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Дамира Сиқымбаева  – Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым Министрлігі 
Ғылым Комитеті Философия, 
саясаттану және дінтану институты (Алматы)

             ЗАЙЫРЛЫЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІҢ 
    ДІНИ САЯСАТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 
                            НЕГІЗІ РЕТІНДЕ

Аннотация. Қазіргі таңдағы әлемдік мемекеттердің басым көпшілігі за-
йырлы болып табылады. Алайда, осы зайырлылықтың түрлі үлгілері мен бір-
біріне қарама-қайшы мағыналары мен тәжірибелері қалыптасқан. Мақалада 
зайырлылықтың белгілі бір концепцияларының қалыптасуындағы қоғамдық-
тарихи және саяси алғышарттар қарастырылып, олардың мағыналарының эволю-
циясы мен ерекшеліктеріне талдау жасалады.

Түйін сөздер: зайырлы, секуляризация, үлгі, мемлекет және дін. 

Мемлекеттің зайырлы сипаты қазіргі таңдағы әлемдегі мемлекеттердің 
басым көпшілігінде құқықтық мемлекеттің құрылымы мен қызмет етуінің 
негізгі қағидаттарының бірі болып табылады. Дегенмен «зайырлылық» 
(secularism), «зайырлы» (secular), зайырландыру (secularization) түсі-
ніктерінің құқықтық мазмұны мен негізгі белгілері жөнінде шетелдік 
ғылыми әдебиеттерде тәсілдемелер мен көзқарастар бар. Сонымен қатар, 
аталмыш түсініктердің қоғамдық-саяси жүйелер мен геомәдени кеңістікте 
таралуына байланысты түрлі ерекшеліктері де қалыптасқан. Зайырлылық 
түсінігін жан-жақты зерттеп жүрген ресейлік ғалым Понкин И.В. 
постсоциалистік қоғамдардағы зайырлылық түсінігі әлі күнге дейін кеңестік 
кезеңдегі атеистік идеология мен қоғамдық ғылымдардың әдістемелік 
тәсілдемелерінен шыға қоймағандығын айтады [1]. Аталмыш түсініктердің 
отандық ғылыми әдебиеттерде де зерттелуі мүлде аз, болған жағдайда тек 
үстіртін ғана қарастырылып, олардың мәні, негізгі белгілері мен құқықтық 
табиғаты толықтай ашылмады. Осы орайда, аталмыш түсініктердің шығу 
тарихы мен эволюциялық дамуын, сонымен қатар, түрлі мемлекеттердегі 
контекстік мазмұны мен мәндерін қарастыру зайырлылық қағидатының 
мәнін ашуға, қазақстандық қоғамдық шынайылыққа сай зайырлылық кон-
цепциясын дамытуға үлесін тигізеді. 

Зайырлы (secular) және зайырлылық (secularism) деген өте күрделі және 
құбылмалы түсініктер. Зайырлылық идеялары қоғамдық-саяси жүйеде 
белгілі концепциялар ретінде XVIII-ХІХ ғасырларда Франция мен АҚШта 

А. Адилбаев. Әдет-ғұрыптың шариғат нормаларын белгілеудегі мән-маңызы



88     Адам әлемі | 3 (57) 2013

қалыптасып, дінге қатысты қоғамдық сананың өзгеруіне байланысты 
бірқатар өзгерістерге ұшырап, ХХ ғасырда бүкіл әлемдік елдерге кеңінен 
тарала бастады

Жалпы шетелдік ғылыми әдебиеттерде «секуляризм» терминіне беріл-
ген анықтамалар мен түсініктемелер өте көп. Сонымен қатар, аталмыш 
терминнің халықаралық қоғамдық-саяси саладағы қолданысының да 
әмбебап түрі жоқ. Зайырлы қағидатты заңды түрде конституцияларында 
жариялаған мемлекеттердің өздері секуляризм қағидаттарын түрлі жол-
дармен жүзеге асырады. Сонымен секуляризм, секулярлы  деген түсініктер 
негізінен қандай мағына береді және ол батыс елдерінде қандай деңгейде 
жүзеге асырылады?

Бірінші кезекте, зайырлы деген терминнің этимологиясына тоқталып, оның 
қазіргі таңдағы толықтай жүйелі «секуляризация» концепциясына айналғанға 
дейінгі мағынасының даму жолдары мен кезеңдерін қарастырып өтейік. 

Қазіргі таңда зайырлы (секулярный, «secular», «saeculum») түсінігін 
діни салаға қарсы түсінік деп түсінгенімізбен, оның алғашқы мәні дінге 
қарсы сала ретінде емес, мәңгілікке, уақыт өлшеміне байланысты мүлде 
басқа  мағынасы қалыптасқан. Этимологиялық тұрғыдан секуляризм ла-
тын тілінен  келген («saeculum») «ғасыр» немесе «кезең» деген мағынаны 
білдірген. Saeculum сөзі алғаш етрускилерде кездесіп, олардың қалаларына 
берілген өмірлік шеңбер, уақыт өлшемін білдірген. Кейіннен оны римдіктер 
адамдардың өмірлеріне қатысты уақыт өлшемі ретінде қабылдап, дамытқан. 

Орта ғасырларда секулярлық сөзі дүниелік қоғамдық салалардан шіркеу 
және діни қызметкерлердің іс-әрекеттерін бөліп көрсету мақсатында 
қолданылған. Кейіннен, осы түсінік, алғаш батыстық қоғамдарда дихото-
мия ретінде  қабылданып, кейіннен бүкіл әлемге таралады [2]. 

Сонымен қатар, ортағасырлық канондық заңдарда «секуляризация» 
термині кездескен, ол дін (шіркеу) қызметкерлерінің монастырьлік (діни 
қызметтен) өмірден кетіп, осы дүниедегі, яғни, зайырлы өмірдегі діни қыз-
метті атқарумен байланысты қолданылды. Әрине, зайырлы діни қызмет-
кер өткен діни өмірінің заңдылықтарына сәйкес осы өмірдегі ережелерді 
үйлестіруі және олар өздерінің діни өкіл екенін білдіретін эмблема мен діни 
киім киіп журуі тиіс болды. 

Секуляризм терминінің келесі бір мағынасы Реформациялық кезең-
дерде өзгеріске ұшырап, оның жағымды және жағымсыз түрде екі саяси 
мағыналары қалыптасады. Бұл кезеңде, протестанттық басшылар шіркеу 
мүліктері мен жерлерін шіркеуге қарағанда әлдеқайда тиімдірек пайда-
лана алады деген түсінік қалыптасады. Осыған байланысты, секуляризм 
концепциясының  жағымды түрі шіркеу мүліктері мен қызметтерін мем-
лекет рационалды және тиімді түрде басқару болса, екінші жағымсыз 
түрдегі мағынасы, оларды заңсыз түрде узурпациялау немесе әділетсіз 
пайдалану. 

Дінтанулық зерттеулері
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Ең соңғы және кеңірек таралған мағынасы ХІХ ғасырдағы Батыс Еро-
падағы зайырлы мемлекеттердің қалыптасуы мен еркін ойдың дамуымен 
байланысты анықтала түседі. Бұл зайырлы мемлекеттердегі қоғамдық 
қайраткерлер мен қоғамдық күштердің басты мақсаттары түрлі қоғамдық 
институттарды діни дүниетанымнан емес, негізінен, діни ұйымдар мен дін 
қызметкерлердің ықпалынан ажырату болды [3]. 

Секуляризм заманауи және қоғамдық-саяси қажеттілік ретінде Батыс 
еуропа елдерінде Жаңа Заман дәуірінде даярлана және қалыптаса баста-
ды. Еуропалық қоғамдық-мәдени кеңістікте секуляризмнің екі түсінігі 
қалыптасқан. Оның бірі, француз дефинициясына сәйкес, мемлекет пен 
шіркеудің жан-жақты және қатаң бөліну принципі. Аталмыш секуляризм 
концепциясы мен үрдісі 1795 жылдан бастап  1905 жылға дейін созылып, 
нәтижесінде «Секуляризм» Заңының қабылдануымен аяқталады. Заңға 
сәйкес, мемлекет азаматтарға сенім және діни іс-әрекет бостандығын 
қамтамасыз етіп, олардың  сенім және діни мәселелеріне араласпайды. 

Екінші түсінік бұл англо-саксондық түсінік болып табылады, оған сәйкес 
барлық діндерге бірдей төзімділік пен қатынас орнатып, олардың істеріне 
араласуға жол беріледі [4].

Діни ұйымдардың мемлекеттен бөлінуінің құқықтық мазмұны да әр елде 
әртүрлі болып табылады. Бірқатар елдерде мемлекет пен діни ұйымдардың 
бөлінуі қатаң орын алса, оларды бөлу қағидатының көлемі кең болса, екінші 
бір елдерде мемлекет пен діни ұйымның бөлінуінде аса қатаң қағидат 
орнықпай, мемлекет діни ұйымдарға қоғамдық өмірдің маңызды салала-
рында айтарлықтай қызмет ету және ықпал ету мүмкіндіктеріне жол береді. 
Бұл жағдай, әр мемлекет пен діни ұйымдар арасындағы қарым-қатынастар 
үлгілерінің әртүрлі болып келуінде, ал ол өз кезегінде, әр елде қалытасқан та-
рихи, ұлттық-мәдени, геосаяси және тағы басқа ерекшеліктерге байланысты.

Қазіргі таңдағы әлемдегі зайырлы мемлекеттердің түрлі үлгілері қоғам 
дамуының заңды нәтижесі болып табылады. Зайырлы мемлекеттің белгілі 
бір түрінің қалыптасуын нақты тарихи, саяси, мәдени шарттар мен қоғам 
динамикасының басқа да ерекшеліктері анықтады [5]. 

Қазіргі таңда батыстық секуляризм саясаты мен үлгісі көп жағдайда, 
шығыс ғалымдары тұрғысынан қатаң сынға алынып отыр. Үнді ғалымы 
Шабнам Тежани секуляризм идеялары алғаш ерте еуропалық ұлттық 
мемлекеттерде саяси құрылым іс-әрекетінің этикасы үшін және соның 
қызмет етуінің негіздері ретінде пайда болды деп есептейді. Ғалымның 
пікірінше, бұл концепциялар сол дәуірде кеңінен таралып отырған дін 
тұтынушылардың ұжымдық түрлерінің иррационалдылығы мен күш 
көрсетуінің алдын алу үшін ұсынылған идеялар. Индивид үшін бұл концеп-
ция әлемді өзіндік қызмет ету шекаралары бар екіге салаға, яғни, жеке және 
қоғамдық салаларға бөліп берді. Жеке саладағы ойлары мен көзқарастарын 
қоғамдық салаға шығармау талабы уақыт өте келе еуропалық мемлекет-
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терде қоғамдық ашық алаңда діни көзқарастары жөнінде сөз қозғау немесе 
оның қоғамдық көріністеріне жол бермеу барлығына ортақ ереже ретінде 
қалыптасты. Бұл концепция, негізінен сол кездердегі протестанттық 
бағыттардың мазмұндары мен дін мен қоғамға қатысты көзқарастарға 
сәйкес келді. Сол себептен де, осы мәдени, көзқарастық сәйкес батыс еу-
ропа елдеріндегі қоғамның зайырлануының бейбіт жолдармен және табиғи 
жолмен өтуіне себеп болды. Ал енді, шығыстық өркениеттік кодтарға сәйкес 
аталмыш бөлу принципі табиғи және бейбіт жолдармен жүруі өте қиын бол-
ды, біріншіден, бұл қоғамдарда секуляризм саяси жоба ретінде жоғарыдан 
төменге мәжбүрленген іс-әрекет болды, екіншіден, протестанттық мәдени 
жүйеге сәйкес шығыстық діни көзқарастарда қоғамдық саланы діни және 
зайырлы деген бөлініс және соны дамытатын бағыттар мен ілімдер болған 
емес. Батыс елдерінде, діни еркіндіктің жарияланғанымен, дегенмен ресми 
бағыт екі саланы еркін түрде бөлу бағыты азаматтардың да ерікті түрде осы 
бағытты таңдау еркіндігі мен мүмкіндігіне жол ашса, шығыс қоғамдарында, 
мәселен Түркия мен Орта Азия елдерінде жоғарыдан төменге жүргізілген 
және діни сенімдерінен тікелей айыру үрдісі жүрді. Жалпы саяси режим, 
қоғамдық саяси шынайылық өзгерген жағдайда, діни сенімдер қайта, тіпті 
радикалды түрде өз құқықтары мен мүдделерін талап ету кеңінен орын ала-
ды [6]. 

Секуляризм концепциясы түрлі тарихи, саяси шарттарға байланысты 
әр елде түрліше қабылданып, жүзеге асырылады. Мәселен, Еуропадағы 
(секулярлық) зайырлық қағидат мемлекетті діннің, яғни шіркеудің ық-
палынан қорғау қажеттігінен туындады. Еуропа елдерінде бұл құбылыс 
Жаңа Заман мәдениетінен туындаған обьективті құбылыс, сонымен қатар, 
Шіркеудің қоғамдық мәртебесі мен ықпалының түсуі де объективті құбы-
лыс болып отыр. Мемлекет діннің қоғамдағы көріністеріне шектеушілік, 
діни ұйымдарға қатысты агрессиялық саясат жүргізбей-ақ, қарапайым 
халықтардың дінге қатысты көзқарастары мен қатынастары соңғы жыл-
дары сапалы өзгерістерге ұшырады. Оған сол еуропа мәдениетінің 
кеңістігінде орын алған мемлекет және шіркеу арасындағы қатынастардың, 
дүниетанымдық парадигманың өзгеруі, Протестантизм дінінің зайыр-
лы бағыттары мен аталмыш конфессияның алуан түрлі секталары мен 
ағымдары діни плюрализмнің таралуы мен дамуына алып келуі сияқты 
қоғамдық-мәдени факторлар себеп болды. Еуропа елдері негізінен, гомо-
генді мәдениет негізінде және тек бір ғана шіркеудің рухани монополия-
сы жағдайында қалыптасқан, бұл елдерде консерватизмдік қатынас басым 
келеді. Сол себептен де, ресми шіркеу немесе мемлекеттік шіркеу еуропа 
елдерінің тәжірибесінде маңызды орын алады. 

«Секуляризация» түсінігі де әр кезде, әр елде түрліше қабылданып 
түсіндірілді. Мәселен, Галлэм Браун 1900 жылы шіркеу қызметкерлері 
үшін «секуляризация» мемлекеттің шіркеу меншіктерін тартып алу мен 
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кедейлерге жеңілдіктер жасау, мектептерге қолдау көрсету, мемлекеттің 
әлеуметтік саясатына ықпал ету және қайырымдылық орталықтарды 
басқару сияқты қоғамдық қызметтерінен айыру шараларына байланыс-
ты болғандығын айтады. Алайда, 20 ғасырдың соңына қарай шіркеудің 
жеке меншіктері мен қызметтерінен айрылу толықтай аяқталып бітті, сол 
себептен «секуляризацияның» мәні де өзгеріске ұшырады. Ендігі кезде, 
«секуляризация» – жалпы христиандық сенім мен іс-әрекеттің жоғалуын, 
шіркеуге бару және құлшылық етудің төмендеуін, шіркеуде неке құру 
мен нәрестелерді шоқындыру рәсімдерінің төмендеуін білдірді [7]. Осы-
лайша, «секуляризация» діни ұйымдарды басқарудан христиан сенімінің 
төмендеуіне дейін өзінің мағынасын өзгертті.  

Ал, Христиан Смит жалпы Еуропа мемлекеттерінің саяси тарихында се-
куляризация бұл мемлекеттің діни инстиуттарды қоғамдық-саяси өмірдегі 
легитимді болып келген қызметтерінен мақсатты түрде айыру және қарсы 
тұру саясаты болғанын айтады. Кейіннен, секуляризацияның бұл мағынасы 
да өзгеріске ұшырап, секуляризация модернизациялық үрдістер барысын-
да ғылым мен индустриалды қоғамның дамуы барысының міндетті са-
тысы, модернизациялық теориялар мен болжамдардың ажырамас бөлігі 
ретінде қарастырыла бастады [8]. Американдық ғалым секуляризация бұл 
революцияның бір түрі, себебі ол шынайы саяси, мәдени және институцио-
налды терең өзгерістер болып табылады деп есептейді. Оның пікірінше, 
секуляризмнің сәттілігі сөзсіз қазіргі таңда шешуші рөль атқарды, деген-
мен, ол әлі аяқталған үрдіс емес. 

Секуляризация үрдістерінің барлық қырларын зерттеуші танымал батыс 
ғалымы Хосе Казанова «Секуляризация» бұл бір жағынан дінге қатысты 
құбылыс, үрдіс болғанымен де, ол діни емес, қазіргі таңдағы қоғам мен 
қоғамдық институттардың қалыптасуына алып келген тарихи үрдіс деп 
түсіндіреді. Алғашқы кезеңдерде, секуляризация Протестанттық Реформа-
ция дәуіріндегі шіркеудің билігі мен мүліктерін діни емес құрылымдарға, 
әсіресе ұлттық мемлекеттерге беру деген мағынаны білдірдірді. Кейінірек, 
«секуляризация» түсінігінің мағынасы кеңейіп, секуляризация Батыс 
елдерінің діни принциптер мен институттар төңірегінде ұйымдастырылған 
қоғамдарының ғылым, технология, демократия институттары маңызды 
болып табылатын, адамдардың санасын қалыптастыратын қоғамға ауысу 
үрдісін білдірді [9]. 

Касанованың пікірінше, қазіргі таңдағы дәстүрлі Еуропалық социолог-
тар діннің қоғамдық ролінің төмендеуі мен жеке діни сенімнің құлдырауы 
бір үдерістің аспектілері деп қарастыруында қателеседі. Бұл үдеріс Еуро-
па елдерінде жарқын мысал ретінде орын алып отырғанымен, өзге елдерге 
қолдануға болмайды. 

Зайырлылық концепциясын дұрыс анықтау, оны қазіргі заман талап-
тарына мен жергілікті контекстке бейімдеу мемлекеттің дін саласында 
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тиімді саясатын жүргізуге мүмкіндік береді. Атап айтар болсақ, мем-
лекет пен діни ұйымдар арасындағы қатынастар, діни ұйымдар мен 
конфессиялардың қоғамдық кеңістікте қызмет ету бағыттары мен шека-
раларынының анықталуына, қоғамдық тұрақтылық пен келісімге бағыт-
талған конфессияаралық қатынастардың сипаты анықталады. Зайырлы-
лық концепциясын анықтауда аталмыш түсініктің пайда болуы мен түрлі 
қоғамдық-мәдени және саяси ортада жүзеге асырылу ерекшеліктерін, 
негізгі қайшылықты мәселелері мен ықтимал шешілу мүмкіндіктерін 
жан-жақты зерттеп, ескеру қажет. Шетелдік мемлекеттердің зайырлылық 
ұстанымын жүзеге асыру бойынша тәжірибелерін қарастыра отырып, 
олардың кемшіліктерін қайталамауды және елдегі тарихи-мәдени құнды-
лықтарды есепке ала отырып, Қазақстан Республикасы үшін де зайырлы-
лық концепциясының нақты, мазмұнды мәнінің ашылуы маңызды. Секу-
ляризм концепциясын біржақты қарастырып, оның тек мемлекет пен дінді 
жан-жақты бөлудің қатаң түрін жүзеге асыру бүкіл қоғамның бірлескен 
әрекеттерін толықтай теріске шығарып, ашық қоғамдық сұхбатты теріске 
шығарады. Яғни, мемлекеттің қатаң зайырлы ұстанымы мен шектен тыс 
нейтралды бағыты арасында «орта жолды» қалыптастыру маңызды. 
Қазіргі таңдағы жаһандану үрдістерінің ықпалының нәтижесінде ұлттық 
мәдени құндылықтарды сақтау мен қоғамның моральді, рухани жағдайын 
қамтамасыз ететін, мемлекеттің дін саласындағы саясатының негізін сала-
тын зайырлылық концепциясы өзекті боып табылады. 

Қазіргі таңдағы индустриализация мен саяси жүйелердің басым көпші-
лігі Батыс елдерінің жетістіктері болғанымен де, аталмыш елдердегі 
озық жетістіктер барлық жағдайда өзге өркениеттік негізде тұрған мем-
лекеттерге үлгі бола бермейді. Қазақстан Республикасы халқының басым 
көпшілігін мұсылман қауымы құрағандықтан мемлекет және ислам, за-
йырлы режим және ислам арасындағы әлемдегі ислам мемлекеттері неме-
се басым көпшілігі мұсылмандар болып келетін елдердің осы мәселелерді 
шешудегі артықшылықтары мен кемшіліктерін ескеретін тәжірибесін де 
қарастыру қажет. Сол себептен де, біздің пікірімізше, Қазақстан Республи-
касы үшін мемлекет және дін қатынастары тарихында болған кемшіліктер 
мен жағымды тұстарды зерттеп, дінді идеологиялық қарсылас ретінде емес, 
оның ұлттық бірлікті күшейтуде, азаматтық қоғамды интеграциялаудағы 
біріктіруші функцияларына маңызды назар аудара отырып, дәстүрлі діндер-
ге қоғамның моральдік тұрғыдан кемелдене түсуіне барынша мүмкіндіктер 
жасау қажет. Осы орайда, қазақстандық қоғамдық шынайылық үшін мем-
лекет пен дәстүрлі және дәстүрлі емес діндер арасындағы қатынастарды 
жүйелейтін, зайырлы қағидаттар концепциясын қалыптастыру аса маңызды. 
Бұл зайырлылық концепция шетелдік мемлекеттердің озық тәжірибелерін, 
сонымен қатар, сол тәжірибелелердің кемшіліктерін ескеретін, зайырлылық 
қағидатын талқылаудағы үстіртін және қоғамда қалыптасқан стреотиптік 
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түсініктерден алшақ, жүйелі, қазіргі және келешек қазақстан қоғамындағы 
шынайылыққа сай концепция болуы қажет. 
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Резюме

Сихимбаева Д.А. Светскость как основа выстраивания религиозной по-
литики государства 

 В современном мире большинство правовых государств являются светскими. 
Однако, в мировой практике сложились различные модели, понятия светскости, 
часто противоречащие друг другу. В данной статье рассмотрена эволюция понятия 
светскости и проанализированы общественно-исторические и политические пред-
посылки формирования определенных концепций светскости.

Summary

Sikhimbayeva D.А. Secularity as a Foundation of Forming of State Religious 
Policy

Today, the vast majority of modern countries are secular. At the same time, there are 
many models and types of secularity, which often contradicts each other. In given article, 
the evolution of the secularism and social-historical premises in formation of certain 
concept of secularism are considered. 
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