اسم العمل :مالمح الوعي الديني لنوجاى
المؤلف :سليمانوفا ألينا مسلموفنا
مستشار علمي :مرشح الفلسفة  ،أستاذ مشارك في قسم التخصصات التاريخية واالجتماعية-الفلسفية ،
الدراسات الشرقية والالهوت أوسيبوف س ك.
من عدد كبير من األعمال على الوعي العرقي للنوغيس  ،واحدة من األماكن الرئيسية هي دراسة وتحليل
الوعي الديني لهذا العرق.
وتجدر اإلشارة إلى أن التغيير في الوعي الديني المعاصر يحدث في وقت واحد مع تغيير في الوعي العرقي
للشعب قيد الدراسة ،وكذلك بالتوازي مع عملية تغيير صورة العالم .في هذا الصدد  ،تتطلب دراسة تحويل
الوعي الديني لواحد أو آخر من العرقية  ،في هذه الحالة بمثال نوغاي  ،اهتماما خاصا في العلم الحديث .إن
دراسة المشاكل والتحليل للوعي الديني لهذا العرق ليس فقط ذات أهمية كبيرة  ،ولكن أيضا بدون تعقيد
صغير.
هدف البحث هو لدراسة عمليات تغيير الوعي الديني التي تحدث مع الناس طوال تطورها التاريخي.
أهداف الدراسة:
 .1تعريف مفهوم الوعي الديني.
 .2وصف الوعي الديني للعرقيات مسلم.
 .3دراسة قضية انتشار وتطور اإلسالم بين نوجاي
 .4معرفة كيفية اختراق اإلسالم للوعي العرقي والديني لشعب نوجاي.
 .5معرفة ما هي المعتقدات والطقوس الدينية الموجودة بين أسالف نوجاي قبل تبني اإلسالم.
 .6تقديم وصف عام للوضع الديني المعاصر بين نوجاي
 .7النظر في عادات دورة الحياة  ،مع األخذ بعين االعتبار العالمات العرقية  ،والتي سوف تسمح لنا بتحديد
المتجه لتطور الوعي العرقي والديني.
 .8التعرف على مشاكل التطور الديني في نوجاي.
 .9البحث عن طرق لحل هذه المشاكل.
األهمية النظرية والعملية للدراسة .األهمية النظرية للعمل المؤهل النهائي هي تحليل المشاكل المرتبطة
بنشوء والتطور والحالة الراهنة للوعي العرقي والديني للمجتمع .وهذا هو أول عمل مخصصة للشعوب
الناطقة بالتركية في شمال القوقاز ،والتي توفر نظرة شاملة ،بانورامية على الثوابت ذات الصلة عرقيا والتي
تقوم على وعيه الديني والعرقي.
األهمية العملية للعمل يكمن في إمكانية استخدام نتائجها ،والمواد التي تم جمعها أثناء إعداد المحاضرات
للدراسات الدينية ،فضال عن إجراء مزيد من البحوث في مجال الوعي العرقي بين مختلف المجموعات

العرقية في تحليل المشكالت والعمليات العرقية والسياسية والعرقية واالجتماعية والعرقية والنفسية في
تصميم لمنع تصاعد المشروعات بين األعراق التوترات في منطقة شمال القوقاز ،في تدريس علم األعراق
البشرية ،علم النفس العرقي والفلسفة والدراسات الثقافية ،وعلم االجتماع عند قراءة دورات خاصة على
التاريخ والدين والثقافة للشعوب شمال القوقاز.
نتائج البحث :تطور الوعي الديني لألشخاص الذين درستهم قد قطع شوطا طويال منذ والدة هذا الشعب.
تتميز كل مرحلة من مراحل تطور الوعي الديني لإلثنوس بعالمات مختلفة في طريقة الحياة  ،والموقف ،
وثقافة الشعب .في عملي  ،حاولت أن أشير إلى ألمع لحظات تطور الوعي الديني من خالل دراسة تطور
الوعي العرقي .من خالل تحليل وتلخيص المواد اإلثنوغرافية والفولكلورية واالجتماعية العظيمة  ،يمكننا أن
نستنتج أنه منذ بداية فترة االندماج العرقي  ،كان النوقيون من المسلمين السنة الذين تابعوا المدرسة الدينية
والقانونية لإلمام أبو حنيفة .أصبح اإلسالم منتشرا ً بين قبائل نوغاي خالل فترة القبيلة الذهبية.
المشاكل الرئيسية التي تواجه شعب نوجاي اليوم في التطور الديني :مشكلة المذهبين  ،االختيار بين البدائل
األصولية والتقليدية ومشكلة التفرقة اإلقليمية والروحية سيحددان لوقت طويل الوضع الديني بين النوجيس.
يعتمد الكثير على التنوير اإلسالمي  ،ومعرفة القراءة والكتابة األولية  ،وخفوت سكان السهول في األمور
الدينية .هذا يعني أنه على المدى الطويل يواجه النوغيز مشكلة كبيرة جدا  -مشكلة ترتيب الحياة الدينية.
التوصيات :بما أن هذا العمل ذو طبيعة نظرية  ،يمكن استخدام نتائجه في العديد من الدراسات ذات الطبيعة
الدينية والتاريخية .باإلضافة إلى ذلك  ،يمكن أن تكون البيانات التي يتم الحصول عليها بمثابة األساس
النظري لتدريس التخصصات في علم اإلثنوغرافيا والالهوت  ،وكذلك في تجميع مواد المحاضرات عن
تاريخ وثقافة الشعب.

