
 

 

 

حصينا للمجتمع يحفظـ  مـن عد التعليم الديني ركنا أساسيا في بناء الفرد وحصنا ـي

الضعف والظالل واالنبتات. بمقدار االعتناء ب  )التعليم الديني( وتطويره، يكتسـ  

مـن جهـة أخـرع، عـرف العـالم فـي  الفرد قوة وعزة، والمجتمـع حصـانة ومناعـة.

تصال وتقنية المعلومات حتى را معرفيا رهيبا في تكنولوجيا اإلالعقود األخيرة انفجا

نترنت علـى وجـ  البسـيطة، ومـا يزيـد عـن مليار مستخدم لإلكثر من أ أصبحنا نعّد

أمام هذه الثـورة أربعة مليار مستخدم للهواتف المحمولة، أكثرهم من فئة الشباب. 

االتصالية والمعلوماتية، لم تعد أنظمة التعليم التقليدي، بتقنياتها المحـدودة، قـادرة 

ة، والمرونـة، اة المتسـمة بالسـرععلى تلبيـة متطلبـات العصـر، ومجـاراة نسـي الحيـ

أصبحت منظومة التعليم التقليدي في تراجـع وانحسـار فاسـحة  والتغيرات السريعة.

المجال أمام نوع جديد من التعليم غير التقليـدي متخـذا مـن الفضـاء اإللكترونـي، 

وضعنا هذا الواقـع الجديـد أمـام حقيقـة  بوسائل  الحديثة وتقنيات  المتطورة، إطارا ل .

أسالي ، وتقنيات، ووسائل التعليم اإللكتروني نشأت وتطـورت فـي الغـرب   فادها أّنم

خصوصيات العلوم الدينيـة اإلسـالمية األصـيلة،  راع في نشأتها وتطويرهاُـبمعنى أنها لم ت

كمــا أن إســقاه هــذه األســالي  والتقنيــات،  اتهــا فــي مســألتي الــتعلم والتعلــيم،وال متطلب

دون مراعـاة خصوصـيات التعلـيم الـديني اإلسـالمي يـىدي إلـى واستعمال هذه الوسـائل 
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نتائج عكسية تنحرف ب  )التعليم الـديني( عـن إدراأ أهدافـ ، وتخلـي مشـكالت عديـدة 

كيـف  حنا إذن أمـام معادلـة صـعبة أصـب على المستويات العلمية والتربوية والشـرعية.

ن أن يفقــد يجــاري التعلــيم الــديني نســي الحيــاة، ويلبــي متطلبــات العصــر دو

الحديثـة ضيع أهدافـ ، وسـا الكـم الهائـل مـن التقنيـات ـخصوصيات ، ودون أن ي

كيف نطـوع ونطـور وسـائل الفضـاء اإللكترونـي   بلغة أخرع والوسائل المتجددة.

 ؟ديني وفي المنهج اإلسـالمي األصـيلحتى تتوافي وخصوصيات التعلم والتعليم ال

ية حول بعض قضـايا التعلـيم والـتعلم أحاول في هذه الدراسة تقديم رؤية موضوع

  ذلك عبر اإلجابة عن أسئلة جوهريةالديني في الفضاء اإللكتروني، و

 ؟1عيةوالعلوم الطبي )اإلسالمية(ما هي الفوارق بين العلوم الدينية  -1

 ؟ماذا يترت  عن تلك الفوارق -2

 ؟فضاء اإللكترونيليم الديني في الما هو دور كل من المعلم والوسائل الحديثة في عملية التع -3

 ؟وم الدينية في الفضاء اإللكترونيما هي ضوابا تعلم وتعليم العل -4

ما سيقع طرح  من أفكار ورؤع ال تعني اتخـاذ موقـف سـلبي مـن وسـائل الفضـاء 

اإللكتروني في عمليتي التعلم والتعليم الديني، بقـدر مـا هـو بحـث علمـي، هـاد  

ة لتتوافـي وخصـائص التعلـيم المّهـة تطوير وتطويع هذه الوسائل ورصين عن كيفي

 .ام بوظائف  دون انحراف وال تشوي الديني حتى يتسنى لهذا األخير القي

 ينيالد ميالتعل اتيخصوص ،ثةيالحد الوسائل ،ياإللکترون الفضاء  

                                                           
( ومنها  Sciences Exactesالمقصود بالعلوم الطبيعية ما يطلقون عليها العلوم الصحيحة ) -1

 ولوجيا، والعلوم التجريبية وغيرها.الفيزياء، والكيمياء، والجي
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1

لكل نوع من العلوم خصائص ومميزات قلما تجدها عنـد النـوع ارخـر. للعلـوم الدينيـة 

يزها وتختلف بها عن باقي العلـوم، وجـ  أخـذها بعـين طبيعة، وخصائص، وسمات تم

 االعتبار عند اختيار األسالي  والوسائل التعليمية الدينية.

والعلوم الطبيعية إلـى الـالأ أساسـية،  جاع الفوارق بين العلوم الدينيةيمكن إر

 نتطرق لها بشيء من التفصيل.

 -مياء، والجيولوجيـا وغيرهـا، والكيكالفيزياء -إذا كان مصدر العلوم الطبيعية

هو النظر، والبحث، والتجربـة والتحليـل، فـمن مصـدر العلـوم الدينيـة وأصـلها 

 ومنبعها هو الوحي.

على الوحي المنزل من الحي تعالى والمتمثـل فـي الكتـاب  تقوم العلوم الدينية

 الصامت والكتاب الناطي.

  في شأن  يم الذي يقول اهلل تعالىالكتاب الصامت هو القرآن الكر

«

.»2 

  وأيضا 

«».3 

                                                           
 منظور  العلوم اإلسالمية. -1

 .41-42فصلت   -2

 .3األعراف   -3
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، وفـي روايـات أهـل البيـت طي، فيتمثل فـي سـنة الرسـول األكـرما الكتاب الناأّم

قـول فـي هو التجسيد العملي الجلي لمعـاني القـرآن الكـريم، ي الرسول األعظم

  شأن  اهلل سبحان  وتعالى 

« ».1 

 وأيضا 

«

».2 

 ا ودقيقا لمعاني الكتـاب الحكـيم،تجسيدا عمليا، وفيكما تمثل عترة أهل البيت

أهمهـا ، شـريفةورد الربا بـين الكتـاب والعتـرة فـي كثيـر مـن األحاديـث النبويـة ال

  حديث الثقلين حيث يقول الرسول األعظم

«

».3 

                                                           
  .3-4النجم   -1

 .7الحشر   -2

 .258، ص. 12، ج1416، يالترمذ -3

أخرج هذا الحديث أكابر علماء المذاه  قديما وحديثا في كتبهم من الصحاح، والسنن، 

 ير، والتواريخ وغيرها. والمسانيد، والتفاسير، والس

ربما كانت أوسع معالجة لحديث الثقلين هي التي قدمها العالم الهندي الجليل السيد حامد حسين 

، ذات األجزاء الستة، حيث انتهى «عبقات األنوار»( في موسوعت  الجليلة 1246-1306اللكهنوي )

الالمائة عالم من كبار علماء أن من رواة هذا الحديث أكثر من الالالين صحابيا، وما ال يقل عن ال

أهل السنة. ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة مختلفة، لكنها متحدة في المعنى، وفي ذلك داللة 

 أدلى بمضمون الحديث في مواطن كثيرة ومناسبات عديدة. على أن الرسول األكرم
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من هنا نخلص أن النظر والبحث والتحليل ال تمثل مصدرا للعلوم الدينية، بل هـي مجـرد 

، وروايـات أهـل البيـت نة المصطفى األمـينأدوات تساعد على فهم الكتاب الكريم، وس

 وما يتفرع عن ذلك الفهم من معارف وعلوم وج  العمل بها.، الطاهرين

الفرضية أساس القـوانين الطبيعيـة، وأصـل منشـئها، ووسـيلة تناميهـا وتوسـعها. 

 الفرضية للقوانين الطبيعية كالروح للجسد.

 ى الفرضيات وال تبتعد عن إطارها.إل -قبل التجربة والتحليل -وانين الطبيعيةتستند هذه الق

رتباه الواليي فمن تحليل العلوم الطبيعية يعود إلى نفـس تحليـل الفرضـيات ا اإلنتيجة لهذ

األساسية  وبما أن الفرضيات قابلة للتغيير المستمر، وخاضعة للتبديل الـدائم، وفاقـدة للحكـم 

ــوع  ــت س ــة ليس ــوانين الطبيعي ــان أن الق ــتخلص باطمئن ــا أن نس ــي، بممكانن والتصــديي اليقين

فرضيات فاقدة أساسا للقيمة العلمية بالرغم من التأكيـد علـى الطبيعـة  اعـنُـرات وقتية لصتصّو

 العلمية لهذه القوانين واستثمار نتائجها في المجال العلمي.

سـتنقاص مـن قيمــة منظومـة العلــوم الطبيعيـة، ومـا قدمتــ  وتقدمـ  مــن دون اإل

وأ في بحـ -قة لخصائص هذه القوانينعمخدمات ومزايا لإلنسانية، وبعد دراسة ُم

ة، تقريبيـة، ظنيـ القة أن قـوانين العلـوم الطبيعيـة  نورد بكل -1وإصدارات سابقة لنا

 استنتاجية.ة، احتمالية، اصطالحيل، تتحوتتبدل، 

أساسـا إلـى الكتـاب الكـريم،  –اإلسـالمية  –في مقابل ذلك، تستند العلوم الدينيـة 

لهـذا االرتبـاه الواليـي  والسنة النبوية المطهرة، وروايات أهل العصمة والطهـارة. نتيجـة

فمن مقياس العلوم الدينية من حيث الصواب والخطأ هو الكتاب والسـنة والروايـات، مـا 

ا كـان القـرآن الكـريم خالفا لها فهـو مـردود. ولّمـوافقا لها فهو مقبول، وما كان ُمكان ُم

كلمـة ونـص فيـ ،  عزيز، ال يأتي  الباطل مـن بـين يديـ  وال مـن خلفـ ، وحـي فـي كـّل

                                                           
     ، «ي والعلمعلم السنن اإللهية  اإلعجاز القرآني في الكون والخل»راجع مثال كتابنا   -1
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رة، وروايـات أهـل العصـمة والطهـارة، فـأن طّهـة الُملك الشأن مع السنة النبوّيوكذ

 ال تقبل الظن والشك، وال تحتمل التبديل والتحويل. –اإلسالمية  –العلوم الدينية 

فرق شاسع إذن بين علوم طبيعية تنطلـي مـن الفرضـية، وتـربا صـوابها وخطأهـا 

بحث والنظر، وبين علـوم دينيـة مسـتقاة مـن بنتائج التجربة والتحليل، وما يىول إلي  ال

 مشكاة ربانية، نورانية ال تحتمل الظن، وال مجال للشك والري  فيها.

أمـور مهمـة تتعلـي  -مـن حيـث المصـدر -رئيسـيتترت  علـى هـذا الفـارق ال

 بالوسائل الحديثة المستخدمة في الفضاء اإللكتروني.

ى هذه القدسـية إلـى صـرامة للعلوم الدينية قدسية خاصة، تحتاج المحافظة عل

ال بـد مـن  م والتعلـيم فـي الفضـاء اإللكترونـي،كبيرة، ودقة عالية في عمليتي التعّل

التحري الشديد في اختيار المنهج، والتثبت من أصالة المفاهيم، والحذر الكبير في 

 الوسائل اإللكترونيـة والمواقـع اإلفتراضـية الحديثـة،نقل المعلومات وعرضها عبر 

ن تكون مقررات الدروس، وجميع المعلومات الدينية المخزنة فـي الوسـائا البد أ

ــع اإلاإل ــي مواق ــة، والمعروضــة ف ــت، ووســائل التواصــللكتروني جتمــاعي، اإل نترن

والفضاءات االفتراضية موالقة، مـىطرة، ومصـادق عليهـا مـن طـرف جهـة شـرعية، 

مان سـالمة ذلـك مـن أجـل ضـ علمية، تربوية وإسالمية معروفة وموالوق بهـا، كـل

 المادة المخزنة والمعروضة عقديا، ومنهجيا، وتربويا ولغويا.

تتعدع آالار هذا الفارق طريقة تخزين وعرض المعلومة لتغوص فـي األعمـاق 

متجهة إلى األسس التعليمية التي يج  اعتمادها في عملية التعلم والتعلـيم الـديني 

 في الفضاء اإللكتروني.

ــة التحــد يث، والعــرض وتخــزين المعلومــات علــى حســاب ال يجــ  أن تكــون عملي

بمعنـى يجـ  أن تبقـى  م والتعلـيم الـديني،األسس التعليمية الواج  اعتمادها في عملية التعل

ي عمليـة نظم التعلم والتعليم الـديني مبنيـة علـى رؤيـة إسـالمية خالصـة، وال يجـ  أن تـىد

 المنهج اإلسالمي األصيل. ة عن ـنزالق نحو نظريات غربية منبتالتحديث والعصرنة إلى اإل
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نزالق هو مالحظتنا انشـغال بعـض القـائمين علـى ما يدفعنا للتحذير من هذا اإل

لنظريات الغربية، ومناقشتها، واإلفتتان بها العمل اإلسالمي بالدراسات، والبحوأ وا

على المنـاهج التعليميـة الدينيـة واختيـار الوسـائل  -بطريقة آلية -تمهيدا إلسقاطها

بنظريـات  -لدع البعض منهم -سها، في حين نالحظ عدم اإلهتمام الالزمعلى أسا

عالم ستفادة من توجيهات علماؤنا االيم اإلسالمية األصيلة، وإهمال اإلالتعلم والتعل

في عملية تطوير  وتحديث التعلم والتعليم الديني بحجة أن هـىالء فـي منـأع عـن 

 في غزو كبير لكل بقاع العالم.التطورات العلمية الحديثة المنبثقة من الغرب 

نورد مثاال يبين خطورة اإلسقاه ارلـي والتطبيـي العشـوائي ل سـس التعليميـة الغربيـة 

 1.دون مراعاة خصوصية، ومباد ، وقواعد المنظومة التعليمية اإلسالمية األصيلة

في علم النفس التعليمي الغربي هناأ مبدأ يرع ضرورة فهم المعنى فهما جيدا 

 2.بدء في عملية الحفظقبل ال

لو أسقطنا هذا المبـدأ بطريقـة آليـة وعشـوائية علـى عمليـة حفـظ القـرآن الكـريم 

ل طفال، وج  تأخيرها سنوات حتى يتمكن األطفال من فهم معاني ومضامين اريـات 

القرآنية الشريفة تمهيدا لحفظها  وهذا مخالف تماما لمبدأ ربا النشء بالقرآن الكـريم 

فارهم، فقد أالبتت دراسات عديدة أن للطفولة المبكرة مقدرة كبيرة علـى منذ نعومة أظ

لحفظ فـي الصـغر ا»نا إطالق المقولة المعروفة  الحفظ يج  استثمارها، مما حدا بأسالف

إليـ  علـم الـنفس التعليمـي  كمـا توصـل -«الفهم قبـل الحفـظ»، «كالنقش على الحجر

لعلوم الطبيعية، لكـن ال مجـال لتطبيقـ  فـي مبدأ مهم، نتائج  إيجابية في مجال ا -الغربي

 منظومة التعليم الديني اإلسالمي ألن  يتعارض مع خاصية من خصوصياتها.

                                                           
في التعليم اإللكتروني  بين العلوم الشرعية والعلوم »حول هذا المثال راجع أيضا مقال بعنوان   -1

 82701moslim/net/node/http://al، وارد في موقع المسلم على الرابا التالي  «الطبيعية

، فتحي يونس، محمود كامل، «تعليم اللغة العربية أسس  وإجراءات »انظر كذلك كتاب   -2

 .249، ص. 2، ج1407الكويت،  ورشدي طعيمة، جامعة

http://almoslim/net/node/82701
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 يتمثل في هدف كل منهما. -اإلسالمية -العلوم الطبيعية والعلوم الدينيةالفرق الثاني بين 

كها ومقاديرهـا، ينحصر هدف العلوم الطبيعية في إدراأ جزئيـات الطبيعـة، وإبـراز سـلو

ربـي اإلنسـان الغ -ذلـك مـن أجـل تيسـير معيشـة اإلنسـانوتحصيل عالقاتها وروابطها، كـل 

لقد اكتفت الحضارة الغربية بهذه الدرجة الدنيا مـن العلـوم ألن  وتوفير الرفاهية إلي ، -تحديدا

ضـارات غايتها لم تكن سوع القوة والسيطرة على الطبيعة قصد التحكم فيها للهيمنة علـى الح

 بحثا عن الرفاهية لشعوبها وتحسينا لمستوع معيشتهم. 1المغايرة، وابتزاز مقدراتها

ـالى فـي  -اإلسالمية -ا العلوم الدينيةأّم فهدفها األساسي يتمثل في تحقيي العبوديـة الخالصـة هلل تع

 2.الفرد، والمجتمع، ومجتمعات الشعوب األخرع، بما يحقي السعادة في الدنيا وارخرة

بالمصـطل   «التفقـ  فـي الـدين»د بدقة هدف العلـوم الدينيـة )أو شريفة تحد آية

 وبة حيث يقول اهلل سبحان  وتعالى  من سورة الت 122القرآني(، هي ارية 

«

».3 

 ، على هذه ارية الجليلة فيقول «الميزان»يعق  العالمة الطباطبائي في تفسيره 

ـاد كافـة، بـل  فارية تنهى مىمني سائر البالد غير مدينة الرسـول أن ينفـروا إلـى الجه

 4.الدين، وينفر إلى الجهاد غيرهمللتفق  في  طائفة منهم إلى النبي تحضهم أن ينفر

 الم يمضي ليقول 
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ومعنى ارية ال يجوز لمىمني البالد أن يخرجوا إلى الجهاد جميعـا فهـال 

فرقة من فرق المـىمنين ليتحققـوا  طائفة من كّل نفر وخرج إلى النبي

روا بنشر معارف الـدين الفق  والفهم في الدين، فيعملوا ب  ألنفسهم ولينذ

وذكر آالار المخالفـة ألصـول  وفروعـ  قـومهم إذا رجعـت هـذه الطائفـة 

 1.إليهم لعلهم يحذرون ويتقون

العلـوم الدينيـة بمصـطلحنا أو « التفق  في الدين»تبرز هذه ارية الكريمة أهمية 

ألن فـي تعلـم وتعلـيم أحكـام  -عند فئة من الناس -المعاصر وتقديم  على الجهاد

متثال ألوامره واجتناب نواهي ، وتلك عين حذر وتجن  لعقاب اهلل تعالى باإل دينال

 السعادة الدنيوية واألخروية. 

تعلمنا العقيدة اإلسالمية أن غاية المسـلم فـي هـذه الحيـاة الـدنيا الفـوز برضـاء 

الباري عز وجل وتحقيـي معنـى العبوديـة هلل سـبحان  وتعـالى فـي ذاتـ  ومجتمعـ ، 

 عوب األمم األخرع  قال تعالى ات شومجتمع

«.»2 

 كما جاء في األالر ما معناه 

 .«عبدي خلقتك من أجلي فال تلع  وخلقت الدنيا من أجلك فال تتع »

وتحقيي معنى العبودية هلل تعالى يمر عبر القيام بأعباء االسـتخالف فـي األرض 

 ت  العديدة، استجابة لقول  تعالى العميقة ونشاطا بأبعاده

«.»3 

                                                           
 .419ص.  ،9ج، 1411 الطباطبائي، -1

 .56الذاريات   -2

 .30البقرة   -3
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 وقول  أيضا 

« 

.»1 

وأعباء االستخالف يكون بمعمـار الكـون وفقـا لمـنهج ربـاني سـطره القـرآن الكـريم 

 وبقية عباد اهلل الصالحين. ووضح  أئمة المسلمين وبين  الرسول األمين

  وم الطبيعية وهدف العلوم الدينية.الفرق إذن شاسع جدا بين هدف العل

م الطبيعيــة يقتصــر علــى تــذليل الطبيعــة واالســتفادة مــن إذا كــان هــدف العلــو

خيراتها، بحثا عن رفاهية الشعوب الغربية والرفع من مسـتوع معيشـتهم، حتـى وإن 

عتداء وب األخرع، وابتزاز خيراتهم، واإلأدع ذلك إلى الهيمنة على مقدرات الشع

قى، وأوسـع على حرياتهم وكراماتهم  فمن هدف العلوم الدينية أسمى، وأنبل، وأر

وأشمل ألن  يتضمن تحقيي السعادة في الـدنيا للفـرد وللمجتمـع المسـلم، وكـذلك 

للمجتمعات غير المسلمة، بل يتعدع ذلك لـربا عالقـة سـالم وأمـان مـع الحيـوان 

م النبيلة لإلسالم المحمدي األصيل، ويـدخل فـي ذلـك َـيوالطبيعة، عبر تجسيد الِق

 طبيعية.م وتطوير العلوم الاالجتهاد في تعل

ال يقف هدف العلوم الدينية عنـد المحطـة الدنيويـة، بـل يتعـداها لتحقيـي السـعادة 

 األخروية بمدخال المىمنين الجنة وتجنيبهم نارا تلظى ال يصالها إال األشقى.

 ماذا يترت  عن هذا الفارق ؟ -

 -اإلسالمية -دائرة العلوم الدينية ها أنتترت  عن هذا الفارق أمور عديدة أهّم

بــل، أشــرف، أشــمل، أوســع وال تقتصــر علــى التعلــيم فقــا بــل تتعــداه لتكــوين أن

شخصية الفرد، صقل عقل ، تزكية نفسـ ، تطهيـر فكـره، تصـوي  منهجـ ، تسـديد 

 سلوك  وتنمية قدرات .

                                                           
 .26ص   -1
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  صفة العلم وصفة التربيـة )أو التزكيـة عبارة مختصرة هي علوم تحمل صفتينب

 ة األنبياء والمرسلين.ّمبالمصطل  القرآني(، وفي ذلك إتمام لمه

 في القرآن الكريم قول اهلل تعالى نقرأ 

«

.»1 

 وكذلك 

«

.»2 

هو التعليم والتزكيـة. وردت يتض  جليا أن الهدف من بعثة األنبياء والمرسلين 

التزكية قبل التعليم في مواضع قرآنية محـددة، كمـا ورد التعلـيم قبـل التزكيـة فـي 

موارد أخرع  لهذا التقديم والتأخير في الموارد بعد تفسيري، الخوض في  يخرجنا 

 بحث في محل .عن محدودية هذه الورقات، ينبغي أن ُي

ن إيجـاز الهـدف األساسـي مـن بعثـة استنادا إلى آيات الـذكر الحكـيم، يمكـ

  ن عليهم السالم في بعديم رئيسييناألنبياء والمرسلي

 ،تعليم معارف الدين -1

 .تربية اإلنسان وتزكيت  -2

                                                           
 .129البقرة   -1

 .163آل عمران   -2
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هـذان  ،مهمتان جليلتان بهما يقع صالح النفوس، تمهيدا لصالح البالد والعبـاد

، ومـن بعـدهم الواجبان يقعان في المرتبة األولى على عاتي األنبيـاء علـيهم السـالم

 على عاتي األوصياء المنتجبين، ومن بعدهم على عاتي العلماء العاملين.

العلماء العـاملون، الحـافظون للحـدود، الجـامعون للفضـائل، النـاهون النفـوس عـن زيـ  

ــى صــراه االســتقام ــدون إل ــة، هــماألهــواء، المهت دون  -ة، والمحفوظــون باأللطــاف الرباني

ون السـهر علـى يتولـ -دون غيـرهم -نبيـاء، هـمالتعلـيم بعـد األيتولون أمر التزكيـة و -غيرهم

 يتولون السهر على تطوير المنظومة التعليمية الدينية. -دون غيرهم -التعليم الديني، هم

بيئـة  ،تحتاج التربية إلى بيئة تربوية سليمة تتعدد فيها المواقف، وتبرز فيها القدوة

مع زمالئ  لتقـويم مـا اعـوج مـن السـلوأ، يلتقي فيها المبتد  مع مربي ، ويحتك فيها 

 وتصحي  ما فسد من العادات، وتصوي  ما انحرف من المواقف.

يتمثـل  ،يمثل اللقاء المباشر إذن ركنـا مهمـا فـي العمليـة التربويـة اإلسـالمية األصـيلة

هنا تبـرز مشـكلة  ،اللقاء في الفصل، الزمالء، الحوزة، الجامعة، المسجد، حلقة العلم، المنبر

وفير هـذه لتعليم عن بعد، أو التعليم في الفضاء اإللكتروني، إذا كان ال يطرح على نفس  تـا

هنــا يبـرز مجــال مهـم مــن مجـاالت تطــوير الفضـاء اإللكترونــي البيئـة التربويــة الخاصـة، 

 وتطويع  ليستجي  إلى خصوصية التعليم الديني، ويلبي حاجة مهمة من احتياجات .

اس بالبيئـة التربويـة، وفـي المسـاس بالبيئـة التربويـة هـدم إن حذف اللقاء المباشر مسـ

ألس من أسس التعليم الديني، ألن التربية هي مدخل التعلـيم الـديني وأساسـ . إن الفصـل 

، ألن ذلـك يسـاهم مسـاهمة كبيـرة فـي بـروز أشـباه 1بين التربية والتعليم الديني قتـل لهمـا

األلقـاب العلميـة، وأرفـع المكانـات  المشايخ وأشباه العلمـاء، وهـم أشـخاص نـالوا أعلـى

االجتماعية لكنهم يعانون انحرافا في السلوأ، وانحطاطا في األخالق، ومكـرا فـي التعامـل 

 مع الناس. فما قيمة العالم إذا لم يكن ل  عهد، وال صدق، وال أخالق رفيعة.

                                                           
 .22ص. ، 1412 ،الوفاء دار ، عجيل جاسم النمشي،«طريي البناء التربوي اإلسالمي»راجع أيضا   -1
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فـي الفضـاء اإللكترونـي أن يطوعـوا هـذا بغي للقائمين على التعلـيم الـديني ين

خير، ويطوروا وسائل  لخلي لقاءات دورية يتصل فيها المـتعلم بشـيوخ  ومربيـ ، األ

 يحتك فيها بزمالئ ، ويمارس فيها عملية األخذ والعطاء.

في الفضاء اإللكتروني مدعوون لالستفادة مـن القائمين على التعليم الديني  إّن

هم النبيلـة، هـم الحديثة، خدمة ألهـداف التقنيات العصرية، وتطويع وسائل االتصال

  إلجبار الطلبة على -عبر األجهزة اإللكترونية -مدعوون

 ،مواكبة الدروس والمحاضرات، وجميع األنشطة، مباشرة -1

 ،الدخول في عالقة مباشرة مع مشايخهم ومربيهم -2

 اء األسئلة وتلقي األجوبة مباشرة،إلق -3

 القيام بأعمال جماعية ذات صبغة تربوية. -4

 يمس مضمون كل منهما. -اإلسالمية -العلوم الطبيعية والعلوم الدينيةالث بين الفرق الث

العلوم الطبيعية قابلة في مضـمونها للتغييـر والتبـديل والتطـوير المسـتمر، ألنهـا 

  .انبنت أساسا على الفرضية، خضعت للبحث والنظر والتجربة

وتغييـر العديـد  شهدنا في المجال العلمي الطبيعي تفنيد العديد من النظريـات،

ها مــن مــن القــوانين الطبيعيــة، وقــد نشــهد مســتقبال بطــالن نظريــات أخــرع نعــّد

 ر الوسائل المستعملة.م البحوأ وتطّوالمسلمات، ذلك مرتبا بتقّد

غيـر قابلـة للتبـديل، وال  –مـن حيـث مضـمونها  –ا العلوم الدينية اإلسالمية أّم

 خاضعة للتحويل، وليس بها إمكانية تطوير.

زمان أتيناها من باب العقيدة، فمن هذه األخيرة حقائي إيمانية متعالية على ال إذا

حـرام  إذا جئناها من حيث األحكام، فحـرام محمـد وخارجة عن إطار المكان،

إذا جئناها من باب القيم األخالقيـة،  حالل إلى يوم القيامة،وحالل   إلى يوم القيامة
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الحياء حيـاء تغيـر بـ  الزمـان والمكـان أو لـم فال سلطان للزمان وال للمكان عليها، 

يتغير، والصدق صدق تغير ب  الزمان والمكان أو لم يتغير، وقس على ذلـك جميـع 

إذا نظرنـا إليهـا مـن حيـث العبـادات كالصـالة والزكـاة والصـيام  م األخالقيـة،َيالِق

م والحج وغيرها، فالقيام بها يج  أن يكون بنفس الكيفية، ويخضع لنفس األحكـا

  ا تغير الزمان وتبدل المكان.مهم

أمـا  القيامة، ما أنكره الشرع يبقى منكرا، وما اعتبره معروفا يبقى معرفا إلى يوم

ما يطرأ على حياة الناس، بمرور األزمنة والعصور، من تغير وتطـور وبـروز مسـائل 

عــالم ســالمية حكــم، باســتطاعة العلمــاء االمســتحدالة، فلكــل منــ  فــي الشــريعة اإل

نباه ذلــك الحكــم وفــي ضــوابا اجتهاديــة، وأصــول شــرعية أقرتهــا الشــريعة اســت

 عصر ومصر. اإلسالمية الغراء لتكون صالحة لكل

 ماذا يترت  عن هذا الفارق؟ -

يترت  عن هذا الفارق أمر مهم جدا يتمثل في أن  ال يصـ  اسـتهداف العلـوم الدينيـة 

بـل  تحويـل أو تبـديل أو تطـوير،غييـر أو في مضمونها، وال يجوز المساس من مفاهيمها بت

يج  أن يقتصر مجال التطوير والتحديث على الوسائل المستعملة في تـدوينها، توضـيبها، 

نشرها، تعلمها، تعليمها والتحقيي فيها بطريقة تتماشى وروح العصر، وتجاري تسـارع نسـي 

 ديثة.تصالية الحن أدوار الوسائل اإللكترونية واإلالحياة، وذلك دور كبير ومهم م

والنيـل مـن رسـوف مفاهيمـ ، والعبـث  المساس من مضمون التعليم الـديني إن

بأصالة مناهج  تحـت شـعار إصـالحها، أو تطويرهـا، أو تحـديثها وغيـر ذلـك مـن 

تـراأ الشعارات البراقة يعد جريمـة نكـراء فـي حـي الـدين، وتطـاوال كبيـرا علـى 

 عالم.المراجع العظام والعلماء اال

في الفضاء اإللكتروني أال يخلطوا بـين المسـاس  لى التعليم الدينيبغي للقائمين عين

نحن نبحث عن تطوير الوسيلة حتى تساعد علـى  من قداسة المضمون وتطوير الوسيلة،

 تحقيي أهداف التعليم الديني دون المساس من قداسة مضمون  وجاللة محتواه.
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تعيش البشرية اليوم على وقع الورة كبيرة في مجال االتصاالت أحدالت نقلة نوعية 

  ة على مستوع العقليات والممارسات.وعميق

أدع هذا التغيير الجذري، والتحول العميي إلى خلي فضاءات تعليمية جديدة، واسـتعمال 

جعل كـل ذلـك مـن  واقع،هج بيداغوجية أكثر مالئمة للوسائل إلكترونية حديثة، وابتكار منا

يثيـر هـذا الواقـع الجديـد هـواجس  علية ونجاعة في تحقيي أهـدافها،العملية التعليمية أكثر فا

 ل اإللكترونية الحديثة، من قبيل م بالوسائدة، وأسئلة كثيرة حول عالقة المعلعدي

 ؟ي هذه العملية التغييرية العميقةأين موقع المعلم ف -1

ديثة والتقنيات الجديدة دور المعلم في هل سل  استعمال الوسائل الح -2

 ؟عملية التعليمية الدينيةال

ما هو دور كل من المعلم والوسائل الحديثة في الموقف التعليمي  -3

 ؟منهما الديني، أين تقف حدود كل

تشترأ العلوم الطبيعية مع العلوم الدينية في حقيقة مفادها أن  في مرحلة التأسيس وطور تشكيل 

 البناء الذهني والمعرفي، يحتاج طل  العلم إلى دور كبير، فعال وحاسم للمعلم. عقل المتعلم، و

هذه الحالة تتشارأ فيها جميع العلوم كيفما كان نوعها، لكن حاجة العلـوم الدينيـة 

ز العلـوم الدينيـة علـى ميـإلى التفاعل اإليجابي بين المعلم والمتعلم أل  وأكبر، ألن ما ُي

   صبغة تعليمية وأخرع تربوية. أنها ذات صبغتين -ابنا سابق كما مر -غيرها

ــدريس القواعــد  ــى ت ــة حيــث يســعى إل ــة التعليمي ــي العملي ــم مدرســا ف يكــون المعل

واألحكام وغيرها لتنمية الملكات، صقل المواه ، توجي  األفكار، التأطير علميا ومعرفيـا، 

كمـا يكـون المعلـم مربيـا  م،ما من شأن  أن يرفع من المستوع المعرفي للمـتعل والقيام بكل

في العملية التربوية حيث يسهر على تزكيـة النفـوس، تطهيـر القلـوب، تحسـين األخـالق، 

 لهما.توجي  السلوأ، وجميعها مواطن يكون فيها المربي قدوة ومثاال وُم
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ـا تطـورت  عموما، وفي التعليم الديني خصوصا،للمعلم إذن دور محوري في العملية التعليمية  مهم

  أن يتعاظم دورها على حساب دوره. ل التعليمية ال يمكن لها تعويض دور المعلم، وال يص الوسائ

ضعت فيها اإلمكانات التقنية مهما تطورت تكنولوجيا التربية، واستعملت وسائل متقدمة ُو

 العالية، تبقى خادما تحت تصرف المعلم، تعين  على أداء مهمت  وتساعده على القيام بواجبات .

دأ مــن تطــور تقنــي وتقــدم تكنولــوجي، يبقــى المعلــم هــو المرشــد، مهمــا حــ

يمية فـي الفضـاء اإللكترونـي أو المىطر، القدوة والموج   حتى لو كانت العملية التعل

 فتراضي المتطور فهي تحت إشراف المعلم، خاضعة لتوجيه  ومحتاجة لتأطيره.اإل

أن تعـوض مـا  -دممهما بلغت من تطور وتقـ -ال يمكن لوسائل التعليم الديني

يملك  المعلم المربي من عناصر تربوية، ومواقف إيمانية، وتوجيهات ربانية تساعد 

هـدف العلـوم  المتعلم على تزكيـة نفسـ ، تطهيـر جوارحـ ، وتهـذي  ملكاتـ  ألن

العمـل، والعمـل ال يتأصـل فـي النفـوس إال بالقـدوة الحسـنة،  -اإلسالمية -الدينية

 عبر معلم، عالم، عامل ومجتهد. والقدوة الحسنة ال تكون إال

عـن كـل الحقـوق التـي يجـ  تأديتهـا  في رسالة الحقـوق، تحـدأ اإلمـام السـجاد

 ا في تواصلنا وتعاملنا مع الغير.ألصحابها، بين كيفية أداء هذه الحقوق لتكون لنا هاديا ومرشد

 م فقال لحي المعل في إحدع هذه الحقوق، تطرق اإلمام

1

                                                           
 .116 الهالل، ص. ومكتبة دار درويش، عيسى طاهر ، السيد«زين العابدين الحقوق لإلمام رسالة شرح» مثالً  راجع -1
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عتبارية المهمة م، والمكانة اإلتبرز هذه الوصايا القيمة الكبيرة التي يمثلها المعل

التي يج  أن تكون ل  فـي نفـوس المتعلمـين، وهـذه القيمـة تبقـى الابتـة لـ  مهمـا 

 الوسائل واختلفت الفضاءات.  تطورت

  م، وأالبت ل  جملة من الحقوقبمكانة المعل السجاد أشاد اإلمام

 م،تعظيم  وتبجيل  ألن ل  فضل عظيم على المتعل -1

 ،توقير مجلس العلم، وإعطاء ذلك المجلس ما يستحق  من الهيبة -2

ها، وتعظيم ما يقول  حتى ستماع للمحاضرات، واإلقبال علين اإلحس -3

 ،ستفادة من علوم تحصل اإل

تفري  العقل، وإحضار الفهم، وتذكية القل ، وتجلية البصر، كل ذلك  -4

عد من ـيدخل تحت راية ترأ اللذات والشهوات، وهذه األمور ت

 المقدمات األساسية لحسن الفهم واالستيعاب.

ئل التعليم ال يج  أن يحملنا االنبهار بالتقدم العلمي والتطور التكنولوجي لوسا

على التنكر لدور المعلـم،  -وغيره من الفضاءات الجديدة -فضاء اإللكترونيفي ال

 ستنقاص من قيمت  وتصغير دوره.واإل

 يجـ  أن يكـون الفضـاء نقطة مهمة أخـرع وجـ  اإلشـارة  إليهـا تتمثـل فـي أنـ  ال

وحده طريقا للتعلم وتخريج المختصـين  -سائل  الحديثة وتقنيات  المتطورةبو -اإللكتروني

ــي ال ــة دون الف ــوم الديني ــي هــذا المجــالعل ــى الراســخين ف ــانيون، رجــوع إل   العلمــاء الرب

را ـالمجتهدون، المجاهدون، يج  أن يكون هذا الفضاء بوسائل ، ومناهجـ ، ومـواده مىطـ

 في الفضاء اإللكتروني.  م الدينيوتحت إشراف القائمين على التعلي

لشهادات، وكان لدي  قدرة مهما ارتفع المتعلم في مجال التعليم، وحصل على ا

تقنية عالية في التعليم اإللكتروني، فال قيمـة علميـة لتلـك الشـهادات مادامـت غيـر 

 -فائدة كبيـرة ترجـى مـن تعلمـ  ألنـ  ختصاص، والمعترف بها من طرف ذوي اإل

 يكون مشكلة للدين وليس حال ل . -في أغل  األحيان



28  / ( PURE LIFE, Vol.4.No.10, (Dhu Al-Hijjah1438. Shahrivar 1396. September. 2017) 

ــائل  الحديثــة وتقنياتــ   ــي أن للفضــاء اإللكترونــي، بوس ــك وال اخــتالف ف ال ش

المتطورة، إيجابيات كثيرة في مجال التعلم والتعليم الديني حيث توفر التكنولوجيا 

الحديثة تطبيقات عديدة، منها تقديم المادة التعليمية في صورة مزيج تفاعلي بـين 

تطبيقات النص التشعبي التـي تمكـن المـتعلم مـن  النص والصوت والصورة، ومنها

التنقـل عبـر الـروابا السـريعة إلـى مواضـع أخـرع داخـل الـنص وخارجـ ، ومنهـا 

 التشع  الوسائطي حيث يتم التشع  بجميع أنواع الوسائا ال بالنص فقا.

ال شك كذلك في أن إساءة اسـتعمال هـذا الفضـاء المهـم، وإسـقاه منهجـ  ووسـائل  

  إذن اسـتعمال الفضـاء وجـ ديني تـىدي إلـى نتـائج عكسـية تمامـا،تعليم العلى عملية ال

بضوابا تتماشى وخصوصية التعليم الـديني  -بوسائل  وتقنيات  ومنهج  ورؤاه -اإللكتروني

 خدمة ل هداف الدينية النبيلة، وتجعل من هذه الوسائل خير معين على تحقيقها.

حديد بعض الضوابا التي ينبغي نسعى في هذا الموضع من هذه الدراسة إلى ت

م هـذه نقسـ مهـا فـي الفضـاء اإللكترونـي،مراعاتها فـي تعلـيم العلـوم الدينيـة وتعل

   الضوابا إلى الالأ مجموعات

 في الفضاء اإللكتروني، التعليم الديني تتعلي بالقائمين على  -1

 المتعلمين، تخص -2

 تتعلي بالمعلمين، نستعرضها في شكل نقاه تفصيلية. -3

القيام بدراسات وبحوأ علمية تكشف المشكالت التي تنبع من استعمال  -1

الوسائل الحديثة في مجال التعليم الديني، وتحدد الوسائل والمناهج التي 

تتماشى وخصوصيات هذا التعليم  والسعي إلى إيجاد حلول لهذه 

 .ئص التعليم الدينيل لتستجي  لخصاالمشاكل قصد تطويع الوسائ
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تشجيع الدراسات والبحوأ، في مجال تطبيي الوسائل اإللكترونية الحديثة،  -2

التي تهدف إلى التوفيي بين خصائص العلوم الدينية وخصائص الوسائل 

 .تكفل سالمة المضمون وصحة المنهج الحديثة، ووضع الضوابا التي

ستعمال إل تربوي يتعلم  المتعلم المبتد  السعي إلى إيجاد منهج -3

 الوسائل اإللكترونية. 

نفتاح في ذه الوسائل الحديثة، خصوصا مع اإلإن في اإلمكانيات التي توفرها ه

نترنت، تضع المتعلم أمام قدر عظيم بكة، وسهولة اإلبحار في اإلاستعمال الش

من المعلومات، وكم هائل من األفكار، ومزيج كبير من المفاهيم والثقافات، 

لى تيارات ضالة وتوجهات فاسدة، مما يستوج  على القائمين تلفت انتباه  إ

على التعليم الديني في الفضاء اإللكتروني إعداد منهج تربوي مخصص يرشد 

المبتدئين إلى الطريقة الشرعية الصحيحة في استعمال تلك التقنيات، وخاصة 

 فكرية،صانة العقائدية والسالمة الفي مجال العلوم الدينية، ألن ذلك يوفر الح

السهر على تأهيل المدرسين، وإعداد المناهج، وتطوير األسالي ،  -4

 وتوفير البنية التحتية الضرورية. 

وج  التنبي  على أن كثرة استعمال الوسائل اإللكترونية والتواصلية الحديثة، 

كس  مهارات متعلقة ُـبما لها من قوة جذب، وتأالير، وتطبيقات متنوعة ت

ولكنها ال تساهم في اكتساب المتعلم مهارات عقلية بتلك الوسائل نفسها، 

وفكرية، إال إذا كانت المهارات العقلية والفكرية مدرجة في البرنامج 

 تعليمي المعروض عبر تلك الوسائل.ال

يج  إذن على المنهج التعليمي أن يركز على تخطي تأالير وجاذبية تلك الوسائل 

 عن طريي منظومة التعليم الديني.ا ويسعى إلى زرع المهارات الواج  اكتسابه

ضبا قواعد الختيار الوسائل التعليمية الناجحة والمناسبة لكل مرحلة  -5

من مراحل التعليم الديني، مع التدرج المنهجي للعملية التعليمية الدينية، 
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 في كل -مينومراعاة التناس  بين الوسيلة وقدرات المعلمين والمتعل

 خطاء العلمية والمنهجية والفنية.األ لضمان سالمة المضمون من -مرحلة

ا، والمراجع العظام، والعلماء أهمية أن يكون للجهات الشرعية الموالوق به -6

 لرجوع لطال  العلم والباحث إليها.نترنت يسهل اعالم مواقع على شبكة اإلاال

اإللكترونية  السعي إلى أن ال يكون هناأ إفراه في استعمال الوسائل -7

على حساب الملكات  -بحجة مواكبة التطور -والتواصلية الحديثة

 المطلوب تنميتها في طال  العلم الديني.

لتزام الكلي بالمناهج، والمقررات، واألسالي ، والوسائل، والتعليمات اإل -1

 دها القائمون على التعليم الديني.والنصائ  التي يحد

ن  من أهم شروه األخذ بها   ألصادر العلوم الدينية الموالوق بهاتحري م -2

عتماد على الوسائا اإل ال يص  ن تكون منقولة عن عدول موالوق بهم،أ

اإللكترونية مجهولة المصدر، أو ما كان مصدرها معاد لإلسالم أو حامل 

من  -عبر شبكة اإلنترنت -التلقي كما ال يص  ،لفكر متطرف ومنحرف

لى مناهج غير مقررة عتماد ع، أو معاهد أو أشخاص مجهولة، واإلمواقع

 عتمدة ومطمئن إليها.من جهات م

تجن  اإلبحار أو الخوض في مسائل تطرحها مواقع ال تلتزم بالحكم  -3

ي الشرعي، أو ال تتبع المنهج العلمي الصحي ، أو تخلا بين الح

 والباطل، أو تمزج اليقين بالشك.

تعلم نترنت قبل أن تتكون للماإلدمان على اإلبحار على شبكة اإلتجن   -4

ملكة التمييز الشرعي، ويكون لدي  منهج واض  يىهل  لإلطالع على 

 رق.مختلف التيارات واألفكار والف
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قد يىدي التركيز على الوسائل اإللكترونية والتواصلية، التي تعتمد على  -5

المىالرات الصوتية والمرئية، إلى ضمور قدرة التصور الذهني المجرد 

أكثر على النصوص قراءة، وتفكرا عند المتعلم، لذلك وج  التركيز 

 نمي هذه الملكة.ـوتحليال ألنها ت

المشاركة في دورات تكوينية هدفها الرسكلة وتنمية القدرات التقنية  -1

الستيعاب وحسن التصرف في الوسائل الجديدة، والتكنولوجيا الحديثة 

بتت أن هناأ عدد في مجال التعليم الديني، ألن الكثير من الدراسات أال

كبير من المعلمين في المجال الديني لم يحصلوا على تكوين مالئم، 

فهم بذلك إما محجمون عن استخدام الوسائل التعليمية الحديثة، 

 .والتقنيات الجديدة، وإما يستخدمونها استخداما غير صحي 

حتى خارج  -ل عملية التواصلنترنت تسهإحداأ مواقع على شبكة اإل -2

 .بين المعلم والمتعلم -ضاءات التدريسأوقات وف

تخزين وعرض البحوأ، وكراسات الدروس والمحاضرات على  -3

 الوسائا اإللكترونية حتى يستفيد منها أكبر عدد من المتعلمين.

 للعلوم الدينية قدسية وخصوصيات تحتاج المحافظة عليها إلى صرامة كبيرة ودقة عالية. 

ــي فــي الغــرب مــن جهــة أخــرع، نشــأت وســائل  ــات التعلــيم اإللكترون وتقني

 ، بمعنى أنها لم تراع في نشأتها وتطورها خصوصيات العلومكبيرًا وتطورت تطورًا

 الدينية األصيلة وال متطلباتها.
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يـىدي اإلسـقاه ارلـي للوسـائل اإللكترونيــة الحديثـة، وللتقنيـات الجديـدة، علــى 

جريـد تلـك العلـوم مـن كترونـي إلـى تعمليتي التعلم والتعلـيم الـديني فـي الفضـاء اإلل

نحراف بها عن أهدافها النبيلة، وخلي مشكالت عديـدة علـى المسـتويات قدسيتها، واإل

ة حتـى لذلك وجـ  تطـوير وتطويـع تلـك الوسـائل المهّمـ، العلمية والتربوية والشرعية

 يتسنى لعملية التعليم الديني القيام بوظيفتها المقدسة دون انحراف وال تشوي .

حت هـذه الدراسـة رؤيـة موضـوعية حـول كيفيـة تطـوير وتطويـع وسـائل طر

ج الفضاء اإللكتروني حتى تتوافي وخصوصيات التعلم والتعليم الـديني وفـي المـنه

  اإلسالمي األصيل، فاتض  ما يلي

ال بد من التحري الشديد في اختيار المنهج، والتثبت من أصالة المفاهيم، والحذر الكبير  -1

 نية والمواقع االفتراضية الحديثة.ات وعرضها عبر الوسائل اإللكتروفي نقل المعلوم

ال يج  أن تكون عملية التحديث، والعرض وتخزين المعلومات على  -2

حساب األسس التعليمية الواج  اعتمادها في عملية التعلم والتعليم 

بمعنى يج  أن تبقى نظم التعلم والتعليم الديني مبنية على رؤية  ،الديني

ية خالصة، وال يج  أن تىدي عملية التحديث والعصرنة إلى إسالم

 ة عن المنهج اإلسالمي األصيل.ـنزالق نحو نظريات غربية منبتاإل

ينبغي للقائمين على التعليم الديني في الفضاء اإللكتروني أن يطوعوا  -3

هذا األخير، ويطوروا وسائل  لخلي لقاءات دورية يتصل فيها المتعلم 

 .يحتك فيها بزمالئ ، ويمارس فيها عملية األخذ والعطاءبشيوخ  ومربي ، 

ال يص  استهداف العلوم الدينية في مضمونها، وال يجوز المساس من  -4

بل يج  أن يقتصر مجال  ،مفاهيمها بتغيير أو تحويل أو تبديل أو تطوير

التطوير والتحديث على الوسائل المستعملة في تدوينها، توضيبها، 

يمها والتحقيي فيها بطريقة تتماشى وروح العصر، نشرها، تعلمها، تعل

 .وتجاري تسارع نسي الحياة
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والنيل من رسوف مفاهيم ، المساس من مضمون التعليم الديني  إن -5

والعبث بأصالة مناهج  تحت شعار إصالحها، أو تطويرها، أو تحديثها 

وغير ذلك من الشعارات البراقة يعد جريمة نكراء في حي الدين، 

 عالم.كبيرا على تراأ المراجع العظام والعلماء االوتطاوال 

في الفضاء اإللكتروني أال يخلطوا  بغي للقائمين على التعليم الدينيين -6

نحن نبحث عن  ،بين المساس من قداسة المضمون وتطوير الوسيلة

تطوير الوسيلة حتى تساعد على تحقيي أهداف التعليم الديني دون 

 لة محتواه.س من قداسة مضمون  وجالالمسا

للمعلم دور محوري في العملية التعليمية عموما، وفي التعليم الديني  -7

مهما تطورت الوسائل التعليمية ال يمكن لها تعويض دور  ،خصوصًا

مهما تطورت  ،المعلم، وال يص  أن يتعاظم دورها على حساب دوره

ضعت فيها اإلمكانات تكنولوجيا التربية، واستعملت وسائل متقدمة ُو

ت  تقنية العالية، تبقى خادما تحت تصرف المعلم، تعين  على أداء مهمال

 وتساعده على القيام بواجبات .

ئل ال يج  أن يحملنا االنبهار بالتقدم العلمي والتطور التكنولوجي لوسا -8

على  -وغيره من الفضاءات الجديدة -التعليم في الفضاء اإللكتروني

 يمت  وتصغير دوره.ستنقاص من قم، واإلالتنكر لدور المعل

حددت هذه الدراسة كذلك بعـض الضـوابا التـي ينبغـي مراعاتهـا فـي تعلـيم 

العلوم الدينية وتعلمها في الفضاء اإللكتروني، فكانت ضوابا تتعلي بالقائمين على 

التعليم الديني فـي الفضـاء اإللكترونـي، وأخـرع تخـص المتعلمـين والالثـة تتعلـي 

 نقاه تفصيلية.بالمعلمين، وقع عرضها في شكل 
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