قم :مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نقش
 .15آیین قلم :جستارهاو گفتارهایی درباره نگارش علمی ،قم :نور مطاف 288 ،1391 ،ص.
 .16داستانهایی از زندگانی علیعلیهالسالم ،قم :سازمان چاپ و نشر دارالحدیث 75 ،1392 ،ص.
 .17فقیـه مجاهـد :درنگـی در زندگـی ،آثـار و اندیشـههای آیهاهلل محمدمهدی آصفی ،قم :مؤسسـه بوسـتان
کتاب 91 ،1393 ،ص.
 .18نوبت عاشقی ،تهران :ستاد اقامه نماز 160 ،1393 ،ص.
 .19لحظه دیدار نزدیک است ،تهران :ستاد اقامه نماز 176 ،1393 ،ص.
 .20محمد (ص)  ،برگزیده خدا :زندگینامه پیامبر اسالم (ص) ،تهران :دلیل ما 301 ،1393 ،ص.
 .21دین و دینداری :پنجاه و پنج یادداشت کوتاه ،قم :هجرت 164 ،1393 ،ص.
 .22پیشوای مومنان :زندگینامه امام علی(ع) ،تهران :دلیل ما 296 ،1393 ،ص.
 .23این پنج تن :درنگی در زندگی و سیره خاندان نبوت عليهمالسالم ،اصفهان :قبسات،1395 ،
 352ص.
 .24بانوی اسالم :زندگینامه فاطمهزهرا(علیه السالم) ،تهران :موسسه فرهنگی دین پژوهی بشرا،
 .25پیشوای صالحان :زندگینامه امامحسن مجتبی(ع) ،تهران :دلیل ما 184 ،1395 ،ص.
 .26چـو تختـه پـاره بـر مـوج  :یادداشـتهایی در گسـتره فرهنـگ ،اندیشـه و ادب ،ایالم :بازاندیشـی،1395 ،
 212ص.
 .27حکایت خوبان :داستانهای زندگی اهل بیت علیهمالسالم ،اصفهان :قبسات 144 ،1395 ،ص.
 .28دو اختر امامت :زندگینامه امام سـجاد و امام محمد باقر علیهاالسلام ،تهران :موسسـه فرهنگی دین
پژوهی بشرا 179 ،1395 ،ص.
 .29رستاخیز خون و خرد :زندگینامه و راهنامه امام حسین(ع) ،تهران :دلیل ما 336 ،1395 ،ص.
 .30زندگی و بندگی بر پایه آموزههای قرآن و حدیث
 .31سفرنامه وصال :درنگی در نماز ،قم :باهوش 167 ،1396 ،ص.
 .32دیانـت و عقالنیـت :جسـتارهایی در قلمـرو دینپژوهـی و آسیبشناسـی دینی ،اصفهـان :آرما،1397 ،
 464ص.
 .33رسـتگاران :راه و رسـم "زندگـی و بندگـی" بـر پایـه آموزههـای قـرآن و حدیـث ،قـم :نـور معـارف،1397 ،
 456ص.
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آثار با همکاری دیگران
 . 1آیهاهلل سیدعبدالکریم موسویاردبیلی رحمهاهلل علیه از نگاه دیگران ،مهدی مهریزی ،رضا بابایی ،قم:
مرکز تنظیم و نشر آثار آیت اهلل العظمی موسوی اردبیلی(ره) 400 ،1396 ،ص.
 . 2دانشـنامه ری ،زیر نظر :محمدی ر یشـهری ،به کوشـش مهدی مهریزی ،رضا بابایی ،محمد قنبری،
قم :سازمان چاپ و نشر دارالحدیث2 ،1398 ،ج.
 . 3دردانـه :حضـرت آیـه اهلل العظمـی حـاج شـیخ محمدتقی بهجت قدس اهلل نفسـه از طلوع تا عروج ،رضا
بابایی ٬محسن ربانی ٬علی ابراهیمی ،قم :شفق 374 ،1389 ،ص.
 . 4حـج  :28گـزارش حـج سـال  1328ه.ق ،رضـا بابایـی ،علیاکبر جوانفکر ،تهران :مشـعر416 ،1387 ،
ص.
 . 5نمازیههـای مانـدگار :گز یـدهای از مقـاالت دانشـوران در آداب باطنـی نمـاز ،تحقیـق و تدویـن محمـد
اسـفندیاری ،رضـا باقریانموحـد ،رضـا بابایـی ،تهران :مؤسسـه فرهنگی دین پژوهی بشـرا592 ،1387 ،
ص.

