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Религиоведческие и исламоведческие исследования

УДК 2:322 

Ғилымбек Мажиев, Қайрат Затов (Алматы Қазақстан)

ЗАЙЫРЛЫ МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ДІН ҚАТЫНАСЫНЫҢ 
ТАРИХИ ЭВОЛЮЦИЯСЫ

Аннотация. Қазіргі таңда зайырлы мемлекет пен дін институттарының қатынасы 
құқықтық негізде реттеледі. Алайда, зерттеулер зайырлы мемлекеттің жалпылама 
анықтамасы мен үлгісінің жоқ екенін көрсетеді. Зайырлы мемлекет пен діни ұйымдардың 
қарым-қатынасы нақты елдің тарихи дамуы ерекшеліктерімен және қалыптасқан саяси-
әлеуметтік және мәдени факторларымен айқындалатынын байқатады. Бұл мақала, 
біріншіден, зайырлы мемлекет пен діннің қатынасына әрбір халықтың ұстанып келген 
діни дәстүрінің ықпалын көрсетуге талпынады. Византиялық-православиелік, римдік-
католиктік және протестанттық діни дәстүрлердің мемлекетпен қарым-қатынасы қазіргі 
заманғы саяси-құқықтық ұстанымдар мен көзқарастарға да ықпал тигізіп отыр. 

Екіншіден, үстемдік етуші немесе басымдылыққа ие идеология да мемлекет пен дін 
қатынасы субъектілерінің қоғамдық өмірдегі позицияларын анықтайды. Либеральдық иде-
ология зайырлы мемлекет пен дін қарым-қатынасының үйлесімді моделін қалыптастырып, 
осы субъектілердің құқықтық теңдігі мен өз саласындағы дербестігін қамтамасыз етеді. 
Ал атеистік идеология, әсіресе зобалаң атеизм идеологиясы мемлекеттің дінге қатысты 
авторитарлық ұстанымын қалптастырады. Бұл модель өзінің антиномиялығымен, яғни 
дінді толықтай немесе ішінара терістеуімен сипатталады. Осы модельдердің өзіндік сипа-
ты мен ерекшеліктерін дұрыс пайымдай алу зайырлы мемлекет пен дін институттарының 
қатынастарын жетілдіруге және осы қатынастарда құқықтық, демократиялық 
принциптердің орнығуына ықпал етеді

Түйін сөздер: мемлекет, дін, конфессия, діни құқық, конституция, заң, азаматтық 
қоғам, діни ұйым.

Кіріспе

Қазіргі посткеңестік елдердегі маңызды мәселелердің бірі – мемле-
кет және дін қатынасы. Өткен ғасырдың 90-жылдары өз тәуелсіздігін 
жариялаған ТМД мемлекеттерінің барлығы негізгі Заң – Конституцияла-
рында мемлекеттің зайырлы сипатын бекітті. Алайда әр елде қалыптасқан 
саяси-діни жағдай мемлекет пен діни институттар арасындағы қарым – 
қатынастардықоғамдық даму тәжірибесін ескере отырып қалыптастыруға 
итермеледі. Көршілес жатқан кейбір елдерде діни топтар саясатқа ара-
ласып, мемлекетке өз көзқарастары мен мұраттарын ашық немесе 
бүркемелеп таңуға талпынды. Конституцияға сай мемлекет зайырлы бо-
лып танылғанымен зайырлылықтың мазмұны мен формасы толыққанды 
ашылмай қалды. Әрине, мемлекеттік құрылысты, оның институттары 
мен осы институттардың функционалдық ауқымын анықтау өте күрделі 
мазмұнды жұмысты талап етті. Соның нәтижесінде қоғамның саяси саласы 
қалыптасып, мемлекет пен қоғамның тұрақты қызмет етуін қамтамасыз етті. 
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Бұл жұмыс қордаланып қалған экономикалық қиыншылықтарды шешумен 
қатар іске асқанын ескерсек оның өте шиеленіскен және сығымдалған уақыт 
аралығында өткенін байқаймыз. Алайда, экономикалық-шаруашылық 
қиыншылықтардың біразын еңсергеннен кейін мемлекеттік басқару мен 
қоғамдық қатынастар саласында көлеңкеде қалып келген мәселелерді 
шешу күн тәртібіне шықты. Қоғамдық өмірдің демократиялануы мемлекет 
пен азаматтық қоғам институттарының, соның ішінде діни бірлестіктермен 
қарым-қатынасының заңнамалық-құқықтық іргетастарын айқындау мен 
бекітуді талап етті. Ал бұл өз кезегінде методологиялық маңызы бар 
категориялардың мәні мен мазмұнын, ұғымдық ауқымын анықтауды қажет 
етеді. Осындай ұғымдардың бірі – зайырлылық ұғымы. Оны тек мемлекеттің 
діннен ажыратылуы ретінде қарастырумен шектелу жеткіліксіз. Зайырлы 
мемлекет діннен ажыратылған және екеуі өзара бір-бірінің ісіне араласпай-
ды деу қоғам үшін аса маңызды осы екі институттар өзара қарым-қатынаста 
болмайды дегенін білдірмейді. Мемлекет пен дін қарым-қатынасының ұзақ 
тарихы бар. Мемлекет дін арақатынасын теориялық тұрғыдан талдаған кез-
де әр елдер мен мәдениеттердің, тұтас өркениеттердің осы екі әлеуметтік 
институттар арасындағы қарым-қатынасының тарихи қалыптасуы 
ерекшеліктері мен эволюциялық үдерістерін, даму кезеңдерінің өзіндік 
сипатын назардан тыс қалдырмауымыз қажет. Айталық Ортағасырлық Ба-
тыс Еуропадағы мемлекет дін қатынасы Византиялықтан өзгеше жолмен 
өрбіді, ал ислам тарихындағы мемлекет пен дін қатынасы бұл екеуінен де 
мүлдем басқа сипатта болды. Бұл ерекшеліктер қазіргі уақыттағы мемлекет 
дін қатынасына да ықпал етеді. Христиан әлемінде мемлекеттік және діни 
биліктің ажыратылуы Исаның “Құдайға құдайдікін, патшаға патшанікін” 
беріңдер деген Інжілдік өсиетінен бастау алғанымен, христиан теолог-
тары Құдай билігінің адам мен қоғам билігінен жоғары болатынын және 
мемлекеттік билік пен оның заңдарының құдайылық билік пен заңдардан 
бастау алуы қажеттілігін теологиялық-философиялық және заңгерлік-
құқықтық тұрғыдан негіздеп, дейектеуге талпынды. Соңғы антикалық 
замандағы христиан патристикасының көрнекті өкілі – Августин екі түрлі 
патшалықты, “Аспан патшалығын” және “Жер патшалығын” ажыратады. 
Олар бір-біріне қарама-қайшы, антогонистік сипаттағы құрылымдар. “Аспан 
патшалығы” адамның құдайға деген махаббатына, ал “Жер патшалығын” 
оның өзіне деген сүйіспеншілігіне негізделеді. Бірақ нақты өмірде бұл 
екеуі араласып кеткен. “Жер патшалығы” (зайырлы билік) қаншалықты ке-
мелденбеген болса да ол да “құдайылық жоспардың” бір көрінісі. Алай-
да, зайырлы мемлекеттік билік шіркеуге қызмет еткенде ғана өз мәні мен 
мақсатына сай болады. «Зайырлы биліктің қасиетті дінбасыларының беделі 
мен басшылығына толықтай бағыныштылығы жағдайында ғана қоғам 
мен мемлекет біртұтас, үйлесімді организм тәрізді өз қызметтерін жемісті 
атқара алады» [Соколов В. 1979, 83 б]. Грек философиясы мен логикасының 
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көрнекті авторы Софоклдың «Антигон» атты шығармасында Креон пат-
ша мен ағасынан айырылған Антигон арасындағы «құдайлық заң» мен 
«адамдық заңның» қайсысы дұрыс, қайсысына басымдық берілуі керек 
деген тақырыптағы тартыс оқиға желісінің арқауы болып табылады. Екі 
тараптың да өзін дұрыс деп табуға негіз болар себептері қарала отырып, 
бір-біріне қарсы ұғым ретінде беріліп отырған екі түсінік қақтығысы өзара 
байланысты және таралу аймағы үздіксіз кеңейіп отырған мәселелердің ба-
стауы ретінде емес, жекеленген жағдайға қатысты түсініспеушілік орнауы 
ретінде ғана көрсетіледі [Segal 1964, ss. 46-66.].

Әдістер

Мақала тақырыбы үшін тарихи-құқықтық және құқықтық модельдеу 
тәсілдері өзінің тиімділігін танытады. Тарихи-құқықтық талдау мемлекет 
пен дін институттарының қатынасының қалыптасу мен даму кезеңдерін 
сипатауға және олардың өзіндік ерекшеліктерін ашуға мүмкіндік 
берді. Құқықтық модельдеу ХХ ғасырда қалыптасқан мемлекет-дін 
қатынастарын сараптап, оның негізгі екі: үйлесімді және антиномия 
модельдерін анықтап, сипаттау мүмкіндігін туғызды. Құқықтық болжам-
дау тәсілі Қазіргі Қазақстан Республикасындағы осы екі модельдердің 
өзара байланысын ашып, мемлекет дін қатынастарындағы өзгерістердің 
тенденцияларын пайымдауға және құқықтық қатынас субъектілерінің 
қоғамдағы орны мен рөлінің трансформациялануын тұжырымдауға ықпал 
етті.

Зайырлы мемлекет және дін қатынастарының 
қалыптасуы мен эволюциясы

Батыстық ортағасырдағы мемлекет пен дін қатынасын жан-жақты 
қарастырып, талдаған тағы бірі ойшыл – Фома Аквинский. Фома Аквин-
ский заңдардың төрт типін ажыратады: құдайлық заң (Lex divina), мәңгілік 
заң (Lex aеterna), табиғи заң (Lex naturalis) және адами заң (Lex humana). 
Құдайлық заң – қасиетті жазбаларда бекітілген, табиғи заңдармен сәйкес 
келе бермесе де, оған қарсы болып табылмайтын, адам санасы жасаған 
шектеулерден асып кететін заң. Бұл заң адамның ақылын қолдануына 
және сол арқылы құдайдың мінсіздігіне қарай өз болмысын жетілдіруіне 
себеп болады [Curzon 1995, 40 б.]. Мәңгілік заң – құдайылық заң, барлық 
жаратылыстың әмбебапты тәртібі мен реттілігі. Бұл заңды құдайдың 
таңдаулылары – пайғамбарлары мен әулилер ғана біле алады. Алайда, пара-
сатты тіршілік иелері ретінде бұл заңдарға адамдар да қатысты бола алады. 
Адамзаттың осы мәңгілік заңдарға қатыстылығы жаратылыс немесе табиғи 
заңдылық деп аталады және ол “жақсылыққа бастап, жамандықтан тыю-
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да” көрініс табады. Табиғи заңды қабылдау саналы жаратылыс ретіндегі 
адам үшін өз санасына сай жақсы болып табылатын ұғымдарға ұмтылуды 
білдіреді. Қоғамда өмір сүруге талпыну, бір-бірен көмектесуге тырысу, 
ғылыми ізденіс негізінде шындыққа жету, айналасындағы тіршілік иелеріне 
зиян келтірмеу – бәрі құдай тарапынан берілген мәңгілік заңның бір аспекті 
болып табылатын табиғи заңның талаптары. Табиғи заң адам жүрегіне 
жазылған және оны өшіріп тастау мүмкін емес [Gilson 1929, 215 б.]. Адами 
заң (Lex humana) осы жаратылыс немесе табиғи заңдылықпен тығыз бай-
ланыста болады. Адамдар әлеуметтік жан болғандықтан ол жамандық пен 
күнәға қарсы тұру үшін адами қатынастарды реттейтін заңдарды орнатады. 
Бірақ адами заңдар жаратылыс заңдарына қайшы келмеуі керек, керісінше 
жағдайда олар заң сипатынан айырылады.

Фома Аквинский шіркеулік және зайырлы билікті үйлесімділікке 
келтіруге талпынады. «Мемлекет адамдарды игілікке бағыттай алады және 
солай істеуі тиіс, позитивті құқық (Lex humana) адамдардың осы дүниелік 
мақсаттарына жетуіне қызмет етеді. Бірақ адам үшін әрқашан өзекті – тыл-
сым мақсаттарға қол жеткізуінде мемлекет шарасыздық танытады. Жара-
тылыс заңдары да, адами заңдарда бұл жерде жеткіліксіз. Тек Құдайылық 
заңдар, Қасиетті кітаптарда баяндалған заңдар ғана адамды тылсым рахатқа 
бөлейді, адами заңдардың барлық жетілмеген тұстарын толықтырып, кемел 
сипат береді» [Джовани 1994, 368 б.].

Еуропаның батыс бөлігіне қарағанда шығысында, яғни Византия им-
периясында зайырлы императорлық билік діни биліктен жоғары тұрды. 
Мұнда Византия василевстері шіркеу ісіне араласып, шіркеуді мемлекеттік 
мүддеге бағындыра алды. Константинопольдық православиелік шіркеудің 
басшысы – патриархтардың сайлануы зайырлы билік иесі василевстердің 
тағайындауымен немесе қолдауымен жүзеге асты. Зайырлы билік діни 
биліктің барлық билікті өз қолына шоғырландыру әрекеттерін басып-жан-
шып отырды. Кейбір заманауи ғалымдар Византия императорының шіркеу 
үстінен орнатқан шексіз билігінің күшіне таңдана отырып, империялық 
билікке қатысты толыққанды азаматтық және шіркеулік биліктің бір адам 
қолына шоғырланып, оның бір мезетте император әрі поп ретінде қызмет 
атқаратынын көрсететін «Цезаропапизм» деген терминді енгізді [Deno 1965, 
381 403 бб.]. Мемлекет пен дін қатынасының осындай үлгісі кейіннен Ре-
сей мемлекетінде де орын алды (Петр I-нің реформаларын еске түсірейік). 
313 жылы баршаға ортақ діни сенім бостандығын кепілдендіретін саясат-
ты бекіткен Милан эдикті жарияланғанша Рим империясы шіркеуді ресми 
түрде мойындаған емес. Тіпті 313 жылға дейін христиандықтарды қудалау 
кезеңдері де болған. Рим империясындағы христиан дінінің беделге ие бо-
луы IV ғасырда Ұлы Константин (313-337) билігі кезінде жүзеге асырылып, 
Католиктік бағыт күш алды [Hubert 1980, 421 б.]. Католиктік шіркеудің 
зайырлы билікті уысында ұстап, діни биліктің үстемдігін арттыруға 

Мәжиев Ғ., Затов Қ. Зайырлы мемлекет және дін қатынасының тарихи эволюциясы



164     Адам әлемі | 3 (81) 2019

талпынған әрекеті Батыс Еуропаның бірқатар елдеріндегі билеушілер мен 
ақсүйектерінің саяси мүдделеріне сай келмеді. Осының бәрі реформация 
қозғалысының пайда болып, өріс алуына алып келді. Өзінің атақты “95 
тезистерінде” М. Лютер зайырлы және діни биліктің өзара тәуелсіздігін 
негіздейді. Оның пайымдауынша осы екі билікті, шіркеу мен мемлекетті 
орнатқан Құдайдың өзі. Бірақ шынайы діни сенімді ұстанатындар тым 
аз кездеседі. Адамдар зайырлы заңдар болмаса өзара қырқысып, жаула-
са беретін еді. Сондықтан адамдар қауымдастығында бейбітшілік пен 
тұрақтылықты сақтап тұру үшін мемлекет пен құқық қажет. Дін әрбір 
адамның ар-ожданының ісі, сенім мәселесінде мәжбүрлікке жол берілмейді. 
Адамның жан дүниесіне мемлекет пен оның заңдарының әмірі жүрмейді. 
Бұл рухани биліктің құзіретіндегі мәселе. М. Лютердің христиан дінін ре-
формалау туралы идеялары бірқатар неміс княздарының тарапынан қолдау 
тапты. Ал М. Лютер болса діни биліктің зайырлы билікке бағыныштылығын 
жақтады. Оның бұл ұстанымы рим папасына алым-салықтар төлеп 
отырған және шіркеудің саясатқа араласуына, жер иеліктерін өз меншігіне 
шоғырландыруына көңілі толмаған неміс княздарының қолдауына ие бол-
ды. Шіркеудің мемлекеттен тәуелсіздігін Жан Кальвинде қолдады. Осын-
дай тартыстар христиандықтың үшінші бағыты – протестантизмнің пайда 
болуына алып келді [Herberg 1983, 827 бб.]. Католиктер мен протестанттар 
арасындағы діни қақтығыстар мемлекет пен қоғамның тұрақтылығына зор 
нұқсан келтірді. Діни ала ауыздықтың шиеленісі ұзақ уақытқа созылған 
жанжалдар мен соғыстарға ұласып, мыңдаған адамдардың өмірін жалма-
ды. Еуропаның алдыңғы қатарлы ойшылдары мен мемлекет қайраткерлері 
мемлекеттің тұрақтылығы мен қоғамның тұтастығын қамтамасыз ететін 
тетіктер мен тәсілдерді іздестірді. Сонымен қатар жаңадан қалыптасып келе 
жатқан нарықтық-капиталистік қатынастар формальды заңдық теңдікке 
негізделген нық құқықтық тәртіпті қажетсінді. Егер ортағасырлық құқық 
мемлекеттің пайда болуын құдайылық құдіретпен байланыстырып кел-
се, жаңа заман ойшылдары бұл идеяны теріске шығарады. Табиғи құқық 
бағытының көрнекті өкілдерінің бірі – Гуго Гораций: «Бастапқыда адамдар 
мемлекетке құдайдың бұйрығымен емес, өз қалаулары бойынша бірікті. 
Өздерінің өмірлік тәжірибесінің барысын олар жекеленген бытыраңқы 
әулеттердің зорлық-зомбылыққа қарсы тұра алмайтынына көздері жетті, 
азаматтық билік осыдан бастау алды», – деп жазды [Алимов 2010, 121 б.]. 
Жаңа заман ойшылдарының көзқарасына сай, адамзат қоғамындағы 
заңдар олардың бірігіп өмір сүруінің барысында қалыптасқан. Бұл идея 
Т.Гоббс, Дж. Локк, Б. Спиноза тәрізді ойшылдардың көзқарасында көрініс 
табады. Б. Спинозаның тұжырымдауынша адам бойында парасат пен қатар 
нәпсі де бар. Адамның нәпсісі оны парасатқа қайшы келетін амалдарға да 
итермелейді. Сондықтан адамның нәпсісін жүгендеп отыратын құрылғылар 
қажет. Мемлекет пен құқық осындай құрылғы болып табылады. Табиғи 
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құқық «өзінің рухани мәні тұрғысынан алғанда зайырлы доктрина бол-
ды» [Бержель 2000, 44 б.]. Жаңа заман ойшылдарының осындай идеяла-
ры құқықтың жаңа тарихи типі – буржуазиялық құқықтың қалыптасуына 
алып келді. 

Ф. Вольтердің пайымдауынша әрбір адамның туа біткен табиғи құ-
қықтары бар, мемлекет – оның осы құқықтарының қорғалуының кепілі. 
Табиғи құқықтардың негізгілерінің қатарына Вольтер жеке тұлғаға қол 
сұқпау құқын, жеке меншік пен оның қорғалуы құқын, жеке бастама құқын 
және ар-ождан, баспа сөз құқықын жатқызады. Христиан дінін деизм 
тұрғысынан сынай отырып, ол христиандық құқықты теріске шығарады. 
Дегенмен, ол діннің надандықтағы көпшілік үшін қажеттілігін де айтып 
кетеді. Жазалайтын Құдіретті құдай сауатсыз көпшілікке қажет, өйткені дін 
олардың хайуани құмарлықтарын шектеп отырады [Voltaire 1912].

Француз конституционализмінің атасы Шарль Луй де Монтескье 
өзінің атақты «Заңдар рухы туралы» шығармасында тарихтың құдайылық 
құдіретке немесе кездейсоқтықтарға емес, ең алдымен, адам табиғатынан 
туындайтын заңдылықтарға бағынатынын алға тартады. Тарихи дамудың 
заңдылықтарын Ш. Монтескье ұлттың рухымен байланыстырады. 
Ұлттың рухына, оның заңдары мен дамуына көп факторлар ықпал етеді. 
Соның ішіндегі маңыздылары табиғи және моральдық факторлар. Кли-
мат, топырақтың құнарлылығы, елдің географиялық жағдайы, тұрғындар 
саны сияқты табиғи факторлар ұлт дамуының бастапқы кезеңінде маңызды 
рөл атқарғанымен, кейіннен әлеуметтік (моральдық) факторлар: саяси 
құрылысы, діни наным-сенімдері, адамгершілік туралы көзқарастары мен 
әдет-ғұрыптары басымдылыққа ие болады. Ш. Монтескье тарихта алғашқы 
болып биліктің үш тармаққа: заң шығарушы, атқарушы, сот билігіне бөлінуі 
туралы идеяны айтты. Француз ойшылының пайыдауынша, биліктің осы-
лай жіктелуі қоғамды абсолютті биліктің озбырлығынан сақтай алады 
[Charles 2001].

Еуропа ойшылдарының алдыңғы қатарлы құқықтық идеяларын АҚШ-
тың мемлекет және қоғам қайраткерлері одан әрі жалғастырып, қоғамдық 
тәжірибеге енгізді. Т. Пейн, Т. Джеферсон, А. Гамильтон адамның табиғи 
және азаматтық құқықтарын теориялық тұрғыдан дамытып қана қоймай, 
оларды құқықтық тәжірибеге енгізді. Мемлекет және дін қатынастарының 
эволюциясы діни наным және ар-ождан бостандығы туралы көзқарастар 
мен идеялардың дамуымен және құқықтық құжаттарда көрініс табуымен 
тығыз байланысты болды.

АҚШ-тың 1791 жылғы “Құқықтар туралы Биллі” мен Француз 
Республикасының “Адам мен азамат құқықтар туралы” Декларациясы 
азаматтарға діни наным сенім бостандығын кепілдендіре отырып, мемле-
кет пен дін қатынасының конституциялық-құқықтық негіздерін қалады. 
Осы уақыттан бастап діни наным сенім мен ар-ождан бостандығы адамның 
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іргелі конституциялық құқықтарының бірі ретінде бекітіліп, оны қорғау 
мемлекеттің басты міндеттерінің біріне айналды. Құқықтанушылар 
адамның басқа да табиғи құқықтарымен қатар діни наным-сенім мен ар-
ождан бостандығы құқықтарын адам құқықтарының алғашқы буынының 
қатарына жатқызады. Адамның осындай құқықтарын мойындай отырып, 
мемлекет осы құқықтарға қандай да бір қолсұғушылыққа, соның ішінде мем-
лекет пен лауазымды тұлғалардың заңсыз араласуына жол бермейтіндігін 
кепілдендіреді. 

Қорытынды

Дін мен мемлекет қарым-қатынасын, шет елдер мен кеңес мемлекеті-
нің конституцияларын салыстырмалы талдау бізге зайырлықтың екі үлгі-
сін ажыратуға мүмкіндік береді. Біріншісін, шартты түрде зайырлықтың 
үйлесімді үлгісі деп атауға болады. Бұл қазіргі заманғы Батыс Еуропа 
мен АҚШ-қа және басқада демократиялық мемлекеттерге тән үлгі. Мұнда 
зайырлық дінге қарсы бағытталмаған және дінді теріске шығармайды, 
зайырлық пен діндарлық арасындағы тепе-теңдіктің сақталуына үлкен мән 
беріледі. Әрбір азаматтың барлық құқықтарының қорғалуына жағдай жаса-
лады, ал мемлекет – оның құқықтары мен бостандықтарының қорғалуының 
кепілі. Бұл үлгіде адам өзін бір діннің өкілі ретінде ғана емес, мемлекеттің 
азаматы ретінде қабылдайды, яғни азаматтық идентификация мен діни 
идентификация бір-біріне қайшы келмейді.

Екіншісін антиномиялық үлгі деп атауға болады, өйткені бұл үлгідегі 
зайырлық дінді теріске шығарады, ар-ождан, діни наным-сенім бостандығы 
формалды сипатта болады. Мемлекет әлде бір дүниетанымды идеологиялық 
жүйенің ірге тасына айналдырады. Мемлекет дінді толық бақылауға алып, 
секулярлықтың шектен шыққан формасы ретінде атеизмді насихаттайды. 
Дін мен оның ұйымдарының қызмет ету аймағы мейлінше тарылады және 
дін қоғамда өзіне тән функцияларды атқарудан шеттетіледі. Дін идентифи-
кация толықтай азаматтық-мемлекеттік идентикафиямен алмастырылады. 
Дін мен оның институттары әлеуметтік институттар ретінде емес, дәстүрдің 
(артта қалған, ескішілік пен сауатсыздықтың (соның ішінде азаматтық 
сауатсыздықтың) элементтері ретінде қабылданады.

Қазіргі кезде бұрынғы КСРО құрамына кірген мемлекеттер осы екі 
үлгінің өтпелі кезеңін бастан кешіріп отыр. Сондықтан мемлекет пен 
дін қарым-қатынасында антиномиялық үлгінің “салқыны” сезіледі. Осы 
екі үлгінің өзіндік ерекшеліктері мен эволюциясын, мәні мен мазмұнын 
анықтау дін саласындағы саясатты жетілдіруге өз үлесін қосады деген ой-
дамыз. 
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Резюме

Мажиев Г., Затов К. Историческая эволюция взаимоотношении светского госу-
дарства и религии

В статье анализируется взаимоотшения светского государства и религии. Авторы из-
учая исторические предпосылки формирования понятия светского государста обращают 
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внимание на средневековые концепты государственно-церковных отношении и выявляют 
две господствующие модели римско-католическую и византийскую. Подробный анализ 
взаимоотношении государства и религии позволяет авторам выделить две основные моде-
ли государственно-религиозных отношении: гармоничную и антиномичную. Знание сути 
и содержания, особенностей этих моделей, по мнению авторов, позволяет выработке кон-
цептуальных решении во взаимоотношениях государства и религиозных организации в 
современном обществе.

Ключевые слова: государство, религия, конфессия, религиозный закон, конституция, 
закон, гражданское общество, религиозная организация.

Summary

Mazhiyev G., Zatov К. The Historical Evolution of the Secular State and Religious 
Relations

The article analyzes the interrelationship between the secular state and religion. Authors 
studying the historical prototypes of the formation of the notion of the secular state draw attention 
to medieval concepts of the state-church relation and reveal two dominant two models - Roman 
Catholic and Byzantine. A detailed analysis of the relationship between the state and religion 
allows authors to reveal two main models of state religious relations: harmonious and antinomic. 
Knowledge of the essence and content of the features of these models, according to the authors, 
allows the development of a conceptual solution in the relationship between the state and religious 
organizations in modern society.

Keywords: Government, Religion, Denomination, Religious Law, Constitution, Law, Civil 
Society, Religious Organization.
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