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ОӘЖ 36.2

Бақытжан Сапаров (Алматы, Қазақстан)

ЗАЙЫРЛЫ МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫҢ ДІНТАНУЛЫҚ 
НЕГІЗДЕРІ

Аннотация. Зайырлы мемлекеттің идентификациялық моделі зайырлылық 
пен діниліктің бір-біріне қарым-қатынасын біраз өзгерістірге ұшыратады, онда 
олардың арақатынасынан қоғамның бір бөлігі күшейеді (мәдениет, құқықтық сана, 
әлеуметтік орнықтылық, ұлтаралық және дін аралық қатынастар мен келісімдер), 
және басқа жағы әлсізденеді (ұлтаралық және дінаралық қақтығыстар, тағы да 
басқа негативті тенденциялармен қоғамдағы шиеленістің себептері). Бұл модельдің 
ең басты белгілерінің бірі мен бірегейі мемлекет пен қоғамдағы көптеген діни 
ұйымдардың өзара байланысы мен келісімдікте, түсіністекте іс-әрекеттер жаса-
уында. Тағы да бұл қатынастардың басты белгісі – мемлекеттің қазіргі заманғы 
азаматтардың ұлттық-мәдени және діні бірегейлігімен санасуы. Бұл жерде көңіл 
бөлетін маңызды бағыт – қазіргі өзгерген дәстүрлерді қайта жаңғыртып, қоғамдағы 
көптеген дәстүрлері мен санаса, есептесе отырып азаматтардың заманауи ұлттық 
мәдени және діни бірігейліктегі жаңа дәстүрлерді жаңғырту. Тек қана осын-
дай іс-шаралар қоғамдағы діни ұйымдардың және мемлекеттің бір-біріне деген 
келіспеушіліктерін болдырмауға жол ашады. Сонымен қатар зайырлы мемлекеттің 
діни бірлестіктермен қарым-қатынасын заңдық кеңістікке шығарып, мемлекеттің 
одан әрі тұрақты дамуына тікелей әсер етеді, азаматтардың құқықтарын кең 
көлемде сақтауына ықпал жасайды.

Түйін сөздер: мемлекет, дін, ар ождан еркіндігі, секуляризм, модель, діни ахуал, 
діни ұйымдар. 

Кіріспе

Егемен еліміз бабалар арманына қол жеткізіп, еркін өмір сүруді бастаған 
алғашқы күндерден бастап, көпконфессиялы отанымыздағы мемлекет пен 
діннің арасындағы қарым қатынасты белгілі бір әлемдік үлгілерге сай етіп жа-
сап, жетілдіру қажеттігінің бар екендігіне көз жеткізді. Осыған байланысты, 
Қазақстан Республикасының Ата Заңында ар-ождан бостандығы мәселелері 
айқын көрсетіліп, оның 22-бабында: «1. Әркiмнiң ар-ождан бостандығына 
құқығы бар. 2. Ар-ождан бостандығы құқығын жүзеге асыру жалпы адамдық 
және азаматтық құқықтар мен мемлекет алдындағы мiндеттерге байланысты 
болмауға немесе оларды шектемеуге тиiс» - деп мемлекеттің осы бағыттағы 
саясаты сара жолға қойыла бастады [1996]. Сондықтанда тәуелсіз мемлекеттің 
дін саласындағы саясатын дінтанулық талдауға бағыттау өзекті мәселе деп 
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есептейміз. Зайырлы мемлекет болып есептелетін Қазақ елі, өзінің арғы-бергі 
тархындағы елді біріктіру бағытындағы діннің мүмкіндіктері мен қызметін 
толық түсініп, оны ел игілігіне жан-жақты қолданудың әдіс-тәсілдерін өмір та-
лаптарына сай жетілдіру үстінде. 

Әдіснама

Бұл мақаланың әдіснамалық негізінде материалистік немесе идеалистік 
монизмнен тазарған диалектикалық әдіс колданылған, ол плюрализм-
ге және қоғамдық құблыстардың бір-бірімен көп бағытты байланысына 
негізделген. Сонымен қатар мемлекеттік саясаттың рухани, әлеуметтік-
мәдени, этно-саяси бастауларына, әсіресе мемлекеттің заирлылығын айқара 
ашатын дінтанулық принциптер кеңінен колданылған. 

Негізгі бөлім

Дін әрқашанда қазақ ұлтының өзіндік рухын, ұлттық бірегейлігін 
қалыптастыруға тікелей қызмет етті, діннің осы оң мүмкіндіктерін жүзеге 
асыру тікелей елдегі діни ахуалды дұрыс түсінуге және бізге қажет бағытқа 
бұруға байланысты. Ел ішіндегі қарым-қатынастарда осы мүмкіндіктерді іске 
асыру зайырлылық қағидатын жүзеге асырудың нақты нысандарына байла-
нысты, себебі қазіргі таңдағы әлемдегі демократиялы елдердерді көп бөлігі 
зайырлылық қағидатын ұстануда. Қазіргі секуляризм қағидасын қатаң түрде 
түсінетін болсақ, мүмкін ол кейде атеистік рухта болса да, онда дұрыс қолданға 
жағдайларда діннің позитивтік рөлін жүзеге асыруға біраз мүмкіндіктер бар. 
Осы күрделі рухани құбылыстың қыры мен сырын жетіп түсінген Елбасы Н.А. 
Назарбаев төмендегідей ой айтады: «Қазақтар үшін исламның рөлі недәуір 
және мұны түсіну ұлттық санамыздың манызды мінездемесіне айналғалы 
тұр. Бұл әсіресе осынау ұлы да гуманістік діннің рөлі мен мәні ұзақ жылдар 
бойы бұрмаланып келгеннен кейінгі жерде өте маңызды. Сонымен бірге діннің 
ұлтты бірегейлендірудің бүгінде пәрменді тәсілі емес екенін айқын аңғару 
керек» [1999, Б.183], яғни бұл бағыт егемен мемлекетіміздің дамып ұлттық 
бірегейлігін қалыптастыруда өз маңыздылығын жойған жоқ.

Еліміздің білім беру жүйесіндегі мекемелерінде әлі де болса діннің 
қоғамдық функцияларын толығымен айқара ашып көрсету қиын болса, 
онда қоғамға діннің рухани мүмкіндіктерін тәрбие жұмысына қолдану әдіс-
тәсілдерін көрсетуге болады. Діннің гносологиялық және әлеуметтік тамыр-
ларын, қоғамдағы қызметін қалай көрсете аламыз? Яғни, біз секуляризм 
қағидасын жүзеге асыру саясаты діннің қазіргі заманғы әлемге тиімді әсер 
ету әрекеттерінің айтарлықтай әсер ететіндігін көрсете алуымыз керек. Бұл 
тұрғыда діннің мүмкіндіктері өте маңызды болуы мүмкін, бірақ оларды жүзеге 
асыру оның қатаң нұсқасында зайырлылық қағидасына байланысты, ол өз 
кезегінде әр мемлекеттегі демократиялық процестерге тәуелді.

Дінтанулық және исламтанулық зерттеулер
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Егер де біз Қазақ мемлекеті үшін зайырлылық принципі мен діни 
ұстанымдарымен есептесу маңызды деп санасақ, онда оны іске асырудың 
нақты нысандары, оның оң мүмкіндіктерін нақтылаудың негізгі аспектілерін 
қарастыру зайырлылық принципінің мәні мен маңызын толығымен ашу болып 
табылады.

Еліміздің дін саласындағы саясаты әлемде болып жатқан әртүрлі 
өзгерістерге жауап ретінде, осы мәселеге тереңірек үңіліп, егенмендік алғаннан 
кейінгі тәжірибені қолдана отырып, Парламентте жаңа заң қабылдады. Ол 
Қазақстан Республикасын зайырлы мемлекет ретінде бекітетін ҚР «Діни 
қызмет және діни бірлестіктер туралы» Заңы. Бұл ереже төменде көрсетілген. 
«3-бап. Мемлекет және дін. 1. Мемлекет дін мен діни бірлестіктерден бөлінген 
[2011]. Бұдан біз үкіметтің зайырлы болып табылатындығын, секуляризм және 
өте қатаң редакцияда баяндалған принципте екендігін көреміз. 

Қазіргі заманауи процестерде зайырлы мемлекет нақты жағдай мен 
қоғамға, сондай-ақ діндердің мемлекеттегі рөлі орнына, адамның руханилығына 
және мемлекеттік ұйымның демократиялық нысандарына ең қолайлы екенін 
атап өтуі керек. Қазақстан сияқты көпконфессиялы және көпұлтты елдер-
де мемлекеттің зайырлы түрі заманауи талаптардан туады, онымен есепте-
су объективті процесс. Алайда, Қазақстанды зайырлы мемлекет деп мойын-
дау біздің елде секуляризм қағидатын іс жүзінде жүзеге асырудың алғашқы 
қадамдары жүзеге асырылу үстінде. Себебі біздің ел көп жылдар бойы тотали-
тарлы атеистік мемлекет құрамында болғандықтан, ата дінімізге әрқашан шек-
теу қойылып отырды, оның рухани құндылықтарды қалыптастырудағы рөлі 
мен қызметі түпнегізден алыстатылды. Халықаралық қауымдастықта қазіргі 
таңда он теократиялық, аздаған атеистік мемлекеттер де бар, ал қалғандары – 
зайырлылық қағидатын ұстанған елдер. Дегенмен, біз осы елдердің секуляризм 
қағидасын жүзеге асырудың көптеген жолдары мен бағыттарын іс жүзінде 
көріп отырмыз. Зайырлылық принципі оны өте кеңінен қолдануға мүмкіндік 
береді: теократиядан атеизмге дейінгі жолдары көрсетілген. Бұл – қазіргі 
әлемдегі шындық. Өзіндік билік формасына байланысты мемлекет таңдаған 
зайырлылықтың түрі дінге қатысты өзінің барлық саясатын қалыптастырады. 
Айрықша заңдылықтың белгілі бір түрін заңнамалық түрде нығайтудың 
қажеті жоқ. Мемлекеттер мемлекет-конфессияаралық қатынастар саласында 
тәжірибелік шешімдер қабылдаған кезде осы үлгімен есептесіп отырады.

Біздің елімізге байланысты секуляризмнің нақты түрін қалай анықтауға 
болады? Ол үшін біз төмендегілерді ескеруміз керек: біріншіден, елдегі діни 
ахуалға талдау жасау керек, екіншіден, дін саласындағы ұлттық мүдделерді 
нақты анықтай алуымыз қажет, үшіншіден, осы проблемаларды шешудің әдіс-
тәсілдерін іздеудегі үрдістерді көре білу керек.

Жоғары аталған бағыттарды дұрыс түсінудің әсерінен елімізде 
қазірдің өзінде бұл мәселелерді алдын-ала шешудің әдеттегі зайырлы түрін 
дамытуға мүмкіндіктер беріп отыр. Болашақта осы мазмұнды көрсету қажет 
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секуляризмнің шын мәнінде нақты түрін анықтау арқылы секуляризацияны 
өмір шындығына айналдыру шын мәнінде жүзеге асырылу үстінде. 

Қазақстан үшін қазіргі жағдайларда секуляризм қағидасын айқара ашып 
көрсету керек, және оны Қазақстанның нақты жағдайында жүзеге асырудың 
тәжірибелік нысандарына секуляризм қағидасын жасау жолдарын анықтау 
керек, сонда ғана дін саласындағы тұрақты саясат қалыптасады және барлық 
пайда болған проблемалар зайырлылықтың таңдалған түріне байланысты 
шешілетін болады. Сонымен бірге мемлекеттік-конфессиялық қатынастар 
саласындағы мемлекеттік саясаттың тиімділігі сөзсіз арта түседі.

Әлемдік діни зерттеулерде секуляризм нысандарының типологиясы 
мемлекет пен діни бірлестіктер арасындағы қарым-қатынастың сипатына 
қарай дамыды. Онда А.И. Артемьевтің жұмысына ауысайық. Онда «Секу-
ляризм критерийлері бойынша мемлекеттердің типологиясына» жан-жақты 
анықтамалар берілген және олардың қалыптасуы туралы көптеген көзқарастар 
көрсетілген [2013, Б.18]. Біз үшін А.И. Артемьевтің секуляризм модельдері: 
артықшылықты және сәйкестендіру үлгілері. Бұл оның өздерінің діни сая-
сатына байланысты бірқатар позицияларда Қазақстанға ұқсас секуляризм 
түріне қатысты. Артықшылықты моделі - ең сипатталған зайырлы мемлекеттің 
моделі» мемлекет діни бірлестіктердің бөлу жұмсақ режимдерін, өмір мен 
қызметтің преференциалдық оларды білдіретін бір немесе бірнеше діндер 
және діни ұйымдарды таңдау үлгісі. Еуропа мен әлемнің көптеген елдеріне тән 
артықшылықты модельдің маңызды ерекшеліктері көптеген сипаттарға ие. 

Ал енді қазіргі діни ахуалға тоқталатын болсақ, Қазақстанда қолайлы 
сәйкестендіру кепілдіктер саласындағы мемлекет пен азаматтар арасындағы 
әріптестік негізінде бірнеше діни бірлестіктермен кең ынтымақтастық 
жағдайлар сипатталады, олар зайырлы мемлекет моделі болып саналады, 
ұлттық-мәдени және діни сәйкестілік пен олардың құқықтарын қорғау және іске 
асыру, мемлекеттік әріптестік және діни бірлестіктер, дәстүрлі дін өкілдерімен, 
азаматтардың заманауи ұлттық-мәдени және діни ерекшеліктерінің мемлекеттің 
есебінен кеңейтілді. 

Зайырлы мемлекеттегі зайырлылылқты сәйкестендіру моделі олардың 
өзара әсері, кейбір аудандарда қоғам (мәдениет, құқықтық, әлеуметтік 
тұрақтылық, дінаралық және этносаралық келісім мен ынтымақтастық) 
және басқа да этникалық және діни қақтығыстардың әлсіреуі нығайта 
түседі, онда зайырлы және діни қарым-қатынастағы кейбір жағымсыз 
жағдайларды жоюды көздейді, қоғамдағы қайшылықтарды төмендетеді. 
Бұл модельдің негізгі ерекшеліктерінің бірі – мемлекеттің бірнеше діни 
бірлестіктермен кеңейтілген ынтымақтастығын жүзеге асыруында. Ол мем-
лекет пен азаматтардың заманауи ұлттық-мәдени және діни ерекшеліктерін 
сақтаудағы тағы бір жағымды үрдісі. 

Жоғарыда біз осы моделдерге тоқталған себебіміз олар секуляризм типоло-
гиясы туралы өз көзқарастарымен автормен ынтымақтастықта қарастырылған 
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және біз одан да әлдеқайда кең секуляризмнің артықтышылықты және 
сәйкестендірілген модельдеріне өзіміздің көзқарасымызбен бөлісеміз.

Қазақстанда секуляризмге тең келетін моделін анықтағаннан кейін, 
таңдалған үлгі арқылы зайырлылық принципін іске асырудың нақты 
механизмдерін әзірлеуге болады. Сонымен бірге, зайырлылық қағидатын нақты 
іске асыру және нақтылау елдегі діни ахуалды анықтайтын бірнеше факторларға 
негізделуі керек. Біріншіден, елдің дәстүрлері, ең алдымен діни дәстүрлері. 
Екіншіден, мемлекеттік-конфессиялық қатынастарды қалыптастырудың іргелі 
қағидаты ретінде секуляризм қағидатымен қамтамасыз етілген әрекеттерін жа-
сау және мемлекет пен діни бірлестіктердің кеңістігінің көлемі. Үшіншіден, 
әлеуметтік-саяси және экономикалық жағдай, олар секуляризм принципін 
нақтылаудың ортақ бет-бейнесі. Төртіншіден, мемлекеттік-конфессиялық 
қарым-қатынастар саласында, атап айтқанда, діни саладағы қауіп-қатерлермен 
байланысты қаржылық мәселелер.

Жоғарыда көрсетілген осы факторлардың әсерінен оны дамытудың белгілі 
сатысында Қазақстанға лайықты секуляризмнің ерекше түрі қалыптасты. Со-
нымен қатар, секуляризмнің бұл түрі қазақстандық реалдылылықтың өзгермелі 
мазмұнға толы екендігін анықтайды.

Діни бірлестіктер де осы саладағы бастамаларымен секуляризм моделінің 
қалыптасуына ықпал етуі мүмкін. Барлық дәстүрлі діндердің өздерінің 
әлеуметтік тұжырымдамалары бар. Әлемдік діндер мемлекеттің және 
әлеуметтік жүйенің діни мұраттарынан алыстатылған жағдайларда жұмыс 
істеу керек екеніндігі ақиқат. Тұтастай алғанда теократиялық елдерде діннің 
діни қағидаттар бойынша мемлекеттік және қоғамдық өмір салуға мүмкіндігі 
бар. Бірақ адамзат тарихында әлемнің кез-келген дініне сәйкес келмейтін түрде 
осы принциптерді жүзеге асыратын кезең болмады. Дін және діни биліктің сим-
фониясы кезінде төрт әділ халифтердің немесе Византия империясы тұсында 
мемлекеттік және мемлекеттік өмірдің діни мұраттарын толық жүзеге асыра 
алмады. Сондықтан мемлекет пен дін қазіргі тарихи жағдайда мүмкін болатын 
қарым-қатынастарды қалыптастырады. Әлемдік діндердің тұжырымдамалық 
құжаттары осы қатынастар туралы өз көзқарастарын белгілейді. Бұл 
тұжырымдар діни бірлестіктердің, бір жағынан, қоғам мен мемлекеттің, екінші 
жағынан, қатынасының негізгі принциптерін анықтайды.

Өздерінің әлеуметтік тұжырымдарына сүйене отырып, діндер секулярлық 
принципті нақты мазмұнмен толтыру туралы көзқарастарын жеткізеді. Осы-
лайша Қазақстан үшін зайырлылық моделін таңдаған ерекшелігі мен мазмұны 
мемлекеттік ынтымақтастық үшін маңызды болып табылады.

Зайырлы мемлекет әртүрлі мемлекеттік органдар мен діни бірлестіктер 
арасындағы ынтымақтастық туралы келісімдерге қол қоюға кедергі болмай-
ды. Соңғы мәселелер үшін де басымдықтарын бірқатар мемлекет пен діни 
бірлестіктер арасындағы серіктестік қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік 
береді. Зайырлы мемлекет діни бірлестіктердің ішкі істеріне араласпайды 
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деп есептейді, ал діни бірлестіктер мемлекеттің істеріне араласпайды. Деген-
мен, дін мәртебесі мен мазмұны бар, оны қоғамның шеңберінен және әсіресе 
мемлекеттік өмірден бөліп алу мүмкін емес. Бұл тек қоғамның шеткі және мем-
лекет дінді ығыстыруы, оны мүлдем жеке ісінде айналдыруы, қазіргі заманғы 
адам мен қоғамның құндылықтар жүйесінің оны қудалау арқылы жүзеге асы-
рылуы мүмкін.

Бұл еуропалық елдердің басым көпшілігінде дәл қазір болып жатқан 
көріністер. Сондықтан қазіргі заманғы еуропалық мемлекеттер қазірдің өзінде 
зайырлы емес, олар атеистік. Секуляризм және либералдық құндылықтардың 
абсолютті үстемдігі қазіргі заманғы Еуропадағы реалдылылық жағдай. 
Сондықтан, осы елдер дін саласындағы кездесетін проблемалар қатысты 
соншалықты оңай, жаңа атеизм өндірілген идеологияның барлық проблема-
ларды қамтитын мемлекеттік-діни қатынастар саласындағы адам құқықтары 
басымдық алып, діни құндылықтар мен сенушілердің құқықтарының 
түсінігі жойылды. 

Сондықтан батыс елдерінің шексіз толеранттылығы бұл мемлекеттер-
де төзімділік дінге бей-жай қарамайды және маңызды емес екендігі туралы 
ешқандай тартыстар жоқ, демек, төзімділік іс жүзінде жүзеге асырылып отыр. 
Ал енді Қазақстанға келетін болсақ, онда жағдай түбегейлі өзгеше: діни саладағы 
дінаралық келісім мен төзімділік біздің елімізде жоғарыда айтылғандармен 
салыстырғанда айтарлықтай ерекшеленеді. Қазақстанда толеранттылық діннің 
ел мен қоғам үшін маңыздылығын мойындаудың саналы нәтижесі болып табы-
лады – бұл толеранттылықтың мүлдем басқа деңгейі. Бұл неғұрлым тереңірек 
және өнімді қасиеттерге бейімделген толеранттылық, формальды емес, оның 
егжей-тегжейі туралы даулар болуы мүмкін, бірақ оның негізінде дамудың 
шектелуіне емес, одан әрі қарай қалыптасуына жол беріледі.

Дін қоғамда көптеген функцияларды атқарады. Ол адамгершілік нормала-
рын жүзеге асыруға шақырады және оны қалыптастырады. Ол қоғамды рухани 
және әділетті ете алады. Діннің айқын бітімгерлік әлеуеті бар. Дінді қоғамдық 
сананың формасы ретінде әрбір қоғамның барлық салдары бар азаматтық 
қоғамның феномені ретінде қарастырады. Діннің қоғамдағы қатысуының осы 
рөлі мен формалары шынайы және тиімді, бірақ біз діннің аталған формалар 
мен рөлдердің ешқайсысына қысқартылмайтынын атап өтуіміз керек. Діннің 
тек азаматтық қоғамның феномені ретінде түсінуге болмайтындығын ерекше 
атап өткіміз келеді. Азаматтық қоғамның феномені ретінде дін қазіргі зайыр-
лы санада және тиісті қауымдастықтарда әрекет ете алады. Мысалы, Құдайға 
деген сенімін мүлдем жоғалтқан қазіргі заманғы Еуропадағы дінді азаматтық 
қоғамның феномені ретінде қарастыруға болады және бұл еуропалық дінге 
деген көзқарас ақталатын болады. Діни дәстүрлер мен құндылықтардың жан-
дануына әкелетін Қазақстан сияқты елдер үшін дін – азаматтық қоғамның 
элементінен гөрі әлдеқайда тереңірек және маңыздырақ фактор.

Мұндай жағдайда Қазақстан сияқты елдер әлемнің жаңа геосаяси кон-
фигурациясын құруда діннің позитивті әлеуетін тартуға көшбасшы болудың 
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нақты мүмкіндігі бар. Бүгінгі күні ұлттық қауымдастықтарды нығайта ала-
тын дін. Көптеген идеологиялар XX ғасырда олардың қабілетсіздіктерін 
көрсете қойған жоқ, және олар да біршама символикалық мәнге ие болса да, 
біріккен рөлді талап ету құқығын жоғалтты. Діннің адамзат қоғамдастығына 
деген терең мағынасы кез-келген шынайы прогресс тек жоғары нәрсе белгілеу 
мақсатында ғана мүмкін дегенді білдіріп отыр. Тек идеалды нәрсені есте ұстай 
отырып, біртіндеп дами аламыз. Дін адамның қарым-қатынасына Құдайды та-
ныстырады, бұл қарым-қатынастар үшін жоғары деңгейді белгілейді. Демек, 
қазіргі әлемде Құдайға қайта оралудан гөрі, ол пайда болған дерлік үмітсіз 
жағдайдан басқа ешқандай жол жоқ. Адам, этникалық қоғамдар, мемлекеттер 
- олардың табиғи, құдайсыз іргетасы бойынша «жарқын болашақты» құруға 
мүмкіндіктерін сарқып алды, бұл әлемдік қатынастардың қазіргі заманғы 
жаһандық дағдарысы.

Дүние жүзіндегі барлық елдер мен аймақтар енді діни жаңару бастамала-
рын жаңартылған әлемдік тәртіптің негізі ретінде ұсына алады. Бізге осы елдер 
мен аймақтардың ерекше жағдайлары ескеру қажет - бұл елдердің діни жаңару 
және рухани қалпына келтіру жағдайы керек. Қазақстан қазіргі уақытта ұқсас 
нәрсені көрсетіп отыр. Қазіргі жағдайдағы діндер мен этностар арасындағы 
қатаң қайшылықтардың жанында Қазақстан осы салаларда өте тұрақты 
келісімге қол жеткізбейтін жағдайға келмейді. Белгіленген келісімдердің терең 
негіздері бар және бұл негіздер көптеген елдерде діни құлдыраудың қасында 
халықтың діни көзқарасы арта түсуде. Және ол түрлі діни дәстүрлердің 
фундаменталистік немесе экстремистік сенушілерінің есебінен емес, қайта 
сенімге терең енудің арқасында өседі. Көптеген діндарлар шынайы діни 
құндылықтарды қабылдайды. Бұл құндылықтар моральдық және гуманистік 
сипатта болады.

Қорытынды

Қорытындылай келе айтсақ, Қазақстанға қатысты секуляризм қағидасын 
нақтылау кезінде туындайтын әртүрлі жағдайларға қарамастан, мемлекеттік-
конфессиялық қатынастар саласындағы мәселелердің түбегейлі маңыздылығын 
шешудің жалпы әдістемелік тәсілдері қарастырылуда. Бұл тәсіл келесідей, 
мемлекеттің зайырлы нысаны тұжырымдамалық деңгей қағидасын туғызады, 
мемлекет діндердің әділ жұмыс істеуі үшін жағдай жасауы керек, ал діндер 
мемлекеттік істерге кедергі жасамайды және олардың қоғам мен мемлекеттің 
алдында жаңа қауіп-қатерлерін тудырмайды. Егер біз осы қағидатты ұстанатын 
болсақ, онда діни салада көптеген проблемалар туындамайды және олар пайда 
болған жағдайда оларды оңай және ақылмен шешуге мүмкіндік береді.
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Резюме

Сапаров Б. Религиоведческие основы светской государственной политики
Идентификационная модель светского государства предполагает такое взаи-

моотношение светского и религиозного, при котором их взаимное влияние приве-
дет к усилению общества в одних областях (культура, правосознание, социальная 
устойчивость, межрелигиозное и межнациональное согласие и сотрудничество) и 
ослаблению в других (межнациональные и межрелигиозные конфликты, иные не-
гативные тенденции и очаги напряженности в обществе). Один из основных при-
знаков данной модели заключается в расширенном сотрудничестве государства с 
несколькими религиозными объединениями. Другим важным признаком является 
учет государством современной национально-культурной и религиозной идентич-
ности граждан. Речь при этом идет не о попытках возродить давно уже изменив-
шиеся традиции, а об учете существующих ныне традиций, реализации совре-
менной национально-культурной и религиозной идентичности, как граждан, так 
и народов. Именно это обстоятельство позволяет избежать взаимных обвинений 
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между религиозными объединениями в стремлении насаждать прозелитизм среди 
чужой паствы. Вместе с тем, отношения светского государства с религиозными 
объединениями с помощью государственного регулирования происходят в право-
вом поле. Они способствуют дальнейшему устойчивому развитию государства и 
соблюдению прав и свобод граждан страны во всех отошениях.

Ключевые слова: государство, религия, свобода совести и вероисповедания, 
секуляризм, модель, религиозная ситуация, религиозные объединения. 

Summary

Saparov B. Religious Foundations of Secular State Policy
The identification model of the secular state presupposes the relationship between 

the secular state and the religious, in which their mutual influence will lead to the 
strengthening of the society in some certain areas (culture, legal conscience, social 
stability, interreligious and interethnic harmony and cooperation), and also weakening 
in others (interethnic and interreligious conflicts, other negative trends and hotbeds 
of tension in the society). One of the main features of this model is the expanded 
cooperation of the state with several religious associations. Another important feature is 
the state’s account of the modern national-cultural and religious identity of the citizens. 
The revive traditions didn’t changed for a long time, that’s why we need to take into 
account the existing traditions and customs, to realize the modern national-cultural and 
religious identity, as the citizens and ethnic groups. This circumstance avoids the mutual 
accusations between the religious associations in their effort to impose proselytism 
among the foreign flock.

Key words: State, Religion, Freedom Of Conscience And Religion, Secularism, 
Model, Religious Situation, Religious Associations.

 


