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دفت ��ر عق ��ل و آی ��ت عش ��ق
گفتگو با رضا بابایی در بارۀ کتاب دینی

دفتر عقل و آیت عشق
گفتگو با رضا بابایی در بارۀ کتاب دینی
تعریف کتاب دینی چیست؟ این پرسش ،به ّ
تصور نویسنده و مخاطب و ناشر ،از «کتاب دینی» باز

توخیزها و تجربههای چنددهه تولید نش���ر کتاب دینی ،چ���ه از درون حوزه و چه خارج از
میگ���ردد .اف 
آن ،مضمون اصلی گفتگوی س���نجه با رضا بابایی است .بابایی ،رئیس پیشین «انجمن قلم حوزه» و
دارای کارنامهای پربار در زمینۀ تحقیق ،نگارش و تدریس شیوههای نوشتن با موضوعات دینی است.

هر وس���یلهای نمیتوان به دین خدمت کرد.
بن���ا ب���ر ای���ن ،فرمهایی که ب���ا روح ی ��ا نصی از
نصوص دین ناسازگارند ،از این تعریف بیرون
میرون���د ،مث���ل فرم���ی ک���ه در آن نویس ��نده،
م���رز خی���ال و حقیق���ت را چن���ان کمرنگ کند
ک���ه خوانن���ده نتواند می���ان حقیق ��ت و تخیل
ً
ف���رق بگ���ذارد و به ای���ن گمان که مث�ل�ا تاریخ
میخوان���د ،در دام تخی�ل�ات نویس ��ندهافتد.
مثل کتاب «مغز متفکر ش���یعه» نوش ��تۀ ذبیح
اهلل منصوری که خیلیها را به خطا انداخت.
چندی پیش ،یکی از واعظان مشهور تهران،
ب���االی منب���ر میگف���ت :اگ���ر میخواهی ��د امام
ص���ادق؟ع؟ را بشناس���ید ،کت���اب «مغز متفکر

کت���اب خ���وب دین���ی ،با ص���رف نظر از
.1
ِ
ّ
محتوای تبلیغی آن ،چهمؤلفههایی دارد؟
بابای���یّ :اول بای���د کت���اب دین���ی را تعری���ف
ّ
کنیم تا به مؤلفههای آن برس���یم .من کتاب

دینی را ه���ر اثری میدانم که هدفی همس���و
و همس���ان با یک���ی از ادیان مرس���وم دارد .در
این تعریف ،قال���ب و فرم اثر ،جایگاهی مهم
ن���دارد .یعنی ش���ما در هر قالب���ی و با هر فرمی
در خدمت یکی از اهداف دین باشید ،کتاب
دینی آفریدهاید؛ البته با دو تبصره:
ً
ّاوال در فرم و قالب ،همین مقدار کافی است
که مخالف روح ادیان نباشد .چون در این جا
هم هدف ،وس���یله را توجیه نمیکند؛ یعنی با
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ش���یعه» را بخوانی���د! تخی���ل ،غی���ر از آمیزش بگوییم هر کتابی که نویسنده یا نویسندگان
نامش���روع خی���ال و واقعی���ت اس���ت .کس���ی با آن ،انگیزهه ��ای دینی دارند ،آن کتاب را باید
تخی���ل مخال���ف نیس���ت؛ ول���ی تخی���ل ،زبان دینی ش���مرد ،ام���ا نه مس���اوی با دی ��ن .البته
ّ
یت ��وان ب ��رای
مؤلفهه���ای حداکث���ری ه���م م 
ویژهای دارد که خواننده را گمراه نمیکند.
تبصره دوم در بارۀ همسویی و همسانی با کت���اب دینی ش���مرد ،همچون :غلب ��ۀ متون و
هر اثری که نص���وص دین���ی در آن ب ��ر متون و
پیامهای دین اس���ت .دین ،چیزی
اس���ت که هر کس���ی از ّ
هدفنخست منابع غیر دینی؛ بازگش ��ت روش ��ن
ظن خ���ود یار
ّ
آن میش���ود .بنا بر ای���ن نمیتوانیم یا یکی از اهداف و ش ��فاف دعاوی کتاب به یکی از
در تعری���ف آن ،ب���ه تواف���ق نهایی و آن،دینشناسی اصول یا ف ��روع دی ��ن؛ برخورداری
باشد ،کتاب از ادبی���ات تربیت���ی و پرهی ��ز از
جهانی برس���یم .در بارۀ کتاب دینی
دینی است؛ انشاءهای ّ
مزورانه و آمرانه.
ش���اید بت���وان گف���ت :ه���ر اث���ری که
هرچندتعریف
ه���دف نخس���ت ی���ا یک���ی از اهداف
نویسندهاشاز
 .2کتابهای���ی ک���ه در ح���دود
آن ،دینشناسی باشد ،کتاب دینی
دین با دیگران نیم ق���رن اخیر ب���ا دغدغۀ ترویج
اس���ت؛ هرچند تعریف نویسندهاش
فرق کند
دین ب���رای عم���وم مردم نوش���ته
از دی���ن ب���ا دیگران فرق کن���د .بنا بر
ای���ن اگر کس���ی در بارۀ آس���مان یا ریس���مان از ش���دهاند ،به نظر ش���ما از نظر متنی (زبان ـــ
موضعی س���خن بگوید ک���ه در گمان او موضع ادبیات) چه ویژگیهایی (ضعف و ّقوتها)
دینی است ،کتاب دینی آفریده است؛ اگرچه داشتهاند؟
بابای���ی :مهمترین ضعف زب���ان و ادبیات
دیگران میتوانند آن را نقد کنند و نشان دهند
که آنچه او به آن رس���یده اس���ت یا خاس���تگاه کتابه���ای دین���ی در چن���د ده ��ۀ گذش ��ته،
تفک���ر او ،بهواقع دین نیس���ت .پ���س مهم در ناهمس���انی آن ب���ا اه���داف دینی اس ��ت .زبان
تعریف کت���اب دینی ،انگیزۀ دینی اس���ت ،نه دین ،زبان تربیتی اس ��ت .بنا ب ��ر این حتی در
مطابقت آن ب���ا حاق دین که در آن همیش���ه کت���اب علمی ــ���ـ دینی بای���د نش���انههای زبان
تربیت���ی هویدا باش���د .به ه���ر حال بای ��د زبان
نزاع بوده است و خواهد بود.
ّ
ّاما در بارۀ مؤلفههای حداقلی کتاب دینی ،کتابی که دربارۀ اقتصاد اسالمی است ،با زبان
بی���ش از ای���ن نمیتوان س���ختگیری کرد که کتابی ک ��ه دربارۀ اقتصاد لیبرالی اس ��ت ،فرق
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همشاگرد و همکالس باشد؛ حتی اگر نویسندۀ
داستان از زبان «دانای کل» سخن میگوید.

کند و این فرق ،بیش���تر در مسئلۀ رویکردهای
زبانی اس���ت .کتاب دین���ی ،هی���چگاه نباید از
مرحل���ۀ توصیه و تربیت فرات���ر برود .برای این
که ف���رق زب���ان تربیتی ب���ا زبان علمی روش���ن
شود ،مثالی میزنم:
اگر کس���ی کتابی در حوزۀ سیاست نوشت و
در آن خواس���ت ثابت کند که دین با سیاس���ت
آمیخته است و سپس خواست نظریۀ مخالف
را رد و نف���ی کن���د ،نبای���د فراموش کند ک���ه او از
موضع و مقام دین سخن میگوید و این موضع
و مق���ام ،اقتض���ای نرم���ی و مهربانی بیش���تری
دارد .یعنی تا آن جا که ممکن است نباید زبان
تربیتی دین فراموش ش���ود؛ ّاما آنچه در بیشتر
ن چنینی دیده میش���ود ،ادبیات
کتابهای ای 
تهاجمی و از موضع باالی آنهاس���ت .این روش
در مجموع و در درازمدت به نفع دین نیست.
به قول حافظ:
ای کــه از بســتر عــقل ،آیــت عشق آمــوزی
ترسم این نکته بهتحقیق ندانی دانست!
در ح���وزۀ ادبی���ات هم ،نویس���ندگان دینی
باید ماهیت ادبیات را ـــ که گزارش هنرمندانه
ّ
گیری معلمان���ه ـــ در نظر
اس���ــــت ،نه موضــــــع ِ
بگیرند .کتابهای ادبی ـــ دینی ،گاهی گارد
آموزگاران���ه میگیرند که برای ردههای ّ
س���نی
الف و ب ،شاید بد نباشد؛ ّاما هر چه مخاطب
بزرگتر میشود ،لحن نویسنده هم باید لحن

 .3ب���رای رفع نارس���اییها و ضعفهای
قل���م نویس���ندگانی ک���ه کت���اب دین���ی تولی���د
میکنند ،چه پیشنهادی دارید؟
بابای���ی :توصی���ۀ ّاول و آخر م ��ن ،مطالعۀ

آث���ار ممت���از اس���ت .البت���ه ن���ه ب���رای پیروی؛
برای آش���نایی .آفت دیگر کتابهای دینی،
ی آنهاست که این س ��الها درد
س���فارشزدگ 
بیدرمان���ی ش���ده اس���ت .کتابه ��ای دینی
در جامعۀ ما رش���د طبیعی ندارن ��د .این همه
ران���ت و حمایت از هر ژانری ،موجب نابودی
آن است .کتاب دینی فقط در میدان رقابت
رش���د میکن���د و اوج میگی���رد .ب ��ا ای ��ن همه
گهوارههایی که برای آن ساختهاند ،به بلوغ
نمیرس���د .حمایت ویژه از ناحی ��ۀ هر نهاد یا
س���اختاری غیر از مخاطب و جیب مخاطب،
حمایت نیست؛ دش���منی پنهان است .بنا بر
ای���ن ب���ه عقیدۀ من ،کت���اب دین ��ی را باید به
ب���ازار و مخاطب س���پرد تا خ���ودش روی پای
خودش بایس���تد و راهش را پی���دا کند؛ وگرنه
همینطور محتاج کمک و دس���تگیری باقی
میمان���د و در نهایت ه���م از رقبای چاال ک و
خودبنیادش عقب میافتد.
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پروندۀ کتابهای کودکونوجوان

• خانههای خدا در کوچههای مردم
• راویان الهی
فاطمی کودک و نوجوان
• شعر
ِ

• تلفیقی از متانت فارسی و فصاحت قرآنی
ش از خدا
• پاسخ کودکانه به پرس 
• نماز شکسته

