
 

 تعزیز في فتراضيال و للتعلیم الحضوري المتبادل الدور
 الدینیة الدراسات مستوی

 1)عراق( الحیدري شاکر سید: بتاالك

 المستخلص
 سئلة التياأل بعض عن اجیب ان البسیطة البحثیة الورقات هذه کتابة خالل من حاولت
 من بین اخترته الذي البحث بموضوع معرفتي قدر علی البسیط ذهني لیإ تبادرت

 : يلي کما األسئلة وکانت. المؤتمر في روحةالمط المواضیع
 منه؟ نستفاد وماذا علیه التعرف فتراضياإل العالم .1
 العلم؟ مستوی اصبح اين لیإو الحضوري العلم .2
 فتراضي؟اإل العالم مضار و فوائد .3
عن  الدينیة الدراسات منهج تغییر هو فتراضياإل بالعلم التعامل معني هل .4

 علیها؟ الحداثة ودخول مسارها
 الدينیة؟ الدراسات مستوی خدم فتراضياإل العلم مدی اي لیإ .5

 المتبادل ، الدورالدينیة الدراسات مستوی اإلفتراضي، التعلیم الحضوري، التعلیم: الكلمات المفتاحیة

 المقدمة
 :الکريم القرآن فی سبحانه الله يقول

 قومهم ولینذروا الدین في لیتفقهوا طائفة منهم فرقة کل من نفر فلوال»
 2«.لعلهم یحذرون إلیهم رجعوا إذا

                                                           

 العالمية، قم، ايران، المصطفیفقه األسرة، جامعة في لجنة  سترماجي. 1

alhydrys03@gmail.com 
 .122 ،التوبة. 2
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 -فتراضيإ او کان حضوري -التعلیم فائدة والمعرفة، العلم اهل علی يخفی ال
 يتعلق ومنها والطالب باألستاذ يتعلق ما منها امور عدة لیإ يستند الفائدة مقدار لکن

 البحث هذا في لها نتطرق سوف التي العوامل من ذلك وغیر المادة تقديم بطريقة
 :المهم السؤال لکن لمتواضع،ا

 ؟(فتراضيواإل الحضوري) الطريقتین ستخدامبإ الفائدة نحقق کیف -
 أحد اختیاري عند ذهني لیإ تبادرت التي األسئلة من وغیره السؤال هذا ومن

 للتعلیم المتبادل الدور» موضوع وهو الموقر، المؤتمر لجنة من المقدمة المواضیع
 «.الدينیة الدراسات مستوی تعزيز في فتراضيواإل الحضوري

 :هي واالسئلة
 ومضار؟ فوائد االفتراضي العلم علی التعرف .1
 وصلت؟ اين والی االصالح وحرکات الحضوري العلم .2
 الدينیة؟ الدراسات مناهج تغییر هو االفتراضي بالعلم التعامل معنی هل .3
 الحوزوية؟ الرصانة علی الحفاظ مع التطور من نستفاد کیف .4

. منها ولاأل تناول البحث هذا في فصول ثالثة شکل علی تجابااإل صبحتوأ
 (فتراضیةاإل الفصول ومزايا ومکونات ومصطلحات، تعاريف فتراضياإل العلم)

 صالحیةاإل للحرکات ثالثة امثلة فیه وذکرت الحضوري، العلم عن وتحدث
 .والنتائج المقارنة وقدم ووظیفتها التربیة وذکر

 فتراضيال العلم
ير الی التعلیم في االنترنت شبکة ماستخدا أدی  العملیة في وسريع مذهل تطو

 وقد الصف، غرفة في وانجازها والمتعلم المعلم اداء طريقة في أثر کما التعلیمیة
 تؤثر التي الطريقة يغیر سوف االنترنت في المتعددة االنظمة استخدام ان اوضح

 مع االتصال علی القدرة نللمتعلمی توفر وسوف والعمل الحیاة في التکنلوجیا بها
 نقل علی وتساعدهم وغیرها والمکتبات االبحاث ومراکز والجامعات المدرس
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 االنترنت مع التعامل في الدولي المستوی علی نشأ وقد المعلومات رونش
 .بینها من متنوعة وفلسفات مصطلحات المعلومات، وشبکات

 1اوراق بال عالم .1
 2أسوار بال جامعات .2
 3لمستقبلل التعلیم مؤسسات .3
 4االلکترونیة والجامعات المدارس .4
 االفتراضي التعلم بیانات .5
 االفتراضیة الجامعات .6
 الرقمي المنهج .7
 الذکیة الفصول .8

 واحد مسار في عام بشکل تطبق التي الحديثة التقنیة المصطلحات من وغیرها
 تحقیق خالل من التعلیم عملیة في رئیسي بشکل االلي للحساب توظیف وهو

 معها، والمتعامل المعلومة مصدر بین والتفاعل تصالاإل من فاعلو عال مستوی
 الکثیر شأن شأنها تعاريفها حول اآلراء تباينت فقد المصطلحات هذه لحداثة ونظرا

 فهناك الفصول لهذه اخری مسمیات وهناك المعاصرة، التربوية المصطلحات من
 الی االشارة نود نترنت،اإل وفصول الذکیة والفصول االلکترونیة بالفصول يسمیها من

 .االفتراضیة للفصول التعريفات بعض

                                                           
1. Paper less Word  

2. University without Walls  

3. Learning for the Future  

4. E-School and E-University  



 188/  الدينیة الدراسات مستوی تعزيز يف اإلفتراضي و الحضوري للتعلیم المتبادل الدور

یف  فتراضیةال الفصول تعر
 ولکنها والطالب المعلم وجود حیث من التقلیدية بالفصول شبیهة فصول هي .1

 يتم طريقها وعن مکان او بزمان تتقید ال حیث( االنترنت( العالمیة الشبکة علی
 بواسطة التجمع الطلبة يستطیع بحیث افتراضیة تعلیمیة بیئات استحداث
 . تعاونیة تعلم حاالت في للمشارکة الشبکات

 الندوة او الدرس منظم او المعلم مع التفاعل تتیح الکترونیة انظمة هي .2
 المحتوی( للمحتوی کامل عرض خالل من والصورة بالصوت التعلیمیة
 من مباشره ءالهوا علی )التعلیمیة الندوة او الدرس او التخیلي للفصل التعلیمي

 وبین والمعلم الطلبة بین تفاعلیة مناقشات خالل من او االنترنت شبکة خالل
 .والتفاعل بالتعلم يعرف ما وهو المختلفة المدارس وبین أنفسهم الطلبة

 علی يعتمد الذي التعلیم من النوع ذلك وهو االفتراضي او االلکتروني التعلیم .3
 وبین والمتعلمین المعلمین بین الاالتص في االلکترونیة الوسائط استخدام

 .برمتها التعلیمیة والمؤسسة المتعلمین

 التالیة المکونات من االفتراضي الفصل يتألف عام وبشکل
 )والصورة بالصوت او فقط بالصوت( المباشر التخاطب خاصیة .1
 1الکتابي التخاطب .2
 2االلکترونیة السبورة .3
 (الطلبة بین او والطلبة المدرس ین)ب  توالتطبیقا والبرامج لألنظمة المباشرة المشارکة .4
 3التطبیق تقاسم .5
  4وطلبته المدرس بین مباشرة وتبادلها الملفات ارسال .6

                                                           
1. Text Chat  

2. E-Board  

3. Application Sharing  

4. File Transfer 
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  1واحد ان في الطلبة لمجموع او حدة علی طالب لکل وتواصله المدرس متابعة .7
 2االلکتروني العرض برامج استخدام خاصیة .8
 3التعلیمیة االفالم عرض برامج استخدام خاصیة .9

  4علیها والتصويت المکتوبة االسئلة توجیه یةخاص .10
 5للطلبة المدرس يعرضه لما المتابعة أوامر توجیه خاصیة .11
 6ألکثر او واحد لطالب متصفح ألي الوصول خاصیة .12
 7الفصل من اخراجه او طالب اي لدخول السماح خاصیة .13
 8عدمه او بالکالم السماح خاصیة .14
 9للطباعة السماح خاصیة .15
 10 والکتابیة الصوتیة رةالمحاض تسجیل خاصیة .16

 فتراضیةال الفصول مزایا
 دراسیة قاعات الی تحتاج ال االفتراضیة فالفصول  :التجهیز في الکبیر االنخفاض .1

 .مدرسیة ادوات وال مواصالت الی تحتاج ال انها کما مدرسیة ساحات وال
 .مختلفة اوقات وفي مختلفة جغرافیة اماکن في الطالب من عدد استیعاب .2
 .واعمارهم الطالب عدد حیث من قیود دون التوسیع امکان .3

                                                           
1. Private Message 

2. Power Point Slides 

3. Video Clips 

4. Poll Users 

5. Follow Me 

6. Synchronizer Web 

7. Ban Users 

8. Clear Talk 

9. Print Options 

10. Lecture Recording  
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 ال فهي التعلیمیة االدارة علی االعباء وتقلیل واالستجابة التعامل في العالیة السرعة .4
 .الکتروني بشکل يتم هذا فکل درجات رصد او والغیاب الحضور متابعة الی تحتاج

 مکتبات نم االفتراضیة للقاعات المسخرة المعرفیة االسس من الکبیر الکم .5
 .االنترنت شبکة علی البحث ومراکز وموسوعات

 مما االفتراضیة الدراسة حجرة في النقاش منتديات في عديدة محاور فتح .6
 .خجل او خوف دون المشارکة علی الطالب يشجع

 بشکل يتم هذا کل المستمرة والمتابعة المستمرة واالستجابة المستمر التفاعل .7
 .المدرسیة االدارة علی اعباء اضافة دون الکتروني

 .وتحلیلها المرتدة المعلومات علی بالحصول اإلدارة تتمتع .8
 او المعلم من سواء عالیة تقنیة مهارات الی االفتراضیة الفصول ادارة تحتاج ال .9

 .التعلیمیة االدارة من او الطالب
 والتنظیم الدرجات ورصد والتصحیح بالمراجعة الثقیلة االعباء من المعلم اعفاء .10

 بمستواه واالرتقاء االداء وتحسین المباشرة التعلیمیة لمهامه التفرغ له ويتیح
 .والخبرات المهارات واکتساب المعارف من والنهل الحديثة التقنیات مع والتعامل

 فتراضیةال الفصول انواع
 والبرمجیات االدوات حسب وذلك قسمین الی االفتراضیة الفصول تقسیم ويمکن

 :الفصول هذه يف المستخدمة والتقنیات
  التزامنیة غیر فتراضیةاإل الفصول -
  التزامنیة فتراضیةاإل الفصول -
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 اخری افتراضیة بیئات -
  1فتراضیةال المدرسة .1

 الثالث الصف حتی االطفال رياض مرحلة من للتالمیذ تقدم التي المدارس هي
 )شاتال( کالتخاطب المتزامنة تقنیاتها بکل االنترنت علی معتمدا تعلیما الثانوي

 وصفحات االلکتروني کالبريد متزامنة وغیر االلکتروني، واللوح الفیديو، ومؤتمرات
يب  البريدية المنتديات او والقوائم االخبار، ومجموعات الملفات نقل وبروتوکول الو

 وفي مکان اي من علیه يحصل ان للطالب يمکن بحیث التعلیم يوزع وان وغیرها،
 .سرعة واي طريقة وباي وقت اي

 وجود حیث من التقلیدية بالمدرسة شبیهة مدرسة ا:هبان تعريفها ويمکن
 حیث العالمیة الشبکة علی ولکنها والتعلیمي االداري والسلك والطالب المعلمین

 من المتعددة العالمیة الشبکة التقنیات علی ومعتمدة مکان او بزمان تتقید ال
 .الخ .... تواجبا واداء دروس وقراءة ومنتديات ومؤتمرات تخاطب

 ثم العالمیة الشبکة طريق عن المدرسة هذه الی الدخول الطالب ويستطیع
 :االتیة الجوانب علی عادة يشمل والذي بالمدرسة الخاص الدلیل معرف
  المدرسة في التسجیل طريقة .1
  االفتراضیة الدراسیة الفصول مکونات .2
  المطلوبة الدراسیة المواد قائمة علی التعرف .3
  المدرسیة االختبارات وطريقة تالواجبا اداء .4
 .بهم االتصال وکیفیة والطالب المعلمین علی التعرف .5

 2فتراضیةال الجامعة .2
 التعلیم مستويات اعلی تأمین الی تهدف اکاديمیة مؤسسة هي االفتراضیة الجامعة

 انشاء طريق عن وذلك العالمیة الشبکة بوساطة اقامتهم اماکن في للطالب العالي
                                                           
1. Virtual School 

2. Virtual University 



 192/  الدينیة الدراسات مستوی تعزيز يف اإلفتراضي و الحضوري للتعلیم المتبادل الدور

 جامعة أول انشئت وقد متطورة، شبکة علی تعتمد متکاملة الکترونیة تعلیمیة بیئة
کثر تقدم ومقبولة متکاملة افتراضیة  وهي االنترنت علی دراسیة مادة 600 من أ

 االنترنت علی وموقعها کلورادو دنفر في جوتر جامعة
www.jonesknowledg.com 

 ال االفتراضیة الجامعة ان هو االفتراضیة والجامعة التقلیدية الجامعة ینب والفرق
 الطالب، الی المعلم من مباشر تلقین الی او جدران داخل دراسیة صفوف الی تحتاج

 من وغیرها للتسجیل الجامعة الی الطالب قدوم او االختبار قاعات في الطلبة تجمع او
 وبین بینهم فیما التواصل يکون افتراضیة صفوف في الطالب يجمع وانما االجراءات

 بعد عن االختبارات واجراء االنترنت شبکة علی بهم خاص موقع طريق عن االستاذة
 .دراستهم مدة خالل للجامعة المنتسبون يقدمها التي االبحاث تقويم خالل من

 فتراضيال التعلیم ستخدامإ في والسلبیات یجابیاتال 
 :يلي ما االيجابیات اهم من

 في وخصوصا وقت اي وفي مکان اي من التعلیم علی الحصول امکانیة .1
 .التعلیمیة الخدمات فیها تتوفر ال التي النائیة المناطق

 أولیاء وکذا التعلیمیة العملیة علی القائمین قبل من والطالب التالمیذ مراقبة سهولة .2
 .األولیة مالتعل مراحل في وخصوصا التسرب مشکلة علی التغلب وبالتالي األمور

 .المزدحمة المناطق في وخصوصا التعلم أماکن الی الوصول في المهدر والجهد الوقت توفیر .3
 التعلیمیة للبیئات المادي البناء في تستخدم التي األموال من الکثیر توفیر .4

 التجهیزات في منها االستفادة ويمکن المادية الفراغات تقلص بسبب
 .االفتراضي والتعلم الرقمي للتعلیم المختلفة

 :يلي ما السلبیات اهم من
 أو المعلمین أو الطالب سواء للمستخدمین الرقمي التثقیف الی الحاجة .1

 .األمور أولیاء حتی أو اإلداريین

http://www.jonesknowledg.com/
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 . حالیا واالفتراضیة الرقمیة التجهیزات تکلفة إرتفاع .2
 .قلاال علی األولیة المراحل لمدارس واالفتراضي الرقمي التعلیم تقنیات مناسبة عدم .3
 .والجامعي الثانوي التعلیم بعکس المعلم من مباشرة متابعة تتطلب حیث الوقت هذا في

 الحضوري العلم
 ذکر مع علماء لثالثة الحضورية الدراسة عن امثلة ثالثة الی أتطرق وسوف

 :التطوير ومحاوالتهم الدراسة هذه علی مالحظاتهم
 المظفر محمدرضا .1

 :قال
کثر وانا»  وال لمشروعنا المخاصم موقف وقف ممن کبیرة عةلجما اعذر اخواني أ

 1«.نوايانا حسن الی ويطمئنون نواياهم حسن الی نطمئن الذين سیما
 أن اال االصالحي مشروعه بدء أن بعد کانت الله رحمه للشیخ المقالة هذه

 العلمیة الحوزة في تحقیقها بضرورة أصحابها وإيمان قوتها علی اإلصالحیة الفکرة
 مشکلة تواجههم وکانت ،العالج في المنهجي والتفکیر الوضوح يفقدها انک

 .الدعوة ومجال الدراسة مجال في باتجاهین
 :بمرحلتین ينتظم االشرف النجف في والتدريس الدراسة مجال فان

  والسطوح المقدمات -
  الخارج البحث -

 من شيء الی وتحتاج النقص من شیئا تعاني التي وحدها االولی والمرحلة
 :والتنظیم هالتوجی
  .تزال ال الدراسة من الدور هذا في النجفي الطالب يتلقاها التي المادة حیث من -

 والمنطق والبالغة والصرف النحو دراسة علی تقتصر االحوال من کثیر في
 المواد وهذه االخیرتین، المادتین في توسع مع واالصول، والفقه والتفسیر

                                                           
 .12 .ص، 2004المظفر، . 1
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 بواجبات وحدها تنهض ال طالبال ذهنیة بناء في أهمیة من لها ما علی
 أن الطالب يستطیع وال وتثقیف، وتبشیر ودعوة توجیه من الرسالیة الطالب
 من بدوره القیام اراد لو الدور هذا في يتلقاها التي المادة هذه علی يقتصر

 .نطاق أوسع علی والدعوة التوجیه
 .اطاهايتع التي الدراسیة الکتب أن المظفر الشیخ الحظ االسلوب حیث ومن -

 الغموض طابع علیها يطغی يزال ال الدور هذا في النجفي الطالب
 العبارة فهم في کثیرا جهدا يصرف أن الی الطالب يحوج  مما والتعقید،

 .وتعقید غموض من علیها يظهر وما
 الدعوة أداة أن المظفر الشیخ وجد فقد: والتوجیه الدعوة يخص فیما اما

 :الجانبین هذين في ضعفا تعاني االسالمیة الدعوةو والکتابة الخطابة هي المفضلة
 .النجف في الخطابة أسلوب أن يالحظ الله رحمه کان فقد الخطابة يخص فیما -

 وال الديني بمرکزها يلیق الذي بالشکل النجف برسالة يفي ال الحاضر بوضعها
 آفاق علی يطلع لم ما واسع، نطاق علی اإلسالمي بواجبه يقوم أن للخطیب يتم

 بشؤون الکاملة االحاطة الی باإلضافة التجريبیة، المعرفة وشؤون الحديث فکرال
 .ذلك الی وما وتأريخ وحديث وتفسیر فقه من اإلسالمي الفکر

 .منها تتطلب الدينیة النجف مکانة أن يالحظ کان االسالمیة الکتابة يخص فیما -
 وأن ضر،الحا الشکل من أوسع نطاق علی االسالمي الفکر نشر في تساهم أن

 .والنشر والصحافة والتألیف الکتابة طريق عن منها االسالمیة الدعوة تنطلق

 1الفضلي عبدالهادي .2
 بعدم ورغبته دمللق   هُ تَ إلَف  مجتمعها علی يغلب -محافظة دينیة مدينة باعتبارها -النجف مدينة

 الدين جمال مصطفی السید المرحوم أن اال المدن، من اللون هذا علی يغلب امر وهو مفارقته

                                                           
 .2009: منصور الشیخ، ينظر. 1
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 دفعت التي العوامل بعض يضع النجفي للمجتمع الصفة بهذه اقراره مع المعروف الشاعر
 لحرکة يؤسس أن الی ذلك بعد حداه ما وهذا االنفتاح، الی المنغلق المجتمع هذا أفراد بعض

 :هي الدين جمال السید يذکرها التي والعوامل الدينیة، الجامعة هذه في االصالح
 متنوعةال القراءات -

 والصحف الکتب طريق عن الخارجي بالعالم انغالقها رغم تتصل قارئة مدينة عشناها التي فالنجف
« باء ألف»و لبنان من «قالبر»و «العرفان» ك البلدان مختلف ومن بانتظام تردها التي والمجالت

« الرسالة»ثم «الهالل»و «المقطم»و «والمقتطف»و دمشق، من «العلمي المجمع مجلة»و
 لیست ومجالت صحف نفسها النجف في صدرت کما مصر من «المصري الکتاب»و «الثقافة»و

 .العشرينات في صدرت التيف( النج(کمجلة مجتمعنا يعیشه الذي المتحفظ الشکل علی
  الوافدين ثقافة -

 النجف بمدارس فیتعلق المنغلق، المجتمع هذا في الفکر النفتاح الثاني العامل اما
 تنشا االسالمیة االقطار مختلف من الوافدين من اجیاال تضم دارسالم وهذا الدينیة
 وهذه مدرسة، کل داخل متجانسة مجموعات منهم تکون صداقات بینهم

کثر أو شخص فیها يبرز قد المجموعات  الثقافة من نوع للنجف هجرته قبل له کان أ
 العامة ثقافتهم في فیؤثر بطابعه، معه المتجانسین طبع في االثر له يکون ما الفکر أو

 مولعا المحور هذا کان فاذا حوله، يتحورون فشیئا وشیئا الدراسیة، مقرراتهم خارج
 .کذلك لزمالئه العام الطابع کان القصة أو الشعر أو األدب أو السیاسة او بالفلسفة

 صالحیةاإل الشخصیات وجود -
 بدرجة تمديع العلمیة، المدينة هذه في اصالحیة حرکة أي نشوء بان القول يمکن
 االصالحي، التوجه ذات الکبیرة العلمائیة الشخصیات من مجموعة توافر علی کبیرة

 قد علمیة وحاضرة مدينة أي في االصالح صوت خفوت فإن ذلك من العکس وعلی
 وجود وعدم فیها العلمیة المناخات وسیطرة التقلیدين العلماء بعض هیمنة من ينشأ
 .والتجديد االصالح نهج يتبنی من
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 المحیط بالجو التأثر -
 العالمي، وحتی االسالمي أو العربي محیطها في يحدث بما ما حد الی النجف مدينة تأثرت

 حرکات حدوث في حضورها لها کان الوقت، ذلك في المنطقة تشهدها کانت التي فالتغیرات
 اتوالحرک األحزاب من مجموعة ظهرت فلقد النجف، حوزة في العلمیة البیئة داخل إصالحیة
 .العربیة والمجالت الصحف من والعديد العربي، العالم في الجامعات وانتشرت السیاسیة،

 الفقهي جتهاداإل حرکة تواصل -
 الدور لها کان وقد االمامیة، للشیعة دينیة جامعة أعرق تعد االشرف النجف مدينة
 صلالتوا وهو الحاضر، عصرنا الی الشیعي الفقهي االجتهاد حرکة تواصل في األبرز

 وهذا التشريعیة، العقلیة في کبیرة التغیرات مفتوح األفق يجعل الذي االجتهادي
کثر إصالحیة دعوات ظهور في تأثیره له کان العلمي الجو  ال التي األجواء تلك من أ
 1.2کثیرا عنها تحید أن يمکنها وال المتقدمین فتاوی علی تعیش تزال

 3القطیفي خباز منیر السید .3
 :وجواب سؤال کانت ألنها العبارات نص نقلا ان حاولت وهنا

 التدريس طريقة في تطوير الی تحتاج المقدسة قم في الحوزة ان تعتقد هل
 المنتظمة؟ ام المفتوحة الدراسة لك أفضل وأيهما فیها تدرس التي والکتب

 :مجاالت عدة في تطوير الی تحتاج المناطق جمیع في العلمیة الحوزة في التدريس طريقة ان
 التخصص باب حفت -
 أن الطبیعیة المقايیس بحسب لإلنسان يمکن ال فإنه التخصص باب لفتح بحاجة الحوزة

 کله، الرجال علم وفي کله، االصول علم وفي دياته، الی طهارته من کله الفقه في يبدع

                                                           
  الفضلي. الشیخ وضعها األخیرة الثالثة العوامل. 1

 .21-26. ص، 199۵، الدينجمال. 2

 .200۵، القطیفي خباز: ينظر. 3



197  / ( PURE LIFE, Vol.5. No.15, (Rabi' al-Thani 1440. Azar 1397. December 2018) 

کثر أنها تشعر الذي الحقل الی طاقة کل تتوجه أن فالبد کلها، الفلسفة وفي  براعة أ
 العبادات، کباب متعددة، مجاالت الی الفقه في الباحثون يتنوع وأن فیه، ودقة وعمقا
 والنهي بالمعروف واالمر الديانات ککتاب التنظیمي، الفقه وباب المعامالت، وباب

 .ذلك ونحو المواريث وکتاب المنکر عن

 الدراسیة الكتب صیاغة اعادة -
 التطور مستوی مع ئميتال بما الدراسیة الکتب صیاغة الی بحاجة الحوزة وکذلك
 آراء علی يشتمل بما تکتب أن البد األصول کتب فمثال، العلمیة، للحوزة الفکري

 الخوئي، کالسید بعدهم برز ومن  )العراقي االصفهاني، النائیني،( الثالثة المحققین
 . جمیعا الله رحمهم الصدر، والسید الروحاني، والسید الخمیني، والسید
 من فالبد العلمیة، الحوزة في الخارج للبحث مائدة تأصبح هؤالء أفکار فإن

 حضور بعد دوره يکون کي الخارج البحث في حضوره قبل علیها الطالب اطالع
 .المتفهم المتعلم دور ولیس والناقد المتأمل دور البحث

 القابلیات تنمیة مجال -
 الکثیر أن بمعنی تلقینیة، طريقة العلمیة الحوزات في المنتشرة التدريس طريقة فان

 علمیة مراحل الی وصل ممن کثیر نری لذلك فقط، وکتابته الدرس تسجیل علی يعتمد
 من الطالب علی األساتذة يفرض أن فینبغي بدقة، اآلراء نقد علی قادر غیر متقدمة
 کیفیة منها يتعلم التي والمناقشة المحاورة جلسات في االنخراط العالي السطح مرحلة

 .الکتابة مجال في طاقاته لتقوية متعددة بحوث بکتابة ويطالب وتقويمها، اآلراء نقد
 إشراف تحت القطیف في حوزة إنشاء مؤخرا تم قد بأنه تعلمون کما -

 بالقائمین رأيکم هو وما لها؟ االنضمام تنون هل الطلبة، من مجموعة
 واصوال؟ فقها الخارج لبحث التدريس باب بفتح توجه هناك وهل علیها؟
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 حد في جید مشروع والبحرين واالحساء القطیف في العلمیة زةالحو مشروع إن
 ان أتصور ولکني سنة، اربعین قبل العلمیة بالحوزات عامرة کانت بالدنا فإن ذاته،
 :الیهما االلتفات من البد رکیزتین هناك

 العلمي المرکز مفردات احدی الحوزة .1
 يعنی الذي المرکز وهو ،مفرداته إحدی العلمیة الحوزة تکون علمي لمرکز نحتاج اننا

 واالدبیة الخطابیة المواهب تنمیة خالل من المجتمع في الثقافیة الطاقات بتربیة
 وکیفیة االجتماعیة بالمشاکل المتعلقة البحوث محطة تأسیس خالل ومن والقلمیة،

 الجیدة العقائدية البحوث لجمع أيضا محطة وتأسیس منها، والوقاية عالجها
 نحتاج التي والعلماني االسالمي الفکر بین بالمقارنة تعنی التي الفلسفیة والبحوث

 .العصر هذا في الیها

 اساتذتها بقوة الحوزة قوة .2
 من سمعتها تکتسب إنما العالم في العلمیة الجامعات کسائر العلمیة الحوزة أن هو

 نم سمعتها اکتسبت انما اکسفورد، وجامعة والمعادن، البترول کجامعة أساتذتها، خالل
 بالتدريس المکلفین االساتذة قوة من تنبع القوة وهذه العلمیة والمواد التدريس قوة خالل

 من االستفادة أو للحوزة المعروفة العلمیة الکفاءات ضم من فالبد الجامعة، هذه في
 المراحل وترتیب المدرس، ومواصفات المادة، نوع تحديد مجال في ومشورتهم آرائهم

 .والعمق بالدقة غنیة علمیة وطاقات کفاءات تضم / الله بحمد/ والمنطقة الدراسیة،
 في کبیر تغییر وبدون الثالثة األمثلة هذه اذکر أن حاولت الثاني الفصل في

 المعلومة علی للحفاظ وذلك األخیر، المثال وبالذات العبارة نصوص بعض
 .جهد تحتاج وال الشرح واضحة ألنها وأيضا العبارات في الموجودة

 الحضوري التعلیم حول مالحظاتهم لهم کبار ألساتذة االمثلة لهذه ختیاريا وأن
 موجودة العصر مواکبة أو التکنلوجي التطور استغالل محاوالت ان أبین حتی فقط
 .بالتکنلوجیا العلم خدمة بل التام التغییر يعني ال وهذا اآلن والی قديم زمن منذ
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 ووظیفتها التربیة ماهیة
 هذه علی واستمرارها بقائها تحقیق الی االزمنة جمیع في نسانیةاال الجماعات تهدف

 کان قصیرة االنسانیة الحیاة کانت ولما ا،وعاداته ونظمها قیمها بقاء الی األرض،
 أصبح وبهذا الصاعد، الجیل الی واستمراره بقائه أسباب يصل أن القديم الجیل علی

 التي للتربیة هدفا يکون لكوبذ البقاء، ذلك لتحقیق الوسیلة هو الصاعد الجیل
 .الجديد الجیل من المجتمع افراد بتعلیم تتعلق التربیة ألن واالستمرار البناء تحقق

 انها ذلك علی ويترتب معین اتجاه ذات لألفراد تنمیة عملیة بذلك والتربیة
 علی تقوم أي العملیة، بهذه يمر الذي الشخص يوجه تربوي وکیل الی تحتاج

 .اإلنسانیة طبیعة تشکل التي التربوية والوسیلة لمیذالت وهما أساسین
 ووسیلة الثقافي النقل عملیة علی تماما متوقف االنسانیة المجتمعات فوجود

 .التربیة من نوعین وهنالك التربیة هي النقل
 المقصودة -
  المقصودة غیر -

 خالل من وتعقیده الثقافي التراث تراکم ونتیجة النوعین هذين وتطور لتداخل ونتیجة
 وتخضع )المدرسة ظهرت( بالتدريس الکبار وتخصص التدوين ثم الکتابة اختراع

 مارسته أن لها يسبق لم بما والتطور التغییر من لکثیر الحاضر الوقت في االنسانیة المجتمعات
 نواحي کل شملت التي والتطورات التغیرات هذه اإلنساني، التاريخ فترات من فترة أية في

 والمؤسسات األفراد علی نفسها فرضت والتي واالقتصادية واالجتماعیة ةالسیاسی الحیاة
 .فرضتها التي والمطالب التحديات لمقابلة المسؤولیة مستوی الی بها فارتفعت المختلفة،

 االسالم في التربیة
 فیه والموجودة اإلنسان باطن في الکامنة االنسانیة القابلیات تنمیة هي التربیة

 1.الفعلیة لةمرح الی وإخراجها
                                                           

 .33 ، ص.1413 المطهري،. 1
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 حیث من العالم في الفلسفات کل مع مشترکة قواسم تربطها االسالم في والتربیة
 واألسالیب والوسائل والهدف المصدر حیث من معها تختلف ولکنها العمل آلیات

 ونفسه بربه عالقته خالل من االنسان لحیاة الصحیح البناء وهدفها إلهي فمصدرها
 .الشريفة النبوية والسنة الکريم القران من نابعة ووسائلها وأسالیبها ومجتمعه
 والتي المدرسة انشئت وکیف وظیفتها وبینا التربیة الفصل هذا بداية في ذکرنا

 ابتدائیة دراسة اي( بالجامعات تنتهي حتی المستويات من عدد الی تطورت
 هي التعلیمة المؤسسات هذه ان ذلك من والغاية )الجامعة ثم واعدادية ومتوسطة

 نذکر سوف واآلن البحث موضوع هي التي واالفتراضیة الحضورية للدراسة ساحة
 .ذلك من تمکنا ما قدر علی الدراستین بین المقارنة من شيء

 امنه البد کلمته
 فکل( افتراضیة أو حضورية الدراسة من معین لنوع نمیل اننا يعني ال للمقارنة ذکرنا

 لقول مصداق نکون ان نحاول ولکن )ءوالعلما العلم لخدمة قدمت ما لها طريقة
 :الصادق االمام

ین َبیَن  أمر   لِكن َتفویَض  وال َجبَر  ال»  1«.أمَر

یة الفتراضیة ت  الحضور
 رالمتوف بقدر المعلومات اعطیت هائل بکم المعلومات وفرت 1
 علیها والحفاظ المعلومة دقة الرقابة وجود لعدم /بالمعلومة الدقة عدم 2
 والقدم باالنغالق التمسك الخطرة حداثةال مواکبة 3
 التخصص قلة العلمیة التخصصات کثرة 4
 الحصانة بشرط المحیط مع التفاعل قیاسي بوقت المحیط بالجو التأثر 5
 معینة عناوين علی تقتصر الدراسیة المواد الدراسیة المواد تنوع 6
 األوسع اإلعالم وسیلة الخطابي الوضع کثیرة إعالمیة بطرق المعلومات نشر 7
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 العلما مجالسة خالل من الروحیة الطاقة إمتالك العلماء لمجالسة االفتقار 8
 بالتجهیز أقل التکالیف الرقمیة التجهیزات تکالیف إرتفاع 9

 المدارس عدد بحدود محدود العدد الطلبة من کبیر عدد إستیعاب 10
کثر فتح 11  فقط وسالدر أثناء النقاش أغلب للنقاش محور من أ
 التلقي وطرق للقابلیات تطور تحتاج الرقمي التثقیف الی الحاجة 12
 الدراسیة الکتب صیاغة إعادة األمور من بکثیر األستاذ عن التخفیف 13
 الفقهي االجتهاد حرکة تواصل المختلفة المؤسسات وجود 14

 والنتائج التوصیات
 يوجد وأيضا البحث في أو الجدول في ذکرتها کثیرة وغیرها النقاط هذه -

کثر غیرها  علی قلیلة بها معرفتي أن أو لها التوصل أستطع لم ممن أ
 .اطالعي قدر

 :والمعرفة العلم أهل لدی مقبولة تکون ان عسی المقترحات من نوع أقدم وبهذا -
 الحفاظ مع( الفقهي الشیعي بالتراث تهتم علمیة مراکز استحداث .1

 لجمیع موحدة دراسیة کتب وتصدر )المعلومة رصانة علی
 .والجامعات الحوزات

 الدراسة من نوع کل في القوة نقاط وتعزيز الضعف نقاط معالجة .2
 التربوية المخیمات کثرة علی العمل مثال افتراضیة، أو حضورية
 اإلمکانیة ومعرفة الطلبة واقع علی لالطالع االفتراضیة للدراسة
 .لديهم العلمیة

 الدراسة من للنوعین بها المشارکة علی والحث المؤتمرات توفیر .3
 .األفکار لتالقح فرصة لتکون معا

 منهم والطلب االفتراضیة الدراسة لخريجي الحثیثة المتابعة .4
 .الرصینة الدينیة المؤسسات ضمن بالعمل
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 علی لالطالع العلمیة الحوزة لطلبة الرقمي االنفتاح توفیر .5
 لخال من االفتراضیة الجامعات بذلك وتتکفل الحديثة المجريات

 .لهم دورات
 االفتراضیة الجامعات في للمادة الحوزوي الشرح طريقة ثقافة نشر .6
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 .معايشة فترة ولتکن فتراضیةاإل بالجامعات
 وخلق الحضوري )حسینيال المنبر( الدينیة الخطابة بواقع النهوض .8

 نجد ألننا البیت اهل علوم لنشر مراقب افتراضي حسیني منبر
 أنتج مراقبة غیر حوزوية بروح افتراضي الشباب عند أصبح التوجه

 .کثیرة مشاکل لنا



203  / ( PURE LIFE, Vol.5. No.15, (Rabi' al-Thani 1440. Azar 1397. December 2018) 

 قائمة المصادر

یم .1  .القرآن الكر
 .العربي المؤرخ دار. بیروت: الدیوان(. 1995؛ )مصطفی السید، الدينجمال .2
 .األثیر عبر حوار(. 2005، السید منیر؛ )قطیفيال خباز .3
 .اإلسالمیة الکتب دارتهران:  .كافيال(. 1365الکلیني، محمد بن يعقوب؛ ) .4
 :اسرتنا مجلة. للعتبة الحسینیة العامة االمانة(. 1413المطهري، مرتضی ) .5

 .السابع العدد. سرياأل رشاداإل مرکز
بیروت:  .الجدید ثوبه يف االمامیة عقائد(. 2004رضا؛ )محمد، المظفر .6

 .العربي التاريخ مؤسسة
 وتجدیدالشیخ عبدالهادی الفضلي  (.2009منصور الشیخ، حسین؛ ) .7

 .سالمياإل الفکر لتنمیة . بیروت: مرکز الحضارةالدیني التعلیم مناهج

8. www.jonesknowledge.com 

 

http://www.jonesknowledge.com/



