
مـا دبیـران قرآن و معارف اسـالمي جـداي از وظایـف اداري و تكالیف حقوقي، 
مسـئولیتي را در پیشـگاه خداوند پذیرفته ایم كه كمتر مسـئولیتي را مي توان با 
آن مقایسـه كـرد. این مسـئولیت همـان راهنمایي و هدایت دینـي دانش آموزان 
اسـت. دانش آمـوزان در معـارف دیـن مـا را متخصـص مي دانند و اگـر در حوزة 
دین سـؤال و شـبهه اي داشـته باشـند، به معلم معـارف خود مراجعـه مي كنند. 
حـال اگـر پاسـخ مسـتدل و قـوي دریافـت كنند، بـدان اعتمـاد مي كننـد، ولي 
اگـر پاسـخ ضعیـف بگیرنـد، ایـن پاسـخ ضعیـف را، در برخـي مـوارد، تنهـا بـه 
حسـاب ناتوانـي دبیـر نمي گذارنـد، بلكـه فكـر مي كننـد دیـن در پاسـخ گویي 

ناتوان اسـت.
بـه هـر ترتیـب، دبیـران معـارف به عنـوان متخصصان دینـي بـه دانش آموزان 
معرفـي شـده اند. همان گونه كـه دانش آموزان، دبیـران ریاضي و شـیمي خود را 
در آن علـوم متخصـص مي داننـد، مـا را هـم در امر دین متخصص مي شناسـند 
و انتظـار دارنـد نیازهایشـان را در ایـن علـم برآوریـم. همان طـور كه گفته شـد، 
اگـر نیازهایشـان برآورده نشـود، عالوه بر تضعیـف جایگاه دبیري مـا، به جایگاه 

دیـن در نـگاه آن ها نیز آسـیب وارد مي شـود.
زمانـي  شـرایط  مي كنـد،  پیچیده تـر  و  را سـخت تر  مسـئولیت  ایـن  آنچـه 
و مكانـي ویـژه اي اسـت كـه دانش آمـوزان مـا در آن قـرار گرفته انـد و فضـاي 
غبارآلـود و پرشـبهه و مسـئله اي اسـت كـه در آن تنفـس مي كننـد. امـروزه 
اشـكاالت و شـبهات پیرامـون دیـن، نـه در الي كتاب هـا و صفحـة مدرسـه ها و 
بـراي دانشـمندان و محققـان، بلكـه در همة فضاهـاي عمومـي و خصوصي و بر 
صفحـة موبایل هـا و در مقابـل دیـد هـر نوجـوان و جوانـي افكنده مي شـوند؛ به 
گونـه اي كـه امـروز یـا ایـن هفتـه شـبهه اي رسـانه اي مي شـود و فردا یـا هفتة 
بعـد شـبهه اي دیگـر بـر سـر زبان هـا مي افتـد. همـة ایـن سـؤال ها و شـبهه ها 
بـه كالس درس معلـم قـرآن و دینـي راه مي یابنـد و ذهـن دانش آمـوزان را بـه 
خـود مشـغول مي كننـد. آنان هنوز پاسـخي براي سـؤال  اول نیافتـه، در معرض 
سـؤال هاي دوم، سـوم و چهـارم قـرار مي گیرنـد و بـه تدریج تصوري مشـوش از 
دیـن در ذهـن آن هـا شـكل مي گیـرد كه اصالح آن به سـادگي میسـر نیسـت.

در شیوة مقابله و پاسخ به سؤال ها، دبیران ما به دو دسته تقسیم مي شوند:
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گروهـي كـه از همـان دوران تحصیـل و از همان ابتداي ورود به شـغل معلمي 
معـارف عـزم خـود را جـزم كـرده بودند تا بـه گونـه اي معـارف را تدریس كنند 
كـه حداقـل اكثریـت كالس را نسـبت بـه مسـائل قانـع و تفكر عمیـق دیني را 
بـه مخاطبـان منتقل كننـد. این گـروه از دبیران، بـا مطالعة مسـتمر و پیگیري 
سـؤال ها و یافتـن پاسـخ ها، همراه بـا زمان پیش آمـده و هم اكنون نیـز آمادگي 

خـود را بـراي حـل شـبهه ها و مسـئله ها حفـظ كرده اند.
گروهـي دیگـر دبیرانـي هسـتند  كـه سـال ها از تحصیـل آن هـا گذشـته و 
اشـتغاالت فـراوان، كمتـر بـه آن هـا اجـازة مطالعـه را داده و به تدریـج آمادگي 
الزم را بـراي پاسـخ گویي بـه سـؤال ها از دسـت داده انـد. ایـن گـروه، در آن 
سـال هاي نزدیـك بـه تحصیل، دانشـي متناسـب با سـؤال ها داشـتند و خود را 
در پاسـخ گویي موفـق مي دیدنـد، امـا آهسـته آهسـته از زمان عقـب افتاده اند و 
اكنـون خـود را در مقابـل مسـئله هایي مي بینند كه پاسـخي متقن بـراي آن ها 

ندارنـد. یعنـي دانـش آن هـا از سـؤال ها عقب افتاده اسـت.
با توجه به نكات فوق، چند پیشنهاد تقدیم مي شود:

1. دبیـران جـوان از هم اكنـون پیش بینـي آینـده را بكننـد. مطالعة پیوسـته، 
گرچـه انـدك، میزاني از آمادگـي را افزایش خواهد داد و در پاسـخ گویي به آنان 

كمك خواهـد كرد.
2. در شـرایط فعلـي، كارهـاي انفـرادي فایـدة اندكـي دارنـد. بهتـر اسـت 
همـكاران بـا تقسـیم كار و كار گروهي، راه رسـیدن به پاسـخ هاي دقیق و كامل 
را آسـان تر كننـد؛ با تشـكیل گروه در شـبكه هاي اجتماعي، هم سـؤال هاي روز 

را در اختیـار هـم قـرار دهنـد و هـم پاسـخ ها را ردوبـدل كنند.
دبیرخانـة درس قـرآن و معـارف مي توانـد محـور ایـن برنامه باشـد. همكاران، 
در دبیرخانـه حتمـًا در شـبكه هاي اجتماعـي حضـور دارند. لذا خوب اسـت كه 
ایـن شـبكه را توسـعه دهند و زمینه هاي حضـور فعال همـكاران را فراهم كنند.
3. دوسـتان عزیـز مي توانند از نهادهایي كه هم اكنون در پاسـخ به سـؤال هاي 
مذهبـي فعـال هسـتند، بهـره ببرنـد و بسـیاري از پاسـخ ها را از سـایت هاي آن 

نهادهـا اسـتخراج كنند و در اختیـار دیگر همكاران قـرار دهند.
بـه هـر حـال، مسـئولیت بـزرگ الهـي، در درس قـرآن و معـارف اسـالمي اقتضا 
مي كنـد نگذاریـم سـؤال هاي دانش آمـوزان از معلومـات ما جلـو بیفتد.
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