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العنوان في العمل التأهيلي األخير  :التأثير المدمر للحركة الدينية غير التقليدية (  )New Ageعلى
األمن الروحي للشركة في روسيا الحديثة
المؤلف :ماهوا ماريا وريفنا
المشرف :مرشح الفيلسوف  .العلوم ،أستاذ مشارك قسم التاريخ واالجتماعية والتخصصات الفلسفية
الدراسات الشرقية والالهوت س .ك .أوسيبوف .
المؤسسة التعليمية  :جامعة والية باتيغورسك.
أهمية الدراسة :في العالم الحديث  ،أصبحت القضايا ذات الطبيعة الدينية ذات أهمية متزايدة على جميع
مستويات الحياة االجتماعية وأمنها .من المهم للغاية أن نفهم أن العامل الديني هو واحد من أهم العوامل التي
ضا تجاهل حقيقة أن المجال الديني يتطور ويبدأ
تؤثر على كل من المجتمع ككل وكل فرد فيه .من المستحيل أي ً
في التأثير على العديد من المجاالت األخرى في الدولة :السياسية والتعليمية واأليديولوجية والعديد من المجاالت
األخرى.
بطبيعة الحال  ،إلى جانب هذا  ،تنتشر المنظمات الدينية في العالم المدمرة بطبيعتها وتشكل تهديدًا ألمن
المجتمع العالمي ككل  ،وكذلك الروسي.
إن مواجهة هذه التهديدات ومنعها هي مهام مهمة يجب معالجتها ليس فقط من قبل الدولة والمنظمات
ضا من قبل كل فرد.
الدينية  ،ولكن أي ً
الغرض من الدراسة - :تحديد أسباب وطبيعة التظاهر في المجال الروحي للمجتمع الحديث للحركات
الدينية المدمرة غير التقليدية.
أهداف الدراسة:
عا للتحليل االجتماعي الفلسفي ؛
─ اعتبار ظاهرة الحركات الدينية غير التقليدية موضو ً
─ تحليل تصنيف الحركات الدينية غير التقليدية وفقًا لطبيعة وعواقب أنشطتها االجتماعية السياسية ؛
─ إعطاء تعريف والكشف عن الجوهر وتحديد عالمات الحركات الدينية المدمرة غير التقليدية ؛
─ وصف المحتوى العام وتوجه األنشطة المدمرة للحركات الدينية غير التقليدية في المجتمع الروسي
الحديث ؛
─ إظهار أهمية وسبل ضمان األمن الروحي للمجتمع الروسي كشرط لمنع ومواجهة األنشطة المدمرة
للحركات الدينية غير التقليدية.
األهمية النظرية والعملية للدراسة .يكمن في حقيقة أن أحكام واستنتاجات العمل توسع بشكل كبير فهم
الحركات الدينية غير التقليدية  ،وال سيما الحركات المدمرة  ،حول الخطر الموجه إلى المكون
الروحي والنفسي للمجتمع  ،وكذلك حول طرق منع زعزعة استقرار المجتمع الروسي الحديث.

يمكن استخدام مواد العمل لغرض إجراء مزيد من الدراسات للتأثير المدمر للحركات الدينية غير
ضا في صياغة توصيات
التقليدية على المجال الروحي للحياة في مجتمعنا .يمكن أن تكون مفيدة أي ً
عملية في أنشطة الهيئات الحكومية والمؤسسات االجتماعية التي لها موقف مباشر أو غير مباشر
يسيطر على المنظمات الدينية في روسيا.
نتائج الدراسة :ستكون مفيدة في إعداد مواد إعالمية عن الطرق الممكنة لدراسة الحركات المدمرة
الجديدة.
نظرا ألن هذا العمل نظري بطبيعته  ،يمكن استخدام مواد البحث إلعداد مواد إعالمية حول
التوصياتً :
أسباب الطوائف وتأثيرها المدمر على المجتمع ومنع ذلك  ،ويمكن أن يكون العمل بمثابة منصة لكتابة المشاريع
وأبحاث المدى واألوراق والمقاالت العلمية من قبل الطالب حول المواضيع.

