вIдгук
офiцiйного опонента
на дпсертацiю lcмaIiJloBa Сергiя ВалерiЙовпча

(<Шарiат в сунiтськiй та шиihськiй традицiях: компаратшвций аналi]>,,

подану на здобуття на).кового ступеня кандпдата фiлософськпх цаук
зi спецiальностi 09.00.11

- релiгiсзнавство

Щисертачiйне дослiдження С. В. lсмагiлова, представлене

на

здобуття

наукового ступеня кандидати фiлософських наук, присвячене спlвставленню
двох ключових напрямiв iсламськоi традиuii сунiзму та ши'iЪму - в KoHTeKcTi
аналiзу

ix

ставлення ло шарiату. При цьому явище шарiату розгляда€ться

лише як iсторичне, а

iяк системне,

яке охоплю€

не

правовi, пракгичнiта теопогiчнi

аспекти. Згiдно ,} авторським задумом. дослiдження мас на MeTi. зокрема,
встановлення спiльних

сунiзму та шиiзму,

i

i

вiдмiнних рис

у

вiровченнi та культовiй практичi

така lrостановка мети дозволяс вiдiйти вiд звичного

протиставлення сунiтського

та шиihського напрямiв в iсламi як таких, що

перебувають у cTaHi нездоланноi свiтоглядно'i ворожнечl.

Релiгiсзнавчi дослiдження iсламськоi траличiТ с лелаrri бiльш акryальними
не лише через те, що iслам на сьогоднi розвиваеться найбiльш динамiчно серед

свiтових релiгiЙ i може протягом наЙближчих десятипiть посiсти лерше мiсце за
причин акryаrriзачii iсламськоi
cBiTi. Однiею
чисельнiстю вiрних

з

у

проблематики

с

загострення полiтичних процесiв

у

близькосхiлних краТнах,

зi

збройними конфлiктами, революцiями, масовими вимушеними
мiграчiями та iншими др:lматичними поДiями. ГIри цьому одним з важливих

llов'язанi

конфлiктогенних чинникiв часто вважа€ться протистояння сунiтського та
шиiтського напрямiв в iсламi. Протистояння сунiзму та шиТзму дiйсно було

одним

з

чинникiв протистояння

в

iсламському cBiTi протягом класичного

перiолу розвитку iсламськоi цивiлiзацii', i так само воцо присутце в сучаснtlх
конфлiкгах на БлизькомУ Сходi, зокрема, в Сирii, eMeHi, [раку та iнших

державах, якi пережили чи досi IIереживають досвiд громадянськоТ вiЙци. Разом

iз тим, на прикладi вiйськово-полiтичнцх коаrriцiй у сучасному iсламському
cBiTi можна помiтити, що конфесiйнi розбiжностi дапеко не обов'язково €
причиЕою для протистояtlня. f[римiром. ryрецько_азербайджанська коалiцiя
створена навколо спiльних етнiчних ознак, i об'слнус як шиiтiв, так i cyHiTiB,

Коалiчii lpaHy з деякими арабськими краiнами, якi традицiйно сповiдують
сунiтський iслам, свiдчать про можпивiсть KoMnpoMiciB HaBiTb без наявнос.гi

на конфесiйний чинник у
конфлiктах всерединi iсламського cBiTy вимагас розумiння також власне
етнiчноТ спiльностi. Спроба глIлбше подивитися

cyTHocTi конфесiйного подiлу всерединi iсламськоI традичii. При тому, що
iсламознавча проблематика присутня

в

украТнському релiгiсзнавствi, варто

уточнити, що частiше в фокус уваги дослiднл|кiв потрапляють або iсторичнi, або

соцiа,lьнi аспекти iсламу, тодi як системне дослiдження iсламськоi теологiТ, в

тому числi

-

шиi'тськоi, досi rrотребус бiльшоi уваги украiЪськоТ науковоi

спiльноти. Саме заповнення вiд[овiдних лакун в yкpaiнcbкoмy релiгiсзнавствi с
головним внеском дисертацiйного доспiдження С. В. Iсмагiлова.
,[|исерташiя скла;lасться зi l}ступу. чотирьох роздiлiв. висновкiв та списку

використаних джерел. Першиii роздiл € iсторiографiчним, присвячений
свiтським i конфесiйним дослiдженням шарiату як цiлiсного феномену, а також

окремих його складових.

В

другому роздiлi переважна увага придiлена

слецифiцi сунiтського тлумачення шарiату. розI лядаFться шарiат як iнтегральна

сисlема. заснована на KopaHi. суняi пророка га рашiональних методiв виведення
доктринальних положень у рiзнt.lх мазхабах. Третiй роздiл зосереджусться на
менш дослiдженiй в украiЪськiй науцi шиiтськiй iHTepпpeTarriT шарiаry, яка так

само вважа€ його цiлiсним явищем, побудованим на iнтерпретацiях Корану та

iнших джерел (зокрема
сунiтськими хадiсами),

- ахбарiв, якi автор, до певноi мiри, спiввiдносить iз
В четвертому розлiлi здiйснено порiвняльний аналiз

деяких елементiв вiровчення, к)льтоваi та позакультовоi практики сунiзму й

шиТзму, з акцентом на те, що ключовi вiдмiнностi мiж цI,lми двома напрямами

з

кiлькох джерел: рiзнлх дlетодiв iнтер[ретацii корану, рiзних
додаткових дхерел, рiзних культурних обставин в регiонirх виникнення
походять

сунiтського та шиiТського напрямiв. Разом iз тим, автор позначае в ocTarнHboMy

розлiлi, що cyBiTcbki та шиihськi богослови сьогоднi нерiдко намапtються

шукати спiльне в cBoii траличiях, переосмислюючи 'ix в рамках iсламу як
спiльноi традицii для сунiзму й шиiЪму, В якостi прикладу наведено ситуачiю

в

й шиirська спiльноти мають норvальнi сlосунки. i за
умови невеликоi кiлькостi послiдовникiв шиiзму - в бiльшостi MicT шиitи
YKpaTHi. ле cyHiTcbKa

вiдвiдують молитовнi зiбрання cyHiTiB, хоча поступово формуються також
власIIе шиlтськl Dелlгlинl гDомаши в VlcTax ]l ]начною пDисчтнlстю вихlдцlв
тра,Ilицiйно ши'tтських краТн, С;riд сказа,ги, lцо обраlrа ltогiка дослlдженIlя

i
з
€

виправданою, оскlльки автор иде вlд загaLльного огляду ставлення двох напрямIв

iсламу до шарiату в цiлому

- в бiк

розгляду спечифiчних елементiв шарiату та

iнlерпретачii рiзними напрямами

у

вiлповiлносr

i

iх

до загальноТ iнrерлреrаuiТ

ними шарiаry. Наявнi в TeKcTi iс,rори.Iнi пiдроздiли, особливо стосовно шиiзму
як менш дослiдженого напряму (хоча oKpeMi аспекги ши'itського богослов'я вже
ставztли предметом дослiджень, зокрема, Ю. В. ГамоцькоТ, Н. О. Пророченко), €

важливими, оскiльки вводять в llауковий дискурс поняття та джерела, в тому

числi

класичнi шиilськi богословськi та правовi тексти. Вiдповiдно, можна

говорити про логiчнiсть викладу. послiдовнiсть i завсршенiс,l ь дослiдження.

Позитивно оцiнюючи дисертацiйне дослiдження, слiд вказати й на певнi
його недолiки.
По-перше,автор транскрибус деякi спецiальнi термiни з галузi iсламськоi

та гIрава в спосiб, якlrй наразi не с домiнуючим в украТнському
iслаvознавствi (примiром. кфiкхл. а цg "rРiкг"), При чьому в reKcri

теологiТ

зустрiчаються

й

альтернативнi транскри[цii, зокрема, TepMiH (мазхаб>)

<мазгаб>. Оскiльки дисертацiя претенду€

/

на те, щоб закласти рамку дослiджень

шарiату в укра'iЪському релiгiезнавствi. автору варто було б бiльш прискiпливо

ставитися

до

слововжитку, щоб волночас i:Tlp;.;лrLt закрiпленню певних

стандартiв написання специфiчнlIх TepMiHiB з iсламськоi теологiТ та права, яких
на cbot однi в украiнськоvу релiгiгзнавсгвi бракуг.

По-лруге,достатньо докладно зупиняючись
шиiтських репiгiйних об'€дн

на icTopii сунiтських

та

lь УкраТни у пiдроздiлi 4,4., автор разом iз тим не

наводить кiлькiсних показникiв дiяльностi вiдповiдних органiзачiй. Корисно

було б також простежити линамiку змiн
органiзашiй УкраТни

у

зв'я,}ку

з

у

склалi сунiтських та шиiiськлх

тиvчасовою окупаuiсю часrини територii

держави з боку РФ. I {e не е прiоритетом для дцсертацii з фiлософських каук, але
дозволило б побачити актуальниii зрiз у спiввiдношеннi масштабiв cyHiTcbKoi та

шиlhськоi спiльнот Украiни.
По-третс, логiчно зупиняючись на двох кIIючових напрямах в iсламi як
кJlючовому об'сктi дослiдження, автор все ж мiг би придiпити увагу й iншим
напрямам, якi iснують сьогоднi чи ма,rи певний вплив

у минулому.

Зокрема,

автор побiжно згадус про харiджитiв (на сьогоднi цей напрям представлено,
примiром, в OMaHi та ЛiвiТ), але майже не торка€ться

iiнього ставлення до

шарiату, а також можJIивого влливу на cyHiTcbKe вчення про шарiат.,Ц,ещо
бiльша увага придiлена мiстичним напрямам в iсламi, якi формально можуть
вiдноситись до cyнiтcbкoТ чи шиitськоi гiлки, але мають впаснi погляди на
шарiат як частину духовного шляху. Можллtво, такс розшllрення предметного
поля буде доцiльно зробити в подальшIIх дослiдженнях автора.

Зазцаченi недолiки не заперечують iстотних переваг дисертацiйного
дослiдження, його науковоТ новлIзни, акIуilльностi, обrрунтованостi тверджень
та широкоi еруличiТ автора, .Щисертацiя мае безперечrtе теоретичне та практичне

il положення вже впроваджувалися у викладання iсламознавства
украiнських навчaцьних закладах, а iншi зможуть бути використанi в

значення, деякi

в

майбутньому. Дослiдницькцй пiдхiд, що репрезентований

в

лисертацii, с

важливим внеском

в

дисертацii
yкpaiнcbKe релiгiезнавство, Автореферат

а також i'i висновки,
адекватно вiдображае змiст дисертачii,

мета
напочатку роботи, виконанi,
сформульованi
були
Завдання, що

захист,
Положення, що виносяться на
досягнута,
лисертачiйного дослiдженЕя
apryMeHToBaHi, OcHoBHi iдеi
та
достатньо
новизну
наукову
мають безперечну
i

дослiдження

та Ti

апробаuiю
головнi висновки пройшли належну

в сунiтськiй та
iндивiдуальнiй монографii <Макасидаш-Шарiа
в
репрезентованi
4 з яких с
аяалiз> та 19 iнших публiкачiях,
компаративний
традицiях:
шиi'тськiй
виланкi, цо iндексуеться у
у
УкраТни,
видаЕнях
статтями у фа,чових
апробачiя
PiBeHb, кiлькiсть публiкачiй та
Scopus,
базi
даних
наукометричнiй
та всеукраiнських науково-практичних
мiжнародних
на
лоaпiлження
paaynor-i"
вимогам до кандидатських дисертачiй,
конференчiях вiдповiдають чинним
Валерiйовича <Шарiат в
Сергiя
lсь,tагiлова
,Д,исертачiйне дослiдження
на здобуття
компаративний аналiз>, подане
сунiтськiй та шиihськiй традицiях:

l-

наук зi спецiмьностi 09,00,1l наукового ступеня кандидата фiлософських
lцо виконане на
дослiдженням,
обrрунтованим
оригiнальним,
релiгiсзнавство, е
вимогам кПорядку присудження
tr-"*no"' теоретичному piBHi, вiдповiдас
Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiнивiл
наукових сryпенiв>, затвердженого

24липня2Оl3р.N,567(зiзмiнами),аiiавторзаслУгоВУеприсуДженняйомУ

наук за спецiальнiстю 09,00,11
кандидата
фiпософських
ступеня
наукового
репiгiсзнавство.
Офiшiйний опонент
кандидат фiлософських наук,
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