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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá formami lidové magie v Íránu se zaměřením na kmen Bachtijárů. 

Soustřeďuje se na ochranou a léčebnou magii v souvislosti s vírou v uhranutí a jiné negativní 

vlivy. Úvodní část práce vychází z informací získaných studiem literatury, stručně 

charakterizuje vývoj magie v Íránu a popisuje ochranné a léčebné metody spojené s vírou 

v uhranutí v islámu, ze kterého se některé dnešní formy lidové magie etablovaly. Průzkumná 

část obsahuje ukázky výsledků šetření mezi příslušníky kmene Bachtijárů. Cílem práce je 

představit rituály a předměty, které Bachtijáři používají pro ochranu před uhranutím, 

negativními situacemi nebo k léčení důsledků těchto vnějších vlivů. 
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Annotation 

 

The bachelor thesis deals with forms of folk magic in Iran with a focus on the Bakhtiyari tribe.  

It focuses on protection and healing magic in connection with the belief in evil eye and other 

negative influences.  The first part of the work is based on information obtained from the study 

of literature, briefly characterizes the development of magic in Iran and describes protective 

and healing methods associated with belief in enchantment in Islam, from which some of 

today's forms of folk magic have established themselves.  The second, exploratory part contains 

examples of the results of a survey among members of the Bakhtiyari tribe. The aim of the work 

is to present the rituals and items that the Bakhtiyari use to protect against enchantment, 

negative situations or to treat the consequences of these external influences. 
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Úvod 

 

Lidová magie a pověry s ní spojené jsou ukázkou způsobu myšlení, nazírání na svět té či oné 

kultury. Pestrost forem lidové magie je jednou z mnoha odrazů neustálé snahy člověka pochopit 

fungování skrytých hybných sil tohoto světa a také hledání způsobů, jak těmto silám čelit. 

Jedním z hlavních účelů lidové magie bývá ochrana zdraví, vitality, přivolání štěstí, hojnosti 

a zažehnání různých negativních vlivů, které mají často nadpřirozený charakter. Prostředí, kde 

lze pozorovat projevy lidové magie a víru v pověry je podle mého názoru společenství, které 

zachovává více či méně tradiční způsob myšlení a života, nebo takový způsob života opustilo 

z dlouhodobého historického hlediska teprve nedávno a vzorce chování a tradice, vzniklé 

z předchozí etapy jeho vývoje, se do určité míry stále zachovávají v kolektivním vědomí onoho 

společenství.  

Tato práce se věnuje perské lidové magii se zaměřením na kmen Bachtijárů. Námět na téma 

práce jsem získala při studijním pobytu v Ahvázu na jihozápadě Íránu, kde Bachtijáři tvoří 

významnou část místní populace. Vzhledem k etnické rozmanitosti oblasti jsem se rozhodla 

zaměřit na jeden kmen. V rámci pobytu se mi naskytla příležitost navázat bližší komunikaci 

s místními a díky tomu jsem měla možnost si všimnout různých talismanů a amuletů, které mají 

vyvěšené v domácnostech. Pro nedostatek literatury ohledně magické praxe v dnešním Íránu 

jsem zvolila metodu sběru dat pomocí rozhovorů. Majoritní část lidové magie Bachtijárů 

vychází z víry v uhranutí a také z přesvědčení, že různé magické postupy, předměty 

a zaříkávadla mají moc léčit, odvrátit pohromy, neštěstí, ochránit lidské zdraví a majetek. 

Druhou, neméně zajímavou součástí lidové magie Bachtijárů je skupina lokálních „mágů“, kteří 

čerpají své znalosti z okultní literatury.  

Cílem mé práce je popis magických rituálů a překlad magických formulí na základě průzkumu, 

kde se lidová magie dodnes praktikuje. Úvodní část práce vychází ze studia literatury, stručně 

charakterizuje historický vývoj magie v Íránu a vliv islámské magie a středověké magické 

literatury na dnešní podobu magické praxe lidových bachtijárských „mágů“. Následující 

kapitoly popisují vývoj víry v uhranutí v Íránu a výčet ochranných talismanů v Íránu, uhranutí 

v islámu a jeho eliminace podle islámské tradice.  Druhá průzkumná část obsahuje popisy 

magických postupů, ochranných formulí a předmětů podle výpovědí respondentů průzkumu.  
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Metodologie průzkumu byla postavená na otevřených rozhovorech v perském jazyce 

s vybranými respondenty, zápis odpovědí, pořizování zvukových nahrávek rozhovorů 

a fotografií vybraných předmětů a ukázek formulí. Hlavní otázky se týkaly víry v uhranutí 

a tradic spojené s touto vírou. Ptala jsem se na osobní postoj k víře v uhranutí a také metody, 

které sami respondenti používají pro ochranu sebe sama a své rodiny. Podle vývoje rozhovoru 

jsem pokládala doplňující otázky ohledně víry v nadpřirozené bytosti (džiny) a zda někdy 

využili služeb lidových mágů a jaký postoj zaujímají k okultním vědám, ze kterých lidoví 

mágové čerpají. Sběr dat byl proveden kvalitativní metodou, respondentovi byl tedy dán prostor 

pro širší vyjádření se k dané problematice a vlastní strukturalizaci výpovědi. Pořízené výpovědi 

jsem následně přeložila do českého jazyka, roztřídila do kategorií a porovnala s odbornou 

literaturou.  

Výsledky průzkumu jsou v druhé části práci roztříděny podle druhu magických tradic do 

kategorií a ke každé kategorii jsou pro ilustraci a autentičnost vloženy přeložené výpovědi 

několika vybraných respondentů. Záměrně neuvádím výpovědi každého respondenta zvlášť na 

tu či onu kategorii, aby se odpovědi neopakovaly, často byly různými respondenty líčeny 

magické rituály shodně nebo velmi podobně. Pro tvorbu kapitoly o lidových mázích 

v průzkumné části jsem využila pro ukázku magických formulí fotografií magických příruček, 

které sami mágové používají a pro ukázky v teoretické části jedné knihy, které jsem pořídila 

v Ahvázu při studijním pobytu. Větší část respondentů byla vybrána náhodně, neboť to byli 

lidé, vyskytující se v mém bezprostředním okolí – například studenti univerzity a jejich rodiny. 

Pět osob bylo vybráno na doporučení konzultanta z Univerzity Šahíd-e Čamrán v Ahvázu 

a byla domluvená setkání ve městech Íze, Qale Tol, a vesnici Tembi. Charakteristika prostředí 

průzkumu a kmene Bachtijárů je uvedena v úvodní kapitole průzkumné části. Součástí 

průzkumu byl i rozhovor s duchovním (hudžatoleslám), působícím v Ahvázu, panem Safájí, na 

téma lidové magie z pohledu islámu. Informace z tohoto rozhovoru jsem použila v teoretické 

části i v kapitole o lidových mázích.  
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Kritika literárních zdrojů 

 

Klíčovou západní studií v anglickém jazyce, která se zabývá lidovým islámem a lidovou magii 

v Íránu je kniha „The Wild Rue“ od Allen Bess Donaldsona z roku 1938. Jsou v ní sesbírány 

veškeré lidové zvyklosti a pověry, zejména z oblasti Chorásánu, ale i dalších částí Íránu. Studie 

není zaměřena na určitý kmen nebo etnikum, ale přináší unikátní svědectví o perských tradicích 

spojených s narozením dítěte až po posedlost zlými duchy a jejich vymítání. Protože je 

publikací o íránské lidové magii nedostatek, byla tato kniha cenným zdrojem pro teoretickou 

část práce. V kapitole o historickém přehledu magie v Íránu byly citovány články 

z Encyclopaedia Iranica „Magical Elements in the Avesta and Nerang Literature“ a „Magic in 

Literature and Folklor in the Islamic Period“. Pro úvod do islámské magie a okultních věd 

jsem vycházela z článku „Medieval Islamic Amulets, Talismans and Magic“ od Venetia Porter, 

Liana Saif a významné profesorky, zabývající se islámskou magií a lékařstvím, Emilie Savage-

Smith. Za zmínku stojí také analýza pozdně středověkého perského díla o okultních vědách 

Asrár-e Qásemí Husajna Kášifího od Pierre Lory. V neposlední řadě bych ráda vyzdvihla knihu 

The Iranian Methaphysicals od Alirezy Doostdara, Íránce, žijícího v USA. Jedná se o soupis 

poznatků několika výzkumů magické praxe v Íránu (zejména Teherán), které nastřádal během 

deseti let. Kniha vychází ze setkání autora s lidovými věštci a osobami, zabývající se ezoterikou 

a okultismem. Z této knihy jsem čerpala informace o oficiálním postoji duchovních autorit ke 

studiu a praxi okultních učení. 

Z persko-jazyčných zdrojů mi byla nápomocná „Encyklopedie íránské kultury“ (Dánešnáme-

je farhang-e mardom-e írán), popisující víru v uhranutí mezi Íránci a ochranné předměty s ní 

spojené. Kromě íránských autorů cituje často také západní autory a do jisté míry se překrývá se 

studií The Wild Rue. Jediná publikace, kterou se mi podařilo nalézt v perském jazyce, 

o okultních vědách v Íránu je kniha „Bádhá-je afsún: moqadame-í bar šenácht-e olúm-e 

gharíbe dar írán“. Pojednává o historii íránské magie a okultních věd a obsahuje také seznam 

magických příruček, které byly vydány v nedávné historii.  Obecný nedostatek odborné 

literatury na téma lidové magie odráží do jisté míry také současnou cenzuru magické literatury 

v Íránu. Okultní literatura a magické příručky nejsou většinou k dostání v běžných 

knihkupectvích, jsou tištěny v zahraničí a lze je zakoupit na neoficiálních pouličních trzích 

s knihami anebo na některých internetových stránkách.  
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Poznámka k transkripci 

 

Pro transkripci arabštiny jsem se inspirovala překladem Koránu od Ivana Hrbka. Pravidla pro 

transkripci perštiny (potažmo bachtijárštiny) nejsou ustálená a někteří autoři používají anglický 

přepis. Při citaci děl proto respektuji původní přepis autorů, kromě děl, která existují pouze 

v perštině; v takovém případě aplikuji českou transkripci. Cílem je, co neblíže přiblížit 

výslovnost českému čtenáři. Hlásku ghajn přepisuji ve všech jazycích jako „gh“, př. gharíb. 

Hlásku qáf ve všech jazycích jako „q“, př. qásemí. Hlásku ´ajn a hamzu (ráz) je přepisována 

apostrofem „´“ pouze při přepisu arabských slov, v perštině se arabská výslovnost „´ajnu“ 

neuplatňuje. Hlásku wáw přepisuji v arabských slovech jako „w“, při přepisu perštiny jako „v“. 

Dvojhlásku „au“ přepisuji jako „aw“ u arabských slov. Koncové „h“ v perských slovech 

nepřepisuji, pokud nenabírá funkci souhlásky (anglický přepis ferešteh vs. český přepis ferešte). 
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1. Magie v Íránu 

 

Pojem magie má nejasné vymezení a jeho význam a výklad se v různých kulturách v průběhu 

historie měnil. Magii lze stručně charakterizovat jako umění ovládat přírodní síly a průběh 

událostí pomocí rituálů, osvojených studiem esoterického a často přísně střeženého korpusu 

ústních nebo písemných znalostí a tradic. Navzdory častému propojení mezi magií a vědou 

a magií a náboženstvím, není možné jednoduše magii označit za „primitivní vědu“ anebo za 

„primitivní náboženství“. Z folkloristického úhlu pohledu je magie projevem lidové 

pověrčivosti. Alan Dundes, autor kompendia článků na téma uhranutí The Evil Eye: 

A Casebook“, zdůrazňuje, že pověrčivost vyžaduje pouze víru člověka v pověry (špatná 

znamení apod.), zatímco magie vyžaduje jak víru, tak reálnou akci a záměr. To znamená, že 

člověk vykoná určitý úkon anebo sled úkonů, aby změnil potenciální negativní průběh událostí, 

které ta či ona pověra předpovídá.  Právě tento aspekt magie – záměr ovlivnit průběh událostí 

– ji odděluje od „pouhé“ pověrčivosti. Ačkoliv význam perských slov pro magii džádú, afsún, 

a sahr (z arabského sihr) obsahuje také „čarodějnictví“, jež bylo v Evropě chápáno jako 

protikřesťanské uctívání ďábla a zpochybňování křesťanských autorit, v perském pojetí 

čarodějnictví nemělo tak silný protináboženský podtón.1 Pojem afsún pak více inklinuje 

k významu zaklínadlo nebo kouzlo. Čarodějové v předislámském Íránu, mající úzké vazby na 

„zlé duchy“, by se dali označit za „černé“ mágy.2  

Staroíránští kněží před příchodem zoroastrismu, v perštině nazývání maghán, byli zřejmě 

zvláštní společenskou třídou obětníků, kteří vykonávali nedůležitější náboženské obřady 

(pohřební, obětní obřady apod.).   Podle článku „ Džádú  dar írán-e bástán va kíš-e zartošt“ 

(„Magie  starověkého Íránu a zoroastrismu“) od Modžtaba Damávandího byli tito kněží bílí 

mágové, protože praktikovali léčivou magii, která byla považována za formu bílé magie 

(džádú-je sefíd), a tím využívali svých schopností a znalostí ku prospěchu společnosti.3 Magie 

v období zoroastrismu vycházela z tradičního dualistického pojetí světa, který spočíval 

v neustálém boji mezi „pravdou“ (aša) a „lží“ (drudž), tedy mezi nejvyšším principem Ahurou 

 
1 PANAINO, Antonio. MAGICAL ELEMENTS IN THE AVESTA AND NĒRANG LITERATURE: Encyclopædia 

Iranica [online]. 2008 [cit. 2020-08-03]. Dostupné z: https://iranicaonline.org/articles/magic-i-magical-elements-

in-the-avesta-and-nerang-literature. 
2 DAMÁVANDÍ, Modžtaba. Džádú dar irán-e bástán va kíš-e zartošt. Journal of Iranian Studies: Iranian 

Culture and Languages Research Center. Kerman: Shahid Bahonar University of Kerman, 2006, 5 (10), 92-10. s. 

99.  
3 DAMÁVANDÍ, Modžtaba. Džádú dar írán-e bástán va kíš-e zartošt. Journal of Iranian Studies: Iranian 

Culture and Languages Research Center. Kerman: Shahid Bahonar University of Kerman, 2006, 5 (10), 92-10. s. 

92. 
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Mazdou (Pán Moudrosti) a Angra Mainju („Špatné smýšlení“, středoperský Ahriman). 

V souboru posvátných zoroastrijských textů Avesty, je připisována zvláštní moc vybraným 

zaříkávadlům zvaným mathra (koresponduje s védským mantra), které mají léčivou moc 

a schopnost odrazit nebo zničit Angra Mainju, ztělesnění drudže a pána dáévů (démonů). 

Základní myšlenka, že mantry mají vnitřní anti-démonickou sílu měla silný dopad na vývoj 

speciální kategorii textů, nazývaných ve střední perštině nérang (zaklínadlo, kouzlo). 

Zaříkávací mantry se používaly při exorcismu – měly doslova „svázat“ (bastan) zlé síly, dále 

měly ochránit tělo před nemocemi, odstraňovat uhranutí, neplodnost u žen a eliminovat účinky 

černé magie.4 Víra v magickou moc slov se v Íránu dochovala dodnes a hojně se využívá 

v lidové magii. Magické formule, v perštině nazývané ta´víz, afsún a telesm, jsou nejčastěji 

v psané formě používány jako ochranné talismany. Po příchodu islámu se perská magie 

formovala ve šlépějích magie islámské, potažmo arabské, ze které přebrala většinu 

charakteristikých rysů.  

Magie, arabsky sihr, v islámském pojetí označuje několik učení, která jsou součástí islámských 

okultních věd al-´ulúm al-gharíba. Jelikož okultní vědy zahrnovaly obtížné matematické 

disciplíny jako astrologii a přírodní vědy, byly vyhrazeny vědecko-duchovní elitě.5 Pod pojem 

magie muslimští středověcí teoretici zahrnovali věštění, magické výklady krásných Božích 

jmen a také písmen a číslic, užívání některých invokací, ale i zaříkávání, vzývání ducha osob, 

ale i ducha planet a samozřejmě rovněž užívání talismanů a amuletů a také kouzelných 

schopností včetně telepatie, telekineze a světeckých i démonických zázraků.6 Přesnou definici 

pojmu sihr nepodává ani Korán ani islámská právní věda.7 Středověká perská díla rozlišovala 

dva druhy magie – sihr-e halál („povolená magie“), kterou lze označit za magii „bílou“, a sihr-

e harám (zakázaná magie), tedy „černou“ magii.8 Černou magii odmítá, jak Korán, tak početné 

hadísy. Právníci ji řadí k nejtěžším hříchům, které mají být trestány smrtí. Sběrnou historii zlých 

kouzel ze starověkých kultur odráží koránský údaj, že jim jako první vyučovali v Babylónu 

 
4 PANAINO, Antonio. MAGICAL ELEMENTS IN THE AVESTA AND NĒRANG LITERATURE: Encyclopædia 

Iranica [online]. 2008 [cit. 2020-08-03]. Dostupné z: https://iranicaonline.org/articles/magic-i-magical-elements-

in-the-avesta-and-nerang-literature.   
5 MELVIN-KOUSHKI, Mathew. Introduction: De-orienting the Study of Islamicate Occultism. Arabica. Brill, 

2017, 64(3-4), 287-295. ISSN 0570-5398. S. 289. 
6 KROPÁČEK, Luboš. Exorcismus v islámu. Studia theologica 14 [online]. 2012, 4 [50] (2012): 147–156. 

https://www.studiatheologica.eu/pdfs/sth/2012/04/09.pdf. s.147. 
7 Tamtéž. s. 148.  
8 OMIDSALAR, Mahmud. MAGIC ii. IN LITERATURE AND FOLKLORE IN THE ISLAMIC PERIOD: 

Encyclopædia Iranica [online]. 2005 [cit. 2020-08-03]. Dostupné z: https://iranicaonline.org/articles/magic-ii-in-

literature-and-folklore-in-the-islamic-period.  

https://iranicaonline.org/articles/magic-i-magical-elements-in-the-avesta-and-nerang-literature
https://iranicaonline.org/articles/magic-i-magical-elements-in-the-avesta-and-nerang-literature
https://www.studiatheologica.eu/pdfs/sth/2012/04/09.pdf
https://iranicaonline.org/articles/magic-ii-in-literature-and-folklore-in-the-islamic-period
https://iranicaonline.org/articles/magic-ii-in-literature-and-folklore-in-the-islamic-period
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padlí andělé Hárút a Márút.9 Podle rozhovoru s íránským duchovního, panem Šafájí, jsou 

zástupci sihru černí mágové, neboť ovládají magii za účelem lidem uškodit a potlačit jejich 

svobodnu vůli. Pokud má sihr naopak až moc pozitivní účinky (například přivolání lásky), 

narušuje přirozený průběh událostí a je to vnímáno taktéž jako černá magie. Sihr může mít 

několik podob – psaná zaklínadla, vyřčená kletba nebo úmyslné „začarování“ pohledem 

(uhranutí).  

Kromě povolené a zakázané magie existuje rozlišení mezi „vysokou“ magií a lidovou magií. 

V praxi byla vysoká magie nerozeznatelná od vědy středověkých kultur Blízkého východu. 

Základy vysoké magie jsou zakořeněny v důmyslné tradici filozofických spekulací o realitě 

a vesmíru, které vycházely z vědeckých norem a dobových učení, předávaných písemně nebo 

v rámci formálního diskurzu. Příkladem vysoké magie je alchymie, astrální magie 

a numerologie. Naproti tomu lidová magie byla předávána především ústní tradicí nebo 

tradičním výcvikem mezi méně gramotným obyvatelstvem a je často spojena s pověrami, a její 

systém je sestaven na základě kolektivní zkušenosti národa. Lidovou magii lze rozlišit na tři 

základní druhy – léčebnou, ochrannou a doplňkovou. Léčebná magie odstraňuje příčinu 

nemocí, ochranná magie posiluje tělo a chrání člověka před nemocemi a uhranutím. Doplňková 

magie se využívá k dosažení určitých cílů, nebo ovlivnění emocí člověka tak, aby v něm 

vyvolala lásku nebo odpor.10 

 

1.1. Magické příručky a základní symbolika 

 

Kvůli regionální diverzitě magických praktik a také šarlatánství je složité určit z kterých 

písemných pramenů vychází jednotlivé talismany a zaklínadla, používané dnes. Majoritní část 

magického jazyka však vychází ze středověkých prací o magii.11  

Jedna z významných perských prací o magii Asrár-e qásemí z 15. století od klerika Husajna 

Kášifího pojednává o pěti okultních vědách: kímiá, límiá, hímiá, símiá a rímiá.  Těchto pět věd 

tvoří anagram známý v esoterických kruzích jako KLHSR, vytvořený z počátečních písmen 

 
9KROPÁČEK, Luboš. Exorcismus v islámu. Studia theologica 14 [online]. 2012, 4 [50] (2012): 147–156. 

https://www.studiatheologica.eu/pdfs/sth/2012/04/09.pdf. s. 148. 
10 OMIDSALAR, Mahmud. MAGIC ii. IN LITERATURE AND FOLKLORE IN THE ISLAMIC PERIOD: 

Encyclopædia Iranica [online]. 2005 [cit. 2020-08-03]. Dostupné z: https://iranicaonline.org/articles/magic-ii-in-

literature-and-folklore-in-the-islamic-period.  
11 PORTER, Venetia, Liana SAIF a Emilie SAVAGE-SMITH. Medieval Islamic Amulets, Talismans, and 

Magic: Companion to Islamic Art and Architecture. 1. New Jersey: John Wiley and Sons. 2017, 521-557.s.523-

524. 

https://www.studiatheologica.eu/pdfs/sth/2012/04/09.pdf
https://iranicaonline.org/articles/magic-ii-in-literature-and-folklore-in-the-islamic-period
https://iranicaonline.org/articles/magic-ii-in-literature-and-folklore-in-the-islamic-period
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těchto pěti věd, vyslovován arabsky jako „kulluhu sir“, označující „toto vše je mystérium“.12 

Termín kímiá nese význam alchymie, vědy o přeměně minerálů na vzácné kovy jako stříbro 

nebo zlato a přípravě elixírů. Přesný význam vědy símiá byl v raném středověku nejasný, Kášifí 

ho ve svém díle vysvětluje jako přírodní magii nebo obecnou magii a nahrazuje ho pojmem 

elm-e chijálát neboli „magie imaginace“. Jejím cílem je ovládnout subtilní síly, navázat 

komunikaci s duchy zemřelých a nadpřirozenými bytostmi, známých v arabské mytologii jako 

džinové; a eventuálně využít supernaturální schopnosti těchto bytostí ke svým účelům. Součástí 

símiá byla také invokace hvězd, psané magické formule i talismany ve formě obrazců nebo 

kódovaných zápisů. Pomocí této magie mělo být možné také ovládat počasí a přírodní cykly, 

například vyvolat bouři nebo přimět růst rostliny mimo jejich sezónu, dále také přeměnit 

vzezření člověka nebo zvířete, nechat je zmizet, nebo získat schopnost chození po vodě.13 

V článku Magie z pohledu Koránu a vědy je sihr ztotožňován s vědou símiá.14 

 Rímiá má uvést do chodu přírodní zemské síly, které vnitřně spojují věci dohromady, ne však 

neviditelné síly jako v případě vědy símiá. Kapitola o vědě rímiá se věnuje způsobům, jak 

uplatnit vliv na duševní stav ostatních lidí – jak například přivodit lásku, jak udělat lidi 

šťastnými, nemocnými nebo je dohnat k šílenství, za použití speciálních parfémů, tanců, 

psaných zaklínadel nebo využitím planetárních sil.15 Límiá je Kášifím prezentována jako „věda 

o talismanech“ (elm-e telesmát).  Spočívá v propojení vyšší aktivní síly (síla planet) s nižší 

pasivní silou (pozemská síla) pomocí talismanu. Tímto způsobem je možné ovládnout ducha 

člověka a přimět ho milovat anebo ho umlčet. Kapitola o vědě límiá obsahuje různé kresby 

a plány astrologických vlivů a magický význam arabské a indické abecedy, ze kterých se poté 

talisman vytváří.16 Hímiá nebo elm-e taschírát („věda úspěchů/výher“) taktéž využívá sil planet 

a astrologických vlivů pro získání světského úspěchu.17 Kášifí hojně cituje starší díla arabských, 

perských a dalších učenců a navazuje na ně.18  

 
12  LORY, Pierre. Kashifi's Asrār-i Qāsimī and Timurid Magic: Husayn Vaʿiz-i Kashifi. Iranian Studies [online]. 

Taylor & Francis, 2003, 36(4), 531-541 [cit. 2020-08-03]. Dostupné z: http://www.jstor.com/stable/431158. 

s.531.  
13 Tamtéž. s. 535.  
14 REZÁJÍ, Muhammad Alí. Sihr az dídgáh-e qurán va elm. Faslnáme-je požúheší: Elmí kausar-e moáref. 

Vzdělávací institut pro studium Koránu Imáma Chomejního, 2000, 6(13), 121-126. s. 125. 
15 LORY, Pierre. Kashifi's Asrār-i Qāsimī and Timurid Magic: Husayn Vaʿiz-i Kashifi. Iranian Studies [online]. 

Taylor & Francis, 2003, 36(4), 531-541 [cit. 2020-08-03]. Dostupné z: http://www.jstor.com/stable/431158. 

s. 535.  
16 Tamtéž. s. 536. 
17 Tamtéž. s. 538. 
18 Například: Džábir ibn Hajján (8.-9.stol), Mohammad ibn Zakaríja ar-Rází (9.-10.stol.) Abú al-Qásim Ahmad 

ibn Mohammad al-Iráqí as-Simáwi (13.stol.), Fachr ad-Dín ar-Rází (12.-13.stol.). 

http://www.jstor.com/stable/431158
http://www.jstor.com/stable/431158
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Obrázek 1 Titulní strana Asrár-e Qásemí 

 

Pozdější safíjovská (16.–18.stol.) a qádžárovská (18.–19. stol) magická literatura stále 

vycházela ze svých středověkých předchůdců, začala se však více soustřeďovat na invokace 

džinů a jiných nadpřirozených bytostí, léčebných talismanů a více pronikala do lidových vrstev 

a stávala se součástí lidové magie. Většina novodobých rukopisných grimoárů nebo jejich kopií 

byla otištěna v Pákistánu a Indii ve městech Kvéta, Péšávar, Láhaur a Bombaj.19  Magické 

příručky nelze v současném Íránu většinou zakoupit v běžném knihkupectví, protože nemají 

povolení od Ministerstva kultury a islámského dohledu. Neoficiální pouliční prodavači je někdy 

prodávají s ostatními cenzurovanými tituly. Na některých íránských i zahraničních webových 

stránkách lze však nalézt mnoho těchto titulů.   

Po založení Islámské republiky v roce 1979 formování a implementace práva, média a kultura 

začaly podléhat jurisdikci práva šarí´a. Šíitští právníci nestanovili jasná pravidla pro okultní 

vědy a praxe s nimi spojenou, tak, aby se dalo s jistotou tvrdit, že by byly povolené nebo úplně 

zakázané. Citlivost právního aparátu na toto téma je zakořeněna ve vyhodnocení rizik, která 

mohou vyvstat z okultní praxe. Nejzjevnější nebezpečí spojené s okultismem a také nejvíce 

 
19 BARÁTÍ, Parvíz. Bádhá-je afsún: Moqadame-í bar šenácht-e olúm-e gharíbe dar írán. 1. Teherán: Cheshme 

Publications, 2017. s. 43-44. 
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diskutované právníky je praktikování „čarodějnictví“ nebo černé magie (sihr), vymezující se 

proti Koránu a obsahující další zakázané praktiky jako vyvolávání nesvárů mezi manžely nebo 

jiná kouzla, která mohou ublížit druhým lidem. Jak již bylo uvedeno výše, praktikování sihru, 

jež by narušovalo svobodnou vůli člověka nebo jiným způsobem poškodilo druhé lidi, je zločin 

a v současném Íránu je často trestáno jako zločin z podvodu.20 Názory na praktikování 

a studium ostatních okultních věd jako je věštění, numerologie, věda o talismanech a další, se 

mezi šíitskými právníky jemně liší. Z odpovědí různých íránských právníků, které A. Doostdar 

v roce 2009 v rámci svého výzkumu oslovil, vyplývá, že není výslovně zakázáno učit se okultní 

vědy (kromě sihru) a praktikovat je, ale obecně to není doporučováno. Je zdůrazňováno, že 

člověk studující okultní vědy musí být obezřetný a své znalosti nesmí využít ke 

zkorumpovaným účelům, které by poškodili ostatní, nebo byly v rozporu s islámem. Dále 

právníci ve svých odpovědích upozorňují na to, že většina těchto věd a jejich praktikování je 

nespolehlivých, a valná většina lidí, tvrdících, že ovládají okultní učení, jsou buď šarlatáni nebo 

psychicky nemocní lidé.21  

Okultní knihy často používají takzvaní doánevísové neboli „písaři modliteb a talismanů“ 

a věštci – rammalové. Lidé za doánevísy chodí s nejrůznějšími problémy a prosbami, chtějí se 

vyléčit z nemoci, odstranit uhranutí nebo znát svůj osud. Protože tato skupina lidových okultistů 

používá magické příručky, postoj státního aparátu vůči nim je podobný jako v případě otázky 

studia okultních učení. Při svém průzkumu jsem diskutovala s duchovním (hudžatoleslám), 

působícím v Ahvázu na téma lidové magie, okultismu a lidových amuletů. Jeho vyjádření 

ohledně doánevísů bylo podobné vyjádřením právníků, zmíněných výše. Pokud takový 

doánevís lidem předepisuje modlitby z Koránu, není to problém, jen je to podle jeho názoru 

zbytečné – do komunikace mezi jedincem a Bohem by neměl zasahovat žádný prostředník.  

Používání lidových talismanů a amuletů (například drahé kameny) považuje za neškodné 

praktiky, ale opět podle islámu nejsou účinné a jsou považovány za pověry (choráfát). 

Doánevísí je mezi Bachttijáry často praktikováno pro odstranění uhranutí, vyléčení nemocí 

a pro vyplnění různých osobních přání. V magických příručkách jsou popsány talismany 

a zaříkávadla pro jednotlivé nemoci, nebo jiné fyzické a psychické problémy. Obsahují také ale 

zaklínadla pro dosažení cílů, jako přivolání lásky nebo zničení nepřítel. 

 

 
20 DOOSTDAR, Alireza. The Iranian Metaphysicals: Explorations in Science, Islam, and the Uncanny. 

Princeton: Princeton University Press, 2018. s. 60. 
21 Tamtéž. s. 62-63. 
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Okultní knihy obsahují zaříkávadla, nejčastěji modlitby z Koránu, krásná Boží jména 

v kódovaném jazyce a různé geometrické obrazce. Zaříkávadla jsou někdy zapisována ve formě 

mystických zápisů, jejichž abeceda vychází z vědy zvané „´ilm al-hurúf“ (Věda o písmenech). 

Tato věda pracuje s přesvědčením, že arabština je jakožto jazyk Koránu jedním ze základních 

prostředků poznání tohoto světa. Praxe Vědy o písmenech zřejmě vychází ze starších 

semitských praktik a lze v ní nalézt souvislost s židovskou kabalou.22 Součástí Vědy 

o písmenech je také numerologický zápis písmen pomocí systému abžad, kdy má každé 

písmeno arabsko-perské abecedy numerickou hodnotu. Numerickým součtem hodnot všech 

písmen dané fráze nebo slova vznikne konečná číselná hodnota.  S tímto systémem se pracuje 

při zápisu mystických formulí a tvorby magických čtverců. 

Magické čtverce jsou jedním z nejnápadnějších symbolů islámské magie. Čtverce jsou většinou 

tvořeny tabulkou o struktuře 3x3 nebo 4x4 polí, která jsou vyplněná buď čísly, nebo znaky 

arabské abecedy. Jejich konkrétní obsah a práce s nimi se může lišit. Pokud je čtverec vyplněn 

znaky abecedy, tyto znaky často zastupují číselné významy a základní způsob práce spočívá 

v nahrazení jednotlivých glyfů jejich číselnou hodnotou. Při následném sečtení by se měly 

hodnoty všech sloupců a řádků rovnat stejnému číslu a výsledný součet by měl pak odpovídat 

součtu hodnot písmen ve verši, který je do takového čtverce zakódován. 23  

 

Obrázek 2 Ukázka magického čtverce, který funguje jako talisman proti bolesti. 

 

 

 
22 HARTMAN, Tomáš. Nápisy na islámských rituálních nádobách. Praha, 2019. Diplomová práce. Univerzita 

Karlova. Vedoucí práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc. s. 7.  
23 Tamtéž. s. 7-8.  
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2. Uhranutí  

Víra v uhranutí je lidová tradice vycházející z přesvědčení, že některé osoby mají od přírody 

schopnost způsobit ztrátu či poškození majetku, nemoc nebo zranění silným pohledem na 

osobu, zvíře či věc. Tato víra vychází z přesvědčení, že oko je aktivní orgán, který má schopnost 

vyzařovat psychickou energii negativní povahy (především zlomyslnosti, závisti, lakoty atd.), 

vznikající v srdci nebo duši. Tato energie je následně přes oko vysílána na živé nebo neživé 

objekty. Představa o uhranutí zahrnuje očekávání, že různá ochranná slova, gesta, obrazy 

a amulety mají moc odvrátit jeho škodlivý vliv.24 

Uhranutí je rozšířená víra mezi mnohými národy a často je spojována se závistí a její magickou 

mocí. Jelikož víra v uhranutí byla zaznamenána v mnohých zemích od Indie až po Irsko, lze ji 

definovat jako indoevropský a semitský fenomén.  Zmínky o uhranutí jsou v Bibli, 

v sumerských a dalších starověkých textech Blízkého východu. 25  

Profesor Brian Spooner ve svém článku „The Evil Eye in The Middle East“ shledává tento 

fenomén méně populárním mezi íránskými kočovníky nežli populací ve vesnicích. Píše, že 

kočovníci sice dávají svým dětem ochranné talismany proti uhranutí, ale škála metod ochrany 

a určování prototypů lidí s uhrančivým pohledem je podstatně chudší. Podle Spoonera lze 

účinky uhranutí a metody ochrany před ním vnímat jako jeden ze způsobů lidové magie. Podle 

výzkumu antropologa Edvarda Westermarcka jedním z důvodů zahalování žen a zakrývání 

obličeje v islámských společenstvích je strach jejich manželů z případného uhranutí.26  

V Íránu existuje rčení, že uhranutí dostane velblouda do hrnce a lidstvo do hrobu. Každodenní 

projev Íránci prokládají frázemi inšálláh („dá-li Bůh“) a mášálláh („Jak si přeje Bůh, tak se 

stane.“). Tyto výrazy se používají za účelem ochrany před zlem, které by se mohlo v budoucnu 

skrývat za obdivem a lichotkami. 27 Víra v uhranutí byla rozšířena jak v náboženské praxi, tak 

v lidových praktikách po celém Íránu již od dávných dob.28 Šestnáctá kapitola avestského textu 

 
24 ELLIOTT, John Hall. Beware the Evil Eye: The Evil Eye in the Bible and the Ancient World. Eugene, Oregon: 

Cascade Books, 2016. [cit. 2020-05-04].  s. 7. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=nlebk&AN=1340021&lang=cs&sit

e=eds-live&scope=site.  
25 DUNDES, Alan. The Evil Eye: A casebook. Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1992. s. 7.  
26 KABÁŠÍ, Alí Balú. Čašm zachm: Dánešnáme-je farhang-e mardom-e írán. 3. Tehran, Iran.: Centre for The 

Great Islamic Encyklopaedia, 2007. [cit. 2020-05-05].  s. 351. Dostupné také z: 

https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entries/11394. 
27 DONALDSON, Bess Allen. The Wild Rue: A Study of Muhammadan Magic and Folklore in Iran. London: 

Luzac and Company, 1938. s.13.  
28 KABÁŠÍ, Alí Balú. Čašm zachm: Dánešnáme-je farhang-e mardom-e írán. 3. Tehran, Iran.: Centre for The 

Great Islamic Encyklopaedia, 2007. [cit. 2020-05-05].  s. 351. Dostupné také z: 

https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entries/11394. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=nlebk&AN=1340021&lang=cs&site=eds-live&scope=site
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=nlebk&AN=1340021&lang=cs&site=eds-live&scope=site
https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entries/11394
https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entries/11394
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Vidévdát („Ustanovení proti démonům“) z 1. tis. př.n.l. se věnuje otázkám menstruace a její 

rituální nečistoty. Menstruující žena by neměla například pohlédnout na oheň, jenž je 

v zoroastrismu neposvátnější živel. Ve středoperském komentáři stejného textu Zand-i fragard-

i jud-dēvdād jsou jmenovány tři typy lidí, kteří přináší uhranutí nebo neštěstí. Jsou to 

menstruující ženy, lidé sami přenášející mrtvá těla, nebo lidé, kteří přišli do kontaktu s mrtvým 

tělem a od té doby neuběhlo devět dní, nezbytných k očištění.29  

 Víra v uhranutí a zvyky spojené s ochranou či léčbou jeho následků souvisí spíše s fenoménem 

lidové magie nežli s náboženskou ortodoxií, i přesto, že mnohé modlitby pro ochranu proti 

uhranutí mají kořeny v náboženství. Až do dnešních dob se ve všech kulturních prostředích 

Íránu nejčastěji používají talismany právě na ochranu před uhranutím.30 Tyto talismany jsou 

mnohdy psané formule, například určité verše z Koránu. 

V perštině se pro uhranutí používá pojmů čašm zachm („zranění z oka“), čašm-e bad („špatné 

oko“) čašm zadegí („úder oka/pohledu“), sloves čašm kardan nebo nazar kardan a mnohá další 

označení. Všechna odráží podstatu uhranutí, tedy že se jeho vliv šíří z oka (čašm) pohledem 

(nazar). Lidé mnohá úmrtí, nemoci, negativní situace, neštěstí (apod.) vyhodnocují jako 

výsledek uhranutí. Íránci věří, že, některé osoby mají uhrančivý pohled neboli „slaném/chtivé 

oko“ (šúr čašm) a v kombinaci se silnými emocemi mohou pohledem nezáměrně nebo záměrně 

způsobit újmu. Na základě zkušeností byl v Íránu vytvořen prototyp osoby, která je s největší 

pravděpodobností schopna způsobit uhranutí. Podle tradice jsou to lidé s modrýma očima, 

dlouhým obočím nebo výrazným „orlím nosem“.31 Uhranout může člověk závistivý, nepřítel 

ale i přítel nebo rodina ve snaze zalichotit dotyčné osobě. Uhranutí může vzniknout tedy jak 

z objektivně pozitivních pohledů (lichotky), tak i z negativních (závist, žárlivost).  

Důsledky uhranutí se liší na základě věku, pohlaví, fyzického zdraví, vzhledu, a životní situace. 

Náchylnost k účinkům uhranutí mají hlavně novorozenci, děti, mladí a pohlední lidé, ženy 

v období svatby, během těhotenství a při porodu. K uhranutí také může v případě nemoci nebo 

 
29SECUNDA, Shai. The Fractious Eye: On the Evil Eye of Menstruants in Zoroastrian Tradition. Numen. 2014, 

61(1), 83-108. [cit. 4.5.2020].  Dostupné také z: https://brill.com/view/journals/nu/61/1/article-p83_5.xml. s. 84-

98. 
30 KABÁŠÍ, Alí Balú. Čašm zachm: Dánešnáme-je farhang-e mardom-e írán. 3. Tehran, Iran.: Centre for The 

Great Islamic Encyklopaedia, 2007. [cit. 2020-05-05].  Dostupné také z: 

https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entries/11394. s. 350-351. 
31 KABÁŠÍ, Alí Balú. Čašm zachm: Dánešnáme-je farhang-e mardom-e írán. 3. Tehran, Iran.: Centre for The 

Great Islamic Encyklopaedia, 2007. [cit. 2020-05-05].  s. 351. Dostupné také z: 

https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entries/11394. 

https://brill.com/view/journals/nu/61/1/article-p83_5.xml
https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entries/11394
https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entries/11394
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oslabeného organismu. 32 Projevy uhranutí jsou rozličné. Uhranutému člověku se přitíží, rozbolí 

ho hlava, onemocní a v extrémních případech může dojít k úmrtí. Důsledkem uhranutí může 

být i neštěstí a nečekané (negativní) situace, které se v jistém smyslu blíží k fenoménu prokletí.  

Uhranutí ze závisti může přinést neúspěch v podnikání, ztrátu majetku apod.   

 

2.1. Uhranutí v islámu 

 

V Koránu není explicitně zmínka o uhranutí, ale jeho existence tradičně nachází podepření v 51. 

verši (ája) súry Al-Qalam (68): 

51. A nevěřící, když připomenutí slyší, div že pohledy tě neproklínají a hovoří: „On džiny je 

posedlý věru!“. 33   

V Koránu je pospáno několik druhů páchání zla, z nichž nezávažnější jsou polyteismus, nevěra, 

pokrytectví a arogance. Chování, vedoucí k neposlušnosti vůči Bohu, krutost, nenávist, 

nespravedlnost, sobectví, chamtivost a násilí jsou činy zla. Zlo je satanský plán, skrze který 

satan nabádá lidské bytosti páchat vše, co Alláh zakázal.34 Člověk je považován za slabého 

proti zlu a našeptávání satana. Závist a žárlivost jsou satanské taktiky, jak poštvat lidi proti 

sobě. Později tato síla (vliv satana) postihne člověka, který může způsobit škodu. První hřích 

v nebi byla žárlivost, která andělu Iblísovi nedovolila pokorně se poklonit Adamovi, a proto byl 

svržen z nebes. Korán obsahuje několik příkladů o nebezpečí žárlivosti. Právě žárlivost 

zapříčinila první hřích v nebi a první vraždu na zemi. Například v příběhu o Kainovi a Abelovi, 

kdy Kain z žárlivosti zabije Abela.35  

 Muslimové mají hledat pomoc proti zlu vždy u Boha. Poslední dvě súry Koránu (113 a 114) 

obsahují modlitby, kterými se věřící mají chránit před veškerým zlem a našeptávání ďábla36: 

Súra 113 – Záře jitřní (5 ája – Mekkánská) Al-Falak 

 
32 KABÁŠÍ, Alí Balú. Čašm zachm: Dánešnáme-je farhang-e mardom-e írán. 3. Tehran, Iran.: Centre for The 

Great Islamic Encyklopaedia, 2007. [cit. 2020-05-05].  s. 352. Dostupné také z: 

https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entries/11394. 
33 HRBEK, Ivan. Korán [online]. 1. Praha: Odeon, 1972 [cit. 2020-06-20]. s. 189. Dostupné z: 

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/507281/mod_resource/content/1/Koran.pdf.  
34 QAMAR, Azher Hameed. The Concept of the ‘Evil’ and the ‘Evil Eye’ in Islam and Islamic Faith-Healing 

Traditions. Journal of Islamic Thought and Civilization. 2013, 03(02), 44-53.  s. 45. Dostupné také z: 

https://admin.umt.edu.pk/Media/Site/UMT/SubSites/jitc/FileManager/JITC Fall 2013/7. Healing Traditions.pdf.  
35 Tamtéž. s.47. 
36 Tamtéž. s.45.  

https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entries/11394
https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/507281/mod_resource/content/1/Koran.pdf
https://admin.umt.edu.pk/Media/Site/UMT/SubSites/jitc/FileManager/JITC%20Fall%202013/7.%20Healing%20Traditions.pdf
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Ve jménu Boha milosrdného, slitovného 

1. Rci: „Utíkám se v ochranu Pána záře jitřní  

2. před zlem Jeho stvoření,  

3. před zlem temnoty, když se šíří,  

4. před zlem žen, jež do uzlů prskají,  

5. před zlem závistníka, když závidí!“37 

 

Súra 114 – Lidé (6 ája – Mekkánská) An-Nás 

Ve jménu Boha milosrdného, slitovného 

1. Rci: „Utíkám se v ochranu Pána lidí, 

2. vládce lidí, 

3. Boha lidí,  

4. před zlem našeptavače pokradmého, 

5. jenž našeptává do hrudi lidí, 

6. ať již je z džinů či z lidí!“ 38 

Existuje příběh z doby života proroka Mohammada, kdy žena z nepřátelské frakce chtěla na 

proroka uvalit pohromu. Uvázala sedm uzlů na kus provazu a na každý z nich zafoukala 

(naprskala) a doufala, že tímto magickým obřadem oslabí Prorokův vliv na muže, aby jeho 

veškeré snahy přišly vniveč. Magický rituál a skrytý záměr byl nakonec odhalen. V té době 

byly prorokovi zjeveny čtyři súry, označované souhrnně jako čahár qol, nabádající věřící hledat 

útočiště u Boha, který má moc odvrátit veškeré zlo. Právě tyto čtyři súry jsou tradičně 

považovány za účinnou ochranu před uhranutím. 39  Součástí čtyřky čahár qol jsou dvě súry 

zmíněné výše – Al-Falaq a An-Nás, a dále Al-Káfirún (109) a Al-Ichlás (112).  

 

 
37 HRBEK, Ivan. Korán [online]. 1. Praha: Odeon, 1972 [cit. 2020-06-20]. s. 209. Dostupné z: 

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/507281/mod_resource/content/1/Koran.pdf. 
38 Tamtéž. s. 209-210.  
39 DONALDSON, Bess Allen. The Wild Rue: A Study of Muhammadan Magic and Folklore in Iran. London: 

Luzac and Company, 1938. s. 15-16.  

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/507281/mod_resource/content/1/Koran.pdf
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Súra 109 – Nevěřící (6 ája – Mekkánská) Al-Káfirún 

Ve jménu Boha milosrdného, slitovného 

1. Rci: „Nevěřící! 

2. Já nebudu uctívat to, co vy uctíváte, 

3. a vy nejste ctitelé toho, co já uctívám, 

4. a já nejsem ctitelem toho, co vy jste uctívali, 

5. a vy neuctíváte to, co já uctívám. 

6. Vy máte své náboženství a já své náboženství mám.“ 

 

Súra 112 – Upřímnost víry (4 ája – Mekkánská) Al-Ichlás 

Ve jménu Boha milosrdného, slitovného 

1. Rci: „On Bůh je jedinečný, 

2. Bůh sám o sobě věčný. 

3. Neplodil a nebyl zplozen 

4. a není nikoho, kdo je mu roven.“ 40 

 

Hadísy, citovány sunnou i šiíou, prezentují uhranutí jako reálný úkaz. Různé knihy hadísů 

ukazují, že víra v uhranutí je obecně uznávaný koncept napříč islámskými školami.  Například 

když jedna z prorokových žen Umm Saláma Mohammadovi řekla, že viděla dívku s černými 

fleky na obličeji, odpověděl jí, že je pod vlivem uhranutí. V hadísech je uhranutí popisováno 

tak závažně, že „pokud by existovalo něco, co dokáže předcházet osudu, byl by to vliv zlého 

oka“. 41 Podle tradice Prorok Mohammad doporučil konkrétní modlitby jako zaklínadla pro 

ochranu před uhranutím a magií a jako „léčbu“ jejích důsledků (ruqja). 42 

 
40 HRBEK, Ivan. Korán [online]. 1. Praha: Odeon, 1972. s. 209. Dostupné z: 

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/507281/mod_resource/content/1/Koran.pdf.  
41 QAMAR, Azher Hameed. The Concept of the ‘Evil’ and the ‘Evil Eye’ in Islam and Islamic Faith-Healing 

Traditions. Journal of Islamic Thought and Civilization. 2013, 03(02), 44-53. s.48. Dostupné z: 

https://admin.umt.edu.pk/Media/Site/UMT/SubSites/jitc/FileManager/JITC Fall 2013/7. Healing Traditions.pdf.  
42 Tamtéž. s. 48.  

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/507281/mod_resource/content/1/Koran.pdf
https://admin.umt.edu.pk/Media/Site/UMT/SubSites/jitc/FileManager/JITC%20Fall%202013/7.%20Healing%20Traditions.pdf
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2.2. Ochrana před uhranutím a zlem v islámu 

 

Jak již bylo zmíněno výše, muslimové věří, že se vyslovení fráze mášallah („Nechť se stane, 

co Bůh chce“) při obdivování čehokoliv a kohokoliv eliminuje potencionální uhranutí. Autoritu 

nachází v súře Al Kahf (18:39): „Kéž bys byl, když do zahrady své jsi vstoupil, pronesl: Nechť 

stane se, co Bůh chce, a není moci kromě u Boha! (…)“43 Druhá fráze inšállah („Bude-li chtít 

Bůh“) má odvrátit veškeré zlo či pohromu, která by v budoucnu mohla nastat. Zmínka se 

nachází ve stejné súře, verš 23-24: „(...) a neříkej o ničem: „Já zítra učiním to a to, aniž připojíš: 

„Bude-li chtít Bůh.“ A vzpomínej Pána svého, když zapomnětlivý jsi, a řekni: „Snad Pán můj 

mne dovede k tomu, co je správnější než toto!““44  Mluvčí dává najevo oběma frázemi 

svrchovanost Boha, jenž má jediný v rukách osud člověka.  

Léčení uhranutí a ochrana před zlem v islámu jsou založeny na naukách tawhíd (monoteismus 

– jedinečnost Boha) a tawakkul (víra a spoléhání na absolutní Boží moc). Následováním těchto 

nauk muslimové spoléhají na léčivé a ochranné účinky svaté knihy. Hledání útočiště u Boha je 

v islámské tradici neúčinnější ochrana před veškerým zlem. Již zmíněné poslední dvě súry 

Koránu jsou v hadísech popisovány jako účinná ochrana před nemocemi, černou magií, 

posednutím džiny a závistí. Tato tradice zároveň určuje, že jakékoliv jiné modlitby než 

z Koránu nebo hadísů, způsoby a cíle hledání ochrany kromě Alláha jsou nelegitimní (harám).45  

 Ruqja je několikrát zmiňována v hadísech; například podle tradice vyprávění Mohammadovy 

manželky Ajši ve sbírce hadísů Ṣahíh Al-Buchárí je prezentována následovně: „Kdykoliv 

Prorok Boží (mír s ním) onemocněl, recitoval Mu´awizat (súra Al-Falaq a súra An-Nás) a poté 

ovanul tělo svým dechem (…). Pokaždé, když se Prorok (mír s ním) chystal ke spánku, po 

recitaci súr Al-Ichlás, Al-Falaq, a An-Nás (poslední tři kapitoly Koránu), měl ve zvyku 

semknout dlaně do tvaru mističky a fouknout na ně, poté si promnul všechny části těla, kam 

dosáhl, nejprve hlavu, poté tvář a přední část těla. Toto zopakoval třikrát.“ 46 Ruqja může být 

 
43 HRBEK, Ivan. Korán [online]. 1. Praha: Odeon, 1972 [cit. 2020-06-20]. s. 261. Dostupné z: 

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/507281/mod_resource/content/1/Koran.pdf.  
44 Tamtéž. s. 96. 
45 QAMAR, Azher Hameed. The Concept of the ‘Evil’ and the ‘Evil Eye’ in Islam and Islamic Faith-Healing 

Traditions. Journal of Islamic Thought and Civilization. 2013, 03(02), 44-53. s.48. Dostupné z: 

https://admin.umt.edu.pk/Media/Site/UMT/SubSites/jitc/FileManager/JITC Fall 2013/7. Healing Traditions.pdf.  
46 QAMAR, Azher Hameed. The Concept of the ‘Evil’ and the ‘Evil Eye’ in Islam and Islamic Faith-Healing 

Traditions. Journal of Islamic Thought and Civilization. 2013, 03(02), 44-53.s. 49. Dostupné z: 

https://admin.umt.edu.pk/Media/Site/UMT/SubSites/jitc/FileManager/JITC Fall 2013/7. Healing Traditions.pdf. 

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/507281/mod_resource/content/1/Koran.pdf
https://admin.umt.edu.pk/Media/Site/UMT/SubSites/jitc/FileManager/JITC%20Fall%202013/7.%20Healing%20Traditions.pdf
https://admin.umt.edu.pk/Media/Site/UMT/SubSites/jitc/FileManager/JITC%20Fall%202013/7.%20Healing%20Traditions.pdf
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vykonána prostřednictvím vody; modlitbou se nabije voda, kterou nemocný nebo uhranutý 

člověk vypije. 47  

Dalším rozšířeným způsobem ochrany před neštěstím a nemocemi je sadaqa, dobrovolná 

charita ve jménu Alláha v podobě peněz, šatstva, jídla apod. pro děti a potřebné. Pokud 

například ochoří dítě, rodiče by měli vykonat tuto charitu, aby odvrátili nemoc. 48  

Nošení určitých typů talismanů (ta´wíz) je další náboženská tradice ochrany před zlem, 

neštěstím, nemocemi a uhranutím. Takový ochranný talisman může být váček (z kůže, textilie), 

ve kterém je vložena modlitba napsaná na papíře, nebo v podobě šperku vytesána do drahého 

kovu. Aby byl amulet legitimní, musí obsahovat pouze verše z Koránu nebo modlitby zmíněné 

v hadísech, pouze v arabštině a nesmí obsahovat nic proti islámským principům. Žádný 

z hadísů se nezmiňuje o používání této metody Prorokem, proto může být relevance užívání 

talismanů sporná. Navíc existuje zmínka v hadísech o pochybnostech Mohammada o správnosti 

nošení provázků na krku na ochranu proti uhranutí.49. Názory na nošení amuletů se mezi 

různými učenci liší, nicméně obecně tato metoda není označována za nelegitimní.50 

Pravděpodobně existovaly předislámské tradice podobné metodám ruqja a ta´wíz a byly do 

nového náboženského systému adaptovány.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 Tamtéž. s. 49. 
48 Tamtéž. s. 49.  
49 DAWOOD, Abu. Sunan Abu-Dawud, Book 1:“Purification,” No. 36. Muflihun.com. [cit. 2020-06-20]. 

Dostupné z: https://muflihun.com/abudawood/1/36.  
50 Tamtéž. s. 50. 
51 Tamtéž. s. 50.  

https://muflihun.com/abudawood/1/36
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3.  Ochranné talismany a amulety v Íránu 

 

V šíitském Íránu víra v uhranutí nachází své místo v životech mnoha Íránců. V encyklopedii 

íránské kultury (Dánešnáme-je farhang-e mardom-e írán) jsou popsány lidové praktiky, které 

se používaly v minulosti, nebo se dochovaly v tradičních společenstvích. Modlitba jako taková 

má zvláštní postavení v šíitské tradici. V Íránu je často pro vyhotovení ochranného talismanu 

používaná modlitba „Wa in jakád“, obsahující dva verše ze súry Al – Qalam (68), jeden z nich 

obsahuje údajně narážku na uhranutí, jak již bylo dříve zmíněno. Jsou to verše 51 a 52: 

51. A nevěřící, když připomenutí slyší, div že pohledy tě neproklínají a hovoří: „On džiny je 

posedlý věru!“ 

52. Však není to než připomenutí lidstvu všemu! 52 

Tato modlitba slouží jako talisman, kdy je napsána buď na papír, nebo vytesána v podobě 

ornamentu do drahého kovu. Poté se z ní vyhotoví náhrdelník nebo náramek, který se nejčastěji 

dává dětem, starým lidem pro ochranu zdraví. Tyto dva verše jsou také v podobě ochranných 

tabulek vyvěšovány v domácnostech.53 Další nejčastější ochranné fráze a modlitby pospány 

v Encyklopedii íránské kultury jsou: zkrácená aš-šaháda – muslimské vyznání víry: „Lá illáha 

illá´lláh“ („Není božstva kromě Boha“); „Ej nazárí če čašm zachm oftád“ („Nedopusť (Bože), 

aby udeřilo zlé oko“); Čašm-e bad rá lá konad zír-e lagad“ ( „Nechť je zlému oku učiněna 

přítrž“); „Mášá´allah lá hawla wa lá quwwata illá billáh al-´alí al-´azím“ („Nechť stane se, co 

Bůh chce, a není moci kromě u Boha!“, úryvek ze súry Al Kahf, verš 39); „Tabáraka allah“ 

(„Požehnán buď Alláh“); „Alláhu akbar“ („Bůh je veliký“). 54  

 Encyklopedie dále zmiňuje soubor sedmi modliteb, nazývaných haft hajkal 55, ze kterého se 

vyrobený amulet připevňoval nejčastěji na paži nebo krk, nebo se recitovala každý den jedna 

konkrétní modlitba se sedmi (haft-sedm).56 Na mnoha perských webových stránkách je též celý 

text souboru haft hajkal k dispozici. Modlitba má odpudit účinky magie a ochránit člověka před 

 
52 HRBEK, Ivan. Korán [online]. 1. Praha: Odeon, 1972 [cit. 2020-06-20]. s. 189. Dostupné z: 

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/507281/mod_resource/content/1/Koran.pdf. 

53 KABÁŠÍ, Alí Balú. Čašm zachm: Dánešnáme-je farhang-e mardom-e írán. 3. Tehran, Iran.: Centre for The 

Great Islamic Encyklopaedia, 2007. [cit. 2020-05-05]. s. 352. Dostupné také z: 

https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entries/11394. 

54 Tamtéž. s. 352. 

55 haft – sedm, hajkal – jeden z významů je talisman 

56 KABÁŠÍ, Alí Balú. Čašm zachm: Dánešnáme-je farhang-e mardom-e írán. 3. Tehran, Iran.: Centre for The 

Great Islamic Encyklopaedia, 2007. [cit. 2020-05-05]. s. 352. Dostupné také z: 

https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entries/11394.  

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/507281/mod_resource/content/1/Koran.pdf
https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entries/11394
https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entries/11394
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uhranutím.  V nábožensko-vědeckém čtvrtletníku „Dánešhá va ámuze há-je qurán va hadís“ 

(„Moudrost a učení Koránu a Hadísu“) z roku 2018 autoři uvádí, že v posledních několika 

letech se haft hajkal stal mezi Íránci oblíbeným. Na popularitě mu přidala kniha modliteb 

„Gadžhá-je manaví“ z roku 2010, která haft hajkal obsahuje. Existují otázky, týkající se 

platnosti a zdroje této modlitby, protože o ní nejsou zaznamenané žádné relevantní reference.57 

V knize „Gadžhá – je manaví“ je uveden text modlitby haft hajkal bez odkazu na zdroj a žádná 

modlitba tohoto názvu není uvedena v hadísech šíitské tradice.58 Text modlitby se skládá se 

sedmi částí, ze sedmi „hajkalů“ – každá modlitba začíná frázemi „Ve jménu Boha milosrdného, 

slitovného“ a „Hledám útočiště u velkého a mocného Boha“. Poté následují verše z různých 

kapitol Koránu. Pro zjednodušení uvádím schéma modlitby – číslice před závorkou označuje 

číslo hajkalu, v závorkách je pak číslo súry a číslo verše dané súry. Pokud jeden hajkal obsahuje 

verše z více súr, jsou jednotlivé části odděleny středníkem. Schéma haft hajkal: 1 (2:255), 

2 (3:30; 17:77-80), 3 (2:285-286), 4 (17:81-85), 5 (19:4-6; 48:27), 6 (72:1-4), 7 (68:51).59  

 

Další metodou ochrany před negativními silami a uhranutím jsou lidové amulety, jiné než psané 

modlitby z Koránu.  Donaldson ve své studii uvádí, že nejčastěji se používaly drahokamy, 

napodobeniny kamenů, perleť, zuby, kosti, drápy nebo jiné části těl šelem i domestikovaných 

zvířat. Ulity z měkkýšů (Kauri), v perštině bibín tarak, byly považovány za vysoce účinný 

talisman a často se dětem našívaly na oděv, aby odrážely „zlé“ pohledy. Z drahých kamenů byl 

oblíbený onyx a achát. Šedé achátové korálky sloužily stejně jako ulity, kdy byly našívány na 

oděv. Podlouhlé kusy achátu byly nařezány, tak že se zvýraznil kruhovitý barevný vzor uvnitř 

kamene, což připomínalo tvar oka. Následně se navlékaly nebo jinak připevnily na náhrdelník. 

Takové šperky často nosily ženy v rurálních oblastech. Onyx, v perštině nazývaný jako „otec 

lakomství“ (bábághourí), byl taktéž považován za velmi účinný amulet. Perleť byla vyřezávána 

do tvarů ryby, zubu nebo dýky a nositele chránila před zlem.60 Další ochranné talismany ve 

formě šperků se vyráběli z gagátu, jantaru, jaspisu, tyrkysu a z keramiky, sytě tyrkysové 

 
57ATÁJÍ, Rezá a ATÁJÍ, Rasúl. Arzeš-e sandží sanad-e va matn-e doá-je haft hajkal. Dánešhá va ámuzhá-je 

qurán va hadís. 2018, 1(2), 44-69. s. 45. 
58 Tamtéž. s. 49. 
59ATÁJÍ, Rezá a ATÁJÍ, Rasúl. Arzeš-e sandží sanad-e va matn-e doá-je haft hajkal. Dánešhá va ámuzehá-je 

qurán va hadís. 2018, 1(2), 44-69. s. 63. 
60 DONALDSON, Bess Allen. The wild rue: a study of Muhammadan magic and folklore in Iran. London: Luzac 

& Co., 1938. s. 20.  
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barvy zvané charmohre.61 Technika výroby této keramiky má i dnes významnou uměleckou 

hodnotu a předměty z této keramiky se vyrábí pouze v Qomu.62 

Části těla zvířat jako dráp nebo zub kočkovité šelmy 63, kus paroží nebo kůže jelena byly též 

mocné amulety. Jelení kůže byla využívána místo papíru, na kterou se napsala ochranná 

modlitba. Podle studie Donaldsona byl ze všech ochranných předmětů nejváženější amulet z 

vysušeného oka obětované ovce 64(nazar-e qorbání – oko obětiny).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 KABÁŠÍ, Alí Balú. Čašm zachm: Dánešnáme-je farhang-e mardom-e írán. 3. Tehran, Iran.: Centre for The 

Great Islamic Encyklopaedia, 2007. [cit. 2020-05-05].  s. 353. Dostupné také z: 

https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entries/11394. 
62 Ráz va ramzhá-je charmohre. Bášgáh-e chabarnegárán-e džaván. 13.2.2013. [cit. 2020-05-05]. Dostupné z: 

https://www.yjc.ir/fa/news/4269321/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-

%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87.  
63 KABÁŠÍ, Alí Balú. Čašm zachm: Dánešnáme-je farhang-e mardom-e írán. 3. Tehran, Iran.: Centre for The 

Great Islamic Encyklopaedia, 2007. [cit. 2020-05-05]. s. 353. Dostupné také z: 

https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entries/11394. 
64 DONALDSON, Bess Allen. The wild rue: a study of Muhammadan magic and folklore in Iran. London: 

Luzac & Co., 1938. s. 20.  

https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entries/11394
https://www.yjc.ir/fa/news/4269321/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87
https://www.yjc.ir/fa/news/4269321/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87
https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entries/11394
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4. Úvod k průzkumné části  

 

V úvodu průzkumu bych ráda seznámila čtenáře s oblastí, kde probíhal výzkum a také 

s charakteristikou kmene Bachtijárů, na které jsem se zaměřila. Průzkum probíhal ve městech 

a vesnici provincie Chúzestán, ležící na jihozápadě Íránu. Vybraní respondenti pocházeli z měst 

Ahváz, Íze, Šahr-e Kord, Qale Tol a vesnice Tembi. Na všechna uvedená místa jsem se vybrala 

osobně kromě města Šahr-e Kord, rozhovor s respondentkou z tohoto města proběhl v Ahvázu.  

 

4.1. Charakteristika prostředí a průzkumného vzorku 

 

 Provincie Chúzestán má rozlohu 63,213 km2 a hlavním městem je Ahváz. Další významná 

města provincie jsou Ábádán, Behbahán, Dezfúl, Chorramšahr, Bandar Imám, Šúš (Súsy), 

Masdžid Sulejmán, Andíměsk, Máhšahr, Ramhormoz, Omídije, Šúštar. Chúzestán je 

z etnického hlediska velmi rozmanitý. Kromě Peršanů zde žijí Arabové, Bachtijáři a Lorové, 

Qašqájové, Arméni a další etnika.65 

Ahváz je ekonomicky významné město, čítající 1 244 000 obyvatel.66 Tak jako celá provincie 

je etnicky rozmanité. Velkou část obyvatel tvoří Arabové a Bachtijáři. Město leží v oblasti 

Chúzestánské plošiny, kde je klima v létě extrémně horké a suché, nejvíce srážek napadne 

v zimních měsících.   

Íze je město u pohoří Zagros, severovýchodně od Ahvázu, obydlené Bachtijáry. Podle censu 

z roku 2016 má téměř 200 000 obyvatel. 67 Je to především zemědělské město a hlavním 

produktem je rýže. V zimním období je to nestudenější město v provincii.  

Šahr-e Kord je hlavním městem sousední provincie Čahármahal a Bachtijárí. Jak již název 

provincie napovídá drtivá většina obyvatel jsou Bachtijáři. Město je vzdálené asi 260 km 

severovýchodně od Íze a asi 90 km od velkoměsta Isfahán. Počet obyvatel podle údajů z roku 

 
65 Province of Khuzestan. Iran Chamber Society. Iranchamber.com. [cit. 2020-07-27]. Dostupné z: 

http://www.iranchamber.com/provinces/15_khuzestan/15_khuzestan.php.  
66 Ahvaz, Iran Metro Area Population 1950-2020.  Macrotrends.net. [cit. 20202-07-27]. Dostupné z: 

https://www.macrotrends.net/cities/21482/ahvaz/population.  
67 Izeh, Population. City Population.de. 27.1.2018. [cit 2020-07-27].  Dostupné z: 

https://www.citypopulation.de/php/iran-admin.php?adm2id=0604.  

http://www.iranchamber.com/provinces/15_khuzestan/15_khuzestan.php
https://www.macrotrends.net/cities/21482/ahvaz/population
https://www.citypopulation.de/php/iran-admin.php?adm2id=0604
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2016 je přibližně 315 00068. Přezdívá se mu „střecha Íránu“, neboť leží v pohoří Zagros ve 

výšce dvou kilometrů nad mořem.  

Malé město Qale Tol leží jižně asi 30 km od Íze, v blízkosti města Bágh-e Melak. Počet 

obyvatel je podle výsledků z roku 2006 méně než 8 00069. Drobná vesnička Tembi leží 

v blízkosti Qale Tol a podle údajů z roku 2006 má 581 obyvatel. 70 

Většina respondentů byla ve středním až důchodovém věku, tři osoby ve věkové kategorii 20-

30 let. Předpokládala jsem větší informovanost o starých tradicích u starší generace, na druhou 

stranu mě zajímal postoj mladé generace k tomuto tématu, a také zda se tyto tradice předávají 

z generace na generaci. Vybraní respondenti, usídlení ve městech mají neustálý kontakt 

s vesnickým způsobem života, kde se často odehrávají svatby a další oslavy, anebo část jejich 

rodiny stále žije v maloměstě nebo ve vesnici. Je potřeba také dodat, že dotazované osoby 

popisovaly většinou postoj k tématu v kontextu celé rodiny, nebo v rámci dotazování jedné 

osoby se do rozhovoru často přidávali další rodinní příslušníci. Součástí průzkumu byl 

i rozhovor s místní duchovní autoritou o relevantnosti některých lidových praktik a jejich 

postavení v islámu.   

  

Seznam respondentů: 71 

 
68Shahr-e Kord, Population. City Population.de. 27.1.2018. [cit. 2020-07-27].  Dostupné z: 

https://www.citypopulation.de/php/iran-admin.php?adm2id=1402.  
69 Nepodařilo se mi nalézt aktuální údaj o počtu obyvatel, všechny sekundární zdroje se odkazují na sčítání 

obyvatel z roku 2006, odkaz na statistické údaje už není aktivní.  
70 Údaje ze stejného sčítání lidu 
71 Z důvodu ochrany osobních údajů uvádím pouze začáteční písmena křestních jmen a přibližný věk.  

1. Pan A – Íze, 60-70 let, důchodce 
2. Pan M – Qale Tol, 60-70 let, doánevís 
3. Pan S – Tembi, 60-70 let, doánevís 
4. Pan Š – Ahváz, 50-60 let, úředník 
5. Pan V – Ahváz, 30-40 let, podnikatel 
6. Pan Z – Qale Tol, 50-60 let, farmář 
7. Paní Ch – Tembi, 60-70 let, žena v domácnosti 
8. Paní M – Ahváz, 30-40 let, žena v domácnosti 
9. Paní Z – Qale Tol, 50-60 let, žena v domácnosti 
10. Slečna G – Šahr-e Kord, 20-30 let, studentka VŠ 
11. Slečna N – Ahváz, 30-40 let, studentka VŠ 
12. Slečna P – Ahváz, 20-30 let, studentka VŠ 
13. Slečna S – Tembi, 20-30 let, žena v domácnosti 

 
 
 
 

https://www.citypopulation.de/php/iran-admin.php?adm2id=1402
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4.2. Kmen Bachtijárí 

 

Írán je etnicky a jazykově rozmanitá země, obývaná třemi etnickými skupinami – íránskou, 

turkickou a semitskou. Největší část populace tvoří íránská etnická skupina, zahrnující Peršany 

(51 %), Mázandaránce a Gílánce (8 %), Kurdy (8 %), Lory (cca 1,7 mil.), Balúče (cca 1,4 mil.) 

a Armény (cca 150 tis.). Do turkické skupiny se řadí íránští Ázerbajdžánci (Ázeři, 24 %) 

a Turkmeni (cca 1 mil.). Semitská skupina zahrnuje Araby (cca3 mil.), Židy (20-30 tis.) 

a Asyřany (méně než 20 tis.).72  Kmen Bachtijárů (persky bachtijárí) je podskupina Lorů, 

mluvící dialektem jižní lorštiny – bachtijárštinou. Je spolu s turkickým kmenem Qašqáí největší 

íránský kmen. Hlásí se k šíitské větvi islámu jako většina Íránců. Největší zastoupení má kmen 

v provinciích Chúzestán, Lorestán, Čahármahal a Bachtijárí, Búšehr a Isfahán. V Íránu jsou 

proslulí výrobou pestrobarevných ručně tkaných koberců a specifickou lidovou hudbou. 

Většina příslušníků kmene žije dnes již usedlým způsobem.  Malá část nomádské populace 73 

kočuje dvakrát ročně, na jaře do hor pohoří Zagros (okolí hory Zardkúh, 4 5478 m), kde 

přetrvají přes léto, a na zimu se vrací na západní úpatí sousedící s Chúzestánskou plání. Letní 

sídliště se rozléhají v provincii Čahármahal a zimní v provincii Chúzestán. Sezonní migrace je 

nutná z důvodu extrémech teplot a suchu v oblasti Chúzestánské pláně v letním období, 

a naopak mrazů ve vysokých horách. Kočování má také zajistit kontinuální přístup k pastvinám 

pro dobytek. Jarní přesuny obvykle trvají 15–45 dní, reverzní migrace 8–30 dnů a trasy mohou 

dosáhnut délky až 300 km.  Jakmile rodiny dorazí na vhodné pastviny, připevňují svá obydlí, 

černé stany z ovčí vlny, k zemi pomocí větví a kamenů. Bachtijáři jsou hlavně pastevci, živí se 

chovem koz a ovcí a koňů, tradičně využívaných pro přesuny, v menší míře pak zemědělstvím. 

Své mléčné výrobky, vlnu a další produkty prodávají malým obchodníkům v okolních 

vesnicích. Významnou část obživy tvoří již zmiňované tkaní koberců. Tuto práci vykonávají 

ženy, a díky ekonomické významnosti si udržovaly až do Islámské revoluce v jinak 

patriarchální společnosti jistou míru svobody a emancipace.  

Sociální uspořádání kmene je založeno na příbuzenských vztazích a migrační strategii. 

V jednom stanu žije jedna nukleární rodina. Příbuzné rodiny jsou podle její velkosti sloučeny 

do třech až dvanácti stanů (mál). V období migrace se drží spolu příbuzné rodiny v migračních 

 
72 Zastupitelský úřad ČR v Teheránu. Souhrnná teritoriální informace: Írán [online]. Businessinfo.cz. [cit. 2020-

07-15]. Dostupné z: file:///C:/Users/Evinv/Downloads/sti-iran-2011-07-15.pdf.  
73 Odhaduje se na jednu třetinu z celé populace kmene.  

 
  

file:///C:/Users/Evinv/Downloads/sti-iran-2011-07-15.pdf
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celcích (tír). Tyto celky tvoří pak jednotlivé klany (tájefe) a dvě další části (báb nebo bolúk). 

Celou kmenovou strukturu pak završují dvě hlavní frakce Čahár lang a Haft lang a konečné 

označení íl-e bachtijárí, tedy celý kmen, zahrnující obě frakce.74 Frakce Čahár lang žije 

zejména v Lorestánu a severním Chúzestánu a čítá méně členů než druhá frakce Haft lang, žijící 

v provinciích Čahármahal a Bachtijárí a v Chúzestánu. Slovo lang v bachtijárštině znamená 

„úd/končetina“, čahár je číslovka čtyři a haft číslovka sedm. Tradiční pojmenování a rozdělení 

těchto dvou frakcí vycházelo z počtu příslušníků jedné či oné skupiny a množství dobytka, ze 

kterého se vypočítávala daň placená íl-chánovi, kmenovému vůdci. Čahár lang platil tedy 

menší daň než bohatší a početnější haft lang. Mezi příslušníky byla a je po staletí udržovaná 

endogamie, avšak vzhledem ke změnám způsobu života a příchodu do velkých měst nelze 

tvrdit, že je dodržována stoprocentně.  

Přesný původ Bachtijárů není jasný, ale oni sami se považují za potomky linie perského krále 

Kýra Velikého, někteří zase vidí svůj původ u legendárního hrdiny Ferejdúna. Tradiční 

nomádský způsob života Bachtijárů se pravděpodobně vyvinul ve 13. století, nejprve pod 

vlivem mongolských invazí do Íránu, a své současné podoby zřejmě nabyl během 18. století 

v obranné reakci na hospodářské a politické změny v následujícím vývoje země. 75 Bachtijáři 

původně žili v několika nezávislých klanech a k prvnímu většímu sjednocení došlo ze 

strategických důvodů v 16. století za vlády Šáha Abbáse I. Safíjovští vládci se snažili 

zcentralizovat vládu kontrolou nad klany a oslabením místní nezávislosti kmenových vůdců. 

Následujících 400 let trvalo neustálé napětí mezi centrální vládou a lokálními částečně 

autonomními kmenovými celky. Do padesátých let minulého století byla moc soustředěna 

v rukách íl-chánů, kteří měli své zástupce v podobě několika vůdčích osob menších celků 

(klanů a rodin). Kmenoví vůdci měli původně udržovat pořádek, sjednávat spravedlnost 

a fungovat jako spojovací článek mezi kmenem a okolím a mezi jednotlivými příslušníky. 

Jejich nejdůležitější úlohou bylo koordinovat migraci a vhodné rozdělení sídlišť, tak aby 

nedocházelo k vyčerpávání přírodních zdrojů. Výsledkem byl vznik privilegované třídy chánů, 

která se časem překlopila v autoritářskou a vykořisťovatelskou vrstvu, která vybírala daně 

a shromažďovala politické spolky, pracující pro zájmy chána. Jeden z faktorů růstu jejich 

lokální moci ale i vlivu na celostátní úrovni bylo nalezení ropy na bachtijárském území 

v Masdžid Sulejmán na konci 19. století. Výstavba rafinérií britsko-íránských ropných 

 
74 DIGARD, J.-P. BAḴTĪĀRĪ TRIBE: Encyclopædia Iranica [online]. 1988. Vol. III/ 5. s. 553-560. [cit. 2020-05-

02]. Dostupné z: http://www.iranicaonline.org/articles/baktiari-tribe.  
75 Tamtéž. [cit. 2020-05-02].  
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společností připravila o pastviny mnoho pastevců, na druhou stranu přinesla ekonomické 

výhody právě vrstvě chánů. Ti měli na starost správu a bezpečnost ropných zařízení za 5% 

podíl z akcií. Díky tomuto privilegiu upevnili svou pozici v kmeni a získali oporu v aparátu 

ústřední vlády, ale pouze na omezenou dobu. Kmenoví vůdci také shromažďovali vlastní vojska 

a opoziční shromáždění proti ústřední vládě, výrazně upevňující status kmene v rámci celého 

Íránu. Bachtijárské opoziční shromáždění se aktivně podílelo na oslabení panovnické moci 

v období konstituční revoluce v letech 1905-1911. S nástupem Rezy Šáha Pahlavího v roce 

1925 se postavení kmenů v Íránu začalo radikálně měnit. Jako jiní vládci před ním vnímal 

rostoucí moc kmenových vůdců jako hrozbu. Tradiční kočovné kmeny byli modernizační 

politikou kontinuálně dovedeni k trvalému usídlení a používání perštiny jako oficiálního 

jazyka.  

Zástupci větších kmenových celků (tájefa, báb, bolúk) dnes fungují jako zaštiťující a solidární 

celky ve výjimečných situacích, například vážných konfliktech apod., kdy vzájemný vztah mezi 

dvěma nebo více celky ukládá povinnost se navzájem podpořit. Potomci chánů pocházející 

z elitních rodin sice už neplní svoji původní politickou úlohu, těší se i nadále velké úctě. Za 

jejich přítomnosti se například uzavírají dohody mezi klany, nebo fungují jako lidoví soudci 

v případě konfliktu. 

 

5. Ochranné a léčebné rituály a předměty Bachtijárů 

 

Jedna z nedůležitějších otázek mého průzkumu byla, jakých magických prostředků a rituálů 

Bachtijáři využívají k odvrácení pohrom, negativních situací v životě a jak se chrání před 

uhranutím. Zajímaly mě také formy léčby uhranutí. Ochranné rituály lze zařadit do kategorie 

preventivní lidové magie a odstraňování účinků uhranutí do magie léčebné. Cílem těchto rituálů 

je odrazit uhranutí ze závisti, odvrátit pohromy, neštěstí, neúspěch apod. Rituály jsou součástí 

důležitých okamžiků života jako je například svatba nebo narození dítěte. Rituály rozděluji na 

krvavé tedy obětní rituály a nekrvavé rituály, které zahrnují vykuřování, zaříkávání a další 

tradice. Pro jasné vymezení termínů používám pro písemná zaříkávadla a ochranné předměty 

z nich vyrobené slovo „talisman“, pro ostatní předměty jako jsou například kameny používám 

pojmu „amulet“. 
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5.1. Obětní rituály 

 

Obětní rituály hrají v životě Bachtijárů velkou roli. Krev je symbolem duše, vitality a její červeň 

je nositelkou štěstí. Prostřednictvím oběti lze dokázat pevnou víru a naklonit si Boha na svou 

stranu. 

5.1.1. Ejd-e qorbán  

 

Jedna z příležitostí, kdy se obětují zvířata, je velký muslimský svátek Ejd-e qorbán (svátek 

oběti). Je to jeden z největších muslimských svátků a má připomenout Abrahámovu oběť 

berana Bohu.  Následující popis je ukázka, jak probíhá rituál v den svátku oběti na 

bachtijárských vesnicích ze zkušeností respondentů. 

Pan A, Íze: „Většinou se obětují ovce nebo kozy. Při výběru zvířete je důležité, aby nebylo moc 

hubené, nebylo zraněné a nemělo ulomený nebo nějakým jiným způsobem poškozený roh. Často 

je zvíře předem vykrmováno a připravováno na oběť.“ 

Poté je vybrané zvíře umyto čistou vodou, aby bylo rituálně očištěno.  

Pan Z, Qale Tol: „Dříve jsme ve dne oběti zvířeti aplikovali do očí kohl – čerň na oči, a také 

jsme mazali zvířeti na záda a čelo pastu z heny.“ 

Pan S, Tembi: „Ve dne oběti se vesničané shromáždí u domu místního molly (lokální duchovní), 

který zarecituje verše súry Al Hadž (22). Během cesty k místu obětování většinou ženy recitují 

následující verš:“ 

Bach. „Qorbone chuá berom mišeš bezáje, baraša nazr eikonam járeš bijáje.“ 

 Překlad: „Prosím Bože, nechť ovce porodí (nechť máme hojnost i nadále), obětuji nyní jehně, 

aby (ke mně) přišla láska (milý).“  

Pan V, Ahváz: „V mé rodné vesnici dáváme ovci před obětováním vodu s cukrem. Během oběti 

myslím na momentální cíl nebo problém v životě a v duchu prosím Boha, aby se problém vyřešil. 

Při usmrcování zvířete mollá recituje súru Al-Qadar (97) nebo Al-Kawsar (108).“  
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Usmrtit zvíře může chán nebo mollá, nebo jiný starší respektovaný muž. Maso z obětovaných 

zvířat se poté rozdá mezi místní obyvatele, větší část se dává chudým a potřebným. Obětované 

maso se považuje za posvátné, neboť bylo obětováno ve jménu Boha.  

 

5.1.2. Ochrana před uhranutím a kletbou 

 

Při příležitosti narození dítěte by se měla vykonat tradice aqíqe, kdy se obětuje zvíře za účelem 

zajištění jeho fyzického zdraví, ochrany dítěte před uhranutím a jinými negativními vlivy.  

Slečna P.:, Ahváz: „Když se narodí dítě, měla by se vykonat oběť do sedmi dnů po jeho narození. 

Důležité je, aby byla prolita krev, to zaručí dítěti zdraví a ochrání ho před uhranutím. Během 

celé procedury by se neměla zlomit žádná kost zvířete, ale je to spíše okrajové pravidlo. Po 

oběti se rozdá maso rodině, přibližně deseti lidem, kromě matky a otce, kteří nesmí jíst maso 

obětovaného zvířete. Zvíře by navíc mělo být stejného pohlaví jako novorozené dítě. Později je 

potřeba pro chlapce vykonat oběť znovu, než dosáhne věku osmnácti let.“ 

Obětování ovce je také významnou součástí svatebního rituálu, v rámci odchodu nevěsty 

z rodného domu za svým budoucím manželem.  

Pan Z, Íze: „Při svatebním rituálu, než vstoupí nevěsta do domu svého muže, musí se před jejíma 

nohama obětovat ovce a prolít krev. Nevěsta poté překročí místo, které bylo potřísněné krví 

obětované ovce. Nevěstu to ochrání před závistí jiných žen a před uhranutím.“ 

Pan V, Ahváz: „Před příchodem nevěsty do nového domu by se měla u jejích nohou obětovat 

ovce, ale některé mladé nevěsty z města tuto tradici už odmítají.“ 

Další příležitost, kdy se obětí zvířete Bachtijáři chrání před závistí a uhranutím je například 

koupě vozu (nebo jiných dražších věcí).  Krev obětovaného zvířete se namaže na kola nového 

vozu nebo se místo potřísněné krví přejede, aby na kolech krev ulpěla. Tím se nově zakoupené 

auto chrání před uhranutím závistivých pohledů, které by mohly způsobit jeho poruchu. Maso 

ze zvířete se v takovém případě dále nerozdává, je to čistě osobní rituál.  

Obětováním zvířete lze také zrušit kletbu smrti. Pokud zemře mladý člověk náhlou smrtí 

(nehoda), je to vnímáno jako působení kletby nebo kouzla. Oběť se vykonává u domu 

zemřelého, aby se zrušila kletba smrti a byli od ní uchráněni i další mladí lidé v okolí (například 

ve vesnici).  
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Slečna P.:, Ahváz: „Aqíqe se dá provést také v případě, že je někdo nemocný, nebo se mu nedaří. 

Věříme, že to od něj odvrátí veškeré zlo.“ 

 

5.2. Nekrvavé ochranné a léčebné rituály a formule 

5.2.1. Vykuřování 

 

Jedním z ochranných rituálů proti uhranutí a také jeho léčení, očištění domácnosti 

a energetického těla člověka od negativních vlivů a také nemocí je vykuřování rostlinou 

nazývanou v perštině esfand 76, v bachtijárštině dínešt. Esfand je posvátná rostlina celého 

Blízkého východu, v Indii jí používají Pársové (zoroastrijci) pro stejný účel. Samotné slovo 

esfand (často vyslovován jako espand) vychází z avestského přídavného jména spenta – 

„posvátný, čistý“.77 

Paní Z., Qale Tol: „V naší rodině vykuřují domácnosti hlavně ženy. Já sama si na zahradě 

pěstuji esfand. Pro přípravu vykuřovadla je potřeba ho nechat usušit na slunci, poté usušenou 

rostlinu nechám doutnat na rozpáleném uhlí a očistím kouřem celý dům a také své děti. 

Několikrát jim obkroužím doutnajícím esfandem nad hlavou a pod chodidly.“ 

Slečna N., Ahváz: „Moje maminka do dnešních dnů odstraňuje uhranutí vykuřováním 

esfandem. Vždy, když jsem byla nemocná, nebo mě bolela hlava, maminka mi doutnajícím 

esfandem kroužila kolem hlavy a říkávala: 

Per. „Čašm hasúd betereke.“ 

Překlad: „Nechť závistivé oko (jeho vliv) pukne.“ 

Další zaříkávadla pro odstranění uhranutí při vykuřování, které jsou podle Paní Ch. 

z vesničky Tembi používány jsou: 

Bach. „Dírvábo dírvábo, tija hasúd kúr vábo.“ 

Překlad: „Ať jde pryč, ať jde pryč, závistivé oko ať oslepne.“ 

Bach. „Dínešt bejárom dé konom, tija hasúda kúr konom.“ 

 
76 Harmala stepní – peganum.  
77 Esfand. Loghatnáme-je dechodá (Významový slovník). Vajehyab.com. [Cit.  2020- 07-29]. Dostupné z: 

http://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF.  

http://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
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Překlad: „Přináším esfand, vykuřuji, a oko závisti tím oslepuji.“ 

Závistivé oko (tija hasúda) znamená uhranutí ze závisti, ekvivalentem pro tija hasúda je 

v perštině šúr čašm – slané/chtivé oko.  

Paní Ch., Tembi: „U nás ve vesnici máme takové pořekadlo –,Sefíd mapúš, čašm machorí.´ - 

„Nenos bílou, aby tě někdo neuhranul“.  

Slečna S, Tembi: „Pokud vás z ničeho nic bolí hlava a cítíte se bez energie, pravděpodobně vás 

někdo uhranul. Já přidávám k sušenému esfandu ještě sůl. Sůl také odstraňuje uhranutí. 

Kouřem směsi esfandu a soli pak očistím celé tělo i pod oblečením a také pod chodidly.“ 

 

5.2.2. Sůl, ocet, vajíčko 

 

Kromě vykuřování Bachtijáři mají celou řadu dalších tradic a předmětů, kterými chrání své děti 

nebo svůj dům před uhranutím. Jedním ze zajímavých zvyků je víra v ochranou moc soli a octu. 

Malé množství soli se sype dětem do kapes, aby odrazila uhranutí, a také ženichům při 

svatebním obřadu. Malým miminkům se připevní váček se soli na ruku nebo na krk. Pro 

ochranu domu se sype sůl na práh dveří. Kamenná sůl je také často k vidění v domácnostech 

položená například na kuchyňské lince.  

Paní M., Ahváz: „Ocet používají také majitelé obchodů, když se jim nedaří, věří se, že jim 

někdo závidí nebo jim nepřeje. Proto si někteří obchodníci lijí na práh vstupních dveří svého 

obchodu ocet, aby se na ně opět usmálo štěstí.“ 

Vajíčko je také jedna z tradičních metod, jak odstranit uhranutí. Paní Ch. z vesnice Tembi 

popisovala, že funguje ve vesnici jako místní léčitelka. Chodí za ní lidé s nejrůznějšími 

nemocemi. Podle jejího názoru jsou všechny životní potíže a onemocnění způsobena 

uhranutím. Vajíčko používá jako ověřený prostředek, jak zlomit „kletbu“ uhranutí. Této tradici 

se říká tochm-e morgh šekastan – rozbití vajíčka. Stačí čerstvé vajíčko, které zabalí do 

igelitového sáčku (z čistě praktických důvodů), uchopí ho do dlaně, na hlavičku vajíčka položí 

malý kamínek, který přidržuje palcem. 

Paní Ch., Tembi: „Ruku s vajíčkem dotyčnému držím u hlavy. Pak mu řeknu, aby v duchu anebo 

šepotem postupně vyslovoval jména osob, o kterých se domnívá že ho mohly uhranutou. 

Dotyčný odříkává jména do té doby, než vajíčko praskne. Vajíčko pohltí negativní energii, která 
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na uhranutém člověku ulpěla, přesně v okamžiku, kdy zazní jméno osoby, která uhranutí 

způsobila. Tím, že vajíčko praskne, vliv uhranutí se zruší.“ 

Existuje ještě jedna varianta tochm-e morgh šekastan. Na skořápku čerstvého vejce se postupně 

vyrývají jména osob, které pravděpodobně způsobily uhranutí. Princip je stejný jako 

v předchozím případě – jakmile vajíčko praskne, uhranutí je odstraněno.  

Vajíčko stejně jako krev obětovaného zvířete funguje jako ochrana proti uhranutí. Uplatňuje se 

také při koupi nového auta a při svatebním obřadu – po obětování ovce nevěsta před vstupem 

do domu rodičů ženicha šlápne na čerstvé vajíčko.  

 

 

5.2.3.  Modlitby a talismany 

 

Podle víry kmene Bachtijárů jsou děti obzvlášť citlivé na uhranutí, protože se na nich ulpívají 

obdivné pohledy celé rodiny, ale i cizích lidí. Pokud obdivují malé dítě nebo mladou dívku 

(nevěstu), prokládají svou řeč frázemi: „Mášallah“ (Nechť se stane, co Bůh si přeje); „Chodá 

hefzeš konad“ (Ať ho/jí Bůh ochraňuje); „Chudá barakateš bedehad“ (Bůh mu/jí žehnej), aby 

je ochránili před uhranutím. Komě těchto frází se často používají posvátné verše z Koránu, 

recitují se v duchu, nebo se z nich vyrobí ochranný talisman.  

Pan V. Ahváz: „Můj otec má modré oči a každý u nás v rodině ví, že má proto uhrančivé oči, 

proto k němu moc nenosíme malé děti – hned začnou plakat. Pokud ale přece jen nějaké dítě 

uhrane, ustříhneme kus látky z jeho oblečení a pod nohama uhranutého dítěte látku spálíme. 

Tím se uhranutí odstraní.“ 

Slečna S., Tembi: „U nás se odstraňuje uhranutí ještě jedním způsobem. Na látku nebo na papír 

se napíše modlitba proti uhranutí – nejčastěji používáme Wa in jakád (dva verše ze súry Al 

Qalam). Uhranutému člověku se poté látka nebo papír drží u hlavy a on musí vyslovit 

zaříkávadlo, které obsahuje názvy dní v týdnu. Po každém dni se ustříhne kus látky nebo papíru, 

na kterém je napsaná modlitba. Dotyčný postupně odříkává: šanbe zá, jekšanbe zá, došanbe 

zá, sešanbe zá, čaháršanbe zá, pančšanbe zá, džome zá. Pak celý týden ještě jednou. Poté se 

ústřižky spálí a popel z nich se uhranutému nanese na tělo.“ 

 



37 

 

Pan Z, Qal e Tol: „Jeden z častých talismanů je kus zelené látky, na které je napsána ochranná 

modlitba, například Ajátul kursí (2:255) – to je jedna z nesilnějších modliteb Koránu. Látku 

s modlitbou uvazujeme dětem na ruku, aby byly ochráněni před uhranutím.“ 

Ájátul kursí, Súra 2 Al Baqara: 

„255. Bůh – není božstva kromě Něho, živého, trvalého! Nepadá naň ani dřímota, ani spánek, 

Jemu náleží vše, co na nebesích je i na zemi! Kdo může se u Něho přimluvit jinak, než 

s dovolením Jeho? On zná, co je před rukama jejich i co je za zády jejich, zatímco oni 

neobejmou z vědění Jeho nic leda to, co On chce. Trůn Jeho obepíná nebesa i zemi a střežení 

jich mu potíží nečiní – On vznešený je a mohutný!“ 78 

 

Slečna P., Ahváz: „Odrazit uhranutí lze vyslovením fráze Hawqala, v momentě, kdy vás někdo 

chválí nebo obdivuje váš vzhled. Pokaždé, když mě někdo chválí, v duchu si hned odříkám 

Hawqalu. Muslimové si tuto frázi také odříkávají v jakýkoliv stresových situacích, nad kterými 

nemají kontrolu.“ 

Hawqala: „lá haula wa lá quwwata illá billah“  

Překlad: „Není moci kromě u Boha.“  

 Slečna G., Šahr-e Kord: „Před každou cestou nebo důležitou událostí říkáme Bismillahi ar-

rahmani ar-rahím – ´Ve jménu Boha milosrdného, slitovného´, abychom od sebe odehnali 

pohromy a zlo. Když bychom se chtěli bavit o například o džinech, musím nejprve vyslovit tuto 

frázi, abychom je nepřitáhli. Pokud chceme být v bezpečí, vše musíme dělat a říkat ve jménu 

Boha. Tato fráze nám dává pocit bezpečí.“ 

Paní M., Ahváz: Pro ochranu celé rodiny máme v domě u vstupních dveří vyvěšenou ochrannou 

tabulku s modlitbou Wa in jakád. Někdy také nosíme u sebe kapesní vydání této modlitby. 

 

 

 
78 HRBEK, Ivan. Korán [online]. 1. Praha: Odeon, 1972 [cit. 2020-06-20]. s. 21. Dostupné z: 

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/507281/mod_resource/content/1/Koran.pdf.  

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/507281/mod_resource/content/1/Koran.pdf
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5.2.4. Amulety 

Kromě talismanů z psaných modliteb a samotných veršů z Koránu Bachtijáři věří také 

v ochrannou moc určitých předmětů. Snažila jsem se zjistit, jaké amulety jsou používané 

v dnešní době, zároveň jsem se ptala starší generace, jaké zvláštní předměty byly oblíbené 

v minulosti.  

Pravděpodobně nejtypičtější ochranný amulet celého Íránu ale i dalších zemí Blízkého východu 

je nazar nebo čašm nazar. Modrý skleněný amulet, vyvěšovaný v domácnostech, nebo součást 

šperku, je možné najít v nejrůznějších formách a také v kombinaci s ochrannými verši 

z Koránu. Hlavní myšlenkou je také víra v ochrannou vlastnost modré barvy. Podle slečny P. 

z Ahvázu je vhodné pro dívky nosit modrý šátek na vlasech, aby je ochránil před zlostnými 

pohledy.  

Bachtijáři také věří v ochranou moc tyrkysu. Nejčastěji je součástí prstenů, které hojně nosí 

i muži, může být součástí jakéhokoliv jiného šperku. Tyrkys (persky fírúze) má mít moc pohltit 

negativní energie a odrazit uhranutí. Jednou za čas je třeba ho omýt vodou se solí, aby se očistil 

od nastřádaných negativních vlivů, které vstřebal.  

Jedním z dalších spíše výjimečných amuletů je mohr-e már. Tento amulet pochází původně 

z Indie, kde je využíván v lidové medicíně jako protijed. Tento amulet může mít několik podob, 

často je to malý černý kamínek. Ve skutečnosti je to zkostnatělá část těla kobry, který lze nalézt 

ve váčku umístěný na krku na horní straně těla hada.  

Pět respondentů se zmínilo o tradičním amuletu, který byl mezi Bachtijáry velmi oblíbený 

v dřívějších dobách, ale dnes ho podle výpovědí pravděpodobně už nikdo nenosí. Jedná se 

o několik částí těla vlka, který se souhrnně nazývá mel-e gorg. Skládá se z jedné přední a jedné 

zadní nohy, oka a chlupů vlka. Podle víry Bachtijárů divoká zvířata a šelmy jako vlci dokázaly 

odradit zlé duchy (džiny) a ochránit tak jeho nositele. Tento amulet se často nosíval v kombinaci 

se solí (namak) a kamencem (zág). Podle pana Z. z Qale Tol se také pro štěstí nosívaly u těla 

pohlavní orgány hyeny během migračních přesunů.  

Pro mladé ženy a dívky a čerstvě vdané ženy se provádí rituál zvaný čalle (příze). Jde o náramek 

ze čtrnácti uvázaných nití, z nichž sedm je bílých a sedm černých. Tyto nitě se uvážou ženě na 

pravou ruku a nosí se po dobu čtyřiceti dnů. Náramek se uvazuje v několika situacích – při 

potížích s početím, při uvalení kletby nebo pomluv na mladé dívky a po porodu. Tento amulet 

z nití má ochránit ženu před černou magií, před zlými jazyky a uhranutím. Neplodnost u žen je 

často interpretována jako kletba nebo vliv jiných negativních sil. V několika dnech po porodu 
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nesmí ženu spatřit například soused, aniž by se provedl tento rituál. Pokud se rituál neprovede, 

věří se, že už tato žena nikdy nepočne anebo čerstvá nevěsta nebude plodná. 

 

6. Doánevísí 

 

Lidoví mágové – doánevísové – jsou další ukázkou lidové magie v Íránu. Mluvila jsem s dvěma 

bachtijárskými doánevísy z vesnice Tembi a města Qale Tol.  Ostatních respondentů jsem se 

ptala, zda za doánevísy chodí oni sami nebo někdo z jejich rodiny a zajímal mě také jejich 

obecný názor na problematiku okultismu.  

Umění doánevísí (psaní modliteb a talismanů) oběma dotazovaným předali jejich otcové, kteří 

byli také doánevísové, a bylo zjevné, že jsou na své řemeslo náležitě hrdí. Protože je to tajné 

umění předává se z generace na generaci a používání magických příruček vyžaduje podle jejich 

slov patřičné zasvěcení.  

Pan M. z Qale Tol používá ke své praxi knihu Koliját-e madžma´-e aldavát-e kabír z roku 1957, 

vydanou v Teheránu. Když za panem M. přijde nemocný nebo uhranutý člověk, vybere mu 

talisman podle výsledného čísla, které vypočítá podle systému abžad z jména dotyčného. Podle 

výsledné hodnoty nalistuje pan M. příslušnou stranu, nebo číslo súry z Koránu. Osobní 

modlitbu napíše na papír a dá nemocnému jako talisman, aby jej nosil neustále u sebe, dokud 

se jeho stav nezlepší.  

Pan S. z vesnice Tembi navíc připočítá také jméno matky dotyčné osoby a od příchozího 

požaduje zámek. Po vybrání a přečtení modlitby na zámek foukne a zacvakne ho. Postupy, jak 

použít papírek s talismanem jsou různé –nosí se u sebe, talisman se smočí ve sklenici vody, 

kterou je potřeb poté vypít, nebo se s talismanem člověk vykoupe.  

Za tuto službu doánevísové příjímají peníze, cenu stanoví podle náročnosti úkonu. Dánevísové 

ne vždy využívají svých knih, pan S. čas od času vytváří individuální talismany podle své 

intuice. Svou službu vykonávají také na dálku přes telefon, například se pomodlí za nemocného 

člověka, aby se mu udělalo lépe.  
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Obrázek 3 Abdžad 

 

Tabulka hodnot jednotlivých hlásek arabské abecedy podle systému abdžad. 

 

Kniha Koliját-e madžma´-e aldavát-e kabír obsahuje mnoho léčivých talismanů. Obsahuje 

talismany pro bolesti nejrůznějších částí těla, ale i talismany pro léčbu rakoviny nebo 

neplodnosti u žen. 

Na obrázku 4 je talisman v tabulce o čtyřek políčkách, obsahující hlásku bá, který léči bolesti 

očí. K němu je následující popis užití: „Toto napiš (talisman) a přilož na oko“.  

 

Obrázek 4 Talisman-bolest očí 

 

Hláska Hodnota hláska hodnota hláska hodnota 

 200 ر 20 ک 1 ا  

 300 ش 30 ل 2 ب  

 400 ت  40 م 3 ج 

 500 ث  50 ن 4 د

 600 خ 60 س 5 ه 

 700 ذ 70 ع 6 و

 800 ض 80 ف 7 ز

 900 ظ 90 ص 8 ح

 1000 غ 100 ق 9 ط

 10 ی 
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Následující zaklínadlo napsané na papír nebo látku se musí v úterý nebo v pátek upevnit ve 

formě náhrdelníku neplodné ženě na hrdlo, aby počala dítě. Zaklínadlo je zakódováno do sledu 

opakujících se slov, které na první pohled netvoří souvislou vetu. Zaklínadlo obsahuje například 

sedmkrát za sebou jdoucí jméno prvního imáma Alího79 a sedmkrát slovo Alláh.  

 

Obrázek 5 Talisman na neplodnost 

 

Pan S. z Tembi používá knihu Parján náme va dívnáme („Kniha víl a démonů“), ze které jsem 

vybrala pár ukázek. 

Následující obrázek popisuje návod na prolomení kletby nebo kouzla: 

„Pro zlomení kletby připrav dotyčnému nápoj z cukru a sedm krát zarecituj modlitbu Ájatul 

kursí, poté dej očarovanému napít té vody. Dá-li Bůh, kletba bude zlomena.“ 

Vodou se nabije modlitba, která po recitaci modlitby funguje jako lék. 

 

Obrázek 6 Zrušení kletby 

 

 

 
79 Podle šíiy dvanácti imámů. Alí byl bratranec proroka Mohammada. 
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Pro odstranění posedlosti džinem nebo ďáblem se použije následující talisman na obrázku 7. 

Formule je zakódována do sledu písmen, čísel a jednoho geometrického symbolu.  

K němu je připsán postup: „V případě, že někdo je posedlý džinem nebo ďáblem, vykonej 

následující – Toto zaklínadlo napiš na papír a namoč do vody, posedlého vodou omyj. Toto 

učiň znovu po jedenácti dnech, poté jednou po sedmi dnech, poté jednou po dvaceti sedmi 

dnech, poté jednou po dvaceti osmi dnech, poté jednou po třiceti dnech, poté jednou po čtyřiceti 

dnech. S Božím dovolením, nechť džin a ďábel odejde.“ 

 

Obrázek 7 Vymítání 

 

Talisman na obrázku 8 je určený pro „svázání“ zlých jazyků, k umlčení lidí, co pomlouvají. 

„Pro svázání jazyka a úst zlých jazyků (pomlouvačů) tuto modlitbu napiš na papír a řekni ať ji 

smíchá (poškozený) s kouskem chleba. Ten chléb ať dá sežrat oslovi a ve chvíli požírání chleba 

ať vysloví zaklínadlo vůči pomlouvači – požitím tohoto chleba se tvůj jazyk svazuje – a tím se 

vskutku umlčí.“  

Talisman obsahuje mocné fráze „Ve jménu Boha milosrdného, slitovného“ a „Není moci 

kromě u Boha“ a geometrické obrazce pseudopísma, vycházející z Vědy o písmenech.  

 

Obrázek 8 Talisman proti pomluvám 
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Názory a zkušenosti ostatních respondentů:  

Individuální výpovědi a příběhy ostatních respondentů poukazují na jejich vztah ke 

kontroverzím okultismu a víře v nadpřirozené bytosti. Uvádím jen některé výpovědi, které 

svým obsahem vynikaly. Za zmínku určitě stojí to, že ani jeden z respondentů neodpověděl, že 

by na existence džinů nebo jiných nadpřirozených bytostí nevěřil. Bylo zjevné, že vůči tomuto 

tématu cítí někteří určitý respekt, někdy až strach.  

Slečna P., Ahváz: „Doánevísů je v Ahvázu mnoho. Stačí si přivstat. Každý den ráno okolo šesté 

hodiny ranní čekají na různých místech v centru města na potenciální klienty. Dělají to tak, aby 

nikdo nevěděl, kde bydlí, bojí se, že je zatkne policie.“ 

Paní M., Ahváz: „Já jsem služeb doánevíse nikdy nevyužila. Podle mě všichni komunikují 

s džiny a jsou to tím pádem nebezpeční lidé.“ 

Slečna N., Ahváz: „Já jsem jednou doánevíse navštívila, byla to žena. Chtěla jsem vědět, kdy 

se vdám, už dlouho se mi to totiž nedaří. Řekla, mí že je na mě uvalena kletba, že mi jakási žena 

z blízkého okolí nepřeje štěstí. Napsala mi zaklínadlo na papír šafránovou vodou a řekla mi ať 

ho hodím do řeky. Pak mi napsala ještě jednu formuli na přivolání lásky a tu jsem měla zakopat 

pod strom. Zatím jsem stále svobodná“. 

Slečna G., Šahr-e Kord: „Existují dva druhy doánevísů. Jedni, kteří předepisují modlitby 

z Koránu a ti druzí, kteří praktikují černou magii. Druhá skupina černých mágů dokáže lidem 

opravdu uškodit. Většina černých mágů získávají svou moc skrze kontakt s nadpřirozenými 

bytostmi zvanými movakel. Spolupráce s takovými bytostmi není zadarmo.  Tyto entity požadují, 

aby se doánevís na oplátku za magické schopnosti vzdal něčeho cenného. Je možné, že 

například vezmou život někomu z jeho blízkých.“ 

Pan. Z., „Někteří chodí za doánevísy při koupi nového domu. Doánevís připraví ochranné 

formule a určí místo, kde mají být talismany položeny, aby ochránily celá dům.“ 

Slečna S., Tembi: „Moje sestra trpěla spánkovou paralýzou a častými nočními můrami, kterou 

jí způsobil džin a vysával z ní energii. Doánevís ji pomohl a modlitbou odehnal džina pryč.“ 
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Závěr 

Tradice magie slova a posvátných formulí byla rozšířena v Íránu již od dob zoroastrismu, kdy 

byly používány specifické léčivé mantry z Avesty a pozdějších magických příruček, souhrnně 

nazývaných nérang.  Vysoká magie v další etapě historického vývoje Íránu vycházela z magie 

islámské a ovlivnila také magii lidovou. Majoritní část dnešní lidové magie v Íránu pracuje 

s koncepty ruqja a ta´wíz, tak jak byly podány v islámské tradici.  

Důležitou součástí lidové magie je víra v uhranutí, která byla součástí íránského folkloru již od 

dávných dob. V zoroastrijském pojetí byla tato víra spojována s rituální nečistotou. Uhranutí 

v islámské tradici nachází podepření v hadísech a souvisí se žárlivostí a závistí. Víra v uhranutí 

v dnešním Íránu stejně jako v islámské tradici pracuje s přesvědčením, že vzniká ze závisti 

a žárlivosti, může ale také vzniknout při obdivu jedinců, náchylných k uhranutí, zpravidla 

malých dětí nebo mladých dívek. Používání magických talismanů, amuletů a praktikování 

magických rituálů vzniklo na základě hluboce zakořeněného přesvědčení, že člověka mohou 

ohrozit v nečekané situaci negativní vlivy z okolí.  

V průzkumné části práce jsem předložila různé formy ochranné a léčebné magie mezi 

příslušníky kmene Bachtijárů. Předpokládala jsem větší informovanost ohledně magických 

tradic mezi starší generací, na druhou stranu mě zajímal postoj mladé generace. Jsem si vědoma 

faktu, že na tak malém vzorku nelze vyvádět rozhodující závěry, nicméně mě překvapil postoj 

mladých respondentů k otázkám uhranutí, už i proto, že mladí respondenti ve věku 20-30 let 

byli vybráni náhodně. Toto přesvědčení se zdá být i mezi mladou generací silné, neboť někteří 

respondenti zdůrazňovali, že se nejedná o pouhé lidové pověry. Z průzkumu vyplývá, že většina 

magických rituálů kmene Bachtijárů jsou postavené na ochranně před uhranutím, pohromami 

nebo neštěstí. Léčebná magie řeší důsledky kletby nebo uhranutí, které je mnohdy chápáno jako 

příčina různých nemocí, životních nesnází nebo neplodnosti u žen. Magická praxe Bachtijárů 

kombinuje prvky islámské tradice, víru v moc určitých veršů z Koránu s tradicemi místními, 

jako je ochranná moc soli, vykuřování a různých amuletů.  

Doánevísové tvoří zvláštní skupinu lidových okultistů a toto téma by si zasloužilo delšího 

a podrobného výzkumu. Magické příručky jsou encyklopedií lidové magie vyššího řádu. 

V tomto druhu magie záleží především na operátorovi. Každý doánevís má bezesporu odlišné 

zkušenosti a postupy. Protože se mi nepodařilo nalézt literaturu, zabývající se historií doánevísí 

nebo podrobně jeho praxi, vycházela jsem především ze svého průzkumu. 
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Magické rituály popsané v průzkumné části, jako vykuřování, aqíqe nebo předsvatební 

a svatební rituály, jsou běžnou součástí tradičního života Bachtijárů, aniž by je oni sami 

považovali za magické. Přičemž z folkloristického hlediska je za formu lidové magie jistě 

považovat můžeme.  
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Obrázek 15 Pan A. (druhý zleva) a konzultanti. Íze 
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Obrázek 12 Bachtijárští muži odpočívající v čádoru, Qale Tol 


