
2 (84) 2020 | Адам әлемі     1

2 (84)·2020

ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ-
ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖУРНАЛ

ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-
ГУМАНИТАРНЫЙ ЖУРНАЛ

1999 ж. шыға бастады

Тiркелген куәлiк № 13395-Ж 
Қазақстан Республикасының 

мәдениет және ақпарат
министрлiгi

Ақпарат және мұрағат комитеті 
22.02.2013 ж. берген 

Редакция алқасы

Н.Л. Сейтахметова (бас редактор)
С.Е. Бейсбаев (шеф-редактор)
А. Сағиқызы (бас редактордың 
орынбасары)
А.Қ. Бижанов
Т.Х. Ғабитов
С.Ю. Колчигин
М.К. Бектенова
З.К. Шәукенова
М.С. Шәйкемелев
Ш.М. Жандосова
Л.Н. Тоқтарбекова (жауапты хатшы)

Редакционная коллегия

Н.Л. Сейтахметова (главный          
редактор)
С.Е. Бейсбаев (шеф-редактор)
А. Сагикызы (зам. главного 
редактора)
А.Х. Бижанов
Т.Х. Габитов
С.Ю. Колчигин
М.К. Бектенова
З.К. Шаукенова
М.С. Шайкемелев
Ш.М. Жандосова
Л.Н. Токтарбекова (отв. секретарь)

Регистрационное свидетельство 
№ 13395-Ж выдано Комитетом 

информации и архивов
Министерства культуры 

и информации Республики 
Казахстан 22.02.2013 г.

Издается с 1999 года

 Адам 
әлемі

Халықаралық редакциялық кеңес
Международный редакционный совет

Нысанбаев А.Н. (кеңес төрағасы, Қазақстан)
Зияуддин Сардар (Великобритания)
Фиерман У. (АҚШ)
Халилов С. (Әзірбайжан)
Мехди Санаи (Иран)
Жумагулов М. (Қырғызстан)
Зотов А.Ф. (Ресей)
Лекторский В.А. (Ресей)
Тощенко Ж.Т. (Ресей)
Кенан Гюрсой (Түркия)
Шермухамедова Н.А. (Өзбекстан)



2     Адам әлемі | 2 (84) 2020

МАЗМҰНЫ                 ●               СОДЕРЖАНИЕ

Философия және қазіргі заман ● Философия и современность
Колчигин С. Феномен сознания: фазы развития................................................................ 3
Shadmanov K. The Origins of a New Style of Thinking in the History of the Language 

of England in XV-XVII Centuries.................................................................... 12
Мадалиева Ж. Әл-Фараби философиясындағы білім тұжырымдамасы 

адамгершілік ізгілік ретінде .......................................................................... 20
Қоғам және саясат ● общество и политика 

Сартаева Р. К вопросу идеологического обеспечения государственной 
политики в РК.................................................................................................. 27

Рякова Е.,
Савчук Е.

Гуманизм и гуманизация как выражение расщепленности 
социального процесса..................................................................................... 38

Касенов Ф.,
Беркенова Г.

О некоторых аспектах влияния социальных сетей и мессенджеров 
на политические процессы в Казахстане......................................................... 46

Қазақ философиясы дискурсы: дәстүр мен қазіргі заман ● 
Дискурс казахской философии: традиция и современность

Косиченко А. Социально-политические и духовно-культурные контексты 
формирования религиозной идентичности.................................................. 55

Қазақстан жаңғыру үрдістерінде: философиялық және саясаттанулық дискурстары ● 
Казахстан в модернизационных процессах: философские и политологические дискурсы

Курмангалиева Г. Казахская идентичность в свете современной модернизации 
Казахстана: социологическое измерение...................................................... 67

Абуов Ә. Жаһандану үдерісінің тарихи және заманауи келбеті................................. 82
Kadyrzhanov R.,
Abdykaimova N.

Education System in the Context of Civil National Consolidation 
in Kazakhstan.................................................................................................... 89

Сағиқызы А.,
Жаңабаева Д.,
Какимжанова М.

Қазақстандық қоғамның жаңғыру жолындағы 
Абайдың гуманистік дүниетанымының маңыздылығы............................... 96

Дінтанулық және исламтанулық зерттеулер ● 
Религиоведческие и исламоведческие исследования

Сандыбаев Ж.,
Орынбаев Е.

Әбу Хамид Әл-Ғазалидің мутазилиттерге қатысты ұстанымы.................. 105

Оқан С.,
Асхатұлы Ж.,
Купешов Қ.

Жәдидшілдік көзқарастың «тәуил» методологиясымен 
сабақтастығы................................................................................................... 113

Есимқұлов Е., 
Сатершинов Б.

Жастардың діни әлеуметтену кезеңдеріндегі діндарлық............................ 122

Сейтахметова Н., 
Жандосова Ш., 
Кельдинова А.

Діни экстремизмнің саяси-құқықтық феномен ретіндегі ұғымы............... 130

Шаукенова З., 
Алтайқызы А.,
Айтуған А.

Қaзaқстaндaғы діни-aғaртушылық жұмыстaр тaрихы................................. 135

Дәстүр. Мәдениет. Өркениет ● Традиция. Культура. Цивилизация
Ошақбаева Ж. Мифологиялық сана – рухани мәдениеттің маңызды бір бөлігі................. 140
Zholomanova A.,
Karipbayev B.

Understanding the Phenomen of Death in Vedic Philosophy............................ 149

Cапарова Д.,
Канагатова А.,
Турарбекова Л.,
Сулейменов А.

Генезис понятия «культурное пространство» казахстанской молодежи: 
историко-культурологический анализ........................................................... 155

                                          біздің авторлар ● наши авторы....................................................... 162



130     Адам әлемі | 2 (84) 2020

ӘОЖ 32:061.234

Наталья Сейтахметова, Шолпан Жандосова, 
Айман Кельдинова (Алматы, Казахстан)

ДІНИ ЭКСТРЕМИЗМНІҢ САЯСИ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ФЕНОМЕН 
РЕТІНДЕГІ ҰҒЫМЫ

Аннотация. Аталған мақалада діни экстремизм феноменіне саяси-құқықтық тал-
дау жасалған. Авторлар «экстремизм», «діни экстремизм» және «діни-саяси экстремизм» 
ұғымдарының анықтамаларын жан-жақты зерттеген. Сонымен қатар, діни экстремизмнің 
негізгі тенденцияларын анықтай отырып, заманауи әлеуметтік-саяси болмыстағы «діни экстре-
мизм» концептіне анықтама берілді.

Түйін сөздер: экстремизм, діни экстремизм, діни-саяси экстремизм, саяси-құқықтық фе-
номен.

Кіріспе
«Діни экстремизм» ұғымы бүгінгі таңда алуан түрлі ғылымдар салаларында 

талқыланатын ұғымдардың біріне жатады. Мәселен, оның әр түрлі қырларындағы 
түсіндірілуін дінтану, теология, құқықтану, саясаттану және конфликтология 
сияқты ғылымдар төңірегінде қарастырып отыр. Әлбетте, діни экстремизм ұғымы 
– көп кешенді, әмбебап, обьективті, жан-жақты зерттелудің деңгейін қажет етеді.

Діни экстремизмнің саяси-құқықтық феномені және діни зерттеу тақырыбы 
ретіндегі ұғымдарын жан-жақты қарастырған жөн. Діни экстремизм ұғымына 
теориялық анықтама беріп, оның әлеуметтік табиғатын айқындап, саясат мен 
құқықтық салада түсіндірілуін талқылап, сонымен қатар бұл ұғымның дінтанулық 
феномен ретінде, яғни діни зерттеу тақырыбы кеңістігінде қарастырайық.

Алдымен, біздің елімізде діни экстремизмнің проблемалық генезисін терең 
түсіну үшін, бұл ұғымның нені білдіретінін анықтаймыз. Қазақстандағы саясат-
тану, дінтану, исламтану, заң әдебиеттерін талдайтын болсақ, соңғы он жылдықта 
шыққан діни экстремистік әрекетті анықтау, алдын алу және жолын кесу 
мәселелерімен кәсіби айналысатын әртүрлі сала мамандарының бірыңғай базалық 
түсінігі жоқ екенін көруге болады. Бұл тек теориялық деңгейдегі келіспеушіліктерге 
ғана емес, сондай-ақ іс жүзінде құқық қорғау және арнайы қызметтер тарапынан 
жүргізілетін, осы діни экстремизмнің қылмыстық көріністерге қарсы іс-қимылды 
едәуір әлсірететінін білдіреді. «Діни экстремизм» ұғымы екі құрамдас бөліктен 
тұрады – «экстремизм» мен «дін». 

«Экстремизм» ұғымы мынандай ұғымдарға қатысты неғұрлым жалпы: «агрес-
сия» мен «қылмыс». Агрессия саналы және ессіз болуы мүмкін, ал экстремизмге 
әрдайым мотивация жақын. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. 
Назарбаев [2013] халқымызға арналған Жолдауда былай деп айтқан болатын: «Ал-
дымен, біздің елімізде тұрақсыздықтың және діни экстремизммің пайда болуы. 
Екіншіден, кеңінен жайылып жатқан өңірімізде есірткілердің таратуылуының 
тоқтамай жатқаны». 

Осындай басқаларға қиянат жасауы, зорлық-зомбылықтың туындауы тәрізді 
жағдаяттар адамзаттың бейнесінде қалыптасқан, агрессивті әрекеттердің – өзін-

Дінтанулық және исламтанулық зерттеулер 
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өзі және басқалардың талқандауы орын алады. Ал, «қылмыс» терминіне анықтама 
беретін болсақ, біріншіден – қоғамға қауіпті іс-әрекет немесе әрекетсіздік, 
екіншіден – құқық бұзушылық деп анықталады [Ағыбаев 1999].

Осыған байланысты 1999 жылы С.В. Степашин бүгінгі күні біздің барлығымыз 
жат рухани идеалдар мен әдет-ғұрыптардың, моральдік және адамгершілік 
бағдарлардың-ашкөздік, зорлық-зомбылық және қатыгездік мінез-құлықтың 
әдеттегі нормаларына кеңінен таралуының куәсі болып табылатындығымызды 
әділ атап өтті. Құқықтық нигилизм күшейтілді. Этникалық және діни қақтығыстар, 
діни экстремизмнің әртүрлі көріністері өсті [Степашин 1999]. 

Экстремизм қазіргі мағынада «демократиялық конституциялық мемлекет» ұғы-
мына тікелей қарама-қарсы термин. «Экстремизм мен демократия от пен су сияқты 
принципке сәйкес келеді. Олар бір-бірімен татуласпайды», – дейді Экхард Джес-
си. Экстремизм дегеніміз – біз демократияға, нақтырақ айтсақ, демократиялық 
конституциялық мемлекет идеяларына деген дұшпандықты білдіреміз [Бидова  2013].

Экстремизм-жекелеген адамдардың, топтардың, ұйымдардың қоғамдық қыз-
меттегі шектен тыс, радикалдық көзқарастарға, ұстанымдарға және шараларға 
бейімділігі.

Экстремизм қоғамдық сана, қоғамдық психология, мораль, идеология сала-
сына да, әлеуметтік топтар (әлеуметтік экстремизм), этностар (этникалық немесе 
ұлттық экстремизм), қоғамдық бірлестіктер, саяси партиялар, мемлекеттер (саяси 
экстремизм), конфессиялар (діни экстремизм) арасындағы қатынастарға да тара-
лады.

Әдістеме
Мақаланы дайындау барысында авторлар діни экстремизмнің саяси-құқықтық 

феномен ретіндегі ұғымын талдау негізінде құрылымдық-функционалдық және 
компаравистикалық әдіснаманың әдіс-тәсілдері, сонымен қатар феноменологиялық 
талдау әдісі кеңінен қолданылды. 

Негізгі бөлім
Экстремизм әртүрлі,сондай-ақ оның себептерінің туындауы әртүрлі. 

Негізгі себептер: материалдық, идеологиялық, қайта құру және нақты жағдайға 
қанағаттанбаушылық, адамдарға билік ету, белсенді қызметтің жаңа түріне 
қызығушылық, өзін-өзі бекіту, батырлық, өлім қаупінің тартымдылығы. 
Құқық бұзушылардың уәждемесі заңға бағынушы азаматтардың уәждемесінен 
айтарлықтай ерекшеленеді. Экстремистік ұйымдардағы қылмыстық мінез-
құлықтың уәждемесі жеке және топтық болып бөлінеді. Топта болу мінез-құлықтың 
белгілі бір себептерінің туындауына, жаңа мақсаттарды қоюға және ескіден күтуге 
ықпал етеді.

Экстремизм – бұл әлеуметтік құбылыс, ол тек адамдарға ғана тән болуы 
мүмкін. Экстремизм әрқашан концептуалды және идеологиялық болып келеді. 

Экстремизм адамдардың жүріс-тұрысындағы салдары болып табылады, 
ондағы дөрекіліктер, зорлық-зомбылыққа бой беру және агрессивті сыртқы 
факторлардың табыну жатады. Осындай факторларды, қазіргі ғылым үш топқа 
ажыратады: әлеуметтік-экономикалық, мәдени-білім беру және саяси-құқықтық.

Сейтахметова Н., Жандосова Ш., Кельдинова А. Діни экстремизмнің...
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Осылайша, жалпылама анықтама беретін болсақ, экстремизм – шектен тыс 
көзқарастар мен шараларға бейімділік, саяси тұрақтылыққа, мемлекет қауіпсіздігіне 
және егемендігіне, сондай-ақ адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарын 
жүзеге асыруға елеулі қауіп төндіретін және қоғамдағы деструктивті процестерді 
күшейтетін әлеуметтік-саяси құбылыс. Экстремизмнің түрлері: идеологиялық, са-
яси, таптық, діни, нәсілдік, этникалық, ұлттық, ұлтшылдық, әлеуметтік және тағы 
басқалары. 

Қоғамның саяси саласында көрініс тапқан экстремизм саяси экстремизм деп 
аталады, діни салада көрініс тапқан экстремизм діни экстремизм деп аталды.

Соңғы онжылдықта «діни экстремизм» ұғымы кеңірек қолданылады және 
ол зорлық-зомбылықты насихаттайтын осындай діннен шыққан антигумандық 
қызмет деп түсініледі. Алайда, бұл термин тұжырымдамалық қарама-қайшы 
келеді: дін өзі әлеуметтік-мәдени құбылыс ретінде агрессияны алып кете алмайды, 
ал егер алып жүрсе, бұл дін емес, экстремистік ағым мен дін деп атала алмайды.

Діни экстремизм ұғымын жан-жақты айқындайтын болсақ, алдымен 
дінтанушы-теолог ғалымдардың тұжырымдарына тоқталайық. Ең қолайлы дін 
тұжырымындамасын Эмиль Дюркгейм ұсынды, ол «Діни өмірдің қарапайым 
формалары» атты өз еңбегінде былайша айқындаған: «Дін – сенім мен діни 
тәжірибелердің, ортақ наным-сенімдердің біріктіретін жүйесі – шіркеу деп ата-
лынып, бір моральдық қауымдастықты құрайды, ал оларды қабылдайтын барлық 
адамдар» [Арон 1993]. 

Бұл ойды дамыта отырып, «нағыз» діннің екі компоненті бар деген тұжырымға 
келуге болады: бұл, бір жағынан, идеология (мифология), ал екінші компонент – 
осы идеялар мен дәстүрлерді сақтаушылар. Егер бұл компоненттердің бірі жоқ 
болса, дін – «өлі дін» деп есептелінген.

Діни экстремизмді бір мағынада анықтау мүмкін емес. Саяси және құқық 
қолдану практикаларының тиімділігі – «діни экстремизм» ұғымына нақты 
анықтама беруімен тікелей байланысты. Діни экстремизмнің жалпы сипаттамасын 
беретін болсақ, діни экстремизм – бұл:

Біріншіден, діни идеологияның және қызметтің ерекше радикализмге бағыт-
талған түрі (агрессиялық, деструктивті сипаттағы мақсаттары мен қызметтері бар).

Екіншіден, кейбір ағымдардың, топтардың, жекелеген қайраткерлердің конфес-
сиялар мен діни ұйымдардағы идеологиясы мен тәжірибесі қойылған мақсаттарды 
іске асыру, өз көзқарастары мен ықпалын тарату бойынша діни ілімдер мен іс-
әрекет әдістеріне бейімділікпен сипатталатын түрі.

Үшіншіден, қоғамның барлық салаларында және барлық деңгейлерінде 
әлеуметтік зорлық-зомбылықтың барлық нысандарының көмегімен және 
барлық деңгейлерінде қоғамның мінсіз-тиісінше (көрсетілген діни тәжірибенің 
мазмұны және бейбітшілік пен идеологияның тиісті діни бейнесі тұрғысынан) 
қоғамның түбегейлі өзгеруін талап ететін, әлеуметтік мәнді теріс қабылдауды 
қалыптастыратын белгілі бір іргелі діни тәжірибе негізінде ұйымдастырылған, 
әлеуметтік субъектілердің идеяларын, қатынастары мен қызметін іске асыратын 
түрі.

Теориялық тұрғыда, діни экстремизм – қоғам үшін дәстүрлі діни құндылықтар 
мен догматикалық ұстанымдар жүйесін терістеу, сондай-ақ оларға қайшы келетін 
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«идеяларды» агрессивті насихаттау. Егер барлық конфессияларда діни көзқарастар 
мен оларға сәйкес келетін дінге сенушілердің қоғамға қарсы сипатқа ие іс-
әрекеттерін анықтауға болмайды, яғни қандай да бір дәрежеде зайырлы қоғам мен 
басқа діндерді қандай да бір діни наным тұрғысынан қабылдамауды білдіреді. 
Бұл, атап айтқанда, белгілі бір конфессияны ұстанушылардың өздерінің діни 
көзқарастары мен нормаларын барлық қоғамға таратуға ынтасы мен ұмтылысында 
көрінеді.

Қорытынды
Діни экстремизмнің негізгі мақсаты – өз дінін жетекші деп тану және басқа 

діни конфессияларды өздерінің діни сенім жүйесіне мәжбүрлеу арқылы басу. Ең 
жарқын экстремистер құқықтық нормалары – бүкіл халық үшін ортақ дін норма-
ларымен ауыстырылатын жеке мемлекет құруды өз міндетіне алады. Діни экстре-
мизм көбінесе діни фундаментализммен ұштасады, оның мәні «өз» өркениетінің 
іргелі негіздерін қайта құруға, оны жат жаңалықтар мен қарыздардан тазартып, 
оған «шынайы келбетті» қайтаруға ұмтылу болып табылады.

Экстремизмнің бір бағыты ретінде, діни-саяси экстремизмді талдайтын болсақ. 
Діни-саяси экстремизм – бұл мемлекеттік құрылысты күштеп өзгертуге немесе 
билікті күшпен басып алуға, мемлекеттің егемендігі мен аумақтық тұтастығын 
бұзуға, осы мақсатта діни араздық пен жеккөрушілік тудыруға бағытталған діни 
дәлелді немесе діни бүркемеленген қызмет.

Саяси мақсаттарды қудалау діни-саяси экстремизмді діни экстремизмнен 
ажыратуға мүмкіндік береді. Ол сондай-ақ экономикалық, экологиялық және ру-
хани экстремизмнен де ерекшеленеді.

Діни-саяси экстремизм діни постулаттар немесе ұрандар арқылы уәжделген 
немесе бүркемеленген заңға қарсы саяси қызметтің түрі болып табылады. Бұл 
белгі бойынша ол этнонационалистік, экологиялық және өзге де экстремизмнің 
басқа да түрлерінен ерекшеленеді.

Өз мақсаттарына жету үшін күрестің күштік әдістерін басым қолданатын діни-
саяси экстремизм. Бұл белгі бойынша діни-саяси экстремизмді діни, экономикалық, 
рухани және экологиялық экстремизмнен ажыратуға болады.

Діни-саяси экстремизм келіссөз, ымыралық, әсіресе әлеуметтік-саяси про-
блемаларды шешудің консенсустық жолдарының мүмкіндігін жоққа шығарады. 
Діни-саяси экстремизмнің жақтастары олардың жалғыз сенушілерді қоса, са-
яси көзқарастарын бөлмейтін барлық адамдарға қатысты аса төзбеушілікпен 
ерекшеленеді. Олар үшін ешқандай «саяси ойын ережелері», рұқсат етілген және 
рұқсат етілмеген шекаралар жоқ.

Діни-саяси экстремизм – бұл діни немесе ұлттық араздықты және жек көруді 
қозғауға, мемлекеттік құрылысты күштеп өзгертуге немесе билікті күшпен басып 
алуға, елдің аумақтық тұтастығын бұзуға бағытталған экстремистік қызмет түрі. 
Саяси қызмет пен діни төзбеушілік біріктіру нәтижесінде діни-саяси экстремизм 
туындады.

Діни-саяси экстремизмнің өзіндік сипаты бар. Діни-саяси экстремизмнің 
негізгі мақсаты – мемлекеттік құрылымды күштеп өзгерту, теократия зайырлы 
басқаруын ауыстыруға ұмтылу (діни қайраткерлердің мемлекет саясатына шешуші 
әсер ететін саяси жүйе) болып табылады. 
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Резюме
Сейтахметова Н.Л., Жандосова Ш.М., Кельдинова А. Понятие религиозного экстре-

мизма как политико-правового феномена
В данной статье проведен политико-правовой анализ феномена религиозного экстремизма. 

Авторы всесторонне изучили определения понятий «экстремизм», «религиозный экстремизм» 
и «религиозно-политический экстремизм». Также было дано определение концепции «религи-
озный экстремизм» в современном социально-политическом бытии с определением основных 
тенденций религиозного экстремизма.

Ключевые слова: экстремизм, религиозный экстремизм, религиозно-политический экс-
тремизм, политико-правовой феномен.

Summary
Seitаkhmetova N., Zhandossova Sh., Keldinova A. The Concept of Religious Extremism as 

a Political and Legal Phenomenon
This article provides a political and legal analysis of the phenomenon of religious extremism. The 

authors have thoroughly studied the definitions of «extremism», «religious extremism» and «religious 
and political extremism». The author also defined the concept of “religious extremism” in the modern 
socio-political life with the definition of the main trends of religious extremism.

Keywords: Extremism, Religious Extremism, Religious and Political Extremism, Political and 
Legal Phenomenon.
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