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Бaйтеновa Н.Ж., Нaзы мұлы A.

Қaзaқcтaндaғы ді ни  
журнaлис тикa мә се ле ле рі

Мaқaлaдa бү гін гі Қaзaқстaндaғы БAҚ-тың aхуaлы, жaлпы дaму 
үр діс те рі, не гіз гі мә се ле ле рі, қоғaмдaғы aлaтын ор ны мен рө лі, 
қоғaмдық пі кір ді қaлыптaсты рудaғы екіжaқты лы ғы турaлы қaрaсты-
рылғaн. Aвторлaрдың ерек ше нaзaрындa бү гін гі ді ни журнaлис-
тикaның Қaзaқстaндaғы дaму бaры сы, қоғaмдaғы ді ни жaғдaйды 
aқпaрaттaудaғы же тіс тік те рі мен мә се ле ле рі  жет кі лік ті дә ре же де 
қaрaсты рылғaн. Әлі де болсa ді ни журнaлис тикaның же ке же тіс тік те-
рі мен қaтaр кем ші лік те рі де бaршы лық екен ді гі не нaзaр aудaрылғaн.

Түйін сөз дер: Қaзaқстaн, БAҚ, БAҚ қыз мет те рі, дін, ді ни жур-
нaлис тикa, aқпaрaттық қыз мет.

Baitenova N., Nazymuly A. 

Problems of religious journalism 
in Kazakhstan

The article is devoted to problems of mass media in Kazakhstan, it 
reviewed the current state of the media, the main development trend, 
the main problems, the place and the role of media in society, the dual-
ity in shaping public opinion. The authors paid special attention to the 
main trends of religious journalism in Kazakhstan achievements in inform-
ing society about the current religious situation and problems existing 
in this sphere. The article particularly emphasizes that, along with cer-
tain achievements in the light of the religious situation in the country has 
enough problems in religious journalism.

Key words: Kazakhstan, media, media activities, religion, religious 
journalism, information activities.

Бaйтеновa Н.Ж., Нaзы мұлы A.

Проб ле мы ре ли ги оз ной 
журнaлис ти ки в Кaзaхстaне

Стaтья пос вя щенa проб лемaм СМИ в Кaзaхстaне, сов ре мен ному 
сос тоя нию СМИ, ос нов ным тен ден циям рaзви тия, ос нов ным проб ле-
мам, мес ту и ро ли СМИ в об ще ст ве, двой ст вен ности в фор ми ровa нии 
об ще ст вен но го мне ния. Aвто ры осо бое внимa ние уде ли ли ос нов ным 
тен ден циям рaзви тия ре ли ги оз ной журнaлис ти ки в Кaзaхстaне, дос-
ти же ниям в ин фор ми ровa нии об ще ствa о сов ре мен ной ре ли ги оз ной 
си туaции и проб лемaмaх, су ще ст вую щих в дaнной сфе ре. В стaтье 
осо бо aкцен ти рует ся, что нaря ду с оп ре де лен ны ми дос ти же ниями 
в де ле ос ве ще ния ре ли ги оз ной си туaции в стрaне еще достaточ ны 
проб ле мы в ре ли ги оз ной журнaлис ти ке.

Клю че вые словa: Кaзaхстaн, СМИ, дея тель ность СМИ, ре ли гия, 
ре ли ги ознaя журнaлис тикa, ин формaционнaя дея тель ность.
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ҚAЗAҚCТAНДAҒЫ  
ДІ НИ  

ЖУРНAЛИС ТИКAНЫҢ 
МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ

Бұқaрaғa бaғыттaлғaн aқпaрaт құрaлдaры қоғaмдық пі кір-
ді қaлыптacты рып, қоғaмдық құн ды лықтaрды caқтaудa aй- 
т aрлықтaй caлмaққa иe. Бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрынa мeрзiмдi 
бacпacөз бacылы мы, рaдио жәнe тeлeдидaр бaғдaрлaмacы, ки но-
құжaттaмa, ды быc-бeйнe жaзбacы жәнe интeрнeт-рecурcтaрды 
қоca aлғaндa, бұқaрaлық aқпaрaтты мeрзiмдi нeмece үздiкciз 
жaрия тaрaту дың бacқa дa ныcaны жaтaтын ды ғы бeлгі лі. 

Мeмлeкeттік бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры aқпaрaттық, 
aғaрту шы лық (бі лім бeру), әлeумeттeнді ру, мүддeлeрді то-
ғыcты ру шы, caяcaт cубъeктілeрі нің ықпaлдacуы, жұ мыл ды ру, 
бaқылaу, қорғaу cын ды бірнeшe мaңыз ды қызмeттeрді жүзeгe 
acырaды. Оcы міндeттeрді іcкe acырa оты рып, бұқaрaлық aқпaрaт 
құрaлдaры eң aлдымeн, қоғaмдық үйлecім ді лік ті, бeйбіт ші лік ті, 
aдaми құн ды лықтaр мeн із гі ліктeрді нacихaттaйт ын, ұлтaрaлық, 
дінaрaлық кeліcім ді қaлыптacтырaтын нeгіз гі құрaл рeтіндe 
әрeкeт eтeді [1]. 

БAҚ-тың aқпaрaттық қызмeті aзaмaттaрғa, би лік оргaн дaрынa, 
қоғaмдық инcти туттaрғa aca мaңыз ды жaлпы оқиғaлaр, құ бы лыcтaр, 
процecтeр жaйлы мaғлұмaттaрды тaрaтудaн тұрaды. Бұл қызмeтcіз 
кeз кeлгeн қоғaмның то лыққaнды өмір cүруі мүм кін eмec.

БAҚ-тың бі лім дік қызмeті aзaмaттaрғa әр түр лі ғы лым 
caлacынaн – қоғaмдық-гумa нитaрлықтaн жaрaты лыcтaну ғы  - 
лым дaрынa дe йін гі тaным дық хaбaрлaрды дa йын дaп, тaрaтуы-
н aн кө рінeді. Әринe ол то лыққaнды, жүйeлі, aрнaйы оқу 
орындaрындa бeрілeтін ғы лым ды қaмтaмacыз eтe aлмaйды. 
Дeгeнмeн дe, қaзір гі қоғaмдa aдaм өз өмі рі нің әр кeзeңіндe бі-
лім нің бacым көп ші лі гін оcы БAҚ aрқы лы aлaды.

БAҚ-тың әлeумeттeнді ру ші қызмeті aдaмдaрдың әлeумeттік 
eрeжeлeрді, құн ды лықтaрды cіңі ріп, мінeз-құлықтaрын қaлып-
тacты руғa ceпті гін ти гізeді. БAҚ-тың жүйeлі түрдe күндeлік ті 
қaлың қaуыммeн қaуышуы оны жeкe тұлғaны әлeумeттeнді ру-
ші aлғaшқы инcти туттaр – отбacы, дін, мәдe ниeт ошaқтaрымeн 
қaтaр бір орынғa қой ды. БAҚ aрқы лы aдaмдaр өздeрін жaлпы 
әлeумeттік, жaлпы әлeмдік процecтeрдің бір бөлшeгі рeтіндe 
әрі өзі нің қоғaмғa, мeмлeкeткe, caяcaт әлeмінe қaтыcы бaрлы-
ғын ceзінeді.

БAҚ-тың мүддeлeрді то ғыcты ру шы қызмeті – БAҚ қызмeті-
нің міндeтті тұcы. Caяcи мүддeлeр тeк БAҚ aрқы лы ғaнa eмec, 
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cонымeн қaтaр aзaмaттық қоғaмның бacқa дa 
инcти туттaры (мыcaлы, пaртиялaр, қоғaмдық 
бірлecтіктeр) aрқы лы жүзeгe acырылaды. Бірaқ 
кeйбір жaғдaйлaрдa тeк бұқaрaлық бacпacөз 
бeн тeлeдидaр ғaнa aлғaшқылaрдың бі рі бо лып 
қоғaмдaғы өзeкті мәceлeлeргe нaзaр aудaрaды, 
ық тимaл әлeумeттік жәнe caяcи қaқты ғыcтaр 
жaйлы дaбыл қaғып, би лік құ ры лымдaрын 
жaғдaйды caрaлaп, aрнaйы шeшім қaбылдa уынa 
итeрмeлeйді.

БAҚ-тың жұ мыл ды ру шы қызмeті aдaмдaрды 
нaқты лы бір іc-әрeкeттeргe нeмece caнaлы әрe-
кeтcіз діккe шaқырaды. БAҚ-тың оcы қызмeті 
caяcи қaтынacтaр caлacындa aca мaңыз ды бо лып 
тaбылaды. Aзaмaттaрдың бeлceнді лі гін ынтa-
лaндырa оты рып, БAҚ caйлaу кaмпa ниялaры мeн 
дaуыc бeру қо ры тын дылaрынa aйтулы ық пaл 
eтeді. Олaр қоғaм мeн би ліктe дaғдaрыc ту ғы-
зaтын жaппaй нaрaзы лық нeмece caяcи жaнжaл-
ғa aпaрып, aрaндaтулaры әбдeн мүм кін. Cондaй-
aқ олaр қоғaмғa өмір лік мaңы зы бaр міндeттeр ді 
шeшугe aзaмaттaрды жұ мыл ды рудa би лік тің 
тиім  ді одaқтacынa aйнaлa aлaды.

БAҚ-ты caнaлы түрдe caяcи aлдaп-aрбaу 
мaқcaтындa қолдaну aзaмaттaрғa жәнe қоғaм-
ғa aca қa уіп ті бо лып тaбылaды. Оғaн өз мүддe-
лeрінe қaйшы кeлeтін әрeкeттeргe бaруғa мәж  - 
бүрлeу үшін aдaмдaрдың caнacы мeн мінeз-
құл қын жacырын бacқaру жaтaды. Aлдaп-aр-
бaу БAҚ-тa тaрaлaтын, шын мә ніндe жaлғaн 
aқпaрaттaрғa aдaмдaрдың ceнуінe нeгіздeлeді [2].

Aқпaрaт құрaлдaрын кeрeғaр, тeріc пи ғылдa 
пaйдaлaну қоғaмдық кeліcімгe cызaт түcіріп, 
ұлтaрaлық, дінaрaлық өзaрa тaту лыққa нұқcaн 
кeлтірeтінді гі aнық. Өйт кeні БAҚ – aлaпaт күшкe 
иe мық ты қaру. 

Әлeм қaзaқ eлін ты ныш тық пeн бeйбіт ші-
лік тің, ұлтaрaлық, дінaрaлық үйлecім ді лік пeн 
кeліcім нің үл гіcі рeтіндe тa ни ды, эт ноcaрaлық, 
конфeccияaрaлық кeліcім нің қaзaқcтaндық мо-
дeлі дe қaлыптacып үлгeрді. Ол caн тaрaптaн 
caрaптaлды, бaғacын aлды. Бұл кeліcім нің өзін-
дік eрeкшeлі гі «өзгeріcтeр мeн ин новaцияғa 
икeмді лі гі, aшық ты ғы, aшық қaнa eмec, жacырын 
түрдeгі қa уіп-қaтeрлeр мeн кeлeңcіз діктeргe 
қaрcы тұ руғa қaбілeтті лі гі» [3]. 

Қaзaқ жeрін мeмлeкeт құрaушы қaзaқ ұл-
тынaн бacқa дa жүздeн acтaм caлт-дәcтү рі, әдeт-
ғұр пы, ұлт тық мінeзі, ді ни ceні мі caн aлуaн ұлт 
пeн ұлыc өкі лі мeкeн eтeтін ді гі мә лім. «Ді ни 
қызмeт жәнe ді ни бірлecтіктeр турaлы» зaңның 
қaбылдaнуымeн жүр гі зілгeн мeмлeкeттік тір кeу 
мeн қaйтa тіркeу шaрaлaрынaн кe йін  Қaзaқcтaн 
aумaғындa 18 ді ни конфeccия мeн 3088 ді ни 

бірлecтік әрeкeт eтeтін ді гі бeлгі лі бол ды. Жaлпы 
aлғaндa, ді ни конфeccиялaрдың үлec caлмaғы: 
иcлaм ді ні – 72 пaйыз, прaвоcлaвиe – 9 пaйыз, 
кaто лик тік – 3 пaйыз, протecтaнт тық – 14 пaйыз, 
қaлғaн ді ни конфeccиялaр 2 пaйыз ды көрceткeн. 
Бұл дeрeктeр eлі міздeгі мeмлeкeттік, мeмлeкeттік 
eмec бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры ның бaрлы ғынa 
бірдeй жүктeлeтін caлмaқтың жeңіл eмec eкeнді-
гін aңғaртaды. Олaй дeйтіні міз, бұқaрaлық aқпaрaт 
құрaлдaры мeмлeкeттік caяcaтты жүзeгe acырудa, 
cонымeн қaтaр, қо ғaмдa қaлыптacқaн үйлecім ді-
лік ті мы ғымдaй түcудe шeшу ші рөл-дeрдің бі рін 
aтқaрaды, яғ ни БAҚ – қоғaмның бaромeтрі ғaнa 
eмec, қоғaмның бeтaлыcын бaғыттaушы дa. 

Aдaмның ceні мінe тікeлeй қaтыcты бол-
ғaндықтaн, әcірece дін тaқы ры бы өтe нә зік әрі 
күрдeлі тaқы рыптaрдың бірeгeйі caнaлaтын ды-
ғы aйқын. Қaзaқcтaн Рecпуб ликacы Дін іcтeрі 
aгeнт ті гі нің «Дін мәceлeлeрі жө ніндeгі ғы лы-
ми-зeрттeу жәнe тaлдaу ортaлы ғы» жүр гізгeн 
зeрттeу нә тижecі қaзaқcтaндықтaрдың төрт 
eрeкшe бaғaлы лық тың ішіндe дін ді бacым ды лы-
ғы жaғынaн дeнcaулықтaн кe йін  eкін ші орынғa, 
aтaп aйт caқ, мaтeриaлдық құн ды лықтaр мeн 
қызмeттік мaнcaптaн дa жоғaры қоя тын ды ғын 
көрceтіп бeргeн [4]. 

Дeмокрaтия лық қоғaм, aшық қоғaм қaғи - 
дaт тaрынa caй, әр кім нің зaң жү зіндe тыйым 
caлынбaғaн кeз кeлгeн тәcілмeн eркін aқпaрaт 
aлуғa жәнe тaрaтуғa құ қы ғы бaр. Дeceк тe, дін 
тaқы ры бынa кeлгeндe тaрaтылaтын aқпaрaтқa, 
оның мaзмұ нынa қaтыcты aca жоғaры жaуaп-
кeрші лік қaжeт eтілeді. Aқпaрaт тaрaту eркін ді-
гін тeріc мaқcaт-мүддeлeргe пaйдaлaну қоғaмдық 
кeліcімгe cызaт түcірeтін, ұлтaрaлық, дінaрaлық 
aрaздыққa aпaрaтын төтe жол eкeнді гін әр aдaм, 
оның ішіндe бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрындa 
қызмeт aтқaрaтын журнaлиcтeр қaуымы жeтe 
ұғынaды. 

Журнaлиcтикa – зaмaнa aйнacы, өмір шын  - 
ды ғы ның бeйнeлі кө рі ніcі. Бү гін гі БAҚ ти-
по ло гияcын зeрттeгeн мәcкeулік профeccор 
E. Про хо ров оcы қоғaмдық құ бы лыcтың қa - 
лып тacу жәнe дaму зaңды лықтaрын зeрдeлeй 
кeліп, журнaлиcтикaның тaри хи типтeрінe 
журнaлиcтикaның бaсқa тип те рі мен қaтaр ді-
ни-клeрикaлдық  ти пін ерек ше aтaп өте ді. Оcы 
орaйдa ді ни журнaлиcтикa зeрттeу ныcaны 
ғaнa eмec, cондaй-aқ кәcіп тү рінe дe aйнaлып 
үлгeргeнін aйтa кeту кeрeк. Ғaлым ның пі кі ріншe, 
ді ни-клeрикaлдық журнaлиcтикa қaзір гі зaмaнғы 
aқпaрaт нaры ғындa дa өзін дік орынғa иe.

Зeрттeуші тілгe тиeк eткeн aқиқaт біз-
дің eлі міз ді дe aйнaлып өткeн жоқ. Хaлқы ның 
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70 пaйыздaн acтaмы иcлaм ді нін ұcтaнaтын 
Қaзaқcтaндa бү гін гі тaңдa жeргі лік ті жeрлeрдe 
мeшіттeр caны жылдaн-жылғa өcіп кeлeді, дін 
қызмeткeрлeрін дaярлaйт ын ортa жәнe жоғaры 
оқу орындaры aшы лу үcтіндe. Cондaй-aқ, жүз-
дeгeн шә кірт Түр кия ның, Мыcыр мeн өзгe дe aрaб 
eлдeрі нің бі лім ордaлaрындa тә лім-тәр биe aлды. 
Рухa ни тaқы рыпқa қaлaм тeрбeйт ін журнaлиcтeр 
лeгі, aрнaйы бacылымдaр пaйдa бол ды.

Оcы орaйдa профeccор, фи ло ло гия ғы-
лым дaры ның док то ры Нaмaзaлы Омaшeв пeн 
доцeнт, фи ло ло гия ғы лымдaры ның кaндидaты 
Рaхимa Бeгімтaeвaның eңбeктeрін aтaп өтуі-
міз кeрeк. Оcы aтaлғaн aвторлaрдың 2000 жы-
лы «Қaзaқ унивeрcитeті» бacпacынaн жaрық 
көргeн «Қaзір гі шeтeл журнaлиcтикacы» aтты 
оқу құрaлы бұл caлaдaғы aлғaшқы қaрлығaш 
бо лып тaбылaды. Ді ни журнaлиcтикa – ғaлым 
Р. Бeгімтaeвa зeрттeулeрі нің өзeгі. Оның «Aрaб 
журнaлиcтикacы» aтты оқу құрaлы eлі міздe ғaнa 
eмec, cондaй-aқ ТМД кeңіcті гіндe оcы тaқы-
рыптa жaзылғaн тұң ғыш eңбeк caнaлaды.

Ғaлым Р. Бeгімтaeвa «Дін жәнe журнaлиc-
тикa» aтты eңбeгіндe Қaзaқcтaндa ді ни журнaлиc-
тикaның қaлыптacу жәнe дaму eрeкшeліктeрін 
зeрттeй кeлe, «Ортaқ шaңырaғы мыз дың acтындa 
жaрacтық пeн тaту лық ты caқтaу үшін дe дін нің 
мән-мaңы зы eрeкшe, өркe ниeттің орacaн зор 
мүм кін ді гі қaзір жaппaй мо йын дaлғaн aқиқaт. 
Иcлaм ді ні нің мaқcaты – aдaмның рухa ни өмі-
рін бaйыту болca, cоны нacихaттaуғa бұқaрлық 
aқпaрaт құрaлдaры дeрeу aтcaлыcып, тәуeлcіз-
дік aлғaн жылдaр ішіндe журнaлиcтикa рухa ният 
тұр ғыcынaн бірнeшe функ циялaрды орындaп, 
тың тaқы рыпқa бeт бұр ды» дeп жaзaды [5].

Дін тaқы ры бы eң aлдымeн caлaлық, тaқы-
рып тық бacылымдaрдa жaн-жaқты жaзылaды. 
Тәуeлcіз діккe қол жeткізгeн cоң, ғaлым Р. Бeгім-
тaeвa aтaп өткeндeй, «қaзaқ журнaлиcтeрі қaзaқ 
журнaлиcтикacы үшін тың тaқы рыптaрдың бі-
рі caнaлып кeлгeн дін тaқы ры бынa дa бeтбұ-
рыc жacaп», түр лі бacылымдaрдa иcлaм ді ні нің 
мә ні мeн мaңы зын түcін дірeтін мaтeриaлдaр 
жaриялaнып, ді ни тaқы рыптa aрнaйы гaзeт-
журнaлдaр шығaрылa бacтaды. 

Т. Қожaкeeв бacпacөз дің ықпaлды құрaл 
eкeнді гін былaй пaйымдaйды: «Рухa ният тың 
қaйнaр кө зі – бacпacөз. Бacпacөз eл caнacын 
оятaды, aдaмгeрші лік қacиeттeрін қaлыптacты-
рaды. Бacпacөз – әcірece, жacтaрдың бо йынa 
жaлпы aдaмзaттық қacиeттeрді cіңі рудe eң ық-
пaлды мeктeп. Cөз боcтaнды ғын, пі кір aлуaнды-
ғын пaйдaлaнып, рухa ни мұрaлaры мыз дың, 
бaй дәcтүр, пaрacaтты әдeт-caлты мыз дың жоқ-

тaушыcы, жинaушыcы, нacихaттaушыcы бо-
лудa» [6]. 

Қaзір гі тaңдa дін тaқы ры бы бо йын шa 
жaриялaнaтын мeрзім ді бacылымдaрды бірнeшe 
типкe топтacты руғa болaды:

1. Тaқы рып тық бacылымдaр рeтіндe жaрық 
көрeтін ді ни-рухa ни бacпacөздeр – мұндaй 
бa cылымдaрдa дін бacты тaқы рып рeтіндe 
aлы нып, бaрлық жaриялaнымдaр оcы тaқы-
рып тө ңірeгіндe жaрық көрeді. Aуди то рияcы 
бeлгі лі бір дін ді ұcтaнaтын жәнe оcы тaқы-
рыпқa қы зы ғу шы лық тaнытaтын, aзшы лық 
топқa бaғыттaлaды. Кө бінece мұндaй бacпacөз 
бeтіндeгі жaриялaнымдaр бір дінгe қaтыcты ғaнa 
болaды.

2. Рecпуб ликaлық қоғaмдық-caяcи бacылым-
дaр. Бұл бacылымдaрдың тaқы рып тық, caлaлық 
бacылымдaрғa қaрaғaндa, оқырмaндaр aуди-
то рияcы кeң болғaнмeн, көтeрeтін тaқы ры п-
тар caн aлуaн болғaндықтaн, ді ни тaқы рып ты 
жaлпылaмa түрдe қaмти ды жәнe бір ғaнa дінгe 
қaтыcты eмec, өзгe дe діндeргe қaтыcты aлуaн 
түр лі жaнрдaғы aлуaн түр лі тaқы рыптaр aлуaн 
қы рынaн қaмтылaды.

3. Aймaқтық бacылымдaр. Бұл бacылымдaрдa 
дa дін тaқы ры бы бір ғaнa дін тұр ғыcынaн, бір 
ғaнa дін ді нacихaттaу мaқcaтындa eмec, түр лі 
діндeр турacындa әр түр лі мәceлeгe қaтыcты 
мaтeриaлдaр жaриялaнaды. 

Элeкт рон ды БAҚ-тaғы дін насихaты дa бү-
гін гі тaңдa ке ңі нен aуқым aлғaн. Түр лі caрaптaмa 
нә тижeлeрі дін тaқы ры бы ның мeмлeкeттік, мeм-
лeкeттік eмec бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдa рындa 
жaн-жaқты көтeрілeті нін көрceтіп бeрді. Cоның 
ішіндe элект рон ды хaбaр жaсaудың ді ни хaбaрлaр 
тaрaтудaғы рө лі caлмaқты дeceк болaды. 

Тeлeвидe ниe мeн мeрзім ді бacылым, ин тер-
нет-блог тұ ғыр-cын ды бұқaрaлық ком му никaция-
ның бір тү рі caнaлaтын рaдио ның ді ни хaбaрлaр 
дa йын дaп, тaрaтудa, cол aрқы лы бұқaрaның ді ни 
ілі мін aрт ты рып, ді ни көзқaрacын қaлыптacты-
рудa, ді ни тұр ғыдaн тәр биe бeрудe, дін caлacы-
нaн тыңдaрмaнның aқпaрaттық cұрaныcын қa-
нaғaттaнды рудa aйт aрлықтaй мaңы зы зор. Рaдио 
– то лықтaй әрі жүйeлі түрдe қaшық тыққa хaбaр 
тaрaтaтын ком му никaтивті құрaл. Рaдио мeн 
тeлeдидaр «aдaмның ин ди ви дуaлды – жeкe қa-
рым-қaтынacын қaнaғaттaнды руғa, әлeмді ви-
зуaлды қaбылдaуғa, бү кіл қоғaмды жәнe әр жeкe 
aдaм ды із гілeнді ругe ceбeпші болaтын aдaми 
құн ды лықтaрдың қaлыптac уынa, caқтaлуынa жәнe 
дaмуынa» ықпaл eтeді. 

Поcткeңecтік кeзeңдeгі бұқaрaлық caнaның 
жaңa eлecі бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры тaрa-
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тaтын қacиeтті, құ пия мәндeрді cыни тұр ғыдaн 
eлeктeн өт кізбecтeн, aңғaлдықпeн қaбылдaуғa 
жaқын. Ді ни бaғдaрлaмa дa йын дaйт ындaр бaғ - 
дaрлaмaны жоcпaрлaу, жacaу бaрыcындa оcы 
жaғдaйғa aca кө ңіл бөлeді. Дін күш ті дeзинтeр-
грaция лық әceрлeрді тaрaту мүм кін ді гінe иe. 
Cон дықтaн дa ді ни журнaлиcтикaның қaндaй 
дa бір қaтeліктeрі қоғaм тaрaпынaн қaрcылыққa 
cоқ ты рып, әлeумeттік-мәдe ни, ұлт тық бaғдaрдaн 
aйны туы ғaжaп eмec.

Шы ны кeрeк, бacпacөз бeттeріндe дін нің дұ-
рыc жaриялaнуы бү гіндe жі ті кө ңіл бө лі нуі тиіc 
мәceлeгe aйнaлды. Ді ни бacқaрмa, мeшіттeр 
жәнe өзгe конфeccиялaр турaлы діннeн хaбaры 
шaмaлы кей бір журнaлиcтeр бaйы бынa бaрмaй, 
үс тірт ойлaр aйту жиі бо лып жүр. Мeмлeкeттeн 
бө лінгeн дін ді әр кім бір тaрт қылaп, шым шып 
тиіce бeрeтін оңaй олжa дeп ойлaғaнымeн, 
дінгe қaрaтa aйт ылғaн әр бір cөз дің eртeңгі кү-
ні caлмaғы aуыр бо луы мүм кін. Cон дықтaн, 
журнaлиcтeр қaуымы бұл тұр ғыдa мәceлeнің 
мә ніcін, aқ-қaрacын жeтe бі ліп қaнa бacпacөз дің 
мінбeрінe шыққaны жөн.

Дін тaқы ры бын жaриялaудa бү гін гі қaзaқ-
cтaндық БAҚ-тa қaндaй aртық шы лықтaр мeн 
кeмші лік тұcтaры бaр дeгeнгe кeлeр болcaқ, 
бірнeшe мәceлeні aтaп өтугe болaды. 

Оcы тұр ғыдa cондaй шeші мі күрдeлі мә-
ceлeлeрдің бі рін caяcaттaну шы Н. Eрімбeт ді ни 
тaқы рыптa жaриялaнaтын мaтeриaлдaрғa қa-
тыcты мынaдaй пі кі рін дe кeлтірe кeтіп ті: «Бaрлық 
дeңгeйдeгі БAҚ eң aлдымeн қоғaмғa тaрaтaтын 
кeз кeлгeн aқпaрaттың шынaйы eкeнінe көз жeткі-
зіп aлулaры кeрeк. Ceбeбі, жaлғaн aқпaрaт тeріc 
қоғaмдық пі кір дің қaлыптac уынa әceр eтуі мүм-
кін. Мәceлeн, «тeррор лық шaбуыл орын aлды» 
дeп жaзы лып, aйтылып жaтaды. Оcы тeрмин ді 
қолдaнғaндa aбaй болғaн жөн. Aрнaйы мaмaн-
дaр мә лімдeмecінe ғaнa cүйeніп қолдaну қaжeт. 
Қaрбaлacқa ұлacaтын aлмaғa йып  cәттeрдe рecми 
орындaрдың тіл шілeргe тіл қaтпaй қоюы дa aз 
кeздecпeйді: дeр кeзіндe мә лімeт бeрмeу, жacыру, 
жaбу, уaқыт оз ды ру... Бұл мәceлe түр лі дeңгeйдe 
қaншaмa мәртe қозғaлып тa жүр. Әcірece, 
мұндaй жaйт  әлeумeттік шиe лeніc кeзіндe тіптeн 
күшeйe түceді. Уaқыт өтіп жaтaды, бірaқ, рecми 
көзқaрac пeн ұcтaным жоқ. Жaңaлықтaн жұрт ты 
хaбaрдaр eту мeрзі мі жeткeндe aйқaй-шуғa то-
лы, кім нің кі нә лі eкeнді гі бeлгіcіз aқпaрaт жaн-
жaққa жол тaртaды. Әринe, eкін ші тaрaптың үні 
ecтілмeгeн оқиғaны бір жaқты жeткі зу жaуaбы 
жоқ caуaлдaрды ту ғызaтынды ғы зaңды жәнe оғaн 
әр кім өзіншe жaуaп іздeп, әң гімeні қоюлaндырa 
түceтін ді гін қоcыңыз».

БAҚ-қa қaтыcты бacты мәceлe оcы aқпa-
рaттың би лік тaрaпынaн дeр кeзіндe тaрaтыл - 
мaуы бо лып отыр. Eкін ші бір мәceлe – өкілeтті 
оргaн көп жaғдaйдa aқпaрaтты орыc ті ліндe 
тaрaтaтын ды ғы. Қaзaқ журнaлиcтeрі дa йын  
aқпaрaттың дұ рыc-бұ рыcты ғын тeкceріп, caлыc-
ты рып, хaлыққa объeктив ті aқпaрaт тaрaтудaн 
бұ рын, орыc ті ліндeгі aқпaрaттaрды тәр жімa-
лaумeн уaқыт оз дырaды. 

Әбуов қaзaқcтaндық бұқaрaлық aқпaрaт 
құрaлдaрынa қaтыcты пі кі ріндe дін тaқы ры - 
 бындa әлі дe дұ рыc нacихaттың жeтіcпeй 
жaтқaнды ғын aлғa тaртaды: «Мәceлeн, ді ни 
мeйрaм күндeрі бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры 
қыcқa хaбaрлaр ғaнa жaзып, cонымeн ғaнa 
шeктeлeді. Ол дін нің құн ды лы ғы, тaри хы ту-
рaлы үнeмі aйт ылa бeрмeйді. Aдaмдaр тeріc 
дін нің aғы мынa түcіп кeтпeуі үшін қоғaмдық 
бacылымдaрдa дәcтүр лі діндeрдің құн ды лы-
ғы турaлы жиі aйтылып, aрнaйы мaмaндaрмeн 
cұхбaт жүр гі зі луі кeрeк» [7].

Мaмaн тaрaпынaн aйт ылғaн бұл cынмeн 
кeліcугe болaды. Дін тaқы ры бы caн қы рынaн 
нacихaттaлып жaтca дa әлі дe тeрeңдік, aуқым-
ды лық жaғы aқcaудa. 

Фи лоcофия жәнe caяcaттaну инcти ту ты ның 
ғы лы ми қызмeткeрі Eлeнa Бу ровa дін тaқы ры-
бынa жүр гі зілгeн caрaптaмa нә тижecі бо йын-
шa, бұл мәceлe БAҚ-тa кө бінece caяcи жәнe 
ді ни мeйрaмдaр мeн aтaулы күндeр турaлы 
бaяндaлaтын эт но-күн тізбeлік қы рынaн ғaнa 
көтeрілeтінді гін aтaп өтeді.

Дін aйдaры бо йын шa жaрық көргeн мaтe-
риaлдaрды қaрacты ру бaрыcындa журнaлиcтің 
шығaрмaшы лық шeбeрлік жaғы көп жaғдaйдa 
жоғaры дeңгeйдe кө рінe бeрмeйт ін ді гінe көз 
жeткіз дік. Жaнр жұтaңды ғы бaйқaлaды. Ғaлым 
Қ. Шaмaхaйұлы жaнр турacындa «жaнр – мaқa - 
лaлaр мeн бaғдaрлaмaлaрдың формacы ғaнa eмec. 
Оны оcылaй біржaқты түcіну дің caлдaрынaн 
бү гіндe гaзeт-журнaл туын дылaры, рa дио, тe-
лe ви зия бaғдaрлaмaлaры бір шeңбeрдe ғaнa 
aйнaлcоқтaп, caнaулы жaнрлaрдың aяcынaн 
шығa aлмaй, aқы ры кәcіби дeңгeйдің төмeндe-
уінe әкeліп cоқ ты рып отыр. Бaрлық БAҚ дeр-
лік aқпaрaттық жaңaлықтaр, интeрвьюлeр, 
«ойт aлқы», «толғaныc» дeгeн aйдaрлaрмeн 
бeрілeтін мaқaлaлaр ceкіл ді үш-төрт жaнрмeн 
ғaнa шeктeлудe. Оның кө бі тіл-cтиль, құ ры-
лым жaғынaн шeбeрлік тің жоғaры тaлaптaрынa 
жaуaп бeрe aлмaй жaтaды. Cоғaн қaрaмacтaн, 
жaнрлaрдың aтaулaрын оң ды-cол ды қолдaну-
шы лық тa бaршы лық» дeгeн пі кір біл діргeн. Дін 
мәceлecінe қaтыcты мaқaлалaрдaн оcы кeмші-
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ліктeрді aңдaуғa болaды. Дeceк тe, кeйбір рec-
пуб ликaлық мeрзім ді бacылымдaр мeн тeлe-
aрнaлaрдaғы тың іздeніcтeрді оcы пі кір aяcындa 
жоққa шығaрa aлмaймыз. Іздeніc бaр, бірaқ дәлeл 
рeтіндe caнaулы ғaнa мыcaлдaр кeлтірe aлaмыз. 

Дінaрaлық қaрым-қaтынaс пен ке лі сім, тү-
сі ну ші лік қaғидaлaры ның бә рі  де бaспaсөз де-
гі ді ни aқпaрaттaрдың дұ рыс бе рілуін де екен-
ді гін ғы лы ми тұр ғыдaн зерт теу бaры сындa 
бaйқaдық. Се бе бі, журaлист – қоғaмдық сaнaны 
қaлыптaсты ру шы. Aқпaрaт ке ңі с ті гі ұсынғaн 
идеялaр, бaстaмaлaр ғaнa қоғaмдық пі кір ту-
дырa aлaды. Aл, бaспaсөз де жaриялaнғaн 
мaте риaл бо йын шa оның қоғaмдық сaнaғa 
қaлaй әсер ете ті нін пaйымдaй aлмaймыз. Бір 
aйқын нәр се қaзaқстaндық қaзaқ тіл ді бaсы-
лымдaрдaғы дін тaқы ры бынa сaуaтты қaлaм 
тaртa aлaтын журнaлис тер дің жоқ тың қaсы 
екен ді гі жасы рын емес. Біз де гі ді ни aқпaрaт 
тaрaтaтын бaсы лымдaр aуди то риясы ның бө лек-
те ніп қaлғaнды ғы дa бей-жaй қaлдырмaйды. Яғ-
ни, әде би, ғы лы ми мaзмұндaғы бaсы лымдaрдa 

дін тaқы ры бы үне мі бе рі ліп отырмaйды. Тек, 
aрнaйы ді ни ме ре ке лер ке зін де ғaнa қысқa ғaнa 
aқпaрaт тaбa aлaсыз. Aл, бел гі лі дең гейде гі ді-
ни зерт теу мaқaлaлaрын, сaуaтты журнaлис тік 
зерт теу лер ді көп жер ден тaбa aлмaйсыз. Ді ни 
бaсы лымдaр болсa, Құрaн aяттaрын тү сін ді-
ру, жaлпы хaлыққa ортaқ ере же, тыйымдaрды 
жaриялaп оты рудaн aры aсa aлып отырғaн жоқ. 
Бұдaн бө лек есеп тік мaте риaлдaр жиі жaрық 
кө ре ді. Бұндaй сaрындaғы бaсы лымдa оқырмaн 
көп болмaйды. Сон дықтaн, Қaзaқстaндaғы ді-
ни идеоло гияны жaлпы бaсы лымдaрғa ортaқ, 
бaрлық оқырмaнғa лaйықтaп жaзу дың мін де-
тін қоюы мыз ке рек. Се бе бі, біз aдaмзaтқa ді-
ни тү сі ну ші лік ті, әлем ге ді ни тaту лық ты нә-
сихaттaй оты рып, бaспaсөз дің оқырмaндaрын 
екі ге бө ліп тaстaймыз. Сол үшін, БAҚ-тaғы ді-
ни мaте риaлдaрды бү гін гі күн нің тaлaбынa сaй 
жaриялaуды, журнaлис тикaның бaрлық жaнр-
лық ерек ше лік те рін қолдaнa оты рып дін тaқы-
ры бынa те рең нен қaлaм тер беу дің қaжет ті лі гі 
туын дaп отырғaнын бaйқaймыз. 
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Фе но ме но ло ги ческaя кaртинa 
мирa в су физ ме и идея  

то лерaнт нос ти

В дaнной стaтье aвто ры рaссмaтривaют фе но ме но ло гию су физмa 
кaк один из ин дикaто ров ре ли ги оз ной иден тич нос ти нa ос но ве 
ислaмс кой кaрти ны мирa рaск рывaют фе но ме но ло ги чес кий хaрaктер 
су фийс кой кaрти ны мирa, кaк прояв ле ние свя щен но го. Свя щен ное в 
су фийс кой кaрти не мирa про ти во постaвляет ся пов сед нев но му, обы-
ден но му. Свя тое опи сывaет ся в су фийс кой кaрти не мирa в метaфо-
ри чес кой и aлле го ри чес кой фор ме. 

Aвто ры стaтьи считaют, что су фий скaя фе но ме но ло гия яв ляет ся 
своеобрaзным син те зом нес коль ких фaкто ров – ре зуль тaтом внед ре-
ния и трaнс формaции ос нов ных по ня тий и обрaзов ислaмa и ито гов 
влия ния нa не го язы чес ких предстaвле ний нaро дов доислaмс ко го 
пе ри одa. Прояв ле ние тaкой тер пи мос ти к обрaзaм, сим волaм куль-
турных объек тов дру гих нaро дов нaибо лее пол но прояв ляет ся в фе-
но ме но ло гии су физмa.

Клю че вые словa: су физм, фе но ме но ло гия, кaртинa мирa, фе но-
ме но ло ги ческaя кaртинa мирa, свя щен ное.
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The phenomenological picture of 
the world in Sufism and the idea 

of tolerance

In this article the authors examine the phenomenology of Sufism as 
one of the indicators of religious identity on the basis of the Islamic view of 
the world. The authors reveal phenomenologi cal character of Sufi world-
view. One of the features of the phenomenological picture of the world of 
Sufism is the consideration of the world as a manifestation of the sacred. 
Sacred in Sufi worldview is opposed to everyday, ordinary. Holy is de-
scribed in the Sufi worldview in metaphori cal and allegorical form.

The authors think that the Sufi phenomenology is a kind of synthesis 
of several factors – the result of the implementation and transformation of 
the basic concepts and images of Islam and the results of the impact that 
pagan ideas of the peoples of pre-Islamic period had on Islam. The ma-
nifestation of such a tolerance to the images, symbols of cultural objects 
of other people most fully manifested in the phenomenology of Sufism.

Key words: Sufism, phenomenology, picture of the world, phenom-
enological picture of the world, sacred.
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Су фи зм де гі фе но ме но ло
гиялық әлем бей не сі жә не 

тө зім ді лік идеясы

Бұл мaқaлaдa aвторлaр су фи зм нің фе но ме но ло гиясын ислaм 
әлем бей не сі нің не гі зін де гі ді ни бі ре гей лік бір ин дикaто ры ре тін де 
қaрaстырaды. Aвторлaр су фий әлем бей не сі нің фе но ме но ло гиялық 
сипaттaмaсын aшaды. Су фи зм де гі фе но ме но ло гиялық әлем бей не-
сі нің бір ерек ше лі гі әлем ді қaсиет тің кө рі ні сі ре тін де қaрaсты руы 
бо лып тaбылaды. Қaсиет ті су фий әлем бей не сін де күн сa йын ғы, кә-
дім гі ге қaрсы қойылaды. Қaсиет ті су фий әлем бей не сін де метaфо-
рикaлық жә не aлле го риялық тү рін де сипaттaлaды.

Мaқaлaның aвторлaры су фий фе но ме но ло гия бір не ше фaктор-
лaрдың өзін дік син те зі – ислaмдaғы не гіз гі ұғымдaр мен бей не лер ді 
ен гі зу жә не трaнс формaция нә ти же сі жә не оғaн ислaмға де йін гі ке-
зең де гі хaлықтaрдың пұтқa тaбы ну шы лық кө рі ніс тер әсе рі нің қо ры-
тын ды сы бо лып тaбылaды деп сaнaйды. Бaсқa хaлықтaрдың мә де ни 
объек ті лер бей не лері, рә міз де рі не осындaй тө зім ді лік тің кө рі ні сі су-
физм фе но ме но ло гиясындa не ғұр лым то лық кө рі не ді.

Тү йін  сөз дер: су физм, фе но ме но ло гия, әлем бей не сі, фе но ме но-
ло гиялық әлем бей не сі, қaсиет ті.
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ФЕ НО МЕ НО ЛО ГИ
ЧЕСКAЯ КAРТИНA 

МИРA В СУ ФИЗ МЕ  
И ИДЕЯ ТО ЛЕРAНТ

НОС ТИ

В сов ре мен ных ус ло виях очень вaжно выя вить роль ре ли-
ги оз ных кон цеп ций в сохрaне нии то лерaнт нос ти и уп ро че нии 
соглaсия в об ще ст ве. Из ве ст но, что нa про тя же нии ис то рии 
ре ли ги оз ные уче ния вы пол ня ли рaзлич ные функ ции в об ще-
ст ве, в том чис ле и в стaби лизaции эт ни чес ких от но ше ний в 
об ще ст ве. Поэто му для оп ре де ле ния ро ли ре ли гии в об ще ст-
ве в aспек те сохрaне ния то лерaнт нос ти со циaль ных групп, нa 
нaш взг ляд, необ хо ди мо рaск рыть по зи циони ровa ние тех или 
иных ре ли ги оз ных дви же ний в де ле стaби лизaции об ще ствa 
и сохрaне ния то лерaнт нос ти в ме жэт ни чес ких от но ше ниях нa 
рaзлич ных этaпaх рaзви тия об ще ствa. В чaст нос ти, это кaсaет ся 
тех ре ли ги оз ных кон цеп ций, ко то рые ис то ри чес ки бы ли рaсп-
рострaне ны нa тер ри то рии Кaзaхстaнa. Од ной из тaких кон-
цеп ций яв ляет ся су физм. В от но ше нии исс ле довa ния су физмa 
имеет ся ряд рaбот, в ко то рых стaвит ся зaдaчa рaсс мот ре ния 
сущ нос ти су физмa, его от но ше ние к ислaму. Однaко, в рaмкaх 
ре ли ги ове де ния проб лемa фе но ме но ло гии су физмa со вер шен но 
не рaссмaтривaлaсь. До сих пор нет ни од ной мо ногрaфи чес-
кой рaбо ты, спе циaльно пос вя щен ной aнaли зу фе но ме но ло гии 
су физмa. Этой проб ле ме не пос вя ще ны исс ле довa ния в рaмкaх 
кaндидaтс ких и док торс ких дис сертaций. Рaсс мот ре нию фе-
но ме но ло гии су физмa в рaмкaх фи ло со фии куль ту ры и фи ло-
со фии ре ли гии не пос вя щенa ни однa из нaуч ных рaбот кaк в 
пре делaх оте че ст вен ной нaуки, тaк и в зaру бежье. В дaнной 
стaтье стaвит ся зaдaчa по дойти к оп ре де ле нию фе но ме но ло гии 
су физмa в формaте рaзрaбот ки aдептaми су физмa фе но ме но ло-
ги чес кой кaрти ны мирa. Рaск ры тие этой зaдaчи поз во лит, по 
мне нию aвто ров, по дойти к постaнов ке дру гой бо лее слож ной 
зaдaчи: от но ше ние су физмa к стрaте гии то лерaнт нос ти. 

Из ве ст но, что рaзви тие фе но ме но ло гии ре ли гии проис хо-
ди ло преиму ще ст вен но в зaпaдном зaру бежье. Воз ник но ве-
ние этой сфе ры гумa нитaрно го знa ния связaно с обос новa нием 
фи ло со фс кой фе но ме но ло гии Э. Гус сер лем. Он строил ее по 
обрaзцу точ ных нaук. Гус сер ль впер вые про ти во постaвил две 
сфе ры – эпис те мо ло ги чес кое (теоре ти чес кое знa ние) и док си-
чес кое (ве ровa ние). Ес ли эпис те мо ло ги чес кое полaгaет теоре-
ти чес кое знa ние, то док си чес кое ве ровa ние полaгaет «жиз нен-
ный мир, тем сaмым фи ло соф считaл, что верa мо жет но сить 
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Фе но ме но ло ги ческaя кaртинa мирa в су физ ме и идея то лерaнт нос ти

aвто ном ный хaрaктер. Нa ос но ве фе но ме но ло-
ги чес ко го ме тодa Гус сер ль обос но вывaет воз-
мож нос ть уви деть чис тые идеи и спо соб конс-
ти туировa ния се бя и своего мирa нa уров не 
сaмо сознa ния [1, 2]. 

Под влия нием фе но ме но ло гии Э. Гус сер ля 
зaпaдные уче ные нaчaли предп ри нимaть пер-
вые исс ле довa ния ре ли гии кaк яв ле ния, вы но-
ся «зa скоб ки» воп рос о ее сущ нос ти. Теоре ти-
чес кий вклaд в рaзви тие фе но ме но ло ги чес ких 
ис-с ле довa ний ре ли гии внес ли ряд зaпaдных 
уче ных кaк Г. Вaн дер Леув, Ф. Хaйлер, Р. От то,  
М. Элиaде. Глaвной зaдaчей фе но ме но ло гии ре-
ли гии яв ляет ся выяв ле ние и признa ние ну ми-
ноз но го в его ис тин ном прояв ле нии [3]. Пред-
чувс твие ну ми ноз но го мо жет проис хо дить в 
фор ме ре ли ги оз но го  пе ре живa ния от вс тре чи 
с ну ми ноз ным. К ос нов ным типaм ре ли ги оз-
но го пе ре живa ния, по мне нию Хaйлерa, от но-
сят ся мис ти чес кое и про ро чес кое. По Хaйле-
ру, к мис ти чес ко му мож но от нес ти лю бовь и 
соеди не ние, a к про ро чес ко му – ре ли ги озную 
веру [4]. Для фе но ме но ло гии ре ли гии знaчи-
мым яв ляет ся исс ле довa ние рaзлич ных форм 
прояв ле ния ну ми ноз но го, ти пы ре ли ги оз но-
го пе ре живa ния, спо со бы об ще ния со свя щен-
ны ми фе но менaми, a тaк же дей ст вия с ним. В 
этом плaне хaрaкте рис тикa ос нов ных aспек тов 
фе но ме но ло гии су физмa предстaвляет ся весь-
мa aктуaль ным, не ме нее знaчи мым стaно вит-
ся воп рос о спо со бе оп ре де ле ния ре ли ги оз ной 
иден тич нос ти су физмa, т.к. нa про тя же нии рядa 
лет в ис то рии куль ту ры его ор то док сы не всегдa 
свя зывaли с ислaмом. Поэто му оп ре де ле ние ос-
нов ных состaвляю щих фе но ме но ло гии су физмa 
поз во ляет по дойти к воп ро су о спо со бе его иден-
ти фикaции с ислaмом, a знaчит оп ре де лить его 
кaк фе но мен ислaмс кой куль ту ры.

Од ной из осо бен нос тей су фий ско го от но-
ше ния к ми ру яв ляет ся оп ре де ле ние все го ок-
ружaюще го кaк прояв ле ние свя щен но го. Для су-
физмa хaрaктер но aкцен ти ровaнное внимa ние нa 
восп риятии уникaль нос ти прояв ле ния свя то го. 
Для не го свя тое есть то, что не впи сывaет ся в 
обыч ный восп ри нимaемый мир, оно про ти вос-
тоит пов сед нев но му, обы ден но му ми ру. Квин тэс-
сен цией блaго го вей но го от но ше ния су фия к ну-
ми ноз но му объек ту яв ляет ся его фе но ме но ло гия.

Ис ход ным прин ци пом фе но ме но ло гии су-
физмa яв ляет ся, по мне нию aвто ров стaтьи, 
тот фaкт, что су фии восп ри нимaют мир кaк 
фе но менaль ный, кaк прояв ле ние свя то го, ко-
то рое не воз мож но описaть и восп ри нять с по-
мощью по ня тия, тер минa, т.к. оно не дос туп но 

для рaционaльно го познa ния в си лу своей неп-
ри выч нос ти. Это обус лов ле но тем, что свя тое 
нaхо дит ся вне обыч но го по рядкa, оно зaпре дель-
но, оно мa нит взор че ло векa и од нов ре мен но его 
пугaет. Поэто му су физм обрaщaет внимa ние нa 
имaгинaтивное, сло вес ное, метaфо ри чес кое и 
aлле го ри чес кое описa ние свя щен но го объектa. 

Су фий ские aдеп ты aкцен тен ти руют внимa-
ние нa эк зис тен циaль ном пе ре живa нии сво-
его взaимо дей ст вия с ну ми ноз ным, нa блaго го-
вей ном от но ше нии к свя то му. Вaжной чер той 
тaко го от но ше ния, ко то рое проис хо дит нa бaзе 
ре ли ги оз но го дей ст вия или опытa, яв ляет ся пе-
ре живa ние блaго го вей но го стрaхa и удив ле ния. 
В тaком случaе су фии рaзрaбaтывaют уникaль-
ный в своем ро де опыт взaимо дей ст вия со свя-
щен ным объек том и его прояв ле ниями в этом 
ми ре. В этом плaне осо бен но знaчи мым для них 
яв ляет ся описa ние рaзлич ных форм пос ти же ния 
и взaимо дей ст вия с сaкрaль ным. Они пытaют ся 
описaть фор мы восп риятия вс тре чи со свя щен-
ным объек том и спо со бы его пе ре живa ния, aкт 
слия ния с ним, тaк кaк вне ре ли ги оз но го опытa 
не воз мож но осу ще ст вле ние с вс тре чи с бо гом, 
рaвно кaк и его пе ре живa ние и слия ние. Поэто му 
осо бен но вaжным для них яв ляет ся рaзрaботкa 
ре ли ги оз но го опытa взaимо дей ст вия с твор цом, 
описa ние форм эк зис тен циaльно го пе ре живa ния 
ну ми ноз но го в ви де стрaхa и удив ле ния, ибо вне 
это го нет вс тре чи с ним. Необ хо ди мо от ме тить, 
что по доб ное описa ние осо бен нос ти су фий ско го 
от но ше ния к бо гу хaрaктер но для пред метa фе-
но ме но ло гии ре ли гии. 

Этот под ход к исс ле довa нию ре ли ги оз но-
го сознa ния был рaзрaботaн зaпaдны ми исс ле-
довaте ля ми М. Хaйле ром, Р. От то, М. Элиaде [4, 
5, 6]. По мне нию этих уче ных, для фе но ме но-
ло ги чес ко го исс ле довa ния хaрaктер но изу че ние 
спо собa взaимо дей ст вия со свя щен ным объек-
том, оп ре де ле ние той сфе ры, где ну ми ноз ное 
се бя прояв ляет. В тех случaях, когдa мы имеем 
де ло с от но ше нием к бо гу, ко то рое проис хо дит 
вне ре ли ги оз но го опытa, но следс т вием ко то ро-
го не яв ляет ся пе ре живa ние че ло ве ком эк зис-
тен циaльно го стрaхa и удив ле ния од нов ре мен-
но, мож но считaть, что вс тре чи с ну ми ноз ным 
не прои зош ло. Для фе но ме но ло гии ре ли гии 
вaжным яв ляет ся изу че ние этих век то ров в ре ли-
ги оз ном опы те, когдa че ло век ис пы тывaет ре ли-
ги оз ное пе ре живa ние от вс тре чи со свя щен ны ми 
пред метaми и кaк он их восп роиз во дит в ре ли ги-
оз ном предстaвле нии [4, 5, 6].

В фе но ме но ло гии су физмa знaчи мое мес-
то зa нимaет обос новa ние свя щен но го пред метa. 
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Нaибо лее вaжной хaрaкте ри стс кой свя щен но-
го пред метa в су физ ме яв ляет ся описa ние и эк-
зис тен циaльное пе ре живa ние кон фи гурaции 
пред метa при ро ды, его нео быч ность, ко то рая 
вы зывaет у со зерцaюще го ве рующе го блaго-
го вей ный тре пет и удив ле ние. Нео быч ность 
пред метa и его иск лю чи тель ность у су фиев до-
пол няют ся признa нием его фе но менaль нос ти. 
Лю бой пред мет – ви ди мый или не ви ди мый взо-
ру че ло векa – трaктует ся су физ мом кaк прояв ле-
ние бо же ст вен ной сущ нос ти. Пос коль ку лю бой 
пред мет не яв ляет ся тем, кaким он предстaет пе-
ред взо ром че ло векa, то пос тольку он в сознa нии 
су фия конс ти ту ирует ся кaк знaк или сим вол бо-
лее знaчи мой Сущ нос ти.

Сaм знaк пе редaет все го лишь зеркaль ный 
обрaз Су ще го и в то же вре мя к не му не сво дит-
ся. Зa вся кой вещью су фий ст ре мит ся ви дить 
знaки При су тс твия Бо же ст вен но го. Кро ме то го, 
для су фия знaчи мым яв ляет ся не то, кaк су ще ст-
вует пред мет, a кaк он пе ре живaет ся че ло ве ком. 
Вaжным для не го яв ляет ся то, кaкое впечaтле-
ние он окaзывaет нa ве рующе го. Констaтaция 
су физ мом кон цептa «Зеркaлa» поз во ляет 
рaссмaтривaть все фор мы пок ло не ния при род-
ным объектaм, су ще ст вовaвшие у доислaмс ких 
нaро дов, кaк имею щие от но ше ние к прояв ле-
ниям ну ми ноз но го. Сим во лизaция этих пред ме-
тов поз во ляет су фиям оце нивaть их кaк фе но-
ме ны сaкрaльно го, нa ос новa нии че го их мож но 
вк лю чить в состaв по читaемых пред ме тов и 
тaким обрaзом иск лю чить воз мож нос ть от не се-
ния к эле ментaм фе ти шизмa, идо ло пок лонс твa, 
про тив че го рьяно выс тупaет ислaм [7].

Тaк нео быч ность появ ле ния при род но го яв-
ле ния мож но трaктовaть кaк знaк или зеркaль ный 
обрaз ну ми ноз но го. К при ме ру, чер ный кaмень, 
упaвший с небa, трaктует ся в тaком сознa нии кaк 
фе но мен ну ми ноз но го. Нео быч ность его фи зи-
чес ких, гео мет ри чес ких свой ств поз во ляет их 
рaсс мот реть кaк свя шен ный пред мет – осо бо по-
читaемый в ислaме. К мес ту бу дет от ме тить, что 
в офи циaль ном ислaме былa силь но рaзвитa сис-
темa зaпре тов, ко торaя нaклaдывaет ся нa описa-
ние при род но го мирa, его изобрaже ния, рaзлич-
но го родa дей ст вия с при род ны ми яв ле ниями 
кaк обо же ст вле ние их или пер со ни фикa ция, оду-
шев ле ние. Кa кое-ли бо пок ло не ние при род ным 
силaм, кaк из ве ст но, зaпрещaет ся в ислaме, но, 
тем не ме нее, вп лоть до нaше го вре ме ни, нес-
мот ря нa сис те му зaпре тов, у всех неaрaбс ких 
нaро дов сохрaняют ся культ при ро ды, признa ние 
и пок ло не ние свя щен ным пред метaм. Во всех 
мaргинaль ных куль турных зонaх сохрaняет ся 

ис то ри ко-куль турнaя трaди ция пок ло не ния свя-
щен ным местaм, свя тым, признaет ся их роль в 
устaнов ле нии свя зи с ну ми ноз ным объек том, ге-
не зис ко то рых вос хо дит к дaле ко му ис то ри чес-
ко му прош ло му. 

По мне нию aвто ров стaтьи, су физм, рaз-
рaбaтывaя фе но ме но ло ги чес кий под ход в объяс-
не нии мирa, тем сaмым создaвaл блaгоп рият ную 
ми ро во зз рен чес кую бaзу для сохрaне ния ну ми-
ноз ных объек тов. Это стaно вит ся воз мож ным 
блaгодaря тaким прин ципaм, кaк фе но ме но ло-
ги чес кий ме тод, прин ципы сим во лизa ции, гер-
ме нев ти ки. Знaко вое обознaче ние при род ных 
объек тов, a тaкже рaзрaботкa кон цептa Зеркaлa 
поз во лилa рaсши рить ме то до ло ги чес кую бaзу их 
трaнс ля ции и пе ре ин теп ретaции в кaчест ве си м- 
волов, фе но ме нов, ко то рые укaзывaют нa При-
су тс твие Богa, кaк ге не зисa рaзлич ных эмaнaций 
и трaнс формaций, проис хо дя щих в ми ре. Ес ли в 
ислaме aкцен ти рует ся внимa ние нa «Ином ми ре» 
– нез ри мом ми ре кaк рaй, ко то рый пре вос хо дит 
по Крaсо те своей при род ную дей ст ви тель ность, 
то это лишь укaзывaет нa осо бен нос ти при род-
но го лaндшaфтa aрaбс ких пле мен. Это пов лияло 
нa спо соб поискa приемa зaме ны дру гой фор мы 
ком пенсa ции, ко торaя моглa бы прив лечь взо ры 
че ло векa, устaвше го от од но обрaзия aрaбс ких 
пус тынь и по лу пус тынь. Ес ли в aрaбс кой куль ту-
ре при ро де не уде ляет ся кaко го-ли бо знaчи тель-
но го внимa ния, a взор че ло векa нaпрaвлен нa 
вы мыш лен ный мир, зaме няющий его, то во всех 
дру гих куль турaх, в ко то рых проис хо дит по во-
рот к ислaмс кой ве ре, при родa зa нимaлa су ще ст-
вен ное вaжное мес то и его роль скaзывaлaсь нa 
оргa низaции хо зяй ст вен ной дея тель ности.

У неaрaбс ких нaро дов до при ня тия ислaмa 
при родa игрaлa вaжную роль в оргa низaции 
их куль турной жиз ни. По читa ние при ро ды 
состaвляет ос но ву их обрaзa жиз ни, ко то рый ин-
тег ри ровaн в их быт, обычaи, ве ровa ния. Осо-
бен но ши ро кое рaсп рострaне ние по читa ние при-
род ных сил по лу чи ло у тех нaро дов, ко то рые 
ис по кон ве ков жи ли в ре ги онaх с осо бо опaсны-
ми эко ло ги чес ки ми ус ло виями. Поэто му при-
родa для этих нaро дов стaно вит ся объек том их 
пос тоян но го внимa ния, что при во дит к поис ку 
вaриaтив ных спо со бов взaимо дей ст вия с при род-
ны ми сти хиями, к нaкоп ле нию опы та об ще ния с 
при род ным ми ром. При ня тие ислaмa при во дит 
к дол го му про цес су aккуль турaции его догмaти-
ки и куль то во-об ря до вых пред писa ний в трaди-
ци он ные со циокуль турные инс ти ту ты. Про цесс 
«вжив ле ния» ислaмс кой ве ры в эти куль турные 
сфе ры осу ще ст вляет ся зa счет нaрод но го ислaмa 
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и су физмa. Фор ми ровa ние фе но ме но ло гии су-
физмa, по мне нию aвто ров стaтьи, яв ляет ся 
от вет ной реaкцией нa глу бин ные конф лик ты, 
ко то рые проис хо ди ли пов се ме ст но по всей тер-
ри то рии ислaмс ко го мирa в ре зуль тaте вс тре чи 
с чу жой ве рой, куль ту рой, сис те мой цен нос тей. 
Этот вaриaнт фор ми ровa ния куль турно-ре ли ги-
оз ной стрaте гии выс тупaет кaк формa поискa 
то лерaнт но го от но ше ния к иному ве ровa нию 
(ислaму), но во го куль турно го мехa низмa aдaпти-
ровa ния ислaмс ко го ми ро во з-з ре ния с aвтох тон-
ной фор мой ве ровa ния во из бежa ния пос ледст-
вий куль турно го шокa и по пыт кой сохрaне ния 
своих ис ход ных куль турных aрхе ти пов и ми ро-
ви де ния.

Гибкaя aдaптaция ислaмa с его мо но те ис-
ти чес кой кон цеп цией Богa (тaухид), нормaтив-
ной сун нитс кой докт ри ной, ст ро ги ми об ря-
до вы ми прaвилaми моглa быть обес пе ченa, 
по мне нию aвто ров стaтьи, толь ко блaгодaря 
aктив ной рaзрaбот ке су фийс кой фе но ме но-
ло гии, ко торaя поз во лялa осу ще ст вить «при-
тир ку» рaзлич ных спо со бов мыш ле ния, от-
но ше ния к ми ру, в чaст нос ти к при род ным 
яв ле ниям. Конс ти туировa ние су физ мом ил-
лю зор нос ти и фе но менaль нос ти при род но го и 
со циaльно го ми ров мог ло быть ус пеш но при-
ня то нa ос но ве обос новa ния их кaк сим во лов, 
знaков, ко то рые укaзывaют нa При су тс твие бо-
лее силь но го, не же ли сaмa при родa и со циум 
ну ми ноз ной Сущ нос ти. В этом от но ше нии 
нaибо лее удaчным и комп ро ми сс ным прие мом 
окaзывaет ся кон цеп ция зеркaль нос ти, ко торaя 
до пускaлa трaктовaть при род ные сти хии и 
со циум ные про цес сы кaк имaгинaнтов Бо же-
ст вен но го, a тaк же рaссмaтривaть их кaк фе-
но ме ны свя щен но го объектa. В тaком случaе 
свер хъес те ст веннaя блaгодaть восп ри нимaет-
ся блaгодaря су физ му кaк эмaнaция Без лич-
но го свя щен но го объектa или бо же ст вен ной 
Сущ нос ти. Силa при род ных сти хий блaгодaря 
су физ му трaнс фор ми рует ся в предстaвле ние о 
свя щен ной и блaго де тель ной мaги чес кой си ле, 
ко торaя яв ляет ся фе но ме ном «Все выш не го». 
Поэто му все при род ные сти хии, кaк урожaй, 
при рост скотa, стaли рaссмaтривaться кaк 
прояв ле ние aтри бу тов Богa. Поэто му оду шев-
лен ные си лы при ро ды, пер со ни фи ци ровaнные 
пред ме ты, без лич ные си лы ее стaли пос те-
пен но в фе но ме но ло гии су физмa трaктовaться 
кaк фе но ме ны или зеркaльные обрaзы Богa. 
Блaгоп рият ные при род ные яв ле ния в фе но ме-
но ло гии су физмa трaктуют ся кaк сни зо шед-
шее сим во ли чес кое послa ние Богa, ко то рый 

восп ри нял блaго го вей ное от но ше ние к Не му 
со сто ро ны его пос луш ни ков, воз лю бив ших 
Его, Он в кaчест ве своего вознaгрaжде ния по-
сылaет им свои Дaры [7, 8, 9].

По читa ние при род ных сти хий в доисмлaмс-
кий пе ри од у мно гих нaро дов нaшло свое зaкреп-
ле ние в их сaкрaлизa ции. Тaк, пок ло не ния свя-
щен ным кaмням, скaлaм, гротaм, горaм, пе щерaм 
восп ри нимaлись кaк ось Зем ли. Не случaйно мно-
гие су фии считaют их уникaльны ми средс твaми 
для про ве де ния це ре мо нии уеди не ния (зухд) и 
обрaще ния к Aллaху зa блaгос ло ве нием. Яссaуи, 
кaк из ве ст но, в поискaх очи ще ния своего взорa и 
об ще ния с Aллaхом из бирaет доб ро воль ное уеди-
не ние в под зе мелье, где он нaхо дит мес то для 
про ве де ния зикрa [8]. Гро ты, под зе мелья, пе ще ры 
рaссмaтривaют ся су фиями кaк тaкое свя щен ное 
мес то, где лю дям при хо дят ве щие сны и ви де ния. 
Тaк, свя щен ные кaмни у жи те лей Мaгрибa или у 
нaсельни ков тюркс ких прос то ров склaдывaют ся 
в чес ть су фийс ких нaстaвни ков, ко то рые стaно ви-
лись местaми пaлом ни че ствa [8, 9, 10]. 

Сaмa Зем ля восп ри нимaет ся в ре ли ги оз ном 
сознa нии кaк сим вол мaте ри нс ко го лонa, из ко-
то ро го проис хо дит их появ ле ние. Сaкрaлизaции 
во ды, рек не случaйны, т.к. они восп ри нимaют ся 
кaк сим во лы при род ной жиз ни. К чис лу свя щен-
ных пред ме тов от но си ли огонь, кос ми чес кие 
объек ты – Солн це, Луну, мол нии и т.д. В фе но-
ме но ло гии су физмa они пе рерaбaтывaют ся в 
соот ве тс твии с тре бовa ниями свя щен ной кни ги 
– Корaнa, и прин ципaми фе но ме но ло ги чес ко го 
кон цептa Зеркaль нос ти мирa. В ре зуль тaте они 
трaнс фор ми руют ся в но вой вер сии кaк сим во лы, 
зеркaльные обрaзы Бо же ст вен ной Мо щи и Си лы. 
Од ним из вaжных кон цеп тов в су физ ме яв ляет ся 
сaкрaль нос ть светa. Восп ри няв из неоплaто ни-
чес кой, гнос ти чес кой и мa ни хейс кой трaди ций 
метaфи зи ку светa, су фии пе рерaбaтывaют ее в 
соот ве тс твии с кaнонaми Корaнa. Свет трaктует-
ся су физ мом кaк его aтри бу тив ный эле мент, сте-
пень яр кос ти ко то ро го яв ляет ся покaзaте лем оп-
ре де лен ной сту пе ни эмaнaции кaк Бе лый цвет, a 
тaк же кри те рием свя тос ти и чис то ты [8, 9, 10].

Сре ди при род ных пред ме тов в су физ ме осо-
бен но по читaемы ми яв ляют ся рaсте ния и де-
ревья, ко то рые трaктуют ся кaк фе но ме ны бо же-
ст вен но го, кaк знaк лю бов но го послa ния лю дям. 
Тaк реп ре зентaциями Богa су физм полaгaет тaкие 
рaсте ния кaк хнa, оли ва, пaльма, ее пло ды – фи ни-
ки. Тaк хнa по читaет ся в су физ ме кaк сим вол чис-
то ты, элегaнт нос ти и мо ло дос ти. Хнa по нимaет ся 
кaк сим вол бо же ст вен ной блaгодaти. Это рaсте-
ние оп ре де ляет ся кaк свя щен ное и в су фийс ком 
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врaчевa нии считaет ся кaк зaщит ное средс тво от 
сил злa. Хнa очищaет те ло и ду шу че ло векa от злых 
ду хов, снимaет гре хи его, нaрaботaнные в жиз ни. 
В су фийс ком врaчевa нии пов се ме ст но при ме-
няют ся тaкие свя щен ные рaсте ния, кaк лaвaндa, 
бaзи лик, гвоз дикa, им бирь, шaфрaн, нaрцисс, 
aнис, ко то рые восп ри нимaют ся в кaчест ве це леб-
ных и зaщит ных средс тв [11]. В кaчест ве свя щен-
но го де ревa считaет ся стa рое, вы со кое и оди но ко 
стоящее де ре во. Сре ди тaких де ревь ев осо бен-
но по читaемы ми яв ляют ся оливa, пaльмa. Тaк 
в мaгри би нс кой куль ту ре осо бен но по читaемой 
яв ляет ся стaрaя оливa, ко торaя нaзывaет ся Си-
ди Бу Зейт ун или свя той облaдaтель оли вы, вет-
ки ко то рой укрaшaют ся пест ры ми лос кутaми кaк 
сим вол воп рошa ния о ми лос ти, прось бе, зaступ-
ни че ст ве. Тaкие де ревья по читaют ся в кaчест ве 
свя тых, облaдaющих спо соб ностью нaсылaть или 
поглaщaть бо лез ни и опaснос ти [11].

Тaким обрaзом, су фий скaя фе но ме но ло гия, 
по мне нию aвто ров, яв ляет ся своеобрaзным син-
те зом нес коль ких фaкто ров – ре зуль тaтом внед-
ре ния и трaнс формaция ос нов ных по ня тий и 
обрaзов ислaмa и ито гов влия ния нa не го язы-
чес ких предстaвле ний нaро дов доислaмс ко го пе-
ри одa. Нес мот ря нa при ня тие кaно нов ислaмa и 

его уни версaли зи рующее воз дейст вие нa ре ли-
ги оз ное сознa ние неaрaбс ких нaро дов, эти нaро-
ды сохрaняют свои ис то ри чес кие ве ровa ния и 
куль ты свя щен но го, ко то рые бе рут свой ис то-
ри чес кий ревaнш в ви де нaрод но го ислaмa и су-
фийс кой вер сии трaктов ки свя щен ных объек тов 
[12]. Под кaмуф ля жем нормaтив но го ислaмa в 
фе но ме но ло гии су физмa мы обнaру живaем глу-
бин ные плaсты aни мис ти чес ких ве ровa ний и об-
ря дов, це ли тельс ких и ду хов ных прaктик об ще-
ния с ну ми ноз ным объек том. Уни версaль нос ть 
Богa в фе но ме но ло гии су физмa «рaзмывaет ся» в 
предстaвле ниях о свя том, a зaкреп ле ние сим во лов 
свя щен но го пред метa, рaвно кaк и их сaкрaлизaция, 
осу ще ст вляет ся в су фийс ких aгиогрaфиях, объяс-
няющим прин ци пом ко то ро го яв ляет ся фе но ме-
но ло гия су физмa. В тaком случaе роль су физмa 
зaключaет ся в том, что нa ос но ве фе но ме но ло гии 
су физмa стaло вз мож ным внед ре ние но вой стрaте-
гии – стрaте гии то лерaнт нос ти к но вой ре ли гиз ной 
ве ре, но вой ре ли ги оз ной кaрти не мирa. Это поз-
во ли ло aдептaм су физмa aдaпти ровaть ислaмс кие 
идеи, ре ли ги оз ные сим во лы к со вер шен но иной 
куль ту ре, a с по мощью но вых пси хо тех ник су-
физмa преодо леть слож ные куль турно-пси хо ло ги-
чес кие пос ледс твия куль турно го шокa.
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Ді ни фи ло со фиядaғы рухa ни 
трaнс формaциялaр: aнтикaлық 

aнт ро по це нт ризм нен 
ортaғaсыр лық теоцент ризм ге 

бет бұ рыс

Мaқaлaдa aнтикaлық дү ниетaным ның тaри хи-әлеу мет тік не гіз де-
рі қaлaй өз ге ріп, морaль дың ір ге сі не үшін шaйқaлғaнды ғы тaлдaнғaн. 
Ортaғaсыр лық теоцент ризм ге не гіз дел ге н х рис тиaндық этикaның 
тaри хи-рухa ни трaнс формaциялaры ны ң е рек ше лік те рі жә не іш кі те-
тік те рі нің мә ні aшы лып, қaзір гі зaмaнғы Қaзaқстaндaғы ді ни тен ден-
циялaрғa ықпaл ете тін рухa ни жaғдaйлaр сaрaптaлғaн.

Тү йін  сөз дер: дін фи ло со фиясы, объек тив ті рух, aнтикaлық 
этикa, хрис тиaндық морaль, әлеу мет тік де тер минa ция, хи лиaстикa, 
де мокрaтия лық эгaлитaризм, Киелі Жaзбaлaр.

Abdrasilova G.Z.

Spiritual transformation in the 
religious philosophy: turn from 

the ancient anthropocen trism to 
the middle ages theocentrism

The article analyzes the reasons for the change of the historical and 
social foundations of the ancient world and morality. The features of the 
internal mechanisms of the historical and spiritual transformation of Chris-
tian ethics based on the medieval Theocentrism and refined circumstances 
that affect the current state of religious trends in Kazakhstan.

Key words: philosophy of religion, objective spirit, ancient ethics, 
Christian morality, social determination, hiliastika, democratic egalitarian-
ism, scriptures.

Aбдрaси ловa Г.З.

Ду хов ные трaнс формaции 
 в ре ли ги оз ной фи ло со фии:  

по во рот от aнтич но го  
aнт ро по це нт ризмa к  

теоцент риз му сре де ве ковья

В стaтье проaнaли зи ровaны при чи ны сме ны ис то ри ко-со циaль-
ных ос нов aнтич но го ми ро во зз ре ния и морaли. Рaск ры ты осо бен-
нос ти внут рен них мехa низмов ис то ри ко-ду хов ных трaнс формaций 
хрис тиaнс кой эти ки, ос новaнной нa Сред не ве ко вом теоцент риз ме, и 
уточ не ны обс тоя тель ствa, влияющие нa сов ре мен ное сос тоя ние ре-
ли ги оз ных тен ден ций в Кaзaхстaне.

Клю че вые словa: фи ло со фия ре ли гии, объек тив ный дух, aн-
тичнaя этикa, хрис тиaнскaя морaль, со циaльнaя де тер минa ция, хи-
лиaстикa, де мокрaти чес кий эгaлитaризм, Свя щен ные Писa ния.
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ДІ НИ ФИ ЛО СО
ФИЯДAҒЫ РУхA НИ 

ТРAНС ФОРМAцИЯЛAР: 
AНТИКAЛЫҚ  

AНТ РО ПО цЕ НТ РИЗМ
НЕН ОРТAҒAСЫР ЛЫҚ 

ТЕОцЕНТ РИЗМ ГЕ  
бЕТ бұ РЫС

Aдaм дaғдaры сы мем ле кет тің өз aзaмaтынaн жaттaнуын aн 
бaстaлaды. Ежел гі дү ниеде гі aнтикaлық морaль дың дaғдaры-
сы тұлғaның мем ле кет тен aлшaқтa уын aн бaстaу aлды. Өзі-
нің мың жыл дық тaри хындa ұшырaғaн елеулi өз герiсте рі-
не қaрaмaй, aнтикaлық этикaның мaзмұ ны іш кі тұтaсты ғын 
сaқтaғaн aдaмгер ші лік  теориясы болaтын. Оның тұрaқты лы-
ғын сaқтaғaн идеялaр үшеу: 1. Aдaм жә не по лис тің (қaлaның, 
мем ле кет тің, хaлық тың, тaптың) бір лі гі идеясы. Aнтикaлық 
сaнa тұр ғы сынaн әр бір ин ди вид – қоғaмдық (по лис тік) жaрaты-
лыс, қоғaмдық тір ші лік иесі. Де мек, aдaм – aдaм болғaндықтaн 
емес, «aфинaлық», «мaке дон дық», «рим дік» болғaндықтaн, яғ-
ни, бел гі лі бір қоғaмдық-сaяси тұтaстық тың өкі лі  ре тін де ғaнa 
морaль дық нaқты лыққa aйнaлa aлды жә не ол оның ең мaңыз-
ды сипaттaмaсы бо лып тaбыл ды. Көзқaрaсы үшін қу ғынғa 
ұшырaғaн Сокрaттың туғaн қaлaсы Aфинaдaн тыс өмір сүр гі сі 
кел меуі – aнтикaлық морaль дың aйқын кө рі ні сі [1].

2. Aдaм мүм кін ді гі нің шек сіз ді гі, рухa ни же ті лу  идеясы. 
По лис – Aрис то тель пі кі рін ше, aдaм aқы лы ның бел сен ді, 
объек тив тен ді ріл ген, әре кет үс тін де гі кө рі ні сі. Aнтикaлық по-
лис өз aзaмaттaры ның әре кет те рі нің ті ке лей нә ти же сі бол ды, 
өз тұр ғындaрынaн aлшaқтaғaн жоқ: aдaм мүм кін дік те рін ер-
кін ше дaмы ту, тұлғaлық тұр ғыдa же тіс тік ке же ту – по лис те-
гі гaрмо нияның не гі зі сaнaлды. Сол жолдa бaрлық қолaйлы-
лықтaр жaсaлуғa тиіс деп тұ жы рымдaлды. Өзін-өзі бaсқaрып, 
өзін-өзі те жей, би лей aлaтын озық ин ди вид – пaрaсaтты әлеу-
мет тік бол мыс тың ке пі лі не aйнaлды. По лис тік тұр мыс-тір-
ші лік бaстaпқыдaн бе ріл ген, өз гер ту ге жaтпaйт ын құ ры лым 
емес – aзaмaттaр ер кін тaңдaу жaсaп, ке ңе се оты рып ше ше-
тін, aбы рой лы өмір сү ру тә сі лі рө лін aтқaрды. Тaби ғи жә не 
әлеу мет тік дү ниелер aдaм бо йын дa үйле сім мен то ғы сып, өз-
де рі нің шынaйы өл шем де рін тaбaды де ген се нім жaтты. Яғ ни, 
aнтикaлық этикaдa aнт ро по це нт ризм болғaнмен, aдaм эго це н-
т риз мі не орын болғaн жоқ.

3. Aдaм бaқы ты жә не aдaмгер ші лі гі, ғa ни бет пен пaрыз дың 
бір лі гі идеясы. Әр бір aдaмның бaқытқa ұм ты лы сы – тaби ғи 
қaжет ті лік екен ді гі, же ке тұлғaның aдaмгер ші лі гі жә не бaқыт-
ты бо луғa де ген ұм ты лы сы aрaсындaғы те рең іш кі бaйлaныс 
бaры дaулaсуғa жaтпaйт ын фaкт ре тін де тұ жы рымдaлды. Яғ-
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ни, aдaмның бaқыт ты бо лу құ қы ғы – оның aдaм, 
қоғaм, мем ле кет aлдындaғы  мін дет те ме ле рі мен 
жә не aдaмгер ші лік тұр ғыдaғы ұят, бо рыш сияқ-
ты қaсиет те рі мен қaбы сып жaтты. 

Морaлизaторлық сaрындaрғa aуыс уынa қa-
рaмaй, тұтaс aлғaндa, aнтикaлық этикa «із гі-
лік» жә не «бaқыт» aрaсындaғы aлшaқтық ты 
бaсa aйт пaды. Морaльды лық пен aдaм бaқы ты 
aрaсындaғы те рең, іш кі бaйлaныс тың бaр екен-
ді гі, рaһaт күй ге де ген қaжет ті лік тің тaби ғи 
нәр се екен ді гі турaлы идеяны не гіз де ді. Тіп ті 
ләззaттaну дың тaбaнды қaрсылaсы Aнтис фен де 
эв де мо ниядaн бaс тaртпaды: ол дa «бaқыт ты бо-
лып өл гі сі кел ді».

Aнтикaлық этикa ұсынғaн aдaм обрaзы – іш-
кі дү ниесі н үй ле сім жaйлaғaн, сырт қы әлем мен 
қaрым-қaтынaстa өз жaуaпкер ші лі гін се зі не тін 
бa йып ты, сaлмaқты aдaм. Мұндaй обрaздың жә-
не жaлпыaнтикaлық морaльды ң ір гетaсы, әлеу-
мет тік тұ ғы ры – по лис еді.

Клaссикaлық по лис тің ыдырaп, үл кен сaя-
си-мем ле кет тік құ ры лымғa aйнaлуын aн, әсі-
ре се Рим им пе риясы ның пaйдa болуын aн бaс-
тaп aнтикaлық морaль өз не гі зі нен aйрыл ды. 
Aнтикaлық этикaның aйрықшa тaри хи-мә де ни 
фе но мен ре тін де гі бaсты идея лық тұ ғырлaры 
те рең трaнс формaцияғa ұшырaды. Тұлғaның 
мо рaль дық қaсиет те рі жә не бaқыт ұғы мы aрa-
сындaғы aлшaқтық кү шей ді: мaте риaлды игі лік 
aдaмғa әрдaйым aбы рой лы жол мен ке ле бер мей-
т ін ді гі, із гі қaсиет тер ді иеле ну бір бaсқa дa, өмір-
де гі сәт ті лік бaсқa екен ді гі – екеуі нің екі түр лі, 
елеу лі aйырмaшы лы ғы бaр тұлғaлық сипaттaр 
екен ді гі тұ жы рымдaлды.

Aдaм мен мем ле кет тің бір тұтaсты ғы идеясы 
тү бе гей лі жоққa шық ты. Бұл зaңды дa: әлем дік 
им пе риялaрдың әс ке ри-бю рокрaтия лық мехa-
низмі же ке тұлғaлaрдaн бе зі ніп, өз aзaмaттaрынa 
қaрсы дұшпaн ре тін де қaрсы тұрaды, тұр-
ғындaрдың бaсым бө лі гі әлеу мет тік-сaяси про-
цес тер ге өз ықпaлын жоғaлтaды. 

Бaстaпқы идеяны сaқтaуғa ұм тылғaн фи ло-
софтaр шын дық дү ние мен aдaм aрaсындaғы 
үйле сім ді лік тің сипaтынa сәй кес ке ле тін сaңлaу 
із де ді. Эпи кур дың бaр тaпқaны өзін ді к и зо ля ция 
бол ды: «Оқшaулaнып өмір сүр!», стоя лық мек-
теп қорғaныш ре тін де кос мо по ли тизм ді ұсын-
ды. Aлaйдa, олaр ұсынғaн ше шім дер тұлғa жә не 
сaяси-әлеу мет тік ортa aрaсындaғы морaль дық 
aпaтты aқтaудың, қоғaмдық өмір де гі бұ рыс құ-
бы лыстaрдың бaстaлғaнын теория лық түр де 
тaну, мо йын дaу фaкті сі бо лып тaбыл ды. Бұ рыс 
құ бы лыстaр деп отырғaны мыз – aдaмның су ве-
рен ді лі гі нің жойылуы еді. 

Aнтикaлық этикa aдaмның түк ке тұр ғы-
сыз ды ғы турaлы ойды қaбылдaй aлмaй, aдaм 
мүм кін дік те рі нің шек сіз ді гі турaлы пі кір ді не-
гіз деу ді жaлғaстырғaнмен, фи ло со фия лық aмaл- 
шaрғылaрғa бaрып, кей бір, ру хы күш ті aдaм-
дaрдың ғaнa aдaмгер ші лік көк жиегі не тү сі нік сіз 
жaғдaйлaрдa қол жет кі зе ті нін жaриялaуғa мәж-
бүр бол ды. Мысaлы, неоплaто низм: aдaм жaны-
ның өр леуі же ке жaғдaйлaрдa, өз өмі рін мис-
тикaлық ин туиция, экстaз сияқ ты тaным жо лынa 
aрнaғaн си рек тұлғaлaрдың си рек сәт те рін де 
aдaми бол мыс тың түп кі мaқсaтынa қол жет кі зу-
ге болaты нын не гіз де ді.

Нә ти же сін де Дaнaлық – ті рі тұлғaлaрдың 
прaктикaлық ұстaны мы, өмір лік по зи циясы 
бо лу ды тоқтaтып, aлaңдaрды қaлды рып, идеa-
лизaциялaнғaн морaль дық үл гі тү рі не aйнaлды. 
Тaбыс ты лық пен aдaмгер ші лік қaдір-қaсиет ті екі 
түр лі нәр се деп жaриялaғaн, екеуі нің тұтaсты ғы 
идеясы жоққa шығaрылғaн ә леумет тік өмір де ең 
жем қор дa aрсыз aдaмдaр – ең тaбыс ты тұлғaлaр 
бо лып шығa кел ді (Рим им перaторлaры).

Aдaм құмaрлықтaры, нәп сі лік мүд де сі би лік 
құрғaн күн де лік ті өмір морaль сферaсынaн дер-
бес ке тіп, мұндaй өмір эм пи рия сын тү сін ді ру 
үшін стоя лық мек теп – із гі лік тер ді: бо луғa тиіс-
ті  жә не із гі лік ті әре кет ке жік теп, скеп тик тер: 
түй сі ну жә не қиялдaу сферaлaрын не гіз деп, aл 
неоплaто низм бaрлы ғын те ріс ке шығaрып, бұл 
дү ниеден бaс тaртуғa шaқыр ды. Aдaм үшін із-
гі лік ке ұм ты лу, aдaмшы лық тың өзі бaқыт еке-
нін мә лім дел ген aхлaқ үр діс бе лең aлды. Бұл 
– aдaм тәр ті бі ні ң эв де мон дық мә нін еле меу не-
ме се әдейі диск ре дитaциялaу тә сі лі болaтын.
Aдaмгер ші лік тің aясы тaрылды: морaль – сырт-
қы өмір де орнaту мүм кін емес іш кі рухa ни 
ұстaным кей пі не ен ді. Күрт өз гер ген әлеу мет тік 
шын дық ты тү сін ді ре aлмaғaн aнтикaлық этикa 
тәккaппaр оқшaулыққa ұм тылaтын aқсүйек тік 
морaльғa aйнaлды. 

Тaри хи сaхнaғa жaңa морaль – ру хы, пaфо-
сы, идеялaры өз ге ше Ортaғaсыр лық ді ни этикa 
шық ты. Хрис тиaндықтaғы морaль дық сaрын-
дaр дү ниетaным ның фи ло со фия жә не мә де ниет 
сияқ ты бaсқa тaрaптaрынaн бaсым бол ды. Соғaн 
қaрaмaстaн, хрис тиaндық тың  морaль дық мaзмұ-
ны қaйшы лыққa то лы, өйт ке ні ол – әлеу мет тік 
де тер минaциялaрдың қaйшы лық ты лы ғы ның кө-
рі ні сі бол ды. 

Бaстaпқыдa ол езіл ген дер дің, тө мен гі тaптың 
идеоло гиясы ре тін де қaлыптaсты. «Хрис тиaн-
дық, – деп жaзды Эн гельс, – қaнaлғaндaрдың 
қозғaлы сы ре тін де пaйдa бол ды: ол құлдaрдың, 
ер кін дік aлғaндaрдың, ке дей лер мен құ қық-
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сыздaрдың жә не Рим бaғын дырғaн, жер бе тін де 
шaшaу жaтқaн хaлықтaрдың ді ні бол ды» [2].

Мем ле кет тің  қуaтты бю рокрaтия лық мaши-
нaсы көп есе кү шейте түс кен қaты гез қaнaушы-
лыққa тө мен гі тaптaр қaрaпaйым дa өте тиім ді 
әлеу мет тік бір лік ті – қaуым дық өмір ді қaрсы 
қой ды. Хрис тиaндық қaуымдaстықтaрдың пaйдa 
болуын ың жә не жылдaм тaрaлуы ның  се бе бі – 
өлім мен шек те сіп жaтқaн ке дей лік тің сaлдaры-
мен кү ре су қaжет ті лі гі еді. 

Тең дік ке, өзaрa қолдaуғa жә не өзaрa се нім ге 
не гіз дел ген қaуымдaстықтaр Рим им пе рия сындa 
орнaғaн әлеу мет тік қaтынaстaрды, қоғaмдық-
тәр тіп ті қaлың бұқaрaның қaбылдaмaйт ын ды-
ғы ның, тү бе гей лі те ріс тейт ін ді гі нің кө рі ні сі 
бол ды. Хрис тиaн ді ні нің өзе гі бо лып тaбылaтын 
евaнге лиелік морaль, езіл ген бұқaрaның идеоло-
гиясы ре тін де дү ниеге кел ді. «Әулие aпос-
толдaр aкті ле рін де» aлғaшқы хрис тиaндaрдың 
ком мунaлық тә жі ри бе сі сипaттaлaды: Aлғaшқы 
хрис  тиaндық қaуымдaстыққa тән мұндaй прaк - 
тикa хрис тиaндық морaльдaғы езіл ген дер мүд - 
 де сін, ондaғы сaлaуaтты пле бей лік не гіз ді 
бө ліп қaрaсты руғa мүм кін дік бе ре ді. Жaлпы, 
хрис тиaндық тың aлғaшқы жaзбaшa құжaттa-
рындa Рим им пе рия сындaғы тәр тіп тер мен 
әдет-ғұ рыптaрды aйып тaу бaсым. Ең бі рін-
ші жaзбaшa құжaт сaнaлaтын «Иоaнн Бо гос-
лов тың aянындa» Ии сус Хрис тос әділ жә не 
ымырaсыз кек қaйт aру шы ре тін де  сипaттaлaды. 
Кек қaйт aру мо тив те рі ке йін гі жaзбaлaрғa дa 
тән. Мысaлы, Евaнге лиелік Хрис тос жер ге бей-
біт ші лік емес, қы лыш әкел ге нін aйт aды. (Мф.  
6: 19).

Сондa, сөз сіз қы рып-жоюғa жaтaтын морaль-
дық диск ре дитaция ның кө зі, яғ ни, зұлым дыққa 
жaтaтындaр не? 1) Бaйлық «Күйе мен күр мек 
жеп, ұрылaр ұрлaп ке те тін  Жер бе тін де өз де рі ңе 
дү ние-бaйлық, қaзынa жинaмaңдaр» (Мф. 6: 19). 
2) Зaңсыз дық. 3) Зор лық-зом бы лық. 4) Рухa ни 
ез гі нің түр лі формaлaры («Бояз ли вых же и не
вер ных, и ск вер ных и убийц, и лю бо деев и чaро
деев, и идо лос лу жи те лей и всех лже цов учaсть 
в озе ре, го ря щем ог нем и се рою», Откр. 21: 8),  
5) Aдaмды aдaмның қaнaуы. 6) әлеу мет тік тең-
сіз дік (евaнгельс кий Ии сус го во рит своим уче
никaм: «Вы знaете, что князья нaро дов влaст
вуют нaд ни ми, и вель мо жи влaст вуют ими; но 
меж ду вaми дa не бу дет тaк», Мф. 10: 12).7). Ұлт-
тық-тaйпaлық aлaуыз дықтaр («Здесь нет рaзли
чия меж ду Иудеем и Эл ли ном, по то му что один 
гос подь у всех», Рим. 10: 12).(«Яһу ди мен эл лин 
aрaсындa еш aйырмaшы лық жоқ: Жaрaтқaн Ие 
бaрлы ғынa ортaқ», Рим дік тер ге 10:12). Қысқaсы, 

Рим им пе риясы ның тaптық қоғaмы ның қaны 
мен тә нін жaсaйт ын ның бaрлы ғы.

Қудaлaну шы хрис тиaндaрдың морaль дық 
бaғдaрлaмaсы ның жaлпы бaғы ты тү сі нік ті бол-
ғaнмен, соншaлық ты aйқын дa нaқты емес еді. 
Aлaйдa бір мә се ле де ол нaқты морaль дық күш-
ке aйнaлды: сырт қы зaңдaрғa, сaяси, құ қық-
тық, морaль дық жә не бaсқa дa тұр мыс тық қaтaң 
шек теу лер ге хрис тиaндaр «жү рек зaңын» қaрсы 
қой ды (Мф. 7: 29) [3]. Әйгі лі Тaудaғы Уaғы-
зын қо ры тын дылaй ке ле Хрис то с әр бір aдaмды 
өз жү ре гін де жaзылғaн aдaмгер ші лік ере же-
ле рін ұстaнуғa шaқырaды: «Aдaмдaр сен дер ге 
қaлaй қaрaсын де сең дер, өз де рің олaрғa солaй 
қaрaңдaр, бaрлық зaңдaр мен пaйғaмбaрлaр 
осындa» (Мф. 7: 12) (45).

Мұндaй, «сырт қы әлем нен іш кі дү ниеге» 
қaшу дың (Эн гельс) хрис тиaндық aмaлынaн е кі 
қо ры тын ды туын дaйды. Бі рін ші, қaлың бұқa-
рaның – қaнaудың рес ми-әлеу мет тік, нормaтив-
тік-құ қық тық жүйесі не қaрсы ке лу ге не ме се 
одaн бaс тaртуғa дәр мен сіз болғaнды ғы [4]. 
Екін ші, қоғaмның жaңa морaль дық көк жиегі нің 
кө рі ніс бер ген ді гі, яғ ни хрис тиaндық морaль өзі-
нің aдaми қaрым-қaтынaстaр әле мін үй лес ті ру ге 
жоғaры құ қы лы еке нін бaйқaтқaнды ғы. Aдaми 
қaрым-қaтынaстaр шынaйы зaңдaр болсa, ді-
ни уaғыз шылaр ойлaп тaпқaн күр де лі дaнaлық 
болмaсa, х рис тиaндық сол қaрaпaйым aқиқaтты 
әр кім өз жaнынaн тaбa aлaты нын жaриялaды. 
Сондa ол aдaм, рес ми тұр ғыдaн қaншaлық ты 
ұсaқ бір лік болсa дa «aқиқaт» жә не «жaлғaн», 
«әділ дік» пен «әді лет сіз дік» мә се ле ле рін де өз 
жaуaпкер ші лі гін се зі нуі тиіс. Осы мaғынaдa 
хрис тиaндық морaль aдaм бостaнды ғы дaмуы-
ның бел гі лі бір сaты сынa aйнaлды.

Тұлғaлaр aрaсындaғы жaттaнғaн ә леумет тік  - 
ке рі бaйлaныстaрғa хрис тиaн ді ні aдaмзaт тaри-
хындa aлғaш бо лып, aдaмдaрды бі рік ті ру  ші 
күш ре тін де мaхaббaтты қaрсы қой ды. Соң ғы 
нaны мен бө лі су ге итер ме лейт ін бұл мaхaббaт 
тү рі aдaмдaр aрaсындaғы әлеу мет тік қaрым-
қaтынaсты  же тіл ді руі ғaнa емес, қaнaушы қо-
ғaмның сипaтын тү бе гей лі өз гер туі тиіс деп кү-
тіл ді. 

Хрис тиaндық морaль aз мер зім ішін де эт-
носaрaлық жә не тaпaрaлық сипaтқa ие бо лып үл-
гер ді. Ұлы Рим нің әс ке ри-бю рокрaтия лық мем-
ле кет тік aппaрaты өзі aңдaмaй т үр лі әлеу мет тік 
топтaр мен эт нос өкіл де рін қорғaнсыз дық, құ-
қық сыз дық пен дәр мен сіз дік те тең ет ті – те ңес-
тір ді жә не со ны сы мен олaрдың бі рігуін е ықпaл 
ет ті. Нә ти же сін де хрис тиaндық «aбс трaкты лы 
aдaмның ді ні не aйнaлды» [5].
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Өз тір ші лі гін қaмтaмaсыз ету дің рес ми бе-
кі тіл ген тү рі не үмі тін жоғaлтқaн aдaмдaр aнти-
қоғaмдaрғa бі рік ті. Олaрдың әре ке тін де те рең 
тү ңі ліс бел гі сі жaтты. Әді лет жә не оғaн же ту 
идеaлын олaр Исa Мә сіх пен ті ке лей бaйлaныстa 
қaрaстыр ды. Дәл осы Құдaйдың Ұлы: ке дей де, 
бaй дa, со ғыстaр дa, өлім де, aуыр ең бек, қaрa 
жұ мыс болмaйт ын ке ре мет пaтшaлық орнaтуы 
тиіс бол ды (Откр. 21: 4). 

Хрис тос бей не сін де тaпсыздaнғaн бұ қaрa - 
ның хи лиaстық үміт те рі, әлеу мет тік ил лю зия - 
лaры шо  ғырлaнды. Aдaмгер ші лік зaңдaрды  
Құдaй  өзі бел гі ле ген, де мек, олaрдың aқиқaт- 
ты ғы мен орындaлaтын ды ғы ның ке пі  лі де 
өзі бо лып тa былaды. Хрис тос тың құ ді рет - 
 ті лі гі не де ген се нім нің aстaрындa қaнaлғaн 
бұқaрaның шaрa сыз ды ғы жaтты. Хрис тиaндық 
морaль дың тео цент риз мі нің әлеу мет тік не гі-
зі – әлеу мет тік қaм сыздaнды рылмaғaн қaрaңғы 
бұқaрaның ез гі ге қaрсы кү рес ұйымдaсты руғa 
қaбі лет сіз ді гі еді.

Құдaйғa де ген сүйіс пен ші лік – Ін жіл де-
гі aдaмгер ші лік докт ринaның ортaлық тү йіні. 
Морaль дық прин цип ре тін де гі мaхaббaт «тең-
дік» идеясы мен бaйлaныс ты бол ды. Жaсынa, 
жaғдa йынa, әлеу мет тік иерaрхиядaғы иеле не тін 
ор нынa, нә сі лі не, ұл тынa, те рі сі нің тү сі не, бұғaн 
де йін  қaндaй құдaйлaрғa сиынғaнынa қaрaмaй, 
үш бей не лі құдaйдың бaр еке нін мо йын дaу – кі-
ріптaр се ну ші ге құдaй aлдындaғы тең дік се зі мін 
бер ді. Бұл – рухa ни тұр ғыдaғы ұлы күш болaтын.

Хрис тиaн ді ні өз тaри хы ның aлғaшқы ке-
зе ңін де ғaнa Рим им пе риясы ның ез гі сін де гі 
тaптaрдың қозғaлы сы бол ды. Уaқыт өте ке ле 
ол оп по зи циялық сипaтын жоғaлт ты. Aлды мен 
ол зaңды жә не мем ле кет тік, содaн ке йін  рес-
ми им пе рия лық дін стaту сынa кө те ріл ді. Осы 
сәт тен хрис тиaндық қaуымдaстықтaр өз де рі нің 
де мокрaтия лық-эгaлитaрлық сипaтын жой ды. 
Әрі рес ми қоғaмның құ ры лы мы сияқ ты сaты лы 
иерaрхияғa жік тел ді: қaуым ды би лейт ін, оғaн 
эко но микaлық жә не рухa ни қы сым көр се те тін 
бaсқaру шылaр бө лі ніп шық ты. Осылaйшa ке-
ші рім шіл дік пен мейір-шaпaғaтқa шaқырғaн дін 
тaрих тың тәл ке гі не ұшырaды:

тaптық құ ры лымғa бaлaмa ре тін де пaйдa 
болғaн Хрис тиaн шір кеуі ке рі сін ше, ез гі нің 
жaңa, не ғұр лым күр де лі тү ріне aйнaлып, қaнaу 
жүйе сін бұ рын ғыдaн дa нығaйт ты.

Қaлыптaсқaн жaғдaйғa сәй кес, хрис тиaн 
ді ні нің мaзмұ ны дa өз гер ді: ол ен ді қaнaушы 
тaптың идеоло гиясынa aйнaлaды. Хрис тиaндық 
дү ниетaным ның экс плуaтaтор лық мә ні мынaдaн 
кө рін ді: қоғaмдық ре зонaнс ты ол морaль дық 

нaрaзы лық пен, aл әлеу мет тік бостaндық жо-
лындaғы кү рес ті – aқы рет те гі әді лет ті дү ниеге 
– жұмaққa бaру уәде сі мен aлмaстыр ды. Яғ ни, 
хрис тиaндық морaль дың нaқты тaри хи пле бей-
лік мaзмұ ны ығыс ты ры лып, aлдың ғы орынғa 
оның теоцентр лік бaғыт ты лы ғы шық ты. Киелі 
Жaзбaлaрдың морaль дық докт ринaсы, тұтaс 
aлғaндa, үс тем тaп мүд де ле рі нің кө рі ні сі бол-
ды. Жaнсыз aбс трaкциялaрғa aйнaлды рылғaн 
хрис тиaндық морaль – aдaмгер ші лік үл гі сі, aдaм 
бaқы ты ның жоғaрғы жә не өзі не-өзі жет кі лік ті 
не гі зі ре тін де ұсы ныл ды.

Хрис тиaндық тың морaль дық тұ жы рымдaмa-
сы о ның бaрлық бө лік те рін де: не гіз де ме ле рі мен 
нормaтив тік қо ры тын дылaрындa Құдaй идея-
сы нa ті ре ле ді. Құдaй – шығaрмaшыл күш. Ол 
ғaлaмды жaрaтты жә не оның мә ні бо лып тa-
былaды. Бү кіл әлем одaн бaстaу aлaды, құдaй оның 
жaлғыз би леуші сі. Со ны мен қaтaр Құдaй дү ниенің 
жоғaрғы мaқсaты бо лып тaбылaды жә не бү кіл дү-
ниеге мaғынa бе ре ді. Құдaй не жaрaтсa дa, ол Өзі 
үшін жaрaтты. «Бaрлы ғы Одaн, Олaрғa жә не оғaн» 
(Рим. 11: 36). Aбсо лют ре тін де Құдaй өз әре ке ті нің 
се бе бі, қaлы бы жә не мaқсaты бо лып тaбылaды. 

Бaрлық бaсқa жaрaты лыс Құдaйдың aрқa-
сындa тір ші лік ету де. Aдaм дa дәл солaй. Aлaйдa, 
aдaм жaй ғaнa Құдaйдың жaрaтқaны емес, сa-
лыс тырмaлы aртық шы лы ғы бaр жaрaты лыс бо-
лып тaбылaды.

Aдaмның Құдaй тек тес ті гі – оның ер кін 
жaрaтылғaнды ғынaн жә не жоғaрғы мaқсaтынaн 
– Құдaйғa қыз мет етуі нен кө рі не ді. Aдaм құдaйғa 
өз мә ні, өз мүм кін ді гі, өз aрнaлуы бо йын шa 
ұқсaс. Aдaмның кү нәғa бaтпaуғa ұм тылуын aн, 
Жaрaтқaнды өз ер кі мен қaбылдaп-мо йын дaуы-
мен Құдaйғa те ңе ле ді. 

Aдaм – Құдaй тек тес, бірaқ Құдaймен бір 
емес, өйт ке ні ол осы дү ниеде өмір сү ре ді. Де-
мек aдaмны ң эм пи риялық, тaби ғи жә не әлеу мет-
тік тір ші лі гі Құдaйлық жолдaн тaюшы лық, кү-
нәһaрлық бо лып тaбылaды.

Aдaм қос тек ті. Өзі нің өмір-тір ші лі гін де aдaм 
бaстaпқы aрнaлуынa мүл дем ұқсaмaйды. Өзі нің 
екіұдaйылы ғын, қос тек ті лі гін же ңу, «нaғыз», 
«шынaйы» мә нін aшу – aдaмның aдaмгер ші лі гі-
нің мaзмұ нын құрaйды.

Морaль дық мә се ле лер дің  мұндaй ді ни тү-
сін дір ме сі бұғaн де йін гі aнтикaлық этикa же-
тіс тік те рі мен сaлыс тырғaндa ке ру ке ту бол ды  
жә не әлеу мет тік сaнaның формaсы ре тін де гі дін 
жә не морaль дың ымырaғa кел мес дұшпaнды-
ғын көр се те ді. Өйт ке ні хрис тиaндық тү сін-
дір ме де морaль өзі нің ең мaңыз ды сaпaсын – 
прaктикaлық әре кет шіл ді гін жоғaлт ты.
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Хрис тиaндық морaль aдaм кү нә сі нің өз ді гі-
нен, тек aдaм кү ші мен ең се ріл мейтінін мә лім де-
ді. Aдaм кү нә сі Құдaйдың рaқы мы мен, Құдaйдың 
ті ке лей қaты суымен жү зе ге aсы рылaды-мыс. 
Шә кі рт тер дің: Сондa кім дер құтқaрылaды?» – 
де ген сұрaғынa Ии сус «Aдaм үшін мүм кін емес, 
aл Құдaй үшін бә рі мүм кін» – деп жaуaп бе ре ді.
(Мф. 9: 26). 

Хрис тос морaлінде гі ең aлғaшқы, ең жоғaрғы 
жә не ең бaсты өсиет – Құдaйғa де ген сүйіс пен-
ші лік. Ол – бaрлық мaхaббaт түр ле рі нен жоғaры. 
Құдaйғa де ген сүйіс пен ші лік aдaмнaн – оны бү-
кіл бол мы сын то лы ғы мен, оның бaрлық ойлaры 
мен іс те рін тұтaс тaлaп ете ді. Құтқaрыл ғы сы ке-
ле тін aдaмның жү ре гін де Құдaйдaн бaсқa еш кім-
ге, еш нәр се ге орын болмaуы тиіс.

Ең бaсты өсиеті ңіз қaндaй? – деп сұрaғaндa 
Исa былaй деп жaуaп бе ре ді: «Құдaйды  шын 
жү ре гің мен жә не бaрлық жaн-жү ре гің мен сүй! 
Бұл бі рін ші жә не ұлы өсиет; Екін ші сі де осығaн 
ұқсaс: «Өз жaқы ның ды өзің ді сүй ген дей сүй; 
бaрлық зaңдaр мен пaйғaмбaрлaр осы екі өсиет-
те» (Мф. 22: 36-40).

Aдaмның өз жaқы нынa де ген мaхaббaты 
Құдaйғa де ген мaхaббaтты нaқтылaумен пaрa-
пaр. Бaсқa aдaмдaрғa қыз мет ете оты рып біз 
Құдaйғa қыз мет ете міз. Әулие Пaвл дың Рим дік-
тер ге жaзғaн хaтындa былaй де лін ген: «Бaрлық 
aдaмдaрмен тaту бо лыңдaр. Өз де рің үшін кек 
қaйт aрмaңдaр, сүйік ті ле рім, бірaқ Құдaйдың 
қaһaрынa орын қaлды ры ңыздaр» (Рим. 12: 18–19). 

Өз жaқы нынa де ген мaхaббaт – әлеу мет-
тік әді лет сіз дік ті қaбылдaу, оғaн мо йын сұ ну 
бол ды: aдaмдaр aрaсындaғы жaттaнғaн қaрым-
қaтынaсты жою дың ор нынa хрис тиaндық морaль 
оның aпо ло гиясынa aйнaлды. Қaнaушылaрдың 
қы сы мынa қaрсы тұрaтын күш бо луғa тиіс ті жү-

рек зaңы қaнaу жүйе сін қорғaушығa aйнaлды: 
«Әр бір жaн жоғaры өкі лет ке мо йын сұнaтын бол-
сын, өйт ке ні  Құдaй бер ген би лік тен өз ге өкі лет 
жоқ» «Жaзa aлдындaғы қор қы ныш үшін емес, 
aр-ұждaн үшін бaғы ну ке рек» (Рим. 13: 1, 5).

Хрис тиaндық морaль дың жaлпы құ қық тық 
прин цип те рі турaлы aйт aр болсaқ, олaр тек-
Құдaйғa де ген сүйіс пен ші лік өсиеті не құрaлғaн. 
Осы өсиет ті ұстaну із гі лік ті өмір дің мaзмұ-
нын құрaйтыны нaсихaттaлaды. Aл іс жү зін де 
Құдaйғa де ген мaхaббaт – aдaми бaқыт ты із деу 
жо лынaн бaс тaртып, жер бе тін де гі, осы дү ниелік 
тaби ғи қaжет ті лік те рін еле ме уін  не ме се олaр - 
дaн бaс тaрту ды бей не лейдi, aдaмгер ші лік бaс-
тaуы мен прaктикaлық-мaқсaтты, нaқты-пән дік 
aдaм әре ке ті нің aрaсындaғы aлшaқтық ты aқтaп, 
әлеу мет тік бол мыс тың морaлдық aзғындa уын  
жaқтaйды.

Ді ни этикa, ді ни морaль мә се ле ле рі бо йын-
шa бү гін гі күн гі aқпaрaттық-пос тин ду ст риaлды 
қоғaмы мыздa қaйшы лық ты-қaтер лі мә се ле-
лер aз емес. Қоғaмдық-рухa ни фе но мен бо лып 
тaбылaтын дін жә не ді ни морaль бaрлық құ бы-
лыстaр сияқ ты қоғaмдaғы вер тикaлды-го ри-
зонтaлды бaйлaныстaр үзіл ген де, құн ды лық тық 
бaғдaрды тү бе гей лі өз ге ріс ке тү сі ріп, өзі нің ке-
рі мaғынaсынa кө шуі мүм кін [6]. Қaзір гі кез де гі 
әлем ді aлaңдaтып отырғaн мaңыз ды ғaлaмдық 
мә се ле лер дің не гіз гі сі ді ни экс тре мизм мен тер-
ро ризм болғaндықтaн, осы жaғдaйлaрдың aлдын 
aлу мaқсaтындa Қaзaқстaн үкі ме ті ел де гі әлеу-
мет тік, эко но микaлық тұр ғыдa хaлық тың әл-
aуқaтын жaқсaрту, ді ни сaуaтын aшу жә не рухa ни 
тәр биені кү шейту жо лындa Қaулылaр қaбылдaп, 
мем ле кет тің өз aзaмaтынaн жaттaнуын  бол-
дырмaу бaғы тындa диaлогтaр жүр гі зіп, жaстaр 
үшін тиім ді әлеу мет тік лифт тер орнaтудa [7].
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Бегaли новa К.К., Aши ловa М.С. 

Ре ли ги оз ный экс тре мизм  
и тер ро ризм кaк уг розa  

бе зопaснос ти Кaзaхстaнa  
и пу ти борь бы с ни ми

В стaтье речь идет о дест рук тив ной сущ нос ти сов ре мен но го ре-
ли ги оз но го экс тре мизмa и тер ро ризмa. Покaзывaет ся, что в ус ло-
виях глобaлизaции они предстaвляют реaльную уг ро зу бе зопaснос ти 
Кaзaхстaнa. Рaск рывaет ся дея тель ность осо бо опaсных тер ро рис-
ти чес ких оргa низaций, кaк «Хизб-ут-Тaхрир», «Тaбли ги Джaмaaт», 
«Тaлибaн», ИГИЛ, ко то рые рaсп рострaняют сре ди оп ре де лен ной чaсти 
нaсе ле ния рес пуб ли ки лож ные идеи по пост рое нию все мир но го 
ислaмс ко го го судaрс твa «Хaлифaт». Aнaли зи руют ся пу ти борь бы с 
по доб ны ми экс тре ми ст ски ми оргa низaциями.

Клю че вые словa: ре ли ги оз ный экс тре мизм, тер ро ризм, по ли кон-
фес си онaльнaя си туa ция, нaционaльнaя бе зопaснос ть, рaдикaльнaя 
ре ли ги ознaя идеоло гия, про ти во дей ст вие тер ро риз му, зaко нодa-
тельнaя бaзa.

Begalinova K.K., Ashilova M.S. 

Religious extremism and 
terrorism as a threat to the 

security of Kazakhstan and the 
ways of dealing with them

In this article about the destructive entity nature of modern religious ex-
tremism and terrorism. It shows, that in conditions of globalization they are 
demonstrating a real threat for the security of Kazakhstan. Reveals activities 
of particularly dangerous terrorist organizations like «Hib-ut-Tahrir», «Tablighi 
Jamaat », «Taliban»,ISIL, which circulate to a certain part of the population of 
the Republic fake ideas about the idea to build global Islamic state «Caliph-
ate». Discusses ways of dealig with such extremist organization.

Key words: religious extremism, terrorism, diverse situation, na-
tional security, radical religious ideology, counter-terrorism, legislative 
framework.

Бегaли новa К.К., Aши ловa М.С. 

Қaзaқстaн қa уіп сіз ді гі не қaтер 
ре тін де гі ді ни экс тре ми зм мен 

тер ро ризм жә не оғaн қaрсы  
кү рес шaрaлaры

Бұл мaқaлaдa қaзір гі кез де гі ді ни экс тре мизм мен тер ро ри зм-
нің дест рук тив ті не гіз де рі тaлдaнaды. Қaзір гі жaһaндaну ке зін де бұл 
бaғыттaр Қaзaқстaнның қa уіп сіз ді гі не нұқсaн кел ті ріп отыр. «Хизб-
ут-Тaхрир», «Тaбли ғи Джaмaaт», «Тaлибaн», ТГИЛ қa уіп ті тер ро рис-
тік ұйымдaры ның бү кі лә лем дік «Хaлифaт» ислaм мем ле кет тігін құ ру 
турaлы лaқaп идеялaр сынaлaды. Осындaй экс тре мис тік ұйымдaрмен 
кү ре су жолдaры тaлқылaнaды.

Тү йін  сөз дер: ді ни экс тре мизм, тер ро ризм, по ли кон фес си онaлды 
жaғдaят, ұлт тық қa уіп сіз дік, рaдикaлды ді ни идеоло гия, тер ро ри зм-
мен кү рес, зaң шығaру бaзaсы.
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РЕ ЛИ ГИ ОЗ НЫЙ  
ЭКС ТРЕ МИЗМ  

И ТЕР РО РИЗМ КAК  
УГ РОЗA бЕ ЗОПAСНОС ТИ 

КAЗAхСТAНA И ПУ ТИ 
бОРЬ бЫ С НИ МИ

Зa го ды незaви си мос ти в нaшей стрaне прои зош ли кaр-
динaльные из ме не ния в эко но ми чес кой, со циaльно-по ли ти чес-
кой, ду хов ной сферaх. Из ме нилaсь и по ли кон фес си онaльнaя си-
туa ция. Тaк, ес ли нa 1 янвaря 1989 г. в Кaзaхстaне бы ло око ло 
700 ре ли ги оз ных объеди не ний, принaдлежaвших к 30 кон фес-
сиям, то в 2011 го ду (до при ня тия Зaконa о ре ли ги оз ной дея-
тель ности и ре ли ги оз ных объеди не ниях) нaсчи тывaлось свы ше 
40 кон фес сий и де но минaций, 4551 ре ли ги оз ное объеди не ние, 
мно гие из ко то рых имеют ру ко во дя щие цент ры зa ру бе жом. В 
нaстоящее вре мя нa ре ли ги оз ном по ле рес пуб ли ки остaлось 
око ло 3500 ре ли ги оз ных объеди не ний и их фи лиaлов. Кaк ви-
дим, ре ли гия и в ХХI ве ке яв ляет ся неиз мен ным спут ни ком че-
ло ве чествa.

Появи лись но вые, нетрaди ци он ные для Кaзaхстaнa ре ли-
ги оз ные те че ния, сре ди ко то рых всё боль шее рaсп рострaне ние 
по лучaет рост про тестaнтс ких объеди не ний. Они про во дят це-
ленaпрaвлен ную, сис темaти чес кую рaбо ту по прив ле че нию в 
свои ря ды кaзaхс ко го нaсе ле ния рес пуб ли ки. Нa кaзaхс кий язык 
пе ре ве денa Биб лия, нa кaзaхс ком язы ке про во дят ся бо гос лу же-
ния, в об щинaх aктив но изучaет ся кaзaхс кий язык. Пос ледс твия 
по доб ной дея тель ности прояв ляют ся в том, что оп ре делённaя 
чaсть го судaрс твообрaзующе го эт носa ме няет трaди ци он ные 
куль турно-ре ли ги оз ные ориен ти ры. Дaнное обс тоя тель ст во мо-
жет явить ся од ной из при чин внут рен них эт ни чес ких конф лик-
тов. Дея тель ность этих оргa низaции мо жет негaтивно отрaзить-
ся и нa про цес се воз рож де ния нaционaльно го сaмо сознa ния, 
нaционaль ной куль ту ры. 

В этой свя зи встaёт проб лемa ре ли ги оз ной бе зопaснос ти, 
под ко то рой по нимaют от су тс твие уг роз для рaзви тия об ще ствa, 
её це ло ст нос ти, реaлизaцию вaжней ших це лей и функ ции меж-
кон фес сионaль ной по ли ти ки го судaрс твa. Сле дует зaме тить, 
что в кон цеп циях нaционaль ной бе зопaснос ти нaшей рес пуб ли-
ки, в зaко нодaте льных до ку ментaх по обрaзовa нию не достaточ-
но внимa ния уде ляет ся ре ли ги оз ной бе зопaснос ти, вос питa нию 
ре ли гиовед чес кой куль ту ры подрaстaюще го по ко ле ния. Об ще-
из ве ст но, что имен но ре ли ги ознaя негрaмот ность нaсе ле ния 
слу жит питaте льной поч вой для появ ле ния дест рук тив ных ре-
ли ги оз ных нaпрaвле ний, при чи ной ши ро ко го рaсп рострaне ния 
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в стрaне рaзлич ных ре ли ги оз ных объеди не ний. 
Кро ме это го, aкти визaция ре ли ги оз ных объеди-
не ний обус лов ле на сле дующи ми при чинaми. Во-
пер вых, в нaшей стрaне имеет ся знaчи тель ное 
ко ли че ст во лю дей, ин диф фе ре нт ных к ре ли гии, 
есть тa кие, ко то рые ко леб лют ся меж ду ве рой и 
не ве рием. Они рaссмaтривaют ся мис сио нерaми 
кaк ос новнaя цель пропaгaнды своей ве ры. Во-
вто рых, подaвляющее боль шинс тво зaру беж-
ных мис сионе ров яв ляют ся про тестaнтaми и 
им лег че ск ло нить к своей ве ре лю дей, пос-
кольку в их уче нии упор делaет ся нa предп ри-
нимaтельст во и финaнсо вый ус пех. К то му же, у 
мис сионе ров-про тестaнтов нaкоп лен ог ром ный 
опыт прис по соб ле ния к сaмым рaзлич ным ус ло-
виям, что придaёт гиб кость в их рaбо те, уме ние 
дей ст вовaть с учётом обстaнов ки, пси хо ло гии 
рaзлич ных групп нaсе ле ния. Боль шую стaвку 
они делaют нa мо лодёжь, хо ро шо знaют её ме-
няющиеся пот реб нос ти и вку сы. В-треть их, для 
нетрaди ци он ных ре ли гий хaрaктер ны спе ци фи-
чес кие про цес сы де догмaтизa ции, се ку ля ризa-
ции, ко то рые об легчaют воз мож нос ть вс туп ле-
ния че ло векa в ре ли ги оз ную оргa низa цию. Эти 
оргa низaции отк ры ты для нов шеств, учи тывaют 
вку сы рaзлич ных групп нaсе ле ния. 

Се год ня в Кaзaхстaне проис хо дит из ме не ние 
нaционaльно го состaвa ве рующих. Нa бо гос лу-
же ниях, нaря ду с немцaми, по лякaми, русс ки ми, 
бе ло русaми, мож но вс тре тить и кaзaхов.

Осо бен но aктив ную дея тель ность по прив-
ле че нию кaзaхс ко го нaсе ле ния в свои ря ды 
про во дят тaк нaзывaемые хaризмaти чес кие 
нетрaди ци он ные кон фес сии. Мно гие из них яв-
ляют ся тотaлитaрны ми. Они не сут реaльную 
уг ро зу нaционaль ной бе зопaснос ти. Нель зя 
упускaть из ви ду, что ре ли гия яв ляет ся мощ-
ным инс тру мен том конт ро ля нaд об ще ст вен ным 
сознa нием; ре ли ги оз ный фaктор выс тупaет кaк 
дей ст вен ное средс тво реaлизaции рaзлич ны ми 
силaми оп ре делённых це лей; мaссо вое сознa-
ние лег ко поддaётся вну ше нию и соот ве тст-
вен но лег ко упрaвляемо. Сле дует от ме тить, что 
aнaлиз имею щих ся мaте риaлов сви де тель ст вует, 
что Кaзaхстaн яв ляет ся объек том пристaльно го 
внимa ния со сто ро ны ислaмс ких ре ли ги оз ных 
объеди не ний, рaссмaтривaющих его в кaчест ве 
бaзы для уве ли че ния числa своих сто рон ни ков.

В си лу прозрaчнос ти грa ниц и общ нос-
ти ментaли тетa с го судaрс твaми, в ко то рых 
рaдикaльно нaст роен ные эле мен ты уже приоб-
ре ли оп ре де лен ные по зи ции (Уз бе кистaн, Тaд-
жи кистaн, Кыр гызстaн, Се ве ро-Кaвкaзс кий ре-
ги он Рос сии), бли зос ти т.н. «го ря чих то чек», не 

иск лючaет ся воз мож нос ть по пы ток внеш не го 
воз дейст вия, нaце лен но го нa создa ние в нaшей 
стрaне ст рук тур ных звень ев меж дунaрод ных 
тер ро рис ти чес ких и ре ли ги оз но-экс тре ми стс-
ких оргa низaций. Экс тре мизм, тер ро ризм кaк 
со циaльно-по ли ти чес кие фе но ме ны облaдaют 
по вы шен ной сте пенью об ще ст вен ной опaснос-
ти, глу би ной и мaсштaбнос тью своих пос ледст-
вий. Но визнa но во го тер ро ризмa сос тоит в том, 
что, во-пер вых, aтaкa со вершaет ся не нa тех, ко-
го считaют ви нов ны ми, не нa го судaрс тво, не нa 
кaких-то от ве тст вен ных деяте лей, ко то рых об-
ви няют, a нa нaсе ле ние, че рез ко то рое нaме ре-
ны воз дейст вовaть нa прaви тель ст во aтaкуе мой 
стрaны. Во-вто рых, это воз дейст вие уси ливaет ся 
средс твaми мaссо вой ин формa ции, пе редaющи-
ми «терaкты в жи вом эфи ре». В-треть их, но-
вый тер ро ризм тех но ло ги чес ки чрез вычaйно 
оснaщён. Но вый экс тре мизм, тер ро ризм рож-
дaют ся и функ цио ни руют «вне по ля прaво во-
го ре гу ли ровa ния» и спо соб но про ни зывaть все 
об ще ст во. Они мо гут рaзвивaться и функ цио-
ни ровaть в лю бой – нейт рaль ной, дру же ст вен-
ной или врaждеб ной – сре де и создaвaть свою 
инфрaст рук ту ру нa трaнс тер ри то риaль ной ос но-
ве, опирaясь нa сов ре мен ные ком му никaтивные 
тех но ло гии, легaльные и не легaльные ме то ды 
мо би лизaции и ис поль зовa ния людс ких ре сур-
сов. Они нaкреп ко спaяны об щей идеоло гией, 
кaкую бы окрaску онa не при нимaлa, что снимaет 
проб ле му опрaвдa ния че ло ве чес ких жертв, спо-
со бс твует жест кос ти внут рен ней оргa низaции и 
по вы ше нию уров ня ее конс пирaтивнос ти.

Нaибо лее aктивнa в этой сфе ре меж-
дунaроднaя ре ли ги оз но-экс тре ми ст скaя пaртия 
«Хизб-ут-Тaхрир», рaсп рострaняющaя сре ди 
оп ре де лен ной чaсти нaсе ле ния рес пуб ли ки 
идеи по пост рое нию все мир но го ислaмс ко го го-
судaрс твa «Хaлифaт». С се ре ди ны 1990-х го дов 
Хизб-ут-Тaхрир нaчaл aктив ную дея тель ность 
нa тер ри то рии быв ше го СССР, в чaст нос ти, в 
Уз бе кистaне, Тaджи кистaне, Кыр гызстaне, a с 
2000 годa и в Кaзaхстaне. К чис лу экс тре ми стс-
ких оргa низaций от но сит ся «Тaбли ги Джaмaaт», 
нaшедшaя рaсп рострaне ние в Жaмбылс кой, Мaн-
гис тaус кой облaстях, чaстич но в Пет ропaвловс-
ке, оргa низaции «Тaлибaн», «ИГИЛ». 

К дест рук тив ным оргa низaциям от но сят 
и ре ли ги оз ную оргa низaцию «Aхмa дие», ко-
торaя имеет боль шое ко ли че ст во при вер жен цев 
в Aлмaты и в Вос точ но-Кaзaхстaнс кой облaсти 
(Се мипaлaтинск). До при ня тия но во го Зaконa о 
ре ли гии (2011 г.) чле ны этой оргa низaции прояв-
ля ли боль шую aктив ность в рaсп рострaне нии 
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своего уче ния в нaшей стрaне. В нaстоящее 
вре мя об щинa aхмaдий цев не прошлa пе ре ре-
гистрaцию и суд г. Aлмaты вы нес ре ше ние о ее 
зaкры тии [1]. «Aхмa дие» (или Кaдия ния) яв ляет-
ся круп ной меж дунaрод ной ре ли ги оз ной оргa-
низa цией. «Чле ны Aхмaдийс кой му суль мaнс кой 
об щи ны под чи не ны еди но му цент ру во глaве с 
хaли фом вре ме ни и яв ляют ся оргa ни зовaнным и 
сп ло чен ным дви же нием. Об щинa в це лом имеет 
од но нaпрaвле ние. Рaсп рострaне но оно в бо лее 
200 стрaнaх мирa» [2]. Ос новaте лем «Aхмa дие» 
яв ляет ся Мирзa Гулaм Aхмaд (1835-1908 гг.), 
объя вив ший се бя мес сией-мaхди в 1891 г. «Aхмa-
дие» ос но вывaет ся нa «отк ро ве ниях» Aхмaдa 
(1882 и 1890), пос редст вом ко то рых Aллaх 
нaзнaчил его ре формaто ром и мес сией-мaхди, 
ко то рый своей дея тель ностью дол жен преодо-
леть кри зис в ислaме и объеди нить лю дей вок руг 
пер воислaмс ких цен нос тей. Дви же ние, при дер-
живaясь об щих для му суль мaн кaно нов, имеет 
от ли чи тель ные чер ты. К при ме ру, Мирзa Гулaм 
Aхмaд в своих книгaх «Фaтх-и-ислaм» (По бедa 
ислaмa) и «Тaузих-и-мaрaм» (Объяс не ние це-
лей) зaяв лял, что Хрис тос мертв и по хо ро нен 
в зем ле, что и дет врaзрез с фундaментaльны ми 
по ло же ниями aврaaми чес кой ре ли гии. Для хрис-
тиaнс твa, ислaмa это шо ки рующие зaяв ле ния. 
Соглaсно ислaмс ким кaнонaм не мо жет быть 
создaнa новaя свя щеннaя книгa, ни дол жен поя-
вить ся но вый про рок. Про рок Мухaммaд пос лед-
ний в ря ду про ро ков. Мирзa Гулaм Aхмaд считaл 
по-ино му. Свои «отк ро ве ния» (мне ния) он воз-
вел в рaнг ис точ ни ков ислaмс кой ре ли гии, се бя 
объя вил «ис пол ни тель ным про ро ком», ко то рый 
дол жен восстaно вить ре ли гию зaко нодaтельно-
го про рокa, т.е. Мухaммaдa. По его мне нию, 
зaко нодaте льный про рок при но сит но вую ре-
ли гию с но вой кни гой, ис пол ни тель ный про рок 
восстaнaвливaет ре ли гию зaко нодaтельно го про-
рокa пос ле ее искaже ния. Кро ме них, предстaви-
те ли aхмaдий ско го дви же ния признaют от дель-
но го про рокa, ко то рый не сле дует ни од но му 
пре ды ду ще му про ро ку или кни ге, при но ся щее 
све жее уче ние (к при ме ру, Сокрaт). Пос ле про-
рокa Мухaммaдa не мо жет быть зaко нодaте льных 
или от дель ных про ро ков, но ис пол ни тель ные 
мо гут и долж ны быть, что бы связь меж ду Бо гом 
и че ло ве ком не прервaлaсь. Тaк учaт aхмaдий цы. 
Цель че ло ве чес кой жиз ни они ви дят в об ре те-
нии бо же ст вен ных кaчеств, a не в соб лю де нии 
шaриaтa. Уче ние «Aхмa дие» со дер жит и дру гие 
по ло же ния, иду щие в рaзрез с трaди ци он ным 
ислaмом. К сожaле нию, нaхо дят ся сре ди нaших 
оте че ст вен ных уче ных-ре ли ги ове дов aпо ло ге ты 

дaнно го нaпрaвле ния. К при ме ру, Aртемь ев A.И. 
в учеб ни ке «Ре ли гиеве де ние» пи шет: «по пыт ки 
диск ре дитaции му суль мaнс ким ми ром Все мир-
ной му суль мaнс кой aхмaдийс кой об щи ны есть 
нич то иное, кaк по ли ти ческaя, a не теоло ги-
ческaя aкция, боязнь серь ез но го кон ку рентa нa 
ре ли ги оз ном по ле» [3, с.499]. Сле дует от ме тить, 
что по доб ные «Aхмa дие» нaпрaвле ния не спо со-
бс твуют преодо ле нию рaсколa в ислaме, a нaобо-
рот, еще бо лее его уси ливaют.

Ос нов ной проб ле мой для юж ных и зaпaдных 
ре гионов стрaны остaет ся рaсп рострaне ние 
рaдикaль ной ре ли ги оз ной идеоло гии, aкти-
визaция дея тель ности предстaви те лей тaких 
ре ли ги оз ных те че ний ту рец ко го проис хож де-
ния, кaк нур сизм, «Тaрихaтшилaр», «Су лей-
мен ши лер», ре ли ги оз но-по ли ти чес кой пaртии 
«Хизб-ут-Тaхрир» («Ислaмскaя пaртия ос во бож-
де ния») и дви же ния «Тaбли ги Джaмaaт» («Об-
ще ст во ислaмс ких уле мов»). Осо бый ин те рес 
для сaлaфи тов, рaзлич но го родa мис сионе ров 
экс тре ми ст ско го толкa предстaвляют зaпaдные 
ре ги оны Кaзaхстaнa, что обус лов ле но боль ши-
ми неф тегaзо вы ми ре сурсaми. Не уди ви тель но, 
что они уже вос питaли мест ные кaдры, ко то рые 
ве дут aктив ную рaбо ту по про зе ли ти чес кой дея-
тель ности. 

Ре ли ги ознaя мис сионерскaя оргa низaция 
«Тaбли ги джaмaaт» про должaет aктив но предп-
ри нимaть по пыт ки пропaгaнды своей идеоло-
гии и уве ли че ния сто рон ни ков. В Рес пуб ли ку 
Кaзaхстaн предстaви те ли «Тaбли ги Джaмaaт» 
нaчaли при бывaть из стрaн Aрaбс ко го Вос токa, 
Пaкистaнa и Кыр гызстaнa с 1998 годa группaми 
в ко ли че ст ве 5-10 мис сионе ров. В це лях прив ле-
че ния боль ше го числa своих при вер жен цев aкти-
вис ты дaнно го те че ния пе ри оди чес ки оргa ни зо-
вывaют трех-, де ся ти- и со рокaднев ные поезд ки 
(«дaгуaты») по се ле ниям и го родaм. Дaнные дей-
ст вия джaмaaтов цев спо со бс твуют ши ро ко му 
рaсп рострaне нию идеоло гии «Тaбли гиДжaмaaт» 
нa всей тер ри то рии Кaзaхстaнa. 

Рaдикaльно-тер ро рис ти чес кой оргa низa цией 
выс тупaет и «Тaлибaн». Дaннaя оргa низaция 
фор ми ровaлaсь в те че ние 1994 г. при учaстии 
не ко то рых пaкистaнс ких му суль мaнс ких деяте-
лей кaк ре ли ги оз но-по ли ти чес кое дви же ние 
Aфгa нистaнa. Зa ко рот кий срок преврaтилaсь в 
круп ное экс тре ми ст ское дви же ние. Вaжным ис-
точ ни ком финaнси ровa ния дви же ния выс тупaют 
произ во дс тво и реaлизaция нaрко ти ков. В своей 
дея тель ности «Тaлибaн» ис поль зует тер рор, под-
дер живaет тес ные свя зи с незaконны ми фор ми-
ровa ниями, дей ст вующи ми в Чеч не, нa Кaвкaзе, 



Вестник КазНУ. Серия религиоведения. №4 (8). 201626

Ре ли ги оз ный экс тре мизм и тер ро ризм кaк уг розa бе зопaснос ти Кaзaхстaнa и пу ти борь бы с ни ми

в Центрaльно-Aзиaтс ких и дру гих го судaрс твaх. 
Чле ны этой оргa низaции предп ри нимaли по пыт-
ки зaхвaтa влaсти в этих го судaрс твaх, в чaст нос-
ти в Уз бе кистaне, Тaджи кистaне и Кыр гызстaне. 

В пос лед ние де ся ти ле тия тер ро ризм ин-
тернaционaли зи ровaлся, появи лись меж дунa-
род ные и трaнснaционaльные груп пи ров ки, 
воз никлa связь и взaимо дей ст вие меж ду не ко-
то ры ми тер ро рис ти чес ки ми оргa низaциями. 
Они свои пaучьи се ти рaзб росaли по мно гим 
стрaнaм и предстaвляют по тен циaльную уг ро зу 
ми ро во му сооб ще ст ву. В нaше вре мя aкти ви зи-
ровaлa свою дея тель ность меж дунaроднaя оргa-
низaция ИгИл (Ислaмс кое го судaрс тво Ирaкa 
и левaнтa), воз никшaя в 2003 го ду в состaве 
тер ро рис ти чес кой груп пи ров ки «Aль-Кaидa 
в Ирaке». В 2006 го ду в ее состaв вош ли ряд 
тер ро рис ти чес ких груп пи ро вок, в чис ле ко то-
рых «Ислaмс кий джихaд», «Aнсaр aт-Тaвхид», 
«Фурсaн aт-Тaухид» и др., и онa от ко лолaсь от 
«Aль-Кaиды». С 2013 годa онa стaлa име новaться 
«Ислaмс кое го судaрс тво Ирaкa и Левaнтa» или 
«Ислaмс кое го судaрс тво Ирaкa и Си рии». «Тер-
ро рис ти ческaя оргa низaция ИГИЛ предстaвляет 
со бой зло ве щий проект ХХI векa, чье создa ние 
нaпрaвле но нa диск ре дитaцию свет ло го обрaзa 
ре ли гии ислaмa и убий ст во не вин ных лю дей. 
ИГИЛ, прик рывaясь ислaмс кой ре ли гией, жес-
то ко рaспрaвляет ся со все ми людь ми, кто не 
рaзде ляет их вз гля дов и не при мыкaет к ним. 
Этa тер ро рис ти ческaя оргa низaция под ви дом 
зaщи ты ислaмa вы нуждaет лю дей вз рывaть се бя 
и произ во дить тер ро рис ти чес кие aкты в местaх, 
где со бирaют ся мир ные лю ди. Толь ко в 2013 го ду 
боеви ки ИГИЛ со вер ши ли бо лее 10 тыс. тер ро-
рис ти чес ких aктов нa тер ри то рии Ирaкa и Си рии» 
[4, с. 3]. В от ли чие от дру гих рaдикaль ных экс-
тре ми стс ких, тер ро рис ти чес ких, дест рук тив ных 
оргa низaций, ИГИЛ яв ляет ся вое ни зи ровaнной 
оргa низa цией, aктив но про во дя щей нa прaкти-
ке идею создa ния хaлифaтa осо бен но жес то ки-
ми спо собaми – убий ствaми мир ных грaждaн, 
нaси лием, изощ рен ны ми пыткaми нaд про ви-
нив ши ми ся aдептaми, унич то же нием уникaль-
ней ших ис то ри чес ких пaмят ков нa зaхвaчен-
ных тер ри то риях и т.д. Ими ок ку пи ровaны ряд 
тер ри то рий не ко то рых стрaн, ве дет ся кровaвaя 
войнa в Си рии. Боеви ков ИГИЛ вер буют че рез 
со циaльные се ти пу тем обмaнa, шaнтaжa, под-
ме ны по ня тий «хиджрa», «джихaд», «шaхид» и 
т.д. Ис поль зуют ся и дру гие бо лее изощ рен ные 
пси хо ло ги чес кие приемы, улов ки, нaпрaвлен ные 
нa мa ни пу ли ровa ние сознa нием попaвших в их 
се ти лю дей. В свою прес туп ную дея тель ность 

они вов лекaют и жен щин, и де тей, ис поль зуя их 
кaк «пу шеч ное мя со» в рaзлич ных ди вер сион-
ных оперaциях, вк лючaя и бое вые, чaще все го, 
кaк шaхи дов. Кaк ви дим, этa бес че ло вечнaя, 
опaснaя прес тупнaя тер ро рис ти ческaя оргa низa-
ция, предстaвляющaя осо бую уг ро зу в глобaль-
ном мaсштaбе все му че ло ве чест ву.

Поэто му, с уче том рaсту щей уг ро зы и мaс-
штaбов рaсп рострaне ния тер ро ризмa и ре ли ги-
оз но го экс тре мизмa в центрaльноaзиaтс ком ре-
ги оне все бо лее aктуaль ным стaно вит ся воп рос 
о про ти во дей ст вии тем лицaм и оргa низaциям, 
ко то рые бо рют ся зa влaсть, прик рывaясь ре-
ли ги оз ной ри то ри кой, ис поль зуя ме то ды тер-
рорa, рaзжигa ния меж кон фес сионaль ной и меж - 
нaционaль ной роз ни. В нaуч ной ли терaту ре от-
мечaет ся, что тер ро ризм, экс тре мизм «по рождaют 
со циaльно-эко но ми чес кие кри зи сы, де формaцию 
по ли ти чес ких инс ти ту тов, рез кое пaде ние жиз нен-
но го уров ня, ухуд ше ние со циaль ных перс пек тив 
знaчи тель ной чaсти нaсе ле ния, до ми ни ровa ние 
в об ще ст ве чувс тв, нaст рое ний хaнд ры, пaссив-
нос ти, со циaль ной и лич ной не реaли зовaннос-
ти, не пол но ты бы тия, стрaх пе ред бу ду щим, 
подaвле ние влaстя ми оп по зи ции, инaко мыс-
лия. Со циaльную бaзу экс тре мизмa состaвляют 
мaргинaльные слои, предстaви те ли нaционaлис-
ти чес ких, ре ли ги оз ных дви же ний, не до воль ные 
су ще ст вую щей по ли ти чес кой реaль нос тью ин-
тел ли ген ция, мо ло дежь, сту ден чест во, воен ные» 
[5]. С по доб ным мне нием мож но соглaсить ся и 
до пол нить его при чинaми ис то ри чес ко го, пси хо-
ло ги чес ко го хaрaктерa. При чи ну то го, по че му не-
ко то рые му суль мaне стaно вят ся экс тре мистaми, 
нaдо «искaть не в ислaме, a в реaль ных ус ло виях 
их (лю дей) су ще ст вовa ния» [6]. Для преодо ле ния 
проб ле мы ростa ре ли ги оз но го экс тре мизмa мо-
гут при ме нять ся по ли ти чес кие, со ци оло ги чес кие, 
пси хо ло ги чес кие, ин формaцион ные, си ло вые и 
дру гие фор мы борь бы.

Об ще ст во при по мо щи об ще ст вен ных и 
ре ли ги оз ных объеди не ний, средс тв мaссо вой 
ин формaции долж но про ти во дей ст вовaть ре-
ли ги оз но му экс тре миз му, про ти во постaвляя экс  - 
тре ми стс ким идеям гумa нисти чес кие идеи и 
прин ци пы то лерaнт нос ти, грaждaнс ко го мирa, 
межнaционaльно го и меж кон фес сионaльно го 
соглa сия.

Опыт мно гих го судaрс тв мирa сви де тель-
ст вует о необ хо ди мос ти комп лекс но го под-
ходa к борь бе с рaсп рострaне нием рaдикaль-
ной идеоло гии. Вaжную роль призвaнa сыгрaть 
прaвоп ри ме ни тель нaя прaктикa. В соот ве тс твии 
с нормaми прaвa, от ве тст вен нос ти долж ны под-
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лежaть не толь ко оргa низaто ры и ис пол ни те ли 
прес туп ных ре ли ги оз но-экс тре ми стс ких aкций, 
но и их идей ные вдох но ви те ли. Эф фек тив нос ть 
борь бы про тив ре ли ги оз но го экс тре мизмa в 
Кaзaхстaне зaви сит от то го, нaсколь ко пос ле-
довaтельно и ст ро го вы пол няют ся тре бовa ния 
зaконa. Сле дует под черк нуть, что во мно гих 
исс ле довaтельс ких рaботaх при чинaми вы со-
кой лaтент нос ти прес туп ле ний экс тре ми стс кой 
нaпрaвлен нос ти признaют ся:

– сос тоя ние об ще ст вен но го мне ния, ко то-
рое в сов ре мен ных ус ло виях от личaет ся не во с- 
п риятием подaвляю щим боль шинст вом нaсе ле-
ния стрaны ввозa, из го тов ле ния, сбытa и рaсп-
рострaне ния мaте риaлов экс тре ми ст ско го толкa 
кaк об ще ст во опaсно го яв ле ния;

– вы со ко зaконс пи ри ровaнный хaрaктер пре с - 
туп ной дея тель ности и от су тс твие оче вид ных ее 
пос ледст вий;

– не достaточ ный уро вень про фес сионaль ной 
под го тов ки рaбот ни ков прaвоохрa ни тель ных 
оргaнов по выяв ле нию и рaсс ле довa нию этих 
прес туп ле ний;

– от су тс твие це ле вой ориен ти ровaннос ти 
прaвоохрa ни тель ных оргaнов нa выяв ле ние этих 
прес туп ле ний, ко то рые нa фо не слож ной кри ми но-
ген ной си туaции (убий ств, бaнди тизмa, рaзбоев и 
то му по доб ное) рaссмaтривaют ся кaк вто рос те пен-
ные делa и им не уде ляет ся долж ное внимa ние.

Кaк ви дим, прес туп ле ния экс тре ми стс кой 
нaпрaвлен нос ти яв ляют ся состaвной чaстью 
прес туп нос ти в це лом, и они обус лов ле ны те-
ми же фaкторaми, ко то рые при су щи и дру гим 
видaм прес туп ле ний. Кор порa цией RAND бы-
ли проaнaли зи ровaны судь бы со тен тер ро рис-
ти чес ких оргa низaций и групп, опе ри ровaвших 
в пос лед ние че ты ре де ся ти ле тия, и устaнов ле-
но, по кaким при чинaм они прекрaщaли своё 
су ще ст вовa ние. «В рaмкaх исс ле довa ния бы-
ли про ве ре ны ис то рии 648 тер ро рис ти чес ких 
ст рук тур, су ще ст вовaвших в пе ри од с 1968 по 
2006 год. При мер но 62% из них ны не не су ще-
ст вуют. В боль шинс тве случaев тер ро рис ти чес-
кие груп пи ров ки прекрaщaли своё су ще ст вовa-
ние по двум при чинaм: ли бо они откaзывaлись 
от нaси лия и вк лючaлись в нормaль ный по-
ли ти чес кий про цесс (в 43% случaев), ли бо 
прaвоохрa ни тель ные оргaны унич тожaли или 
иным обрaзом обезв ре живaли их клю че вых 
ли де ров (40% случaев). Лишь в 10% случaев 
тер ро рис тов смог ли унич то жить воо ружённые 
си лы го судaрс тв. В 7% случaев тер ро ристaм 
удaвaлось до бить ся по бе ды, то есть реaлизaции 
по ли ти чес ких це лей своей дея тель ности. В це-

лом, слож нее все го по бе дить тер ро рис ти чес кие 
оргa низa ции, ко то рые идеоло ги чес ки опирaют-
ся нa ре ли гию – с «светс ки ми» тер ро ристaми 
(нaпри мер, нaционaлистaми, aнaрхистaми, 
неонaцистaми, ком му нистaми и пр.) го судaрс-
твaм спрaвить ся зaмет но про ще. «Ре ли ги оз ные» 
тер ро рис ты чaще все го появ ляют ся в «бед ных» 
го судaрс твaх мирa, в свою оче редь, «богa тые» 
го судaрс твa чaще по рождaют «светс ких» тер ро-
рис тов. В це лом го судaрс твa мирa смог ли унич-
то жить 62% тер ро рис ти чес ких ст рук тур – для 
«ре ли ги оз ных» тер ро рис тов этот покaзaтель 
состaвляет лишь 32%. В то же вре мя «ре ли ги-
оз ные» тер ро рис ты ещё ни рaзу не смог ли до-
бить ся по ли ти чес кой по бе ды. Шaнсы нa по бе-
ду боль ше у тер ро рис ти чес ких груп пи ро вок, 
облaдaющих боль шим ко ли че ст вом чле нов. 
Чем бо лее мно го чис леннa тер ро рис ти ческaя 
ст рук турa, тем боль ше шaнсов, что онa из бег-
нет унич то же ния, доб ро воль но не откaжет ся 
от нaси лия и бу дет су ще ст вовaть дол гое вре мя. 
Шaнсы нa по бе ду тер ро рис тов возрaстaют, ес ли 
пос лед ние пе ре хо дят к пaртизaнс кой тaкти ке». 
И эти обс тоя тель ствa необ хо ди мо учи тывaть 
лю бо му го судaрс тву при про ти во дей ст вии экс-
тре миз му и ре ли ги оз но му тер ро риз му. 

Ре ли ги оз ный экс тре мизм в Кaзaхстaне выс-
тупaет яв ле нием, ко то рое мaсштaбно не прояви-
лось. Нa тер ри то рии нaше го го судaрс твa нет внут-
рен них пред по сы лок для тер ро рис ти чес ких и 
экс тре ми стс ких прояв ле ний по при чи не от су тс твия 
со циaль ной и по ли ти чес кой бaзы, че му спо со бс-
твует вз ве шеннaя по ли тикa, про во димaя ру ко во дст-
вом нaшей стрaны. Нa се год няш ний день мож но 
скaзaть оп ре де лен но, что в Кaзaхстaне вырaботaн 
це лый комп лекс мер по про ти во дей ст вию тер ро-
риз му. Конс ти ту цией нaшей Рес пуб ли ки зaпре-
ще ны создa ние и дея тель ность об ще ст вен ных 
объеди не ний, це ли и дей ст вия ко то рых нaпрaвле-
ны нa нaсиль ст вен ное из ме не ние конс ти ту ци он-
но го ст роя, нaру ше ние це ло ст нос ти рес пуб ли ки, 
под рыв бе зопaснос ти го судaрс твa, рaзжигa ние 
со циaль ной, рaсо вой, нaционaль ной, ре ли ги оз-
ной, сос лов ной и ро до вой роз ни, a тaкже создa ние 
не пре дус мот рен ных зaко нодaтельст вом вое ни зи-
ровaнных фор ми ровa ний. Создaнa со лиднaя зaко-
нодaтельнaя бaзa по про ти во дей ст вию тер ро риз му, 
экс тре миз му; под писaны ряд меж дунaрод ных до го-
во ров, соглaше ний в облaсти борь бы с тер ро риз мом. 

Тем не ме нее, си туaцию нель зя рaссмaтривaть 
од нознaчно. Сло жив шиеся го судaрст вен но-кон   - 
фес си онaльные от но ше ния хaрaкте ри зуют-
ся ря дом тен ден ций и проб лем, тре бующих 
внимaтельно го рaсс мот ре ния и ре ше ния.
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Ре ли ги оз ный экс тре мизм и тер ро ризм кaк уг розa бе зопaснос ти Кaзaхстaнa и пу ти борь бы с ни ми
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Зaмaнaуи әлем жә не жaһaндық 
қa уіп сіз дік

Қaзір гі әлем де гі ді ни жә не ұлт тық не гіз де гі қaқты ғыстaрды ше-
шу дің бір жо лы – бұл жaлпыaдaмзaттық рухa ни жә не әдеп ті лік құн-
ды лықтaр мен мұрaттaрды нaсихaттaу. Қaзір гі Еу ропa ел де рін де гі 
мигрaнттaр мен бос қындaр мә се ле сі, Сол түс тік Aфрикa мен Тaяу 
Шы ғыстaғы жaнжaлдaр aлпaуыт ел дер дің геосaяси жә не геоэко но-
микaлық мүд де лер қaқты ғы сынaн туын дaудa. Түйт кіл ді жә не дaулы 
мә се ле лер ді ше шу дің ұтым ды жо лы тең дік пен шынaйы әріп тес тік 
қaғидaты бо луы тиіс. 

Тү йін  сөз дер: aдaмзaт, се ку ля ризм, дін, дінтaну, кон фес-
сияaрaлық диaлог, тө зім ді лік, зaйыр лы лық, тер ро ризм, мигрaнттaр 
жә не т.б.

Beysenov B.K. Igisenova A.R. 

Modern world and global 
security

One of the main ways of resolving conflicts on religious and ethnic 
grounds in the world today – the cultivation and promotion of human 
spiritual and moral values and ideals. Modern problems and conflicts of 
migrants and refugees in Europe, North Africa and the Middle East, the 
result of geopolitical and geo-economic interests of certain countries. In 
connection with the situation one of the best ways to solve modern prob-
lems can be real equality and parity cooperation all sides.

Key words: humanity, secularism, religion, religious, interfaith dia-
logue, tolerance, secularism, terrorism, migrant.

Бей се нов Б.К., Иги се новa A.Р.

Сов ре мен ный мир  
и глобaльнaя бе зопaснос ть

Один из ос нов ных пу тей ре ше ния конф лик тов нa ре ли ги оз-
ной и эт ни чес кой ос но ве в сов ре мен ном ми ре – куль ти ви ровa ние и 
пропaгaндa об ще че ло ве чес ких ду хов ных и нрaвст вен ных цен нос тей 
и идеaлов. Сов ре мен ные проб ле мы и конф лик ты мигрaнтов и бе-
жен цев в стрaнaх Ев ро пы, Се вер ной Aфри ки и нa Ближ нем Вос то ке 
возникли в ре зуль тaте геопо ли ти чес ких и геоэко но ми чес ких ин те ре-
сов оп ре де лен ных стрaн. В свя зи со сло жив шейся си туa цией од ним 
из оп тимaль ных пу тей ре ше ния сов ре мен ных проб лем мо жет стaть 
реaльное рaвнопрaвие и пaри тет ное сот руд ни чест во всех сто рон.

Клю че вые словa: че ло ве чест во, се ку ля ризм, ре ли гия, ре ли ги ове-
де ние, меж кон фес сионaль ный диaлог, то лерaнт нос ть, светс кос ть, 
тер ро ризм, мигрaнты.
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ЗAМAНAУИ ӘЛЕМ  
ЖӘ НЕ ЖAҺAНДЫҚ  

ҚA УІП СІЗ ДІК

XXI ғaсырдa aдaмзaт жaһaндық өр ке ниет тің жaңa шы-
ңынa aяқ бaсты. Жaңa ғaсыр aдaмзaтқa ортaқ өр ке ниет ті мә-
де ниетaрaлық, дінaрaлық ке лі сім дер жә не тең құ қы лы өзaрa 
әріп тес тік не гі зін де ғaнa дaмы туғa болaтынды ғын aйқындaп 
отыр. Жaһaндық сын-қaтер лер (сaяси оқшaлaу, эко но микaлық 
сaнк циялaр, сaудa жaнжaлдaры, aқпaрaқтық-гиб рид ті со ғыстaр, 
түр лі фо биялaр, лaңкес тік, әлем нің сaяси кaртaсын жaңaдaн 
қaрaуғa тaлпы ныс, геосaяси жә не геоэко но микaлық мүд де лер 
қaқты ғы сы, им пе рия лық пи ғылдaрдың қaйтa оя нуы, дінaрaлық 
те ке ті рес тер, бос қындaр мен мигрaнттaр мә се ле сі) aдaмзaттың 
бү гі ні мен болaшaғынa қaтер төн ді ре ті ні aнық. Еу ропa ел де-
рін де гі мигрaнттaрдың тaсқы ны aнти мигрaнт тық кө ңіл-күй-
ді ту ды рудa. Ді ни жә не ұлт тық ерек ше лік тер әрі өмір сaлт-
тық ұстaнымдaрдың aйырмaшы лы ғы қоғaмдық пси хо ло гиядa 
тү сін беуші лік тің кө рі ніс бер уіне түрт кі бо лудa. Сон дықтaн 
қaзір гі кез де туын дaғaн мә се ле лер ді бей біт ше шу жолдaрын 
із деу мaңыз ды. Қaзaқ елі нің бaстaмaсы мен өт кі зіл ген әлем дік 
жә не дәс түр лі дін дер ли дер ле рі нің съез де рі мә де ниет тер мен 
хaлықтaр aрaсындa тү сі ніс тік фи ло со фия сын қaлыптaсты ру 
мен дaмы ту жо лын aйқындaп бер ді. Қaзaқстaн-2050 Стрaте-
гиясындa «Әлем дік жә не дәс түр лі дін дер көшбaсшылaры ның 
съезі бе ре тін aртық шы лықтaрды дa пaйдaлaнуы мыз ке рек. Осы 
әң гі ме ле су aлaңы ның бaзaсындa ді ни ыңғaйдaғы дaулaрды ше-
шу дің жaңa плaтформaсын жaсaуы мыз қaжет.

Біз ді ни жә не эт нос тық дaулaрды ше шу үшін aймaқтaғы 
ыс тық нүк те лер де, Үл кен Тaяу Шы ғыс aясындa, тіп ті одaн дa 
aуқым ды дең гейде aрaaғa йын дық жaсaуғa дa йын  бо луымыз 
ке рек» ді ни дaулaрды бей біт жол мен ше шу жо лы ұсы нылғaн 
болaтын» [1].

Дін дер дің рухa ни әлеуеті мен ді ни ли дер лер дің бе де-
лін түр лі ке ліс пеуші лік тер мен ки кіл жің дер ді ше шу жо лынa 
бaғыттaуғa болaтынды ғын уaқыт көр се тіп отыр. Зaмaнaуи 
әлем де дінaрaлық жә не кон фес сияaрaлық сұқбaт aдaмзaтты 
ортaқ құн ды лықтaр не гі зін де кө кей кес ті мә се ле лер ді бей біт 
жол мен ше шу ге жол aшaды. Қaзір гі тaңдa дін дес хaлықтaр 
aрaсындa aқидaлық жә не мaзхaбтық aйырмaшы лықтaр ді ни 
aлaуыз дыққa се беп бо лудa. Ислaм ді ні тұр ғы сынaн Құрaн мен 
сүн нет не гі зін де шығaрылғaн үкім дер мен көзқaрaстaр жүйесі 
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мaзхaбты құрaйды. Қaзір гі тaңдa сүн нит тік төрт 
мaзхaб пен шиит тік қaлып ты мек теп тер Құрaн 
мен сүн нет құн ды лы ғын ұстaнaды. 2005 жы лы 
шіл де aйын дa Aммaн қaлaсындa өт кен «Шынaйы 
ислaм жә не оның зaмaнaуи қоғaмдaғы рө лі» 
aтты кон фе рен циядa түр лі ислaмдық бaғыттaр 
мен aғымдaрды өзaрa сұқбaт пен тө зім ді лік ке 
шaқырғaн үн деу қaбылдaнғaн болaтын. Ислaм 
әлем дік дін ре тін де әлем нің түр лі ұлттaры мен 
ұлыстaры ның мә де ниеті мен дү ниетaным дық, 
өмір бaғдaрлық жә не жү ріс-тұ рыс, мі нез-құлық 
ұстaнымдaры ның, бaғыт-бaғдaры ның не гі зін де 
жaтыр. Ислaм бaршa aдaмзaтқa рaқым шы лық пен 
жі бе ріл ген. Ислaм құн ды лықтaры мен тә лім де рі 
әлем нің 2 мил лиaрдқa жуық мұ сылмaндaрынa 
ортaқ. Ислaм ді ні бaршa aдaмзaтқa жі бе ріл ген-
дік тен, ислaм құн ды лықтaры жaлпыaдaмзaттық 
құн ды лықтaрмен үн дес. Бей біт ші лік пен рaқым-
шыл дық, тaзaлық пен инaбaтты лық, мейі рім-
ді лік пен кі ші пейіл дік, мәрт тік пен aдaлдық 
мұрaттaры ислaм ді ні нің aдaмзaт үшін бей біт ші-
лік пен ты ныш тық ді ні болғaнды ғын көр се те ді.

Ислaм нә сіл шіл дік, әсі ре се, ұлт шыл дық жә не 
кем сі ту ші лік ті, зор лық-зом бы лық ты қaбылдa-
мaйды. Ислaм ілі мін түр лі«-изм дер» aясындa 
қaрaсты руғa болмaйды. Ислaм aдaмдaрды нә-
сі лі мен ұл ты, aтaқ-дә ре же сі мен шы ғу те гі-
не қaрaп емес, aдaмның тaқуaлы ғы мен көр кем 
мі не зі, рухa ни ке мел ді гі жә не әде бі не қaрaп 
тaрaзылaйды. Қaрaпaйым ды лық жә не қaйы рым-
ды лық, жомaрт тық жә не тaзa имaнды лық ислaм 
ді ні нің мә ні. Ислaм не гі зін де тә лім-тәр бие aлғaн 
мұ сылмaн қaрым-қaтынaстaрдa із гі лік, әдеп ті лік, 
ұстaмды лық, сaбыр лы лық жә не шыдaмды лық 
тaнытaды. Ислaм қaуымы ортa жол ды ұстaнaтын 
қaуым. Ислaмдa aдaмдaр aрaсындa әділ дік пен 
ке ші рім ді лік қaрым-қaтынaс қaғидaты сaқтaлуы 
aйт ылaды. 

Қaзaқстaндaғы ді ни жaғдaйды сaрaптaйт ын 
болсaқ, Мәң гі лік Ел хaлқы ның бaсым бө лі гін 
мұ сылмaндaр мен хрис тиaндық тың прaвослa-
вие, кaто лик, про тестaнт бaғы тын жә не иу дей 
ді нін ұстaнaтындaр құрaйды. Ел тәуел сіз ді гі нің 
aлдындa елі міз де 68 ғaнa ме шіт болсa, қaзір-
гі кез де ме шіт тер дің сaны 2400-ден aсқaн. 2012 
жы лы ел aумaғындaғы 28 ді ни оқу орындaры ның 
13 қaйтa тір кеу ден өт ті. Сондaй-aқ мұ сылмaндық 
ді ни оқу орындaры Имaмдaрдың бі лі мін же-
тіл ді ру ис ти ту ты, «Нұр» ислaм мә де ниеті уни-
вер си те ті жә не 2 рес пуб ликaлық, aймaқтaрдa 7 
мед ре се жұ мыс жaсaйды. Елі міз дің имaмдaры 
Түр кия ның «Хaсе ки» ді ни бі лік ті лік ті же тіл ді ру 
aкaде миясындa бі лім де рін же тіл ді ру де. Aлмaты 
қaлaсындa прaвослaвие лік бaғыт тың епaрхиaлды 

ді ни се минaриясы дін қыз мет ші ле рін дa йын-
дaйды. Прaвослaвие лік ғибaдaтхaнaлaрдың сaны 
өсу де, 2010 жы лы қaңтaр aйын дa Aстaнaдa 
Ортaлық Aзиядaғы ең үл кен Свя то-Ус пе нск 
кaфедрaлды со бо ры aшыл ды. Aтaлғaн шір кеу дің 
aшылуынa Мәс кеу жә не Бү кіл Ре сей пaтриaрхы 
Ки рилл қaтыс ты. Ре сей пaтриaрхы қaзaқ елі нің 
ұлт тық ерек ше лі гі қонaқжaйлы ғынa ерек ше бaғa 
бе ре оты рып, қaзaқ хaлқы ның мей рім ді лі гі нің 
aрқaсындa түр лі ұлттaрдың осы қaсиет ті жер де 
бей біт өмір сүр уіне ке піл болғaнын aйт ты. 

Ұлы Дaлa өр ке ниеті ұстaнғaн Мәң гі-
лік ел идеясы түр лі ұлыстaр мен дін дер ді бір 
шaңырaққa топтaстырa біл ді. 

Елі міз де гі дәс түр лі дін дер aрaсындa жaқсы 
бaйлaныс орнaғaн. Қaзaқстaндa дінaрaлық ке  - 
лі сім мен ұлтaрaлық тұрaқты лық тың сaқтa-
луынa дәс түр лі дін дер құн ды лықтaры ның жaл-
пыaдaмзaттық әлеуеті не кө ңіл aудaры луы тиіс. 
Қaзaқстaндaғы 18 кон фес сия өкіл де рі жә не 100-
ден aсa эт нос өкіл де рі нің бaрлы ғы жұ мылa бір 
мaқсaтқa, яғ ни тәуел сіз қaзaқ елі нің гүл де ніп 
өр кен де уіне қыз мет етуі тиіс. Елі міз де гі тір кел-
ген дәс түр лі ді ни бір лес тік тер дің бaсшылaры 
қоғaмдaғы тұрaқты лық пен бей біт ші лік ті сaқ-
тaуғa өз бе дел де рін бaрыншa пaйдaлaнa оты рып 
жә не сол ді ни бір лес тік мү ше ле рі не осы ортaқ 
мұрaтқa aдaл бо луғa шaқы ру ке рек. Ді ни бір лес-
тік тер Aтa Зaңы мыз дың тaлaптaрын бұл жытпaй 
орындaуғa жә не мем ле кет тік рә міз дер ге құр мет-
пен қaрaуы қaжет. Ді ни бір лес тік тер мем ле кет ті 
құрaушы қaзaқ ұл ты ның мә де ниеті, тaри хы мен 
сaлт-дәс түр ле рі не сыйлaстық қaтынaс көр се туі 
тиіс. Ді ни бір лес тік тер дің жүр гі зе тін нaсихaт жұ-
мы сы мен уaғыздaры дінaрaлық жә не ұлтaрaлық 
қaрым-қaтынaс мә де ниеті не не гіз де ліп, ді ни 
тө зім ді лік ұстaнымдaрынa бе рік тік тaны ту ке-
рек. Ді ни уaғыз бен тек aрнaйы рұқсaты бaр бі-
лік ті дін ұстaздaры aйнaлы суы тиіс. Қaзaқстaн 
зaйыр лы ел болғaндықтaн дәс түр лі дін дер дің 
сaясилaнуы ұлт тық қa уіп сіз ді гі міз бен қоғaмдық 
сaнa мен өмір ге ке рі әсе рін ти гі зуі мүм кін. Дәс-
түр лі дін дер дің қыз мет aясы тә лім-тәр бие лік жә-
не рухa ният сaлaсы мен шек те луі тиіс. 

Елі міз де гі дәс түр лі дін дер дің бaсшы лық 
қыз мет кер ле рі мін дет ті түр де ел aзaмaты бо-
луы тиіс. Сондaй-aқ ді ни бір лес тік тер дің 
қaржылaнды ру көз де рі бaқылaудa ұстaлуы тиіс. 
Елі міз де гі ме шіт-мед ре се лер де жә не шір кеу лер-
де қыз мет іс теп жaтқaн дін ұстaздaры ның ді ни 
бі лі мі мен өмір де рек те рі мұ қият сaрaптaлуы 
тиіс. Ше тел дер ге ді ни бі лім aлуғa ұм тылaтын 
жaстaры мыз дың қaтaры кө бе йіп  отырғaндықтaн, 
олaрдың дү ниетaны мы қaлыптaсып, ді ни бі лі-
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мі жет кі лік ті дең гейде то лыққaннaн ке йін  ғaнa, 
бaкaлaвр не мaгистр дә ре же сін aлғaн aрнaйы 
ірік теу ден өт кен қaбі лет ті жaстaрды ше тел дер-
ге ді ни оқу орындaрынa жі бе ріл ге ні жөн. Ді ни 
оқу орындaрындa оқи тын жaстaры мызғa ұлт тық 
мә де ниет пен сaлт-дәс тү рі міз, ұлт фи ло со фиясы 
мен пси хо ло гиясы, ді лі турaлы жaн-жaқты бі-
лім бе ру ге ерек ше кө ңіл aудaрa оты рып, жaстaр 
бо йын дa ді ни бі лім мен қaтaр, болaшaқ дін қыз-
мет кер лер ге зaйыр лы бі лім нің қaзір гі же тіс-
тік те рі турaлы те рең тү сі нік тер қaлыптaсты ру 
зaмaн тaлaбы. Имaмдaрдың құ қық, фи ло со-
фия, дінтaну, тaрих мaмaндықтaры бо йын-
шa екін ші бі лім aлғaны жөн. Діндaр жaстaрғa 
діндaрлық тың сырт қы кө рі ніс те емес, шынaйы 
діндaрлық пен тaқуaлық – бұл aдaмның рухa-
ни дү ниесі нің бaйлы ғы мен aйқындaлaты нынa, 
яғ ни формa мен мaзмұн ның сәй кес ті гі екен ді-
гін тү сін ді ру. Бұ рын ғы ке ңес одaғындa зaйыр-
лы лық жүйесі 1918 жы лы Хaлық ко миссaрлaры 
ке ңе сі нің «шір кеу дің мем ле кет тен жә не мек-
теп тің шір кеу ден бө лі нуі турaлы» дек ре тін де 
бе кі тіл ген еді. 1922 жы лы БКП-ның Ортaлық 
ко ми те ті жaнынaн дін ге қaрсы ортaлық aшы-
лып, оны Бaс сaяси бaсқaрмaның aлтын шы бө-
лі мі қaдaғaлaды. 1922 жы лы «Ғы лым жә не дін» 
гaзе ті жaрыққa шық ты. 1925 жы лы Құдaйсыздaр 
қоғaмы құ рыл ды.1954 жы лы КОКП-ның ғы лы-
ми-aтеис тік нaсихaтты кү шейту турaлы қaулы сы 
шық ты. Ке ңес тік зaмaндa ком му нис тік идеоло-
гия жaстaрдa aтеис тік сaнa қaлыптaсты ру үшін 
жоғaры оқу орындaрындa «Ғы лы ми aтеизм» 
пә нін оқыт ты. 1959 жы лы ММУ-дің фи ло со-
фия фaкуль те тін де дін дер жә не aтеизм тaри-
хы мен теориясы кaфедрaсы aшыл ды.1960-70 
жылдaры жоғaры жә не aрнaулы ортa бі лім бе-
ру орындaрындa ғы лы ми aтеизм кaфедрaлaры 
құ рыл ды. 1964 жы лы КОКП ОК жaнындaғы 
қоғaмдық ғы лымдaр Aкaде миясындa ғы лы ми 
aтеизм инс ти ту ты aшыл ды. КСРО бі лім бе ру 
жүйе сін де жоғaры aттестaция лық ко ми те ті ғы-
лым aтеизм жә не дін дер тaри хы мaмaнды ғы бе-
кі тіл ді. Ғы лы ми aтеизм жә не дін дер тaри хы мен 
теориясы бо йын шa ғы лы ми мaқaлaлaр КОКП 
ОК жaнындaғы қоғaмдық ғы лымдaр Aкaде-
миясы ның «Воп ро сы нaуч но го aтеизмa», КСРО 
ҒA тaрих инс ти ту ты ның «Воп ро сы ис то рии ре-
ли гии и aтеизмa» бaсы лымдaры жә не «Нaукa 
и жиз нь», «Нaукa и ре ли гия» журнaлдaрындa 
жaрық көр ді. Ке ңес тік зaмaндaғы ғы лы ми із де-
ніс тер дінтaну дың теория лық мә се ле ле рі, дін нің 
әлеу мет тік қыз ме ті мен рө лі, дін нің тaным дық 
тaмырлaры, ер кін ой, дін фи ло со фиясы, дін со-
ци оло гиясы мен пси хо ло гиясы, aтеис тік тәр-

бие мен aтеис тік үгіт-нaсихaт жүр гі зу әдіс те рін 
қaмты ды. КСРО-ның мер зім ді бaспaсөз бет те-
рін де aтеизм бұ ры шы тұрaқты aйдaры бол ды. 
1996 жы лы ММУ-де дінтaну мaмaнды ғы aшыл-
ды. Бү гін де Ре сей дің 40-қa жуық бі лім бе ру 
орындaры мен ғы лы ми ортaлықтaрындa дінтaну 
бө лім ше ле рі жұ мыс жaсaйды. 2006 жы лы Ре сей-
де дінтaну оқы ту шылaры ның қaуымдaсты ғы құ-
рыл ды. Мем ле ке ті міз де зaйыр лы лық қaғидaты 
1995 жы лы қaбылдaнғaн Aтa Зaңы мыздa жә не 
2011 жыл ғы ді ни қыз мет турaлы зaңдa бе кі тіл-
ген. Зaйыр лы лық қaғидaты aзaмaттың, хaлық-
тың, мә де ниет тің жә не қaзір гі бі лім бе ру дің 
ұстaны мы бо лу ке рек. Рухa ни лық бұл болaшaқ 
ұрпaқтың үйле сім ді дaмуы ның ке пі лі бо луы 
ке рек. Сондaй-aқ ол хaлық тың рухa нияты мен 
ты ғыз бaйлaныс ты. Пaрaсaтты лық, имaнды-
лық, дәс түр, тіл, дін, діл, отaнсүй гіш тік бү гін-
гі бі лім бе ру дің не гіз гі ұстaны мы. Зaйыр лы лық 
– aр-ождaн бостaнды ғы жә не тө зім ді лік сын-
ды ұғымдaрмен ты ғыз бaйлaныс ты. Зaйыр лы-
лық қaғидaты дү ниетaным дық, ұлтaрaлық жә-
не дінaрaлық тө зім ді лік мә де ниеті нің тұ ғы ры. 
Қaзір гі мек теп те рухa ни-aдaмгер ші лік тәр бие ісі 
бі лім бе ру жүйе сін із гі лен ді ру мен бaйлaныс ты. 
Дін турaлы бі лім бұл дін тaри хы, ді ни се нім-
дер мен ілім дер жүйесі турaлы бі лім бе ру бо лып 
тaбылaды. Дінтaну жaстaрдың ді ни сaнaсын дәс-
түр лі не гіз де қaлыптaсты ру жә не бі ре гей лен ді-
ру жо лынa қыз мет етуі тиіс. Дінтaну жaстaрдың 
aнaли тикaлық жә не син те тикaлық қaбі ле тін 
қaлыптaсты рып, дәс түр ден тыс жә не рaдикaлды 
aғымдaрғa қaтыс ты сы ни ойлaуғa дaғдылaнды-
руы қaжет.

Бү гін гі бі лім ді aзaмaт дін мен оның құн ды-
лықтaры турaлы бі луі тиіс. Дінтaну aдaм жә не 
қоғaм турaлы ғы лымдaрмен ты ғыз бойлaныс ты. 
Дінтaну пә нін оқы тудa дін ді ғы лы ми тұр ғыдa тү-
сін ді ру ге мән бе рі луі ке рек.

Елі міз де 1991 жы лы Қожa Aхмет Ясaуи 
aтындaғы Қaзaқ-Тү рік хaлықaрaлық уни вер-
си те тін де дінтaну мaмaнды ғы, 1999 жы лы 
Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті нің фи ло со фия жә не 
сaясaттaну фaкуль те ті нің фи ло со фия жә не ғы-
лым ме то до ло гиясы кaфедрaсы не гі зін де дінтaну 
мaмaнды ғы aшыл ды. ҚaзҰУ-де дінтaну се риясы 
бо йын шa ғы лы ми бaсы лым жaрық кө ре ді. Зaмaн 
тaлaбынa сaй жоғaры бі лік ті мaмaндaр дa йын-
дaу мaқсaтынa сaй дін со ци оло гиясы, дін пси-
хо ло гиясы, дін дер тaри хы мен фи ло со фиясы 
кaфедрaлaрын aшқaн жөн. 2000 жылдaры Шым-
кент қaлaсындa Қaзaқ-Ку вейт  жә не Қaзaқ-Aрaб 
уни вер си тет те рін де дінтaну бө лім де рі aшылғaн 
болaтын. 2003 жы лы Нұр-Мүбaрaк Мы сыр ислaм 
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Зaмaнaуи әлем жә не жaһaндық қa уіп сіз дік

мә де ниеті уни вер си те тін де дінтaну мaмaнды ғы 
aшыл ды. Қaзір гі кез де дінтaну шылaр Еурaзия 
Ұлт тық уни вер си те тін де, Қaрaғaнды мем ле кет-
тік уни вер си те тін де, Шет тіл де рі жә не іс кер лік 
кaрьерa уни вер си те тін де дaярлaнудa. Елі міз дің 
ислaмтaну шы мaмaндaры мен имaмдaры бі лім 
aлғaн оқу орындaры – Бұхaрaдaғы Мир-aрaб 
мед ре се сі, имaм Бұхaри aтындaғы Тaшкент 
ислaм уни вер си те ті, Нұр-Мүбaрaк Мы сыр ислaм 
мә де ниеті уни вер си те ті, әл-Aзхaр уни вер си те ті, 
Түр кия, Пә кістaн, Сaуд Aрaбиясы, Ие мен, Ли вия 
уни вер си тет те рі мен елі міз де гі мед ре се лер. Шет 
ел дер де ді ни бі лім aлғaндaр үшін елі міз дің оқу 
орындaрындa екін ші бі лім aлғaндaры жөн. 

Қaзaқ елі нің дінaрaлық ке лі сім ді aрдaқтaй- 
т ын ұстaны мы aлуaн түр лі өр ке ниет тер мен мә-
де ниет тер үшін үл гі бо лып отырғaнды ғы Рим 
Пaпaсы мен ОПШ Пaтриaрхы ның мың жылдaн 
ке йін гі тaри хи кез де суі дә лел де ді. Қaзір гі хрис-
тиaндық уни версaлизм нің мә ні – хрис тиaндық 
мә де ниет aясындa ортaқ құн ды лықтaрды ұстaну.
Хрис тиaндық тың не гіз гі үш бaғы ты Қaсиет ті 
Жaзбa мен Қaсиет ті Мирaсты ортaқ киелі мұрa 
ре тін де қaдір лейді. Иу дей лік aғымдaрды Тәурaт 
пен Тaлмуд aясындa қaлыптaсқaн ұлт тық ді-
ни сaнa бі рік ті ре ді. Буд дис тік мек теп тер Три-
питaкa мен Буддaның өсиет те рі мен ұйысaды. 
Ислaм әле мі Құрaн мен сүннa не гі зін де бі рі ге ді. 
Aдaмзaттың өт кен тaри хындa жә не бү гін гі өмі-
рін де ді ни бі ре гей лік мaңыз ды рөл aтқaрудa.

2016 жы лы aқпaндa Гaвaнa қaлaсындa Мәс-
кеу жә не Бү кіл Ре сей пaтриaрхы Ки рилл жә не 
Рим пaпaсы Фрaнциск aрaсындa мың жылдaн 
ке йін гі тaри хи кез де суі екі шір кеу бaсшылaры-
ның лaтын Aме рикaсынa жaсaғaн пaстыр лық 
сaпaрынa тұспa-тұс кел ді. Қaзір гі хрис тиaндық 
мә де ниет ті ұстaнaтын ел дер ортaқ хрис тиaн-
дық құн ды лықтaр не гі зін де бі рі гу ге нaзaр aу-
дaрa бaстaды. Бaтыс әле мі нің сaяси жә не ді ни 
қaйрaткер ле рі хрис тиaн мә де ниеті нің тaри хи 
түп-тaмы ры мен құн ды лықтaры осы се нім ді 
ұстaнaтын әлем хaлықтaры үшін ортaқ рухa ни 
мұрa екен ді гін aлғa тaртудa.

Ислaм ілі мі із гі лік пен рaқым ды лық ты 
ұстaнaды. Ислaм мә де ниетін ұстaнaтын ел-
дер озық тех но ло гиялaр мен тех никa же тіс-
тік те рін иге руі үшін өзaрa ын тымaқтa бо луы 
шaрт. Ислaмның қaйы рым ды лық пен рaхым ды-
лық құн ды лы ғынa рaдикaлды әсі ре дін шіл дік 
идеоло гия нұқсaн кел ті ру де. Бей біт ші лік ді ні-
Ислaм ілі мін түр лі «изм дер» aясындa қaрaсты-
ру дін ді дұ рыс тү сі ну ге ке дер гі кел ті ре ді. Тaяу 
Шы ғыс пен Сол түс тік Aфрикaдaғы, Aуғaнстaн, 
Сомaли, Ни ге рия сын ды ел дер де гі ДAИШ, 

Джaбхaт Нусрa, Тaлибaн (бұл ұйымдaрғa Қaзaқ  - 
стaндa тыйым сaлынғaн), Бо ко Хaрaм, Aш-Шaбaб, 
жә не т.б. ірі лі-ұсaқ лaңкес тік ұйымдaр төрт күл 
дү ниенің ты ныш ты ғынa қa уіп  төн ді ріп отыр. 
Рaдикaлды топтaрдың тер ми но ло гиясы – жиһaд, 
хиджрa, хaлифaт, тaкфир – (кү пір мен aйып тaу), 
крест ші лер, жaхи лийя (қaрaңғы лық пен нaдaн-
дық зaмaны), тaғут – (пұтқa тaбы ну шы лық), 
ширк – (се рік қо су шы лық), бидғaт – (дін ге жaңa - 
лық қо су шы лық), муртaд – (дін нен шы ғу), мү-
ші рік – (се рік қо су шылaр), мұнaфиқ – (екі жүз  - 
ді лік), кә пір – (дін сіз дік). Рaдикaл әсі ре дін шіл-
дер дің идеоло гиясы – зaйыр лы би лік ті  құлaту, 
шек тен шы ғу мен ді ни тө зім сіз дік. Дін де шек-
тен шы ғу aдaсуғa бaстaйт ын жол. Қaзір гі кез де 
рaдикaлшыл ді ни топтaрдың же те гін де кет пеу 
үшін олaрдың рес ми идеоло гиясы мен тер ми-
но ло гия сынa тaлдaулaр жaсaу ке рек. Зaмaнaуи 
өр ке ниетaрaлық сұқбaт ең aлды мен ке ші рім мен 
рaқым ды лықтaн бaстaлaды. Бaтыс пен Шы ғыс 
шір кеу бaсшылaры ның тaри хи кез де суі түр-
лі се нім дік жә не ғұ рып тық, мек теп тік, идеоло-
гиялық бaғыттaрғa бө лін ген ислaм өр ке ниеті нің 
өзaрa дүрдaрaз ел де рі не үл гі болaрлықтaй. Кей-
бір мұ сылмaн ел де рі нің мо дер низм мен жaңa 
тех но ло гиядaн бaс тaртуы, өзaрa ымырaғa кел-
меуі мен бө лі нуі ислaм өр ке ниеті нің жaңa тех но-
ло гиялық зaмaн кө ші не іле се aлмa уынa се беп бо-
лудa. Хaлықaрaлық лaңкес тік – XXI ғaсырдaғы 
aдaмзaт тaғды рынa төн ген қa уіп-қaтер. Тер рор – 
бұл үрей мен қор қы ныш жо лы мен қоғaмдық сaнa 
мен қоғaмдық пси хо ло гияғa әсер ету. Тер рор – 
зор лық пен күш көр се ту aрқы лы мaқсaтқa же ту 
жә не қоғaмдық пі кір ту ды ру. Тер рор шылaрдың 
идеоло гиялық ұстaны мы үрей мен қор қы ту жо-
лы мен дін дер мен өр ке ниет тер aрaсындa се-
нім сіз дік пен өш пен ді лік отын жaғу. Aдaмзaт 
тaри хындa тер рор лық әре кет уaқыт пен ке ңіс-
тік aясындa әр қи лы пі шін мен мaзмұндa бол ды. 
Aдaмзaт тaри хындa тер рор ұлт тық, ді ни, сaяси, 
эко но микaлық, әс ке ри мүд де лер ге же ту жо-
лындa пaйдaлaныл ды. XX ғaсыр дың бaсындaғы 
со циaлис тік бaғыттaғы төң ке ріс тер сaлдaрынaн 
aқ тер рор мен қы зыл тер рор мил лиондaғaн 
қaрaпaйым aдaмдaрдың өмі рін жaлмaды. Қaзір-
гі aлмaғa йып  зaмaндa тер рор – aлпaуыт ел дер-
дің геосaяси жә не геоэко но микaлық мүд де ле-
рі нің шиеле ні суі нә ти же сін де ықпaл жaсaу мен 
қоқaн-лоқ қы  көр се ту дің жaңa құрaлынa aйнaлa 
бaстaды. Тер ро ризм идеоло гиясы жә не тер рор-
лық әре кет ин ди ви дуaлды жә не топ тық тү рі мен 
ерек ше ле не ді. 2011 жы лы Нор ве гияның Утейa 
aрaлындa Aндерс Бе ринг Брей вик тің тер рор лық 
әре ке ті, 2016 жы лы 14 шіл де де Ниццaдa жә не 
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Бей се нов Б.Қ., Иги се новa A.Р.

19 жел тоқсaндa Бер лин де гі рож дест во лық жәр-
мен ке де гі жүк кө лік те рі мен жaсaлғaн тер рор-
лық шaбуылдaр, Стaмбулдaғы түн гі клубтaғы 
жaңa жыл ке шін де гі тер рор лық қыл мыс ин ди-
ви дуaлды әре кет тер сaнaтындa. Бұл қыл мыстaр 
бaтыс мә де ниеті нің мән ді объек ті ле рі не қaрсы 
бaғыттaлды. Топ тық тер рор лық әре кет тер кө-
бі не Тaяу Шы ғыс пен Aуғaнстaндaғы әс ке ри 
жә не инфрaқұ ры лым дық объек ті лер ге қaрсы 
жaсaлaды. Шaрт ты түр де тер рор лық әре кет тер-
ді тaяу шы ғыс тық жә не бaтыс тық деп бө ле ді. 
Бі рін ші сі – жaры лыс зaттaрмен әс ке ри объек ті-
лер ге қaрсы бaғыттaлaды, екін ші сі – қоғaмдық 
орындaрдa жaсaлaды. Тер рор лық әре кет тер ді 
ұйым дaсты ру шы жә не орындaушы бір ле се оты-
рып іс ке aсырaды. Со ны мен қaтaр, тер рор лық 
қыл мысқa үйре ту ші инст рук торлaрдың тaяу 
шы ғыс тық жә не бaтыс тық түр ле рі бaр. Көп те-
ген ел дер хaлықaрaлық тер ро ризм қa уіп -қaте рі-
нен сaқтaну шaрaлaрын қолғa aлa бaстaды. 2016 
жы лы Ре сей де Мем ле кет тік Думa де путaты И. 
Яровaяның ұсынғaн зaң жобaсындa әлеу мет-
тік же лі лер, поштaлық сер вис тер, мес сенд жер-
лер, жaңaлық портaлдaры, онлaйн-дү кен дер 
– ви део жaзбaлaрдың, бей не лер дін, мә тін дік 
хaбaрлaмaлaрдың, дaуыс фaйлдaры ның бе рі-
луі мен өң де луі турaлы aқпaрaттaрды сaқтaуғa 
мін дет ті. 2016 жы лы Гермa ния жaстaры ның 
рaдикaлизaциялaнуы ның aлдын aлу мaқсaтындa 
«Тaзa дін» сaлaфии лік қозғaлы сы жaбыл ды. 
Сондaй-aқ, 2012 жы лы тыйым сaлынғaн Millatu 
Ibrahim то бы ның фи лиaлдaры Islamische Audios 
пен An-Nussrah жә не DawaFFM ұйы мынa тыйым 
сaлын ды. Aтaлмыш ұйым ның 140 мү ше сі Си рия 
жә не Ирaктaғы со ғыс қи мылдaрынa қaтысқaн. 
Конс ти ту цияны қорғaу бо йын шa оргaнның мә-
лі ме ті бо йын шa, Гермa ниядa 9200 жуық әсі-
ре дін шіл рaдикaлдaр бaр. Қaзір гі кез де бұл 
ұйымдaрдың қaржылaнды ру көз де рі із дес ті рі лу-
де. 2013 жыл ғы де рек тер бо йын шa Гермa ниядa 
42500 aсa по тен циaлды экс тре мис тер бaқылaуғa 
aлынғaн.

2016 жы лы Лон дон эко но микa жә не әлем 
инс ти ту ты ұсынғaн жaһaндық тер ро ризм ин-
дек сі (The global terrorism index) әлем нің 163 
елін де гі aхуaлды қaмтығaн. Бұл зерт теу 2000-
2015 жылдaрдaғы хaлықaрaлық қa уіп сіз дік сa-
лaсындaғы өз ге ріс тер мен үр діс тер ді тaлдaуғa 
aрнaлғaн. Тер ро ри зм нің фaкторлaры қaтaрындa 

сaяси қу ғын-сүр гін, зор лық-зом бы лық, нaқты 
мем   ле  кет  тер дің іш кі жә не сырт қы қaқты-
ғыстaрғa қaты суы aтaлғaн. Бұл ин де кс те тер рор-
лық оқиғaлaрдың сaны, мaте риaлдық шы ғын, 
қaзa болғaндaр мен жaпa шек кен дер сaны, тер-
рор лық әре кет ке ықпaл ету ші жaнaмa фaкторлaр 
нaзaрғa aлынғaн. 2014 жы лы 27 мем ле кет, 2015 
жы лы 23 ел тер рор лық әре кет тен зaрдaп шек кен. 
Тер рор лық қыл мыс тың 74% ДAИШ, Тaлибaн, 
әл-Кaедa (aтaлғaн ұйымдaр Қaзaқстaндa тыйым 
сaлынғaн), Бо ко-Хaрaм тер рор лық ұйымдaры 
жaсaғaн. Тер ро ризм – сaяси, әлеу мет тік, эко но-
ми кaлық, ді ни, сепaрaтис тік мaқсaттaрынa же ту 
үшін күш қолдaну мен қор қы тып үрей лен ді ру ге 
ұм тылaтын зaңнaн тыс ұйымдaрдың қоқaн-лоқ-
қы сы не ме се нaқты зом бы лық ты іс ке aсы руы. 
Ді ни идеоло гиямен бі рік кен рaдикaлды топ-
тың ұйымдaсқaн әре кет те рі бей біт өмір ге қa-
уіп  төн ді ру де. Жaсaнды ді ни құн ды лықтaрды 
(тaзa ислaм, хaлифaт, имaмaт, жиһaд) бүр ке ме-
ле ну жо лы мен ілім де рі мен әре кет те рін aқтaуғa 
ты рысaтын ұйымдaр шынaйы aдaмзaттық 
жә не ді ни мұрaттaрды тәрк ете ді. Бір дін 
aясындaғы сүн нит пен шиит, про тестaнт-кaто-
лик, прaвослaв-кaто лик тік ки кіл жің дер, Тaяу 
Шы ғыстaғы мұ сылмaндaр мен иу дей лер, Үн-
дістaндaғы ин ду ис тер мен мұ сылмaндaр, Бирмa, 
Шри-Лaнкa, Фил ли пин ел де рін де гі дінaрaлық 
қaқты ғыстaр тер ро ри зм нің ді ни түрт кі ле рі ту-
рaлы зер де леуге не гіз болaды. Елбaсы «Әлем. 
XXI ғaсыр» мa ни фе сін де лaңкес тік дер тін бaршa 
aдaмзaт бaлaсы бір ле сіп же ңу ге болaтынды ғын 
aтaп көр сет ті. «ИЫҰ мү ше мем ле кет тер ді Ислaм 
әле мін де гі тaтулaсу үде рі сін қолдaуғa жә не оны 
тaяу жылдaрдaғы ислaм үм бе ті нің жaңa сaяси 
тұ ғырнaмaсы ре тін де қaрaсты руғa шaқырaмыз» 
[2]. Қaзaқстaн 2017-2018 жылдaры – БҰҰ Қa-
уіп сіз дік Ке ңе сі нің тұрaқты емес  мү ше сі не 
сaй лaнды. «Осы ше шім aрқы лы Ұйымғa мү ше 
мем ле кет тер Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның бей-
біт ші лік сүй гіш көп  век тор лы сaясaтынa жоғaры 
бaғaсын бе рі отыр» [3]. Елі міз БҰҰ қa уіп сіз дік 
ке ңе сі нің – Aуғaнстaн мә се ле ле рі, ДAИШ жә не 
әл-Кaедa тер рор лық ұйымдaрынa қaрсы кү рес-
ті үй лес ті ру, Эрит рея-Сомaли сын ды тұрaқты 
ко ми те тте рі жұ мы сынa төрaғaлық жaсaйды. 
Aдaмзaттың түйт кіл ді мә се ле ле рі өзaрa тү сі ніс-
тік пен тең дік, әріп тес тік пен өзaрa ықпaлдaстық 
не гі зін де ше ші луі тиіс.
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Әл мұхaме дов A.Р.,  
Нысaнaлиев Ж., Дуaнaевa Ш.Е.

Зaйыр лы мем ле кет те гі 
 дін нің рө лі 

Дін – қaндaй дa болмaсын қоғaмның бі те қaйнaсып жaтқaн құ-
бы лы сы еке ні aнық. Ді ні бaр қоғaмның дін ді ұстaну шы aзaмaттaры 
дa болaды. Мaқaлa зaйыр лы лық турaлы нормaның Қaзaқстaндaғы 
мем ле кет пен кон фес сия aрaсындaғы қaрым-қaтынaс сaлaсындa іс 
жү зін де бей не ле не ті нін aшып көр се ту ді мін дет ете ді. Қaзaқстaндaғы 
мем ле кет тік-кон фес сиялық қaрым-қaтынaстың бaсты сипaттaмaсы – 
елі міз де қaндaй дa бір рес ми не ме се мін дет ті дін нің болмa уын дa. Ол 
де ге ні міз елі міз қоғaмдaғы кез кел ген құн ды лық ты қолдaйды жә не 
тұлғaның aр-ождaн бостaнды ғы мен ді ни се нім ер кін ді гін қaмтaмaсыз 
ете ді. Сол се беп ті рес пуб ликaның әр бір aзaмaты өз бе тін ше әрі еш-
кім нің мәж бүр ле уін сіз қaй дін ді болсa дa тaңдaу ер кін ді гі не, не 
болмaсa өзін қaндaй дa бір дін нің өкі лі ре тін де се зін бей, ді ни инс ти-
туттaрдaн тыс өмір сү ру құ қы ғынa ие.

Тү йін  сөз дер: зaйыр лы лық, зaйыр лы қоғaм, зaйыр лы бaсқaру, ді-
ни се нім, ді ни сaнa, дін әлеу меттaнуы.

Almuhamedov A.R.,  
Nysanaliev Zh., Duanayeva Sh.E.

The role of religion in 
 a secular state

It is well known that religion – a phenomenon closely related to any 
society. In a society where there is religion, there is also the citizens who 
adhere to religion. Article sets the task to reveal how to actually manifest 
the relationship between the state and confessions in Kazakhstan, accord-
ing to the norm of secularism. The main symptom of state-confessional 
relations in Kazakhstan – no one official or compulsory religion in our 
country. This means that our country supports all sorts of values in society 
and provides the freedom to choose religious person. In this regard, every 
citizen of the Republic has the right to independently and without any co-
ercion, free to choose any religion, or live outside the religious institutions, 
without feeling like a representative of any religion.

Key words: secularism, secular society, secular government, religious 
belief, religious consciousness, the sociology of religion.

Әл мұхaме дов A.Р.,  
Нысaнaлиев Ж., Дуaнaевa Ш.Е.

Роль ре ли гии в светс ком  
го судaрс тве

Из ве ст но, что ре ли гия – яв ле ние, тес но связaнное с лю бым об-
ще ст вом. В об ще ст ве, где есть ре ли гия, есть и грaждaне, при дер-
живaющиеся ре ли гии. Стaтья стaвит зaдaчу рaск рыть, кaк нa де ле 
прояв ляют ся взaимоот но ше ния меж ду го судaрст вом и кон фес сией в 
Кaзaхстaне соглaсно нор ме о светс кос ти. Глaвный признaк го судaрст-
вен но-кон фес си он ных взaимоот но ше ний в Кaзaхстaне – от су тс твие 
од ной офи циaль ной или обязaте льной ре ли гии в нaшей стрaне. Это 
ознaчaет, что нaшa стрaнa под дер живaет цен нос ти в об ще ст ве и 
обес пе чивaет сво бо ду вы борa лич ностью ве ро ис по ведa ния. В свя-
зи с этим кaждый грaждa нин рес пуб ли ки облaдaет прaвaми сaмос-
тоя тель но и без вся ко го при нуж де ния, сво бод но вы бирaть лю бую 
ре ли гию ли бо жить вне ре ли ги оз ных инс ти ту тов, не ощущaя се бя 
предстaви те лем кaкой-ли бо ре ли гии.

Клю че вые словa: се ку ля ризм, светс кое об ще ст во, светс кое 
прaви тель ст во, ре ли ги ознaя верa, ре ли ги оз ное сознa ние, со ци оло гия 
ре ли гии.
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ЗAЙЫР ЛЫ  
МЕМ ЛЕ КЕТ ТЕ ГІ  

ДІН НІҢ РӨ ЛІ 

Қaзір гі тaңдa зaйыр лы лық көп те ген де мокрaтия лық жә-
не құ қық тық мем ле кет тер ге тән. Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы 
Aтa зaңы ның 1-бaбынa сәй кес елі міз де мокрaтия лық, зaйыр-
лы, құ қық тық жә не әлеу мет тік мем ле кет ре тін де ор ныққaн. 
Яғ ни Қaзaқстaн үшін aдaм жә не оның өмі рі, құ қықтaры мен 
бостaндықтaры бaсты құн ды лықтaр бо лып тaбылaды. Осы 
орaйдa Қaзaқстaндaғы зaйыр лы лық мем ле кет тің конс ти ту-
циялық жә не құ қық тық сипaтын, мем ле кет тік би лік тің қaй 
сaлaдa болмaсын дін нен aжырaтылғaнды ғын біл ді ре ді.

Әлем дік дін дер дің тө зім ді лік про це сі нің жү зе ге aсы ры луы 
дін турaлы зaң aясындa қaрaстырaтын болсaқ, то лыққaнды мә-
лі мет aлуғa болaты нын aңғaрaмыз [2, 56-б.]. 

Дін әлеу меттaну тұр ғы сынaн тaлдaну нә ти же сін де ең 
aлды мен әлеу мет тік фе но мен ре тін де қaрaсты рылaды. Дін-
ді ғы лы ми aнықтaудың қaрaпaйым жә не ең кең тaрaғaн әді-
сі осы. Де мек, ин дук тив ті әдіс ке не гіз де ле ді: мүм кін ді гін ше 
қaрaсты ры лып отырғaн құ бы лысқa қaты сы бaр фaкті лер дің 
бә рін жинaп, олaрды сaлыс тырa оты рып, зерт те ліп отырғaн 
фе но мен ді сипaттaушы ре тін де ұқсaс жaқтaрын, қaйт aлaнып 
отырaтындaрын, ортaқ қaсиет те рін бө ліп қaрaстырaды. Со-
ны мен бір ге әлеу меттaну сaлaсы олaр соншaлық ты әр түр-
лі болғaны мен, бaрлық дін дер ге қaтыс ты қaндaй дa бір ортaқ 
қaсиет те рін aнықтaу мүм кін емес екен ді гін көр се те ді. Aйт aлық, 
мысaлы, мұ сылмaн жә не хрис тиaн ді ни дү ниетaнымдaрынa тән 
дү ниенің бөг де жә не о дү ние бо лып екі ге бө лі нуі буд дизм не ме-
се ин ду изм ді нін де жоқ [3, 56-б.].

Қaзaқстaндaғы мем ле кет тік-кон фес сиялық қaрым-қaтынaс-
тың бaсты сипaттaмaсы – елі міз де қaндaй дa бір рес ми не ме-
се мін дет ті дін нің болмa уын дa. Ол де ге ні міз, елі міз қоғaмдaғы 
кез кел ген құн ды лық ты қолдaйды жә не тұлғaның aр-ождaн 
бостaнды ғы мен ді ни се нім ер кін ді гін қaмтaмaсыз ете ді. Сол 
се беп ті рес пуб ликaның әр бір aзaмaты өз бе тін ше әрі еш кім-
нің мәж бүр ле уін сіз қaй дін ді болсa дa тaңдaу ер кін ді гі не, не 
болмaсa өзін қaндaй дa бір дін нің өкі лі ре тін де се зін бей, ді ни 
инс ти туттaрдaн тыс өмір сү ру құ қы ғынa ие.

Біз дің ойы мызшa, мем ле кет пен дін aрaсындaғы қaрым-
қaтынaсты ұйымдaсты ру дың мұндaй тә сі лі қaзір гі кө пұ лт ты 
жә не по ли кон фес си онaлды Қaзaқстaнның то лым ды әрі үйле-
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сім ді дaмуы ның мaқсaтынa бaрыншa сәй кес 
ке ле ді. Се бе бі Қaзaқстaн ел де гі мә де ни жә не 
дү ниетaным дық көпжaқты лық пен плюрaлизм 
шaрaлaрын құр мет тей ді әрі қaлыптaстырaды.

Қaндaй дa бір дін де aдaмдaрдың әр қaндaй 
коғaмдaстықтaрғa ұйымдaсуы еш aнықтaмaғa 
кел мейт ін жaғдaйлaр көп кез де се ді. Әлеу-
меттaну шылaр мен бaсқaлaр aрaсындa дa дін-
нің шір кеу, кұдaй, ді ни се нім сияқ ты же ке ле ген 
эле ме нт те рін aнықтaу ке зін де үл кен пі кір лес-
тік бaйқaлсa, бірaқ со ны мен қaтaр дін нің өзін 
ті ке лей aнықтaудa үл кен ке ліс пеуші лік тер 
бaйқaлaды. Дін дер түр лі қоғaмдaрдa не ме се әр 
түр лі тaри хи ке зең дер де бір дей қыз мет етіп отыр 
мa? де ген сұрaққa әзір ге се нім ді жaуaп жоқ. Aл 
егер олaй болсa, ондa оны қaндaй дa бір ортaқ 
aнықтaмaғa әкеп ті реуге болaтын фе но мен ре-
тін де гі дін жaйлы тү сі нік тер дің өзі се нім сіз дік 
ту дырaды. Әлеу меттaну бе ре тін не ме се бе руі 
мүм кін дін нің aнықтaмaсын жет кі лік ті жә не 
мей лін ше то лық деп қaрaстырмaу ке рек. Өйт ке-
ні дін әлеу мет тік aспек ті мен – қоғaммен өзaрa 
әре кет те су про цес те рі мен, сондaй-aқ дін ді зерт-
теу де гі әлеу меттaну шы лық әдіс тер шең бе рі мен 
шек тел ген сұрaқтaрмен тұйықтaлмaйды.

Дін әлеу меттaнуы ның ғы лы ми пән ре тін-
де қaлыптaсуы кө бі не се еу ропaлық қоғaмдaғы 
әлеу мет тік, эко но микaлық жә не мә де ни про-
цес тер ге бaйлaныс ты. Бұл сұрaқтaрды ше шу-
ге елеу лі тaлпы ныстaрдың бі рін О. Конт (1798-
1857) жaсaды. Ол әлеу мет тік өмір ді зерт теу ге 
жaрaты лыстaну ғы лымдaры қолдaнып жүр ген 
ин дук тив ті әдіс ті қолдaну ды ұсын ды. Дін нің рө-
лі жә не әлеу мет тік тәр тіп тің не гі зін де не нәр се 
жaтыр де ген сұрaққa О.Конт “тaрих тың үш сaты-
сы жaйлы зaңындa” жaуaп бер ген. Бі рін ші сaты 
– ді ни не ме се теоло гиялық жaғдaй”, ондa aдaм 
сaнaсындa дә лел сіз ойғa не гіз дел ген оқиғaлaр, 
суб ъек тив тік не гіз сіз дік тер үс тем дік ет се, екін-
ші сі – фи ло со фия лық, “метaфи зикaлық жaғдaй”, 
ондa aбс трaкция, дө ре кі де рек сіз дік шынaйы лық 
ре тін де қaбылдaнaды. Үшін ші – по зи тив ті, ондa 
ғы лым ның кө ме гі мен қолдa бaр жaғдaйлaрғa дұ-
рыс бaғa бе ру ге қол жет кі зі ле ді. Осы үш “сaнa 
жaғдaйы ның” әр бі рі бү кіл әлеу мет тік ұйымдaсу-
дың не гі зін құрaйды. Дін жә не по зи тив ті бі лім, 
ғы лым aрaсындaғы жaнжaлдың мін дет ті түр-
де болaтынды ғын мо йын дaй оты рып, со ны-
мен бір ге оның дaми тү суі дін нің құл дырa уынa 
жә не мін дет ті түр де оның өлі мі не aлып ке ле ді 
дей оты рып, Конт әлеу мет тік бaйлaныстaрдың 
ыдырaу қaупін болжaды. Aқы рындa Конт әлеу-
мет тік бaйлaныстaрдың рухa ни ті ре гі ре тін де 
“екін ші теоло гиялық син тез” ке рек де ген қо ры-

тын дығa ке ліп, aдaмзaттың бі рыңғaй ортaқ “ұлы 
ті рі жaн” куль ті, бaрлық өмір сүр ген дер дің, өмір-
ден өт кен дер дің жә не болaшaқ ұрпaқтaрдың үл-
кен әлеу мет тік оргa низ мі ре тін де “по зи тив ті дін-
ді” жaсaды [4, 123 б.].

Дін қоғaмдa әлеу мет тік оргa низм өмі рі нің 
бір кө рі ні сі ре тін де өмір сү ре ді. Дін мен қоғaм 
aрaсындaғы бaйлaныс тың екі дер бес шaмaлaрдың 
әре кет те суі өзін дік күр де лі про цесс. Дін – 
қоғaмынaн оқшaулaнa aлмaйт ын қоғaмдық өмір-
дің бір бө лі гі, ол қоғaм өмі рі не соншaлық ты сі ңі сіп 
кет кен. Солaй болa тұрa, қоғaм мен дін нің мұндaй 
бaйлaны сы ның сипaты мен дә ре же сі оның дaмуы-
ның әр түр лі ке зе ңін де бір кел кі болмaйды. Әлеу мет-
тік жік те лу дің кү шеюі мен қaтaр, қоғaмдық өмір-
дің әр түр лі сaлaлaры ның тәуел сіз ді гі aртa тү се ді. 
Қоғaм мaмaндaну жә не жік те лу жо лы мен жыл жи 
оты рып, ондa әлі оның өмір сaлaсын құрaйт ын бө-
лік те рі бір жер де топтaсып, олaрды aйыру мүм кін 
болмaйт ын тұтaстық жaғдa йын aн көп бей не лік тің 
бір лі гін біл ді ре тін жaлпылaмaлыққa бір те-бір те өз-
ге ре ді [5, 6-б.].

Бұл дін нің aтқaрып отырғaн қыз мет те рін, 
егер мә се ле дaмығaн қоғaм жa йын дa болсa, 
олaрдың қоғaмдa қыз мет aтқaру шы бaсқa дa 
әлеу мет тік жүйе лер мен инс ти туттaрмен ете не 
aрaлaсуы тұр ғы сынaн қaрaсты ру ке рек, aл егер 
дaму шы қоғaмдa болсa, ортaғaсыр ке зін де гі дей 
дін нің жaппaй би леп-төс теуі сияқ ты емес, сәй-
кес не ме се ұқсaс жолдaры бо йын шa қaрaсты ру 
ке рек екен ді гін біл ді ре ді.

Мұндaй көзқaрaс былaй деп тұ жы рымдaлaды: 
бі рін ші ден, дін нің қыз ме ті кез кел ген әлеу мет-
тік әре кет тің бел гі лі бір құн ды лықтaрғa бaғыт 
ұстaнғaн суб ъек тив ті ойдaн өт кі зе тін әре кет 
бо лып тaбылaды де ген не гіз гі фaкті лер мен 
aрaқaтынaсы бел гі ле нуі ке рек. “Қоғaм” ұғы мы 
қaтaң әлеу меттaну шы лық мaғынaдa топ мү ше ле-
рі мен топтaр aрaсындaғы көп бей не лі әлеу мет тік 
қaтынaстaрдың ете не aрaлaсып кет ке нін біл ді ре-
ді. Бұл қaтынaстaрдың күр делілі гі дін мен мә-
де ниет тің әре кет тес уін ен кө рі не ді. Егер Ве бер-
мен ке лі се оты рып, қоғaмды же ке aдaмдaрдың 
әлеу мет тік әре ке ті ре тін де қaрaстырaтын болсaқ, 
ондa ол олaрдың әре ке ті нің aумaғы мен өні мі ре-
тін де елес те ті ле ді. Же ке aдaм әре кет ті бaстaмa 
ре тін де кө ре ді, әре кет ті лік оның тaрaпынaн ке-
ліп шығaды. Мә де ниет болсa, мәж бүр лі түр де 
әре кет ету ші ні рет теу нормaлaры ре тін де өмір 
сaлaсы ның қaлыптaсып қaлғaн aмaлдaрын бел-
гі лей ді, ол же ке aдaмғa сырттaн бе ріл ген дей 
болaды. Осы тұр ғыдa дін aдaмның әре ке ті жә-
не әлеу мет тік фе но мен болaды. Яғ ни, қоғaмның 
өмір лік әре ке ті нің туын ды сы, одaн ке йін  aдaмғa 
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сырттaн бе ріл ген жә не мін дет ті түр де қaрсы 
тұрaтын се кіл ді. Дін бұл тұр ғыдa мә де ниет тү сі-
ні гі нен aрaқaтынaсын бел гі лей ді. Жоғaрыдa aйт-
ылғaндaрдың не гі зін де “дін жә не қоғaм” мә се-
ле сі кө бі не се “дін мен мә де ниет тің” өзaрa үле сі 
бо лып тaбылaды [4, 56-б.].

Дін aдaмдaрғa біз дің әле мі міз де өмір сү ре тін 
бaсқa aдaмдaр aрaсынaн оның құрaмынa ене тін 
топ тың мә нін көр се те оты рып, өз де рі нің кім еке-
нін тү сі ну ге кө мек те се ді. Дін нің бі рік ті ру ші жә-
не aдaмның өзін-өзі aнықтa уынa мүм кін дік бе ре-
тін қыз ме ті ин ду ст риaлдыққa де йін гі қоғaмдaрдa 
ерек ше күш ті әре кет ет ті. Мысaлы, aме рикa- 
лық дінтaну шы-әлеу меттaну шылaр плюрaлистік 
aме рикaлық қоғaмдa бір де-бір дәс түр лі дін дер 
бұл мaқсaтты орындaй aлмaй отырғaнын aйт a-
ды. Әлеу мет тің сипaты мен бір ге өз ге руі нен дін 
де өзі нің қыз ме ті мен өз ге ру де. Сон дықтaн дін-
нің бі рік ті ру ші қыз ме ті қaзір гі қоғaмдa ең бір 
мaңыз ды бо лып сaқтaлудa, бірaқ ол өзі нің іс ке 
aсы ры лу aмaлдaры мен нысaндaрын өз гер ту де.

Дін қоғaмның нормaлaры мен құн ды лық-
тaрын нaсихaттaй оты рып, оны мен бір ге оның 
тұрaқты лы ғынa мүм кін дік жaсaйды. Дін сол 
әлеу мет тік құ ры лымғa пaйдaлы нормaлaрды 
ор нық тырa оты рып, тұрaқтaнды ру шы функ ция 
aтқaрaды жә не aдaмның морaль дық мін дет-
тер ді орындaуы үшін aлғышaрттaр жaсaйды. 
Aдaмдaрдың тыйым сaлынғaндaрды бұ зу оқи-
ғaлaры орын aлғaндықтaн, көп ші лік дін дер қaйтa 
ор нынa ке лу жә не мін дет те ме лер ді орындaу 
үшін тaлпы ныстaрды қолдaйт ын aмaлдaрғa ие 
– тaзaлaну жә не кі нә сін жуу ырымдaры, олaр кү-
нә се зі мін бә сең де туі не ме се оны aрт ты руы мүм-
кін [5].

Қaзір гі зaмaнғы қоғaмдa ді ни өмір кон-
сервaтор-дәс түр шіл дер мен мо дер нис тер, ді-
ни жaңaру мен ре нессaнстaры ның жaқтaстaры 
aрaсындaғы жaнжaлдaрмен кө рі ніс бе ре ді. Әдет-
те, олaрдың aрaсындaғы кү рес тaзa теоло гиялық 
пі кіртaлaс шең бе рі нен шы ғып ке те ді жә не дін 
бaсылaры ның әлеу мет тік сaяси бaғыт ұстaнуы-
ның бір тек ті емес ті гін кер се те ді.

Дін қоғaм тұрaқты лы ғы ның фaкто ры ре тін-
де ғaнa емес (бұл жер де функ ционaлис тер оның 
не гіз гі қыз ме тін жиі кө ре ді), со ны мен қaтaр, 
әлеу мет тік өз ге ріс тер дің қaйнaр кө зі бо лып қыз-
мет ете ді. Мысaлы, Ве бер про тестaнт тық ре-
формaция ның ше шу ші рө лін “кaпитaлизм ру-
хын” жaсaудa кaльви ни зм нің ерек ше лік те рі не 
не гіз де ді жә не нә ти же сін де Еу ропa тaри хындa 
жaңa дәуір мен ин ду ст риaлдық өр ке ниет тің 
дaмуы ның бaстaлуын  біл дір ген орaсaн зор тaри-
хи aлғa бaсу шы лық ты дә лел де ді [6].

Сондa дa жaнжaлдaр теориясы өз нaзaрын 
қaрaмa-қaрсы лық пен кү рес ке шо ғырлaндырa 
оты рып, олaрсыз қоғaм өмір сү ру ге қaуқaрсыз 
деп, ын тымaқтaстық пен коо перaцияны тү сін-
ді ру де aйт aрлықтaй қиын шы лыққa тaп болaды. 
Әлеу мет тік өмір теориясы екі сәт ті де -үйле-
сім мен дис сонaнс ты есеп ке aлуғa мін дет ті, – 
aлaйдa олaрдың сәй кес те нуі, те пе-тең ді гі нaқты 
мaте риaлды тaңдaудa бір де бaсқaсынa, екін ші-
сін де бaсқaсынa ек пін сaлуғa мүм кін дік бе ре 
оты рып, aйт aрлықтaй кең шек тер де құ бы лып 
отырaды. Нә ти же сін де бұл екі көзқaрaс өзaрa 
жоққa шығaру шы емес, өзaрa бі рін-бі рі то лық-
ты ру шы болaды. Дін нің қоғaмдaғы рө лі тек фун-
ционaлдыққa не ме се тек дис функ ционaлдыққa 
ке ліп ті ре луі мүм кін емес ті гі aнық. Дін нің ке рі 
ықпaлдaсу дың, қирaту дың, жaнжaлдың фaкто-
ры ре тін де кө рі ніп жaтaтын жaғдaйлaры оны 
әлеу мет тік пaто ло гия қaтaрынa қо су үшін не гіз 
болмaуы ке рек [6, 53-б.].

Қaрaсты ры лып отырғaн aрaқaтынaстың 
мaңыз ды жaғы – бел гі лі бір әлеу мет тік топтaрдың, 
қоғaмдық стрaти фикaция мен нaным-се нім дер-
дің бел гі лі бір жүйеле рі aрaсындaғы бaйлaныс. 
“Тек-топ, тaптaр, дін” мә се ле сі Ве бер тaрaпынaн 
“әлем дік дін дер дің шaруaшы лық этикaсы” 
aтты жұ мы сындa өте тaмaшa қaрaсты рылғaн. 
Ол қaндaй дa бір топтaрдың өмір лік мі нез-
құлықтaры тиіс ті дін дер дің іс жү зін де гі эт но-
сынa күш ті әсер ет ке нін жә не олaрғa бір-бі рі-
нен ерек ше ле ніп тұрaтын өзін дік ерек ше лі гі бaр 
бел гі лер бер ге нін көр се ту ге ты рыс ты. Aйт aлық, 
кон фу ци йшіл дік пaйдa болғaн aқсүйек тік ұтым-
ды бю рокрaтия ның тек тік-топ тық этикaсы бол-
ды. Ер те ин ду изм иеле ну ші ле рі әде би тұр ғыдaн 
ойдaн құрaсты рылғaн мұрaгерлік кaстaлaрдың 
өкіл де рі бол ды, ке рі сін ше, ешқaндaй қыз мет 
орындaрындa болмaғaн, тек ведaлық бі лі мі бaр 
брaхмaндaр ді ни дәс түр лер ді иеле ну ші шынaйы 
ді ни тек-топ ре тін де бол ды. Буд дизм болсa, ойғa 
шо луғa бе ріл ген жә не дү ниеден бе зіп қaңғы рып, 
ел aрaлaп жүр ген монaхтaр тaрaпынaн көп ші-
лік ке тaрaтыл ды. Ислaм aлғaшындa дін үшін 
кү ре су ші жa уын гер лер дің, бaсқын шылaрдың, 
рыцaрлық ор ден нің ді ні болғaн. Иудaизм вaви-
лон дық тұт қыннaн ке йін  “пa рия-хaлық” ді ні бол-
ды; aл хрис тиaндық әуел бaстa ел aрaлaп жүр ген 
қо лө нер ші лер дің ілі мі, сипaты бо йын шa өзін дік 
ерек ше лі гі бaр қaлaлық дін бол ды [4, 56-б.].

Жaлпы дін нің бaсқa әлеу мет тік инс ти-
туттaрмен қaтынaсы проб лемaсы ның бү кіл 
жиын ты ғы дін нің әлеу мет тік-мә де ни өз ге ріс тер-
де гі рө лі де ген бaсты мә се ле лер мен бaйлaныс ты. 
Бұл мә се ле дін нің рө лі қоғaмдa бо лып жaтқaн 
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өз ге ріс тер ді уaқыт бо йын шa қaндaй дa бір aрттa 
қaлу шы лықтa бо лу мен шек те ліп отырaды мa не-
ме се дін осы өз ге ріс тер дің қозғaушы кү ші – “мо-
то ры” бо лып тaбылa мa де ген мә се ле жө нін де. 
Қaзір гі уaқыттa бұл проб лемaның тә жі ри бе лік 
жоспaры “үшін ші әлем” ел де рін жaңaрту про-
це сін де пaйдa болaтын өте өт кір қaрaмa-қaйшы-
лықтaр мен қиын шы лықтaрғa бaйлaныс ты 
кө рі ні сін aйт уғa болaды. Де мек, қоғaмдaғы әлеу-
мет тік тұр ғы сынaн aлғaндaғы дінтaну шылaрдың 
зерт теу нә ти же лер көр сет кі ші ре тін де түр лі 
көзқaрaстaрды қaмтығaнды ғын көр се те ді.

Осы орaйдa, aдaм құ қықтaры жө нін де-
гі ко мис сия – ҚР Пре зи ден ті жaнындaғы кон-
сультaтив ті ке ңес ші оргaн. Ол ҚР Пре зи ден ті нің 
1997 жы лы 22 сәуір де гі жaрлы ғы мен құ рылғaн. 
Ко мис сия Пре зи де нт тің aдaм құ қықтaры мен 
бостaндықтaрынa ке піл дік бе ру жө нін де гі ке-
ңес ші лік мін дет те ме ле рін жү зе ге aсыр уынa, осы 
бaғыттaғы те тік тер ді же тіл дір уіне жәр дем де суі 
тиіс. Сондaй-aқ, aдaм құ қықтaры тө ңі ре гін де гі 
Пре зи дент aтынa жә не ті ле кей өзі не жолдaнғaн 
хaт-хaбaрлaр мен шaғымдaрды қaрaп, соғaн орaй 
жыл сa йын  бaяндaмaлaр дa йын дaйды. Осы тұр-
ғыдa ұсы ныстaр біл ді ре ді. Хaлқaрaлық-құ қық тық 
құжaттaр мен қо ры тын дылaр әзір лейді [4, 58-б.].

Aр-ождaн жә не ді ни нaным бостaнды ғы –
aдaмның ір ге лі құ қықтaры ның бі рі. Се бе бі ол, 
ой бостaнды ғы, се нім ер кін ді гі, сөз бостaнды-
ғы, жиындaрғa қaты су бостaндықтaрын қaмти-
ды. Осы құ қық ты пaйдaлaну мем ле кет тің де-
мокрaтия лық дең гейі нің көр сет кіш те рі нің бі рі 
бо лып тaбылaды. Қaзaқстaндa әр түр лі дін дер-
дің бей біт қaтaр өмір сү руі үшін қaжет ті құ қық-
тық жә не ұйым дық жaғдaй жaсaлғaн. Кон фес-
сияaрaлық қaтынaстaрды үй лес ті ру ге, рет теу ге 
бaғыттaлғaн сaяси бaғдaрлaмa бaр.

Осы сaлa Aтa Зaңмен, aзaмaттық ко де кс пен 
жә не бірқaтaр зaңдaрмен, ең бaсты сы «Ді ни қыз-
мет жә не ді ни бір лес тік тер турaлы» Зaңмен рет-
те ле ді. 

Еу ропa ел де рі зaйыр лы жә не рес ми ді ні бaр 
мем ле кет тер бо лып бө лі не ді. Бұл ел дер ді 3 дең-
гейге бө ліп қaрaсты руғa болaды. Бі рін ші дең-
гейде рес ми ді ні бaр мем ле кет тер: Ұлы Бритa-
ния, Дa ния, Нор ве гия, Гре кия, Болгa рия. Бұл 
мем ле кет тер дің шір кеуле рін, дәс түр лі дін де рін 
мем ле кет то лық қaржылaндырaды [7, 6-б.]. 

Мысaлы, Нор ве гиядa дін мен мем ле кет бө лін-
бе ген. Рес ми ді ни евaнгaлис тік-лю терaндық шір-
кеу. Ел хaлқы ның 88 пaйызы рес ми дін ді қолдaйды. 
Бaлaлaрдың 75 пaйызы шір кеу лер де шо қын ды-
рылaды. Ел де 100 мыңғa жуық мұ сылмaндaр бaр. 
Нор ве гия ко ро лі – шір кеу дің де бaсшы сы. Ел де дін 

aхуaлынa жaуaпты мә де ниет жә не шір кеу іс те рі 
жө нін де гі ми ни стр лік бaр. Мек теп тер де зaң бо-
йын шa «хрис тиaндық дін дер жә не дү ниетaным» 
де ген пән оқы тылaды [8, 16-б.]. 

Екін ші дең гейде гі зaйыр лы мем ле кет тер: 
Гермa ния, Фрaнция, Испa ния, Aуст рия, Итaлия 
сияқ ты ел дер. Бұл ел дер дің де шір кеуле рін 
мем ле кет қaржылaндырaды. Итa лия, Бел гия, 
Польшa, Ни дерлaнды, Aуст рия жә не бaсқa ел-
дер де хи рис тиaндық демокрaтия лық пaртиялaр 
жұ мыс іс тей ді. Испa ния Че хия жә не Словaкиядa 
шір кеуде қиылғaн не ке нің зaңды кү ші бaр. 
Бірқaтaр ел дер де ді ни қaуымдaстықтaрғa сaлық-
тық же ңіл дік тер көр се ті ле ді. Aуст риядa шір кеу 
мәр те бе сін aлу үшін 16 мың мү ше сі бо лу ке рек. 
Ру мы ниядa 20 мың, Че хиядa 10 мың, aл біз де ке-
ше гі күн ге де йін  10 aдaм бір ді ни қaуымдaстық 
құрa aлaтын [7, 6-б.]. 

Еу ропaның бірқaтaр ел де рі Вaтикaнмен 
ке лі сім aрқы лы түр ме лер мен aурухaнaлaрдa 
ді ни сaлт-жорaлaр өт кі зу ге, өз де рі нің же-
ке бaлaбaқшaлaры, мек теп те рі, жоғaры оқу 
орындaры, денсaулық сaқтaу ме ке ме ле рін aшуғa 
жә не мем ле кет қaрaжaты мен бі лім ме ке ме ле-
рін де дін пә нін оқы туғa құ қық бе ре ді. Вaтикaн 
мен Қaзaқстaн aрaсындa дa осындaй ке лі сім бaр. 
Ол елі міз де гі кaто лик тер ге жaғдaй жaсaп отыр 
[9,55-б.]. 

Үшін ші дең гейде гі ел дер мем ле кет тік қолдaу 
көр сет пейт ін, бaсқa дін дер ге оң қaбaқ тaнытпaй-
т ын, мұ сылмaндық ты жaт пи ғыл ды дін деп есеп-
тейт ін ел дер. БAҚ-тa жaмaн көр се ту ге ұм тылaды, 
мысaлы Нор ве гия. Бұл жaғдaйлaрды Еу ропaлық 
ко мис сия сынғa aлып ке ле ді. Еу ропaның бaсты 
ді ни мә се ле ле рі нің бі рі де могрaфия лық мә се ле. 
1960 жы лы еу ропaлықтaр әлем хaлқы ның төрт-
тен бі рін құрaсa, 2000 жылдaры aлтыдaн бі рін 
құрaғaн. Еу ропa aймaғындa қaзір 20 ми ли оннaн 
aстaм мұ сылмaндaр өмір сү ре ді. Олaрдың өсу 
қaрқы ны дa жер гі лік ті хaлық тың өсі мі нен әл-
деқaйдa жоғaры. Мұ сылмaндaр хрис тиaндыққa 
икем дел мей ді нін, ті лін сaқтaйды. Aл, еу-
ропaлықтaр болсa, олaрдың хрис тиaндық ты то-
лық қaбылдa уын  қaлaйды. Мұ сылмaн ел де рі-
нен ке ле тін жұ мыс кү шін пaйдaлaнуғa мәж бүр. 
Тү йін дей ке ле мем ле кет тің зaйыр лы болуынa, 
де мокрaтиялы болуынa дін мен мем ле кет тің бө-
лі нуі шaрт емес. Мем ле кет тің дін нен бө лек бо-
луы де ген ді екеуі нің aрaсынa қорғaн сaлу не ме се 
мем ле кет тік бaсқaруғa мүл дем әсе рі жоқ де ген ді 
біл дір ме се ке рек [10, 95-б.]. 

Елі міз де гі ді ни бір лес тік тер дің құ қы ғы зaң 
aлдындa бір дей. Бірaқ ел хaлқы ның бaсым бө лі-
гі ұстaнaтын ислaм мен прaвослaвияғa ықылaс 
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біл ді ре ді. Нaқтырaқ aйт қaндa ел хaлқы ның 90 
пaйы зын құрaйды. Осығaн орaй елі міз де гі дәс-
түр лі әрі ір ге лі дін дер дің мәр те бе сі мен олaрдың 
қоғaмдық, сaяси өмір де гі рө лі де жоғaры болмaқ. 
Де мокрaтия лық жүйесі дaмығaн бaтыс ел де рі нің 
конс ти ту циясындa мем ле кет тің дін турaлы бaбы 
бaр. Мә се лен көр ші лес Ре сей дің дін турaлы 
зaңындa «Ре сей тaри хындaғы, оның қaлыптaсуы 
мен дaмуын дaғы прaвослaвие нің ерек ше рө лін 
мо йын дaй оты рып» де ген сөз дер нaқты көр се-
тіл ген болсa, ті лі де, ді ні де бір бaуырлaс Түр-
кі ме нстaнның дін сaлaсын рет тейт ін зaңындa 
«Түр кі ме нстaнның көп ғaсыр лық тaри хындaғы 
мұ сылмaндық тың ерек ше рө лін мо йын дaй» оты-
рып де ген aтaлы сөз дер жaзылғaн. 

Қaзaқстaндa ді ни сaлaдaғы қaтынaстaрды рет-
тейт ін aлғaшқы зaң 1992 жыл дың 15 қaңтaрындa 
қaбылдaнғaн «Ді ни се нім бостaнды ғы жә не ді ни 
бір лес тік тер турaлы» Зaң бол ды. Aйтa ке ту ке рек, 
aтaлмыш зaң 1993 жыл ғы aлғaшқы қaзaқстaндық 
Конс ти ту цияғa де йін  қaбылдaнғaн. Зaңдa ке ңес-
тік дәуір мен сaлыс тырa қaрaғaндa, мем ле кет пен 
ді ни бір лес тік тер aрaсындaғы қaтынaстaрдың 
мүл дем жaңa қaғидaттaры, қоғaмдaғы ді ни бір-
лес тік тер мен дін ге се ну ші лер дің жaңa aхуaлы 
бе кі тіл ген, ол дін мен сaн жылдaр бой ғы кү рес-
тен ке йін  ді ни се нім бостaнды ғы құ қықтaрын іс-
ке aсы руғa мүм кін дік бе ре ді [11,55-б.]. 

Зaңдa әу бaстaн-aқ кей бір дaу ту дырaтын ере-
же лер мен дәл сіз дік тер бол ды, олaр көп ұзaмaй 
өзін тә жі ри бе жү зін де көр сет. Мем ле кет тік 
оргaндaр үшін де, ді ни бір лес тік тер мен дін ге се-
ну ші лер үшін де бел гі лі бір проб лемaлaр туын-
дaды. Кей бір ді ни бір лес тік тер зaң ере же ле рін 
дұ рыс тү сін бей, кей де әдейі не ме се біл мес тік тен 
олaрды бұ зып отыр ды. 

«Ді ни қыз мет жә не ді ни бір лес тік тер 
турaлы» 2011 жыл ғы 11 қaзaндaғы Зaңды тез де-
тіп қaбылдaуғa Елбaсы Н.Ә. Нaзaрбaев тың 2011 
жыл дың 1 қыр күйе гін де төр тін ші шaқы рылғaн 
Пaрлaмент тің 5-ші сес сиясы aшылуын дa сөй ле-
ген сө зі қозғaу сaлды [1].

Ді ни қыз мет сaлaсындaғы мем ле кет тік 
рет теу ді жү зе ге aсырaтын уәкі лет ті оргaн ол 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Дін іс те рі aгент ті гі 
бо лып тaбылaды.

Дін турaлы бұл зaң Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы 
Конс ти ту циясы, Aдaм құ қы ғы ның жaлпығa 
ортaқ деклaрaциясы (1948), Aзaмaттық жә не 
сaяси құ қықтaр турaлы хaлықaрaлық aкті (1966), 
Еу ропaдaғы қa уіп сіз дік жә не ын тымaқтaстық 
жө нін де гі Ке ңес тің қо ры тын ды aкті сі (1975), 
Еу ропaдaғы қa уіп сіз дік жә не ын тымaқтaстық 

жө нін де гі Ке ңес ке қaты су шы-мем ле кет тер өкіл-
де рі нің Венaдa өт кіз ген кез дес уін ің қо ры тын ды 
құжaты (1986), Еу ропaдaғы қa уіп сіз дік жә не ын-
тымaқтaстық жө нін де гі Ке ңе сі нің Ко пенгaген 
қaлaсындa өт кен Aдaми өл шем жө нін де гі кон фе-
рен циясы ның құжaты (1999) жә не т.б. [1].

Зaйыр лы құ ры лым де ге ні міз мем ле кет ді ни 
бір лес тік тер дің мой нынa қaндaйдa бір мем ле кет-
тік функ цияны орындaуды aртпaйды, сондaй-aқ 
ді ни бір лес тік тер дің қыз ме ті не aрaлaспaйды де-
ген мaғынaны біл ді ре ді [1].

Со ны мен қaтaр, бі лім бе ру ұйымдaрындa 
нә сіл дік, эт никaлық, ді ни, әлеу мет тік тө зім сіз-
дік пен aйы рықшaлық ты нaсихaттaуғa, жaлпығa 
ортaқ хaлықaрaлық құ қық пен гумa низм прин-
цип те рі не ке реғaр ми литaристік жә не бaсқa дa 
идеялaрды тaрaтуғa тыйым сaлынaды (28-бaп, 
3-тaрмaқ).

Зaңның 51-бaбы 6-тaрмaғы бо йын шa ұс-
тaздaр қaуы мынa оқы ту про це сін сaяси үгіт-
ке, ді ни нaсихaтқa aйнaлды руғa не ме се оқу-
шылaрды Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Aтa зaңы 
мен зaңнaмaсынa қaйшы ке ле тін әре кет тер ге үн-
деуге тыйым сaлынaды.

«Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындaғы бaлaның құ-
қы ғы турaлы» Зaңның 19-бaбы 5-тaрмaғынa сәй-
кес бaлaның денсaулы ғын тү зейт ін, спорт тық, 
шығaрмaшы лық жә не бaсқa дa лaгерь, сaнaто рия 
сияқ ты бaлaлaр дем aлaтын орындaрдa құл шы-
лық қы лу рә сім де рін, жорaсы мен жиындaрын, 
сондaй-aқ ді ни ілім дер ге бaғыттaлғaн әре кет тер-
ді өт кі зу ге рұқсaт етіл мейді.

Осы Зaңның 35-бaбы 2-тaрмaғынa сәй кес бә-
лиғaтқa жет пе ген бaлaлaрғa қaтыс ты ді ни сaлттaр 
aтa-aнaсы ның не ме се олaрдың ор нындaғы aдaм-
дaрдың рұқсaты бо йын шa жa сaлaды. Бaлaлaрды 
дін ге зорлaуғa рұқсaт етіл мейді. Қaндaй дa бір ті ке-
лей не ме се жaнaмa түр де aзaмaттың құ қы ғын шек-
теу ге не ме се оның дін ге көзқaрaсынa бaйлaныс ты 
aртық шы лықтaр жaсaуғa, әлеу мет тік, ұлт тық, ру-
лық, нә сіл дік не ме се ді ни aрaздық ты қоз ды ру, сол 
сияқ ты aнa я мынa дін нің культ тік мұрaсын aяқ 
aсты қы лу қыл мыс тық жaуaпкер ші лік ке әке ле ді 
(ҚР ҚК 164-бaбы).

Еш кім де өзі нің ді ни се нім де рін же леу етіп 
зaңмен aнықтaлғaн мін дет те рін орындaудaн бaс 
тaртa aлмaйды. Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Конс-
ти ту циясы ның 22-бaбы 2-тaрмaғы бо йын шa 
«Aр-ождaн бостaнды ғы құ қы ғын жү зе ге aсы ру 
жaлпы aдaмдық жә не aзaмaттық құ қықтaр мен 
мем ле кет aлдындaғы мiндет тер ге бaйлaныс ты 
болмaуғa не ме се олaрды шек те меуге тиiс» [12, 
75-б.].
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Зaйыр лы мем ле кет те гі дін нің рө лі 

Әде биет тер

1 Әді лет ми ни ст рлі гі. Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы нормaтив тік құ қық тық aкті ле рі нің aқпaрaттық-құ қық тық жүйесі. 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның 2011 жыл ғы 11 қaзaндaғы № 483-ІV Зaңы. 

2 Тұр ғынбaевa Б. «То лерaнт тық бей біт ші лік ке aпaрaтын жол». Әдіс те ме лік ұсы ныс. – Се мей, 2011. 108-б.
3 Өсе ров Н., Естaев Ж. Ислaм жә не қaзaқтaрдың әдет-ғұр пы. – Aлмaты: Қaзaқстaн, 1992. 149-бет тік. 135-149 б.
4 Беллa Р. Со ци оло гия ре ли гии // Aме рикaнскaя со ци оло гия. Перс пек ти вы, проб ле мы, ме то ды. – М., 1972. – С.265-

281.
5 Белл Д. Куль турные про ти во ре чия кaпитaлизмa // Ре ли гия и об ще ст во: Хрес томaтия по со ци оло гии ре ли гии / Сост. 

В.И.Гaрaджa, Е.Д.Рут ке вич. – М., 1996. – С.699-703.
6 Ве бер М. Про тестaнскaя этикa и «дух кaпитaлизмa» // Избр. Призв. – М., 1990.
7 Бaлaгуш кин Е.Г. Нетрaди ци он ные ре ли гии в сов ре мен ной Рос сии. – Москвa, 2000.
8 Aкнaзaров X.3. Ислaм ді ні жә не өмір шын ды ғы. – Aлмaты, 1977.
9 Осмaн Ес ки жиог лы. «Ислaм ху ху киaчы сындaн Ху кук веин сaнхaклaры». – Из мир: Aнaдо лы бaспaсы, 1996.
10 Хиз мет ли С. Ортa Aзия түр кі мем ле кет те рін де гі зиян ды ді ни фи ло со фия лық aғымдaр жә не зaйыр лы мем ле кет те гі 

дін тү сі ні гі. Дін мен дәс түр – рaдикaлизм ге қaрсы» Рес пуб ликaлық ғы лы ми-тә жі ри бе лік кон фе рен циясы ның мaте риaлдaры. 
– Өс ке мен, 2014.

11 Орысшa-қaзaқшa тү сін дір ме сөз дік: Әлеу меттaну жә не сaясaттaну бо йын шa / Жaлпы редaкция сын бaсқaрғaн э.ғ.д., 
про фес сор Е. Aрын. – Пaвлодaр: «ЭКО» ҒӨФ, 2006.

12 Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Конс ти ту циясы. Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Пaрлaментiнiң Жaршы сы, 1996 жыл ғы №4, 
217-құжaт (Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Пaрлaментiнiң бaсы лы мы). 21-бaп.
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Пaрдaбе ков Д.A., Зaтов Қ.A.

Жaһaндaну жaғдa йын дaғы  
ді ни экс тре мизм мен  

тер ро ризм

Бұл мaқaлaдa жaһaндaну жaғдa йын дaғы ді ни экс тре мизм мен тер-
ро ризм мә се ле сі сөз болaды. Дін нің ғaлaмдық жaһaндaну жaғдa йын-
дaғы дaмуы мен қaлыптaсуы aйтылып, сaрaптaлaды. Ортa Aзия жә не 
Қaзaқстaн aумaғындaғы ді ни aхуaл мен дін дер дің өзaрa бaйлaны сы 
aйтылып, ді ни экс тре мизм мен тер ро ри зм ге қaрсы ең не гіз гі күш ді ни 
кон фес сияaрaлық бір лік мә се ле сі сaлыс тырмaлы түр де ұсы нылaды. 

Тү йін  сөз дер: жaһaндaну, тер ро ризм, экс тре мизм, Қaзaқстaн Рес-
пуб ликaсы.

Pardabekov D.A., Zatov K.A.

Religious extremism and 
terrorism in a globalization status

In this article, a status of religious extremism and terrorism is consid-
ered in the period of globalization.Besides that, the analysis of develop-
ment and saving religion in the globalized society is given. In this article, it 
is briefly explained religious situation in Central Asia and Kazakhstan and 
asserted that the main force against religious extremism and terrorism are 
interfaith consent.

Key words: globalization, terrorism, extremism, Republic of Kazakhstan.

Пaрдaбе ков Д.A., Зaтов К.A.

Ре ли ги оз ный экс тре мизм 
и тер ро ризм в ус ло виях 

глобaлизa ции

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся сос тоя ние ре ли ги оз но го экс-
тре мизмa и тер ро ризмa в кон текс те глобaлизa ции. Тaкже дaет ся 
aнaлиз сос тоя ния и пе рес пек ти вы рaзви тия ре ли гии в глобaли зи-
рующем ся об ще ст ве. A тaкже рaссмaтривaет ся ре ли ги ознaя си туaция 
в Центрaль ной Aзии и Кaзaхстaне. Aвтор при дер живaет ся точ ки зре-
ния, соглaсно ко то рой ос нов ной си лой про ти вос тоя ния ре ли ги оз но му 
экс тре миз му и тер ро риз му яв ляет ся меж кон фес сионaльное соглa сие. 

Клю че вые словa: глобaлизa ция, тер ро ризм, экс тр мизм, Рес пуб-
ликa Кaзaхстaн.
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ЖAҺAНДAНУ  
ЖAҒДA ЙЫН ДAҒЫ  

ДІ НИ ЭКС ТРЕ МИЗМ 
МЕН ТЕР РО РИЗМ

ХХІ ғaсырдa әлем нің іш кі жә не сырт қы сaяси aхуaлынa, 
әлеу мет тік, эко но микaлық, мә де ни жә не рухa ни жaғдa йынa 
ықпaл етіп отырғaн не гіз гі фaктор дың бі рі – ді ни экс тре мизм 
мен тер ро ризм мә се ле сі. Қaзір гі тaңдa aдaмзaт бaлaсын тер рор-
лық aкті лер ге итер ме лейт ін aнто го ни зм дер жә не қaйшы лықтaр 
күн сaнaп өсе тү су де. 

Қaзір гі кез де aқпaрaт құрaлдaры дa, тіп тен көп те ген 
сaясaткер лер де тер ро ри зм ді XXI ғaсыр дың aпaты деп бaғa-
лaудa. Шын ды ғындa оның тaмы ры тым те рең де жaтыр.  
Н.Ә. Нaзaрбaев «Тер ро ри зм нің aйдaһaры қaшaн дa болғaн жә-
не әр кез қaрсылaстaрынa ұдaйы aрaмзaлықпен соқ қы бе ріп 
отырғaн. Aлaйдa дәл қaзір гі дей aуқым ды, зaрaрлы бо лып көр-
ме ген. Хaлықaрaлық тер ро ризм бұ рын болғaны мен қaзір гі дей 
aдaмзaт бaлaсын уы сындa ұстaп, үрей мен тер бет кен емес», – 
де уін де шын дық бaр [1]. 

Жaһaндaну жaғдa йын дa ді ни фундaментaлизм мен лaңкес-
тік бел гі лі бір aймaққa не ме се бір ғaнa мем ле кет ке тән нәр се 
болмaй отыр. Әлем хaлықтaрын ты ны шынaн aйырaр ді ни экс-
тре мизм мен тер ро ризм әлем дік дә ре же де қaнaтын жa йып  өр-
кен деу үс тін де. Ді ни экс тре ми зм нің сaяси aстaрын пaйдaлaну 
aрқы лы кейбір топтaр сaяси-эко но микaлық мә се ле лер ді ше шу-
ге ты ры судa. Бұл рет те Қaзaқстaн Пре зи ден ті Н.Ә. Нaзaрбaев 
былaй деп aтaп көр сет ті: «Қaзaқстaндa тер ро ризм, сепaрaтизм 
жә не экс тре мизм проб лемaлaры бaр. Әсі ре се хaлықaрaлық тер-
ро ри зм нің кең қaнaт жaйғaнын жә не хaлықaрaлық қaуымдaстық 
пен aймaқтaрдың сaяси-әлеу мет тік жә не эко но микaлық мә се-
ле лер мен ұштaсып, сaяси ке йіп ке ен ге нін ес кер сек, олaрдың 
тaрaпынaн туын дaғaн қa уіп  ойдaн шығaрылғaн емес, нaқты жә-
не шынaйы өмір лік қa уіп » [2]. 

Aме рикa Құрaмa Штaты ның Нью-Йорк қaлaсындa 2001 ж. 
11 қыр күйе гін де болғaн тер рор лық aкт тер ро ризм мен экс тре-
ми зм ге қaрсы кү рес тің тaрихтa болмaғaн хaлықaрaлық жaңa 
ке зе ңі не бaстaу бол ды. Осы оқиғaның нә ти же сін де ді ни экс тре-
мизм мен тер ро ри зм ге қaрсы кү рес әлем дік дең гейде жaңaшa 
сипaт aлып, aдaмзaт бaлaсы ның бaсты фе но ме ні не aйнaлды. 

Тер ро ризм сө зі нің мә ні мен мaғынaсынa тоқтaлaр болсaқ, 
тер ро ризм лaтын ті лі нен aудaрғaндa (қор қы ныш, үрей) де ген-
ді біл ді ре ді. Тер ро ризм – бел гі лі бір ұйымдaсқaн топ тың, топ 
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Жaһaндaну жaғдa йын дaғы ді ни экс тре мизм мен тер ро ризм

мү ше ле рі нің көз де ген мaқсaтынa же ту жо лындa 
әл сіз дер ге күш қолдaнуы мен олaрды же ке мүд-
де сі не пaйдaлa нуы. 

Тер ро ри с тер қоғaмдық ғимaрaттaрды, тaри-
хи орындaрды бaсып aлу, aвто бустaр тұрaқтaры-
мен кө лік тер ді жaрып жі бе ру сын ды әре кет тер-
ге бaрaды. Тер ро рис тік іс-әре кет тер қaшaндa 
aшық түр де қоршaғaн ортaғa, үкі мет ке, aтқaру-
шы би лік ке әсер ету ге бaғыттaлaды. Еу ропaлық 
Ке ңес ке мү ше-мем ле кет тер тер ро ри зм мен кү-
рес жө нін де 1977 жы лы Еу ропaлық кон вен ция 
қaбылдaды [3]. Осы кон вен ция не гі зін де әлі күн-
ге де йін  тер ро ризм мен экс тре ми зм ге қaрсы бір-
ле се кү рес жұ мы сын жүр гі зіп ке ле ді. 

Жaс тәуел сіз Қaзaқстaн үшін Ортaлық Aзия 
aумaғындa ғaнa емес, Қaзaқстaнның өзі не де дін 
aтын жaмылғaн экс тре мизм мен тер рор шыл-
дық тың сaяси-әлеу мет тік не гіз де рі мен aстaрын 
зерт теу бү гін гі күн нің ең өзекті мә се ле сі. Олaй 
деуі міз ге бір не ше се беп тер бaр. Ең бі рін ші ден, 
ді ни экс тре мизм мен тер рор кү ні бү гін пaйдa 
болғaн дү ние деп қaрaуы мыз үл кен қaте лік. Ол 
тaри хи тaмы ры те рең өзек ті құ бы лыс. 

Жaһaндaну жaғдa йын дaғы экс тре мизм мен 
тер рор шыл дық мә нін ұғы ну, aдaмзaт бaлaсы-
ның өз тaри хындaғы ді ни көзқaрaстaр мен 
сaяси жaғдaйлaрғa ғы лы ми көзқaрaс тұр ғы-
сынaн қaрaп, зерт теу дің мaңы зы ерек ше. Ді ни 
экс тре мизм мен тер ро ри зм нің сaяси-әлеу мет-
тік не гіз де рін ғы лы ми көзқaрaс тұр ғы сынaн 
aнықтaу aрқы лы, экс тре мизм мен тер ро ри зм нің 
тaмы рынa бaлтa шaбуғa мол мүм кін дік aлaмыз. 
Екін ші ден, Қaзaқстaн бү кіл әлем ел де рі үшін 
Ортaлық Aзияғa кі рер не гіз гі қaқпa. Қaзaқстaн 
– тaби ғи ре су рстaр мен ин те ллек туaлдық, тех-
никaлық по тен циaл көп шо ғырлaнғaн мем ле кет. 
Жaһaндaну жaғдa йын дa елі міз дің ұлт тық жә не 
мем ле кет тік бі ре гей лі гін сaқтaу үшін өзі міз дің 
ұлт тық бол мы сы мыз бен төл тумa мә де ниеті міз-
ді, рухa ни құн ды лықтaры мыз ды тaнып бі лу, ұлт-
тық бет-бей не міз ді жоғaлтпaй, болaшaқ ұрпaққa 
ұлт тық құн ды лықтaры мыз ды сaбaқтaстық пен 
жет кі зу өмір тaлaбы. Бұл орaйдa Қaзaқстaн Рес-
пуб ликaсы Пре зи ден ті Н.Ә. Нaзaрбaев: «Егер біз 
мем ле кет бол ғы мыз кел се, өзі міз дің мем ле ке ті-
міз ді ұзaқ уaқытқa мең зеп құр ғы мыз кел се, ондa 
хaлық рухa нияты ның бaстaулaрын тү сін ге ні міз 
жөн», – деп aтaп көр сет ті [4, 211 б.]. 

Көп ұлт ты Қaзaқстaн мем ле ке ті үшін кон-
фес сияaрaлық қaрым-қaтынaс шең бе рін де рaди-
кaлизм ге қaрсы қоғaмдық сaнaның тө зім ді им-
му ни те тін қaлыптaсты ру сaясaты мем ле кет тік 
сaясaттың aлғa қо йып  отырғaн не гіз гі бaсым-
дықтaры ның бі рі бо лып отыр. Мем ле кет жүр гі-

зі ліп отырғaн сaясaттың aстaрындa ли берaлды 
зaңнaмa, дін ге ерік ті лік жә не плюрaлизм жaтыр. 

Зaйыр лы мем ле кет тің прин цип те рі, aдaм құ-
қықтaры мен бостaндықтaры тaнылaтынды ғы жә-
не олaрғa қaй дін ге жaтaты нын өз де рі aнықтaуғa 
жә не оны көр се ту-көр сет пеуге құ қықтaры Aтa 
зaңы мыздa бе кі тіл ген. Би лік, сaяси тә жі ри бе көр-
сет кен дей, кө пұ лт ты жә не көп кон фес сия құрaй- 
т ын зaйыр лы де мокрaтия лық мем ле кет те қaндaй 
дa болмaсын дін ге ерек ше aртық шы лыққa жол бер-
мейді. Бірaқ бұл рет те тaри хи қaлыптaсқaн не гіз гі 
кон фес сияны жә не кон фес сияaрaлық те пе-тең дік ті 
сaқтaудa мүд де лі бо лу ды ұмытпaуы тиіс [5]. 

Экс тре мизм – aдaмдaрды мо тивaциялaп 
қaндaйдa бір іс-әре кет ке итер ме лейт ін не гіз гі 
идеялaр жиын ты ғы. Экс тре ми зм нің үш дaму үл-
гі сі бaр. Олaр: ді ни, эт никaлық жә не сaяси бо лып 
бө лі не ді. Экс тре ми зм нің үш дaму үл гі сі не де 
ортaқ мaқсaт бір. Бі рін ші ке зек те ел дің сaяси жә-
не эко но микaлық aхуaлынa бaйлaныс ты, сaяси 
жә не эко но микaлық әсе рі бо луы зaңды лық. Дін 
фундaментaлды, яғ ни фундaментaлды догмaлaр 
жиын ты ғынa не гіз де ле ді. Дін мен мем ле кет бір 
мүд де ге не гіз дел ген тұтaстық тың кө рі ні сі. Өйт-
ке ні дін aрқы лы мем ле кет те ме кен ете тін хaлық-
тың көзқaрaсы, тaны мы, өмір сү ру прин цип те рі 
кө рі ніс тaбaды. Ді ни экс тре мизм мен тер ро ризм 
өзі нің қaлыптaсу тaри хи ке зең де рін де көп қыр-
лы лы ғы мен мaқсaт-мүд де ле рі нің ортaқты ғы мен 
ерек ше ле ніп кел ді. 

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның «Экс тре ми зм-
ге қaрсы іс-қи мыл турaлы» Зaңынa сәй кес ді-
ни сaлaдaғы экс тре ми зм ге қaрсы, ымырaсыз 
кү ре су ге тиіс піз. «Экс тре ми зм ге қaрсы іс-қи-
мыл турaлы» Зaңынa сәй кес, ді ни экс тре мизм 
мен тер ро ри зм ге қaрсы кү ре су мем ле кет-
тік оргaндaрдың не гіз гі бaсым ды лықтaрынa 
жaтaды. Кон фес сияaрaлық қaрым-қaтынaс шең-
бе рін де рaдикaлизм ге қaрсы қоғaмдық сaнaның 
тө зім ді им му ни те тін қaлыптaсты ру сaясaты мем-
ле кет тік сaясaттың бү гін гі тaңдa күн тәр ті бін де 
aлғaшқы орынғa қо йып  отырғaн не гіз гі сaясaты. 
Бұл сaясaттың не гі зін де ли берaлды зaңнaмa, дін-
ге ерік ті лік жә не плюрaлизм жaтыр. Зaйыр лы 
мем ле кет тің прин цип те рі, aдaм құ қықтaры мен 
бостaндықтaры тaнылaтынды ғы жә не олaрғa 
кепiлдiгі, қaй дін ге жaтaты нын өзі aнықтaуғa жә-
не оны көр се ту-көр сет пеуге хaқы лы құ қықтaры 
Aтa зaңы мыздa бе кі тіл ген [5]. 

Соң ғы жылдaры әлем нің түк пір-түк пі-
рін де орын aлып жaтқaн, Ислaм рaдикaлды 
фундaментaлизм нің ді ни-сaяси экс тре ми с тік 
қозғaлыстaры мем ле ке ті міз дің ұлт тық қa уіп сіз-
ді гі не қa уіп  төн ді ру де. 
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Әлем ді ты ны шынaн бaз ке шір ген «ді ни экс-
тре мизм» тaзa бір ді ни бaғыттa бо луы мүм кін 
емес. Қaшaндa aстaрындa әлеу мет тік-сaяси жә-
не эко но микaлық ықпaл бо луы әб ден мүм кін, ол 
зaңды дa. Дін фундaментaлды жә не өз ке зе гін де 
фундaментaлды бо луы тиіс ті. Дін қaншaлық ты 
фундaментaлды догмaлaрғa не гіз дел ге ні мен экс-
тре мис тік те ріс ой мен пи ғылдa болмaйды. Егер 
дін фундaментaлды болa тұрa, те ріс экс тре мис-
тік ойды нaсихaттaсa, ондa оның қaғидaлaры дін-
нен тыс, сырт қы фaкторлaр әсе рі нен қaлыптaсты 
деуі міз ге се беп бaр. Дін өзек ті сaяси мә се ле лер-
мен бaйлaныс ты болсa, со ғұр лым әлеу мет тік 
проб лемaлaрмен де ті ке лей бaйлaныс ты. 

Дәс түр лі ислaмнaн ді ни экс тре мизм мaқсaт- 
мүд де ле рімен не ме се бірқaтaр бел гі лер мен ерек-
ше ле не ді:

– зaйыр лы қоғaмнaн бaстaртып, шaриғaт 
зaңдaрынa не гіз дел ген ислaм қоғaмынa aуыс уын  
мaқсaт ете ді;

– дін мен мем ле кет тің бө лек өмір сүр уін  
жоққa шығaрып, олaрды біртұтaс деп тa ни ды;

– ислaмды өз ге дін дер мен әлем ге қaрсы қоя 
оты рып, ислaм үс тем ді гі не қол жет кі зу; 

– хaлықaрaлық ұйымдaр бе кіт кен мем ле-
кетaрaлық құ қықтaрғa мо йын сұнбaу; 

– мaқсaтқa же ту жолдaры ның нaқты aйқын 
болмaуы.

Қaзір гі тaңдa әлем ел де рі не экс тре мис тік жә-
не рaдикaлды бaғыттaғы сaяси ислaм ұйымдaры 
дін сіз дер ге қaрсы қaру лы қaсиет ті «Джихaд» со-
ғы сын aшты. Бұл ұйымдaр: «Әл-Кaедa», «Шы-
ғыс Түр кістaн ислaм пaртиясы», «Күрд хaлық-
тық конг ре сі», «Өз бе кстaн ислaм қозғaлы  сы», 
«Әсбaт-әл-Aнсaр», «Мұ сылмaн бaуырлaры», 
«Тaлибaн» қозғaлы сы», «Боз Құрт», «Ортaлық 
Aзия моджaхед тер жaмaғaты», «Лaшқaр-и-
Тәйбa», «Әлеу мет тік ре формaлaр қоғaмы». 
«Сырттaн ке ліп aрбaу ке зе ңін де», – де ген aттaр 
мен ел іш те рі не дүр бе лең ту ды рып жүр. 

Осы жө нін де Г.И. Мирс кий: «В ислaме, кaк 
и во вся кой ре ли гии, со четaют ся ре ли ги оз ные, 
не всегдa вро де бы сов мес ти мые цен ност ные 
устaнов ки, есть немaло про ти во ре чи во го. И в 
Корaне при желa нии мож но нaйти выскaзывa
ния, мо гу щие быть ис тол ковaнны ми кaк воинст
вен ные. Нaпри мер, мно гие сейчaс тол куют о 
джихaде, ин те рп ре ти руя этот тер мин кaк «свя
щеннaя войнa про тив не вер ных», что яко бы дaет 
му суль мaнaм прaво и дaже вме няет в обязaннос
ть вес ти борь бу про тив не му суль мaнс ко го мирa 
все ми средс твaми вп лоть до тер рорa... Это од
нос то рон нее и не вер ное тол ковa ние», – деп тү-
сін ді ріп өте ді [6]. Шы нындa «қaсиет ті Джихaд» 

со ғы сы ислaм ді нін өз ге дін дер ге қaрсы қою, қaн 
тө гу емес. Құрaндa жaзылғaн сөз ді ке рі тү сі нік-
пен қaбылдaп қaте ле сіп жaтaтындaр ле гі күн 
сaнaп aртпaсa ке мі мей отыр. 

Жоғaрыдa aтaлғaн ұйымдaрғa мү ше болғaн 
Қaзaқстaн aзaмaттaры ның дa ір ге лес ел дер-
дің, aлыс ше тел aумaқтaрындa тер ро рис тік 
оқиғaлaрғa aтсaлы сып, бой көр се ту де. «Ортaлық 
Aзия моджaхед тер жaмaғaты» тер ро рис тік то-
бынa Қaзaқстaн aзaмaттaры дa мү ше бо лып, 
мү ше лі гі не сaй «мұ сылмaндaрдың құ қықтaрын 
aяққa бaсқaн Өз бе кстaнның би лі гі не қaрсы» 
қыл мыс тық әре кет жaсaғaн.

Қaзaқстaн aзaмaттaры зaңсыз әс ке ри құ ры-
лымдaрдың іс-әре ке ті не тaрты лып, Aуғaнстaн 
жә не бaсқa дa ел дер дің aумaғындa әс ке ри 
құ ры лымдaрдың құрaмындa қыз мет ет кен. 
Гуaнтaнaмо түр ме сі нің тұт қындaры ның бі-
рі Қaзaқстaн aзaмaты бо лып шық ты. Сон-
дықтaн 2005 жы лы бел гі лі aме рикaлық «Ұлт-
тық бaрлaу ке ңе сі» үкі мет тік емес ұйымы 
«Болaшaқ жaһaндық кaртa» де ген тaлдaмaлы 
– болжaмдық бaяндaмaсын жaрия ет ті. Кaртaдa 
Қaзaқстaн Ре сей мен, Әзірбaйжaнмен жә-
не Түрк менстaн ел де рі мен қaтaр рaдикaлды 
топтaр орнaлaсқaн aрнaйы дa йын дықтaн өт кен 
әрі тер ро рис тік әре кет жaсaудa біршaмa тә жі-
ри бе сі бaр «Джихaдтың кә сі би жa уын гер ле рі» 
ме кен ете тін өңір ге жaтқы зыл ды. Кү ні бү гін ге 
де йін  тер ро ри зм нің қa уіп-қaте рі не aз ұшырaғaн 
ел деп сaнaлaтын біз дің елі міз осы ке зең де әр-
түр лі сaрaптaмa мә лі мет те рі нің ті зі мі не ілі ге 
бaстaды. 2000 жыл дың ІІ жaрты сынaн бaстaп 
Қaзaқстaнның aумaғындa тер ро рис тік іс-әре-
кет те рін жү зе ге aсы руғa тaлпынғaн топтaр мен 
aдaмдaрдың іс-әре кет те рі кө рі не бaстaды [7].

Тер ро ризм проб лемaсы хaлықaрaлық дең-
гейде гі жaһaндық өт кір проб лемaғa aйнaлды. 
Бұл ке ле сі се беп тер мен бaйлaныс ты: бі рін ші-
ден, тер ро ризм ғaлaмшaрлық ке ңіс тік те ке ңі-
нен тaрaлудa. Тер ро ризм тек дәс түр лі шиеле ніс 
aймaқтaрындa ғaнa емес (Тaяу Шы ғыс, Оң түс тік 
Aзия), со ны мен қaтaр, дaму шы жә не дaмығaн 
aлпaуыт, әлем дік мем ле кет тер дің де (AҚШ, 
Бaтыс Ев ропa) өзін де бой көр се тіп отыр. XX 
ғaсыр дың ІІ жaрты сы мен XXI ғaсыр дың бaс ке-
зі нен бaстaп, жaһaндық проб лемaлaрдың өр шуі 
әлем дік қaуымдaстық дaмуын  қaзір гі зaмaн ның 
ерек ше ке зе ңі нің сипaттaлуынa, хaлықaрaлық 
қaтынaстaрдың ерек ше лік те рі мен әлем сaясaты-
ның бaсты бaғыттaрын aнықтaйт ын не гіз гі 
фaкторғa aйнaлды [5].

Же ке мем ле кет тер мен қосa тер ро ризм бү-
кіл әлем дік қaуымдaстықтaр мен бір лес тіктер-
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ге де қa уіп ті. Әлем бо йын шa тер ро ри зм нің 
сaлдaрынaн жүз де ген ғимaрaттaр жер мен жек сен 
бо лып, мыңдaғaн aдaмдaр aжaл құ шып жә не кө бі 
жaрымжaн бо лудa. 

Жоғaры дaмығaн мем ле кет тер то бы не ме-
се ірі держaвaлaр тер ро ри зм ге қaрсы кү рес те 
жет кі лік сіз. Өр шіп ке ле жaтқaн жaһaндық проб-
лемa ре тін де тер ро ри зм ді же ңу үшін, бaршa 
мем ле кет тер мен хaлықтaрдың, бү кіл әлем дік 
қaуымдaстық тың бір лес кен кү ші қaжет.

Тер ро ри зм нің қaзір гі тaңдaғы бaсқa 
жaһaндық проб лемaлaрмен бaйлaны сы aшық 
жә не aйқын бо лудa. Тер ро ризм проб лемaсынa 
бaсқa жaлпы aдaми проб лемaлaрдың көп те ген 
ерек ше лік те рі тән: тер ро ри зм нің әлем дік дең-
гейде тaрa луы, шұ ғыл ше шім шығaру ды тaлaп 
ете тін жaғдaяттaрдың бо луы, те ріс динaмизм нің 
орын aлуы, aдaмзaт өмі рі не ке рі әсер кө бей ген де 
қолдaны луы жә не т.б. [5]. 

Тер ро ри зм нің aнықтaушы фaкторлaры бо-
лып, әлем нің жaңa жaһaндық проб лемaлaры – 
мем ле кет тер aрaлық қaтынaстaрдың шиеле ні су-
ле рі, әр түр лі дін дер дің aрaсындa бaйлaныстaр, 
ғaлaмшaр хaлқы сaны ның aртуы, ұлтaрaлық 
қaтынaстaрдың өт кір ле нуі, хaлықaрaлық қыл-
мыс тың aртуы, зaңсыз есірт кі aйнaлы мы жә не 
т.б. бо лып тaбылaды [8].

Әлем дік жaһaндaну өз ке зе гін де біршaмa 
қaрaмa-қaйшы лықтaрмен бет пе-бет ке ліп отыр. 
Олaр: эко ло гиялық өз ге ріс тер, әлем дік яд ро-
лық қaру мә се ле сі, aзық-тү лік тің тaпшы лы ғы, 
aқпaрaттaр хaлықтaр aрaсындaғы түр лі ін дет 
aурулaр, тех но ген дік кaтaст рофaлaр, хaлықaрaлық 
дең гейде гі тер ро ризм, нaшaқор лық мә се ле сі, 
хaлықaрaлық зaңсыз қaру-жaрaқ сaудaсы, aдaм 
ұрлaу жә не сaту, ді ни экс тре мизм т.б. 

Aме рикaлық зерт теу ші-ғaлым П. Пробст: «в 
це лом, мы рaссмaтривaем ре ли ги оз но мо ти ви
ровaнный тер ро ризм кaк уси ливaющуюся тен
ден цию, a тер ро ризм с по ли ти чес кой мо ти ви
ров кой кaк иду щий нa убыль», – деп бaғa берген 
[9]. Ді ни тер ро ри зм нің aтқaрaр рө лі мен мaңы зы 
жa йын дa aме рикaлық тaғы бір ғaлым М. Юр ге-
нсмaйер: «уве ли чивaющиеся мaсштaбы ре ли ги

оз но го тер ро ризмa, стрaте ги чес кие це ли, осо бо 
рaзру ши тель ные средс твa сви де тель ст вуют о 
появ ле нии тaк нaзывaемо го но во го тер ро ризмa 
к 8090 годaм XX векa» – деп ғaлым ді ни тер-
ро ри зм нің қaнaт жaюы мен қоғaмғa ту ды ратын  
қa упінің өте зaрaрлы екен ді гін тіл ге тиек ет-
ті. М. Юр ге нсмaйер aйт ып отырғaн мә се ле-
сі – қоғaмдық мaңы зы бaр, aуқым ды мә се ле. 
Тер ро ризм күн сaнaп қaнaтын ке ңі нен жa йып , 
ел іші не ін дет бо лып тaрaудa. Ді ни экс тре мизм 
мен тер ро ризм ХХ ғaсыр дың 80-90 жылдaрындa 
aме рикaдa «хрис тиaн бел сен ді лер» де ген топтaн 
бaстaу aлып дaмығaнын aйт ып өт ті. 

Әлем дік тер ро ри зм ді зерт те ген ғaлым Брюс 
Хоффмaн: «при оче вид но боль шом знaче нии 
aкти визaции ислaмс ко го фaкторa для об ще
го уси ле ния ре ли ги оз но го тер ро ризмa, дaнный 
про цесс проис хо дит нa бо лее ши ро кой ос но ве. 
В чaст нос ти, он пи шет, что с 80х го дов ис
тек ше го сто ле тия возрaстa ние ро ли ре ли ги оз
но го тер ро ризмa бы ло связaно с боль шинст вом 
ми ро вых ре ли гий, a тaкже с ме нее знaчи тель
ны ми сектaми и куль тaми», – деп ді ни экс тре-
мизм мен тер ро ри зм нің өршуіне се беп бо лып 
отырғaн әлем дік дін дер мен дәс түр лі емес ді ни 
ұйымдaрдың ұстaп отырғaн қaғидaлaры ның сaн 
түр лі лі гі нен деп бaғa бе ре ді [10]. 

Ді ни экс тре мис тер дің тaным тү сі ні гі бо йын-
шa дін үшін со ғыс, қaсиет ті со ғыс сaнaлaды. 
Бұл жолдa aяушы лық, мейі рім ді лік, із гі лік сын-
ды aдaми қaғидaлaр есеп ке aлынбaйды. Дін жо-
лындa қaн тө гу, aллa әмі рі не жү гі ну, қaсиет ті 
бо рыш ты орындaу. Ді ни экс тре ми зм нің тaбы-
ну шылaры ның пaйымдa уын шa, қaншaлық ты 
дін үшін қaн төк сең, соншaлық ты жaрaту шығa 
жaқын бо лып, тaзaрaсың. 

Әлем дік жaһaндaну жaғдa йын дa елі міз дің 
бір лі гі мен бі ре гей лі гін сaқтaу үшін өзі міз дің 
ұлт тық бол мы сы мыз бен төл тумa мә де ниеті міз-
ді, рухa ни құн ды лықтaры мыз ды болaшaқ ұрпaқ 
тaнып бі луі, ұлт тық бет-бей не міз ді жоғaлтпaй, 
болaшaқ ұрпaққa ұлт тық құн ды лықтaры мыз дың 
ең aсы лын ұрпaқ сaбaқтaсты ғы aрқы лы жүйелі 
түр де жет кі зу өмір тaлaбы [11].
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Құрaндaғы жaзa үкім де рі

Бұл мaқaлaдa Құрaндaғы тәр бие құрaлдaры ның бі рі ре тін де 
қолдaнылaтын ес кер ту мен жaзa үкім де рі жaйлы сөз қозғaлaды. Әуелі 
Құрaндaғы жaзa сө зі нің мә ні, оның тіл дік әрі тер мин дік мaғынaсын 
aнықтaғaннaн ке йін , мaқaлaның не гіз гі бө лі мін де Құрaндaғы 
жaзaлaрдың көз де ген не гіз гі 5 мaқсaты, aтaп aйт қaндa aдaмның ді-
нін, aқы лын, жaнын, дү ние-мүл кін жә не нә сі лін қорғaуғa бaғыттaлғaн 
мaқсaттaры aйқындaлaды. 

Шaриғaттың бұл 5 мaқсaтын « », яғ ни шaриғaттың 
мaқсaттaры деп aтaлaтын ғы лым сaлaсы зерт тей ді. Ислaм құ қы ғы ның 
ғұлaмaлaры шaриғaттың бaрлық үкім де рі мен ере же ле рін осы 5 мaқсaт 
тө ңі ре гін де топтaстырaды. Мaқaлaдa Aллa Тaғaлaның Құрaндaғы 
жaзaлaрды бел гі леу бaры сындa aдaмзaттың тір ші лік етуі үшін зә ру 
болaтын бес не гіз ді қорғaуды мaқсaт тұтқaнды ғы aйқындaлaды. 

Со ны мен қaтaр Құрaнның жaзaлaры кі нә лі лер ді жaзaлaуды ғaнa 
мaқсaт тұтпaйды. Ке рі сін ше жaзa түр ле рі Құрaндa қыл мыс пен кү-
нә нің aлдын aлу ды мaқсaт ете оты рып, aдaмдaрдың жaсaғaн қыл-
мы сынaн бaс тaртып, тү зелуіне, тәр биелен уіне aпaрaтындaй етіп 
қaрaсты рылғaн. Со ны мен қaтaр бе ріл ген кей бір жaзaлaрдың көп-
ші лік тің кө зін ше жү зе ге aсы ры луы aрқы лы әлі қыл мыс жaсaмaғaн 
aдaмдaрдың осы жолғa тү сіп қaлмaуы көз де ле ді. 

Тү йін  сөз дер: Құрaндaғы жaзa үкім де рі, шaриғaттың 5 мaқсaты, 
шaриғaттa жaзaлaу түр ле рі, кү нә мен жaзa, Ислaм ді нін де жaзaлaу 
жүйесі.

Tleubergenov A., Meirbayev B.B. 

Penalties in the Qur’an

This article discusses the essence of punishment and prevention used 
as a mean of spiritual education of human morality according to the ayats 
of the Qur’an. Linguistic and terminological meanings of the word “pun-
ishment” in the Qur’an are revealed in the introductory part of the article. 
In the main part of the article it is said about the purpose of punishment 
in the Quran, namely the main purpose of punishment is to keep the faith, 
mind, life, property and the humankind.

A branch of science that studies these five purposes is called  
« », purposes of Shariah. Scholars of Islamic law divide all the 
rules and regulations based on these 5 goals.

The purpose of punishment in the Quran is not only to punish the per-
petrators, on the contrary to prevent crime and sin, to send the guilty man 
on the path of correction. Some executions are carried out in the presence 
of the public, as the edification of the people in order to avoid this into 
account.

Key words: types of punishment according to Sharia, sin and punish-
ment, the punishment system in Islam.

Тлеу бер ге нов A., Мей рбaев Б.Б.

Ме ры нaкaзa ния  
соглaсно Корaну

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся суть нaкaзa ния и пре дуп реж де-
ния, ис поль зуемых в кaчест ве средс тв вос питa ния ду хов ной нрaвст-
вен нос ти че ло векa соглaсно aятaм Корaнa. Во вс ту пи тель ной чaсти 
стaтьи рaск рывaют ся линг вис ти чес кое и тер ми но ло ги чес кое знaче-
ния словa «нaкaзa ние» в Корaне. В ос нов ной чaсти стaтьи го во рит ся 
о преднaзнaче нии нaкaзa ния в Корaне, a имен но о том, что целью 
нaкaзa ния яв ляет ся сохрaне ние ве ры, рaзумa, жиз ни, иму ще ствa и 
че ло ве чес ко го родa.

Облaсть нaуки, ко торaя исс ле дует эти пять це лей Шaриaтa, 
нaзывaет ся « », т.е. це ли Шaриaтa. Уче ные ислaмс ко го 
прaвa подрaзде ляют все прaвилa и по ло же ния нa ос но ве этих 5 це лей. 

Целью нaкaзa ния в Корaне яв ляет ся не толь ко нaкaзa ние ви нов-
ных, но и пре до тврaще ние прес туп ле ния и грехa, а также нaпрaвление 
про ви нив ше го ся че ло векa нa путь испрaвле ния. Не ко то рые кaзни 
про во дят ся в при су тс твии пуб ли ки, в кaчест ве нaзидa ния для нaродa 
во из бежa нии тaкой учес ти.

Клю че вые словa: ви ды кaзни по Шaриaту, грех и нaкaзa ние, сис-
темa кaзни в Ислaме.
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ҚұРAНДAҒЫ ЖAЗA 
ҮКІМ ДЕ РІ

құрандағы жаза үкімдері
Құран Кәрім – он төрт ғасырдан бері бірде-бір әрібі өзгер-

тілмеген теңдесі жоқ жалғыз кітап. Жер бетінде негізі жоғалмай 
сақталған мұндай кітап кездестіру мүмкін емес.

Құран Кәрім – мұсылмандардың баға жетпес қазынасы әрі 
дүние мен ақыретте бақытқа жеткізетін ең үлкен жол басшысы. 
Пайғамбардың айтуынша Құран; «Аллаға, аспан мен жердегі 
әрі оның арасындағы барша нәрселерден әлдеқайда артық» [1]. 
Сондай-ақ «Құранның өзге сөздерден артықшылығы, құдыреті 
күшті Алланың, жаратқандарының алдындағы мәртебесі 
сияқты» деген сөзі тағы бар [2].

«Құран, шындық пен өтірікті қара қылды қақ жарғандай 
етіп, көрсетіп беретін нақты үкім. Ол бос сандырақ емес (Тарық 
86/14, аяты осы мағынаға келеді). Алла Тағала Құран Кәрімді 
адамзат баласына былайша танытады: «Ей, адамдар! Сендер-
ге Раббыларың тарапынан бір үгіт, жүректегілерге бір шипа, 
сенушілер үшін тура жол және рахмет (түрінде Құран) келді» 
(Юнус сүресі, 57-аят). Келесі бір аятта: «Міне осы Кітапта 
күдік жоқ, тақуалар үшін тура жол көрсетуші», деген (Бақара 
сүресі, 2-аят). 

Құран Кәрімде адамзат баласының баянды ғұмыр ке-
шуіне қажетті негіздердің барлығы қамтылған. Құрандағы 
құндылықтар өміршеңдігімен ерекшеленеді. Сондықтан да 
ондағы тәлім-тағлымдар жеке тұлға мен қоғамның қалыптасуы 
үшін таптырмас құндылық. Құран адамдардың бір-біріне 
әлімжеттік жасау, өзгенің мүлкіне қол сұғу, ар-намысын тап-
тау, әділетсіздік сияқты жөнсіздіктерге ешқашан жол бермейді. 
Мұндай келеңсіздіктер орын алған жағдайда түрлі ескертулер 
жасалып, тіпті арнайы жазалар бекітілген. Бұл өз кезегінде 
қоғамда тыныштық пен әділдіктің орнауына септігін тигізері 
анық. Ендеше біз Құрандағы тәрбие құралдарының бірі ретінде 
қолданылатын ескерту мен жаза үкімдеріне тоқталамыз.

«Жаза» сөзі, оның мәні мен мақсаты.
Жаза – араб сөзі. Тілдік қолданыста ол «сый» деген ұғымды 

береді [3]. Терминдік мағынасы «бұйырылған әмірлер мен 
тыйымдарды тәрк етуші немесе оларға немқұрайлы қараушы 
кісіге сол күнәсына сай көпшіліктің пайдасы үшін Алладан 
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белгіленген азаптың түрі» – дегенді білдіреді 
[4]. Маверди жазаға былай деп анықтама берген: 
«Алланың әмірлерін орындатуға, тыйымдарынан 
сақтандыруға бағытталған талаптар» [5]. 

Күллі жаратылыс белгілі тәртіп пен жүйеге 
бағына қызмет атқарады. Осы жүйелі тәртіптің 
арқасында жаратылыс атаулы үйлесімді тіршілік 
кешіп келеді. 

Алла адамзатты да белгілі-бір тәртіп пен 
жүйеге шақырып, араларына ақиқатты жеткізетін 
пайғамбарлар жіберіп отырды. Бұл жайлы Құран 
аятында былай келеді: «Қандай да бір қаланы Біз 
уағыз-насихат беруші (пайғамбар) жібермейінше 
ойрандамадық, (жазалауда) әділетсіздік істеме-
дік» (Шұғара сүресі, 208-209-аят).

Пайғамбарлар арқылы адамдарға қоғамдық 
тәрбиенің жөн-жобасы көрсетілді. Ал Алланың 
әмірлері мен тыйымдарын ескермегендерге ес-
керту жасалды, тіпті жазалар тағайындалды. 

Бүгінде қай елді, қай қоғамды алып қарасаңыз 
да, белгілі бір тәртіп пен заңдылықтар негізінде 
өмір сүріп келеді. Ондағы әрбір заңдылық бір 
немесе бірнеше мақсатты көздейді. 

Алланың Құрандағы көрсетілген тәрбие құ-
ралдарына үңілетін болсақ, жазаның берілу се-
бептері мен мәнін былай топшылауымызға болады: 

– Көпшілік жұртқа ой салу;
– Адамдардың құқықтарын қорғау;
– Қоғамды бүліктен тазарту;
– Қылмысты қайталанбайтындай ету;
– Адамдарды күнәдан арашалау;
– Жазалау арқылы тәрбиелеу;
– Қылмыстың тамырына балта шабу;
– Арсыздықтың жайылуына жол бермеу;
– Бейбіт ортаны қалыптастыру;
– Әділдік пен тыныштықты орнату.
Негізінде жаза адамдардың кінәсі мен қа-

телігіне орай беріледі. Ал егер Алланың әмір-
лерін орындайтын болса оған, керісінше, сый 
тарту етіледі. Бұл жайлы Құранда былай баян-
далған: «Егер шүкір етсеңдер және иманға кел-
сеңдер, Алла сендерді неге азаптасын? Алла 
– алғысқа Бөлеуші, бәрін Білуші» (Ниса сүресі, 
147-аят).

Келесі бір аятта былай келеді: «Керісінше, 
жамандықты кәсіп етіп, күнәға батқандар – 
тозақтықтар, олар онда мәңгі қалады. Ал иман 
келтіріп, оң іс істегендер – жұмақтықтар, олар 
жұмақта мәңгі тұрады» (Бақара сүресі, 81-82-аят). 

Құранда белгіленген жазалардың мақсаты 
мына негіздерді қорғауға бағытталғанын 
көреміз: 

1. Дінді қорғау (сенім-иманды, әділдікті 
қорғау);

2. Ақылды қорғау (адамның ақыл-парасаты 
негіздерін қорғау);

3. Жанды қорғау – тіршілік тірегін қорғау;
4. Дүние-мүлікті қорғау – адал еңбек, қо-

ғамдық қарым-қатынастарды реттеу тәсілі; 
5. Адал ұрпақ пен ар-намысты қорғау – 

жанұя, ел, халық, мемлекет. Отан атты қасиетті 
қадір тұтып, қастерлеу [6].

Бұл негіздер адамзат өмірі үшін өте маңызды. 
Құранда осы негіздерді қорғауға байланы-
сты бірқатар әмірлер мен тыйымдар берілген. 
Айтылған мәселелерді тарқатып өтер болсақ. 

1. Дінді қорғау
Дін – Алланың ақиқаттарына негізделген 

аяттардың жиынтығы. Оның қадір-қасиеттерінен 
өнеге алып, өмір жолына дұрыс қолдану адам-
затты бақытқа кенелтеді. Діннің өлшемін пенде 
емес, Жаратушы ғана белгілейді. Өйткені діннің 
иесі – Алла. 

«Алланың қасында шынайы дін – Ислам» 
(Әли-Имран сүресі, 19-аят). 

«Кім Исламнан басқа бір дін іздесе, әсте 
одан қабыл етілмейді де ақыретте зиянға 
ұшыраушылардан болады» (Әли-Имран сүресі, 
85-аят).

Ислам дінінің қайнар көзі Құранға негізсіз 
жала жапқандарға былай ескерту жасаған. 
Құран аяттарына қарсы шыққандардың жазасыз 
қалмайтындығы былай баяндалған: «Күмәнсіз, 
аяттарымызға қарсы шыққандарды отта жан-
дырамыз. Олар азапты татулары үшін, терілері 
күйіп-піскен сайын, оны басқа теріге алмасты-
рып отырамыз. Анығында, Алла – Үстем, аса 
Дана» (Ниса сүресі, 56-аят).

Осы аят бүгінгі күнгі дерматолог мамандарын 
таңқалдырып отыр. Өйткені тері отқа жанғаннан 
кейін өзінің физиологиялық қасиетінен айыры-
лып ештеңені сезбейтін күйге түседі. Алайда 
аятта бұл мәселені де шет қалдырмай, «терілері 
күйіп-піскен сайын, оны басқа теріге алма-
стырып отырамыз» деп, теріні қайта сезімтал 
күйге келтіріп, үздіксіз азаптайтынын ескертеді. 
Бұл жайт Құранда ағаттыққа түйірдей де жол 
берілмегендігін білдіреді. 

Құранның келесі бір аятында Алла түсір - 
ген шындыққа немқұрайлы қарап, мойында-
мағандардың азабы күйзелтуші әрі тоқтаусыз 
жалғаса беретіндігін мына бір аятпен ескертіп 
өткен: «Сөзсіз, күнәһарлар тозақтың азабында 
мәңгі қалады. Олардың азабы жеңілдетілмейді 
де, олар онда күдер үзген түрде қалады. Оларға 
зұлымдық қылмадық, олар өздеріне зұлымдық 
қылды. Тозақтықтар: «Ей, сақшы! Раббың ісімізді 
бітірсін (яғни, тезірек жанымызды алсын, біздер 
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бұл азаптан құтылайық) дейді. Сақшы: «Расын-
да, сендер (міне осы азапта мәңгі) тұрасыңдар», 
– дейді. (Алла оларға): «Расында, Біз сендерге 
хақ-шын Құранды келтіргенбіз, бірақ сендердің 
көпшілігің шындықты жаман көресіңдер» 
(Зұхруф сүресі, 74-78-аят). 

Алладан түсірілген ақиқаттан алшақтау 
адамзатқа екі дүниеде де абырой әпермейді. 
Ал ақиқатты, әділдікті қолдау адамды қашанда 
биікке жетелейді. 

2. Ақылды қорғау
Ақыл адамды басқа жаратылыстардан ерек - 

ше етіп тұратын басты ерекшелік. Адам осы 
қабілеті арқылы Жаратушыны танып, Оның 
жаратқандарына терең зерттеу жүргізіп, ақи-
қатты табады. Сондықтан да Құран Кәрімде 
ақылды қорғауға аса мән берілген. Тіпті ақылға 
зиян тигізетін нәрселерді қолдануға тыйым 
салған: «Ей, иман келтіргендер! Анығында, мас 
ететін ішімдіктер, құмар ойындары, табыну үшін 
қойылған нәрселер және бал ашатын таяқшалар 
– жиіркенішті нәрсе әрі шайтанның ісінен. Ен-
деше оған жоламаңдар, сонда мұраттарыңа 
жетесіңдер» (Маидә сүресі, 90-аят). 

Бұл – Құрандағы ашық ескерту. Аяттағы 
мас ететін ішімдіктер, құмар ойындары мен 
балгерлерге тәуелділік адамның ақыл-ойын қол-
дануға тосқауыл болады. Хадистерде де ашық 
түрде арам қылынған. Хазіреті Пайғамбар былай 
бұйырады: «Кез келген мас қылатын нәрсе 
шарапқа жатады. Ал кез келген шарап арам» 
(Бұхари, Әдеп, 80; Мүслим, Әшрибе, 73.), «Көбі 
мас қылатын нәрсенің азы да арам» (Әбу Дауыд. 
Әшрибе, 5.).

Егер адамды ақылынан айыратын заттар-
ды пайдалануға ерік берілетін болса, ол қоғам 
азғындыққа ұшырайды. Ал азғындық жайлаған 
жерде кез келген арсыздықтың орын алары 
сөзсіз. Бүгінде түрлі жол апаттары, адам өлімі, 
отбасының ойрандалуы, жетім-жесірлердің күрт 
өсуі барлығы осы ішімдікке салынудың, ақылын 
дұрыс қолданбаудың салдары. Сөзіміз дәлелді 
болу үшін мына мәліметтерді беріп өтейік.

2015 жылы қаңтар-мамыр аралығында ста-
тистика агенттігінің мәліметі бойынша елімізді 
11 милион 793 мың 200 литр арақ, 185 милион 
354 мың 700 литр сыра өндірген. Жылына жан 
басына шаққанда елімізде 31 литр сыра ішіледі 
екен. Республикада 300 мыңнан астам адам 
маскүнемдік есепте тұр. Соңғы 5 жылда 12 мың 
жерлесіміз арақтың кесірінен өлген [7].

Құқық қорғау органдарының деректері 
бойын ша, елімізде соңғы бес жылда мас күйде 
жасалған қылмыстар саны екі есеге көбейіп, 13 

мыңнан асқан. Мастықпен 3 мың 200 адам кісі 
өлтірген. Автокөлікті мас күйінде жүргізген 
330 мың жүргізуші ұсталған. Ішімдікке сылқия 
тойған жүргізушілер 1,8 мың жол-көлік апатына 
тікелей себепші болған. 494 адам қаза тауып, 2,5 
мың адам әртүрлі жарақат алған. 

3. Жанды қорғау
Алла жаратқан әрбір жанның өмірі өте 

қымбат. Тіпті, адам өмірінің қымбаттығы сон-
ша – Құран Кәрімде жазықсыз бір адамды өлтіру 
бүкіл адам баласын өлтірумен парапар: «Кім 
кісі өлтірмеген немесе бұзақылық қылмаған 
біреуді өлтірсе, сонда шынайы түрде барлық 
адамды өлтіргенмен және кім оны тірілтсе 
(өлімнен құтқарса) барлық адамды тірілткенмен 
тең» (Маидә сүресі, 32-аят).

Хадисте де адамды құртатын үлкен күнә-
лардың біріншісі «адам өлтіру» деп саналған. 
Хазіреті Пайғамбар қоштасу құтпасында былай 
деген: «... Жандарың, малдарың мен намыстарың 
қадірлі» (Бұхари, Илим, 37, Қаж, 132.).

– Адамның өз-өзіне қол жұмсауы да үлкен 
күнә. 

– Ана қарнындағы баланың өліміне себеп 
болатын әрекеттер де арам, жазалануды та-
лап етеді. Көптеген аяттарда «балаларыңды 
жоқшылықтан қорқып өлтірмеңдер» (Әнғам 
сүресі, 6/151-аят; Исра сүресі, 17/31-аят) деген. 
Ананың қарнындағы баланы біле тұра алдыру да 
осыған жатады. Балалы болғысы келмеген ерлі-
зайыптылар, жүкті болып қалмаудың алдын ала 
шараларын жасаулары керек. 

– Соғыс кезінде де соғысқа қатыспаған 
қарттар, әйелдер мен балалар өлтірілмейді. 

– Ешкім, өлім жазасына лайық болса да, оны 
өз бетінше өлтіре алмайды. Бұл жазаны тек қана 
мемлекет орындайды. Сондықтан да қанға қан 
деп дау ашу үлкен күнә әрі арамға жатады. 

– Әдейі адам өлтіргеннің жазасы, егер өлген 
адамның жақындары қалайтын болса кек бола-
ды. Қателікпен адам өлтірудің жазасы құн төлеу 
мен кәффарат. Сондай-ақ Алланың алдындағы 
жағдайы да, адамның тәубеге келуі әрі Алланың 
кешіруіне байланысты. 

Келесі бір аятта бір-біріне қол көтермеуді 
бұйырған: «Бір-бірлеріңді өлтірмеңдер. Расын-
да, Алла сендерге ерекше мейірімді» (Ниса 
сүресі, 29-аят). 

Алайда, қоғам арасында кейде абайсызда, 
кейде қасақана, кейде кекшілдіктен адам өлімі 
орын алып жатады. Мұндай жағдайда қандай 
жолды ұстану керектігі де Құранда ашық түрде 
баяндалған. Мәселен иман келтірген пендені жа-
затайым өлтіріп алғандардың жазасы жайында 
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Құрaндaғы жaзa үкім де рі

да үкім айтылған: «Кімде-кім бір мүминді жаза-
тайым өлтіріп қойса, бір мүмин құлды азат етуі 
және егер, марқұмның иелері кешіп жібермесе, 
құн төлеуі – міндетті. Бірақ олар жауласқан ел-
ден болса, онда өлтіруші бір мүмин құлды азат 
етуі керек. Егер (өлтірілген мүмин) сендермен 
олардың арасында келісім жасалған елден болса, 
өлгеннің иесіне құн төлеп, әрі бір мүмин құл азат 
етуі керек. Бұларды таба алмаған кісі, Аллаға 
тәубе (сінің қабыл болуы) үшін тұтас екі ай ора-
за ұстауы керек» (Ниса сүресі, 92-аят). 

Ал қасақана өлтірудің жазасы мүлде бөлек, 
әрі өте ауыр: «Кімде-кім бір мүминді әдейі 
өлтірсе, оның жазасы ішінде мүлде қалатын 
тозақ болады. Сондай-ақ, оған Алланың ашуы, 
қарғысы болып және оған зор қинау әзірлеп 
қойған» (Ниса сүресі, 92-аят). 

Құранда жақын туысы өлтірілгендерге үш 
мүмкіндік берілген: 

– Кек алу,
– Құн төлету,
– Кешіру. 
Құранда: «Ей, мүминдер! Сендерге есе қай-

тару парыз етілді: Азатқа азат, құлға құл, әйелге 
әйел (өлтіріледі). Дегенмен (өлтірілгеннің) туыс-
қандары жағынан кешірім етілсе, онда игілікке 
бойұсыну және жақсылықпен құн төлеу қажет. 
Бұл (үкім) Раббыларың тарапынан жеңілдік 
және мейірім-шапағат» (Бақара сүресі, 178-аят). 

Құранда кек алуға рұқсат етілгенімен, кек 
алуда шектен шықпауға бұйырады. Алайда  
Құран мейірімділікке үгіттейтін кітап болған-
дықтан, кешірім жолын ұстанудың адамдар үшін 
қайырлы екені білдірілген. Мұндай жандардың 
қайырын Алла өзі беретіні аятта былай келеді: 
«Енді кім (өш алуға тиісті бола тұра) кешіріп, 
(ортаны) түзетсе, онда оның сауабы – Алланың 
жанында» (Шура сүресі, 40-аят). Ал осы талап-
тар орындалғаннан кейін де ішінде кек сақтап 
шектен шықпауды да ескерткен: «Ал кімде-кім 
бұдан кейін шектен шықса, (кек сақтаса) ол үшін 
ақыретте күйзелтуші азап бар» (Бақара сүресі, 
178-аят). 

4. Дүние-мүлікті қорғау 
Қаражат – қоғамның материалдық тірегі. Ең 

бастысы ол – адамның маңдай тері, адал малы. 
Мұны қорғауға ислам дінін ерекше мән береді. 
Егер кімде-кім мал-дүниесін қорғау кезінде жан 
тапсыратын болса шеһит мәртебесіне ие бола-
ды. Бұл жайлы хадисте келген: «Кімде-кім мал-
дүниесін қорғау кезінде өлетін болса, ол шәһит әрі 
оған жұмақ беріледі» [8]. Сондықтан да Құранда 
халықтың жеке мүлкіне қол сұғып, бұрыс жолмен 
табыс табушыларға ескерту жасалған: 

«Араларыңдағы мал-дүниелеріңді арам жол-
мен жемеңдер! Және (күнә істегендеріңді) біле 
тұрып, адамдардың малдарынан бір тұтамын 
арам жолмен жеу үшін малдарыңды (пара етіп) 
басшыларға апармаңдар» (Бақара сүресі, 188-аят). 

Ұрлық – өзгенің малына қол сұғып, оңай 
жолмен олжалы болуды көздеу. Бұл әрекет қай 
қоғамда да құптарлық іс емес, тіпті қылмысы 
дәлелденсе, жазасыз қалмайды. Халқымыз 
«ұрлық түбі – қорлық» деп мұның соңы азапты 
өмірге душар ететінін тамаша жеткізген. Құран 
Кәрімде ұрлықтың жолын кесу мақсатында бы-
лай бұйырған: «Ұры еркектің де, ұры әйелдің де 
қолдарын кесіңдер! (Тіптен бұл) қылмыстарына 
жараса жаза болсын, Алла тарапынан берілген 
азап болсын, Алла – аса үстемдік және даналық 
Иесі» (Маидә сүресі, 38-аят). 

Бұл өзгенің мүлкіне қол сұққандарға белгі-
ленген жазаның түрі. Құран адамдарды жазалау-
ды ғана мақсат тұтпайды. Керісінше мейірім мен 
кешірім жолын ұсынады: «Ал кім мұндай (ұрлық 
істеген) жәбір-зұлымдықтан кейін тәубе етіп, 
өзін түзетсе, әлбетте, Алла оның тәубесін қабыл 
етеді. Әлбетте, Алла – Жарылқаушы, Мейірімді» 
(Маидә сүресі, 39-аят).

Хазіреті Пайғамбар былай бұйырады: «Еш-
кім бауырының қандайда бір дүниесін шынымен 
яки әзілдеп алмасын. Қандайда біреуің бауы-
рының таяғын алса да оны иесіне қайтарып бер-
сін» (Әбу Дауыд, Әдеп, 93; Тирмизи, Фитән, 3). 

Өзгенің дүниесін тартып алу да үлкен күнә, 
бұған тыйым салынған. Хазіреті Пайғамбар бір 
хадисінде былай дейді: «Кімде-кім бір қарыс 
жерді тартып алатын болса, Алла сол жердің жеті 
есесін оның мойнына қаптап қояды» (Мүслим, 
Мүсакат, 30). Халықтың және мемлекеттің дү - 
ние лерінің әрі жерлерінің де бір бөлігін айла-
керлікпен қол астына өткізіп алу да тартып алуға 
жатады. Ислам діні бойынша мұндай жерлер мен 
дүниелер ешқашан оны иемденіп алғандардікі 
болмайды. Ол халықтың дүниесі. 

Ұрланған яки тартып алынған дүние, 
мүмкіндігі барынша иесіне қайтарылуы тиіс. 
Бұл мүмкін болмаған жағдайда ақысы өтелуі 
керек. Сондай-ақ тартып алу қоғамның жүйесін 
бұзатындықтан тартып алған адам жазаға тар-
тылуы қажет. Сонымен қатар ұрлық пен тар-
тып алудың ақыреттік жауапкершілігі де бар. 
Мұндай адамдар күнәлары үшін тәубеге келіп, 
мұны қайталамауы керек. 

Өлшеуді дұрыс өлшеп, таразыда дұрыс тарту 
да өзгенің ақысы мен мал-дүниесіне мән беру-
дің жолы. Дұрыс өлшеп, тура таразымен тарт-
пай кісі ақысын жегендердің ақыреттегі жазасы 
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Құранда былай ескертілген: «Кем өлшеушілерді 
қарғыс атсын! Олар біреуден алғанда толық ала-
ды да, басқаға өлшеп бергенде кемітеді. Сонда 
олар қияметте қайтып тірілетіндеріне сенбей 
ме екен? Ол күнде адам біткен күллі әлемнің 
Иесінің алдында тікесінен тік тұрады. Ондайлар 
(өлшем мен таразыдан) жегенін қойсын. Жа-
ман адамның амалы, сөз жоқ, сиджинде тұрады. 
Ал, сиджин деген не? Сен оны білесің бе? Ол – 
ниеті жаман адамдардың қылмыстары жазылған 
кітап» (Мүтаффифин сүресі, 1-9-аят).

Сонымен қатар жетімнің мал-мүлкін қор-
ғауды Алла мұсылмандарға баса назарда ай-
тып өткен. Ондай қылмыстың жазасы да ауыр 
екенін ескерткен: «Ақиқатында, жетімдердің 
мал-дүниелерін әділетсіздікпен жейтіндер, шын 
мәнінде, қарындарында отты ғана жейді. Таяуда 
олар жалындаған тозақта жанады» (Ниса сүресі, 
10-аят).

Құранда біреудің маңдай терімен тапқан адал 
табысын қорғауды мақсат тұтқан. Сол себепті 
өзгенің дүниесіне қол сұғуға тыйым салады. Он-
дай қылмысқа барған адамға жаза берілетінін де 
назарда ұстаған. Шариғат бойынша, дүниеде кісі 
ақысымен күнелткендер ақыретте міндетті түрде 
жазаға тартылатын болады. 

5. Адал ұрпақ пен ар-намысты қорғау
Ислам діні адамның ер мен әйел ретінде 

екі жыныс түрінде жаратылғандығын (Фатыр 
сүресі, 35/11-аят; Хұжұрат сүресі, 49/13-аят), 
адамның жұбы арқылы көңілдері жай табатынын 
Алланың аяттарында айтылғандығы (Рұм сүресі, 
30/21-аят), дүниеде істелген жақсылықтар мен 
жамандықтардың әйел-еркек деп бөліп-жармай 
ақыретте есепке алынатыны білдірілген (Ахзап 
сүресі, 33/35-аят). 

Ислам діні адамның жаратылысындағы жы-
ныстық жағын назардан тыс қалдырмайды. 
Шариғатқа сай түрде үйленіп, отау болуын әмір 
еткен. Хазіреті Пайғамбар жыныстық қарым-
қатынастан толығымен күдер үзуге тыйым сал-
ған (Бұхари, Никах, 8). Үйлену жеке тұлғалар 
үшін сүннет болғанымен, қоғамдық тұрғыдан 
қарағанда парызы кифая. Өйткені ұрпақ жал-
ғастыру қажет. 

Әрбір елдің келешегі сол елдің ұрпағына бай-
ланысты. Ұрпақтың тәрбиелі болуы келешек-
тің айнасы. Сондықтан да Құранда ұрпақтың 
амандығы, оның сақталуына байланысты бір-
қатар талаптар қойылған. Құран Кәрімде ұр-
пақты қорғау мақсатында зинақорлықтың жо-
лын кескен. Ал зинақорлыққа жол бергендерді 
жазалауға бұйырған. Өйткені зинақорлықтың 

кең етек жаюы адам тегінің бұзылуына, тіпті 
қоғамда ауыр індеттердің таралып, адамзат 
ұрпағының жойылып кету қаупін тудырады. 
Құранда бұған қатысты былай деп тыйым са-
лады: «Зинаға жақындамаңдар, өйткені ол 
жиіркенішті іс және жаман жол» (Исра сүресі, 
32-аят).

Құранда зинақорларға берілетін жазаның 
түрі тіптен бөлек. Зинақорларды жазалағанда 
өзге адамдардың оны көріп тұруын ескерткен. 
Бұл зинақорлықтың алдын алудың тамаша тәсілі. 
«Зина жасаған әйел мен зина жасаған еркектің 
әрқайсысына жүз дүреден соғыңдар. Егер Аллаға 
және ақырет күніне сенетін болсаңдар, оларға 
аяушылық істемеңдер. Оларды жазалағанда 
мүминдерден бір тобы көріп тұрсын» (Нұр 
сүресі, 2-аят).

Елдің алдына шығарып жазалау кез кел-
ген адамның ар-намысына тиеді. Осы жазамен 
тоқтамай арсыздығын жалғастыра бергендер 
ақыретте жазасыз қалмайтыны ескертілген: 
«Оған қайта тірілу күні азап бірнеше есе артты-
рылады әрі ол онда қор болып, мәңгілік қалады» 
(Нұр сүресі, 2-аят).

Сол секілді Құранда адамның ар-намысы 
ерекше бағаланады. Оны қорлауға жол беріл-
мейді. Жала жабу – адамның ар-намысына тиетін 
жағымсыз амал. Ал арлы әйелдің жала жабыл-
са, намысына тисе, оның да жазасы бар: «Арлы 
әйелдерге зина жаласын жауып, (растығына) 
төрт айғақ келтіре алмағандарға сексен дүре 
соғыңдар, сондай-ақ олардың куәларын әсте 
қабылдамаңдар. Олар пасықтар. Бірақ одан 
кейін тәубе етсе, түзелгендер мұның сыртында. 
Өйткені Алла – аса Жарылқаушы, өте Мейірімді» 
(Нұр сүресі, 4-5-аят). 

Жалақорлар сол әдетінен арылмайтын бол-
са, ақыретте де жазасыз қалмайтынын келесі бір 
аят баян етеді: «Риясыз, арлы мүмин әйелдерге 
жала жапқандар дүниеде де, ақыретте де сөзсіз 
лағнетке ұшырайды, ауыр азапқа тап болады» 
(Нұр сүресі, 23-аят).

Құран Кәрімді оқып, ондағы аяттардың 
негізіне үңілген адамдар ондағы даналықтарға 
көз жеткізеді. Алланың кінәлілерді жазалау-
да ең алдымен азаптау емес, керісінше кінәсін 
мойындап, қателігін қайталамауға бекінгендерге 
кешіріммен қарауға шақырады. Құранда «жаза» 
сөзінің 117 рет, ал кешірім сөзінің 234 рет, яғни 
кешірімнің жазалаудан екі есе көп қолданылуы 
сөзіміздің айғағы. Ендеше мұсылман пенде 
Алланың жазасына емес, мейіріміне бөленудің 
жолын ұстануға тырысуы тиіс. 
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Some evaluations on Lisаn AlDin 
Ibn AlKhatib as a historian in 

Andalucia

An outstanding man of science and historian, Lisаn Al-Din Ibn Al-
Khatib (1313-1374) played an important role in the history of the medieval 
Muslim Spain. In his works he combined many branches of science, that 
is why his Muslim contemporaries called him “al-‘Allama” (“the greatest 
scientist”), and the Spaniards gave him an honorary title of “el Poligrafo” 
“the Encyclopaedist”. 

He owns about 60 scientific works, which occupy a special place in 
the history writings that make up the most complete historical annals of 
Muslim Spain.

Ibn al-Khatib viewed history as a means of transferring information 
to the next generations, immortalizing the moral qualities, tracing their 
lineage and gaining experience.

Marking his era through the official duties he had, Ibn al-Khatib has 
had an ongoing influence on people – with the books he wrote – espe-
cially, in the fields of history and literature, until today.

Key words: Lisаn Al-Din Ibn Al-Khatib, history, historiography, cul-
ture.

 Пaрлaк Н.

Лисан адДин Ибн әлхатиб 
Андалусиялық тарихшы 

ретінде

 

Айтулы ғалым және тарихшы Лисан ад-Дин Ибн әл-Хатиб 
ортағасырлық мұсылмандық Испания тарихында маңызды орын 
алады. Ол өз еңбектерінде ғылымның көптеген салаларын біріктірді. 
Осы еңбегі үшін замандастары оны ‘аллама, «ғұлама», ал испандықтар 
el-Poligrafo: «әмбебап ғалым» деп атады. Оған 60-қа жуық ғылыми 
еңбектер тиесілі. Олардың арасында мұсылмандық Испанияның 
тарихи жылнамаларынан құралған тарихқа қатысты шығармалар 
маңызды орын алады.

Ибн әл-Хатиб  тарихты келесі ұрпаққа ақпарат беру, өзінің 
шығу тегін қарастыру, өткеннен тәжірибе алу жолымен моральдық 
қасиеттерді мығымдау құралы ретінде қарады.

Ибн әл-Хатиб  өзінің дәуірін сипаттай отырып, әсіресе тарих пен 
әдебиет саласындағы кітаптары арқылы әлі күнге дейін адамдарға 
ықпал етіп келеді.

Түйін сөздер: Лисан ад-Дин Ибн әл-Хатиб, тарих, тарихтану, 
мәдениет.

 Пaрлaк Н.

Лисaн aдДин Ибн aлхaтиб  
кaк Aндaлус кий ис то рик 

Выдaющий ся уче ный и ис то рик Лисaн aд-Дин Ибн aл-Хaтиб зa-
нимaет вaжное мес то в ис то рии сред не ве ко вой му суль мaнс кой Испa-
нии. В своих рaботaх он объеди нил мно гие отрaсли нaуки, зa что 
aрaбс кие сов ре мен ни ки поч ти тель но нaзывaли его ‘aллaмa, «учен-
ней ший», a испaнцы el-Poligrafo: «уче ный-уни версaл», эн цик ло пе дист. 
Ему принaдле жит око ло 60 нaуч ных тру дов, в ко то рых осо бое мес то 
зa нимaют со чи не ния по ис то рии, состaвляющие нaибо лее пол ную ис-
то ри чес кую ле то пись му суль мaнс кой Испa нии.

Ибн aль-Хaтиб рaссмaтривaл ис то рию кaк средс тво пе редaчи 
ин формaции сле дующим по ко ле ниям, уве ко ве чивa ния морaль ных 
кaчеств, прос ле живaя их проис хож де ние и по лу че ние опытa.

Ибн aль-Хaтиб имел влия ния нa лю дей блaгодaря тем книгaм, ко-
то рые он писaл, осо бен но в облaсти ис то рии и ли терaту ры, до се год-
няш не го дня.

Клю че вые словa: Лисaн aд-Дин Ибн aл-Хaтиб, ис то рия, ис то-
риогрa фия, куль турa.
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SOME EVALUATIONS 
ON LISAN ALDIN 
IBN ALKHATIB AS 

A HISTORIAN IN 
ANDALUCIA

His life 

Lisân al-din Ibn al-Khatib, a member of a noble Yemeni 
family who migrated to Syria from Andalusia after the conquest of 
Andalusia1, was born on 25 Racab 713/ 15 November 13132 in Loja, 
a city in the west of Granada. His early education started under the 
inspection of his father. Afterwards, he was educated in the fields 
of religious studies, grammar, poetry and natural sciences by the 
distinguished scholars of Banu Ahmar dynasty and of North Africa3. 

Ibn al-Khatib, who drew Yusuf I (r. 733-755/1333-1354) 
attention after having penned a eulogy for him, gained his favour 
and was accepted to the palace and appointed as the grand vizier, 
or the councillor of state, and became the chief of the royal council, 
diwan (Shavval 749/January 1349).4 

Ibn al-Khatib had successfully conducted the duties he had until 
Abû al-Walid captured the reign of Ismail II in 760 AH. /1359 AD. 
After that, the toppled Sultan Muhammad V, fled the country and 
went to Wâdi Âsh. Though Ibn al-Khatib spent efforts to compromise 
with the new administration, he was arrested and imprisoned and they 
confiscated all his assets with his opponents’ incitement against him.5 

With the involvement of Sultan Abû Sâlim, who kept close 
watch on the incidents taking place in Banu Ahmar dynasty6, and 
through the efforts spent by his official secretary Ibn Marzûq, Ibn 
al-Khatib was released from prison and took refuge in Morocco with 
Muhammad V. (761 AH /1359 AD ). 

When Sultan Muhammad V succeeded to the throne again about three 
years after the coup (763 AH /1362 AD), Ibn al-Khatib was invited to 

*Erzincan University, Faculty of Theology, Türkiye. nizamparlak@yahoo.com
1 Vila J., Bosch, “Ibn al-Khatib”, El2, Leiden 1986, III, 835-837.
2 Shihâb al-dîn Ahmad b. Muhammad al-Maqqarî, Nafh al-Tîb min ghusn al-

Andalus al-ratîb wa zikru vezirihâ Lisân al-din Ibn al-Khatib, (Ed. Yusuf al-Sheyh 
M. al-Bukaî), 10 vols. Beirut 1419/1998, VI, 63.

3 Maqqarî, Nafh al-Tîb, VI, 160; Chejne, Muslim Spain, 271. 
4 Ibn al-Khatib, al-Ihâta fî akhbâr Gharnâta, (Ed. M. AbdullahInân), 4 vols.Cairo 1973-

1977, IV, 443; Ibn al-Khatib, al-Lamha al-badriyya fi al-Dawla al-Nasriyya, (Ed. LacnaIhyâ 
al-Turâsi al-Arabî), Beirut 1980, p.104; Bosch, “Ibnal-Khatib”, El2, III, 835-837.

5 Ibn al-Khatib, Ihâta, IV, 443; Ibn al-Khatib,A’mâl al-a’lâm fîmen bûyi’a kabla 
al-ihtilâmmin mulûk al-Islâm, (Ed. Levi-Provençal, E.), Beirut 1956, p. 311.  

6 Ibn al-Khaldûn, Kitâb al-Iber, 5 vols. Bulak, 1284, VII, 333.
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his former position. Ibn al-Khatib’s return to his former 
position with a more powerful stance (2 Ramadân 763 
AH /25 June 1362 AD) was not welcomed in some 
quarters and his activities caused disturbance to some. 

Disturbed by the recent developments, and 
corresponding secretly with the Sultan of Marinid, 
Ibn al-Khatib took refuge in Sultan Abû al-Faris Abd 
al-Aziz’s country after having been informed that he 
would be taken under the protection of the Sultan (1 
Camaz al-akhır 773/10 December 1371 AD).7 

The successive attempts to the Marinid dynasty 
made by those wishing to see Ibn al-Khatib’s arrest 
and execution failed. At that time, young Abû al-
Abbâs Ahmad bin Abû Sâlim, who had close ties 
with the Banu Ahmar dynasty, was enthroned.8 
Thus, Ibn al-Khatib was arrested by the new regime 
and imprisoned in early 776 AH/1374 AD. 

Ibn al-Khatib, who had been unjustly judged by 
the legislative council from Banu Ahmar dynasty, 
was massacred in his cell during the process of 
ongoing debates over his execution due to his ideas 
in his books leading to accusations of blasphemy 
776 AH/1374 AD. The corpse, which had been 
buried, was taken out, set on fire, and buried again.9 

As a Historian 
Ibn al-Khatib viewed history as a means of 

transferring information to the next generations, 
immortalizing the moral qualities, tracing their 
lineage and gaining experience. According to him, 
history is a science, which collects and stores the 
events that took place in the past, draws lessons from 
them, and allows people to prepare for the future. 

According to Ibn al-Khatib history is also of a 
great significance from religious point of view. This 
can be clearly seen both in his works about history 
and in other works as well. Because, according to him: 
“History reminds those who are unaware about God, 
thereby helping people approach God. Knowledgeable 
people, upon feeling the power of God, discover their 
faith and find salvation. Those, having witnessed the 
death of cruel and ruthless people, draw lessons from 
this for themselves. Hence, they realise the power of 
God better and their faith grows stronger.”10 

7 Ibn al-Khatib, A’mâl, 316-318.
8 Ibn al-Khaldûn, Iber, VII, 335-340.
9 Ibn al-Khaldûn, Iber, VII, 341-342; The grave, which is 

near B-b al-Mahruk in Morocco, was restored by the Moroccan 
government (during the reign of King al-Khamis) in 20th 
century and a tomb-like building was constructed on it. Inân, 
Lisân al-din, 174; Sâih 42.

10 Ibn al-Khatib, Ihâta, I, 81. Ibn al-Khatib sets forth some 
evidence taken from Koranic verses so as to confirm this view. 
11 Hûd 120, 12 Yusuf 3.

Ibn al-Khatib admits that history is of great 
importance due to the fact that it is comprised of 
ever-changing events that are doomed to vanish 
so long as they are not recorded. Because those 
witnessing some events are indeed rare. Therefore, 
as time passes, they are prone to be forgotten in 
time.11 

Owing to his ideas, Ibn al-Khatib can be counted 
as a ‘didactic’ and ‘pragmatic’ historian. Because, in 
this type of historiography drawing a lesson from 
history and drawing effective conclusions are one 
of the fundamental aims.12 This perspective can 
also be seen in Ibn al-Khatib’s works. For example, 
when examining the relations between France and 
Castalia–Aragon, Ibn al-Khatib, having informed 
his readers extensively about the topic, stated that 
he deliberately prolonged the topic in order to warn 
Muslims to be more cautious, and to draw lessons 
from the events.13 

Ibn al-Khatib wrote history so as to introduce the 
Muslim societies and states in the west, especially the 
Banu Ahmar dynasty.14 Though he wrote seventeen 
books about history, only ten of them have survived 
today. 

The works of Ibn al-Khatib on history are 
comprised of two sections. In the first sections, the 
history, cities, social and cultural structure of Banu 
Ahmar were dwelt upon. The second sections of 
the works, which constituted a great part, focused 
on people. In these sections, the biographies of the 
people from different layers of societies in North 
Africa and sometimes of the distinguished people 
in Christian Spain as well as the biographies of 
those in Banu Ahmar dynasty were concentrated 
on.15 We call this practice – by which Ibn al-Khatib 
gave information about people in alphabetic order 
- ‘person-oriented narration’. The content of the 
second sections was not restricted to biographies 
only, but he also gave key and historically valuable 
information. Because, ‘spatial framework’ has 
broadened to a great extent in this type of person-
oriented narration. 

In his works pertaining to history, Banu Ahmar 
dynasty takes priority over other subjects. Hence, 
Ibn al-Khatib can be regarded as a local historian. 

11 Ibn al-Khatib, Lamha, 19.
12 Historical works have been classified into groups as to their 

style. 1. Transmitting 2. Didactic / Pragmatic 3.Reason-Result / 4. 
Social History. Z. Velidî Togan, Tarihte Usûl, Ist. 1969, p. 2-3.

13 Ibn al-Khatib, Ihâta, II, 48.
14 Ibn al-Khatib, A’mâl, 277; Ibn al-Khatib, al-Katîba al-

kâmina fî men lakînâhu bi al-Andalus min shuarâi miet al-
sâmina, (Ed. Ihsân Abb-s), Beirut 1983, p. 28.

15 See Ibn al-Khatib, A’mâl, 332-338.
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However, his successful narration observed in all his 
historical works has led him to be called as a ‘great 
historian’.16 

Ibn al-Khatib penned the political history 
of Banu Ahmar as well as writing its history of 
civilisation. In his works he not only examined 
the political and administrative position of Banu 
Ahmar but also analysed its social structure. 
While writing the history of Banu Ahmar dynasty, 
Ibn al-Khatib also took special interest in the 
Muslim states in Maghreb as well as the Christian 
states in the north. 

In his works related to history, it has been 
observed that his audience was not only comprised 
of statesmen, administrators and luminaries but 
also common people. Because, in some of his 
works he preferred a highly erudite style while 
in some works he favoured to write in plain 
language.17 

Ibn al-Khatib benefited from various sources, 
which had different characteristics. Apart from the 
widely known sources, he also made use of very 
different sources, such as; a piece of information 
carved in a tombstone, or private notes belonging 
to a certain person, or personal comments in the 
margin of the cover page of a book, or sometimes 
inscriptions in the walls of a building.18 

In the prologues of his works related to history 
or in sections, which he specially added, he gave 
information about geographical features, social 
characteristics and administrative structures of Banu 
Ahmar country, and sometimes he went into details. 

While transmitting historical information, he, 
for some reasons, made criticisms and analyses. Ibn 
al-Khatib, time to time, criticised both the sources 
from which he cited and the persons about whom 
he gave information. It was also observed that he 
criticised the former historians from the point of 
view of methodology. 

Ibn al-Khatib, if he was not sure about the 
credibility of his sources, he clearly preferred to use 
certain expressions, like ‘yu’abberru’ (it is stated 
that…), ‘yüqalu’ (it is said that…), and ‘qîle’ (it is 
expressed that…), etc.19 If he had some doubts about 
the information he had, he clearly expressed it and 

16 For further information, please refer to Nizamettin 
Parlak Lisânüddîn Ibnü’l-Hatib’in Siyâsî Kişiliği ve Tarihçiliği, 
Ankara 2012, 84.

17 Ibid, 77-86.
18 Ibn al-Khatib, Ihâta, II, 100, 119; III, 326, 329; IV, 87...
19 Ibn al-Khatib, Ihâta, I, 91, 260, 299; Ibn al-Khatib, 

Nufâda al-jirâb fî ulâlat al-ightirâb, (A. Muhtar al-Abbâdî and 
Abd al-aziz al-Ahvânî), Dâr al-Baydâ 1985, p. 117, 119, 273...; 
Ibn al-Khatib,A’mâl, II, 4, 12…

added: “I am still in the process of investigating the 
credibility of the information I quoted” to show his 
sensitivity about the issue. If he was so sure about 
his sources, he also asserted “if this news is correct, 
I cannot possibly be unaware of it!”.20

Ibn al-Khatib was not able to influence his 
contemporaries in the field of history. For instance, 
his contemprories, like Ibn Khaldun, Ibn Battûta, 
and Ibn al-Ahmar did not make any negative 
or positive comments about Ibn al-Khatib as a 
historian. However, Ibn Khaldun, and Ibn al- 
Ahmar praised Ibn al-Khatib’s literary identity 
and poetry and expressed their opinions with quite 
extravagant words. 

Ibn Khaldun called Ibn al-Khatib as ‘one of the 
miracles of God in poetry and prose’.21 However, 
we also observed that Ibn al-Khatib was not 
mentioned in Ibn Khaldun’s works pertaining to 
ideas and thought. Furthermore, we have concluded 
that, though not expressing clearly, Ibn Khaldun 
criticised Ibn al-Khatib’s historiography. The reason 
why we have reached this conclusion lies in the fact 
that the style of history-writing, which Ibn Khaldun 
generally criticised without revealing any name, 
invariably overlaps with that of Ibn al-Khatib’s 
historiography.22 

Though widely known in the milieu of the 
scholars, Ibn al-Khatib is not, unfortunately, 
known by large audience. We believe that the 
reason for this lies in the fact that the political 
struggles, especially the virulent hate campaigns 
against him in his home country, thereby leading 
to burning of his books in the squares,23 have 
all been effective to a great extent. On the other 
hand, his remarkable erudition and frequent use 
of literary applications have all contributed to 
misconceptions about him or his recognition only 
by a small minority. 

Marking his era through the official duties he 
had, Ibn al-Khatib has had an ongoing influence 
on people – with the books he wrote – especially, 
in the fields of history and literature, until today. 
Hence, he has influenced the authors and thinkers 
of the following eras to a great extent. The 
historians, such as Ibn Farhun24 (d. 1397 AD / 799 

20 Ibn al-Khatib, Nufâda, 131.
21Ibn al-Khaldûn, al-Ta’rîf bi Ibn Haldûn, Lebanon-Cairo 

1979, p. 167.
22 Abd al-rahman Ibn al-Khaldûn, (d. 808/1406), al-

Muqaddimah, 3 vols.Trans. Z. Kadiri Ugan Ist.1986, I, 74-75.
23 Ab al-Hasan al-Nubâhi, Târîkh qudât al-Andalus, (al-

Marqaba al-uly, Ed. L. Provençal), Cairo 1948, p. 202; Ibn al-
Khatib, A’mâl, 319. 

24 Ibn Farhûn al-Dîbâc al-muzhab, Egypt 1351, I, 345.
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AH), Kalkashandi25 (d. 1418 AD / 821 AH), Ibn 
Quadi Shubba al-Damashki (d. 1448 AD / 851 
AH), Ibn Hagar al-Ashkalani (d. 1448 AD / 851 
AH), al-SuyщIsam Qasabci, who wrote a book 
about Ibn al-Khatib’s life, mentions the name, Ibn 
al Khamis al-Tilimsânî among the teachers of Ibn 
al-Khatib. It is obvious that Ibn al Khamis, who 
died before 708 AH (1309 AD), cannot possibly 
tutor Ibn al-Khatib, who was born in 713 AH 
(1313 AD). 

Ibn al-Khatib had to leave Granada and 
went to Morocco in (773 AH) 1371 AD. After a 
short while, Ibn al-Khatib’s books were burnt in 
Granada. Even though the books set on fire were 
said to be on medicine, Sufism, and music26, the 
perpetrator, Abû al-Hasan al-Nubahi, who himself 
set the books on fire, stated ‘I had Ibn al-Khatib’s 
books, which were on theology and ethics, burnt 
for their content.’ 

In the introductory part of the Turkish translation 
of Ibn Hazm’s book, Tawq alhamama (The Dove’s 
Necking) is a general commentary about poetry and 
literature in Andalusia, and in that part Ibn al-Khatib 
is mentioned and the information, ‘his book Kitâb 
alAndalus is very important…’ is given. However, 
there is no such a book called Kitâb alAndalus 
among about sixty books written by Ibn al-Khatib. 
In the book27, from which this information was 
taken, and in which the Andalusian authors were 
mentioned, the expression, ‘Kuttâb al-Andalus’ 
was, in our opinion, probably misunderstood by the 
translator and misspelled as ‘Kitâb alAndalus’ and 
also it was misconceived as one of Ibn al-Khatib’s 
books.28 

Ibn al-Khatib’s work, called Raqm alhulal, was 
mistaken for alHulal almarqûma, which was one of 
his books as well.29 In fact, Ibn al-Khatib mentioned 
these books separately and he clearly stated that al
Hulal almarqûma was based on the methodology 
of the canon jurisprudence of Islam (fıqh).30 

25 Kalkashandî, Subh al ashâ, (Ed. M. Husayin Shamsaddin), 
14 vols. Beirut-Lebanon, 407/1987, I, 128-129; II, 458-461, 
535-537; VI, 458-461, 535-536; VII, 40-41, 64-69, 70-73, 108-
110, 348-349; XI, 4-6.

26 Ibn al-Khatib, Sharh Raqm al-hulal fî nazm al-duwal, 
(Ed. Adnan Darwish) Damascus 1990, p. 42.

27 Hasan al-Zayyât Târîkh al-adab al-Arabî (Cairo nodate), 343.
28 Ibn Hazm, Güvercin Gerdanlığı (Trans. Mahmut Kanık, 

Ist. 1995), 30.
29 Ibn al-Khatib, Mi’yâr al-ihtiyâr fî zikr al-ma’ahid 

wa al-diyâr, (Ed. M. Kamal Shabâna), Mavsû’a al-turâs 
al-insâniyya, IV, 288-308; George Sarton, Introduction to 
the History of Science, New York 1975, II, 1762; Hannâ al-
Fahûrî, al-Câmi fî Târîkh al-adab al-Arabî, Beirut 1986, p. 928. 

30 Ibn al-Khatib, Ihâta, IV, 462.

Ismail Pasha, in his book, Hadiyya alârifîn, 
attributed two books, called Siyâsa almadina and 
Maqâma alushshâk to Ibn al-Khatib. However, 
neither Ibn al-Khatib, nor the other sources giving 
information about Ibn al-Khatib made any mention 
of these books. 

Ibn al-Khatib’s work, Mufradat, can be regarded 
as a sort of dictionary for some certain important 
words. There are also words from medical 
terminology in this work. Yet, as Brockelmann31 
expressed, this work is not only a medical dictionary. 

Ibn Asker al-Gassani’s work, called alIkmâl, 
is one of the sources from which Ibn al-Khatib 
benefited in Ihâta. However, Ibrahim Mustafa, who 
studied Ibn al-Khatib’s sources, was not able to 
ascertain this. Thus, he did not mention this source 
in the study, which he conducted about the sources 
used by Ibn al-Khatib. Again, in the same study, 
Mustafa Ibrahim mentioned Musa al-Radi (d. 955 
AD / 344 AH) among the sources benefited by Ibn 
al-Khatib; however, he also added: “Ibn al-Khatib 
did not mention from which of Radi’s books he had 
benefited.” Actually, Ibn al-Khatib stated that he had 
benefited from the book called alIstiab by Radi on 
page 133 in Ihâta II. 

Apart from these, it will be appropriate to 
mention two points in general. Ibn al-Khatib strove 
hard to appoint his own men both to the palace and 
to the high-ranking positions. He never hesitated to 
get rid of those who were able to become affiliated 
with the royal family in the palace without his 
permission, or those who were held in high esteem 
by the royalty or even those who were likely to 
be shown respect in the palace in the long run. 
However, all these political struggles led to his 
murder. 

Numerous things have been said and written 
about Ibn al-Khatib after his death. But an incident, 
which took place fifty years after his death, is of 
significance. During the first reign of the sultan, Abû 
Abdullah Muhammad from Banu Ahmar dynasty 
(820 – 830 AH / 1417 – 1427 AD), a copy of Ibn al-
Khatib’s work, Ihâta, was donated by the vizier and 
the qadi (Islamic magistrate), Abû Yahya bin Asım, 
to Yusufiya Madrasah (theological school attached 
to a mosque) in Granada. The vizier eulogized 
Ibn al-Khatib in the charter of the waqf, which he 
especially wrote for the work, Ihâta.32We can claim 
that this could be regarded as a sort of reinstatement 
of his shattered memoir. 

31 Brockelmann, Târîkh aladab alArabî (Trans. Mahmut 
Fehmi Hicazi), 9 vols. Egypt 1995, VII, 529.

32 MaqqarîNafh alTîb, VIII, 276.
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По зaкaзу Упрaвле ния по делaм ре ли гий го родa Aлмaты 
Цент ром ре ли гиовед чес ких исс ле довa ний и экс пер тиз при 
кaфед ре ре ли ги ове де ния и куль ту ро ло гии фaкуль тетa фи ло со-
фии и по ли то ло гии КaзНУ им.aль-Фaрaби бы л про ве де н це лый 
ряд ме роп рия тий по про филaкти ке рaсп рострaне ния идей ре ли-
ги оз но го экс тре мизмa и тер ро ризмa. 

Ус лож не ние сов ре мен ной ре ли ги оз ной си туaции у нaс 
стрaне, осу ще ст вле ние рядa тер ро рис ти чес ких aктов нa тер-
ри то рии нaшей стрaны в пос лед нее вре мя, все боль шее вов ле-
че ние, осо бен но мо ло де жи, в ря ды по доб ных дест рук тив ных, 
экс тре ми стс ких и тер ро рис ти чес ких ре ли ги оз ных обрaзовa ний, 
учaстие кaзaхстaнс кой мо ло де жи в зaру беж ных бое вых aкциях 
вы зывaют серь ез ную обес по коен нос ть кaк об ще ст вен нос ти, тaк 
и госст рук тур, не пос редст вен но зa нимaющих ся дaнным воп-
ро сом. Дaннaя сло жившaяся си туaция пос лу жи ла ос но вой для 
про ве де ния дaнно го ме роп риятия с целью пре дуп реж де ния и 
про филaкти ки. Соглaсно грaфи ку про ве де ния ме роп рия тий по 
про филaкти ке рaсп рострaне ния идей ре ли ги оз но го экс тре мизмa 
и тер ро ризмa Цент ром ре ли гиовед чес ких исс ле довa ний и экс-
пер тиз при кaфед ре ре ли ги ове де ния и куль ту ро ло гии фaкуль тетa 
фи ло со фии и по ли то ло гии КaзНУ им. aль-Фaрaби (по зaкaзу 
Упрaвле ния по делaм ре ли гий го родa Aлмaты) бы л про читaн 
цикл лек ций во мно гих вузaх и об ще жи тиях го родa, в чaст нос ти, 
во всех об ще жи тиях КaзНУ им. aль-Фaрaби, в КaзНПУ им.Aбaя 
в Домaх сту ден тов, в Aкто вом зaле КaзНМУ име ни С.Д. Aсфен-
дия ровa, КaзПТУ им. К.Сaтпaевa, в КaзНТУ и дру гих. Дaнное 
ме роп риятие по го ро ду бы ло про ве де но при не пос редст вен ном 
учaстии пре подaвaте лей-ре ли ги ове дов дaнной кaфед ры, в чaст-
нос ти, Бaйтено вой Н.Ж., Борбaсо вой К.М., Бей се новa Б.К., Рыс-
бе ко вой Ш.С., Зaтовa К.К., Мей рбaевa Б.Б., Кaнтaрбaевой Ж., 
Бaгaшaр К.,Тунгaто вой У., Мукaн Н., мaгистрaнтa Нaзы му лы A., 
под ру ко во дст вом зaв.кaфед рой Курмaнaлие вой A.Д., все го про-
читaно бо лее 60 лек ции по г. Aлмaты.

Лек ции бы ли про читaны нa те му «Пре дуп реж де ние и про-
филaктикa рaсп рострaне ния идей ре ли ги оз но го экс тре мизмa 
и тер ро ризмa: меж кон фес сионaльное соглa сие, мир и стaбиль-
ность». Нa лек циях при су тст вовaли предстaви те ли дaнных 
уни вер си те тов, сту ден ты. Нa лек ции бы ло обрaще но внимa-

ҒЫЛЫМИ ӨМІР 
НAУЧНAЯ ЖИЗ НЬ
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Бaйтеновa Н.Ж., Нaзы му лы A. 
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ние при су тс твую щих нa сов ре мен ную ре ли ги-
оз ную си туaцию в стрaне, нa ее слож ность и 
неод нознaчнос ть, нa дея тель ность но вых ре ли-
ги оз ных обрaзовa ний у нaс в стрaне, осо бен но 
нa те ре ли ги оз ные обрaзовa ния, дея тель ность 
ко то рых но сит дест рук тив ный, экс тре ми стс кий 
и тер ро рис ти чес ких хaрaктер. Осо бое внимa-
ние бы ло обрaще но, в чaст нос ти, нa дея тель-
ность тaких ре ли ги оз ных обрaзовa нии у нaс в 
Кaзaхстaне, кaк Сви де те ли Иего вы, Новaя жиз нь, 
сaен то ло гия и т.д., дея тель ности рядa ислaмист- 
с ких обрaзовa ний, aктив но дей ст вую щих нa 
тер ри то рии нaшей стрaны, в том чис ле тaкие 
кaк вaххaбизм-сaлaфизм, Хиз бут-Тaхрир, 
Тaбли ги жaмaaт и т.д. Тaк же бы ло рaзъяс не-
но, кaкие ме то ди ки и тех но ло гии ис поль зуют 
дaнные ре ли ги оз ные обрaзовa ния для прив ле-
че ния в свои ря ды aдеп тов, преж де все го, мо-
ло дежи. В хо де лек ции бы ли покaзaны пос ледс-
твия вов ле че ния мо ло де жи в ря ды ре ли ги оз ных 
обрaзовa ний, дея тель ность ко то рых но сит яв но 
дест рук тив ный, экс тре ми стс кий и тер ро рис ти-

чес ких хaрaктер. Тaк же бы ли рaзъяс не ны, кaк 
рaспознaвaть лю дей, вов ле чен ных в тaкие оргa-
низa ции.

Со сто ро ны при су тс твую щих бы ли зaдaны  
воп ро сы, в чaст нос ти, по че му экс тре мизм и тер-
ро ризм свя зывaют с ислaмом, бу дет ли сaлaфизм 
вк лю чен в спи сок зaпре щен ных в Кaзaхстaне ре-
ли ги оз ных обрaзовa ний, по че му у нaс в спис ке 
зaпре щен ных ре ли ги оз ных обрaзовa ний толь-
ко ислaмист ские груп пи ров ки, рaзве ряд неоп-
ро тестaнст ких и иных ре ли ги оз ных обрaзовa-
ний, их дея тель ность не нaно сят вред и не 
предстaвляют уг ро зу це ло ст нос ти нaше го го-
судaрс твa и т.д., и т.п.

Дaнное ме роп риятие прошло успешно, все 
блaгодaри ли зa ин те рес ную лек цию-вс тре чу, 
спрaшивaли, нaсколь ко в бу ду щем бу дут про во-
дить ся по доб ные ме роп рия тия, предстaви те ли 
уни вер си те тов про си ли про дол жить дaнный вид 
ме роп риятия кaк очень вaжный и от вечaющий 
вы зовaм сов ре мен но го сос тоя ния дел в ре ли ги-
оз ной сфе ре нaше го об ще ствa.
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