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 العالقات فإن ، لذلك .المهم يعني ، العرق جانب إلى ، الديني االنتماء ، الحديث العالم في .البحث مالءمة .3

 .قصوى أهمية لها ، الثقافات ومتعددة الثقافات متعددة بيئة في وخاصة ، األديان بين العالقات - الطوائف بين

 والمتعددة األعراق متعددة المجتمعات استقرار كبير حد إلى األديان بين العالقات ومحتوى طبيعة تحدد

 في فقط عمليًا ليس األديان بين الحوار فإن ، لذلك .هذا مثل تجاه موقف لديه الداغستاني المجتمع .الطوائف

فقالتوا .للغاية ضروري ولكنه ، داغستان  إن حيث ، الطوائف من العديد لوجود شرط هو الطوائف بين 

 ، بينها من واحدة طائفة هيمنة - اجتماعي اضطراب دون ، إيجابية بنتيجة - مثل ، الطوائف بين الرضا غياب

 مبادئ من ، الطبيعية السياسة للدولة ملحوظ وتراجع المعينة الطائفة هذا حالة حمائية تصاحبها والتي

لالعم يبحث  أن هي المشكلة خصوصية .الجمهورية في األديان بين العالقات وحقائق القانونية األسس في 

 تمتد أن ويمكن ، الطوائف ومتعدد الجنسيات متعدد كمجتمع بأكملها لروسيا موسع نموذج هي داغستان

نونيوالقا والسياسي االجتماعي الفضاء إلى جمهوريتنا في القضايا هذه لحل اإليجابية التجربة  لروسيا 

 .بالكامل

 اإلقليم نفس في السلمي التعايش ومبادئ العالمية والطوائف ، داغستان في الدينية المنظمات إحياء مراحل

 .العالقات لهذه القانوني والتنظيم

 متعددة بيئة في األديان بين للعالقات النظرية األسس عن األول يكشف .رئيسيين جزئين من العمل يتكون

 .الحديثة روسيا في الدين وخصائص األديان بين العالقات ويشكل ، الثقافات

 ومبادئ ، فيها الممثلة الطوائف وتعدد ، داغستان في الدينية المنظمات إحياء لمراحل الثاني الفصل ويخصص

 .اإلقليمي المستوى على العالقات لهذه القانوني والتنظيم ، واحد إقليم في السلمي تنفيذها
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 الجمعيات ، اإلسالمية التعليمية المؤسسات ، اإلبراهيمية األديان ، التبشيري النشاط ، المشترك القانوني

 .العقائدية الخالفات ، األديان بين الحوار ، اليهودية الجمعيات ، المسيحية
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