
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТІРЛІГІ

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Философия және Саясаттану факультеті

Дінтану және мәдениеттану кафедрасы

Орындаған:  исламтану,1-курс магистарнты Байгазиева Б. У.

Жетекші: аға оқытушы, PhD Мұқан Нұрзат

Алматы, 2020 жыл

«ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАРДАҒЫ ДІН ТУРАЛЫ ТЕОРИЯЛАР: СЕКУЛЯРИЗМ ЖӘНЕ СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ»  
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➢Оқыту әдіс-тәсілдері: «Жұптасқан дәріс» әдісі (репродуктивтік,проблемалық, 

интеграциялық, және диaлогтік баяндау элементтерін жинақтаған оқыту тәсілі), 

интерактивті оқыту әдісі.

➢Оқыту технологиясы: Дамыта оқыту технологиясы

➢Пәнаралық байланыс: Әлеуметтану, психология, құқықтану, саясаттану

➢Жабдықталуы: Презентация, «кейс-стади» ойын жабдықтары

➢Көрнекі құралдар: Оқытудың идеалды құралдары (вербалдау)

➢Қосымша тапсырмалар: Өзіндік жұмысқа қосымша әдебиеттер мен ақпарат 

көздерін ұсыну, ізденіс сұрақтарын беру

Дәрістің   әдістемелік картасы:



1.Ұйымдастыру кезеңі: Дәріске назарларын аудару. Сәлемдесу. Түгендеу. Оқу 

журналымен жұмыс. Дәрісті бастау (2 мин)

2.Мақсат қою және оқу іс-әрекетіне қызығушылықты ояту: Студенттердің

назарын сабаққа аудару, жағымды атмосфера туғызу. Нұсқау беру (2 мин)

3.Білімді өзектілендіру: Жаңа тақырып аясында проблемалық, сұрақтар қою және 

шешу, проблемалық жағдаяттар құру (8 мин)

4.Жаңа тақырыпты түсіндіру: Презентация, қосымша көрнекіліктер арқылы 

тақырыпты ашу (20 мин)

5.Жаңа білімді бекіту кезеңі: интерактивті оқытудың негізгі варианты ретінде «Кейс 

стади» ойынын жүргізіп аудиторияға пікірлесу сұрағын қою, пікір алмасу. Ойландыру. 

Ауызша демонстрациялау (10 мин)

6. Білім, білік, дағдыны қалыптастыру кезеңі: Бақылау, бағалау (3 мин)

7.Тақырыпты пысықтау кезеңі: Қосымша тапсырма беру (2 мин)

8.Рефлексия (3 мин)

Дәрістің техникалық жоспары:
(уақыты 50 мин)



•Қазіргі таңда жалпы зайырлы мемлекеттің табиғаты мен қағидаттары 

қандай болу керек деген сауалға жауапты тарихи, саяси, әлеуметтік, 

мәдени контекст тұрғысында қарастыра отырып мағлұмат беру;

•Бүгінгі таңда халқымыздың зайырлы құндылықтарын нығайту мен 

мәдени-тарихи әрі рухани кодтарын жандандыруда, мемлекет пен дін 

арасындағы қарым-қатынас тақырыбында түсініктерін кеңейту;

•Жаңа білімді дамыту, қолдану;

Дәріс мақсаты: 



•Білімділік: Әлеуметтік ғылымдардағы дін туралы теорияларды 

ұсына отырып секуляризм және секуляризация 

ұғымдарын түсіндіріп, жаңа түсінік пен жаңа білімді қалыптастыру.

•Дамытушылық: Білім алушылардың оқуға, білімге деген ынтасын, 

қабілетін арттыру, дамыту.

•Тәрбиелілік: Қоғамдық көзқарасы дұрыс қалыптасқан, көзі ашық, 

көкірегі ояу, ұлтжанды білімді азамат тәрбиелеу. Кез келген уақытта 

өзін- өзін ұстай алуға, ақыл - ой, адамгершілік қасиетін дамыта 

тәрбиелеу.

Дәріс міндеттері:



1.Ұйымдастыру кезеңі - оқытушының сабаққа дайындалуы, оқу құжаттарымен жұмыс

2. Оқу іс-әрекетіне қызығушылықты ояту кезеңі - ойын арқылы дәстүрлі емес 

сәлемдесу жүргізу. Ойын сипаттамасы: Білім алушылар орындарынан тұрады. Қазір біз 

сендермен ойын ойнаймыз, қимылды тез жасауларыңыз керек. «Бастаймыз» деген белгі 

берілгенде, мен қалай амандасу керек екенін айтамын, сонда сендер бір-бірлеріңмен тез-

тез амандасасыздар. Әр адаммен әртүрлі амандасасыңыздар. 

3. Білімді өзектеліндіру кезеңі - студенттерге жаңа тақырып аясында келесідей 

проблемалық сұрақтар мен жағдаяттарды ұсыну:

1. Дін туралы ғылымның пайда болуын сипаттаңыз.

2. Әлемде орын алып жатқан діни шиленіс жағдайларының негізгі себебіне өз 

пікіріңіз?

3. Дінді жіктеу мәселесіне қандай ой айта аласыз?

4. Діннің негізгі қызметтерін атап көрсетіңіз?

Дәріс барысы:



4.Жаңа тақырыпты түсіндіру кезеңі - оқытушының презентация мен  қосымша 

көрнекіліктер арқылы жаңа тақырыпты түсіндіруі (20 мин)



Эмиль Дюркгейм (1858-1917) -

француз әлеуметтанушысы, 

саясаттанушысы. Ол негізінен, 

үжымдық сананың, оның әр алуан 

пішімдерінің (діннің, ахлақтың, 

құқықтың) рөлін зерттеді. 

Әлеуметтануды адам туралы 

ғылымдардың арасында жоғары 

бағалап, әлеуметтік болмыстың 

онтология проблемаларын 

түсіндіруге арқау етті. 

Зайырлылық теориясы

Қасиеттілік пен зайырлылық түсініктері арасындағы айырмашылықты алғаш рет Э. Дюркгейм 

қарастырды. Ол барлық нысандардың қарама-қарсы топтар ретінде қасиетті және зайырлы деп 

бөлінетінін атап көрсетті. Дюркгейм бойынша қасиеттілік ұғымы дінмен теңдестіріліп, 

ұжымшылдықпен байланыстырылады. Қоғам белгілі бір нысандарды айрықша ахлақтық белгілермен 

және билікпен ерекшелейді, сол арқылы оларды қасиетті қылып, дінді басым күшке айналдырады. Ал 

зайырлы нысандарды әркім өзі жасайды, олар адамның күнделікті өмірімен, жеке қызығушылығымен 

тығыз байланысты болады. Осылайша қасиеттілік пен зайырлылық дихотомиясы оның пікірінше 

әлеуметтік пен жекелік ұғымдарына саяды. Бұдан байқайтынымыз, Дюркгейм үшін дін қасиеттілікке 

жататын сенімдер мен ғұрыптардың жүйесі және ол қоғамда билік пен беделге ие болады. Оның 

түсінігі бойынша әлеуметтік маңыздылыққа ие болған нәрсенің барлығы дінге жатады. Осы көзқарасы 

арқылы ол діндегі табиғаттан тыс тылсымдылықты ұмытып, дінді идеологиямен ғана теңестіреді. 

Демек, ұжымшылдық қасиеттілік пен зайырлылықты ажырататын негізгі түсінік бола алмайды. Себебі, 

зайырлы мемлекеттерде ұжымның, көпшілік қауымның негізгі ұстанатыны зайырлы қарымқатынас, ал 

діндарлық, керісінше азшылықтың қызығушылығын тудыратыны белгілі. Қасиеттілік дегенде біздің 

ойымызға бірінші келетіні білгілі бір діни жүйенің ұстанымдарына сәйкес келетін іс-әрекет, жүріс-

тұрыс, тылсымдылыққа негізделген маңыздылық пен қасиеттер. Зайырлылық түсінігін осы дүниеге 

бағдар алған, діни бақылау мен шектеулерден ада өмір салты ретінде түсіне отырып, бұл екі түсініктің 

арасындағы қарама-қайшылықты байқаймыз. Э.  Дюркгейм осындай қарамақайшылықты талдай 

отырып, зерттеуге негіз болатын әдіснамалық қалыптың негізін қалады.

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B0%D1%82


К.Маркстың ойынша, «мемлекет, қоғам дінді туындатады». Таптық күрес 

жағдайында дін идеология ретінде қызмет атқарады, осыдан келіп оның 

идеологиялық функциясы қалыптасады. Дін белгілі бір қалыптасқан тәртіпті 

заңдастырады және оны құптайды немесе керісінше, оны теріске шығарады. 

Дінде Маркстің ойынша әлеуметтік конформизм бар, ол жалған елесті адам 

санасына орнықтырады және сол арқылы әлеуметтік қарсылықты тудырады. 

Қоғамның әлеуметтік жіктелуі жағдайында рационалды тұрғыдан 

түсіндірілмейтін және тексеруге келмейтін иррационалды факторлар, яғни 

наным-сенімдер, әртүрлі ғұрыптар қоғамда басымдыққа ие болып отырған 

тап үшін қоғам интегарциясын қамтамасыз етеді. Дін – жүрексіз әлемнің 

жүрегі деу арқылы Маркс Фейербахтың діннің компенсаторлық функциясы 

жайлы идеясын қолдайды. Әлеуметтік-философиялық тұрғыдан қоғам 

өміріндегі діннің ролін талдауда екі негізгі тәсіл қалыптасты. К. Маркс 

негізін қалаған бірінші тәсіл бойынша дін қоғамдық қатынастар жүйесіне 

кіріктірілген және осы қоғамдық қатынастардан туындайды. Оның ішінде 

негізгі базис болып табылатын экономикалық қатынастар басымдық 

танытады. Дін, метафизиак, ахлақ сияқты идеологияның түрлері және соған 

сәйкес келетін сананың формалары қашанда қоршаған ортаның ыңғайына 

байланысты болады. Адамдардың өздерінің материалдық жағдайларын 

дамытуы ішкі ойлары мен ойларының туындыларын өзгертеді. Маркстің 

сөзімен айтқанда – өмірді сана емес, сананы өмір өзгертеді. Бұл тәсіл 

бойынша діни түсініктердің қоғамның шынайы өмірінде орын алып отырған 

қарым-қатынастарға тәуелді деп ұғынуға мүмкіндік береді. 

Карл Маркс Генрих (1818, Германия, Трир 

қаласы — 1883 Англия, Лондон) — 19-шы 

ғасыр немістің экономист ғалымы, саяси

экономист, революционер, философ, 

саясаттанушы, әлеуметтанушы, тарихшы, 

ғылыми коммунизм теориясының іргетасын

қалаушы. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/1818
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/1883
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/19_%D2%93.
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%88%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%98%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%88%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%88%D1%8B&action=edit&redlink=1


• Макс Вебер (21 сәуір 1864, Эрфурт —

14 маусым 1920, Мюнхен) — неміс 

әлеуметтанушысы, әлеуметтік 

философ, тарихшы. «Протестанттық 

этика және капитализмнің рухы» 

(1904—1905) еңбегінде М. Вебер 

өркендеп келе жатқан капитализм мен 

XVII ғасырдың протестанттық 

құндылықтары арасындағы 

байланысты көрсетеді.

М. Вебердің тұжырымы қоғамның экономикалық жүйесіндегі өзгерістер діни жүйенің де өзгеруіне 

себеп болады. Бірақ оның пікірінше, дін сонымен қатар әлеуметтік динамиканың факторы болып 

табылады. Әлеуметтік динамиканың негізгі ықпалы дін негізгісі болып есептелетін мәдени жүйеден 

басталады. Өзінің «Протестанттық этика және капитализм рухы» атты еңбегінде Вебер үлкен діни 

қозғалыстардың белгілі бір өзгерістерге түрткі болатын маңыздылығы жайлы атап көрсетті. Вебердің 

идеялары эмпирикалық материалдарға негізделген. Ол салыстырмалы-тарихи талдаудың көмегіне 

жүгіне отырып, зерттеудің эмпирикалық және теориялық деңгейлерін біріктірді. Әлемдік діндерді 

салыстыруға негіз болған нәрсе қандай да бір діни этикада құпталған экономикалық ісәрекеттің ақылға 

қонымдылығы еді. Осыдан келіп, адамның тіршілік етуінің негізгі шарты болып табылатын экономика 

технологиялық айырмашылықтармен ғана емес, сонымен қатар, еңбекті ұйымдастырудың әртүрлілігімен 

жүзеге асатыны жайлы идея туындады. Діндегі тек о дүние жайлы ғана ойлар емес, осы дүниеде адам 

өзін қалай ұстауы, отбасын қамтамасыз етуі, ер адамның жұбайына деген қарым-қатынасы осы идеяның 

маңыздылығын дәлелдейді. Діннің адами іс-әрекетке тигізер ықпалының зор екенін көре отырып, Вебер 

діннің бұл функциясының тұлғаның қарекетін рационалды тұрғыдан реттеуіне баса назар аударды. 

Протестантизмнің пайда болуы және дамуымен шартталған діни этиканың өзгеріске түсуі қоғамдық 

өмірге қаншалықты рационалдылықты алып келді және ол қандай тұрғыда капитализмнің қалыптасуына 

әсер етті деген сұрақ оның қызығушылығын туғызды. Діни-этикалық қағидалар мен экономикалық іс-

әрекет формалары арасындағы байланыс оның зерттеуінің өзегіне айналды. Вебер христиандықтың 

Еуропа тарихына тигізген әсерін зерттейді және Реформация, оның нәтижесінде қалыптасқан 

христиандықтың жаңа тармағы протестантизмнің кәсіпкерлікке, экономиканың дамуына ықпал еткенін 

дәлелдеуге тырысты. Оның еңбектерінде тек дін мен шаруашылықтың арақатынасы жайлы ғана емес, 

сонымен қатар дін мен билік формалары, дін мен өнер, ғылым, философия арасындағы қатынастың 

нығаюы жайлы баяндалған. Бұдан байқайтынымыз, қандай зайырлы қоғамда өмір сүрсек те, дін 

қашанда өзінің маңызын жоғалтпай, керісінше басқа әлеуметтік институттармен тығыз қарым-қатынаста 

болатындығы. Қай дінді алсақ та, адамның екі дүние бақыты жайлы, мемлекет басшысын құрметтеу, 

отбасын материалдық қамтамасыз ету және ұрпағын рухани тұрғыдан жетілген тұлға болуға баулу, ата-

анасын құрметтеу және оның алдындағы парызын өтеу сынды тәрбиелік маңызы бар қасиеттерге 

үндейді. Бұл тек ислам, христиандық және буддизм сынды әлемдік діндерде ғана емес, 

конфуцийшылдық, даосизм, иудаизм сияқты ұлттық діндерде де көрініс тапқан қағидалар. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D3%99%D1%83%D1%96%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/1864
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/1920
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%98%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%88%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/1904
https://kk.wikipedia.org/wiki/1905


• Секуляризм теориясы - қоғамдық ғылымдарда діннің қазіргі таңдағы орны мен рөлін анықта

йтын басты теориялардың бірі болып табылды. Әрине, ол модернизациялық үрдіс барысында

қоғамдағы діндарлықтың түрлі деңгейі мен жеке адам және топтық деңгейдегі діндарлықтың

деңгейіне негізделген көптеген қатаң сынға алынды. Алайда, оның басты теориялық негізі

өзгеріссіз қалып отыр, яғни, модернизациялық үдерістердің аясында түрлі функционалды

дифференцациялардың нәтижесінде қоғамдық-саяси институттар бірте-бірте дін ықпалынан

бөліне бастады.



Секуляризация - [лат. saecularis -

зайырлы] - саясаттың діннен азат

етілуі, оның табиғи-тарихи үрдіске

айналуы. Биліктің

секуляризациялануының нәтижесінде

саяси ұйымның құндылықтары, беделі, 

қызметтері өзінің сакралды, табиғаттан

жоғары, тылсым күштік мазмұнын

жоғалтады. Саясат - қоғамдық өмірдің

табиғи нәтижесі.



ХОСЕ КАЗАНОВА

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. 

Хосе Казанова қоғамдық кеңістіктегі секуляризация 

үрдісінің мәнін түсіну үшін оның үш аспектісін бөліп

қарастырудың маңыздылығын айтады. 

Секуляризация үрдісі



• Біріншіден, секуляризация - қазіргі таңдағы қоғамдардағы діни сенімдер мен діни практиканың

төмендеуі, бұл көп жағдайда, діннің әмбебап және жан-жақты сипаттарын рационалдылыққа

алмастыру болып табылады. Сонымен қатар, осы мағынадағы секуляризация адамзат

қоғамындағы дамып отырған әмбебап және барлығына тән үрдіс ретінде қарастырылды. Бұл

қазіргі таңдағы діннің қоғамдағы орны мен рөлін анықтаушы түсінік ретінде академиялық

дискурс аясындағы қолданыстағы ең кең тараған түсінік.

• Екіншіден, діннің приватизациялануы, жиі тарихи үрдіс, нормативті шарт ретінде және қазіргі

таңдағы либералды демократиялық саясаттың алғышарты ретінде қабыл данды. Бұл дінді жеке

бастың ісі деп қарастыру, либералды демократияның дамуының нәтижесінде діннің қоғамдық

өмірден бірте-бірте маргинализациялануы.

• Үшіншіден, бұл бұрын шіркеудің қол астында болып келген қоғамдық өмірдің барлық салаларын, 

мәселен, заң мен медицина, мемлекеттік мекемелер, білім мен ғылымды дінннің ықпалынан жан-

жақты бөлу (либералды). Былайша айтқанда қоғамдық салалардың дифференциациясы. 

Ғалымның айтуынша, осы компоненттер «секуляризация» теорияларының негізгі компоненттері

болып табылады.

Х. Казанова келтірген секуляризация 

үрдісінің аспектілері 



Ч.Тэйлор секуляризация үдерісінің діни негіздерін

кеңінен қарастыра отырып келесідей тұжырым жасайды:

«Реформациялық үдерістердің басты ерекшеліктерінің бірі

сыртқы құзіретті аралық буынның кез-келген түрін

терістеп, мойындамау болып табылды. Бұл үдерістерде дін

жеке бастың ісіне айналып, өткен ғасырлардағы тәрізді

қоғамдық өмір немесе белгілі бір ұйыммен тығыз

байланысы үзілді. Діннің ішкі мәніне көбірек назар аудару

мен жеке рухани тәжірибемен байланысы, кез-келген

сырқты форманы мойындамау діни дәстүрлердің әлсіреп, 

қоғамдық дәрежесі мен маңызының түсуіне алып келеді. 

Бұл жағдай өз кезегінде, көптеген батыс елдерін

мультикультурализмге жақындай түсуіне алып келеді». Ч.Тэйлор

Реформациялық үдерістер мен діннің жеке сенімге 

айналу үдерістері



Кэрол Дэбблэйр секуляризация үрдісін зерттеу үшін оның негізгі үш аспектілерін қарастыру қажет

деп есептейді, яғни, макро, мезо және микро деңгейлері.

➢ Макро деңгейдегі секуляризация «функционалды дифференцацияға» негізделген қоғамдық

зайырландыру үрдісі, яғни, бұрын діни институтқа тиселі болған қызметтерді тәуелсіз қоғамдық

салаларға бөлу.

➢ Мезо деңгейде ұйымдастырылған секуляризация, яғни діни ұйымдардың ішінде сыртқы қоғамдық-

саяси шарттарға байланысты ішкі зайырландыру үрдісі жүреді, нәтижесінде олардың осы қоғамдық-

саяси шынайылыққа бейімделуі жүреді.

➢ Микро деңгейдегі секуляризация тұлғалық, яғни индивидуалды діни сенім мен практиканың

төмендеуін білдіреді, ал бұл өз кезегінде макро және мезо деңгейлердегі секуляризациялық

үрдістердің сақталуы мен күшеюіне алып келеді.

Кэрол Дэбблэйр ұсынған секуляризация үрдісі аспектілері



ПИТЕР БЕРГЕР

Питер Бергер әлемдегі түрлі діни

үрдістердің динамикасын және

оның қоғамдық-әлеуметтік

өмірге ықпалын зерттей келіп, 

Ислам және Евангелиелік

протестантизмнің Екінші

Дүниежүзілік соғыстан кейін

әлемдегі ең белсенді таралған

діндер деген тұжырым жасаған.

Секуляризация мен қоғамның дамуына 

қатысты пікірлер

Пиппа Норис Рональд Инглехарт

Пипа Норис пен Рональд Инлехарт: «Қазіргі таңда әлемде 

зайырлы көзқарастардағы дамыған қоғамдағы 

адамдардың өсуі төмендеп, ал дәстүрлі діни қоғамдағы 

құндылықтардың ықпалымен өскен халықтар саны 

көбейіп келеді. Осы орайда, діни құндылықтар мен 

зайырлы құндылықтар арасындағы қоғамдық және саяси 

бөлінушілік орын алып, қайшылықтар туындайды», - деп 

айтқан.



1) Соңғы 50 жылда барлық дерлік дамыған индустриалды елдердің қоғамдарында зайырлы бағыттар

басым болып келеді. 

2) Қазіргі таңда, әлемде, бұрынғы кезге қарағанда, дәстүрлі діни сенімдері бар адамдар әлдеқайда көп, 

және олар жылдан жылға өсіп , әлемдегі жалпы халықтың басым көпшілігін құрап келеді.

Секуляризация мен қоғамның дамуы демографиялық үрдістерге зор ықпал етеді. Аталмыш

ғалымдардың әлемнің 80 елдеріндегі жүргізілген зерттеулеріне сәйкес, дамыған индустриалды

қоғамдағы бала туу көрсеткіші қатты төмендеп, әр адамның табиғи орнын басу деңгейіне жетпеген

болса, дәстүрлі діни сенімдер басым қоғамда, орнын басу көрсеткіші екі - үш есе асып түседі.

Американдық ғалымдар Пиппа Норис және Рональд Инглехарт соңғы 

онжылдықта әлемдегі 80 елдегі діни жағдайды, секуляризациялық үдерістерді 

жүйелі түрде зерттей келіп келесі жағдайды анықтады:



Қазіргі жаһандану үрдістерінің ықпалымен әлем мемлекеттерінде дін саласында 

қарама-қайшылықтар орын алып жатқанын байқауға болады. Бір жағынан, зайырлы 

құндылықтар мен қағидаттардың күшею үдерісі байқалса, екінші жағынан қоғамдық 

кеңістікте діншілдіктің өсуі, діндердің қоғамдық кеңістікте өздеріне тиселі орындары 

мен құқықтарын талап етуде.

Демократияның барлық елге ортақ моделі жоқ секілді, секуляризмнің де 

мемлекеттерге тән әмбебап үлгісі жоқ. Әлем елдерінде секуляризм әрқилы жолдармен 

жүзеге асырылады, діни ұйымдардың мемлекеттен бөлінуінің құқықтық мазмұны да 

сәйкесінше, әр елде өзіндік түрде көрініс табуы мүмкін. Мәселен, кейбір елдерде 

мемлекет пен діни ұйымдардың бөлінуі қатаң орын алса, екінші бір елдерде мемлекет 

пен діни ұйымдардың бөлінуінде аса қатаң айқындылық көрініс таппайды. Тіпті, 

жекелеген елдерде мемлекет діни ұйымдарға қоғамдық өмірдің маңызды салаларында 

қызмет атқаруға айтарлықтай мүмкіндіктерге жол береді.

Секуляризм формасы



Секуляризм және секуляризация ұғымдары туралы айтқанда олардың көрініс беру мәнінде 

айырмашылық бар екенін ажырата білу қажет. Секуляризация — мемлекеттік 

институттардың қоғамдық саласын және азаматтардың өмірін зайырландыру үрдісін 

білдіретін болса, секуляризм — қоғамды міндетті түрде зайырландыру дегенді білдірмейді. 

Яғни, зайырлы мемлекеттердің басқару жүйесі мен мемлекеттік институттары — қоғамды 

зайырландыру саясатымен айналысу қажеттігін білдірмейді не болмаса білдірмеуі тиіс. 

Мұндай әрекет нақты мемлекеттің зайырландыру саясатын мақсатты түрде жүргізіп 

отырғандығы және діни сенімді шектеуі деп қабылдануы мүмкін. Сондықтан мемлекет пен 

діннің арақатынасын сақтауда секуляризмді дұрыс түсіну керек-ақ.

Бүгінгі әлемдік тәжірибеде мемлекет пен діннің арақатынасының әр елге тән тарихи-мәдени 

дәстүрлерін басшылыққа алатын екі түрі кең таралған. Біріншісінде мемлекет діннен 

толықтай тәуелсіз және нақты бөлінген болса, екіншісінде мемлекет белгілі бір дінге 

(діндерге) немесе діни ұйымға (ұйымдарға) басымдылық немесе ерекше мәртебе береді.

Зайырлылық — жалаң секуляризмнен тыс



Діннің мемлекеттен толық бөліну қағидатының 

саяси-құқықтық мағынасы мынадай ережелерді 

қамтиды:

➢ ар-ождан бостандығы діни таңдау еркіндігімен қатар одан ауқымды дүниетанымдық 

көзқарасты, оның ішінде діни емес таңдауды да білдіреді. Аталған таңдау құқығын 

мемлекет адамға (азаматқа) қалдыра отырып, оның шешімімен келісуге, қабылдауға және 

оны қорғауға міндеттеледі; 

➢ мемлекет азаматтармен қарым-қатынастарында олардың діни көзқарастарын емес, 

керісінше азаматтық санасы мен бірегейліктерін жоғары қояды; 

➢ мемлекет іс жүзінде барлық дін мен азаматтардың құқықтық теңдіктерін жүзеге 

асыруға ұмтылады;

➢ мемлекет өзінің ішкі және сыртқы саясатында діни-теологиялық қағидаттарға 

сүйенбейді және оларды басшылыққа алмайды;

➢ мемлекеттік және діни құқықтар бір-бірінен бөлінген. Яғни, мұндай мемлекетте 

қоғамдық-құқықтық және азаматтық салалардағы мәселелерді шешуде мемлекеттің 

үстемдігі жарияланады, ал діни құқықтың әрекет ету аясы негізінен діни институтпен 

шектеледі.



Бүгінгі таңда халқымыздың зайырлы құндылықтарын нығайту мен мәдени-

тарихи әрі рухани кодтарын жандандыруда, мемлекет пен дін арасындағы 

қарым-қатынастың қазақстандық үлгісін жасауда:

➢ұлттық және мәдени-тарихи ерекшеліктерін ескере отырып, рухани, 

моральдық және этикалық құндылықтарға сүйенуі;

➢ескірген догмаларды қайта қарау, оларды қазіргі заманға сай лайықтап 

бейімдеу;

➢діни сенімді жеке ішкі дүние деп қабылдау;

➢өзге діни көзқарастағыларға деген мейірімділік пен төзімділік, діни сеніміне 

қарамастан әр азамат мемлекеттің зайырлық құқықтарын қатаң ұстану және 

құрметтеуге негізделуі абзал.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Рухани жаңғыру» атты мақаласында атап 

өткендей, зайырлы дәстүрлер – Қазақстанның ертеден келе жатқан мұрасы.

Еліміздегі секуляризм үлгісі



5.Жаңа білімді бекіту кезеңі - оқытушы аудиториямен  пікір алмасу үшін интерактивті 

оқыту әдісі ретінде «Кейс стади» ойынын өткізу. Ойын сипаттамасы:  студенттерді 

шағын топтарға бөліп, келесідей пікірлесу сұрақтарын қояды:

1. Қазақстан мемлекетінің зайырлылық ұстанымының негізгі көріністері?

2. Зайырлылық теориясына сипаттама беріңіз.

3. Әлем елдерінде секуляризация үрдісінің орын алу себептеріне пікіріңіз қандай?

4. Қазіргі қоғамдағы секуляризация үрдісінің көріністері және салдары қандай?

( Топтық жауап ауызша демонстрацияланады (10 мин))

6. Білім, білік, дағдының қалыптасуын бақылау, бағалау  кезеңі - оқытушының 

студенттердің жаңа ақпаратты қабылдау, білімді игеру деңгейлерін  бағалауы. (Топтық 

және  жеке бағалау (3 мин))



7.Тақырыпты пысықтауға қосымша тапсырма беру кезеңі – студенттерге

Гараджа В.И. (1996) Социология религии; Байтенова Н.Ж., Демеуова А.Д. (2015) 

Религия и общество оқулық кітаптарын оқуға ұсыну; 

Келесідей сұрақтарға жауап ізденуге тапсырма беру: 

1. Діннің қоғамдағы қызметін сипаттаңыз.

2. Дін әлеуметтік өзгерістердің факторы ретінде қалай түсінеміз?

3. Дін әлеуметтік шиленістердің факторы ретінде қалай қарастырады?

4. Дін қоғамдағы тұрақтылық факторы ретінде қалай түсінеміз? (2 мин)

8. Рефлексия  кезеңі – білім алушылардың өз-өзіне талдау жасау дағдыларын 

дамыту үшін келесі фразаларды аяқтату:

Бүгінгі білгеніңіз...Сізгі ұнағаны...Сабақтан алған әсеріңіз...(3 мин)

9. Оқытушының білім алушылармен қоштасуы




