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ӘОЖ 32:061.234

Наталья Сейтахметова, 
Шолпан Жандосова 

«ДІНИ ЭКСТРЕМИЗМ» 
ФЕНОМЕНІН ЗЕРТТЕУДІҢ 

ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСНАМАЛЫҚ 
АСПЕКТІЛЕРІ

Аннотация. Қазіргі кезде діни экстремизм ғылыми және әлеуметтік дис-
курста маңызды орынға ие болып отыр. Діни экстремизм құбылысымен пай-
да болған мәселелерді талқылау ғылыми және бұқаралық басылымдарда, теле-, 
радиобағдарламаларда белсенді түрде жүзеге асуда. Аталмыш құбылысқа 
қатысты белсенді пікірталастардың орын алуы оны қарастырудың қажеттілігі мен 
өзектілігін көрсетуде.

Түйін сөздер: діни экстремизм, дін, қоғам, мемлекет, қылмыс.

Діни экстремизм мен экстремистік ұйымдар мәселелерімен көптеген 
шетелдік зерттеушілер айналысқан, алайда, аталмыш құбылыстардың 
күрделілігі мен құбылмалылығы себебінен: экстремизмнің тарихи 
өзгермелілігі және көптүрлілігі, сондай-ақ осы құбылысты зерттеушілердің 
өздерінің идеологиялық көзқарастары, саяси-идеялық және әлеуметтік-
философиялық ұстанымдары мен таңдауларының ықпалынан діни 
экстремизмді объективті тұрғыдан қарастыру қиындыққа толы болып отыр.

Осы орайда, діни экстремизм ұғымын жан-жақты талқылап түсіндіру 
мақсатында жалпы экстремизм ұғымына тоқталып өткен жөн. Қазақстандық 
саяси, дінтану, құқықтану салаларына қатысты ғылыми әдебиеттерді 
талдау арқылы діни экстремизм құбылысына қатысты нақты түсінік 
қалыптаспағандығын көруге болады.

Егер экстремизм сөзінің этимологиясына үңілсек, «экстремизм» сөзінің 
нақты мағынасы ХХ ғасырдың өзінде пайда болды. Қазіргі таңда экстре-
мизм шектен шыққан радикалдық ұстаным (бағыт) ретінде түсініледі. Экс-
тремист – біржақты көзқарасты (ұстанымды) берік ұстанып, қоғамдық 
қатынас тұрғысынан шектен шығатын қимылдарға дайын адам, ол өзінің 
саяси көзқарасы бойынша солшыл немес оңшыл болуы мүмкін.

Бірқатар сарапшылар экстремизм ұғымының бастауын саяси мүдделерді 
жүзеге асыру мақсатынан туындағандығын негізге ала отырып, «діни экс-
тремизм» ұғымына да біржақты саяси мақсаттарды жүзеге асыру құралы 
ретінде қарастыруды ұсынады. Сол себепті, діни экстремизмнің пайда болу 
себептері мен белгілерін талдау арқылы оны саяси ғылым санаты ретінде 
қарастыруға ұмтыламыз.
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«Діни экстремизм» ұғымы екі құрамдастырушы – экстремизмнің өзі 
мен діннің қатысуы арқылы тұжырымдалады.

Экстремизм термині латынша шектен шығушы, яғни нақты тұлғаның, 
адамдар тобының, қоғамдастықтың нақты парадигмада орныққан моралдық 
нормаларға, салт-дәстүрлерге, құқық қорғау қатынастарына қайшы іс-
әрекеттері дегенді білдіреді.

Экстремизм нақты іс-әрекеттер арқылы жүзеге асатынын атап өткен 
жөн. Және ол адам өмірінің барлық салаларында тұлғааралық байланы-
старда, қоршаған ортамен қатынастарда, саясат, дінге қатысты орын алады. 
Экстремизм өз мәнінде «агрессия» және «қылмыс» ұғымдарын қамтиды. 
Алайда, агрессия саналы әрі бейсаналы болатын болса, экстремизмге мо-
тивация тән. Сол себепті, экстремизм адамдарға қатысты орын алатын 
әлеуметтік құбылыс әрі зорлық көрсетуге бағытталған тәрбиенің немесе 
сыртқы факторлардың тұлғаға кері ықпалынан пайда болатын салдар бо-
лып көрінеді. Мысалы, заманауи ғылымда экстремизмнің пайда болуына 
ықпал ететін:

- әлеуметтік психологиялық және өнегелік (өзгелердің пікірлерімен 
санаспаушылық, айналадағы жағдайды дұрыс пайымдай алмаушылық), 
психологиялық тұрақсыздық (шектен тыс психологиялық белсенділік, тез 
қабылдаушылық немесе жастық максимализмі, бұлардың барлығы тек ар-
найы жағдайларда немесе өзге факторлармен қатынасқа түскен кезде ғана 
пайда болады);

- әлеуметтік-экономикалық (материалдық жағдайының төмен болуы, 
әлеуметтік теңсіздік);

- идеологиялық (жалпы идеологияның әлсіздігі немесе болмауы);
- жұмыспен қамсыздандыру;
- әлеуметтік тарихи (репрессиялар салдары, соғыс, гуманитарлық 

апаттар, т.б.) факторларды көрсетеді [1]. 
Жоғарыда берілгендерден байқалғандай, экстремизмнің генезисін 

талдаудан: аталмыш құбылыстың орын алуына қарапайым мүдделердің 
қақтығысы мен саяси, экономикалық, әлеуметтік, конфессионалдық 
сипаттағы қайшылықтар негіз бола алады деген тұжырым жасауға болады.

Қоғамдағы кез келген топтардың аталған мүдделерді (саяси, 
діни, этностық және т.б.) қандай да бір себептермен қанағаттандыру 
мүмкіндіктерінен айырылуы оларды өз мүдделерін жүзеге асыруда шек-
тен тыс әдістерді қолдануға, яғни экстремистік әрекеттерге итермелейді. 
Осы тұста қырғыз сарапшысы М. Койчукуловтың: «экстремизмнің пайда 
болу табиғаты наразылық: саяси режимге көңіл толмаушылық, әлеуметтік 
теңсіздік, кейбір әлеуметтік, нәсілдік топтар мен конфессиялардың 
қоғамдағы орындарына көңіл толмаушылықтар сипатында көрініс табады», 
– деп айтқаны орынды көрінеді [2].

Сейтахметова Н., Жандосова Ш.  Діни экстремизмді зерттеудің...
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Қазіргі әлемдегі білім философиясы, дін және ғылым

Сонымен қатар орын алатын қақтығыстардың барлығы бірдей 
антиәлеуметтік, зорлықшыл, заңға қайшы фомада болмайды. Оларды нақты 
экстремистік немесе экстремистік емес деп бөлу үшін экстремизмнің нақты 
критерийлерін анықтау қажет. Экстремизм критерийлерін анықтаудағы ба-
сты мақсат тек қоғамға қайшы, заңсыз әрекеттердің орын алуына себепкер 
болатын деструктивті идеялардың (дiни өшпендiлiктi немесе алауыздықты 
қоздыратын) алдын алу үшін ғана емес, сондай-ақ оларды осы критерий-
лерге жатпайтын идеялардан ерекшелеу үшін де қажет. Мұнда экстре-
мизм критерийлерін тізбелеудің нақты бірыңғай жүйесі жоқ екендігін, әр 
сарапшы-ғалым өз критерийлер тізімін ұсынатындығын ескерткен жөн. 
Экстремизмнің критерилерін көрсеткен шетел сарапшыларының ішінен 
ресейлік М. Красновтың:

- адамдарды таптық, мүліктік, нәсілдік және діни белгілері бойынша 
бөлу;

- жоғары конституциялық құндылық ретіндегі адам құқықтарын жоққа 
шығару;

- ашық плюрализм, идеяларды ашық таратумен алмасу мүмкіндіктерін 
жою;

- мемлекеттік идеология ретінде жалғыз идеологияны орнықтыру 
сияқты критерийлеріне тоқталып өтуге болады [3]. 

Әрине, жоғарыда берілген критерийлер экстремизмді бағалау тәсілдері 
мен амаладарының объективтілігін бере алмайтыны анық, дегенмен, экс-
термизм құбылысын тиімді анықтаудың құралы ретінде қолдануға бо-
лады. Оның негізгі қағидаты адам, қоғам және мемелекет мүдделері мен 
құқықтарын қаматамасыз етуге қауіп төндіретін әрекеттер, көзқарастар 
мен идеяларды бағалау белгісі болып табылады. Мысалы, Ш. Акинердің 
пікірінше, экстремистер қатарына «өз идеяларын тек жеке өмірінде ғана 
емес, мүмкін болатын заңдық, заңсыз шеңбердегі әдістер арқылы қоғамға 
таңуды қалайтындар жатады» [4]. 

Жоғарыда берілген көзқарастарды талдай отырып, келесідей екі 
тұжырым жасауға болады. Біріншіден, қоғамның кейбір топтары немесе жеке 
тұлғалары өз мүдделерін радикалды түрде қорғаулары қоғам мен мемлекеттің 
мүдделері мен құқықтарын сақтауға қауіп төндіретіндей болған кезде ғана 
шынайы экстремизм көрінісі туралы айтуға болады. Екіншіден, орын алған 
көріністерді экстремизмге жатқызу үшін нақты критерийлердің болуы 
қажет, өйткені ол экстремизммен күресті өзге көзқарастағылармен күреске 
айналмауынан, плюралистік пікірлердің сақталуы мен ар-ождан және діни-
сенім бостандықтарының сақталу қағидаттарының бұзылуынан сақтайды. 
Сондай-ақ экстремизмнің антиқоғамдық және антидемократиялық сиап-
ттарын ескере отырып, экстремизмге қарсы күрестің уақытылы әрі тиімді 
жүзеге асуы мемлекет қауіпсіздігі мен оның азаматтарының бостандықтар 
және құқықтарының сақталуына кепіл болады. 
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Ал мемлекет пен қоғамның экстремизм көріністеріне қарсы 
қимылдарының сапалы түрде әрі дер кезінде жүзеге аспауы мемлекеттің 
әлеуметтік-саяси жүйесінің құлдырауына әкеледі. В. Зорин және Э. Паин 
сынды Ресей сарапшылары экстремизм құбылысына қарсы уақытылы жүзеге 
асырылмаған қызметтің салдарын: 

- саяси салада еріктілік айтарлықтай ұлғаяды, яғни шын мәнінде, мар-
гиналды болып табылатын саяси күштер беделге ие болады, салдарынан 
саяси этиканың жалпы деңгейі төмендеп, оның ықпалы барлық қоғамдық 
өмірге таралады; 

- қоғамда төзімсіздік ахуалы күшейеді, салдарынан саяси жүйенің 
тұрақтылығы азаяды; 

- зорлыққа жол беріледі және ол мақсатқа жетудің таңдаулы әдісі 
ретінде көрініс табады. Бұл әсіресе жастарға кері әсер етеді, өйткені олар 
идеялық астар мен соңғы нәтижелерге қарамастан түбегейлі қимылдарға 
және мұндай қимылдарды романтизациялауға жақын болады. Бұл жағдайды 
экстремистік қозғалыстардың идеологтары мен ұйымдастырушылары 
тиімді қолдана отырып, «идея үшін» кез келген террористік актіге немесе 
қылмысқа дайын тұратын фанатиктерді қалыптастырады; 

- соңында үрей азаматтық өмірдің өзегіне айналады, ал бұл елдегі сая-
си ахуалды тұрақсыздандыруға қажет қолайлы жағдай болып табылады деп 
көрсетеді [5]. 

Осылайша, экстремизмге қарсы шараларды уақытылы жүргізу арқылы 
мемлекет мемлекеттік жүйелердің қалыпты қызметі мен тұлғаның, қоғамның 
мүдделері, бостандықтары мен құқықтарын қаматамасыз етіп қана қоймай, 
жалпы алғанда, мемлекеттің ұлттық мүдделері мен қауіпсіздігін қорғайды. 
Шын мәнінде, экстремизмге қарсы күрестің тиіміділігі оның орын алуына 
себеп болатын көріністерді уақытылы шешуге тікелей байланысты. 

Бұдан діни экстремизм мәселесі әлем мемлекеттерінің саяси, 
экономикалық даму деңгейлеріне қарамастан бірдей өзекті болып отыр. 
Экстремизмнің әлеуметтік-экономикалық, саяси, діни, экологиялық және т. 
б. мәселелерді шешу құралы ретінде кез келген қоғамда, мемлекетте, соның 
ішінде саяси тұрақты, экономикалық дамыған мемлекеттерде де пайда болу 
көріністерін әлем тәжірибесі көрсетіп отыр. 

Сондай-ақ аталмыш әлемдік тәжірибе қоғамның экстремизмді 
қабылдау деңгейінің жоғары болу көрінісі «өтпелі кезеңдегі мемлекеттер-
де» жоғары екендігін көрсетіп отыр. Қысқа уақыт мерзімі ішінде саяси және 
экономикалық жүйесін қайта қалпына келтіру жағдайын өткерген елдерде 
деструктивті ағымдардың, соның ішінде экстремизм көріністері жиі орын 
алатындығы байқалады.

Әр мемлекет пен қоғам үшін экстремизмнің пайда болу себептері 
әртүрлі, олар субъективтік және объективтік жайттарға қатысты болады. 
Дегенмен, экстремизмнің пайда болуы мен таралуына қажетті базистік 
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жағдайлар анықталған, олар барлық қоғам мен мемлекеттерге сәйкес келеді. 
Мысалы, Д. Ольшанский, заманауи шарттылықтарда экстремизмнің пайда 
болуына ықпал ететін: әлеуметтік-экономикалық дағдарыстар, халықтың 
басым бөлігінде өмір сүру деңгейінің төмендеуі, саяси институттар мен 
билік құрылымдарының шұғыл деформациялануы, олардың қоғамдық 
дамуға қатысты қордаланған мәселелерді шеше алмауы, саяси режимнің 
тоталитарлық сипатта болуы, билік тарапынан оппозицияны басу, өзге 
пікірдегілерді бақылау, ұлттық негіздегі езгі, жекелеген топтардың өз 
мүдделерін шешуге ұмтылыстары, лидерлердің саяси амбициялары және 
т.б. факторларды айқындайды [6]. 

Мұндай фаткорлардың жиынтығы қандай да бір экстремистік актінің 
орын алу себебін түсіндіріп бере алмайды, өйткені экстремизм көрінісі орын 
алған әр қоғамда, мемлекетте өзіндік ерекшелікке ие факторлар әсер етеді. 
Алайда, жоғарыда берілген факторлық талдау қазіргі қоғамда экстремизмнің 
пайда болуы туралы жалпылама түсініктерді қалыптастырады. Көрсетілген 
негізгі себептерді жиынтықтай келе, экстремизм үздіксіз жалғасып оты-
ратын саяси тұрақсыздық кезінде, мемлекеттік институттардың әлсіздігі, 
сондай-ақ экономикалық дағдарыс жағдайларында белсенді бола бастай-
ды деген тұжырым жасауға болады. Кейбір зерттеушілер өздері ұсынатын 
негізгі факторлардан бөлек экстремизмнің пайда болуы мен таралуына жа-
нама түрде әсер ететін факторлар тобын ұсынады. Мысал ретінде оларға: 
«экстремизм көріністерімен күресетін мемлекеттік немесе халықаралық 
жүйелердің тиімсіздігі; тұрғындардың, олардың кейбір топтарының саяси 
және құқықтық мәдениетінің төмен болуы; мемлекетаралық қатынастардың 
нашарлауы, әлеуметтік шиеленістердің күшеюі және т.б.» жатады [7]. 

Берілген себептерді саралай отырып, жалпы әлеуметтік теңдік орнаған, 
экономикалық игіліктердің теңдей бөлінуі жүзеге асқан, яғни қоғамның 
барлық мүшелеренің мүдделері теңдей сақталған қоғамда экстремистік 
көріністердің орын алу мүмкіндігі азаяды немесе жоғалады деген пікір 
білдіруге болады. Бұл пікір бір жағынан утопиялық сипатқа ие, өйткені 
экстремистік көріністер орын алған елдегі саяси, экономикалық-әлеуметтік 
ахуалдың төмендейтіні өздігінен белгілі. Сол себепті, адамзаттың созылма-
лы ауруына ұқсаған экстремизм көрінісін түбегейлі жою мүмкін емес бо-
лып көрінеді. Сондықтан оның қаупін төмендету жұмыстары жүргізіледі, 
мұндай жұмыстар үнемі туындап отыратын экстремизм себептерінің алдын 
алу секілді шараларды үнемі жүргізуді талап етеді. 

Экстремизмнің критерийлері мен пайда болу және таралуына жағдай 
жасайтын себептерге қатысты жалпы түсініктерге тоқталғаннан кейін, 
оларды ескере отырып, экстремизмге нақты дефиниция беру қажеттілігіне 
тоқталамыз. 

Айтылып өткендей, экстремизм туралы біржақты ортақ анықтаманың 
жоқ екендігін атап өткен жөн. Ұлттық және өзге де мүдделердің қайшылықта 
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болуы себебінен және оларды іс жүзінде үйлестірудің мүмкін еместігін 
ескере отырып аталмыш терминдерге ортақ анықтама жасаудың тиімсіздігі 
мен мүмкін еместігін анықтауға болады. Экстремизмнің, сондай-ақ өзге де 
мәндес терминдердің, ең алдымен, терроризм терминін анықтауға бірыңғай 
тәсілдің қалыптаспауы, бірақатар елдердің, саяси институттардың, жеке 
сарапшылардың экстремизмді бағалауды саясиландыру салдарынан деген 
тұжырым жасауға болады. Әр тарап аталған құбылысты анықтауда орын 
алған жағдайды өзіндік тұрғыдан, яғни өзіндік мүдделер мен қауіпсіздік 
тұрғысынан бағалайды. Бір тарап үшін экстремизм ретінде анықталған 
көрініс, екінші тарап үшін қауіп төндірмеуі мүмкін,тіпті, оның қандай да 
бір мүдделері үшін ыңғайлы болуы ықтимал. 

Айтылғандарды тұжырымдай келе, экстремизм құбылысына ортақ, 
бірыңғай анықтама берудің мүмкін еместігін ескере отырып, экстре-
мизм – мемлекет пен қоғамның қалыптасқан ортақ саяси, әлеуметтік, 
идеологиялық негіздерін түбегейлі өзгертуге бағытталған идеялар, 
әрекеттер, көзқарастардың көрінісі. Олар тұлғаны, қоғамның және 
мемлекеттің құқықтары, мүдделері мен бостандықтарын қамтамасыз ету 
мен қауіпсіздігін қорғауға ауқымды қатерлер туындатады деп анықтауға бо-
лады. 

Әдебиеттер

1 Социологическая энциклопедия. – М.: Мысль, 2003. – Т.2. – С.799.
2 Койчукулов М. Факторы религиозного экстремизма // Казахстан-Спектр. – 

2002. – № 4(22). – С. 10.
3 Краснов М.А. Политический экстремизм и права человека // http://www.

memo.ru/hr/radio/rnd-tbl.html.
4 Акинер Ш. Экстремизм: глобальный феномен // «Религиозный экстремизм 

в Центральной Азии» Материалы международной научно-практической конфе-
ренции. – Душанбе: Деваштич, 2002. – С. 19.

5 Зорин В., Паин Э. По ту сторону свободы // Независимая газета. – 2003, 
февраль 12.

6 Ольшанский Д. Психология террора. – СПб.: Питер, 2002. – С. 225.
7 Авдеев Ю.И. Терроризм как социально-политическое явление. Современ-

ный терроризм: состояние и перспективы / под ред. Е.И. Степанова. – М.: Эдито-
риал УРСС, 2000. – С. 40-41.

Сейтахметова Н., Жандосова Ш.  Діни экстремизмді зерттеудің...



112     Адам әлемі | 2(64) 2015

Қазіргі әлемдегі білім философиясы, дін және ғылым

Резюме

Сейтахметова Н.Л., Жандосова Ш.М. Теоретико-методологические 
аспекты исследования феномена «религиозный экстремизм»

В данной статье авторы на основе теоретико-методологического анализа рас-
крывают сущность, природу, причины появления феномена «религиозный экстре-
мизм». Также, дано авторское определение концепта «религиозный экстремизм» в 
современных социально-политических реалиях, согласно которому «религиозный 
экстремизм – это радикальное феноменологическое проявление установки на не-
толерантное сознание, нетолерантное мышление с целью кардинального измене-
ния сознания общества и политического строя».

Summary

Seitakhmetova N.L., Zhandossova Sh.M. Theoretical and Methodological 
Aspects of Research of a Phenomenon «Religious Extremism»

In this article authors on the based on the theoretical and methodological analysis 
to reveal the essence, nature and causes of the phenomenon of «religious extremism». 
Also, given the author's definition of the concept of «religious extremism» in the 
contemporary socio-political realities, according to which «religious extremism – a 
radical phenomenological manifestation installation intolerant mind, intolerant thinking 
with the aim of a fundamental change in the political consciousness of the society and 
the social order».


