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ӘОЖ: 36.3

Бақытжан Сапаров (Алматы, Қазақстан)

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КОНФЕССИЯАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ 
ҚАҒИДАТТАРЫ

Аннотация. Дін мен саясаттың арақатынасы діни зерттеулердің ең өзекті 
тақырыптарының бірі болып табылады. Саясат, ең алдымен, адамдардың 
экономикалық мүдделеріне байланысты. Табыс пен күшке ие әлеуметтік топтар 
өз позицияларын сақтау және нығайту үшін мемлекеттің билігін пайдаланады. 
Билікке ұмтылу - бұл адамның күшті қозғалтқыштарының бірі, материалдық 
мүдделерден тыс және күшті эмоциялық құбылыстармен байланысы бар. Сая-
си мүдделер мен көңіл-күйлер адамдарды біріктіруге және бөлуге көмектеседі. 
Мемлекеттік билік азаматтарды зорлық-зомбылыққа бағындыруға және оларға 
бағынуға мәжбүр етеді. Бұл мақсатта құқық қорғау жүйесі, армия, мемлекеттік ап-
парат және басқа да қуатты құралдар, оның ерік-жігерін таңуға және қарсылықты 
болдырмауға болады. Саясат пен дін арасында ортақ нәрсе екі сала да адамдар 
арасындағы байланыстар мен қарым-қатынастарды реттеу саласы болып табыла-
ды. Бірақ олардың арасындағы айырмашылықтар кем емес. Саясат үшін тек «за-
йырлы», билік мүдделері мен мақсаттары өзін-өзі ақтайтын маңызды, олар әр елде 
және аймақта ерекше.

Түйінді сөздер: дін, конфессия, діни бірлестіктер, конфессияаралық 
қатынастар, дін, діни салада мемлекеттік саясат, жеке тұлғаның еркіндігі, діни 
ахуал.

Кіріспе

Тәуелсіз Қазақстандағы әлеуметтік-мәдени дамудың тікелей әсерінен 
қоғамдық санада соңғы ширек ғасырда көптеген түбегейлі модернизациялық 
процестер жүзеге асырылды. Соның әсерінен мемлекеттің дінге деген, діни 
наным-сенімге деген, діни бірлестіктерге деген көзқарастары мен саяси 
ықпалдары бірқатар өзгерістерге ұшырады. Әрине, осы руханилық бағытта 
әлемнің алдыңғы қатарлы елдерінде, сонымен қатар біздің көршілерімізде 
де мемлекеттің дін бағытындағы саясаты айтарлықтай өзгерді, олардың 
барлығы Қазақстанға әсер еткендігі сөзсіз.

Әдіснама

Мемлекеттің дін саласындағы саясатының теориялық-әдіснамалық 
бастаулары ретінде материалистік немесе идеалистік монизмнен тазарған 
диалектикалық әдіс колданылған, ол плюрализмге және қоғамдық 
құблыстардың бір-бірімен көп бағытты байланысына негізделген. Сонымен 

Дінтанулық және исламтанулық зерттеулер
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қатар мемлекеттік саясаттың рухани, әлеуметтік-мәдени, этно-саяси баста-
уларына, әсіресе мемлекеттің заирлылығын айқара ашатын діни конфесси-
ялармен ара-қатынастарына талдау жасалған. 

Негізгі бөлім

Ғаламдық процесстердің тікелей әсерлерінен соңғы жылдары еліміздің 
рухани өмірінде, қоғамдық санасының қалыптасуында көптеген серпілістер 
болып, олардың барлығы азаматтардың дүниетаным жүйесіндегі діннің 
рөлін айтарлықтай жоғарылатты. Осылардың дәлелі ретінде халық 
арасындағы, әсіресе жастар арасындағы дінге бет бұрушылардың тұрақты 
өсу динамикасы көрініс тауып отыр. Кейбір деректерге сүйенетін болсақ, 
бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам 
министрлігінің мәлімдемелеріне көз жүгіртсек, онда биылғы жылдың 20-
шы сәуіріндегі зерттеулерде, Қазақстан азаматтарының 81% өздерін дінге 
сенушілерге жатқызған, ал 19% өздерін атеистерміз деп есептейді [Тураба-
ев, Б. & Құдайкулов, Т. 2017, 5 б.].

Қоғамның рухани өмірінің өте күрделі бағыты болып саналатын осы про-
цеске ерекше көңіл бөлген Елбасы Н.Ә. Назарбаев өзінің «Тәуелсіздігіміздің 
бес жылы» атты кітабында: «Бүгін адамзат баласының дамуы үшін тек 
материалдық емес, руханиынтаның бар болуы қажет. Қоғамдық сананың 
өзгеруінің негізіндегі құндылықтардың қайта қаралуына, ескі идеологиялық 
жүйенің құлдырауынан туындағын моральдық вакуум тұрғысынан қарасақ, 
адамдардың терең ойларға итермелеу, жас ұрпақты ұлттық рухани және 
мәдени құныдылықтарына, бүкіл әлемдік өркениетке бейімдеу өте маңызды 
іс болып табылады» [Назарбаев 1996].

Егемендіктің алғашқы кезеңдерінде діни ұйымдарға берілген шексіз 
еркіндіктер Қазақстан Республикасында көптеген мемлекетке тиімсіз 
құбылыстарды әкеліп, діни ұйымдар көбейді және олардың қоғамда бо-
лып жатқан процестерге кері әсерлері ұлғайды, діни көшбасшылардың 
абыройлары күшейіп, сонымен қатар, мемлекет үшін дәстүрлі емес діни 
құрылымдар пайда болды. Осының барлығы рухани саладағы түбегейлі 
жаңа жағдайлардың қалыптасуына әсер етті. Сондықтанда мемлекет діни 
бірлестіктер мен ұйымдарды мемлекеттік тізімнен өткізуге мәжбүр болды.

Мемлекеттің осы бағыта жүргізген тиімді іс-әрекеттерінің нәтижесі 
ретінде бүгін елімізде дәни ұйымдар мен мемлекеттің арасында оңтайлы 
әрі қолайлы өмір сүру жағдайы қалыптасқан, қазір елімізде 130 этникалық 
және 18 конфессиялық топтар өмір сүруде. Сондықтанда конфессияаралық 
қарым-қатынастың қазақстандық моделінің негізінде қалыптасқан 
бейбітшілік пен келісім, дін және мәдениетаралық диалог әлемдік эталон-
мен өзге елдерге үлгі ретінде әділ бағасын алып отыр [Электронды ресурс, 
2011].

Сапаров Б. Қазақстандағы конфессияаралық қатынастардың қағидаттары



150     Адам әлемі | 1 (79) 2019

Еліміздің мемлекеттік саясатындағы діни және рухани прогрестің 
бостандығын қамтамасыз етуге бағытталған көптеген іс-шаралар жүзеге 
асырылуда. 

Оған нақтырақ тоқталатын болсақ, қазіргі дін саласындағы мемлекет 
саясатының басты мақсаты азаматтық қоғамды одан әрі қарай қалыптас-
тырып, конфессиялар арасындағы бейбітшілікті қамтамасыз ету және діни 
тұрақтылықты сақтай отырып, мемлекетіміздегі зайырлыадамгершілік 
нор-маларынанегізделген қағидаларды өмір шындығына айналдыру, 
cонымен бірге ар-ождан бостандығы құқықтарына кепілдік беру болып 
табылады.

Осыларды жүзеге асыру барысында елімізе төмендегідей 
міндеттерді көрсетуге болады. Олардың ең бастылары «Діни қызмет 
және діни бірлестіктер туралы» Заңының ережелерін қатаң жүзеге 
асыру негізінде діни бірлестіктермен конструктивті өзара әрекетгестік 
пен ынтымақтастықты іске асыру. Сонымен қатар, Қазақстанда 
діни экстремизм мен терроризмге қарси іс-қимыл жөніндегі жаса-
лып жатқан мемлекеттік бағдарламасын жан-жақты жетілдіріп, оның 
өміршеңдік мүмкіндіктерін күшейту. Одан әрі қарай бүгінгі қоғамдағы 
конфессияаралық келісімді одан әрі жандандырып, рухани өмірдегі 
жетістіктермен толықтыру, Конституция мен мемлекет заңдарына сәйкес 
қоғам санасында зайырлы мемлекет принциптерін жетілдіре отырып, 
оның өміршең қағидаттарын қалыптастыру.

Осы іс-шаралардың негізінде дін саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру келесі қағидаттарын белгілеуге болады. Олар:

Мемлекетті діннен бөлу қағидаты, яғни мемлекетгік-конфессиялық 
қарым-қатынастың тұрақты тепе-теңдігін қамтамасыз ететін конфессия 
әрекетінің құқықтық және заңнамалық реттелуін, діни ұйымдардың заңды 
қызмет атқаруын және олардың заң алдындағы теңдігін жүзеге асыратын 
іс-шараларды құрайды. Соның ішіндегі маңыздылардың бірі мемлекетті 
діни ұйымдарынан бөлу қағидаты, яғни дін ұйымдары мен сенушілерді 
қоғамдық өмірден алшақтатуын болдырмауын атап айту керек. Мемле-
кет сенушілерді толыққанды Қазақстан азаматтары деп есептейді, ал діни 
бірлестіктерді мемлекеттің әлеуметтік құрылымының ажырамас бөлігі деп 
санайтынын әрқашанда ашық жариялы түрде айтып отыруы керек және 
сөзбенен істің арасында алшақтық болмауы қажет.

Бұл бағыттағы тағы бір басты қағидат сенім бостандығы мен ар 
бостандығы қағидатын жүзеге асыру индивидуалды түрде немесе діни 
бірлестіктер құру арқылы болуы мүмкін. Сонымен бірге, ар және сенім 
бостандығы Қазақстан азаматтарын ғана емес, елімізде өмір сүріп жатқан 
кейбір шетелдіктер мен ел аумағында заңды тұратын азаматтығы жеке 
тұлғаларға кепілдік берілу болып табылады. 
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Ал келесі қағидат мемлекеттің бейтараптық сақтау қағидаты, негізгі 
қағидаттардың бірі бола отырып, діни бірлестіктердің ішкі қызметіне 
мемлекеттің араласуына жол берілмейтінін жүзеге асыруға әрекеттенеді.

Тағы да маңызды қағидат – діни бірлестіктер теңдігі қағидаты – 
конфессиялардың барлық құқыктары мен міндеттерін жүзеге асыруға мем-
лекет тарапынан бірдей және қолайлы жағдай жасалынатынын білдіреді 
және барлық тіркелген діни бірлестіктердің заң алдында теңдігіне кепілдік 
береді, оның өмір шындығына айналдырады.

Қазақстан Ата Заңы діни, этникапық немесе басқа да негізде бойынша 
кемсітушілікке тыйым салады. Сондай-ақ, қолданыстағы заңнама тікелей 
заңмен көзделген негіздерден бөлек, діни қызметке шектеулер салынуға 
болмайтынын анықтайды, оның жүзеге асыру жолдарын көрсетеді.

Дегенмен, діни бірлестіктердің қызмет ету еркіндігі шексіз емес 
екендігін түсінген жөн. Мысалы, Конституцияның 22-бабына сәйкес, ар 
бостандығы құкығы мемлекет алдындағы жалпы адамдық және азаматтық 
құқықтар мен міндетгерге байланысты болмауға немесе оларды шектемеу-
ге тиіс. Бұл проблема бойынша мемлекет басшысы 2010 жылдың 26 мамыр 
күні өткен Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің алдында сөйлеген 
сөзінде, Қазақстанда қоғам діннен бөлек емес, сондықтан мемлекет осы 
саладағы қоғамдық қатынастарды реттеуде ат салыспай тұра алмайды деп 
атап өткен болатын.

Аталмыш міндеттерді, мақсаттар мен қағидаларды іске асыра және 
халықтың ішкі бірлігін нығайта отырып, еліміз жаһандық халықаралық ба-
стамалар бастамашысы болғанын айта кету керек.

Сондықтан, Астанада 3 жыл сайын (2003 жылдан бері) көрнекті дін бас-
шылары мен түрлі конфессиялар өкілдері қатысатын әлемдік және дәстүрлі 
діндер лидерлерінің съезі осының айғағы деп есептейміз. Қазіргі күнге 
дейін 5 съезд (2003, 2006, 2009, 2012, 2015) өткенін әлем жұртшылығы 
біледі. Ал енді кезекті әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының VI 
съезі 2018 жылдың 10-11 қазанында Елордада өтеді деп шешілді. Алдағы 
форумның негізгі тақырыбы ретінде «Діни көсбасшылар қауіпсіз әлем 
үшін» тақырыбы таңдалды.

Қорытынды

Қорыта айтқанда, елімізде түрлі этностар мен конфессиялардың бейбіт, 
қатар өмір сүруін қамтамасыз ететін ұлттық саясаттың бірегей тәжірибесі 
жинақталғанын атап өткіміз келеді. Сонымен қатар, этносаралық келісімнің 
қазақстандық моделі нәтижелілігінің басты факторы ретінде бір адамның 
құқықтарын бұзу арқылы екінші адамға артық жағдай жасалуына жол 
бермейтін, мемлекетте тұратын этникалық топтардың мүдделер тепе-
теңдігінің сақталуын айтға болады.
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Қазіргі таңда діни және этникалық негіздегі қақтығыстардың орын 
алуы, мәдени, әлеуметтік, саяси құқықтардың шектелуі, конфессиялық 
немесе діни белгілері бойынша кемсіту, діни экстремизм мен терро-
ризм халықаралық қатынастардағы шиеленісті жағдайдың өсуіне және 
мемлекеттің саяси жүйесіндегі тұрақсыздықтың орын алуына себеп болуы 
мүмкін екенін білу маңызды деп санаймыз.

Қазіргі Қазақстанда жүргізілген әлеуметтанулық зерттеулердің 
нәтижелері бойынша дін саласындағы мемлекет саясатын ел азаматтарының 
86% қолдайтынын көрсетті. Осылайша, азаматтардың діни бостандық 
құқықтарының қамтамасыз етілуі, этнос және конфессия аралық келісімнің 
нығаюы мен сақталуы, сонымен қатар, зайырлылық қағидасының негізіндегі 
дін саласындағы мемлекеттік саясаттың тиімді жүзеге асырылып жатыр 
деп айтуға болады. Сонымен бірге, оны қолдап отыру мемлекет тарапынан 
ғана емес, азаматтық қоғам, соның ішінде діни қоғамдар тарапынан да күш 
салынуын талап етеді.
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Резюме

Сапаров Б. Принципы межконфессиональных отношении в Казахстане 
Соотношение религии и политики - одна из наиболее актуальных и острых 

тем религиоведения. Политика обусловлена, прежде всего, экономическими ин-
тересами людей. Социальные слои и группы, обладающие богатством и властью, 
используют силу государства в интересах сохранения и упрочения своего положе-
ния. Стремление к власти - одно из сильнейших влечений человека, выходящее за 
рамки материальных интересов и сопряженное с мощными эмоциональными пе-
реживаниями. Политические интересы и настроения способствуют объединению 
и разделению людей. Государственная власть принуждает граждан к повиновению 
и опирается на насилие. Она располагает для этогоправоохранительной системой, 
армией, государственным аппаратом и другими мощными инструментами навя-
зывания своей воли и подавления возможного сопротивления. Общее между по-
литикой и религией заключается в том, что обе сферы являются областью регули-
рования связей и отношений между людьми. Но не менее существенны и различия 
между ними. Для политики сугубо «мирские», властные интересы и цели имеют 
самодовлеющее значение, они специфичны в каждой стране и регионе. 

Ключевые слова: религия, конфессия, религиозные объединения, межкон-
фессиональные отношения, религия, политика государства в религиозной сфере, 
свобода личности, религиозная ситуация

Summary

Saparov B. Principles of Interconfessional Relations in Kazakhstan
The correlation of religion and politics is one of the most urgent and urgent topics 

of religious studies. Politics is primarily due to the economic interests of people. Social 
strata and groups that possess wealth and power use the power of the state in order to 
preserve and consolidate their position. Striving for power is one of man’s strongest 
drives, going beyond material interests and coupled with powerful emotional experiences. 
Political interests and sentiments contribute to uniting and dividing people. State power 
compels citizens to obey and relies on violence. It has for this purpose a law enforcement 
system, an army, a state apparatus and other powerful tools for imposing its will and 
suppressing possible resistance. The common thing between politics and religion is that 
both spheres are the area of   regulation of connections and relations between people. 
But the differences between them are no less significant. For politics, purely “secular”, 
power interests and goals are of a self-sufficient importance, they are specific in each 
country and region.

Keywords: Religion, Confession, Religious Associations, Interfaith Relations, 
Religion, State Policy In The Religious Sphere, Personal Freedom, Religious Situation.
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Заур Джалилов, Болатбек Батырхан (Алматы, Казахстан)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ И ИСЛАМСКАЯ 
ОППОЗИЦИЯ В ИРАНЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИСКУРС

Аннотация. В настоящее время во всех постсоветских республиках, в условиях 
обретенной ими независимости, продолжаются радикальные социально-экономиче-
ские и политические изменения, необходимость которых диктуется самой жизнью. 
Одновременно с проведением социально-экономических и политических преобразо-
ваний происходит процесс переоценки ценностей, ряда концептуальных положений 
различных идеологических теорий и взглядов, что, несомненно, является закономер-
ным явлением. И это вполне понятно, ибо любое образование нового независимого 
государства, как исторического явления, характеризуется своей уникальностью и не-
повторимостью. В этом случае как никогда решающее значение приобретает способ-
ность к самоанализу, точность прогноза и восприятию исторического опыта.

В данной статье в качестве объекта изучения взята исламская оппозиция в 
системе государственного правления династии Реза-шах Пехлеви. Иран, как и Ре-
спублика Казахстан, является республикой, с мощным культурным субстратом, на-
селенной множеством народностей, религиозных и племенных групп, находящих-
ся на различных уровнях социально-экономического и культурного развития. Она 
представляет весьма значительный теоретический и практический интерес для 
понимания основных тенденций и направлений в решении религиозного вопроса 
другими странами, в том числе Казахстаном. Иран входит в число крупнейших 
мусульманских стран, где можно было наблюдать сильное влияние исламских по-
литических партий на общественно-политическую жизнь.

Ключевые слова: Ислам, оппозиция, династия, меджлис, улемы, шииты, мо-
нархия, политика, идеология 

Введение

Иран всегда являлся центром, вокруг которого формировались между-
народные отношения, где решались важнейшие социальные, политические 
и культурные вопросы судеб всех мусульманских стран. Для Ирана 1940–
1970 гг. – «переломный» период в его истории. Узловые этапы обществен-
но-политического развития Ирана тесно были связаны с мировыми эконо-
мическими, политическими и идеологическими процессами. Эта страна в 
своем развитии искала выхода из социально-экономических и политиче-
ских кризисов в социальных, экономических, политических преобразова-
ниях. В 1960–1970 гг. «белая революция» привела не только к социально-
экономическому развитию страны, но и к резкому обострению социальных 
противоречий, ставших одной из причин перехода к теократической форме 

Религиоведческие и исламоведческие исследования


