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ÚVOD 

Poslední etapa vývoje dějin se vyznačovala "humanizací", která dějinám dala skutečný 

význam, jakožto produkt činnosti lidových mas a jakožto věda s vlastními zákony, jejichž 

prostřednictvím jsou události dějin vysvětlovány a analyzovány. 

Nejvýznamnějším průkopníkem etapy "humanizace" dějin byl Ibn Chaldún, který v dějinách 

spatřoval "umění" a představil je jako vědu s novým pohledem, jenž se nespokojil se studiem 

vnějších jevů dějin (záhir), jakožto pouhý nástin událostí a zpráv, ale jeho zájem se soustředil 

na jejich "vnitřní smysl- bátin", jímž je "pohled, prověření a vysvětlení příčin tvorů a jejich 

přesných principů a znalost podmínek událostí a jejich hlubších příčin"(al-Muqaddima, str.4 ). 

Jeho metoda tedy spočívá ve spojení syntézy a analýzy, aby tak dosáhl upřesnění mezi 

podrobným studiem a vyvozováním závěrů v sociologickém výzkumu. Tato metoda obsahuje 

odmítnutí jednostranného pohledu, který by při vědeckém výzkumu obecně a při studiu 

vnějších historických jevů zvláště uplatňoval jeden z těchto dvou způsobů. To znamená, že 

kterákoli z těchto dvou metod má poměrnou hodnotu, kterou je možné prokázat pouze 

v organickém spojení s druhou metodou, což rovněž znamená, logická syntéza s analýzou a 

podrobné studium s dedukcí se vzájemně doplňují. 

Tento pohled vede k překonání prostého výčtu historický událostí, bezprostředního popisu 

společenských událostí, mechanického tradování skutečností, naprosté důvěry ve slova 

předchůdců a absence kritického analyzování jejich názorů a soudů a jimi tradovaných 

událostí. Vše toto překonává výkladem těchto událostí a skutečností a pochopením podstaty 

jejich povahy. To znamená, že tento pohled vede k rozlišování mezi obecnými dějinami, 

jakožto všeobecné teorie dějin vědy, která zkoumá obecné společenské zákony -, a mezi 

konkrétními dějinami, které mají být prezentací a výkladem daných historických událostí na 

základě těchto obecných zákonů, které studují obecné dějiny. 

Dějiny samy sebe označily za nejvýznačnější otázku filozofie a za nejdůležitější humanitní 

vědu, což bylo přirozeným výsledkem svobodného tvořivého hnutí, které obecně 

systematizovalo současné myšlení a učinilo z dějin uskutečnění stálé racionality a trvalého 

dialektického vývoje a důkaz lidské kontinuity v nejširší minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti. Vedle toho, že dějiny představují školu politiky, se nám zdá, že během 

uplynulého údobí mnoho idealistických směrů studia dějin vyklidilo pozice ve prospěch 

humanistických dějinných směrů. Tyto směry spatřují dějinný vývoj v lidské aktivitě a 

schopnostech lidí, jakožto myslících tvorů, kteří mění podmínky pod jejich samotným tlakem, 

neboli tvoří dějiny, ale v rámci určitých podmínek, jimž panují obecné objektivní zákony. To 

také znamená, že dějiny jsou objektivním a zákonům podléhajícím procesem. 
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Ve světle těchto skutečností se budeme snažit v našem studiu jakéhokoli dějinného procesu 

nezanedbat ani jednu z obou stránek: stránku formativních a objektivních zákonů a stránku 

lidské aktivity a činnosti, protože objektivní zákony vymezují obecný směr dějin společnosti a 

definují stavbu jejího společenského a hospodářského uspořádání. Lidská aktivita na druhou 

stranu vymezuje proces ztělesněný v dějinách a podrobnosti jeho pohybu v každém bodu a 

rovněž formy a způsoby vývoje. Tato skutečnost vysvětluje existenci vlastních dějin jedné 

každé společnosti, ačkoliv se tyto společnosti mohou nacházet v jedné etapě dějinného vývoje 

a podléhají totožným objektivním zákonům. Proto je nutné, aby nám uznání objektivních 

zákonů historického vývoje nebránilo v poznání a pochopení důležitosti lidské aktivity a 

jejího působení v tomto vývoji, protože tato aktivita je onou základní silou, která pohání 

lidskou společnost a vytváří dějiny. 

Důležitější formou lidské činnosti a boje v oblasti rozvoje společnosti je politická forma, jejíž 

důležitost vychází z toho, že je prostředkem k odejmutí práv. Je možné, že tato politická 

aktivita přijme spontánní nebo organizovaný charakter, který je spojen s úrovní politického 

vědomí těchto skupin nebo lidí, kteří jsou původci této aktivity. Z těchto všech východisek 

vycházela naše souhrnná studie islámských reformních proudů v maghribských arabských 

zemích počátku dvacátého století. 

V této studii jsme se pokusili definovat výraz "politický islám" a poznamenali jsme, že je 

každým pokusem o proniknutí náboženství do pozemských interakcí jednotlivců a skupin, což 

je skutečnost, která vzdaluje islám té představě, že je "celostí", která není vystavena 

jednotlivým aspektům života. Je tím, co je v současné době ztělesňováno myšlenkou 

"náboženského státu". V naší studii jsme se rovněž opírali o nezbytnost rozlišování mezi 

prvky samotného náboženského vědomí. Význam role, jakou hraje náboženství jakožto 

jeden ze základních a důležitých činitelů lidského vědomí - v životě, je určován dle 

společenských a hospodářských změn. Náboženství hraje v některých společnostech 

omezenou úlohu, avšak v jiných společnostech nalézáme opak, zvláště v zemích, které jsou 

předmětem této studie. Hovoříme-li tedy o náboženství, nemáme na mysli dogma, víru nebo 

zbožnost- tj. existenciální a vřelý duchovní vztah člověka k něčemu, co považuje za posvátné 

a absolutní, tento vztah, který formuje specifický charakter jeho vědomí vesmíru, přírody a 

společnosti -, nýbrž tím míníme poměrnou a praktickou manifestaci tohoto vztahu v různých 

formách vědomí, společenské praxe a zvláště v oblasti moci a společenského systému. 

Bylo by rovněž chybné oddělovat náboženské přesvědčení od jeho manifestací a projevů, 

neboť k těmto projevům dochází ve jménu tohoto náboženského přesvědčení a v rámci jeho 

konceptů a hodnot. Nicméně existuje rozdíl mezi absolutním existenciálním charakterem, 

jímž se vyznačuje toto přesvědčení, a relativním praktickým charakterem, jímž se vyznačují 

tyto projevy a praxe. Proto se náboženská přesvědčení od sebe odlišují nebo mezi sebou 

2 



dokonce soupeří navzdory jejich původu z jedné z forem vědomí, jímž je duchovní 

existenciální vědomí; ba odlišují se a soupeří spolu dokonce i formy vědomí a jejich projevy 

uvnitř jednoho náboženského přesvědčení. Tato rozmanitost, rozlišnost a soupeření je pouze 

výrazem různých humanisticko-společenských projektů, které mají společensky zrelativizovat 

absolutno nebo pozvednout společensky relativní na úroveň absolutního za účelem propůjčení 

zákonnosti a svatosti těmto projektům ve stejných nebo různých historických okamžicích. To 

je důvod, proč je náboženství v centru společenských a politických bojů, nebo jinými slovy, 

toto je důvod, který z náboženství učinil formu, kterou si bralo a bere a jíž se vyzbrojuje 

mnoho společenských a politických sporů po celou dobu lidských dějin. 

Na tomto místě chci říci, že není správné, abychom bez výjimky soudili politickou aplikaci 

náboženství jako konservativismus nebo něco jiného z důvodu odlišnosti jejích konkrétních 

projevů a objektivních podmínek. Náboženské abolutno není měřítkem hodnocení těchto 

aplikací, měřítkem je objektivní význam a společenská funkce těchto aplikací, neboli jejich 

postoje k základním problémům a zájmům společenství obce a jejích produktivních siL A však 

z druhé strany rovněž nemůžeme vyloučit nebo ignorovat vztah náboženství k politice, neboť 

taková je lekce dějin a reality, a proto postoj k náboženství a obecně k víře, jakožto 

subjektivnímu a duchovně-existenciálnímu vědomí, musí být lidským postojem, spočívajícím 

na hlubokém historickém pochopení jeho skutečnosti, aniž by to znamenalo zrušení práva lidí 

na odlišné formy vědeckého a filozoficky objektivního vědomí o vesmíru, přírodě a 

společnosti. Ve vztahu k politicko-náboženským praktikám se má věc jinak. Zde se otázka 

netýká "náboženskosti" náboženství neboli náboženství, jakožto dogmatu, víry a duchovního 

a existenciálního náhledu na vesmír, přírodu a společnost, nýbrž jeho společenského, 

politického a myšlenkového projevu a podstaty toho, čím se náboženství podílí na posvěcení a 

zmrazení zaostávající reality nebo na její změně a rozvoji, neboli postoje náboženství 

k charakteru moci a charakteru převládajícího společenského rozvoje. 

Existuje mnoho studií, jež se zabývaly touto stránkou. Jejich autoři vyšli z různých pozic; 

jedni se dotkli historické stránky věci, druzí se zabývali politickou činností ve vymezené 

historické etapě a další se pokusili přiblížit ideologickým postojům některých reformních 

hnutí a jejich představitelů. Ať už tito badatelé byli Arabové nebo cizinci, zůstaly tyto studie 

nedostatečnými, pokud se nepovznesly na úroveň, kde by braly v potaz objektivní a kulturní 

faktory vzniku těchto hnutí a jejich rozvoje v čase a prostoru. Domníváme se také, že 

důvodem stavu těchto studií není pouze charakter badatelů, nýbrž že tento jejich stav je 

rovněž spojen s charakterem tématu, jeho členitostí a okolnostmi. Zde podle našeho uvážení 

spočívá první obtíž tohoto výzkumu a studia. 

Významné kulturní znaky každé historické a kulturní oblasti vyžadují zevrubné studium; ještě 

více to platí o "islámském světě'' a zvláště o zemích Maghribu. Islám vždy hluboce 
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ovlivňoval politické myšlení, což je možné zdůvodnit skutečností, že islám se již od počátku 

objevil v úloze ideologické základny islámského státu, který vznikl v první islámské 

společnosti, Co se týče islámských forem kolektivního vědomí, tak obsahovaly morální a 

duchovní hodnoty, kritéria chování v rodinném životě, společnosti a hospodářství. Islám byl 

v předkoloniální epoše nástrojem v rukou kmenových šejchů a feudálních předáků a rovněž 

formou společenského protestu u rolnictva a městské obchodní třídy. Ve vztahu k formování 

politického myšlení musím zmínit skutečnost vyznačující se zvláštní důležitostí, a totiž to, že 

vztah mezi náboženstvím a politikou zapustil v běhu dějin v islámském světě kořeny hlouběji 

než v jiné kulturní oblasti. Zde spočívá další obtíž, protože tato skutečnost vyvolává tolikeré 

polemiky a diskuse. Pokusil jsem se nicméně v rámci možností předložit jasnou práci 

s konzistentními názory a ukázalo se, že dosáhnout tohoto záměru je možné spoléháním se na 

historickou metodu analýzy a studia. 

Jestliže jsme již poukázali na obtíže výzkumu tohoto tématu z výše uvedených důvodů, pak 

to, co dovršuje tuto obtíž, je podle našeho mínění naprostý nedostatek vědeckých studií, jd 

by zahrnovaly islámská reformní hnutí a jejich reformisty v zemích Maghribu na počátku 

dvacátého století a byly zpracovány s jistou detailností a jasností v historických a 

ideologických aspektech. 

Arabsky psané knihy v této oblasti byly často publikovány za jistých okolností či při nějakých 

příležitostech a mají polemický charakter nebo je jejich cílem snížení významu něčeho či 

likvidace něčeho, a nebo jsou to knihy chvály a ospravedlňování, v nichž je kladen větší důraz 

na jazykovou stránku a těžko je lze označit za analytické historicko-vědecké studie. 

Z různých důvodů jsme se však navrátili především ke spisům těchto reformátorů - dle jejich 

dostupnosti - a poté jsme se obrátili k islámským "klasickým" dílům, jež se zabývala 

historickými a intelektuálními kořeny islámských reformních hnutí, neboť jsou pramenem, 

z něhož vycházela současná islámská refonnní hnutí. Nemluvě o tom, že jsme se opírali 

o soubor děl moderních arabských a zahraničních autorů, kteří se zabývali týmž tématem. 

Tato díla představují důležitý pramen pro tuto studii. 

Za zmínku stojí kniha Husajna Marwy an-Naz 'át al-máddíja Jí al-falsafa al- 'arabíja al

islámíja (Materialistické tendence v islámské arabské filozofii), dále Tárích al-harakát al

fikríja ff i-islám (Z dějin ideových hnutí islámu) od B. Džawzího a al- 'Arab wa i-islám wa l

chiláfa al- 'arabfja (Arabové, islám a arabský chalífát) od Belajeva, také různé knihy 

Mohammeda Arkouna, Alberta Houraniho, Ahmada Amína a Pritcharda o Sanúsíji, kniha 

Mahdího Amberše o islámském projektu v Alžírsku, Balsacalova kniha o cAlálu al-Fásím, 

nemluvě o Kaddáfího knihách o islámu. Všechny tyto knihy tvořily základní zdroje této 

studie. Upozornil jsem na tyto knihy, protože je považuji za důležité. To však neznamená, že 

jsem vyčerpal veškerý seznam literatury. Je třeba poznamenat, že požadované zdroje nejsou 
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v Č~eské republice dostupné, což mne přinutilo cestovat do Tunisu a do Káhiry za účelem 

shromáždění pramenů a využití jakékoliv možné studie. 

Připadalo mi důležité zpracovat toto téma v jeho historickém kontextu a popsat v první 

kapitole historické kořeny vzniku myšlenkových hnutí v islámu. Tato kapitola je úvodem, 

jímž jsem chtěl položit základ k následujícím kapitolám. Soustředil jsem se v ní na podle 

mého názoru - důležitou otázku, jíž je vlastnictví půdy v době počátku vzniku islámu a jeho 

rozšíření, neboť jsem tento problém shledal základní příčinou vzniku velkého množství 

myšlenkových hnutí. V souvislosti s tímto problémem jsem se pozastavil u zájmů soupeřících 

vrstev v této otázce, postoje islámu vůči nim a pokusu řešit to prostřednictvím vydávání 

zákonů a zavádění systémů, které jim měly sloužit jako vedení. V této kapitole jsem rovněž 

pojednal o společenských a ideových předpokladech vzniku těchto hnutí a shledal jsem, že 

začala vznikat po smrti Proroka a jednou z hlavních příčin bylo uchopení moci Qurajšovci. 

Dále jsem ve své studii pokračoval pojednáním o otázce vzniku sporů mezi muslimy v mnoha 

záležitostech a zrodu těchto hnutí, tj. pozastavil jsem se u ústředních otázek jejich myšlení a 

zvláštní pozornost jsem věnoval muctazile, a to z toho důvodu, že její názory a postoje mají 

mezi současnými islámskými reformními hnutími největší vliv. 

Zastavil jsem se u intelektuálně-sociálních hnutí z toho důvodu, že Je oficiální dějiny 

zachovaly v pokřivené podobě. Proto jsem se pokusil představit některá z nich v kontextu 

obecného směřování této studie a oprášit je od nánosu prachu. Pokračoval jsem v pojednání o 

nich - i 1\dyž zestručněně - až jsem dospěl k modernímu obrození ( an-nahda al-hadítha) a 

jeho myšlenkovým směrům. 

Druhá kapitola se zaobírá společenskými a intelektuálními kořeny současných reformních 

islámských proudů. V ní jsem poukázal na dvě základní osy studie: pokus o výklad súfismu a 

určení zdroje, z něhož se napájel islámský súfismus, jeho základy a teorie. Dospěl jsme 

k závěru, že všichni, kdo spojují súfismus se samotným islámem nebo s vnějšími faktory, se 

dopouštějí téže chyby. Na tomto místě jsem poukázal na jejich opomenutí historických, 

hospodářských, společenských a politických podmínek. Mám za to, že fenomén súfismu byl 

jedním z myšlenkových odrazů těchto podmínek, tj. odrazem společenské reality. 

V souvislosti s tímto jsem se pozastavil u prvotních příznaků reformního hnutí islámu a 

postupoval jsem v jejich časové návaznosti a vzájemném propojení mezi jejich různými 

články. Pojednal jsme o dvou důležitých otázkách, jimiž jsou despotismus a svoboda myšlení 

moderního obrození, a o míře zájmu moderních obrozeneckých myslitelů o tyto dvě otázky. 

Poukázal jsem na hospodářská, společenská, kulturní a politická hlediska neboli na metodu, 

jíž se řídili arabští obrozenečtí myslitelé při pojednávání o těchto dvou otázkách. 

Třetí kapitola pojednává o současných myšlenkových proudech v Maghribu. V ní jsem se 

pozastavil u nejvýznačnějších představitelů těchto myšlenkových proudů. Kapitolu jsem 
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rozdělil do čtyř podkapitol, z nichž první pojednává o Sanúsíji v Libyi: pozastavil jsem se u 

politických, hospodářských a společenských podmínek jejího vzniku a rovněž u jejího 

prvního zakladatele. Poté jsem se zaměřil na vývoj jejích náboženských center, která se 

změnila v centra feudálního vykořisťování; dále jsem pojednal o vzniku instituce svatých 

awlijá ', což vedlo k rozšíření myšlenek Sanúsíje do různých míst v severní Africe. 

Druhá studie se zabývá Ibn Bádísem a jeho reformním projektem v Alžírsku. Pohovořil jsem 

o subjektivních i objektivních podmínkách, jež hrály svou úlohu v jeho projektu. Netvrdím, že 

bych měl dokonalou znalost Ibn Bádísových myšlenek, a to z důvodů, na něž jsem poukázal 

výše, ale usilovně jsem se snažil předložit několik obecných rysů jeho reformního projektu, 

zvláště pak jeho postoje k společné práci a analýzu fenoménu zaostalosti a jejího řešení. 

Třetí studie pojednává o c Abdalcazízovi ath-Thacálibím v Tunisku a jeho reformním myšlení. 

Na tomto poli jsem čelil vážným problémům, neboť oficiální historie v Tunisku vymazala 

jakoukoli stopu o něm až do dnešního dne, až na několik děl, nepřesahujích rámec 

drobnějších rétorických děl a básní k jeho uctění. 

Předmětem čtvrté studie je c Alál al-Fásí a jeho reformní myšlení v Maroku, s tou poznámkou, 

že c Alál ai-Fásí se svou skupinou se nejprve snažil šířit salaffjskou výzvu, jež se ale přeměnila 

v politické hnutí bojující proti stagnaci, reakcionářským silám a súfijským hnutím, o něž se 

opíral francouzský kolonialismus. Zastavil jsem se u náboženského a filozofického myšlení 

c Alála al-Fásího, přičemž jsme se opíral o intelektuální školu zvanou al-at' arija. Důležitou 

skutečností je ai-Fásího výzva k tomu, co nazývá "novou salaťíjou", jíž dal charakteristické 

rysy, jež ji odlišují od salafijského myšlení na arabském Východě. 

Ve skutečnosti jsem se pokoušel nalézt spojovací nit mezi těmito reformními směry v zemích 

Maghribu všechny mají v menší či větší míře týž myšlenkový základ, daný směr a jasný 

postoj vůči kolonialismu. 

Ve čtvrté kapitole jsem pojednal o Kaddáfího myšlenkách o islámu a muslimech. Zde jsem 

ozřejmil způsob, jakým se pokoušel znovu iniciovat velké klasické otázky, jež byly 

předmětem debat ve druhém a čtvrtém století hidžry. Kaddáfí se neomezil pouze na toto, ale 

pokoušel se je aplikovat v politické sféře, což vyostřilo zpřetrhání vztahů s nekreativním 

salafíjským odkazem a rozšířilo uvnitř islámského myšlení prostor pro nové objevy a 

svobodné výklady. To se projevilo v jeho přístupu k textu Koránu, k dějinám sbírek 

Prorokových hadíthů, a poté ke kulturním a historickým podmínkám formování šan-cy. 

V závěru práce jsem se pozastavil u nejvýznamnějších soudů, k nimž jsem dospěl. Zde je 

nutno poukázat na několik mezer této studie: podle mého názoru bude potřeba šířeji pojednat 
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o probíhajících konfliktech. V každém případě není možné je považovat za náboženské války, 

přestože forma většiny z nich je náboženská. 

Nakonec mi nezbývá, než abych vyjádřil mnohé díky a hlubokou vděčnost všem těm, kteří mi 

pomohli a poskytli mi cenné informace a objasnění týkající se studovaného tématu. 

Děkuji váženému prof. Kropáčkovi, který trpělivě dohlížel na tuto práci a jehož poznámky, 

rady i kritika byly nepopiratelně přínosné a cenné. Můj dík patří i dr. c Adnánovi Nádžímu a 

dr. Mahdímu Amberšovi za jejich spolupráci, zájem i povzbuzení při výzkumu. 
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I. KAPITOLA 

HISTORICKÉ KOŘENY VZNIKU MYŠLENKOVÝCH HNUTÍ V ISLÁMU 

OBECNÝ POHLED 

Tvrzení. že islám je čistě náboženským pojmem a že jeho vznik, vítězství nad pohanstvím 

Arabů, rychlé rozšíření mezi většinou východních národů a rozsáhlé výboje pravověmých 

chalífů, Umajjovců a Abbásovců byly způsobeny náboženským entuziasmem či fanatismem, 

je vágní, vzdálené tomu, co prokázaly historické a ekonomické studie. 1 Islám se dnes stejně 

jako jiná velká náboženství stal nejen náboženským konceptem, ale také hospodářským a 

sociálním. A jedním z projevů geniality Proroka Muhammada (nechť mu Bůh žehná) bylo to, 

že pochopil zdroj hospodářského a sociálního hnutí, jež se objevilo v jeho době v Mekce a 

věděl, jak získat z tohoto hnutí prospěch a využít jej ke svým vznešeným cílům, at' už 

náboženským čí sociálním. 

V souvislosti s tím lze říci, že islámské hnutí bylo produktem sociálního prostředí, jež se 

vytvořilo v Mekce v 6. století, tj. že tehdy v tomto zmíněném prostředí existovaly podmínky 

nezbytné pro vznik islámu. Nechci zde hovořit o společenských základech, na nichž byl 

postaven život Mekky a sousedních oblastí Hidžázu, spíše se chci soustředit na kořeny 

myšlenkových hnutí, jež se objevila po smrti Proroka (nechť mu Bůh žehná). Zde vyvstává 

otázka, zda měl Prorok Muhammad svými výroky a činy v Mekce a Medíně v úmyslu 

odstranit důvody sociální nespravedlnosti a vymýtit její příčiny, nebo zda zmírnil dopad těchto 

neduhů na některé vrstvy lidí, kteří byli odjakživa chudí nebo upadli do chudoby a otroctví z 

důvodů, jimž nebyli s to se postavit. 

Prorok Muhammad se stejně jako jiní proroci před ním uchýlil mimo jiné k využívání 

sociálně-mravních prostředků; využil těch metod, jež byly tehdy k dispozici. Prorok byl první. 

kdo si uvědomil nespokojenost nejnižších vrstev v Mekce a Tá'ifu s jejich hospodářskou a 

společenskou situací. Také jako první pochopil příčiny této nespokojenosti. Obchod nebyl 

kontrolován. Otroctví nebylo kategoricky zakázáno. Půda nebyla odebrána jejím majitelům a 

dána k dispozici těm, kdož na ní pracují. Také zdroje individuálního bohatství, jež byly 

základem sociální nespravedlnosti, nebyly nijak limitovány. Neopomeňme nutnost úplné 

rovnosti mezi mužem a ženou. Prorok (nechť mu Bůh žehná) byl proti zneužívání těchto 

společenských systémů a extremismu v nich. 2 

Nyní bych se rád soustředil na problematiku vlastnictví půdy v počátečních fázích vzniku 

islámu, neboť to nás dovede k odhalení jedné ze základních příčin sociální nespravedlnosti, 

jež vedla ke vzniku či pluralitě myšlenkových hnutí. Někteří autoři zastávají názor, že Prorok 

(nechť mu Bůh žehná) měl v úmyslu zrušit soukromé vlastnictví půdy a učinit ji majetkem 

společenství či obce.3 My se nicméně domníváme, že vlastnictví půdy nebylo tehdy v daném 
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prostředí důležitým problémem, neboť kmenové uspořádání bránilo shromažďování 

rozsáhlých pozemků v rukou jednotlivců, kteří by coby majitelé z nich těžili díky práci 

někoho jiného.4 Z tohoto důvodu nelze tvrdit, že výše zmíněná nespokojenost měla svůj 

původ v existenci vrstvy vlastníků půdy. Potvrzuje to i fakt, že půda, jež byla dobyta v době 

Proroka a později, se během krátké doby stala vlastnictvím jednotlivců, kteří s ní disponovali, 

nikoli majetkem obce. 

Chtěl bych nicméně poukázat na skutečnost, že půda Arabského poloostrova, jež byla 

příměřím převedena do rukou muslimů, a také část půdy ležící mimo území Arabského 

poloostrova, nebyla rozdělena mezi muslimy podle pravidel zavedených Prorokem (nechť mu 

Bůh žehná),5 ale stala se majetkem obce. Z toho nemůžeme vyvozovat, že status této půdy 

(jaj' a waqf) byl týž jako status půdy veřejné, tj. že ji islámská obec využívala dle obecných 

pravidel. Většina půdy zabrané nuceně zůstala v rukou jejích majitelů, kteří z ní platili 

pozemkovou daň, charádž. Malá část této půdy byla zabrána a stala se pozemkovým 

kapitálem, z nějž stát odebíral, nač chtěl, a přiděloval, kolik chtěl, do vlastnictví, nikoli do 

pronájmu.6 

Důležitým problémem, o jehož řešení se islám pokoušel, byla otázka sladění zájmů proti sobě 

stojících společenských vrstev. Prorok (nechť mu Bůh žehná) se snažil tento problém řešit a 

po jeho smrti byl společně s jinými politickými a společenskými problémy přenesen na jeho 

nástupce, chalífy. Tento problém se však stával složitějším a komplikovanějším po velkých 

výbojích v době pravověmých chalífů a Umajjovců a integrace Arabů mezi jinými národy. 

Důsledkem byl vznik nové společenské situace, v níž se vyostřily vztahy mezi jednotlivými 

vrstvami islámské společnosti. Zvyšování napětí v těchto vztazích napomáhala arabská 

politika obecně, a zvláště pak politika hospodářská. 

Po rozsáhlých výbojích a územních ziscích následoval ph1iv majetku a arabské kmeny se 

rozprchly po dobytých územích,7 což na dlouhou dobu odvedlo Araby od přemýšlení o 

sociálních otázkách, jež byly hlavními podněty islámského hnutí. K tomu je potřeba dodat, že 

zvolení si nových hlavních měst Araby po výbojích napomohlo přenesení centra 

intelektuálního hnutí z Mekky a Medíny do jiných velkých měst starobylých civilizací a od 

Arabů k jiným národům. K tomu nedošlo, protože tyto národy byly schopnější myšlení a 

kulturně a civilizačně starobylejší než Arabové, ani protože dobyté země znaly sociální hnutí 

již před islámským výbojem, a tudíž věděly lépe než Arabové, kteří o nich slyšeli a přemýšleli 

teprve na počátku sedmého století, jak jim rozumět, a byly schopnější lépe pochopit příčiny 

jejich vzniku. Tím důvodem byl fakt, že mezi lidmi těchto zemí existovaly objektivní 

podmínky pro vznik těchto hnutí, čímž mám na mysli hospodářské a sociální poměry těchto 

zemí.8 

9 



Systém daní, jehož základy položil Prorok (nechť mu Bůh žehná), se změnami a doplňky, jež 

provedli jeho chalífové, zejména Umar b. al-Chattáb, a poté umajjovští chalífové, byl pro 

dobyté národy těžkým břemenem.9 A to proto, že tyto národy byly na základě tohoto systému 

nuceny platit další daně a poplatky vedle daně z půdy, charádže a džizji. Tyto daně měly horší 

dopad. jelikož neměly stanovena pevně daná pravidla nebo dobu splatnosti. To znamená, že 

obecně závisely na chalífových místodržících a výběrčích daní, kteří měli - narozdíl od 

charádže a d?,izji velký prostor pro spekulace s těmito daněmi; nehledě na ponížení a urážky, 

jež museli plátci džizji snášet, dokud -jak h1cá Korán - "nedají poplatek přímo vlastní rukou, 
• /V ... 10 JSOuce pomzem. 

Zneužívání výběru daní a ukládání některých daní nemuslimům, což začalo v závěru vlády 

chalífy Umara b. al-Chattába, jak je zřejmé z četných stížností, jež mu byly předkládány, 

vedlo k nahromadění velkého bohatství v rukou některých lidí a vytvoření vrstvy bohatých 

v Medíně. To způsobilo nesnáze centrální správě. Začali se objevovat tzv. cummál al-cadl 

(konatelé spravedlnosti), což byli lidé navržení - na žádost emíra - místními obyvateli 

k pověření výběrem daní. 11 

Tyto poměry trvaly i za vlády Umajjovců, s výjimkou chalífátu Umara b. al-Azíze. Můžeme 

tedy říci, že kmenová loajalita a soudržnost byly narušeny v důsledku pronikání islámských 

zásad, jež nebyly nicméně jasně vykrystalizovány. Existuje však jiný faktor, jenž se podílel na 

tomto vývoji, a sice. že si předáci kmenů lépe a rychleji než ostatní uvědomili důležitost půdy 

a bohatství, jež představuje. Pospíšili si tedy s pořizováním půdy do vlastnictví. což dalo 

vzniknout zjevné ekonomické propasti mezi nimi a ostatními příslušníky kmene. To vyvolalo 

nespokojenost ostatních příslušníků kmene. Ti se nechali vést imámy proti mocipánům a 

zástupcům moci v oněch zemích, které přemohla láska k majetku a nechala je zapomenout 

sunnu Proroka a jeho pravověmých chalífů. 

Protože byl nový systém správy půdy používaný Umajjovci špatný, a zeJmena protože 

ponechali volnost těm Arabům muslimům, kteří si chtěli opatřit libovolné množství půdy, 

vrhli se na ni jak jsme již poznamenali - bohatí a mocní. Tato půda, ať už v Iráku, 

Chorásánu nebo Zakavkazsku, byla obdělávána pracovní silou z řad nevěřících těchto zemí12 

nebo z řad afrických černochů přivážených za tímto účelem. V dějinách ai-Baládhurího, ai

Jacqúbího, Ibn al-Amíra a at-Tabadho jsou detailní zprávy o majetcích Umajjovců, způsobech 

využití těchto majetků a poměrech lidí pracujících na nich. 

Existoval i jiný důvod dávající vzniknout hnutím nepřátelským vůči vládnoucí moct; 

tentokráte mezí arabskými muslimy samotnými. Nebylo jím nic jiného než zákon vydaný 

Umarem b. al-Chattábem stanovující, že půda podléhající pozemkové dani, z níž byl při 

dobytí Araby odváděn charádž, nikoli cušr, podléhala i nadále této dani; dokonce i po dobytí a 

poté co její velká část byla převedena do rukou muslimů. Umajjovci zachovali tento zákon 
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v platnosti, a to z lásky k pokladně a ze strachu, že by zbylá půda podléhající charádži byla 

převedena do rukou muslimů. Důležitá je v tomto ohledu neexistence rovnosti při výběru 

pozemkové daně od starých majitelů a od nových muslimských majitelů patřících k vládnoucí 

vrstvě. Důvody toho jsou zřejmé a známé, což vyvolávalo hněv a odpor. 

Existuje i další faktor nespokojenosti, u něhož je potřeba se pozastavit; a sice reforma správy 

země, již provedl Abdulmalik b. Marwán, poté co zemi znovu sjednotil a sjednotil její jazyk; 

nechal napřfklad provést soupis půdy a její registraci do nových registrů ve státním jazyce, 

nechal razit mince ve státním jazyce, zavedl arabštinu do díwánů a oficiálních úřadů a svěřil je 

do rukou arabských úředníků znalých arabského jazyka. Abdulmalik se prostřednictvím těchto 

změn snažil svázat zemi morálním poutem, poté co byly její končiny spojeny mečem a dobrou 

politikou. Přestože tyto reformy měly svou důlež.itost, bylo na ně z jiné strany nahlíženo jako 

na ohrožení zájmů některých národů a vrstev a jejich silných tužeb. Domnívaly se, že jsou 

reformy namířeny proti jejich vlastním zájmům a specifickým tradicím, což vyvolalo širokou 

nespokojenost a způsobilo, že vyhledávaly příležitosti pomstít se státu a snažily se tajně i 
v • v v. ' -· 13 vereJne na neJ utoctt. 

V abbásovské říši, co se situace dobytých národů týče, nedošlo k vůbec žádné viditelné změně 

zasluhující zmínku. Důvodem toho je skutečnost, že vnitřní politika Abbásovců, a zejména to, 

co nějak souviselo s majetkem, půdou a hospodářstvím, se ph1iš nelišíla od politiky 

Umajjovců. A nejen to. Objevily se nové aspekty k diskuzi, jež způsobily, že je požadovali 

všemi pro.středky. Jejich tyranie vůči poddaným vzrostla. Krátce po nastoupení abbásovské 

dynastie k moci se Peršané začali bouřit že politická změna, k níž v islámském chalífátu 

došlo s jejich pomocí, se nijak nepodílela na zlepšení hospodářských a právních podmínek 

jejích života. 

Ba dokonce základ, na němž byla postavena abbásovská říše za al-Mansúra - což byl pokus o 

sladění zájmů Arabů a Peršanů - začal korodovat. Prostý lid upadl pod dvě těžká jha. První 

bylo jho arabského státu, zejména co se Peršanů týče. Druhé bylo jho vrstvy jim blízké, 

vlastníků rozsáhlých majetků a nositelů skutečné moci nad nimi, neboť tato vrstva byla 

pověřena výběrem daní a podobnými činnostmi, jež se dotýkají života lidí. Ve skutečnosti 

nebyla tato nespokojenost přítomna pouze mezi prostým lidem, ale šířila se dál k dalším 

vrstvám lidí, neboť neuspěli ve svých snahách o národní nezávislost, obnovení svého starého 

náboženství a oživení svých literatur a jazyka, kvůli čemuž upfnali své naděje na abbásovskou 

říši. Toto jsou skutečné příčiny nespokojenosti perského lidu a sousedních národů s politikou 

Abbásovců. 

Proto se domnívám, že pozastavení pouze u náboženských forem těchto hnutí by nás dovedlo 

k mylnému úsudku o jejich skutečných příčinách. Náboženská forma byla pouhým závojem 

zakrývajícím politické a ekonomické faktory, jež byly těmi skutečnými příčinami. 
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SOCIÁLNÍ A IDEOVÉ PŘEDPOKLADY VZNIKU MYŠLENKOVÝCH HNUTÍ 

V ISLÁMU 

Jak již bylo zmíněno, byl vznik islámu odpovědí na společenské a náboženské potřeby a díky 

svému vítězství se stal nejvýznamnější silou na Arabském poloostrově. Poté byly zahájeny 

snahy o rozšíření islámu mimo Arabský poloostrov. První tažení se konalo pod vedením 

Usámy b. Zajda. Prorok (nechť mu Bůh žehná) však umírá a muslimové jsou zaneprázdněni 

válkami proti odpadlickému hnutí (ridda), kdy mnozí po smrti Proroka (nechť mu Bůh 

žehná), jenž byl pevným poutem, jehož se všichni drželi, odpadli od islámu. Dle našeho 

názoru byla nejvýznamnější příčinou odpadlického hnutí uzurpace moci Qurajšovci. Proto se 

rozšířily spory mezi muslimy. Umar b. ai-Chattáb však rozhodl záležitost tím, že vzdal hold 

Abú Bakrovi. Od tohoto sporu se odvíjí další spory, jež skončily vraždami tří pravověmých 

chalífů. 14 

Umar b. ai-Chattáb byl nejspíšc zabit, protože provozoval politiku, která škodila zájmům 

bohatých. Uthmán b. Affán byl zabit kvůli protěžování příslušníků vlastního rodu před 

ostatními muslimy. Příčinou smrti Alího byl silný zápas mezi Syřany a Iráčany a rozdělení 

muslimů na šíity a cháridžovce. Slavná arbitráž mezi nimi je důležitou otázku, jež se stala 

předmětem neshod mezi jednotlivými islámskými sektami. S počátky umajjovské říše 

skončila epocha §úrá a volby a začala epocha dynastií a absolutní moci, čímž Mucáwija 

opustil princip zavedený pravověmými chalífy, porušil systém theokracie a vytvořil systém 

světského vladaření. 15 V důsledku zápasu mezi Alím a Mucáwijou se prohloubil spor mezi 

muslimy. Nebyl to tehdy pouze politický spor, ale také ideologický a sektářský. Z tohoto 

sporu vzešly první náboženské sekty v životě Arabů a muslimů. 16 Objevili se chárid7.ovci, 

kteří si zvolili svého emíra mimo Qurajšovce a nazvali se společenstvím věřících. Výrazem 

cháridžovci je pojmenovali jejich odpůrci, tj. al-churúdžu cani 'd-díni wa 'l-chiláfati 

(odchýlení se od náboženství a chalífátu). Tato sekta se rozštěpila na několik podsekt, 

v jejichž počtu se historikové neshodují. 

V době vlády čtyř pravovčrných chalífů se politický a stranický boj přenesl na novou úroveň, 

jež začala utvářet dvě zjevně oddělené, ve skutečnosti však propojené, fronty. Je to fronta 

zápasu mezi Alím a Mucáwijou a fronta zápasu mezi Alím a cháridžovci. 

Domníváme se, že osoba Alího představovala dva velmi rozporuplné problémy: otázku 

božské koncepce chalífátu a otázku ideální podoby pojmů jako je pravda, spravedlnost a 

dobro. První z nich vyjadřuje svou skrytou sociální dimenzí touhy prostých lidí dané 

historické epochy. Druhá je záležitostí hášimovské kliky v jejím politickém smyslu stojící 

proti klice umajjovské. Jelikož Alí představoval tyto dva rozporuplné problémy, byl osou 

sporu na obou výše zmíněných frontách. Mucáwija ve svém zápasu s Alím zase představoval 

dva problémy, jež jsou však navzájem rozporuplné a neoddělitelné jeden od druhého, nýbrž 
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jeden doplňuje ten druhý. Je to otázka jeho osobních ambicí zaujmout post chalífy a otázka 

umajjovské kliky, vedle nejvyšších třídních tužeb. 17 

Období zápasu kolem osoby Alího skončilo jeho zabitím, a tím koncem vlády pravověrných 

chalífů. Nicméně otázka nároku Alího na post chalífy v jeho božském pojetí zůstala zásadní 

otázkou, kolem níž se točí historicko-ideologický zápas, jenž doposud neskončil, tak jako se 

kolem ní točil také historicko-politický zápas, jenž hrál důležitou roli v dějinách politické 

opozice v době umajjovského a abbásovského chalífátu, a na jehož základě vznikaly a 

zanikaly státy. 

Z této otázky nás zajímá její ideový aspekt, tedy skutečnost, že období vlády pravověmých 

chalífů skončilo ve společenském, politickém a intelektuálním životě třemi hlavními bloky, 

jimiž byly: strana Alího (šfat (AU), Umajjovci a cháridžovci. Kromě nich se objevovala 

druhotná uskupení, jež rychle vznikala a rychle zanikala. Musíme poukázat na skutečnost, že 

ideologický aspekt všech těchto tří stran nebyl oddělitelný od aspektu sociálně-politického. 

Také musíme poukázat na fakt, že období vlády pravověrných chalífů skončilo dříve, než 

došlo k tomuto rozvoji ideologických forem otázek, jichž se týkal politický a společenský 

zápas během této epochy, tj. období vlády pravověrných chalífů, tak jak je nacházíme dnes. 

Šíismus jakožto postoj v islámu vznikl s nastolením otázky nástupnictví ihned po smrti 

Proroka (nechť mu Bůh žehná). 18 Poté tento postoj začal krystalizovat a reagovat na události 

arabsko-islámského života, až z něj vznikly a oddělily se politické, ideologické, spekulativně

dogmatické a filozofické postoje, z nichž se utvořily četné šíitské sekty a skupiny. Jakkoli se 

šíitské sekty v historii lišily principiálně, v idžtihádu, ohledně zachování vazeb s islámskými 

kořeny či odtržení se od těchto kořenů, jejich společným jmenovatelem byl většinou jejich 

postoj k osobě Alího b. Abí Tálib. Ten byl mnohdy nepřímým vyjádřením politického nebo 

třídního postoje vůči říši islámského chalífátu a často se vyznačoval rysy opozice, což má 

mnohdy sociální dimenzi. 19 

Je nesnadné absolutně a úplně vymezit šíitskou teorii, protože se šfa po smrti čtvrtého imáma 

Alího b. al-Husajna nazývaného Zajn al-cÁbidín rozštěpila; nejprve na tři skupiny: (1) 

imámíja, což jsou následovníci Muhammada ai-Báqira, syna Zajn al-e Ábidína, (2) zajdíja, 

následovníci Zajda b. Alí Zajn al-cÁbidín a (3) kajsáníja, následovníci Muhammada b. Alí b. 

Abí Tálib nazývaného po své matce al-Hanafíja. Poté se vznikem prvních známek 

spekulativně-dogmatického myšlení se šíitské sekty začaly dále štěpit a oscilovaly v rámci 

onoho myšlenkového proudu, který se začal utvářet v souvislosti se studiem otázky 

predestinace, zodpovědnosti za lidské konání a jeho vztahu k Božímu konání. Existuje 

souvislost mezi studiem této otázky a stranicko-politickým zápasem o otázku nástupnického 

práva z teoretického východiska, jež říká, že Alí má nárok na vládu po Prorokovi, že je to 

božské právo, a proto je instituce imámátujedním ze základů islámské věrouky. 
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Obě záležitosti, na něž jsem poukázal, jsou pevným základem šíitské teorie, ať je názor na 

formu vlády a její duchovní a časový charakter jakýkoli. Kromě tohoto se šfa velice liší. Na 

jedné straně jsou umírnění, na druhé extrémisté, kteří přehánějí v připisování atributů Božství 

osobě Alího. Zde se shodují umírnění šíitští muslimové se sunnity v tom, že tito extrémisté 

absolutně porušují základy islámské věrouky. Teorie umírněných šíitů je postavena: 

1 - na prvních základech islámské věrouky 

2 - na výroku, Alí má nástupnické právo po Prorokovi (nechť mu Bůh žehná), a po něm 

postupně jeho potomci. Je to božské právo. Dosvědčují jej dvěma typy důkazů (1) 

rozumovými důkazy a (2) textem (tj. důkazy nazývanými arabsky naqlí).Z0 

Pokud jde o šíitské extrémisty, poskytl Šahrastání21 primární výklad nábožensko-filozofických 

teorií, jež se dostaly do šíitské věrouky a odvedly skupinu šíitů od výše zmíněného 

umírněného učení a nechaly je překročit hranice umírněnosti smčrem k extremismu v pohledu 

na osobu Alího a imámy z řad jeho potomků. Nejvýznamnější takovouto skupinou byla 

kajsáníja,22 jejíž teorie je založena na imámátu Muhammada b. al-Hanafíja přecházejícího na 

něj z jeho synovce Alího b. ai-Husajn Zajn al-cÁbidín. Příslušníci kajsáníje přeháněli v tom, 

že připisovali Muhammadu b. al-Hanafíja atributy překračující hranice lidské přirozenosti. 

Připisovali mu tajemství symbolického výkladu (ta 'wíl) a skrytá vnitřní tajemství. Také 

hlásali jeho věčnost a parusii (rud{a) do pozemského světa po jeho smrti. 

U této sekty upoutávají pozornost dva jevy. Prvním je učení o věčnosti a návratu (rud{ a), jež 

je odmítnutím společenského pocitu bezcílnosti, což je přivedlo k transcendentální duchovní 

cestě, v níž se mohli skrýt utíkajíce před pronásledováním pocitu smrtícího zoufalství. Druhý 

jev transformuje jejich emocionální dojetí ze smrti Husajna, syna Alího, ve věrouku spojenou 

s osobou Muhammada b. Alí al-Hanafíja b. Alí, bratra Husajna b. Alí, mučedníka z Karbalá. 

Vznik cháridžy, jak již bylo zmíněno, souvisel s otázkou sporu vzniknuvšího mezi Alím a 

Mucáwijou po zavraždění Uthmána, jenž se brzy změnil v ozbrojený boj v bitvě u Siffínu, a se 

souhlasem Alího b. Abí Tálib s arbitráží. 

Prvním heslem, jež cháridžovci razili po incidentu s arbitráží, byl jejich výrok "vláda patří 

Bohu, nikoli lidem" 23 a "právo je právem Boha" a nikdo s ním nesmí libovolně nakládat či 

učinit některého z mužů arbitrem, jenž rozhoduje, jak se mu zlíbí. Na tomto základě postavili 

každé teoretické i praktické stanovisko, jež zaujali poté, co opustili Alího tábor. Pod praporem 

tohoto hesla odešli do Nahruwánu bojovat s Alím mečem. Aplikujíce tuto základní zásadu 

řekli. že jestliže Prorok uložil své obci jistou záležitost. tak tato záležitost nemůže být nikým 

zpochybněna. Pokud Alí souhlasil s arbitráží o právu, jež ustanovil Prorok, tak jej tím vlastně 

zpochybnil. Cháridžovci pozvedli heslo boje proti každému "nevěřícímu" (káfir). Oč se 

cháridžovci opírali při obvinění Alího a Mucáwiji z bezvěrectví a hlásání povinnosti proti nim 

bojovat? Zde vyvstává druhý prvek jejich teorie, a sice koncepce víry. Jestliže víra znamenala 
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od doby Proroka vnitřní přesvědčení a potom její slovní potvrzení, tak cháridžovci k tomu 

přidali další prvek, a sice vnější skutek. Proto je u nich člověk buďto věřící nebo nevěřící a to 

vede k následujícímu důsledku. Kdo nekonal podle svého přesvědčení, je jako ten, kdo 

porušuje své přesvědčení, a je jako ten, kdo správné přesvědčení nemá, tedy káfir. V souladu 

s touto logikou si stanovili povinnost vést džihád, tedy konat v souladu se svým 

přesvědčením. Jinak by nemohli být považováni za věřící, ale za nevěřící. 

Od této doby je historie cháridžovců naplněna násilím. Neakceptují příměří s nikým, kdo se 

od nich liší v teorii či praxi. Spjatost teorie a její aplikace v praxi je základním pilířem 

cháridžovského madhabu. Takové učení může mít v principu i svou pozitivní stránku. 

Cháridžovci však přeháněli. nezastavili se u dosažení kýženého "účelu" a propadli honbě za 

"prostředekem". 24 

Cháridžovci se v otázce nástupnictví neshodli ani se šíity, ani se sunnity. Ačkoli jejich první 

pohnutka k opuštění Alího řad byla postavena na faktu, že právo Boha je přímo s Alím, začali 

nicméně hlásat, že by nástupnické právo nemělo být omezováno na Alího a jeho potomky. 

Domnívám se, že podnět k opuštění Alího tábora měl širší příčiny než protest proti arbitráži 

či její odmítnutí. Spíše byl namířen proti vlivu Qurajšovců a jejich zájmům, jež převládaly 

v době vlády chalíťy Uthmána, což vedlo k vykrystalizování postoje požadujícího zrušení 

výhradního práva Qurajšovců na chalífát.25 Správně by měl být chalífa z muslimské obce, 

která stojí nad ním a má právo, pokud se chalífa odchýlí od své role, nejen jej sesadit, ale také 

zabít. Dále prohlásili cháridžovci. že úřad imáma či chalífy (imáma/chiláfa) není pilířem víry. 

Kromě toho podporovali cháridžovci práva prostých lidí proti ai-Hadždžádžovi v umajjovské 

době a účastnili se povstání rolníků proti al-Hadždžádžovi v Basře, jež mělo za cíl zbavit se 

neúměrného daňového břemena. 

Některé historické knihy26 poukazují na fakt, že cháridžovci byli tolerantní k prostým lidem, 

nemuslimům a ne-Arabům, že byli prosti fanatismu vůči jiným náboženstvím a jiným 

národům. Tento jejich rozporuplný postoj skutečně poutá pozornost. Podle mého názoru má 

tento fakt dva důvody. Prvním z nich je skutečnost, že pouta spojující cháridžovcc jako hnutí 

se soustředila na jediný bod, a sice nepřátelský postoj vůči umajjovské moci. Po zabití Alího 

právě tento bod přitahoval mnoho stoupenců, odhlédneme-li od klik vnášejících do hnutí 

nejednotu. Druhým důvodem je fakt, že v cháridžovském hnutí se od počátku sešli členové 

několika kmenů, a proto jejich organizace nemohla vzněcovat pozůstatky kmenových účtů. 

Přesevše nebyli cháridžovci schopni vytvořit si širokou sociální základnu. AI-Hadždžádž se 

postavil proti nim. Al-Hadždžádžova tyranie ncní však to jediné, co vedlo k jejich neúspěchu 

a bránilo šíření jejich teorie zvané "al-ímáníja". Postavila se jim také šfa, zejména al-Husajn 

b. al-Hanafíja27 a jeho přívrženci se svou teorií, jež říká. že konání není prvkem utvářejícím 

koncepci víry. Kdo spáchá hřích, porušuje šarfu, ale zůstává věřícím, pokud stále věří 
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v základní principy islámské věrouky. Proti cháridžovcům se postavil i Abú Hanífa an

Nucmán, zakladatel známého sunnitského madhabu, hanafijského, jenž také nese jeho 

jméno?8 Polemikám týkajícím se otázky obviňování z bezvěrectví toho, kdo hřeší, věnovalo 

arabsko-islámské myšlenkové hnutí značnou pozornost. Z těchto polemik pocházejí koncepce 

a teorie, které se táhnou a krystalizují v rámci intelektuálních diskusí pocházejících z epochy 

arabské filozofie. Tato otázka se stala páteří teorií, z kterých vzešla spekulativní dogmatika, 

kalám. 

Jaký závěr můžeme vyvodit ze skutečnosti, že arabsko-islámský intelektuální zájem o tuto 

otázku byl takový, že se stala osou ideového hnutí té doby? A byla ta otázka pouhou 

teoretickou polemikou s cílem rozhodnout konkrétní koncepci náboženské víry, což je 

problém nezávislý na historicko-politické realitě, v níž politické strany zápasí od vzniku 

otázky nástupnictví, kterou se zde zabýváme? Hnutí Muctazila vzniklo původně na základě 

polemiky o tomto tématu. Důležitost otázky "hřešícího člověka" spočívá v tom, že se stala 

jednou z prvních hybných sil intelektuálních aktivit na konci 7 .století. Mám na mysli urputný 

politický zápas týkající se smrti Uthmána b. Affána. Od Uthmánovy smrti započaly polemiky 

o této otázce, jež se však dostala do teoretické sféry koncepce víry až se vznikem 

cháridžovského hnutí. Cháridžovci byli první, kdo se pokusil o teoretické pojetí dané otázky 

na tomto poli. Postoj Talhy a az-Zubajra ve "velbloudí bitvě" se tak opírá o stejný teoretický 

základ, jenž podporuje subjektivní postoj, tj. politické ambice. Totéž také platí pro Mucáwijův 

postoj k Alímu. Své politické ambice byl Mucáwija schopen naplnit veřejně díky tomu, že se 

vyzbrojil týmž argumentem. Nelze popírat, že otázka hřešícího člověka a všeho, co s tím 

z koncepce víry souvisí, se ubírala ideově nezávisle a vzdálila se politickým postojům či 

pokusům o jejich zahrnutí. Přiznání existence samotného intelektuálního fenoménu nemůžc 

znamenat přiznání toho, že by tento fenomén byl izolován od politických a společenských 

kořenů, které jsou s ním objektivně spjaty, nezávisle na naší vůli. Nebylo by rovněž správné, 

aby nám tento intelektuální jev zabránil vidět politické a společenské kořeny a jejich 

vzájemnou souvislost. 

Pojem md'tazila29 se v dějinách ideově-politického zápasu v islámu objevoval často již před 

vznikem námi studované skupiny na konci I. století hidžry?0 Toto slovo začalo označovat 

směr, jenž staví své názory v jejich celku na věroučných základech islámu a také na 

racionální metodě zpracování těchto názorů. 

Poukázali jsme na názor Wásila b. cAttá' či formulaci, jejímž byl autorem. týkající se toho, že 

považoval člověka, který spáchal velký hřích (kabíra) za majícího "statut mezi dvěma 

statuty", tedy že zaujímá jakýsi střední stupeň mezi věřícím (mu 'min) a nevěřícím (káfir). 

Není tedy ani věřícím ani nevěřícím. Učení o středním stupni zároveň vymezilo "směru 

izolace" [rozuměj muctazile] pozici středu mezi dvěma hlavními sektami v této otázce: 
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cháridžovci, zastánci názoru, že se jedná o nevěřícího, neboť víra je postavena na dvou 

neoddělitelných pilířích, jimiž jsou přesvědčení a skutky. Sekta murdži /a jej zase považovala 

za věřícího, protože víra je výhradně vnitřní přesvědčení a skutky (amal) nejsou považovány 

za součást víry. Muctazila tedy zastává pozici středu mezi oběma těmito názory. Pro poznání 

zásad, jimiž byl dotvořen směr muctazila, je potřeba podotknout, že tyto zásady byly 

výsledkem procesu vývoje řady rozličných myšlenek a názorů, o některé z nichž se opíralo 

hnutí qadarija (qadar předurčený osud), hlásající svobodu lidské vůle, na straně jedné a o 

jiné deterministické hnutí džahmija (podle významného představitele Džahma b. Safwán) na 

straně druhé? 1 

Na tomto místě bych rád dodal, že směr muctazila nevznikl z vakua, nýbrž že vzešel z již 

zasetých semínek myšlenek, jež se rychle rozrostla, díky vzájemnému působení dvou 

protikladných postojů qadarije a džahmíje v otázce svobodné vůle člověka a jeho 

zodpovědnosti za své činy a také díky vzájemné shodě obou těchto směrů na racionálním 

pohledu na islámské dogma a na návratu k rozumové interpretaci islámských textů, i když 

jejich konečné interpretace byly odlišné. Hnutí muctazila tedy vzniklo jako výraz 

myšlenkového proudu směrujícího určitým směrem v chápání dogmatu a nevzniklo jako 

osamocené hnutí. 

Historici islámských sekr32 dčlí muctazilu na několik frakcí či skupin, přičemž každou tuto 

frakci či skupinu připisují jednomu velkému mysliteli z jejích řad a nazývají je jejich jmény. 

Jakkoli j~ muctazila diferenciovaná, pět základních myšlenek, o něž se všechny tyto skupiny 

opírají, je jejich vzájemným pojítkem. Těmito základními myšlenkami jsou Boží jedinost, 

spravedlnost, slib a hrozby, výše zmíněný "statut mezi dvěma statuty" a přikazování dobrého 

a bránění zlému. 

Co je míněno muctazilovským pojmem tawhíd? Princip tawhídu, Boží jedinosti, v jeho 

obecném významu, je princip společný všem muslimům. Je jedním z prvních základních 

kořenů islámské věrouky. M~ltazila však byla ojedinělá svým vlastním výkladem, v němž 

používala jazyk filosofie a kategorie logiky, o něž se metafyzická filosofie ve svých studiích 

opírá. Při výkladu zásady tawhídu vyšli muctazilité z filosofie, a to bez ohledu na existující 

islámské texty na toto téma. Nejprve tedy rozhodli teoretický princip na základě filosofických 

kategorií, a teprve poté se vrátili k islámským textům, aby z nich vzali to, co je v souladu 

s jejich teorií, a aby obrazně vyložili to. co navenek jejich teorii odporuje.33 Jejich prvním 

pramenem a autoritou je tedy rozum. Šarc musí podléhat výkladu stanovisek rozumu. 

Bůh je jeden. Jeho podstata je jednoduchá. tedy není složená. Představa složenosti je u Boží 

podstaty vyloučená, protože to vyžaduje dvě věci. Za prvé, možnost uskutečnění celku pouze 

uskutečněním každé z jeho jednotlivých částí. To znamená, že by si celek nutně vyžadoval 

každou jeho jednotlivou část. Za druhé, složení vyžaduje pluralitu a pluralita odporuje 
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jedinosti. Na základě těchto závislostí souvisejících s kategorií celku a jednotlivostí není 

možné, aby podstata Boží byla složena, a je tedy stvrzena její jednoduchost, která je podstatou 

smyslu al-wahdáníje, jedinosti. Konstatování, že Bím je jeden, znamená absolutní neexistencí 

mnohosti, a to jak pokud jde o kvantitu, tak pokud jde o kvalitu. Jednotné bytí Boží 

neznamená numerickou jednotu, jak by se dalo chápat na základě doslovného významu, ale 

znamená, ne ne ní nic jemu podobného, jak je psáno ve vznešeném Koránu. 

To je stanovisko, v nčmž se muctazila liší od sunnitské ortodoxie, která přijímá islámské texty 

tak jak jsou, bez racionální interpretace. Muctazilité tak porušují ortodoxní učení ve dvou 

aspektech. Za prvé jej porušují racionálním pohledem na význam Božství stvořivšího bytí. Za 

druhé jej porušují racionálním pohledem na existující islámské náboženské texty vymezující 

tuto koncepci. Pokud jde o první aspekt, zastávají názor, že rozum sám je způsobilý k učinění 

rozhodnutí. Složenost v podstatě Boží a vše, co si charakter složenosti vyžaduje, jsou fyzické 

požadavky, dimenze, čas, prostor, podstata, směry. To vše odporuje nutné jedinosti podstaty 

Stvořitele. Druhým aspektem je následující: Pokud je text jednoznačných koránských veršů 

v souladu s rozumovým soudem, musí být akceptován. Jiné, dvojznačné verše Koránu musí 

být konfrontovány s rozumem a interpretovány na základě rozumu. Rozumový výklad může 

popřít vnější materiální význam veršů a nabídnout jejich metaforický či symbolický význam. 

Na základě tohoto lze říci, že muctazilovské chápání tawhídu je filosofickou koncepcí 

opírající se o filosoficko-logické kategorie jako je kategorie celku a jednotlivostí, kategorie 

prostoru a času, směrů a dimenzí, podstaty a případků. Tímto jejich výkladem pojmu tawhíd 

se muctazilité stali ojedinělými svým lpěním na racionálních pohledech odporujících 

pohledům ctihodných předků. 

Spravedlnost (adl) je z hlediska důležitosti druhým základním principem muctazily po 

principu tawhídu. Proto byla muctazila známá také jako al-muwahhida a al-cadlija?4 Jejich 

výrok o spravedlivosti Boží je aplikován v jejich sociálním postoji proti útlaku a tyranii a také 

souvisí s filosofií týkající se svobody lidské vůle. Muctazilité se pokoušeli podřídit myšlenku 

Boží spravedlnosti racionální interpretaci a procesu filosofického spekulativně-dogmatického 

srovnávání vymezujícího vztah Božího intelektu s intelektem lidským, dokonce i s činností 

přírody. 

Co je sociálním základem koncepce spravedlnosti u muctazily? Není náhodou, že většina 

myslitelů muctazily, kteří nejvíce lpěli na důležitosti rozumu, zastávali názor o svobodné vůli 

člověka a odmítali predestinaci, pocházela ze společenské vrstvy nazývané "al-mawált' 

(klienti). Ti jsou považováni za nejnižší vrstvu v kmenovém uspořádání, buď protože se 

jednalo o otroky, kteří byli zotročeni v zajetí, nebo protože patřili k některému kmenu na 

základě klientského vztahu. Jsme přesvědčeni, tato sociálně-historická realita měla 

rozhodující vliv na vznik zvláštního pojetí spravedlnosti u muctazily. 

18 



Spravedlnost muctazila podmiňuje přijetím jejich názoru o tawhídu a svobodě lidské vůle. 

Víme, že jejich názor na předurčenost osudu je neoddělitelný od výroku o svobodě lidské 

vůle. Z jejich odmítnutí predestinace, která připravuje člověka o svobodnou volbu toho, co 

učiní, vyvodíme, že chápání pozemské spravedlnosti je u nich také neoddělitelné od otázky 

svobodné vůle člověka. Tady objevujeme v jejich myšlení vztah mezi metafyzickou koncepcí 

spravedlnosti, tedy spravedlností Boží, a mezi její reálnou praktickou koncepcí ztělesněnou ve 

spravedlivém imámovi, tedy v sociálně spravedlivé nábožensko-politické moci. 

Když byly zmařeny naděje muctazily, že vláda Ummajjovců uskuteční spravedlnost a rovnost, 

a když se zároveň ujistili, že c Abbásovci popřeli tyto principy a pokračovali ve své činnosti 

svým vlastním způsobem, uchýlili se muctazilité k tajné organizované činnosti.35 Organizace 

se rozšířila a expandovala do všech koutů islámské říše. Základem organizace se však zdá být 

angažovanost intelektuální, spíše než angažovanost politická. Aplikací této zásady a 

potvrzením racionální tendence při realizaci státu postaveném na principu §úrá se muctazila 

podílela na vytváření řady stanovisek opozičních vůči stávající moci. Jejich podíl byl založen 

na následujících základech: 

1) Postavit se proti útlaku a vést džihád proti utlačovatelům. 

2) Bránit utlačované před utlačovateli. 

3) Spravedlivě rozdělit majetek a zasazovat se o rovnost mezi beneficianty. 

4) Vítězství rodiny cAlího b.Abí Tálib. 

V souvislosti s touto otázkou a jejich známostí s chalífou al-Ma'múnem, který se snažil vnutit 

názory muctazily prostřednictvím své politické moci, i když to muctazile uškodilo, "tak se 

hnutí, jehož cílem bylo svobodné myšlení, stalo nástrojem útlaku jeho svobody. "36 

Spravedlnost byla cílem politických kroků muctazily a výzvou k její společenské aplikaci. 

Jejich argument pro to byl silný a měl duchovní aspekt působící na lidi. Tímto argumentem 

bylo tvrzení, že Bůh miluje spravedlnost a že člověk má sílu a vůli k tomu konat spravedlivě 

nebo nespravedlivě. Tak jako princip tawhidu u muctazily souvisí s popřením atributů, tak 

princip spravedlnosti souvisí s otázkou svobody lidské vůle a s popřením predestinace. Pro 

tuto svou ideologii nalezli muctazilité oporu v Koránu "Pán tvůj pak věru služebníkům svým 

nekřivdí."37 a "Neublížili nám, ale sami sobě ukřivdili."38 a "Bůh zajisté přikazuje 

spravedlnost a dobré skutky."39 Toto je náboženská stránka. již zdůrazňovala muctazila 

prostřednictvím citací veršů Koránu. Korán, jak známo, je zdrojem, jemuž se žádný jiný zdroj 

nevyrovná, zejména při zdůraznění náboženských otázek. Otázka spravedlnosti je další mezi 

těmito otázkami, o nic méně důležitá než otázka tawhidu, neboť "teorie šejchů muctazily se 

točí kolem dvou základních Božích atributů, jimiž je spravedlivost a tawhid."4° Kdo se držel 

muctazilovského pojetí tawhidu a spravedlnosti, byl nazván muctazílitou. 
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Pokud jde o další tři principy, jimiž jsou, jak jsme již zmínili, příslib a hrozba, "statut mezi 

dvěma statuty" a přikazování dobrého a bránění zlému, tak ty jsou všechny považovány za 

pododdělení druhého principu, tedy spravedlnosti. Prvním z nich, a tedy třetím principem 

muctazily, jsou příslib a hrozba. Příslibem je míněna odměna v ráji, hrozbou trest v pekle. To 

zásadně souvisí se svobodou lidské vůle a jeho zodpovědností za své činy. Tento princip hraje 

doplňující roli k aplikaci spravedlnosti, aby si našla své místo mezi národy, a znamená 

varování, aby byla naplněna legitimita či zákonnost této aplikace. "Bůh odpouští hříšníkovi 

jen pokáním, je pravdomluvný v jeho slibu i hrozbách, nemění svá slova."41 

Čtvrtý princip znamená, jak bylo již dříve zmíněno, že pachatel velkého provinění zaujímá 

postavení na středním stupni mezi věřícím a nevěřícím. "Pachatel velkého hříchu není ani 

věřícím, ani nevěřícím, ale říká se mu hříšník a lidé modlitby se shodli na jeho hříchu."42 

Úkolem tohoto principu je vymezení druhu trestu, jaký si vyžaduje spravedlnost. 

Pátý princip, přikazování vhodného a zakazování zavrženíhodného, je výchovným principem 

db~jícím na aplikaci spravedlnosti, protože vhodné znamená, aby vládla spravedlnost mezi 

lidmi, ať už na úrovni politické moci a vztahu lidí k ní nebo jakožto společenský vztah mezi 

nimi. Zavrženíhodné je výraz označující nespravedlnost. Špatné je tedy opakem podstaty Boží 

a lidské spravedlnosti. Tato spravedlnost bude uskutečněna jen tehdy, bude-li lidem přikázáno 

vhodné a zakázáno zavrženíhodné. Tím je tento princip přímo spjat s principem spravedlnosti 

a jeho realizací v jejich duchovní připravenosti pro ni. Korán ztělesňuje tento princip "Nechť 

stane se z vás obec, jež bude vyzývat k dobrému, přikazovat vhodné a zakazovat 

zavrženíhodné. A takoví budou blažení. "43 

Muctazila je považována za jednu z nejdůležitějších politických a intelektuálních škol 

v historii islámu, pokud jde o otázky tawhídu a spravedlnosti a o vše, co s těmito otázkami 

souviselo ve filosofii a islámském myšlení. Výsledek činnosti tohoto směru byl patrný 

v podpoře intelektuálního a vědeckého vývoje za vlády chalífy Ma'múna, kdy vládla 

racionalistická ideologie jakožto oficiální ideologie státu. Za zmínku stojí jejich aktivita 

v disputacích, které se konaly přímo pod záštitou al-Ma'múna,44 a jejich postoj proti na 

textech lpícímu proudu džabr(je, jejž reprezentoval Ahmad b.Hanbal, který později využil 

vlády chalífy al-Mutawakkila k likvidaci opozičních idejí obecně. Napětí mezi islámskými 

skupinami se znovu vyostřilo, ale ncprojevovalo se již v podobě sociálních sporů, ale začalo 

mít podobu plodné konkurence škol. Každá strana nutila druhou stranu oznámit své postoje, 

uvést své zdroje a podpořit své metody a argumenty.45 
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SOCIÁLNĚ-IDEOV Á HNUTÍ 

Naším cílem na tomto místě není rozsáhlá studie pojednávající o sociálně-ideových hnutích, 

neboť ta by mohla být tématem samostatné práce a vyžadovala by pro své zpracování použití 

pramenů, jež nemáme k dispozici, zvláště když nám oficiální historie zachovala pouze 

pokřivený obraz těchto hnutí. Proto se pokusíme pouze o charakteristiku některých těchto 

hnutí v kontextu obecného zájmu naší studie. 

Je všeobecně známo, že se feudální řád v cabbásovské době konsolidoval, a tím došlo k 

oživení obchodu a prosperitě největších islámských měst. V těchto městech se vytvořila vrstva 

obchodníků, kteří své majetky investovali do koupě pozemků a zahrad a jejich zužitkování, 

čímž vytvářeli vedle venkovských feudálů třídu velkých vlastníků půdy, kteří však nebyli 

přítomní na půdě, již vlastnili. Tito vlastníci "absentéři" měli své zaměstnance, kteří 

obdělávali jejich půdu prostřednictvím rolníků či stále rostoucího počtu otroků.46 

Rozvoj feudálních výrobních vztahů doprovázel růst uvědomění utlačovaných vrstev, ať už 

venkovských rolníků nebo prostých obyvatel měst, k nimž patřili zejména beduíni a 

přistěhovalci z řad venkovských rolníků či lidé utfkající před vykořisťovánfm vlastníků půdy 

nebo prchajfcí před výběrčími daní a utrpením, jež museli snášet. Zaplnili města a vytvořili 

v nich chudinské aglomerace a čtvrti. 

Toto přistěhovalectví začalo již v době umajjovské a vrcholu dosáhlo za cAbdalmalika b. 

Marwána jakožto důsledek tyranie, krutosti a mučení při výběru daní, čímž proslulí jeho 

místodržící, zejména potom ai-Hadždžádž.47 Mnozí z těchto rolníků patřili původně 

k chráněnému lidu a konvertovali k islámu, aby tak unikli placení daně z hlavy (džizja), což 

bylo nad jejich síly.48 Tento dvojitý akt, vystěhovalectví a přijímání islámu, vedl k velkému 

snížení výnosů z daní (pozemkové daně, charádže a daně z hlavy, džizJi), což způsobilo vážný 

deficit v příjmech státu a přivedlo ai-Hadždžádže k rozhodnutí zakázat rolníkům z řad 

chráněného lidu konverzi k islámu, aby tak nebyli zbaveni povinnosti platit daň z hlavy, 

džizju.49 V této souvislosti je potřeba si povšimnout priority, kterou zde byl ekonomický 

faktor nad faktorem náboženským. AI-Hadždžádž jim také zakazoval žít ve městě a přikázal 

přistěhovalcům, že se musí vrátit do svých vesnic. 

Je pravdou, že historický vývoj výrobních sil v islámské říši, rozkvět obchodu a investice 

přebytků z příjmů do sektoru zemědělství, tedy do opětovné výroby, to vše vytvořilo novou 

sociální dynamiku a dalo vzniknout nejrůznějším hnutím, jež byla zprvu v době síly islámské 

říše udušena. Brzy však začala centrální moc slábnout a tato hnutí začala oznamovat svou 

existenci v organizované formě a začala ohrožovat samotnou islámskou říši jakožto výraz 

jistého typu výrobních vztahů, tj. centrálního feudálního typu. Nově vzniklá hnutí požadovala 
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nahrazení feudálního řádu jiným typem výrobních vztahu, jenž by lépe odpovídal novému 

vývoji. 

Lidová hnutí, jež povstala jakožto výraz sociálních rozporu, JSOU považována za prvního 

hybatele v historii cabbásovského chalífátu. Rolníci, stejně jako obyvatelé měst, se zapojovali 

do těchto hnutí a někdy se kjejich řadám přidali i otroci, zejména protože počet otroků 

v tehdejší době byl veliký. Tato hnutí zahrnovala také některé význačné feudály nespokojené 

s vládou cAbbásovců a bojující s nimi o moc.50 Kromě toho se objevily v důsledku slabosti 

cabbásovské říše tzv. gangy vychytralců a strůjci politických idejí, výzev a směrů 

vyzýv::úících k sociální spravedlnosti, jež byly nepřátelské vůči centrální feudální moci.51 

K nejdůležitějším z těchto povstání patří hnutí Bábaka al-Churramího, jež trvalo více než 

dvacet let během 3. století hidžry. Vypuklo v roce 20 I hidžry. Nás především zajímá 

skutečnost, že toto hnutí hlásalo kolektivní vlastnictví půdy i všech výrobních prostředků, 

likvidaci feudalismu, a v důsledku tedy odtržení od centrální moci v Bagdádu. To znamená, že 

faktory, jež napomáhaly šíření výzvy Bábaka al-Churramího mezi utlačovanými vrstvami, 

nebyly náboženské, ani politické, nýbrž sociální a ekonomické. Cílem hnutí nebyl odpor vůči 

islámu či vůči Arabům, ale boj proti společenskému řádu, pod jehož otěžemi sténaly nejnižší 

vrstvy všech národů. 

V našich historických knihách nacházíme bohužel jen zmínky o vojenských bitvách. Co se 

týče myšlenek hnutí a jeho ekonomických a společenských úspěchů, narážíme jen na 

předsudky, zatracování a obviňování z bezvčrectví. Není divu, že toto hnutí bylo nazýváno 

herezí, bezvčrectvím a mazdakismcm a že bylo morálně obviňováno ze společného držení 

žen.52 Při šíření tohoto obvinění patrně využili jeho autoři svobody. jíž se těšila žena dle 

zákonů tohoto hnutí. Zmínka. že tato sekta hlásá ztělesnění Boha v osobě jejího vůdce, což 

arabští historici nazvali "mazdakismcm",53 potvrzuje důležitost náboženské ideologie ve 

východních společnostech na jedné straně a dualitu těchto ideologií na straně druhé, neboť 

všechny sociální revoluce, jež propukly v oblasti islámského chalífátu, na sebe vzaly 

náboženskou podobu a jejich vůdci si často přisvojovali aureolu svatosti či dokonce vyslanců 

z nebe. Současně podněcovala stávající moc lid k boji proti těmto revolucím a hnutím ve 

jménu náboženství a považovala je za odpadlictví a atheismus. 

Takto bábakismus nastolil otázku investičního vlastnictví, likvidace vlastnictví 

utlačovatelského a jeho přeměny v kolektivní vlastnictví. Za zmínku stojí snahy bábakismu o 

emancipaci ženy, jež byly úzce spjaty s pokusy o odstranění feudálního vlastnictví. Požadavek 

emancipace ženy je prohloubením humánního charakteru tohoto hnutí. Tento charakter je 

zřejmý z historických faktů, jež dokazují, že následovníci Bábaka jednali se všemi lidmi 

humánně a snažili se získat jejich náklonnost a spolupracovat s nimi.54 Stoupenci Bábaka 

zvítězili. Žili však jako náboženská sekta, jíž se vláda v Bagdádu neobávala. Vysílala k nim 
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náboženské představitele, kteří hanobili jejich učení a agitovali proti nim. Byli tedy nuceni 

polevit ve své výzvě a šířit ji tajně. Tím se stali pro vládu a islám nebezpečnější. Jejich hnutí 

nicméně nezůstalo bez efektu. Těžila z něj ismácílíja či bátiníja, jež je svou věroukou i cílem 

bábakismu nejbližší a jež je s ním ve svých zásadách nejpevněji spjata. 

Ismacilité uspěli ve snaze rozšířit svou výzvu mezí všemi národy a vrstvami a sjednotit 

všechny nespokojené s vládou chalífy v Bagdádu. Zpočátku tato výzva indikovala jednu 

umírněnou šíitskou sektu, časem však označovala představitele různých náboženských sekt, 

řady sociálních a politických stran, filosofických směrů a rozličných procesů. Tato 

rozmanitost a různorodost nezabránila dosažení cíle, jímž byla likvidace cabbásovské říše a 

jejího sociálního řádu. Názory na původ ismácílíje a důvod jejího pojmenování se liší.55 

Nejpravděpodobnější však je, že vychází z calíjovské šťy, jež se rozštěpila na dvě větve. 

První je známa jako ithnácašaríja (šťa dvanácti imámů} a druhá jako sabcíja, tj. ti, kteří se 

zastavili u sedmého imáma, jímž byl lsmácíl b. Džacfar as-Sádiq.56 Objevují se četné názory, 

jež nicméně nejsou předmětem našeho zájmu, týkající se tvrzení, že jej jeho otec nepověřil 

imámátem. 57 

lsma/(;ílíja je čistě tajným společenstvím, jehož cíle, metody a myšlenky zná jen jeho vůdce a 

jemu blízcí čelní představitelé, poté co prošli požadovanými stupni či stádii a složili přísahu, 58 

že neprozradí tajemství svého společenství. Ostatní členové, kteří tvořili většinu, znali jen 

něco málo, co se dozvěděli prostřednictvím ducát (kazatelů). Záleželo to na výběru členů a 

jejich přípravě k přijetí sedmi, případně devíti stupňů. 59 Postup v těchto stádiích vyžadoval 

dlouhé cvičení intelektu a jednotlivými stupni se procházelo postupně, z nižšího na vyšší. 

Pokud jde o činnost členů-kazatelů (ducát}, byli opatrní ve výběru lidí, což bylo nezbytné, aby 

jejich metody splnily požadovaný záměr a aby jejich semínka, jak se vyjadřovali, byla stále 

zasévána do úrodné půdy, "nikoli do půdy neúrodné".60 

Některé prameny poukazují na skutečnost, že členové ismácílíje, kteří dosáhli pouze čtvrtého 

stupně a ještě se nevyznačovali vírou po nich požadovanou, neznali program hnutí kromě jeho 

náboženských a morálních zásad. Politické a sociální učení jim bylo odhalováno až po tomto 

stupni. Domnívám se, že tato silná utajenost byla důvodem toho, proč si ostatní vytvářeli o 

ismácílíji různé představy a připisovali jí to, co odporovalo skutečnosti. Prameny psané jejich 

nepřáteli a zmínky islámských autorů o jejich učení a politických a sociálních cílech se téměř 

všechny shodují na tom, že hlavním cílem ismácílíje byla likvidace cabbásovské říše a jejího 

sociálního řádu a předání moci c Alíjoveům. 

Z toho, co o sobě psali sami ismacilíté, což bylo vzácné, lze vyvozovat, že mají dva 

programy, nižší a vyšší. Nižším programem je, že isma/(; ilíja má svého imáma a ten je Pánem 

věků, jenž má absolutní moc nad všemi jejími členy. Jeho slova mají hodnotu ustanovení 

šan-cy. Je zbaven omylu a jeho vůli se nelze stavět. To za prvé. Za druhé, ismacilité interpretují 
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náboženské předpisy a kultovní praxi esotericky, což odporuje jejich vnějším významům, ale 

neodporuje to zdravému rozumu. Snaží se verše týkající se náboženských předpisů a jejich 

ustanovení interpretovat opírajíce se o rozum. Na tomto místě lze poznamenat, že jsou první 

biďou v islámu, jejíž nositele můžeme nazvat "camalíjúna" (praktici). 

Rozdíl mezi isma--cílíjou a muctazilou je ten, že ismacilité interpretují náboženství a jejich 

ustanovení a kultovní povinnosti tak, že je nepopírají, zatímco muctazilité se snažili sladit 

náboženství a rozum, aniž by jedno z toho obětovali. Isma--cílíja nepopírá seslané zákony a 

shledává je užitečnými pro nejnižší vrstvy společnosti. O jejich politických a sociálních 

zásadách, neboli tzv. "maximálním programu", lze však říci, že souvisí s jejich filosofickými 

a etickými názory a je jejich logickým důsledkem. Je potřeba si uvědomit, že tyto politické a 

společenské zásady se neobjevily ze dne na den a že se rychle měnily v důsledku existujících 

okolností. 

Prvním z požadavků, zeJmena v rané etapě vzniku ismácílíje, bylo vyrvání moci z rukou 

cabbásovců a její přenesení do rukou nástupců c Alího b. Abí Tálíb. Postupem času se tato 

doktrína pod vlivem faktorů a myšlenek cizích islámu přeměnila v silnou víru v blízké zjevení 

silného muže, jenž přemůže cabbásovskou dynastii a sebere jim vládu, aby ji předal těm, jimž 

náleží.61 Zdá se, že různé mahdistické teorie se rodily v průběhu času a za různých okolností a 

byly spíše nadějí a přáním než teorií opírající se o spolehlivé a jednoznačné hadíthy. 

Nepochybuji o tom, že sociální požadavky vstoupily do učení ismácílíje záhy po jejím vzniku, 

a to z mnoha důvodů, z nichž nejdůležitější je snaha získat si náklonnost lidí. Nejdůležitějšími 

z těchto požadavků byla rovnoprávnost obou pohlaví, zrušení vlastnictví půdy a její rozdělení 

mezi ty, kteří jí potřebují. Kromě toho bojovali ismacilité proti národnímu fanatismu a hájili 

myšlenku skutečného bratrství nejen mezi muslimy, ale také mezi všemi lidmi rozličných 

národností, vrstev a náboženství, tedy bratrství, jež nebylo postavené na jednotě náboženství, 

ale na požadavcích zdravého rozumu.62 Důvodem toho je skutečnost, že cíl, k němuž 

směřovali a o jehož realizaci usilovali, nebyl cílem národním. To by se neshodovalo s jejich 

filosofickými zásadami. Můžeme u nich tedy popřít rysy šucúbíje, neboť oni jsou jejím 

úplným protikladem. Jestliže byla šuc úbíja extrémistickou stranou národního šovinismu, byla 

ismácílíja stranou nenacionalismu. 

Můžeme také shrnout vliv ismácílíje na hnutí, jimž dala vzniknout, zejména v oblasti filosofie. 

Jejich velký vliv je patrný v Rasá'il (traktátech) Bratří čistoty či v teoriích vymyšlených 

v románu Hajj Ibn Jaqzán (Živý syn bdícího) od Ibn Tufajla.63 Zanechali také stopy na poli 

exegeze, kde napomohli rozšíření zásady symbolického výkladu (ta 'wíl), jak jsme již výše 

zmínili. Ve filosofii súfismu nalezneme jejich zjevné stopy u Muhjiddína Ibn aVArabího, 

Abú Hámida M. al-Ghazzálího a Husajna Mansúra al-Halládže. Jako nejdůležitější se mi jeví 

skutečnost, že hnutí ismácílíja připravilo cestu šíření liberálních myšlenek v islámském světě a 
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dodalo lidem odvahu otevřeně je vyjádřit poté, co se obávali diskutovat i o těch nejméně 

nebezpečných z nich. Toho si lze povšimnout v poezii některých básníků tehdejší epochy jako 

byl napří'klad Abúl-cAlá' al-Macarrí, Ibn Hání al-Andalusí či v poezii Ibn aVArabího. 

Mezi hnutí, jež ismácílíja ovlivnila a dala jim vzniknout, patří podle všeho Qarmaté. U nich je 

duch ismácílíje nejpatrnější. Nechceme zde pojednávat o jejích vzniku a historií, spíše se 

chceme zmínit o jejich principech a cílech. Nčkteré prameny poukazují na skutečnost, že 

Qarmaté nedosáhli posledního stupně žebříčku ismácílíje, a nebyli tudíž zasvěcení do jejích 

tajemství, tj. její filosofické interpretace.64 Není však pochyb o tom. že toto hnutí bylo 

významné tím, že se mu podařilo dát náboženství materiální, ekonomickou dimenzi. Qarmaté 

představují určitou konkrétní společenskou vrstvu, hájí její zájmy a stanoví si kvůli tomu 

politicko-ekonomický program. Náboženství samotné se stalo jednou z forem sociálního 

vědomí související s historií jeho vzniku a s životními podmínkami lidí k němu náležejících.65 

Myšlenky Qarmatů se v krátké době rozšířily na rozsáhlém území a začaly ohrožovat 

cabbásovskou říši v jejím hlavním městě. Důvodem toho byla nespokojenost prostého lidu se 

sociálními poměry, v nichž žili. Byli nakloněni jakékoli výzvě, již by mohli realizovat a jež 

vyzývá k soucitu s nimi domnívajíce se, že Pán věků a jeho kazatelé je osvobodí od jha 

otroctví, útlaku státu a majetných vrstev. Pro zdárný chod hnutí a jeho úspěch stanovili jeho 

vůdci řád, jenž ho měl zaručit. Jednou z podmínek tohoto řádu bylo, aby každý jeho člen 

odváděl každoročně určitou částku imámovi, tedy vůdci, který by potom hradil to, co bylo ve 

veřejném zájmu, zejména pomoc chudým a potřebným. 66 Ve druhé fázi jim tento řád ukládal 

"svornost" (ulfa), což znamenalo, že shromáždí své majetky na jednom místě a stanou se 

v něm všichni jednou rodinou. Není pochyb o tom, že toto majetkové uspořádání mělo také 

svůj vliv na jejich vlastní výzvu. Opíralo se o náboženskou ideologii, jež řťká "vzpomeňte 

Božího požehnání vám, když jste byli nepřáteli a On spojil vaše srdce a stali jste se Jeho 

milostí bratry". Na tomto místě se dotýkáme vzájemné provázanosti ekonomických otázek a 

náboženské ideologie u tohoto hnutí. 

V qarmatském hnutí se žena dočkala své společenské role, stala se účinným elementem ve 

všech oblastech.67 Bude asi užitečné povšimnout si také vlastní organizace Qarmatů v rámci 

společnosti "svornosti", již nechce žádná vláda ve známém smyslu. Qarmatské hnutí bylo 

postaveno na typu profesně-odborové organizace, což vedlo orientalistu Massignona k tomu, 

že připisoval Qarmatům myšlenku vzniku odborových organizací v islámu.68 Neměli 

organizovanou armádu. Jejich vojenský řád byl postaven na tom, čemu se dnes řťká lidová 

armáda, kdy byli všichni členové hnutí vojáky v záloze. Jim vděčí za vznik systém 

svépomocného vedení, jenž se vyvinul v kolektivní systém vlády a v němž se vlády ujímá 

šestičlenná volená rada známá jako "al-caqdáníja", která řídí zemi a řešť konsensem všechny 

jí předložené otázky. Prvním krokem, jenž rada podnikla pro reformu země, bylo zrušení daní 
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placených z půdy. Ve skutečnosti není k dispozici příliš informací o postoji této rady 

k vlastnictví půdy, zda zůstala v rukou určitých osob. jež s ní disponovali, nebo se stala 

veřejnou v rukou vlády. Jak se zdá, nepustila se vláda do zabavování půdy jejím majitelům, 

protože její většina byla v kolektivním vlastnictvím zemědělců. K činům této rady, jež 

zasluhují zmínku, patřilo, že razila peníze a kontrovala zahraniční obchod. 

Qarmaté spojovali uskutečnění svých snů s jedním z potomků c Alího, nemohl být tedy 

z jiného rodu, neboť jejich láska k rodu c Alího byla politickou strategií a silným spojovacím 

článkem, jenž je pojil s ostatními šíity. Jejich náboženství bylo ve skutečnosti pouhým 

výrazem uctívání zdravého rozumu či nejvyššího intelektu. Proto nebyly kultovní povinnosti a 

náboženské rituální obřady tím, z čehož byli obviňováni jejich nepřátelé, "že si vytvářejí posly 

a náboženské předpisy" a že "neinterpretovali ze šarfy nic tak, aby to nebylo zavádějící".69 

Přestože se sekta Qarmatů rozštěpila a jednotlivé směry se navzájem lišily, dovoluji si tvrdit, 

že madhab Qarmatů pojal dogma, jež říká, že Božství či spíše jeho projev nazvaný světový 

intelekt či světová duše se lidem zjevil mnohokrát,70 tedy že skutečný charakter Božství 

spočívá v lidech. Ukazuje nám závoj, jenž jej chrání a místo, z nějž promlouvá, aby nám 

umožnilo uctívat jej. Závoj a místo jsou lidskou formou, již na sebe Božství bere. Qarmaté 

věří, že všechny instrukce jsou pouhými způsoby vybízení k úplné poslušnosti imáma a že ti, 

kdož chápou Korán a sunnu v jejich vnějších významech, nejsou muslimové. 

Během tohoto stručného pojednání o různých myšlenkových hnutích, jež se objevila v islámu 

od dob třetího pravověrného chalífy cUthmána až po qarmatské hnutí, si můžeme všimnout, že 

skutečné revoluce v islámu hluboce změnily způsob výroby a přizpůsobily její vztahy na 

základě zájmu těch sociálních skupin, jež tvořily páteř těchto hnutí. Novému typu nicméně 

nebylo dáno, aby v islámské společnosti převládl, neboť se mu nepodařilo zbořit společensko

politickou strukturu spočívající v instituci chalífátu. Ta si nakonec pospíšila zničit tato hnutí, 

neboť rovnováha sil a objektivní okolnosti nebyly na straně sociálních sil, na nichž byla 

postavena tato sociální hnutí. 

ISLÁMSKÉ MADHABY A UČENÍ ŠKOL 

Po nástupu chalífy ai-Mutawakkila, jak jsme již výše zmínili, se znovu vyostřilo napětí mezi 

šíity a jejich odpůrci. Nemělo však již dosavadní formu sociálních hnutí, ale začalo se 

zahalovat do závoje konkurence madhabů. Každý směr pak nutil ostatní, aby oznámily svá 

stanoviska, předložily své prameny a podepřely své metody a argumenty. Tato situace dala 

vzniknout učení škol a učení kalámu, tj. spekulativní dogmatiky. 

Historici přesně nevymezili datum vzniku stabilní řady madhabů, nicméně v prvé řadě známe 

rozhodující roli aš-Šáficího (z. 820), jenž je autorem slavné teorie týkající se pramenů práva a 
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jeho základů. Jeho cílem bylo odstranit nesrovnalosti, jež byly běžné mezi prvními soudci, a 

nahradit živou tradicí teoretickou koncepcí tradice, jež se opírá o správný hadíth, tedy 

jednoznačný text předávaný od Proroka (ať se Bůh za něho modlí a dopřeje mu míru), hadíth 

předávaný věrohodným řetězcem tradentů. V souvislosti s tímto vývojem se staly Prorokovy 

hadíthy druhým zdrojem práva po Koránu. Aš-Šáficí vymezil - odmítaje pochybení osobního 

názoru- další dva právní zdroje, jimiž jsou konsensus obce (idžmác) a analogie (qijás). 

Možná, že zalíbení c Abbásovců ve fiqhu a madhabu aš-Šáficího pramenilo z jeho otevřenosti 

vůči různým právním školám, vedle jeho pružnosti, ochoty měnit právo tak, aby odpovídalo 

tehdejším potřebám, a jeho výjimečnému postavení vzhledem k jeho blízkosti k 

cabbásovským chalífům. Bylo řečeno, že aš-Šáficího právní věda je směsicí fiqhu zastánců 

názoru (asháb ar-ra ]) a zastánců hadíthů (asháb al-hadíth).72 Kromě toho zastával názor, že 

imámem může být kdokoli z kmene Qurajšovců, aniž by specifikoval konkrétní rod, v čemž 

jsou si podle zvyklostí pravověmých chalífů rovni Hášimovci, Umajjovci i jiní?3 

Druhým novým fenoménem 9. století bylo sestavování sbírek "správných" Prorokových 

hadíthů. Povýšení hadíthu na úroveň jednoho z pramenů práva vyvolalo entuziasmus "hledání 

vědění" (talab al-cilm). Sběratelé hadíthů cestovali po islámských zemích, aby se vyptávali 

tradentů na správné hadíthy. Mezi sbírky, jimž se podařilo prosadit, patří Sahíh al-Buchánno, 

Muslima, Tbn Mádžy. Abú Dáwúda a an-Nasá'ího. Záměr vzniku těchto sbírek, stejně jako 

sbírek Málika a Tbn Hanbala, byl právní a etický. Kromě toho také šíité vykazovali aktivitu ve 

snaze sjednotit své učení. Do sestavování obrovských děl, z nichž vyvěrá veškeré jejich 

myšlení, se však pustili o něco později než sunnité.74 

Je známou historickou skutečností,75 že africká filosofie a věda zaznamenaly rostoucí 

rozšíření od počátku 8. nebo 9. století?6 Vznešený Korán ani ctihodný hadíth nepodněcovali 

ke studiu těchto předmětů. Naopak jsme si mohli povšimnout, že náboženské kruhy se zdály 

býti od 9. století silnou opozicí šíření racionálních věd odporujících vědám náboženským a 

tradičním. Opora tradičního stanoviska spočívá v důrazu na preferenci tradice (naql) před 

rozumem (c aql) z hlediska metodologického a z hlediska epistemologického pokroku 

(nzacrifí). Tradice jsou všechny výroky a činy, jimiž Prorok a jeho druhové vyjádřili to, co 

bylo dáno sesláním Koránu. Tradice, která takto vznikla, nepřestává být živou, pokud 

vyjadřuje slovy a rituály instituce či právní kvality náboženského zákona, tak jako vyjadřuje 

morálními skutky opatření, která chtěl Bůh pro své služebníky. Toto v souhrnu poskytuje 

obsah všech islámských škol a sekt s výjimkou filosofů a muctazily. To neznamená, že oni 

odmítají živou tradici, ale hlásají metodologickou nadřazenost a prioritu epistemologického 

rozumu. 

Tyto madhaby či školy, i když se od sebe navzájem vzdálily, se na druhou stranu shodly na 

tom, že praktický rozum je zdravým a společným smyslem schopným rozeznat dovolené 
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(halál) a zakázané (harám). Všechny tyto školy oslovují rozumného člověka, důvěřují mu 

kvůli uskutečnění nejvyššího ideálu nábožensko-etického chování.77 

K hlavním školám patří hanbalíja, jež se od ostatních sunnitských škol odlišuje tím, že se 

staví proti jakémukoli pokusu použít intelektuálního hloubání ve snaze poznat Boží tajemství 

Gak činí např. muctazila či filosofové). Hanbalovci sehráli důležitou sociálně-politickou roli, 

jelikož stáli u formulování učení Koránu a hadíthů tak, jak jej shledávají správným ti, již 

uvažují tím nejprostším myšlením. 

Školy hanafijská, málikovská a šáficovská nás více přibližují k tradiční tendenci používané k 

racionalizaci. Tyto školy ve skutečnosti přijímají kalám (spekulativní dogmatiku). Musíme 

však poukázat na skutečnost, že hanafijci jsou v spekulativní dogmatice máturídíjovci, což je 

odvozeno od Abú Mansúra ai-Máturídího (z.941 ), jenž byl jejich imámem, zatímco málikovci 

a šáficovci dávají přednost ašcaríji [odvozeno od Abú-1-Hasana al-Ašcanno, z. 935]. Podle 

mého názoru se tento směr, ašcaríja, rozšířil na úkor druhého al-Máturídího směru, politickým 

činem postaveným na oficiální roli, již hrál chalífát, z důvodů souvisejících s jeho stabilitou a 

legitimitou. 

SMĚRY "OBRODY" 

Je oprávněné domnívat se, že racionalismus v myšlení škol zdomácněl ve 13. století a že 

události roku 1258 mají dle názoru islámské sociální historiografie velkou výpovědní 

hodnotou. Tento rok však neznamená absolutní zlom.78 Roku 1258 se Mongolové zmocnili 

Bagdádu a zlikvidova1i tak iluzi jednotného cabbásovského chalífátu. Již dávno nastalá 

rozdrobenost říše vedla k oddělení íránského šíitského islámu od islámu arabského. jejž na 

druhou stranu stvrdili v Sýrii a Egyptě vládnoucí mamlúci. Na západě se andaluský islám 

uchýlil do Nasrovského království v Granadě (1230-1492), zatímco Murídovci v Marrákeši 

(1196-1465) a Hafsovci v Ifríqiji (1228-1571) si uchovávali, jak jen mohli, přísný málikovský 

madhab, neustále se vzdalující učení škol. Osmanští Turci převzali od 16. do 19. století 

zejména z politického hlediska islám arabský a středomořský. 

Vědci tuto epochu obvykle popisují jako úpadek. Ve skutečnosti není na místě hovořit o 

úpadku, jedině snad pokud bychom omezili náš zájem na nejvýznamnější tvůrce a původní 

díla. I když se v této době existující rozkoly vyostřily, změnily se podmínky vývoje arabského 

myšlení. Na počátku 19. století dospěly arabské společnosti do stavu takové slabosti, že 

nemohly dlouho zůstat uchráněny výbojných plánů svých sousedů. Tito sousedé na druhou 

stranu dosáhli vrcholu svého politického a ekonomického rozkvětu. Proto je nutno začít náš 

výklad charakterizováním nových podmínek, v nichž bylo arabské myšlení praktikováno tváří 

v tvář modernímu životu, s nímž se v této době silně střetává. 
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Domníváme se, že je poněkud problematické stanovit počátek a konec doby "obrody". 

Problematičnost této otázky souvisí se dvěma otázkami. Na jednu stranu se jedná o otázku, co 

bylo podnětem k této obrodě, na druhou stranu o otázku uskutečnění této obrody, tedy role, 

jež jí byla svěřena. Tou bylo povznesení úrovně Arabů tak, aby byl odstraněn propastný rozdíl 

mezi nimi a rozvinutým Západem. 

Historikové si obecně zvykli poukazovat na počátek arabsko-islámské "obrody" v souvislosti 

s výpravou Napoleona Bonaparta do Egypta.79 Existuje nicméně mnoho skutečností. jež 

potvrzují, že obroda začala v Osmanské říši před tímto datem - zejména od dob sultána 

Ahmada ll. (1703-1730)- a zaznamenala velký posun v době sultána Selima ll. (1789-1807). 

V jeho době pronikly do intelektuálního dění na jeho území principy francouzské revoluce.80 

Toto vymezení počátku "obrody" potvrzuje subjektivní faktor v uvědomění si její nezbytnosti. 

Ať je pravda jakákoli, neshoda v otázce počátku obrody není sama o sobě. Jedná se pouze o 

přibližný údaj. Zejména podíváme-li se na dobu trvání epochy "obrody", zjišťujeme, že trvala 

až do vypuknutí druhé světové války roku 1939. Jestliže je datace zrození "obrody" nepřesná 

a badatelé se na ní neshodují, tím spíše se neshodnou na datací jejího konce. Obroda si totiž 

vytyčila za cíl úkoly, jež nebyly dokončeny během studovaného období. Tyto úkoly vyvstávají 

v arabském myšlení až dodnes. Datace není dle našeho názoru nejdůležitější, důležité jsou 

otázky. jež si myslitelé kladli a na jejichž odpověď a vyjádření svého názoru na ně vynakládali 

své úsilí. 

Nebude n!čím novým, když konstatujeme, že to, co vzbudilo pozornost myslitelů obrody, byl 

rozpor mezi jejich na všech úrovních zaostalou realitou a realitou civilizované Evropy. 

Zacházení těchto myslitelů s negativní realitou společnosti vyprodukovalo četné intelektuální 

směry, jež jsou výrazem dialektiky myšlení a praxe. Nicméně tyto směry, i když byly četné, se 

všechny točily kolem jednoho základního problému, jímž byla role islámu jakožto 

náboženství a civilizačního odkazu. Rozdílnost těchto směrů v postoji vůči islámu nemá 

kořeny jen v názorech jednotlivých myslitelů a jejich příslušnosti k různým společenským 

vrstvám, ale také v taktice zacházení s islámem s ohledem na hloubku jeho zakořenění jakožto 

náboženství v sociálně-politické soustavě. Jestliže někteří myslitelé81 zmiňují islám, aby 

přesvědčili veřejnost, že je možno přejímat od Západu a že mezi západním myšlením a 

islámem existují společné body, jiní mají sklony zaštiťovat se islámem a trvají na tom, že 

islám jediný může zaručit uskutečnění pokroku, nikoli tedy přejímání politických a jiných 

principů ze Západu. 

Z intelektuálních směrů "obrody" nejprve poukážeme na to, co učinili pro modernizaci svých 

zemí Muhammad c Alí v Egyptě, emír Bašír ll. v Libanonu, Ahmad Paša Bej v Tunisku, jakož 

i na to, co se dělo v centru osmanského chalífátu, také ovlivněném Západem. Je nám známo, 

jak velký dopad měl dekret sultánského paláce "Gi.ilhane HatH ~erifi". Toto stanovisko 
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zastávali zvláště první myslitelé epochy "obrody" jako byl Chajruddín at-Túnisí či at

Tahtáwí.82 

Druhý směr byl silně ovlivněn myšlením doby francouzského osvícenství. Není tedy 

neobvyklé, že prohlašuje, že člověk se realizuje jakožto člen společnosti, že správná 

společnost je ta, již ovládá princip spravedlnosti, a že cílem vlády je dobro obyvatelstva.83 

Tito myslitelé vyzývali k nezbytnosti výkladu šan-cy s ohledem na potřeby moderní doby, tj. 

poznáváním moderního světa, a tudíž studiem věd, jež vytvořil lidský rozum. 84 

Touto dualitou materiálního a morálního se myslitelé "obrody" snažili dosáhnout 

hospodářského a společenského rozkvětu, jaký existoval v arabsko-islámské civilizaci, a 

pokroku, jakého dosáhl Západ. Když myslitelé "obrody"přejímají moderní evropské 

koncepce. snaží se je podřídit islámskému myšlení, takovému, jaké bylo kdysi dávno,85 neboť 

v myšlení této první vlny obrozeneckých myslitelů převažuje salafijský charakter, ba dokonce 

názor, že projevy moderního evropského života jsou pouhým znovuobjevením se projevů 

arabsko-islámského života a že oživení těchto projevů zaručí dosažení téhož, čehož dosáhla 

islámská říše, když dodržovala ustanovení islámské šarfy. 

Druhý je směr, jenž se utváří u druhé vlny myslitelů "obrody", což je generace, jež byla 

svědkem praktického ztělesnění koloniálního útoku a jejich zjevného zasahování do 

záležitostí Osmanské říše. AI-Afghání a Muhammad Abduh zažili útlak a útisk ve jménu 

modernizace a vyvedení starého světa z jeho barbarství. Asi nejdůležitější myšlenkou, na níž 

se soustředil al-Afghání ve svých představách o náboženském oživení, byl fakt, že 

nepovažoval islám pouze za náboženství, ale také za civilizaci. Cílem činů člověka není tedy 

jen služba Bohu, ale také vytvoření lidské civilizace rozvinuté ve všech svých aspektech.86 Je 

známo, že al-Afghání vydával ve spolupráci s šejchem Muhammadem Abduhem noviny "al

curwa al-wuthqá" (Nejpevnější pouto), které si vzaly na svá bedra úkol oživení čistého islámu 

spojujícího šan-cu a rozum ve službě budování islámské obce. Islám je dle chápání Abduha a 

al-Afgháního schopen vstřebat západní civilizací a také jí konkurovat a soutěžit s ní, bude-li 

znovu oživen a bude-li otevřena brána idžtihádu tak, aby byla rozumu přiznána hodnota, již 

postrádal po celou dobu úpadku. Tento osvícený islám je schopen chránit muslimy před 

vlivem cizího zasahování ve jménu modernizace a rozvoje. V případě zpochybnění vlastní síly 

muslimů na jedné straně či síly jejich myšlenkového a civilizačního odkazu na straně druhé, 

se muslimové uchylovali k islámu zbožných předků (as-salaf as-sálih). 

Třetím proudem je myšlenkový směr žáků al-Afgháního a Abduha. Dvojí představa o 

politickém a civilizačním směrování novin "al-cUrwa al-wuthqá" přivedla jejich žáky 

k zaujetí dvou vzájemně si odporujících a zápasících stanovisek. Těmito dvěma směry byly 

salafijský či fundamentalistický směr al-Manáru a opačný, sekulární směr, jenž vedl boj za 

prosazení sekularismu.87 Není naším zájmem zabývat se touto otázkou do podrobností, ale 
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podotkněme, že tato dualita v arabském myšlení mezi islámským salafijským 

fundamentalistickým proudem a modernizačním proudem platná od počátku 20. století až 

dodnes je stále v arabském myšlení přítomna. Moderní arabské myšlení nemohlo zůstat 

uchráněno před touto dualitou, neboť bylo od začátku postaveno na spojení modernity, 

identity a břemena intelektuálního dědictví meziválečné doby uplynulého století, což - za 

čtvrté - přivádí mnoho myslitelů k nezbytnosti rozhodnout se mezi těmito dvěma proudy, na 

něž se rozštěpilo moderní arabské myšlení, tj. mezi zatvrzelým islámským fundamentalismem 

a extrémistickým sekularismem. Zodpovědnost za volbu je těžká a má civilizační dopad. 

Proto se myslitelé uchýlili navenek k jistému synkretismu, ve skutečnosti se však přiklonili 

k jednomu z obou směrů. Část myslitelů nakloněných škole Muharnrnada Abduha, a přesto 

preferujících westernizaci, dovolila vzniknout generaci intelektuálů nazývaných sekulární 

islamisté či islámští sekularisté.88 

Náš výklad směrů, jimiž se ubíralo myšlení "obrody", má za cíl vymezení ideového rámce, 

jehož se týká naše studie. 
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II. KAPITOLA 

SOCIÁLNÍAINTELEKTUÁLNÍKOŘENYSOUDOBÝCHISLÁMSKÝCH 

REFORMNÍCH SMĚRŮ 

Rozhodneme-li se studovat tuto problematiku, narazíme na jisté typické názory a hypotézy, 

jež plní stránky děl mnoha badatelů a historiků, zejména zabývajících se islámskou mystikou. 

Ty se nicméně točí kolem dvou základních os: První je výklad fenoménu islámské mystiky a 

druhou je vymezení zdroje, z něhož se islámská mystika napájela, její kořeny a teorie. 

Podíváme-li se pozorně na "souboj" názorů a hypotéz týkajících se vzniku islámské mystiky, 

narazíme na typický jednostranný pohled. Někteří vidí kořeny mystiky - v jejích nejrůznějších 

formách, stádiích a etapách - ve vnějších vlivech jako je křesťanství, zoroastrismus, 

hinduismus apod., 1 zatímco jiní shledávají kořeny mystiky v islámském zdroji, jehož 

základem je uctívání Boha a askeze, a to zejména v počátcích jejího vzniku.2 Další badatelé 

spatřují kořeny mystiky v islámském zjevení a považují jí za podstatný aspekt tohoto 

zjevení.3 

Podle našeho názoru upadli všichni tito výše zmínění badatelé do omylu, a to jak ti, kteří 

spojovali mystiku se samotným islámem coby náboženstvím od Boha, tak ti, kteří ji dávali do 

souvislosti s vnějšími vlivy, náboženskými nebo sektářskými. Všichni tito autoři totiž 

opomenuli historické, ekonomické, sociální a politické okolnosti, jejichž ideovým odrazem se 

fenomén islámské mystiky stal. Zanedbání tohoto zásadního aspektu v nás vyvolává dojem, 

že existence islámských mystiků souvisí výhradně s náboženstvím, jež vyznávají, či 

s vnějšími duchovními vlivy, které se k nim mohou nějakým způsobem dostat. 

Fenomén islámské mystiky je nepopíratelnou historickou realitou. Je produktem sociální 

reality. Musíme se vyvarovat toho, abychom také my upadli do jednostranného nahlížení na 

fenomén islámské mystiky. Je potřeba mít na zřeteli skutečnost, že proces duchovní aktivity 

člověka, proces myšlení a kulturní formování obecně - v jeho nejrůznějších formách a 

projevech -jsou komplikované procesy a nelze je zjednodušovat. Proto podotýkáme, že tento 

proces je sice v zásadě, a to ať už svým vznikem či svým vývojem, produktem sociálních 

poměrů, má však svou vlastní, poměrně nezávislou, vnitřní logiku, jež se projevuje během 

rozličných interakcí. Chtěl bych tedy říci, že vnitřní logika tohoto komplikovaného procesu se 

může někdy pohybovat směry, jež nijak nesouvisejí se sociální realitou. 

Prvotní existence islámského mystického hnutí souvisí s počátky asketického hnutí během 

prvního století hidžry, kdy se objevily osobnosti, jež si pro sebe zvolily cestu askeze v jejím 

pasivním chápání, tedy cestu izolace od veřejného politického a společenského dění,4 tj. 

omezení aktivit na uctívání Boha. Je třeba si uvědomit, že takovýto postoj nebyl osobním 
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aktem izolovaným od událostí ve společnosti a tehdejší doby, ale byl důsledkem těchto 

událostí. Lépe řečeno, tyto asketické osobnosti představovaly společenský fenomén 

vyjadřující pasivní politický postoj vůči všem událostem. Oni nežili izolováni, ale byli 

v centru bouřlivého společenského života.5 

My nicméně musíme rozlišovat dva přístupy spojené s tímto fenoménem. Prvním z nich je 

cesta druhů Prorokových, jež se vyznačuje etickým charakterem omezeným na dodržování 

skromného životního stylu. Druhý z přístupů se vyznačuje zcela odlišným charakterem, jenž 

má náboženskou formu, nicméně jeho podstata je socíálně-politická. Je reakcí na všechny 

nebezpečné krvavé události a za sebou následující střety, k nimž docházelo od smrti třetího 

pravověmého chalífy cUthmána. Domníváme se, že náplň tohoto přístupu či cesty má své 

počátky nejprve v pasivním nihilistickém obsahu.6 To však netrvalo dlouho. Fenomén 

asketismu se začal šířit v jiné formě, jejímž obsahem byla opozice proti stávajícím sociálním a 

politickým poměrům tváří v tvář útlaku Umajjovců a rostoucí sociální diferenciaci. Ignaz 

Goldziher říká, že "sklony k askezi souvisely s revolucí proti stávající moci", a že se mnoho 

muslimů "na protest proti způsobu vlády a režimu, jež odmítali, uchýlilo k izolaci a askezi".7 

K tomu lze dodat, že se asketismus v té době vyznačoval postojem jasného odmítnutí 

společenských a politických poměrů za vlády umajjovské dynastie. To za prvé. Za druhé, 

vnější projevy tohoto fenoménu spočívají v přerušení vyvíjení jakýchkoli společenských 

aktivit a ve výhradním věnování se náboženským kultovním povinnostem a pociťování 

strachu a neustálých obav z důsledků "hříchů", s doprovodnými snahami o vykoupení se 

z těchto hříchů mimo rámec čistě náboženské praxe formou vyjádření upřímného názoru na 

události, formou účasti v ozbrojených povstáních proti krvavému systému vlády či formou 

zachování loajality vůči nejzarputilejším protivníkům Umajjovců až na úroveň vystavování se 

smrti. Historické knihy nám poskytují mnoho přfkladů toho, co asketi činili. 

Rád bych nicméně obrátil pozornost na skutečnost, že politické a společenské kořeny 

asketického hnutí v této době souvisely s intelektuálnfm hnutím tehdejší společnosti, tedy že 

askeze nebyla pouze procesem chování, ale že měla také myšlenkový základ vycházejícf 

z vlivů, jež přinesla politická a sociální realita. Je tedy nezbytné, abychom v rámci 

historického vývoje asketismu na něj nahlíželi skrze jeho vnitřní dynamiku, jíž se vyznačuje 

každý proces intelektuální aktivity. Asketické hnutí v sobě neslo zárodky nových 

směrů pohledu na život a bytí a interpretace islámských textů pro vymezení nového postoje 

k šar{e a k četným islámským koncepcím, a také pro objevení nových zdrojů poznání a pro 

nový pohled na postavení člověka ve světě. Nás v tuto chvíli zajímá, že toto zárodečné 

stádium se fenoménem asketismu pohnulo a myšlenková semínka začala růst a rozvíjet se 

v chování asketů a v jejich raných mystických vizích. 

Islámská mystika jakožto filosofické hnutí má teoretický základ, na jehož počátku stojí idea 

dosažení poznání prostřednictvím odstranění závoje smyslového vnímání (kašf), prozřením 
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(mušáhada), osvícením (išráq) či intuicí (hads): "Kdyby mi byla odňata přikrývka, má jistota 

by se nezvýšila. "8 Vidění by tedy nijak nezvýšilo jeho jistotu. Tento raný mystický názor 

poukazuje na teoretický základ mystického poznání, jenž je čistou vírou a jehož zdrojem je 

emocionální entusiasmus, jenž ovládal Prorokovy druhy a následnou generaci muslimů 

v době úplných počátků islámu. Pokud jde o praktický prostředek k dosažení tohoto cíle, tak 

jím bylo chování postavené na "boji" či úsilí (mudžáhada) duše, tj. přípravě duše na možnost 

nejsilnějších bolestí a kontrolu jejích tužeb po smyslových radostech. Na tomto základě byly 

postaveny všechny mystické systémy a tradice. Tady jsou počátky skutečného vztahu 

spojujícího asketismus v jeho historickém významu s islámskou mystikou. Kromě výše 

zmíněného vztahu existuje jiný vztah, jenž lze nazvat "teoretickým", tj. postoj asketismu k 

pozemskému a posmrtnému životu a spojení správnosti askeze s nenávistí vůči pozemskému 

světu, v němž je počátek každého hříchu, zatímco v askezi je počátek každého dobra a 

poslušnosti, jak řfká at-Túsí.9 Tyto asketické soudy byly jádrem metody "interpretace", již 

užívali islámští mystikové, tj. kategorie "vnějšího" (záhir) a "vnitřního" (bátin), jež otevřela 

mystice široký prostor pro opozici vůči oficiálnímu učení o dogmatu a šar{ e. 

Ve druhém století hidžry nelze pozorovat žádnou podstatnou změnu ve fenoménu asketismu, 

tj. že by se asketismus v jeho prostém chápání změnil v súfismus v jeho teoretickém 

filosofickém chápání. Z hlediska obsahu nepřestává mít tradiční charakter askeze obecně, tzn. 

že nedosáhl stádia změny v teoretickou mystiku. Panuje tedy jistá stagnace, již lze nazvat 

,,historickou kontinuitou" a jíž máme na mysli zastavení růstu a vývoje. 

Nicméně tento fenomén se začal oddělovat od zdroje své existence, tzn. že jeho sociálně

náboženská dimenze začala ustupovat do pozadí a objevila se jeho náboženská dimenze 

čerpající z přirozenosti své formy, jíž se vyznačoval jakožto fenomén chování. Náboženská 

stránka asketismu tedy začala převažovat nad sociálně-politickou stránkou, jež byla základem 

jeho existence. To mělo několik důvodů. Jedním z důvodů byla skutečnost, že izolace od 

událostí politického zápasu či od všech praktických společenských aktivit narušila kontakt se 

sociální realitou, a dokonce narušila spojení s praktickou stránkou islámu samotného. 

Výsledkem tohoto chování byla absence sociální vize, tedy ztráta schopnosti oněch asketů 

zasahovat do událostí a jevů probíhajících v jejich společnostech. Asketové byli neustále 

ponořeni do náboženských rituálů, v nichž přeháněli, a to je odvádělo do zvláštního světa 

s vlastní skrytou logikou své dynamiky. 

Dalším z důvodů je skutečnost, že vývoj a komplikovanost sociálního a politického zápasu 

v umajjovské společnosti přivedly ony askety k tomu, aby se stali jednou ze stran tohoto 

zápasu. Oni však nebyli schopni vyjádřit společenský postoj, jež by odpovídal těmto 

okolnostem, protože ty kvůli své komplikovanosti začaly vyžadovat vyšší výraz intelektuální 

úrovně, jenž by nebyl pouhou opozicí, odmítnutím, loajalitou či přijetím atd. Nyní bylo 

potřeba zaujmout "ideologické stanovisko". 
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Přesto začal do "historické kontinuity" asketismu pronikat vnitřní pohyb, jenž byl však skrytý 

a pomalý. Jedná se o užití poznání v koncepci askeze. Je to pokus, jenž začal tlačit askezi 

mimo její úzký, uzavřený rámec, až dosáhl úrovně její přeměny a zapojení na poli zostřujícího 

se ideologického zápasu. 10 Sotva se druhé století hidžry přiblížilo svému konci, dostal se 

asketismus na hranice súfismu. Stopy tohoto jevu lze zaznamenat při vzniku některých 

mystických koncepcí u mnoha osobností, jako byla naph'klad Rábica aVAdawíja (z. 185 h.) a 

koncepce "Boží lásky" či Macrúf al-Kúfí (z. 200 h.) a koncepce "mystického poznání" 
(macrifa).tt 

Jak jsme již zmínili, asketismus se v závěru druhého století hidžry snaží překročit svůj rámec 

týkající se čistě jen chování a vymezit si rámec, v němž jsou chování a teorie v interakci, tj. 

aby vstoupil do stádia, v němž již islámská mystika prodělala podstatnou proměnu. Má svou 

ideovou stránku, jež je jednou z forem společenského vědomí za určitých historických 

podmínek a okolností, a má svou sociální stránku, jež je zvláštní formou reality vědomí, což 

znamená inklinaci súfismu k tomu, aby se stal vyjádřením ideologického postoje, poté co byl 

na počátku své asketické etapy vyjádřením postoje politického. 

Dva hlavní charakteristické rysy vtiskly svou povahou pečeť cabbásovské době a evidentně se 

v ní odrazily. Je to filosofická stránka a stránka ideologická, jež jsou považovány za důležitý 

historický úvod pro studium "islámské mystiky" v této epoše, tj. ve třetím století hidžry, kdy 

začaly historické okolnosti dozrávat pro uskutečnění ideologické změny. Tyto okolnosti 

připravily arabské filosofické myšlení pro změnu jeho postavení, kdy bylo součástí 

muctazilovské spekulativní dogmatiky (kalám), tzn. pro osamostatnění arabského 

filosofického myšlení a získání vlastní pozice nezávislé na spekulativní dogmatice.12 Zmínku 

si zasluhuje skutečnost, že když se arabské filosofické myšlení vydalo svou cestu 

k nezávislosti na spekulativní dogmatice, zaznamenalo dva jevy, jež spojuje jeden obecný 

rámec, tj. rámec filosofický. Tyto dva jevy jsou: fenomén filosofie jakožto vědy, jež se opírá o 

racionální pohled pro dosažení poznání, a fenomén teoretického súfismu jakožto vědy 

opírající se o subjektivní kašf(osvícení, odstranění závoje smyslového vnímání). 

Aby mohly být vymezeny teoretické základy filosofie súfismu, tj. základní kategorie a 

koncepce, jež jej zahrnují do rámce filosofického hnutí, a abychom nalez1i základnu, o níž se 

budeme opírat při vymezování role islámské mystiky v uskutečnění ideologické změny, jež je 

předmětem našeho zájmu, a abychom omezili výzkum na sféru toho, co je podstatné, je 

potřeba podotknout následující. V první řadč je to otázka poznání, jež představuje společné 

pojítko mezi různými jevy arabsko-islámského myšlení a jeho projevy, nehledě na zvláštnosti 

v něm obsažené, jimiž se liší každý jednotlivý fenomén arabsko-islámského myšlení od jiného 

v rámci téhož společného pojítka. Základním tématem poznání je Bůh. Centrem tohoto tématu 

je jedinost Boží, tj. tawhíd, a skutečnost, že skutečná povaha Boha, tj. jeho podstata (máhija) 
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není uchopitelná lidským chápáním. Člověk o Bohu chápe, že existuje, že je jeden a že je 

svou jediností absolutně prost sobě rovnému či sobě podobnému. 13 

Druhou otázkou je kategorie vnějšího (záhir) a vnitřního (bátin), tj. symbolický výklad 

(ta 'wíl), což je součástí súfijské teorie poznání či výsledkem, k němuž dospěla teorie poznání. 

Islámská mystika použila koncepce "vnějšího" a "vnitřního" při práci s texty islámu, jež jsou 

pro muslimy posvátnými, tj. s Koránem a sunnou, aby tyto texty podřídila obsahu, jenž je 

v rozporu s islámskou teorií poznání, a to tvrzením, že tyto texty nesou dva aspekty významů, 

vnější, určený prostým muslimům, a vnitřní, esoterický, určený elitě, jíž jsou v očích súfijů 

oni sami, tedy elita lidu Božího, jimž byla svěřena tajemství esoterické vědy uložené 

v Koránu a hadíthech. 14 

Další otázkou je postoj k šar(e. Stanovisko k této otázce je zřejmé, nicméně je potřeba jasně 

vymezit tento postoj na základě filosofické teorie súfismu. Filosofický postoj mystiky k šan-ce 

se opírá o postoj k teorii poznání. Poté co koncepce poznání začala přímo spojovat mezi 

Bohem a člověkem prostřednictvím vnitřního vidění (srdcem), shledáváme, že ruší jakékoli 

zprostředkování, což znamená porušení myšlenky Jedinosti Boží a ve svém důsledku zrušení 

absolutního oddělení mezi Bohem a člověkem, takže člověk není schopen pochopit Jedinost 

Boží. To samozřejmě vede k závěru, jehož podstatou je, že skutečnost, že mystická teorie 

poznání porušila toto oddělení mezi Bohem a člověkem nezbytně znamená porušení šan...cy 

jakožto prostředníka, jenž toto oddělení realizuje. 

Skutečnou dimenzí tohoto závěru je odmítnutí samotného společenského řádu. Tímto chtěli 

islámští mystikové zbořit zeď oddělující Boha a člověka (šan...cu) a to znamená, že chtěli zbořit 

zeď mezi lidmi, tedy mezi těmi, kdo stáli na vrcholu společenského řádu a zbytkem 

společnosti, protože šar~a byla ideologickou oporou tohoto řádu a na jejím základě bylo lidu 

vládnuto despoticky. Takto chápeme revoluční ideologický obsah filosofie súfismu. 

Problémem súfismu zůstává, že zachovávají ideu Boží jedinosti v jejím absolutně 

neantropomorfním významu, přestože jejich teorie poznání stanoví přímé navázání vztahu 

člověka s Bohem. Tímto postavili koncepci Boží jedinosti na neřešitelně rozporuplném 

základě, protože absolutní neantropomorfismus je v rozporu s každým přímým vztahem 

s Bohem, protože ten tento neantropomorfismus boří. 

Existuje forma súfismu, jež se liší od toho, co jsme výše zmínili. Je to nová struktura, jež 

zahrnuje koncepce, kategorie a termíny, které ještě nebyly součástí mystiky třetího století 

hidžry. U tohoto je potřeba se pozastavit, i kdyby jen stručně. Tento druh mystiky je nazýván 

iluminativní (i§ráqíja), proslavil se jím as-Suhrawardí (z. 587 h.) a byl pokročilým stupněm 

teorie ismácílíje. 15 Při studiu ilimunismu as-Suhrawardího jej shledáme vzorem vzájemného 

prostupování racionalistické filosofie a filosofie islámské mystiky, kromě toho, že toto 

prostupování zahrnuje staré východní a řecké filosofie. To vše se však děje v rámci obecného 

islámského rámce. 
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Doba as-Suhrawardího (6. století hidžry) se vyznačovala zesílením teroru vůči filosofickému 

myšlení, jehož prapor nesl Abú Hámid M. al-Ghazzálí (Algazel), a také existencí nového 

protikladu v politické sféře, jenž se vytvořil v důsledku křižáckých válek. Tato doba se také 

vyznačovala rozpory mezi muslimskými arabskými vládci navzájem, a to ve formě krvavých 

střetů, nehledě na krizi islámského společenského řádu, jež se vyhrotila spočívajíc v slabosti 

převládající formy výroby a výrobních vztahů, což vyvolávalo řadu povstání. Ta ovšem 

nevedla ke změně sociální reality, což se odrazilo ve stavu beznaděje, že by se mohla změnit 

sociální realita plná materiálního i duchovního utrpení většiny společenských skupin. Toto 

zoufalství se netransformovalo v pozitivní revoluční myšlení, ale transformovalo se v pasivní 

nihilistické myšlení, jež vedlo k odmítnutí materiálního světa a upnutí se k transcendentální 

existenci, jejíž prvky byly sesbírány z předešlých světových filosofií. Lze říci, že toto je 

základní reálná dimenze mystického světa iluminace, jenž byl dovršen as-Suhrawardím. 

K význačným charakteristikám iluminativního světa patří jeho existenciální a gnostická 

povaha. Světlo je principem existence celého světa. Nejprve emanuje ze "Světla světel", což 

je Bůh, potom klesá stupeň za stupněm až na svůj nejnižší konec. Každý stupeň je světelnou 

existencí, ale je o úroveň nižší než stupeň předešlý. Tento princip má dopad na všechny 

zásadní otázky, jež utvářejí jeho zvláštní systém. Jedná se o otázky postoje k materiálnímu 

světu, proroctví, šan-ce a také věčnosti světa, pohybu a času. 

V historii islámského mystického myšlení je pojem "Jednoty Bytí" spojován se jménem Ibn 

c Arabího (z. 638 h.) a našel si místo v jeho škole jakožto termín i filosoficko-mystický obsah. 

Je potřeba rozlišovat mezi koncepcí ,Jednoty Bytí", jíž přejímá dialektický materialismus, a 

jinou koncepcí typickou pro idealistické filosofie. Není pochyb o tom, že tato koncepce u Ibn 

c Arabího kolísá mezi objektivním idealismem a idealismem subjektivním, 16 nicméně 

převažující tendence směřuje k subjektivnímu idealismu. Domníváme se, že se k této 

koncepci uchýlil proto, aby vyřešil problém vnitřní rozporuplnosti, jímž trpěla súfijská 

koncepce Boží jedinosti. neboť tato rozporuplnost přivedla mystiku k dilematu - buď za 

hranice islámu nebo mimo samotnou mystickou praxi. Proto se Ibn c Arabí snažil obrátit 

k nové koncepci Boží jedinosti, aby vyřešil toto nepříjemné dilema. Shrneme-li to, chce říci, 

že Bůh si přál zjevit se světu prostřednictvím svých jmen, ne prostřednictvím své podstaty. 

Člověk byl první, jehož prostřednictvím se Bůh projeviL Je tedy základem světa. 17 To 

znamená, že tato existence počínající od člověka je jen určitou formou existence Boží a že 

spojení Boha se světem je jen spojením Božích jmen s Jeho podstatou. Tato existence je cílem 

Boha, aby v ní spatřil sám sebe. Existence světa je věčně stará a člověk je nejlepším ze všech 

stvoření. 

Podle teorie "Jednoty bytí" u Ibn c Arabího lze vidět rozdíl mezi reálným člověkem a 

"člověkem dokonalým", jen pokud jde o rozdíl ve stupni dokonalosti. Podle našeho názoru se 

Ibn cArabímu nepodařilo vyřešit rozporuplnost na niž jsme poukázali, přestože "hlásal 
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Jednotu bytí", protože existuje rozpor v jeho postupu řešení, jenž zaznamenal Muhammad aš

Šírází, nazýVaný Mullá Sadrá. 18 Tento rozpor ponechal Podstatu Boží v její absolutní 

vyvýšenosti, neboť učinil z vnější existence existenci jmen Božích a jeho atributů bez 

"Podstaty". Nezastával tedy úplnou jednotu bytí. Je tedy potřeba objasnit vztah "Podstaty" a 

"jmen" či atribitů. Také můžeme zaznamenat nesoulad mezi výrokem o odedávné věčnosti 

světa a výrokem o jeho vzniku, a to v mnoha textech lbn c Arabího, což odráží nesoulad mezi 

objektivní vizí nezávislou na jeho vědomí, v níž se odráží reálný základ, a subjektivní 

idealistickou vizí, jež je pokřivením realistické vize. 19 Co se týče problematiky člověka, jež 

zaujala zásadní a významné místo u lbn c Arabího, jak jsme již zmínili, učinil člověka 

základem světa, když nazval svět "největším člověkem". To je evidentní ze skutečnosti, že se 

představitelé filosoficko-mystického myšlení zabývali skutečnou reálnou otázkou člověka ve 

společnosti, jež je jejím určitým odrazem. Odsud začal obraz člověka v tomto učení nabírat 

toho skrytého významu, jenž jej povyšuje na stupeň "imámství" či "proroctví", což má být 

náhrada za jeho strádání a snášení všech forem ponížení, opovržení a útlaku v sociální realitě. 

Ideologický obsah súfijského učení byl ve skutečnosti pouze vyjádřením tohoto problému. 

OTÁZKA BRATŘÍ ČISTOTY 

Důležitou otázkou, které je potřeba se v této studii dotknout, je to otázka "Bratří čistoty". 

Nechci se na tomto místě zabývat spory obklopujícími vznik tohoto spolku, důvod jejich 

pojmenování a také traktáty jim připisované. Stačí, když zde poukážeme na skutečnost, že se 

moderní studie téměř shodují na existenci vztahu mezi touto organizací, jejich traktáty a 

ismácílíjou. 20 

Vrátíme-li se k traktátům Bratří čistoty a jejich obsahu, odhalíme evidentní vztah mez1 

filosofickými principy, na nichž byla tato organizace založena, jakož i základy organizace jí 

uskutečňované a mezi ismácílíjou a jejich organizačními základy. Samozřejmě že 

neshledáváme úplnou podobnost a nelze tedy toto sdružení považovat za čistě ismácílijskou 

organizaci. Důvod tohoto je velice zřejmý. Ismácílíja, jak jsme již dříve poukázali, existovala 

dávno před Bratry čistoty a měla pokročilou organizaci, jejímž prostřednictvím uplatňovala 

svůj vliv na poli politického a ideologického boje. Proto lze říci, že fenomén Bratří čistoty se 

stal, co se jejich organizačního uspořádání týče, přímým odrazem organizačních zkušeností 

hnutí ismácílíje. 

Pokud jde o praktickou činnost Bratří čistoty, můžeme říci, že se omezovala na jejich 

zaměření na vytvoření encyklopedického díla, což, jak se zdá, trvalo dlouhou dobu a ovlivnilo 

do velké míry jejich aktivity. Padesát traktátů a jeden shrnující traktát, na nějž poukázal al

Tawhídí,21 jasně ukazují na programovou práci, taktiku a strategii, použijeme-li moderní 

jazyk. Strategie Bratří čistoty vychází z opozice vůči cabbásovskému chalífátu a vůči 

koncepci šart:y, na níž byla založena oficiální ideologie cabbásovského chalífátu. Proto se 

organizace Bratří čistoty snažila o vybudování nového státu pro společnost, opírajícího se o 
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novou filosofii otevřenou každému zdroji poznání, všem náboženstvím, školám a filosofiím, 

různým národnostem, jazykům a lidským rasám.Z2 V této jejich filosofii spočívá ideologie 

této společnosti postavené na novém základě. Co je však sociálním obsahem, jenž je 

základem této ideologie? 

Bratří čistoty formulovali ve svém encyklopedickém díle ar-Rasá'il (Traktáty) úplný plán 

předkládající dvě základní otázky: první z nich je postoj k existujícímu státu a jeho ideologii a 

druhou definování alternativy k tomuto státu i jeho ideologii. Tato alternativa byla však 

dlouhodobá, a proto jsme zvolili označení "strategie". V rámci tohoto strategického procesu, 

jenž má dvě fáze teoretické boření a budování, si Bratří čistoty stanovili metodu svého 

postupu směrem k jejich úkolům a cílům. Lze tedy říci, že provozovali uvědomělou taktickou 

činnost. Traktáty začaly etapou manévrování v jednání s těmi, k nimž byla výzva namířena a 

již byli ještě na nízkém stupni chápání této výzvy. Tato etapa počítala se všemi jejich 

zděděnými přesvědčeními a ideologickými a sektářskými zaměřeními, jichž nabyli 

v souvislosti s povahou převládajícího tyranského způsobu vlády a v souvislosti 

s převažujícím charakterem společenských vztahů. V souladu s touto skutečností podnítili 

Bratří čistoty zahrnutí jejich programové činnosti, jež se spíše podobala vnitřnímu 

organizačnímu řádu požadujícímu poskytování prvotních znalostí začátečníkům,23 které oni 

ve svých myslích konfrontují s pochybami o náboženských a sektářských dogmatech a 

základech oficiální ideologie, jenž se k nim dostaly. Zároveň je konfrontují se svou 

zvídavostí, aby se seznámili s tím, co je vzdálenější záležitostem výzvy než ty prvotní 

vědomosti. Takto se metody výuky zvyšovaly etapa za etapou v souladu s tím, jak na žebříčku 

stoupali ti, k nimž byla výzva namířena. 

Vrátíme-li se k sociálnímu obsahu ideologie Bratří čistoty, nalezneme obraz zcela odlišný od 

ideologického obsahu súfijské filosofie. Nové je zde stále větší a větší přiblížení sociální 

realitě. Dokonce je to vymezení věcí způsobem, jenž spojuje kontemplativní myšlení s jasnou 

představou materiálních podmínek společnosti. Toto je důležitý krok, protože odhaluje 

existenci objektivního vztahu mezi materiálním vývojem společnosti a jejím vývojem 

kulturním, jehož stopy vystoupaly ze skryté kvantity ve viditelnou kvalitu. 

To vyvolává zásadní otázku, zejména co se týče arabsko-islámské filosofie, jíž je otázka 

vzájemné provázanosti této filosofie se starými filosofiemi, a z nich především s filosofií 

řeckou. Moderní studie24 filosofie Bratří čistoty - jak arabské, tak orientalistické - vykládají 

tento fenomén "eklekticismem" (intiqá 'íja) či "synkretismem" (tawfíqíja) nebo (talfíqíja). 

Podle našeho názoru je však tato otázka širší, protože se jedná o obecný objektivní fenomén, 

nikoli o individuální specifické incidenty. Je to jedna z forem zacházení s výtěžkem lidského 

poznání, s nímž se do té doby mohla arabská kultura spojovat. Kvůli objektivním sociálním 

faktorům si tento proces vyžádal vznik konkrétní formy pro nakládání s rozmanitým 

výtěžkem z ostatních kultur Arabů. To je zřejmé, neboť arabsko-islámská filosofie 
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interagovala s východními filosofiemi a filosofií řeckou, také řecko-římskou, díky historické 

situaci, jíž se vyznačovaly společenské vztahy v arabsko-islámské společnosti ve středověku. 

Na základě předcházejícího výkladu můžeme říci, že došlo ke změně v ideologickém obsahu 

filosofie Bratří čistoty, porovnáme-li ji s ideologickým obsahem filosofie islámské mystiky. 

Je však také potřeba poukázat na prvek společný oběma obsahům, jímž je esoterická (bátini) 

interpretace šan<y, což vede k jedinému důsledku. jímž je míněno odmítnutí teoretického 

základu ideologie společenského řádu chalífátu. šan<a v pojetí státu je tím teoretickým 

základem samotným, což znamená, že šarfa je jediným pevně daným prostředníkem mezi 

Bohem a člověkem. Súfismus i Bratři čistoty odmítli jedinost tohoto prostřednictví i jeho 

neměnnost. 

Chceme-li zmínit důvody, které odlišily Bratry čistoty od súfismu jejich pokrokem na poli 

ideologického zápasu, je to jejich evidentní spjatost se společenskou realitou, jež vyvedla 

tento zápas z pouhého ideového rámce, aby nabyl přímého sociálního obsahu. Tento jejich 

pokrok vůči súfismu má, i přes identické historické okolnosti, své kořeny ve spojení "Bratří 

čistoty" s aplikovanými vědami, jak je nám zřejmé z "Traktátů, a dále v izolaci súfismu od 

sfér společenských aktivit a ve skutečnosti, že kontemplativní myšlení si vyžádalo veškerou 

jejich energii. 

Sociální obsah učení Bratří čistoty můžeme shrnout do následujícího: 

1. Odmítali myšlenku úsilí o čistotu člověka a jeho posmrtné štěstí prostřednictvím izolace 

od společenských aktivit, jež mají za cíl dobro pozemského života. Oni dokonce tyto 

aktivity označují za základ takového úsilí. Uvědomují si, že každá aktivita člověka má 

sociální charakter. "Sám jsi schopen žít jen nešťastný život, příjemného života nalezneš 

jen ve spolupráci s obyvateli města a dodržováním šarfy."25 

2. Jelikož Bratří čistoty potvrzují sociální charakter aktivit člověka, potvrzují také hodnotu 

práce a sociální charakter cílů práce. Dělbu práce ve společnosti označují za základ jejího 

pokroku a blaha. Také stanovují materiální stimuly jakožto základ pro vykonání práce a 

jejího zvládnutí. Kvůli dosažení "dobrého života je nezbytné osvojit si nejrůznější 

dovednosti a člověk jich nemůže dosáhnout všech."26 

3. Bratří čistoty uložili své sebrané encyklopedické poznatky ve svých traktátech,27 aby byly 

všechny tyto poznatky nejrůznějších druhů a úrovní dostupné různým společenským 

skupinám bez jakékoli diskriminace mezi nimi. Snažili se rozšířit tyto poznatky mezi co 

nejširší okruh veřejnosti a dokonce v samotných traktátech stanovili způsob, jak je sdělit 

lidem. V souvislosti s těmito skutečnostmi shledáváme, že obeznámení široké veřejnosti 

s vědeckými poznatky bylo jedním z cílů Bratří čistoty, vedle cíle politického. Vzdělávání 

v otázkách týkajících se propagandy, jež měly charakter sektářský a politický, má 
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ideologický význam s otevřeným sociálním obsahem. Je to ideologická aktivita stavějící 

se proti ideologii tehdy převládajícího systému vlády, proti níž se Bratří čistoty snaží 

bojovat ze dvou stran. Za prvé proto, že je nástrojem zastírání vědeckých poznatků 

prostému lidu a snaží se je omezit na nejvyšší vrstvy, zejména loajální státu. Za druhé 

proto, že posiluje tyranii systému, podporuje jeho absolutní nadvládu, jež neakceptuje 

námitky ani diskusi, a zakazuje myšlenky osvobozené od koncepcí oficiálního myšlení a 

toho, co akceptovalo. Historie nám představila "Bratry čistoty" jako jeden z konkrétních 

při1dadů, a to prostřednictvím jejich nejasné tajné pozice a opatrných formulací, jež 

použili, takže se jejich myšlenky objevily zaobalené jednou v symbolech a hádankách, 

jindy v univerzálních náboženských heslech týkajících se několika aspektů. Důvod tohoto 

je znám, je to jejich strach o své životy a myšlenky na jedné straně a snaha otevřít cestu 

své ideologii a svým poznatkům k myslím co nejširší veřejnosti na straně druhé.28 

4. Bratří čistoty vycházejí ve své sociální filosofii objektivně ze spontánní třídní teorie. 

Tento jejich třídní postoj je zřejmý, vezmeme-li v úvahu historickou situaci, jíž máme na 

mysli historickou situaci uvědomění ve středověku ve společnosti, jíž vládne společenský 

řád plně ovládaný jeho teologickou ideologií. Je přirozené, že se třídní poměry jejich 

společnosti nějak odrazí v celé jejich filosofii a ideologickém postoji. Důležité však je, že 

vnější (záhir) význam textů, v nichž se odráží tyto třídní poměry, působí dojmem, že 

s touto situací souhlasí a stvrzují jeho formu, jež je v souladu s ideologií vládnoucího 

režimu. To lze spatřit v souvislosti s představami o budování "jejich města", ideální 

společnosti, na níž bude vybudován "stát dobra" a v souvislosti s tím, jak si představují 

jeho třídní uspořádání. 29 

Vysvětleme si tuto skutečnost. Za prvé, nelze po Bratrech čistoty chtít, aby překročili svou 

dobu či hranice tehdejších historických poměrů. Historický obraz třídního uspořádání těchto 

společností je týmž obrazem, jejž odrážejí Bratří čistoty, a nelze po nich žádat obraz jiný. Za 

druhé, politický systém postavený na vlastnictví je neoddělitelnou součástí téhož obrazu a 

týchž sociálních poměrů. V tomto případě také nelze po Bratrech čistoty chtít, aby si 

představovali jiný politický systém, o němž tehdejší doba ještě nemčla ani ponětí, a to 

z důvodu objektivních historických okolností, jež samy nebyly připraveny vložit toto pojetí do 

vědomí tehdejších myslitelů. 

To, čím se vyznačuje třídní obraz, ba dokonce ideologie v systému Bratří čistoty, je totéž, 

čímž je vymezována jejich třídní pozice: Bratři čistoty ustanovili vládu "přání a vůle" a ta je 

vyšší než vláda "rozkazu a zákazu", jež náleží králům. Vložili ji do rukou filosofů a mudrců. 

Jedná se tedy o pokus odnětí absolutní moci z rukou "králů" islámské epochy, tedy chalífů, a 

její svěření do rukou filosofů a mudrců, přičemž tito budou dohlížet na jednání "králů", což 

znamená ideologický střet mezi oběma stranami, jak jsme již dříve naznačili. 
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Postoj Bratří čistoty vůči řemeslníkům,30 tedy třídní základně společnosti, jehož zdrojem je 

jejich pohled na výrobce materiálních zdrojů, je takový, že jsou základní sílou, jež vytváří 

společnosti základnu pro její rozvoj. To je základní podmínkou pro uspořádání "záležitostí 

města", tedy společnosti podle jejich vyjádření a teorie. 

Přejděme k jiné otázce, otázce predestinace a svobodné vůle. Tato otázka byla předmětem 

ideologického střetu mezí chalífátem a svobodnými mysliteli. Otázka predestinace a jejího 

vztahu k vůli člověka byla hlavním tématem arabské filosofie souvisejícím s postojem vůči 

ideologické problematice. A takto můžeme také na tuto otázku nahlížet ve filosofii Bratří 

čistoty, kteří v otázce predestinace následují postoj muctazily a otevřeně odmítají stanovisko 

džahrije (džabr = přinucení), která prosazovala nesmlouvavě deterministický pohled na 

člověka i přírodu. Tento svůj postoj prezentují Bratří čistoty v Shrnujícím traktátu (ar-Risála 

al-džám{ a )31
, což je traktát, jenž nejjasněji vyjadřuje jejich strategii. 

Boží řízení, predestinace (qadar) pro ně znamená, že všechno má své místo v řádu bytí, poté 

co se uskuteční jejich existence, která je v souladu s Božím plánem. Pokud jde o osud (qadá ), 

ten se omezuje na skutečnost, že Bůh ví o věcech předem, že ukládá lidem jen tolik, kolik 

jsou s to rozlišit. Jestli si sami uloží více z toho, co jim zakázal, tak si od něj zaslouží utrpení, 

protože tímto svým skutkem "vyšli z toho, co jim předurčil a stanovil, a odchýlili se od jeho 

nařízení. Opuštění jeho předurčení je hřích."32 

Tento výklad koncepce osudu a predestinace zasévá semínko významu volby člověka v jeho 

činech. B,ratří čistoty předpokládají, že člověk má schopnost před tím, než se mu dostane 

pověření. Tímto vyvracejí to, co hlásá již zmíněná džihrija, že zlé skutky jsou nucené, nikoli, 

že si je člověk volí. Tento postoj můžeme také jasně vidět v jejich traktátu týkajícím se 

"přírodních těles".33 

Postoj Bratří čistoty k rozumu můžeme nalézt ve dvou zdrojích. Prvním z nich je jejich 

výslovné prohlášení o tom, že se opírají o rozum a že jej stavějí do čela jejich spolku. Každá 

organizace či sdružení. "jež chce, aby její záležitosti probíhaly stabilně a její jednání bylo 

rozumné," potřebuje někoho, kdo stojí v jejím čele, aby ji sjednotil a zachoval její řád".34 

Druhým zdrojem informací o jejich postoji k rozumu je jejich způsob řešení otázek 

nastíněných v traktátech. To má několik projevů, jako je např. to, co vyplývá z jejich definice 

lidského rozumu: "je tím, čím se odlišují jeho nositelé [lidé] od ostatních živočichů."35 Jejich 

postoj k rozumu se také projevuje v jejich myšlenkách o zázracích, kde je jim rozum opěrou 

těchto myšlenek, protože odhaluje zákon kauzality mezi věcmi a událostmi a jejich 

objektivními příčinami, o což se Bratří čistoty opírali ve svém chápání významu tohoto 

spojení a jeho vztahu k účinku: "příčina je důvodem stvoření všeho ostatního" a "účinek má 

nutně nějakou příčinu"36 
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Dalším projevem jejich postoje k rozumu je odmítání napodobování (taqlíd) v náboženství, 

pokud neexistují důkazy o správnosti toho, co bylo zděděno v každém náboženství. Opírajíce 

se o rozum promíjejí těm, kteří neopustí "náboženství nebo školu, v nichž byli vychováni a 

k nimž mají blízký vztah, dle jejichž zvyklostí si navykli po celou dobu uctívat Boha a přejali 

je od svých otců a šejchů, aniž by odhalili jejich nepravdu."37 Zde narážíme na metodologický 

přístup, jenž vidí souvislost mezi postojem člověka k různým věcem a reálnými okolnostmi, 

jež toto stanovisko utvářely. 

Ve sféře teorie poznání, přiznávají Bratří čistoty také důležitost smyslovému poznání.38 

Domnívají se, že soudy, k nimž dospívá lidský rozum na základě racionálních principů, patří 

k nejvznešenějším druhům poznání, což je poznání, které si rozum vyvozuje sám nebo jej 

získává.39 

Většina jejich děl týkajících se výkladu světa se daleko více opírá o jejich výzkum 

v přírodních matematických vědách než o teologické poznání. Ačkoli tyto jejich studie byly 

plné omylů a naivních závěrů, nepopírá to jejich vědecké tendence snažící se poznat 

objektivní skutečnosti materiálního světa prostřednictvím racionálních a experimentálních 

postupů. V této souvislosti nesmíme zapomenout na tehdejší historické poměry úrovně 

vědeckého povědomí. 

BRATŘÍ ČISTOTY (ICHWÁN AS-SAFA') A TEORIE POZNÁNÍ 

Od té doby, kdy se objevily první projevy arabsko-islámské filozofie s jejím racionalistickým 

proudem, tj. od doby, jejímž reprezentantem byl Ja'qúb b. Isháq al-Kindí až do doby Bratří 

čistoty, tj. přibližně jedno století, můžeme sledovat, jak se vyvíjela teorie poznání v této 

filozofii. Jestliže se téma poznání omezovalo na poznání Boha či poznání vztahu mezi Bohem 

a světem, ve filosofii al-Kindího nalezneme znalost světa o sobě samém, což znamená, že je 

nezávislá na poznání teologickém (láhútf). Tato oblast nabyla nových dimenzí ve filosofii 

Bratří čistoty a jiných myslitelů a nalezli jsme jeho nové dimenze vertikální, nikoli pouze 

horizontální. 

Je možné, že traktáty Bratří čistoty nepostihují všechny dimenze tohoto fenoménu, nicméně je 

to dostatečné k poznání výrazných rysů fenoménu nového rozšíření otázky poznání. Znamená 

to rozšíření poznání tak, aby zahrnovalo větší prostor pro studium materiálního světa 

nezávisleji na teologických studiích. 

Jaké jsou hranice poznání u Bratří čistoty, jaké jsou zdroje, o něž se opírají, a jaké základy a 

kritéria používají? Domníváme se, že téma zahrnuje poznání Boha a jeho vztahu se světem a 

také otázku vztahu světa k sobě samému s jistou nezávislostí na tom prvním. Co se týče 

otázky poznání Boha, zastávají Bratří čistoty názor, že tento druh poznání je "nejvznešenější 

z věd a nejušlechtilejší z poznání".40 Jejich metoda spočívá ve snaze o poznání Boha, která je 
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nesrovnatelná se snahou o poznání "jednotlivých hmatatelných věcí" a jejich metoda také 

spočívá v používání kategorií k objasnění rozdílu mezi těmito dvěma druhy poznání. Z toho 

vyvozujeme, že poznání Boha člověkem nepostihuje jeho podstatu, protože tohoto poznání 

učenci nedosáhli z důvodu ,)eho nezměrné nádhery a vznešenosti Jeho světla". Bratří čistoty 

tedy nahlížejí na tuto otázku tradičně, tj. na základě úsudku, že lidský rozum není schopen 

poznat Boží podstatu. On je stvořitelem podstat, okolností, míst a časů.41 

Podíváme-li se na druhou stránku, tj. téma poznání mimo teologii, tedy zda Bratří čistoty 

uznávají objektivní existenci vnějšího světa, bude odpověď na tuto otázku kladná, protože 

Bratří čistoty rozlišují mezi touhou poznat Boha a touhou poznat "jednotlivé hmatatelné věci 

a ostatní universalia", což vše znamená vnější svět. 

Základ zdrojů poznání, o něž se Bratří čistoty opírají, podléhá racionalistické tendenci, tedy 

poznání postavenému na argumentech a důkazech. Je však nezbytné poukázat na skutečnost, 

že tento základ není neustále jediným zdrojem poznání "duchovního světa", důvodem čehož 

je opatrnost a výhrady těch, jejichž myšlení je spoutáno závojem bránícím jim ve vyvozování 

závěrů. Někdy je takový závoj hustý, jindy průsvitný, odhalující, co je za ním.42 

Bratří čistoty ve skutečnosti nebyli představitelé daného madhabu, tedy patřící pouze k 

ismácílíji. Ve skutečnosti se jedná o představitele jednoho fenoménu tehdejší doby a 

společnosti, tj. fenoménu encyklopedického studia v celé jeho šíři. 

Tento všezahrnující poznávací charakter, jímž se vyznačují traktáty Bratří čistoty, upoutal 

pozornost několika západních badatelů. Traktáty Bratří čistoty byly považovány za 

prohloubení všech věd, jež ve světě existovaly po několik staletí,43 a za první encyklopedii 

věd a poznání, jenž ve světě vznikla.44 Domníváme se, že nejen to, ale že tento názor 

potvrzuje důležitou skutečnost, jež vyjadřuje hloubku vztahu mezi vědeckými a 

společenskými aktivitami tehdejší doby a přesněji řečeno, že těmito skutečnostmi "Traktáty" 

prakticky inspirují vznik dialektické jednoty mezi přírodními vědami a filosofií. 

Doposud jsme podrobně zabývali historickými a intelektuálními kořeny islámských 

reformních směrů. Na tomto místě nechceme zacházet do větších podrobností. Domníváme 

se. že je však nezbytné poukázat na počátky problémů islámského civilizačního projektu, což 

je otázka, ohledně níž panují výrazné neshody.45 Můžeme si však povšimnout, že většina 

těchto názorů není výsledkem objektivní analýzy krize islámského civilizačního projektu. 

PRVNÍ NÁZNAKY REFORMNÍHO HNUTÍ V ISLÁMU 

Málik Ibn Anas pronesl slavný výrok: "Konec této věci tj. islámu není hoden ničeho 

jiného než jeho počátek.''46 Na tomto poli vynaložili mnozí učenci své úsilí, napřfklad 

příslušníci ,,Ah! as-sunna wa 'l-džamá 'a" nebo tzv. salafíjové, tj. následovníci zbožných 

předků (as-salaf as-sálíh), jak sami sebe označili. Lze říci, že představují obecný myšlenkový 
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postoj, jímž ale nemyslíme strnulý nebo bezmocný postoj, přestože napodobování (taqlíd) a 

absence idžtihádu dosáhly svého vrcholu v sedmém a osmém století islámského letopočtu. 

Lpění na minulosti se neomezuje pouze na nějakou vybranou islámskou skupinu, nýbrž každá 

skupina se snažila napodobovat způsoby svých předků a jejich učení, takže někteří začali 

odmítat jakoukoliv výzvu ke změně a reformě a označili tyto výzvy za zkostnatělost. 

Abú Hanífa an-Nucmán (zemřel 180 h.) je považován za jednoho ze sunnitských znalců práva, 

kteří zastávali názor, že systém vlády musí být postaven na principu šúrá (konzultace) a 

podpořen složením holdu (baf.a). Málik b. Anas (zemřel 179 h.) pohlížel na spor, ke kterému 

došlo mezi prvními muslimy, jako na politicko-náboženský spor. Lze říci, že aš-Šáficí (zemřel 

204 h.) byl během svého pobytu v Egyptě nejotevřenější ze všech myšlence obnovy a rozvoje. 

Můžeme ho tedy považovat za střed, v němž se snoubí osobnost Abú Hanífy a Málika b. 

Anase. Zastával názor, že imám musí pocházet z rodu Qurajšovců a pokud si to vyžaduje 

nutnost, není potřeba vzdání holdu (baf a). 

Pokud jde o Ahmada ibn Hanbala (zemřel 241 h.), je o něm známo, že miloval vědu a zabýval 

se sbíráním a psaním. Útlak, jaký zažíval lbn Hanbal během vlády chalífů al-Ma'múna a ai

Muctasima, a jeho odmítnutí teze o stvořenosti Koránu poukazují na jeho postavení znalce 

práva a hadíthů a na důležitost jeho názoru. Byl znám svou tvrdostí a přísností a jeho žáci tuto 

vlastnost zdědili a stali se příkladem bigotnosti, až se kdokoli, kdo neprojevoval dostatečnou 

pružnost ve svých názorech, začal označovat za "hanbalovce". 

Dle našeho mínění zde sehrály důležitou roli dva faktory. Prvním z nich je skutečnost, jak to 

vylíčil jeden z hanbalovských právníků, "že jsou [hanbalovci] drsnými lidmi, jejichž morálka 

se zúžila na společenský styk. jejichž charakter zhrubl ... Zmocnila se jich vážnost a žertovali 

málo. Jejich duším byla cizí pokora ohleduplnosti. Odvrátili se od názorů (ra'j, pL árá') 

k vyprávěním. Drželi se vnějších (záhir) významů."47 Jsou tedy produktem jistého postoje a 

metody a opírají se o vyprávění. Často jsou to ti, kteří se drží doslovných významů textů a 

s nimiž je těžké diskutovat. 

Pokud jde o druhý faktor, je jím charakter doby, v níž žili, a zejména nepřípustné novoty 

(bidac), které je přivedly až k fanatické zbožnosti, zejména protože kvůli tomuto postoji velmi 

trpěli, a to nejen ze strany vládců, ale také ze strany představitelů jiných škol. Otázka 

stvořenosti Koránu z ai-Ma'múnovy doby je nám známa a také stanovisko muctazily, 

podporující tuto tezi.48 

lbn Hanbalův politický postoj byl takový, že chalífou musí být příslušník qurajšovského 

kmene, což je dle jeho názoru jejich nesporné právo, nikdo se jim nesmí postavit ani přiznat 

toto právo někomu jinému až do dne Posledního soudu. V tom byl zajedno se svým učitelem 

aš-Šáficím, i když zastával velmi pasivní postoj k otázce revoluce nebo protestu proti 

tyranům. Revoluce proti vládcům poskytla východisko z této situace. On říká: "Nechej se vést 
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tím, komu Bůh svěřil tvé záležitosti, neodepírej mu svou poslušnost a nestavěj se proti němu 

s mečem, dokud ti Bůh neposkytne nějaké východisko."49 

V souvislosti se svou tradicionalistickou metodou odmítal nepřípustné novoty, čímž se snažil 

sjednotit řady muslimů. Jeho stanovisko má asi svůj původ v otázce stvořenosti Koránu 

vycházeje z této metody odmítající užití rozumu v otázkách, o nichž nebylo předtím 

pojednáno. Tbn Hanbal také považoval vše nové za nepřípustnou novotu (bú{ a), proti níž je 

třeba bojovat. Tyto jeho názory ovlivnily jeho stoupence Ibn Tajmíju, čehož využil rod Saúdů 

při sjednocování arabských kmenů pod záminkou boje proti nepřípustným novotám (bidac), 

až se tím dostali k moci. 

Ibn Tajmíja, jenž zemřel roku 728 h. vězněn za své názory, je považován za znalce práva, 

jenž nejvíce lpěl na salafíjské metodě. Možná, že se odchýli1 od svého hanbalovského 

madhabu, a pokud to bylo nutné, tak se odchýlil od všech madhabů, našel-li podporu 

v Koránu a sunně. Poměry v jeho době mu určily "životní úkol", a tak všude zdůrazňoval, že 

mezi Bohem a jeho služebníky není jiných prostředníků než poslů a ten, kdo řfká něco jiného, 

je nevěřící přidružovač k Bohu (mušrik káfir), který se musí kát, nebo bude zabit, protože činí 

Bohu rovného. 

Tbn Tajmíja položil základy pro přijetí textů: 

1. To, co je otevřeně rozumné, neodporuje pravé tradici. Přejatá tradice (naql) a rozum (' aql) 

si neodporují. Chyba v náboženství snižuje povědomí lidí o tradici nebo se mýlí v tom, co 

je rozumné. 

2. V případě, že si tradice a rozum odporují, tak je to rozum, jenž je obviněn z omezenosti. 

Rozum není prost omylu, ale Zákonodárce je ho prost. Bude-li právní znalec dobře znát 

právní důkazy, bude moci nalézt důkaz pro většinu soudů v textech a analogiích. 5° 

Ibn Tajmíja je autorem důležité knihy "as-Sijása aš-šalíja Jí isláh ar-rác{ wa ar-racíja" 

(Politika reformy vládce a ovládaného, založená na šarí'e), jež se proslavila mezi západními 

orientalisty. Důležitost této knihy spočívá v tom, že pojednává o systémech správy a vlády.51 

Ibn Qajjim al-Džawzíja (zemřel 751 h.), který se držel metody svého učitele Ibn Tajmíji, 

využil své zbožnosti a svého vědění k vysvětlování salafíjské metody v dogmatice. Zastával 

názor, že víra v Boha, jeho anděly, knihy, posly a vše, co pochází od Boha a co vyprávěl, je 

odvrácením od Posla Božího, bez něhož nic z toho nelze spatřit. Ibn Qajjim ai-Džawzíja je 

autorem knih o askezi, spoléhání se na Boha a upřímnosti uctívání Boha, v nichž nabídl lidem 

cestu, která byla cestou předků (salaj), a čelil výrokům súfijů. Stavěl se na obranu idžtihádu a 

analogie (qijás) a napadal napodobování (taqlíd). Přišel s mnoha novými myšlenkami. 
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Jestliže byl Tbn Tajmíja výkvětem Ibn Hanbalovy školy, byl také př:fkladem pro Ibn Abd al

Wahhába (zemřel 1206 h.) ve všem, co dělal a věděl. Pozornost upoutává rozšíření 

hanbalovského madhabu v oázách Naždu na Arabském poloostrově. Byl to ojedinělý fenomén 

v islámském světě. Domníváme se, že důvodem úspěchu hanbalovského madhabu v těchto 

oblastech je, že vnitrozemí Arabského poloostrova, izolované jakožto důsledek tamních 

okolnosti od ostatních oblastí, se ph1iš nevzdálilo úrovni společenského řádu, jehož dosáhl 

Hidžáz na úsvitu islámu, tj. byla to do velké míry primitivní vykořisťovatelská společnost. 

V raných islámských doktrínách, které byly formulovány v prvních staletích islámu, 

nalezneme mnoho obrazů společenských vztahů v Hidžázu na úsvitu islámu nebo mekské a 

medínské zvyky a tradice, které byly posvěceny hadíthy. Ačkoli hanbalovský madhab uznával 

principiálně jen raný islám, odpovídal obecně potřebám společnosti v centrálních oblastech 

Arabského poloostrova v době Ibn Abd al-Wahhába. 

Jelikož centrální a východní oblasti Arabského poloostrova byly ze strany islámské říše 

neustále zanedbávané, zachovaly si svůj původní charakter. Všechny islámské madhaby 

koexistovaly na Arabském poloostrově s uctíváním svatých, jež zde bylo velice rozšířeno, ba 

dokonce i s pozůstatky uctívání model. "Většina lidí v jeho době [rozuměj Ibn Abd al

Wahhábově době] byla poskvrněna špínou a potřísněna nečistotou a odchýlili se [od pravého 

islámu] k uctívání svatých a zbožných a sňali oprátku jedinosti Boží (tawhíd) a 

náboženství. "52 

Mnoho studií poukazuje na skutečnost, že islám jen těžko zakořeňuje mezi beduíny, a to kvůli 

jejich nedbalosti vůči islámským povinnostem, kromě řady dalších důvodů.53 Na tomto místě 

můžeme poznamenat, že na základě názorů Muhammada Thn Abd al-Wahhába vznikl složitý 

duchovní odkaz. 

Cesta, kterou urazil Thn Abd al-Wahháb při utváření své školy, spočívá dle našeho mínění ve 

vytrvalém studiu islámského fiqhu a snaze kultivovat náboženství a změnit společenský život 

v souladu s nejvyššími ideály islámu poté, co budou dobře vyloženy a pochopeny. 

Nejdůležitější myšlenkou, jež zaměstnávala jeho mysl, byla jedinost Boží (tawhíd), jež je 

hlavní osou islámu. Domnívá se, že jedinost Boží znamená víru, že jedině Bůh je Stvořitelem 

světa a jeho Pánem, který vydává zákony a nikdo a nic z toho, co stvořil, není schopno tvořit 

jako On. 54 

Stoupenci wahhábismu se domnívají, že islámský svět se vzdálil principům jedinosti Boží 

(tawhíd) a že se lidé ženou za nepř:ípustnými novotami (bidd'), jež jsou největšími z hříchů, a 

přisuzují tomu, co stvořil Bůh, vlastnosti Stvořitele a Jeho schopnosti.55 Zatímco se nesmí 

přidružovat k Bohu ani připisovat Jeho atributy tomu, co stvořil, je třeba vymezit a upřesnit 

kultovní praktiky. Oběti se předklád~jí jen Bohu, o pomoc se smí žádat jen u Boha a ochrana 

smí být hledána jen u Boha apod. 56 
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Stoupenci wahhábismu mají zvláštní postoj k proroku Muhammadovi. Považují jej za 

člověka, jehož si Bůh vybral, aby naplnil poselství proroctví. Není však dovoleno zbožšťovat 

a uctívat jej či ho o něco žádat. Také není dovoleno prohlašovat za svatého kohokoli jiného. 

Prorok Muhammad se nicméně bude v den Posledního soudu přimlouvat před Bohem za 

muslimy. Nesmí se uctíval ani místa související s jeho životem. 57 Stoupenci wahhábismu 

označili všechny druhy uctívání a všechna dogmata, která jsou v rozporu s těmito zásadami, 

za přidružování Bohu (širk). 

Zdrojem islámu je dle mínění wahhábovců pouze Kniha [rozuměj Korán] a sunna. Uznávali 

čtyři imámy, zakladatele sunnitských právních směrů58 a také dva tzv. šejchy islámu Ibn 

Tajmíju a lbn ai-Qajjima ai-Džawzíju. Wahhábismem nazvali toto hnutí jeho odpůrci nebo 

lidé, kteří nepocházeli z Arabského poloostrova. Toto pojmenování zakořenilo v dílech 

orientalistů. Stoupenci Muhammada Ibn Abd al-Wahhába se nazývali tawhídíjúna (stoupenci 

jediností Boží).59 

Stoupenci wahhábismu přejali své silné útoky proti uctívání svatých a proti nepřípustným 

novotám (bidac) od Ibn Tajmíji a Ibn al-Qajjima. "Pro nás jsou imám Ibn al-Qajjim a jeho 

šejch - Ibn Tajmíja - pravými představiteli lidu sunny a jejich knihy jsou pro nás jedny 

z nejdražších."60 

Wahhábismus dal v islámu vzniknout bigotnímu proudu, jenž odmítá nepřípustné novoty 

(bidac) a vyzývá k návratku ke Koránu a nepřekroucené sunně. Pokud jde o základy islámu, 

jeví se wahhábovci jako stoupenci přidržování se pravého náboženství. Takový je jejich názor 

a názor většiny objektivních arabských a jiných znalců z řad současníků tohoto hnutí v jeho 

počátcích i z řad příslušníků následných generací. Táhá Husajn napsal, že tento madhab "je 

jen silnou výzvou k čistému ryzímu islámu očištěnému od poskvrnění širku (nepřípustného 

přidružování jiných božstev k Jedinému Bohu) a modloslužebnictví".61 

Domníváme se však, že první wahhábovci byli sektáři, protože se stavěli proti sunnitskému 

madhabu v té podobě, v jaké tehdy převládal, i když jejich opozice vycházela z faktického 

očištění tohoto madhabu. Ve svém boji proti té sunně, jejímž šejchem byl al-Ghazzálí, se 

opírali o Ibn Tajmíju. Tento boj proti převládajícím dogmatům vycházel ze staré bigotnější 

tendence a měl sektářský charakter, tj. snahy o zničení, obnovení či změnu některých jejich 

základů. 

V evropských i arabských publikacích se velmi rozšířilo označení wahhábovců jako čistoty a 

ryzosti či že jsou to "protestanti islámu",62 což je přirovnání wahhábovců k evropským 

reformním proudům ve středověku. 

Wahhábismus se objevil v době nebezpečné schizofrenie a v podmínkách nespokojenosti se 

stavem duchovního života v tehdejší době. Jednalo se o reakci na duchovní krizi ve 
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společnosti Arabského poloostrova. A však jak tomu bývá u velkých politických a 

společenských zvratů, ideologické vysvětlení zůstává v té či oné míře "viset ve vzduchu", 

můžeme-li to takto říci. 

Díla zakladatele wahhábovského hnutí obsahují ustanovení, jež ztělesňují zájmy společenské 

smetánky a jsou namířena proti chudým. Prostá veřejnost se musí podřídit představitelům 

moci, jak je potvrzováno dle základních zdrojů islámu. Pekelná utrpení se stanou osudem 

každého, kdo se vzbouří proti vládcům.63 Wahhábovské hnutí považovalo placení zakátu za 

povinnost, nikoli dobrovolný požadavek, a tím učinilo z centrálních daní, jimiž bylo 

obyvatelstvo, včetně beduínů, vykořisťováno, nevyhnutelný náboženský princip.64 

Wahhábismus poskytl velmi přesný systém k zastírání útlaku a třídní společnosti, což je 

systém přejatý z tradic islámu. W ahhábovské hnutí požadovalo po vládcích a vládnoucí 

smetánce, aby se k občanovi chovali spravedlivě, tj. aby dali řád třídnímu útlaku. Stoupenci 

wahhábovského hnutí vyzývali k péči o otroky a služebné a hráli na city chudých tím, že 

velebili chudobu a hanili nenasytnost, přičemž tvrdili, že chudý člověk vejde do ráje 

snadněji.65 

Wahhábismus vyzýval k společenské svornosti, přičemž se opíral o tradovaný hadíth ři'kající 

"všichni jste pasáky a všichni jste zodpovědní za jeho stádo". Tak tomu bylo, i když částečně, 

což bylo cílem zesíleného hlásání "bratrství" muslimů. Tato myšlenka, poněkud 

modifikovaná, byla později použita v hnutí Muslimských bratří. Zasluhuje zmínku, že 

wahhábovský madhab zahrnoval soubor morálních principů vhodných pro různé skupiny 

obyvatel a smíšených s třídními tendencemi. Stejně tak není sporu o tom, že wahhábismus se 

do jisté míry vyznačoval charakteristikami spjatými s rovnostářskými lidovými hnutími 

namířenými proti přehnané třídní nespravedlnosti. Nicméně organizovaná nespravedlnost 

zůstává nespravedlností, umírněné vykořisťování zůstává pořád vykořisťováním a žádné 

povrchní změny v mechanismu těchto třídních vztahů, k nimž vyzývalo wahhábovské hnutí, 

nebyly s to změnit podstatu těchto vztahů. 

Příslušníci wahhábovského hnutí považovali všechny tehdejší muslimy, kteří nevěřili jejich 

učení, za horší modloslužebníky, než byli lidé na Arabském poloostrově v době džáhiltje.66 

Nicméně neopomeňme, že výhody, které poskytl wahhábovský madhab emírovi, který byl 

tímto madhabem vyzbrojen, jej přeměnily z vůdce běžného výboje proti sousedům 

v bojovníka na cestě čistého náboženství. Pokud jde o jeho protivníky, ti se stávají služebníky 

Satana, uctívači model a přidružovači k Bohu. A protože wahhábovské hnutí přijalo džihád 

jako jedno ze svých hlavních kréd, stalo se od svého vzniku ideologií válečné expanze. 

Wahbábovské hnutí však nebylo pouhým praporem dobyvačných válek a výbojů, ale bylo 

ideologickým ospravedlněním pro šíření tawhídu (víry v jedinost Boží) na Arabském 
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poloostrově. Odpor vůči uctívání svatých a boření hrobek znamená v poměrech Arabského 

poloostrova ničení ideové a duchovní opory kmenově-feudálního rozdělení. 

Příslušníci wahhábovského hnutí zdůrazňovali, že prostí lidé musejí poslouchat svého vládce, 

leda že by je nabádal k hříchu.67 Z učení a praxe wahhábovského hnutí je zřejmá jeho ostrá 

tendence odporu proti súfismu, přesněji řečeno proti té formě súfismu, ve které se šířil 

v Osmanské říši. Ta byla považována za nepřípustnou novotu (biďa). Když se wahhábovci 

postavili proti súfismu na tomto základě, znamenalo to, že se maximálně drželi učení 

hanbalovského madhabu, což ve skutečnosti znamená odmítnutí oficiálního sunnitského 

madhabu Osmanské říše, tj. madhabu hanafijského. V průběhu událostí vyšlo najevo, že 

revolta wahhábovského hnutí proti osmanskému islámu výrazně překročila náboženský rámec 

a měla vojensko-politický charakter. Domníváme se, že to byl střet mezi náboženským 

systémem státu na Arabském poloostrově a Osmanskou říší. W ahhábovské hnutí se tak stalo 

pionýrem arabského národního hnutí proti osmanskému vlivu na Arabském poloostrově.68 

Tímto můžeme považovat wahhábovské hnutí za důsledek vážné duchovní krize na Arabském 

poloostrově, jejímž základem jsou politické. společenské a ekonomické faktory. 

W ahhábovské hnutí tvořilo extrémní křídlo hanbalovského madhabu a jak jsme již zmínili, 

odmítlo všechny nepřípustné novoty (bidd') týkající se náboženských povinností a 

požadovalo návrat pouze ke Knize [rozuměj ke Koránuj a sunně. 

Je pravdou, že historie arabsko-islámského impéria je přeplněna sociálními hnutími, jež měla 

národní rysy oživené islámskou náboženskou ideologií. Tato říše naopak nepamatuje sociální 

hnutí. jež by nebylo postaveno na nábožensko-ideové základně. Proto je správné nahlížet na 

wahhábovské hnutí jako na pokračování směru postaveného na organické jednotě náboženství 

(dín) a pozemského světa (dunjá). V takovéto situaci je přirozené, že wahhábovské hnutí nese 

zárodek arabského nacionalismu s ohledem na skutečnost, že měli za cíl odstranit osmanskou 

nadvládu. Musíme ale samozřejmě rozlišovat mezi probuzením arabského národního 

uvědomění a národním hnutím, a proto nelze považovat wahhábovskou výzvu za 

nacionalistickou výzvu a nemůžeme ji reálně přiřadit k arabskému myšlení. 

PROBLEMATIKA SVOBODY A DESPOCIE V "OBROZENECKÉM" MYŠLENÍ 

Není pochyb o tom, že těm problémům, jimž je vystavováno současné arabské myšlení, čelili 

již první myslitelé obrození. Jejich tehdejší odpověď na vyvstalé otázky vymezila i pozdější 

odpovědi, jelikož výroky z doby obrození od jeho počátku jsou identické nebo alespoň téměř 

identické s výroky dnešními. Přes mnohost odpovědí byl jejich rozdíl kvantitativní, nikoli 

kvalitativní. Skutečnost, že arabské obrození mělo několik tendencí jakou je napřfklad sladění 

západního a islámského myšlení, salafíja, sekularismus, liberalismus, nacionalismus či 

socialismus, může posloužit jako důkaz toho, že cílem myslitelů těchto směrů bylo 

uskutečnění vytoužené obrody, pro každého z nich jeho vlastním způsobem. Dohromady ale 
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nedosáhli toho, co by je přeneslo z potenciální roviny k realitě, jíž by se obrození stalo 

hmatatelnou skutečností, kterou přijmou prostí lidé i elity. 

V důsledku střetu Arabů se Západem na počátku 19.století utrpěli Arabové šok, který je 

upozornil na jejich odlišnou realitu. Nového úkolu se ujalo několik myslitelů. Nalezení 

vhodných řešení pro překonání zhoršující se reality bylo těžké a obrozenečtí myslitelé byli 

nuceni shrnout všechny vzájemně se prostupující otázky do otázky moci, z níž se potom 

oddělují ostatní otázky, ať už ekonomické, společenské či intelektuální. Důvodem toho jsou 

ospravedlnění týkající se odkazu či reality, jež znamenají spojování pokroku a zaostalosti 

v arabském svědomí od dávných dob s mocí. Kromě toho je potřeba zmínit přesvědčení všech 

obrozeneckých myslitelů, že politický faktor sehrál v porovnání s jinými faktory primární roli 

v úspěchu evropského obrození. 

Stanovit přesný začátek a konec epochy "obrození" představuje problém. Tento problém 

souvisí se dvěma otázkami. První je otázka toho, co bylo podnětem k této obrodě. Druhou 

otázkou je, jaká role byla tomuto obrození svěřena, tj. překonání rozdílu mezí Araby a 

rozvinutým Západem. Historici si zvykli klást obecně začátek "arabsko-islámského obrození" 

do období tažení Napoleona Bonaparta do Egypta. Historické skutečnosti nicméně potvrzují, 

že obrození začalo dávno před tímto datem.69 Jestliže toto vymezení potvrzuje subjektivní 

faktor v uvědomění si nezbytnosti obrody, je mnoho myslitelů, kteří trvají na tom, že 

Napoleonovo tažení do Egypta sehrálo důležitou roli. Tento vnější vliv by však Araby 

neuvedl do pohybu, pokud by vnitřně nebyli pro takovou obrodu připraveni. Nastolení 

problematiky obrození má četné dimenze a nejdůležitější z nich nebude datum jeho počátku či 

konce - přes jejich důležitost, ale skutečnost že se ujalo úkolů, které došly naplnění ve 

studované době a stále ještě se prosazují v arabském myšlení až do dnešních dnů. 

Podnětem pro myslitele arabského obrození, kteří se stali jeho průkopníky, bylo zjištění 

odlišnosti jejich reality od reality civilizované Evropy, a to na všech úrovních. 

Nejdůležitějším charakteristickým rysem Arabů od počátku 19. století byla skutečnost, že byli 

závislí na osmanské moci a byli co do počtu a rozsáhlosti území nejdůležitějším národem 

trpícím útlakem osmanských Turků. Zároveň byli Arabové terčem nejrůznějších koloniálních 

choutek, nehledě na to, že cítili, že mají zodpovědnost za obnovu civilizačního rozkvětu, který 

zažívali v určité historické době. Domníváme se, že tři zmíněné otázky se obecně týkají 

období "obrody". 

Interakce obrozeneckých myslitelů s negativním stavem jejich společnosti po dlouhou dobu 

trvání obrození dala vzniknout četným myšlenkovým směrům, jež byly na jednu stranu 

vyjádřením dialektiky myšlení a praxe těchto myslitelů a na druhou stranu produktem 

politické, sociální a ekonomické reality, která se rozvíjí a komplikuje. Tyto směry, i když jich 

byla celá řada, neopustili důležitou otázku, jakou je vliv islámu jakožto náboženství a 

civilizačního odkazu na ně všechny. Odlišnost těchto směrů v postoji k islámu není způsobena 
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jen místem pobytu myslitelů nebo jejich třídní příslušností, ale také taktikou zacházení 

s islámem s ohledem na hloubku jeho zakořenění - jakožto náboženství 

sociální struktuře. 

v politické a 

Jestliže někteří obrozenci zmiňovali islám, aby přesvědčili veřejnost, že je možno přejímat ze 

Západu, tedy že mezi západním myšlením a islámem je mnoho společných bodů, jiní 

obrozenečtí myslitelé se islámem zaštitují a trvají na tom, že jedině islám může zaručit 

pokrok, nikoli přejímání politických a jiných západních principů. Obecně, jak již bylo dříve 

zmíněno, se arabské myšlení pohybovalo mezi těmito dvěma metodami: 

1. Stanovisko, které zaujali první arabští obrozenečtí myslitelé, když si přáli, aby reforma 

odpovídala tomu, k čemu docházelo na Západě. Tak se pustili do analýz příčin, které 

přivedly evropské národy, a zejména Francii, na takovou civilizační úroveň. Na tomto poli 

se jak Chajruddín at-Túnisí, tak Rifácat at-Tahtáwí snažili zdůrazňovat přejímání od 

Západu, k němuž vyzývali. 

Jedná se o oživení minulosti islámské šarty, již od nás převzal Západ a my jsme zůstali

v důsledku uzavření bran idžtihádu spokojeni s tím, k čemuž dospěli předkové, aniž 

bychom se snažili to rozvinout. A tak to rozvinul Západ místo nás.70 Jde tedy o výzvu 

k nezbytnosti výkladu šarí":y ve světle moderních potřeb prostřednictvím poznání 

moderního světa a dále studiem věd, jež vytvořil lidský rozum.71 Touto materiální 

dualitou se obrozenečtí myslitelé snažili přivodit společenský a ekonomický rozkvět, jaký 

existoval v arabsko-islámské civilizaci, až po pokrok, jakého dosáhl Západ. Když se 

obrozenečtí myslitelé chopili moderních evropských koncepcí, usilovali o jejich podřízení 

starému islámského myšlení. 

V myšlení této první eskadry převažoval salafijský charakter, ba dokonce přesvědčení, že 

projevy moderního evropského života jsou pouhým novým objevením se projevů arabsko

islámského života a že oživení těchto projevů garantuje dosažení toho, čeho dosáhl 

islámský stát, když se držel šarfy. Proto by islámská obec měla přebírat od Západu, a to 

nejen protože je to užitečné, ale protože to prokázalo správnost toho, co činila islámská 

civilizace. Tento myšlenkový směr neskrývá své okouzlení Západem, nemluvě o jeho víře 

v sílu a schopnost islámského myšlení seberealizovat se. I když měl Západ převahu, tak to 

bylo jen upozorněním Arabů na nezbytnost obrody a odstranění letargie. Jakkoli se toto 

myšlení zdá být synkretické, jeví se, že staví aspekt původnosti nad aspekt modemity. 

2. Nová generace myslitelů byla svědkem skutečného ztělesnění koloniálního útoku a 

neskrývané intervence v poslední třetině 19. století. Vnitřní a vnější faktory se spojily, aby 

přivedly myšlení k tomu, aby zaujalo odlišné stanovisko, které by mělo být spíše blíže 

nepřátelství vůči Západu, než jeho napodobování. Přfkladů tohoto je mnoho kvůli 

neskrývané intervenci v zemích pod osmanskou nadvládou. Nová situace si vynutila 
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směřování, které bralo zřetel na stav osmanského chalífátu, který byl na pokraji zhroucení, 

a na imperiální síly, jež zase nabývaly na síle. Reformní vůdci, konkrétně Džamáluddín 

al-Afghání a Muhammad Abduh, viděli tlak a útisk ve jménu modernizace, civilizace a 

vyvedení starého světa z jeho barbarství. Asi nejdůležitější myšlenkou, na níž se ai

Afghání soustředil ve své představě o náboženském oživení, byla skutečnost, že islám 

nepovažoval pouze za náboženství, ale za vytvoření lidské civilizace rozvinuté ve všech 

jejích aspektech.72 Pro uskutečnění této civilizace je potřeba docílit jednoty mezi muslimy, 

nikoli však v pojetí osmanského chalífátu. Proto je oživení islámu projektem, který má být 

zrealizován, a časopis al-cUrwa al-wuthqá (Nejpevnější pouto) si vzal na svá bedra cíl 

oživení čistého islámu kombinujícího šartu a rozum ve službě budování nové islámské 

obce. 

Islám v pojetí Muhammada Abduha a Džamáluddína al-Afgháního je schopen nejen pochopit 

západní civilizaci, ale také s ní polemizovat a předčit ji, byl-li by oživen a byly-li by otevřeny 

brány idž.itihádu tak, aby byla rozumu přiznána hodnota, jež mu byla upírána po dobu let 

úpadku. Tento osvícený islám může ochránit muslimy před dopadem cizí intervence ve jménu 

modernizace a rozvoje. Polemiky, které probíhaly mezi al-Afgháním a francouzským 

orientalistou Renanem budou snad jasným pří'k:ladem. 

Myšlení Muhammada Abduha a Džamáluddína al-Afgháního bylo novým směrem, jenž 

zničily v minulosti historické okolnosti, jelikož islám ctihodných předků (as-salaf as-sálih) 

byl potěšením, jímž se muslimové zaštiťovali v době, kdy docházelo k zpochybňování jejich 

vlastní síly na jednu stranu a ideové a civilizační síly jejich odkazu na stranu druhou. Etapa, 

jež byla svědkem vzniku tohoto druhého myšlenkového proudu, zakotvila východiska pro 

odhodlaný odpor Západu vůči každému civilizačnímu kroku, který Arabové podnikli a který 

byl považován za nebezpečí, jež může ohrozit Západ v tehdejší době i později. 

Noviny al-cUrwa al-wuthqá (Nejpevnější pouto) sehrály významnou roli při vymezování 

význačných rysů myšlenkového směřování nové generace, jíž mám na mysli studenty šejchů 

al-Afgháního a Muhammada Abduha. Nejednotná představa o politickém a civilizačním 

směru novin přivedla tyto studenty k tomu, že zaujali dva rozporuplné a navzájem soupeřící 

postoje. Obě strany odpíraly té druhé příslušnost k učení obou šejchů. Tyto dva směry jsou 

salafijský směr al-Manám nazývaný také fundamentalistickým směrem (usúlí) a opačný směr, 

tj. sekulární, ten který vedl boj za sekularizaci. Tato dualita v arabském myšlení existuje od 

počátku 20. století dodnes. Myšlení se štěpí a tápe mezi modernitou a identitou a do moderní 

doby efektivně neproniklo. Spojení mezi modernitou a identitou je na počátku 20. století 

přijatelné, protože společenské síly, které podporují toto myšlení, mají stále vliv. Nicméně 

objevení se konkurenčních společenských sil - zárodků buržoazie - způsobilo prvním silám 

ztrátu jejich rovnováhy, a tudíž připravilo myšlení, jež tyto síly nesly, o vítězství. Staré síly se 

však úplně nevzdaly svého místa ve prospěch nových sil, což vysvětluje kolísání arabského 
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' I myšlení mezi modernizací a návratem ke kořenům. Lze říci, že tento směr byl reprezentován 

dvěma základními skupinami, z nichž jedna je muslimská a druhá křesťanská. Zasluhuje 

zmínku. že arabští křesťané jsou náboženskou menšinou v srdci arabské společnosti 

s muslimskou většinou, což také znamená, že se jakékoli myšlení objevující se na arabské 

scéně musí podrobit přísným kritériím, jakými je jeho slučitelnost s islámem.73 

Jestliže oba šejchové [rozuměj ai-Afghání a Abduh] usilovali o oživení idžtihádu v islámu, 

tak následující škole s Rašídem Ridá a al-Kawákibím se otevření bran idžtihádu podařilo, ale 

záhy to vedlo k vzdání se inspirace mysliteli muctazily a racionálními islámskými filosofy a 

přiznání důležitosti lbn Tajmíjovi a Ibn Abd al-Wahhábovi. Tato změna přivedla také 

myslitele tohoto směru k tomu, aby byli konzervativnější než jejich předchůdci, a tudíž méně 

otevření a pevněji se držící tradice, zejména co se základů náboženství a dogmat týče. Otázka 

knihy 'Alího 'Abd ar-Ráziqa al-Islám wa usúl al-hukm (Islám a základy vlády) a silný útok 

Rašída Ridá proti ní, je dostatečně známou záležitoste4 

Tento fundamentalistický směr nevidí jiná řešení současných problémů než prostřednictvím 

přidržování se čistého náboženství. Myslitelé tohoto směru trvají na tom, že příčinou 

zaostalosti muslimů je jejich vzdálení se duchu šarfy. Proto je od muslimů požadováno, aby 

si zřídili systém podobný systému ctihodných předků (as-salaf as-sálih). Tato tendence, jak 

jsme poukázali, je v rozporu s tendencí zvanou sekularismus, jež požadovala oddělení 

náboženství od státu.75 

Tato otázka se soustřeďuje na oddělení podstaty od případku ve všech náboženstvích, 

oddělení pozemské moci od moci duchovní. Cílem je vybudování státu postaveného na 

svobodě a rovnosti, jehož zákony a politika mají za cíl štěstí v tomto světě a národní sílu a mír 

mezi národy. 76 Stát, jehož vytvoření je žádáno a jemuž stoupenci sekularismu přiřkli velkou 

důležitost, vyžaduje popření teologického myšlení, za nějž se schovávají fundamentalisté, aby 

odmítli oddělení náboženství od státu. Ve skutečnosti, to že stoupenci sekularismu přijali 

výdobytky svobody, racionalismu, demokracie a vědy, aniž by je pochopili, způsobilo, že 

jejich úsilí bylo roztříštěné a že se každý vydal odlišným směrem, protože tak činil pouze na 

základě obdivu, nikoli pochopení, což způsobilo, že tento myšlenkový směr podléhal 

západnímu myšlení. Na to poukázal jeho osud a absence originálních iniciativ v jeho rámci. 

V meziválečném období se moderní arabské myšlení rozštěpilo na zarytý islámský 

fundamentalismus a extrémistický sekularismus. Jak známo, je to způsobeno velmi složitými 

vnitřními a vnějšími danostmi. Před strachem z volby a kvůli její obtížnosti se myslitelé 

odkazu navenek uchylovali k určitému synkretismu, ale a ve skutečnosti se přiklonili k jedné 

ze stran rovnice. Přestože ti, jichž se tato studie týká, představují historické a objektivní 

pokračování fundamentalistické školy Muhammad Abduha, překonali nicméně náskok směru 

prosazujícího westernizaci, což dovolilo vzniknout generaci intelektuálů nazvané "sekulární 

islamisté" nebo "islamističtí sekularisté".77 
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K nejslavnějším představitelům, jíž sehráli důležitou roli při krystalizaci tohoto směru, patřili 

Lutfí as-Sajjid, Tahá Husajn a jiní. Stoupenci tohoto směru usilují o inspiraci evropskou 

civilizací a nechovají nepřízeň k islámskému náboženství a východnímu duchu obecně. Proto 

u nich zaznamenáváme seriozní snahy o krystalizaci autentického myšlenkového směru, který 

by přejímal od vyspělého Západu, aniž by zapomínal na Východ. Západem je zde myšleno 

přidržování se principů doby osvícenství a principů svobody, bratrství a rovnosti. Proto 

požadují od současného Západu, aby se navrátil ke svým čistým a ryzím zásadám, které 

opustil. A když nebylo možné, aby tak Evropa učinila, tak se arabští liberální myslitelé 

odvrátili od Západu a obrátili se k islámu a k ctihodným předkům. Tím se nám ozřejmuje, že 

se tento myšlenkový směr ph1iš nelišil od předešlého, i když si více uvědomoval, co činí -

napodobuje Západ s přesvědčením a spokojeností. 

Naše předešlé představení směrů obrozeneckého myšlení má dle našeho mínění za cíl vymezit 

obecný ideový rámec, v němž pojednáme o dvou centrálních otázkách: otázce despocie a 

svobody. S nimi totiž souvisejí otázky politiky, kultury. společnosti a hospodářství. Pojednání 

o první z otázek nám dle našeho názoru ozřejmí realitu, pojednání o druhé otázce navrhuje její 

řešení. 

Domníváme se, že zájem obrozeneckých myslitelů o tyto dvě otázky, má své opodstatnění 

v jejich objektivní historické situaci. Působili totiž v době, v níž na jednu stranu dominovaly 

principy francouzské revoluce a na druhou stranu se buržoazie pokoušela vnutit tyto principy 

starému světu ve jménu civilizace. Dodejme k tomu subjektivní realitu oněch myslitelů při 

jejich interakci s různými společenskými silami, ať už se jedná o jejich podporu osvobození či 

podporu despocii. V této analýze se soustředíme na politické, kulturní a společenské aspekty, 

potom na hospodářství, čímž následujeme metodu, kterou používali arabští obrozenečtí 

myslitelé, když pojednávali o těchto dvou otázkách, a to jak v uspořádání, tak v důležitosti. 

POLITICKÝ ASPEKT 

Badatel nemůže nezmínit, že v autokratické osmanské vládě panoval myšlenkový terorismus 

a nejrůznější druhy útlaku. jimž byli myslitelé a fuqahá' vystavováni. Jistěže z takové 

atmosféry nemohlo vzniknout svobodné myšlení, které by o těchto otázkách pojednávalo 

odvážně a znale, ale bylo nuceno manévrovat a přizpůsobovat se realitě, zejména byly-li 

společenské síly, které ho měly podporovat, slabé tváří v tvář silám zvyklým na revoluci, ať 

už kmenovým či maloburžoazním. 

Jak obrozenečtí myslitelé nahlíželi na otázku despocie? Uvědomili si, že "nemoc" může 

poskytnout jasnou představu o tom, co je problémem a jaké je jeho řešení. Proto omezili 

problém na absolutní vládu. Ačkoliv se lišili v pojmenování této nemoci, někteří ji nazývali 

absolutní vládou a jiní despocií, shodli se na omezení otázky na politickou moc s tím, že v ní 

vycházejí najevo projevy despocie a znovu ji produkuje. Al-Kawákibí h'ká: "Despocie je 
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vlastností vlády absolutních omezení."78 Nicméně tato despocie se objevuje v četných 

formách, z nichž nejdůležitější je náboženství. Osmané ji použili jakožto prostředek pro 

upevnění své nadvlády nad muslimy tak, že spojili Boha s vládcem v tom, že si "zaslouží být 

oslavován, nelze se jej tázat ani mít námitky vůči jeho činům"79 Dokonce šířili pověry a 

nepřípustné novoty, jimiž poškodili povědomí a myšlení. A nejen to, ale také je potřeba 

zmínit existenci náboženského fanatismu vůči nemuslimům. 

Toto je Chajruddín at-Túnisí vyjadřující bolest "kvůli snaze obyvatel Medíny zaštítit se 

cizinci, protože přestali doufat, že šarla ochrání je, jejich pozemky a majetky."80 A nejen to, 

projevy despocie mají další četné směry a oblasti, jež zde není potřeba líčit. Nejdůležitější 

z nich je zákaz svobody myšlení, pronásledování vědců a jejich týrání. "Šťastný je ten" jak 

řfká al-Kawákibí- "kdo mohl opustit svou zem."81 Četné projevy despocie na Východě však 

nezabránily obrozeneckým myslitelům, aby namířili ostrou kritiku vůči formám despocie na 

liberálním Západě. 

Víra obrozeneckých myslitelů, že jejich čelení otázce despocie je obklopeno rozličnými 

nebezpečenstvími, je donutila přemýšlet o zacházení s touto otázkou uvědomělým způsobem. 

Zvolili si způsob, v němž se hovořilo o svobodě, a vzdali se hovoru o despocii. Hovořili o 

svobodě, ne aby ukázali její absenci, ale aby vyjádřili přání, aby převládala. At-Tahtáwí hK.á: 

"To, co nazývají svobodou a co si přejí, je totéž, co u nás nazýváme spravedlností. A to proto, 

že vláda svobody znamená nastolení rovnosti v ustanoveních a zákonech, přičemž vládce 

neutlačuje člověka, ale zákony jsou ty, které jsou dokonalé a brané v úvahu.82 Pojednání o 

koncepci "liberalismu" nám objasňuje míru pochopení tohoto pojmu u arabských 

obrozeneckých myslitelů na jednu stranu a míru jejich úspěchu při zacházení s ním na stranu 

druhou. Nicméně pro arabské obrozenecké myslitele nebylo snadné, aby si uvědomili 

ambiguitu, kterou v sobě nese tato koncepce, což je sekulární racionalistická lidská dimenze a 

individualismus, zejména když se opírají o hotový kulturní vzorec v historických podmínkách 

obklíčených imperialistickou a teologickou nadvládou.83 Proto se snažili napodobovat Západ 

v řadě oblastí, zvláště v politické sféře. Poskytnutí politické svobody považují za nezbytné jak 

na úrovni učení, tak na úrovni praxe. 

Na demokratický obsah náboženského reformnfho hnutí můžeme pohlédnout prostřednictvím 

toho, co předložili její myslitelé, zejména al-Afghání, Abduh a al-Kawákibí. Mnoho z jejich 

myšlenek a praktických pokusů jejich činnosti nabývá na důležitosti v současné době, nejen 

ve sféře vzdělání a kultury, ale zejména ve sféře politického boje proti sociální 

nespravedlnosti, despocii, zaostalosti atd. 

Okouzlení Západem, které se přihodilo arabským obrozeneckým myslitelům pouhým 

kontaktem s ním, jim v následujícím období, při nadvládě imperialismu, nezabránilo mít vůči 

němu kritický pohled. Také si však můžeme povšimnout kolísání ve stanovisku vůči 

kolonialismu. Jedním ze stanovisek je chápání kolonialismu a boj proti němu. Druhým je 
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chápání kolonialismu a uvědomění si, že odpor vůči němu je složitý, či dokonce nemožný, a 

proto je nutné s ním uzavřít příměří. Třetí stanovisko nerozumí povaze kolonialismu, ani se 

mu nestaví na odpor. 84 

Al-Afghání činí z novin "al-cUrwa al-wuthqá" (Nejpevnější pouto) fórum, kde odhaluje 

anglický imperialismus, skandalizuje jeho praktiky a považuje jej za příčinu nejednoty 

muslimů a oslabení víry v náboženství.85 V islámu vidí nejen pouhé náboženské dogma či 

pouhou vzorovou skupinu zásad společenského života, ale také zbraň pro dosažení 

politických cílů. Domnívá se, že důležitost celého náboženství je v tom, že sjednocuje lidi. 

Toto sjednocení je pod praporem chalífy, který tak může čelit koloniálním plánům západních 

zemí. Zatímco Rašída Ridá zastává indiferentní postoj a ospravedlňuje tento postoj tím, že 

Angličané "nám neoponují a nebrání v tom, co nám prospívá, jedině vneseme-li do toho 

politiku. "86 Podobný postoj nalezneme také u některých stoupenců sekularismu z řad třetího 

směru jako byl například Nadžíb cÁzúrí, který přivítal anglickou kolonizaci Egypta a 

považoval ji za obecné dobro, nicméně na druhou stranu upozorňoval na sionistické nebezpečí 

ohrožující existencí arabské ummy. 87 

Je potřeba podotknout, že Muhammad Abduh v době, kdy pracoval s al-Afgháním, nevyslovil 

nic, co by odporovalo tomu, jak chápal kolonialismus al-Afghání. Sdílel s ním jeho postoje a 

spolupracoval s ním v praktických aktivitách. U al-Kawákibího však nenalézáme takovou 

jasnost a rozhodnost v postoji vůči anglickému kolonialismu jako u ai-Afgháního, jelikož 

představitelé obrození v Sýrii a Libanonu, kde osmanská nadvláda provozovala nejodpornější 

a nejnásilnější druh nespravedlnosti, viděli v osmanské vládě přímého nepřítele, ba dokonce 

některé strany usilovaly o alianci s Francouzi a Angličany. 

Pokud jde o stanovisko vůči osmanskému chalífátu, pohlíželi na něj arabští obrozenečtí 

myslitelé z mnoha úhlů, a všichni si uvědomovali, že hrozba pádu osmanského chalífátu 

napomáhá imperiálním silám, jež jsou na vzestupu, rozdělit si dědictví "nemocného muže na 

Bosporu". Proto zastávali názor, že záchrana říše si vyžaduje změnu poměrů zevnitř. Heslo 

islámské jednoty, které pozvedl osmanský sultán, stín Boží na zemi, nezakrylo tyranský 

charakter této výzvy. Proto se proti ní postavila většina arabských obrozeneckých myslitelů, 

každý svým vlastním způsobem. Džamáluddín al-Afghání nahlížel prostřednictvím 

"panislamismu" na jednotu muslimů odlišně od chalífy. Al-Afgháního představa v sobě nesla 

revoluční směřování, jež vyzývalo k sjednocení muslimů v boji proti osmanskému chalífátu, 

nikoli k jejich sjednocení pod jeho praporem. K tomu přidal Muhammad Abduh specifický 

postoj o znovunavrácení vedení ummy z rukou Turků do rukou Arabů. Pokud jde o al

Kawákibího, jeho postoj k osmanskému chalífátu byl negativní. Považoval Turky za 

uzurpátory chalífátu z rukou Arabů a kritizoval je za to, že si hlavním městem svého státu 

učinili Konstantinopol, přestože byla spjata s dědictvím církve, takže ve stínu osmanského 

62 



chalífátu vznikla vedle politické feudální třídy vlivná kněžská třída. 88 Tento postoj nalezneme 

u Chajruddína at-Túnisího. 

Nepřátelský postoj vůči osmanské vládě vykrystalizoval, protože byli fanatickými despoty a 

patřili k odlišné národnosti, a sice turecké. Proto zrušení chalífátu roku 1924 nalezlo podporu 

arabských liberálních myslitelů. To je postoj 'Alího 'Abd ar-Ráziqa v jeho slavné knize, která 

vyšla roku 1925 - "al-Islám wa usúl al-hukm" (Islám a základy vlády) v níž na jednu stranu 

brání Atatlirkův postoj a na druhou stranu odpovídá stoupencům panislamismu, kteří věří 

v nezbytnost zachování chalífátu, jehož existence v islámu je nutná a jenž se těší duchovní a 

pozemské moci zároveň, což požaduje islám v salafíjském pojetí. 'Alí 'Abd ar-Ráziq 

zdůraznil, že se chalífát skrývá za náboženství, aby nastolil svou národní tyranii. 

Arabové tak čelili dvojímu kolonialismu: (1) tradičnímu kolonialismu, jímž je osmanský 

kolonialismus a (2) západnímu kolonialismu, jímž byli ohrožováni. To vyžadovalo od 

arabských obrozeneckých myslitelů, aby vymezili svou identitu a přitom brali v úvahu 

historickou situaci, kterou jest osmanská islámská situace a moderní poměry, tj. nárůst 

národního sentimentu v oblastech chalífátu. Nechci zde líčit postoje obrozeneckých myslitelů 

k této otázce a způsob, jak s ní nakládali, ale rád bych poukázal na skutečnost, že vymezení 

arabské identity jako islámské před 19. století neexistovalo, kromě postoje wahhábovců. 

Postoj Muhammada 'Alího je nám znám, když usiloval o založení státu nezávislého na 

chalífátu, což od myslitelů vyžadovalo ideologické ospravedlnění. Stanovisko at-Tahtáwího 

k této otázce je zřejmé. Koncepci nacionalismu dal islámskou dimenzi, kterou nazval 

"bratrství v islámu."89 V Sýrii se objevila od poloviny 19. století lokální tendence. Důvod 

nárůstu této tendence spočívá v tamní existenci četných křesťanských komunit, jež trpěly 

osmanským útlakem a útlakem ze strany islámských komunit. Ph1dadů tohoto je mnoho, což 

přinutilo křesťany, aby hledali prostředek, jímž by se začlenili do geopolitického rámce 

daleko od feudálního jha a osmanského kolonialismu. To je asi výrazem tužby rodící se 

buržoazie vytvořit jednotný národní trh, který by popřel náboženský a kmenový fanatismus. 

Nadžíb c Ázúrí vyjádřil ve své knize "Jaqzat al-umma al- 'arabíja" (Probuzení arabské ummy) 

vydané roku 1905 myšlenku, že existuje jeden arabský národ, který zahrnuje stejně tak 

křesťany jako muslimy, a vyzýval k založení státu tvořeného arabskými zeměmi, mezi něž 

nepočítal Egypt a Severní Afriku.90 Nicméně tento pohled nebyl v opozici vůči výzvě úplného 

arabského nacionalismu. jež byla výrazem vzestupu arabské buržoazie a výrazem zápasu 

s lokální výzvou na jednu stranu a islámskou výzvou na stranu druhou. 

KULTURNÍ ASPEKT: 

Politické zájmy obrozeneckého myšlení by nestačily k uskutečnění obrody, pokud by nebyly 

kombinovány se stránkou kulturní. Jestliže je snadné hovořit o despocii a svobodě v politické 
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sféře, je to méně časté ve sféře kulturní. Používání takových politických pojmů v kultuře je 

výpůjčkou tennínu z jiné oblasti vědění. Obrozenecký diskurz v oblastí kultury, přes jeho 

četné projevy, by nepřekročil zájmy výchovy, vzdělání, myšlení, projevu, vědy a nutnosti ji 

šířit. 

Prosperita a pokrok, kterých dosáhla Evropa, jak vidí at-Tahtáwí,91 jsou upevněním morálních 

ctností občanů prostřednictvím výchovy, aby občané znali své povinnosti a svá práva. V čele 

těchto práv stojí svoboda, která samotná může vytvořit skutečnou společnost. Stejný názor 

sdílí také Chajruddín at-Túnisí, který se domnívá, že podmínkou zcivilizování islámské ummy 
• v-. ' kruh vd ' ' 92 M h d Abd h d ' J v dvl' ' 0 

v Je rozsuem o u ve a poznam. u amma u se ommva , ze vz e am muze 

vytvořit ummu jednotnou morálně a mentálně, a vyzýval k tomu, aby toto vzdělání sloužilo 

jen vědě. Přiřkl však velkou hodnotu výchově prostředí s tím, že "dobrá rodina znamená 

dobrou ummu"93 

Opomenutí prvních obrozeneckých myslitelů hlásat svobodu myšlení nebylo způsobeno 

pouze jejich nepochopením této fonnulace s ohledem na skutečnost, že "humanismus", jenž 

byl vytvořen osvícenstvím a zásadami francouzské revoluce, nebyl schopen přemoci 

teologické dědictví. Bylo však také způsobeno nepřátelským postojem, který představovala 

tato fonnulace, pro zájmy těch, kteří k ní vyzývají. Proto zjišťujeme, že arabské obrozenecké 

myšlení se touto otázkou zabývalo až opožděně a v důsledku toho, že tito obrozenečtí 

myslitelé získali své vzdělání na Západě a stranili výzvám ke svobodě myšlení a projevu. 

Tyto výzvy jistě sloužily novým společenským silám. Objevila se řada novin a časopisů 

vnášejících nový vítr do arabské rétoriky.94 

Průkopničtí obrozenečtí myslitelé si povšimli rozdílu v rozsahu poznání mezi Araby a 

Západem a pochopili, že to, čeho Evropa dosáhla na poli vědy, je významné co do kvantity i 

co do kvality, a že vyspělost, kterou Evropa zažívá ve všech oblastech, není než výsledkem 

obrovského kvanta vědomostí a produktem spojení vědeckých výsledků s technickou aplikací. 

At-Tahtáwího kniha či hovor Chajruddína o civilizaci jsou př~klady okouzlení Arabů západní 

vyspělostL Proto obrozenečtí myslitelé od počátku hlásali nezbytnost toho, aby se Arabové 

vydali cestou Západu, a to ať už vysíláním expedic do Evropy nebo překládáním vědecké 

produkce do arabštiny. Mnoho diskusí, které probfualy mezi západními vědci, nalézalo svou 

odezvu u některých arabských obrozeneckých myslitelů. PHkladem toho mohou být diskuse, 

které se točily kolem teorie "vývoje". To se odrazilo v časopise "al-Muqtataf" .95 Důležitá je 

diskuse o této otázce a její vztah k vědě a k teologickému myšlení. V tomto ohledu se 

domníváme, že naléhavá výzva, kterou předložili at-Tahtáwí a Chajruddín na začátku doby 

obrození, vyjadřovala jen dobrý úmysl obou mužů s tím, že přijetí vědy si žádá otřesen~ 

přesvědčení a budování takových představ o světě, jež se mohou zásadně lišit od zděděných 

představ, jejichž přijetí a opakování nestojí ph1iš velké úsilí. Toto může vysvětlovat 

souvislost mezi Západem a odmítnut~m jeho vědy a metody v ní použité. 
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SOCIÁLNÍ ASPEKT 

Této stránce obrozenečtí myslitelé nepřikládali velkou důležitost, důvodem čehož byl jejich 

větší zájem o politickou stránku, ve které se odhalují ostatní otázky. Nejdůležitější z nich je 

otázka moci zodpovědné za pokrok a zaostalost. Obrozenečtí myslitelé ve své většině, zvláště 

pak salafijští z nich, potvrzují, že příčinou zaostalosti je vzdálení se víře. Poukazují na to, že 

pokrok si žádá návrat ke kořenům, kde muslimští Arabové naleznou vše, čím vyřeší své 

současné problémy. Tato odpověď je obecná a detaily týkající se společenské stránky 

spočívají v zásadě ve dvou otázkách- rodině a práci. 

Když se obrozenečtí myslitelé zabývali společenskou otázkou, poukázali na ženskou otázku, 

tj. na přípravu ženy, aby se stala manželkou a matkou, a na otázku pracujících, jimiž jsou 

zvláště míněni rolníci. Co dostatečně zřetelně vyjadřuje tuto dualitu ve společenském zájmu je 

to, čímž se zabýval at-Táhir Haddád ve svých dvou knihách "al-cUmmál at-túnisíjúna wa 

zuhúr al-haraka an-niqábíja" (Tuniští dělníci a vznik odborového hnutí) a "Li-imra 'atiná Jí 
'š-šart"a wa l-mudžtamac" (Pro naší ženu v šarfe a ve společnosti). Tyto knihy jsou důkazem 

tohoto směřování. Psal to v důsledku přesvědčení, že jakékoli politické aktivitě není dán 

úspěch, pokud ruku v ruce s ní nebude v rámci domácnosti vyvíjena společenská aktivita, 

která by dobře připravila generace pro plnění obtížných úkolů. Tato provázanost přivedla at

Tahtáwího od počátku 19. století k zájmu o ženskou otázku. Požadoval vzdělávání žen. 96 

K jiným společenských otázkám patří otázka zahalování. Postoj at-Tahtáwího se v této věci 

omezil na požadování lepšího zacházení se ženou v rámci rodiny a pravděpodobně tím měl na 

mysli, aby se ženám dostalo vzdělání, čímž by byly jako ony moudré a slavné ženy, jimž 

věnoval významnou kapitolu v "Manáhidž al-albáb".97 Dvě knihy Qásima Amína "Tahrír al

mar' a" (Emancipace ženy) a "al-Mar'a al-džad{da" (Nová žena) šly ve stopách Muhammada 

Abduha, který považoval za nezbytné, aby se společenské stránce dostalo priority nad 

stránkou politickou. Podstatou této otázky je pro něho žena, jejíž situace se nezlepší jinak, než 

výchovou, jež bude zahrnovat přípravu k získávání obživy. 

Obrozenečtí myslitelé věnovali svou pozornost otázce práce, zvláště pak rolníkovi, přestože to 

nebyla pozornost dostatečná. Omezili se jen na soucit se situací chudého felláha. Skutečnost, 

že se obrozenečtí myslitelé nesoustředili na tuto otázku, je asi zásadně způsobena úhlem 

pohledu, jímž nazírali na otázku obrození obecně, což byl politický úhel týkající se v první i 

poslední řadě otázky moci. Proces akumulace požadované společensky, kulturně a 

ekonomicky nebyl ještě chápán, nehledě na to, že jim připadalo, že se změny dějí shora. 

EKONOMICKÝ ASPEKT 

Diskurz o ekonomickém aspektu není přt1iš vzdálen tomu, co jsme zmínili o aspektu 

sociálním. mozna Je i horší. Důvodem tohoto je existence omezeného množství 

ekonomických studií v arabském myšlení od dávných dob. Dokonce i ekonomické studie 
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islámského odkazu vznikaly za účelem fiqhu, nebyly to tedy studie sloužící výhradně svému 

účelu. Předpokládá se, že se obrozenečtí myslitelé seznámili se západními ekonomickými 

studiemi. Jejich vyjádření k ekonomickým otázkám však ve skutečnosti nebyla nezávislá, byla 

poplatná politice. Toho si lze povšimnout například u Chajruddína at-Túnisího.98 Také at

Tahtáwí, jenž se domnívá, že práce je vůlí Boží a že uskutečnění prosperity na tomto světě, tj. 

pokroku, jak jej chápala Evropa, je postaveno na dvou základech: za prvé na výchově mravů 

k náboženským a lidským ctnostem a za druhé na ekonomické aktivitě, jež vede k revoluci, 

zlepšení poměrů a prosperitě veškerého lidu.99 

Sekulární islámští arabští myslitelé také nepředložili o ekonomické otázce žádné detailní 

studie. Co bylo potřeba, byla praxe. Převaha praktické stránky nezabránila tomu, aby vyšla 

řada knih o politické ekonomii, napřfklad al-lqtisád as-sijásí (Politická ekonomie) od Chalíla 

Ghánima, jež vyšla roku 1879, či kniha Usúl al-iqtisád as-sijásí (Základy politické 

ekonomie) od Rafly Girgíse, která vyšla roku 1889. Tato díla bezpochyby přinesla plody 

otevřenosti vůči modernímu západnímu ekonomickému myšlení. Je pozoruhodné, že arabské 

liberální myšlení dozrálo v téže době, kdy dozrálo socialistické myšlení na Západě, a to jak co 

se týče jeho podpory, tak jeho odmítnutí. 

Naše stručná prezentace stanovisek obrozeneckých myslitelů k různým otázkám, jimž byli 

nuceni čelit, nás přivádí také k rychlému pokusu o jejich zhodnocení. Převažující 

charakteristikou arabského myšlení po celou dobu obrození byla neschopnost rozhodnout se 

pro konkrétní postoj. To má své vnitřní i vnější důvody. Je známo, že pro dosažení pokroku 

jsou potřeba společenské síly, jež zajímá změna a jež vskutku usilují o její realizaci. Nicméně 

úroveň rozvoje arabského zápasu nebyla schopna vyprodukovat tyto společenské síly 

zodpovědné za proces změny. 

Imperiální nadvláda zabíjí ještě v kolébce každou národní aspiraci, a proto nám nepřipadá 

divná at-Tahtáwího obrana vlády Muhammada 'Alího, který byl muslimským autokratem. 100 

Podobný je také postoj Chajruddína at-Túnisího vůči reformám tanzímátu, které zavedla 

Osmanská řfše, prezentovaný v jeho knize "Aqwam al-masálik" a postoj Muhammada 

Abduha a jeho ochota spolupráce s chedívem Ismácílem, jehož považoval za spravedlivého 

despotu. Důležité je postavit se proti kolonizátorovi. 

Lze si povšimnout, že se postoj k autokracii či postoj vůči svobodě vyznačuje jistými limity. 

Mlhavost, jež znesnadnila jejich vidění, způsobila, že s otázkou svobody zacházeli separátně, 

tedy že odlišovali jednu svobodu od druhé a nepovažovali ji za jeden nedělitelný celek. 
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III. KAPITOLA 

SOUDOBÉ ISLÁMSKÉ MYŠLENKOVÉ PROUDY V ZEMÍCH MAGHRIBU 

Oddělovat náboženské přesvědčení od jeho projevů a praxe, v níž se toto přesvědčení 

projevuje, by nebylo správné, protože ke zmíněným projevům dochází právě ve jménu tohoto 

přesvědčení a v rámci vymezeném jeho koncepty a hodnotami. Přesto však existuje rozdíl 

mezi absolutním duševním charakterem, jímž se vyznačuje toto přesvědčení, a relativním 

praktickým charakterem, jímž se vyznačují tyto praktiky a projevy. Proto vznikají různá 

náboženská přesvědčení, která se od sebe navzájem nejen odlišují, ale někdy spolu i zápasí, a 

to navzdory tomu, že vycházejí z jediné formy vědomí, tj. duchovního emocionálního 

vědomí. Dokonce i formy vědomí a vnější projevy a praktiky v rámci téhož náboženského 

přesvědčení se od sebe odlišují a navzájem zápasí. Tato rozmanitost, rozdíly a vzájemný 

zápas jsou jen výrazem různých lidských sociálních projektů společenského zrelativizování 

absolutna a povýšení společensky-relativního na úroveň absolutna s cílem dodat těmto 

projektům v týchž či jiných historických okamžicích legitimitu a posvátnost. Tak se 

náboženství ocitlo uprostřed politických a společenských zápasů, či jinak řečeno, tak se 

náboženství stalo formou, jíž na sebe brala a jíž se vyzbrojovala řada politických a 

společenských zápasů v průběhu celé lidské historie. 

Politická praxe nebyla většinou oddělena od vizí a forem náboženského vědomí. Jsou to dvě 

strany téže mince, tj. sociálně třídního zápasu. Politika si z náboženství bere vlastní hloubku a 

duchovní, citovou a morální oporu pro svou společenskou ideologii, kterou se snaží 

vybudovat. Náboženství si zase z politiky činí prostředek pro šíření svého slova. Takto se 

náboženství stává duchem politické praxe a politická praxe tělem náboženství. Stejně takjako 

existují četné a navzájem se lišící politické postoje, existují četné a navzájem odlišné 

náboženské postoje. Když existovaly politické praktiky jsoucí výrazem despotické tyranské 

vládnoucí moci, existovaly také náboženské praktiky, které tuto moc podporovaly a 

ospravedlňovaly její politiku, či se dokonce přímo podílely na této moci. Existovaly však také 

náboženské praktiky, které se této moci postavily, odmítly její legitimitu a ustanovily jinou 

odlišnou moc. 

Bude přínosné, poukážu-li na tři různé typy náboženské praxe. První z nich je, když 

náboženská praxe podporuje vládnoucí moc. a to tak, že jí dodává duchovní a morální 

důvěryhodnost, ospravedlňuje její praktiky a přetváří její ideologii, přičemž se opírá o vlastní 

symbolický výklad náboženských textů či jejich doslovné chápání. Druhý typ náboženské 

praxe je výrazem pocitu útěchy nad pozemským utrpením v naději na posmrtné štěstí. Tato 

náboženská praxe zahrnuje submisivitu vůči stávajícím poměrům. Třetí forma náboženské 

praxe je osvícená, bouří se proti stávajícím poměrům a snaží se o jejich změnu vlastní 
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interpretací náboženských textů a objektivním pochopením vládnoucích poměrů. Často se tyto 

formy náboženské praxe navzájem prostupovaly a místa jejich působení se střídala. Příkladů 

je celá řada a historie je jich plna. Jak říká Ibn Chaldún, "islámská vláda se změnila v ph1aou 

vládu."1 
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III. KAPITOLA -STUDIE PRVNÍ 

REFORMNÍ ISLÁMSKÉ SANÚSIJSKÉ SDRUŽENÍ V LIBYI 

POLITICKÉ, HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ OKOLNOSTI JEHO VZNIKU 

Pod prapory islámu byl zahájen historický proces arabizace severní Afriky. Islám poskytl 

ideologické ospravedlnění pro expanzi, vytvoření impéria a rozvinuté civilizace, a následně 

pro pocit pýchy na historii. Během doby temna, do níž Arabové upadli, hrál arabský jazyk 

sjednocený Koránem významnou roli v životě arabské entity.2 Tím se islám coby kultura 

začal opírat o historii a jazyk jakožto základní a organickou součást této entity. Na základě 

tohoto vznikly dva "extrémní" názory. První tvrdí, že islám je ve skutečnosti arabským 

národním náboženstvím, a druhý říká, ž.e islám je novou sjednocující silou, která nahradila 

příslušnost ke kmeni a odstranila všechny rozdíly mezi muslimy, ať už to byli Arabové či 

Nearabové.3 Dle našeho mínění stojí oba tyto názory v konečné analýze na téže půdě a oba 

nejsou schopny udělat dělící čáru mezi politickým islámem a arabským nacionalismem. 

Rozpad Osmanské říše dal vzniknout třem různým fenoménům v arabském životě, jimiž jsou: 

rozšíření evropského pronikání, snahy o vnitřní obrodu a nárůst počtu organizovaných rebelií. 

Turecké snahy o reorganizaci říše byly na druhou stranu nejen špatně načasované, ale také 

vyvolané opatřeními směřujícími k centralizaci říše na základech vyznačujících se tendencí 

tureckého nacionalismu. To bylo dalším faktorem podílejícím se na probuzení arabského 

národního vědomí. 

Evropské pronikání ukázalo Arabům, že Osmanská říše selhala při obraně islámské "vlasti" 

před cizími agresory. Tito cizinci se na jednu stranu od Arabů odlišovali nábožensky a 

kulturně, na druhou stranu však arabské intelektuální zbraně nebyly schopny nové kultuře 

čelit nebo ji vstřebat. Tato výzva bezpochyby vyvolala snahy o přehodnocení myšlenkového 

odkazu s cílem kompletně obnovit intelektuální prestiž. Tuto otázku dále zkomplikoval vliv 

islámu. Islám nebyl pouhým nahodilým přesvědčením a intelektuálové stejně jako obyčejní 

lidé byli s islámem hluboce spjati. V islámu nalezli svou ohroženou entitu, stejně tak jako 

v něm nalezli své historické a kulturní kořeny. Je zřejmé. že vliv islámských reformátorů byl, 

jak jsme již zmiňovali, silný a že jejích myšlenky, díla a učení se rychle rozšířila. Tito 

reformátoři se domnívali, že příčinou slabosti, jež postihla Osmanskou říši do té míry, že 

nebyla schopna čelit expanzi západních států, byl hospodářský a kulturní úpadek, spolu s krizí 

islámu a úpadkem morálky.4 

Jak jsme viděli, začaly se v různých koutech islámského světa ozývat výzvy náboženských 

učenců k reformě islámu, jejímž cílem bylo, aby islám dbal o hospodářský pokrok, šíření 

poznání a rozvoj věd a znalostí. Na počátku můžeme říci, že misionářské aktivity postupovaly 
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ruku v ruce s koloniálním dělením Afriky a posílily hnutí vyzývající ke změně islámu 

prostřednictvím souboru reforem. To způsobilo, že toto hnutí namířilo své zájmy proti Západu 

a že měl protikoloniální zápas v některých oblastech náboženský charakter. Některá z těchto 

hnutí jsou spojena s myšlenkou příchodu tzv. mahdího, který bude seslán, aby přinesl 

vítězství islámu, navrátil mu jeho ryzí podobu a nastolil rovnost a spravedlnost. 

V Hidžázu se objevilo sanúsijské hnutí, v jehož čele stál Muhammad b. Alf as-Sanúsí (z.l276 

hidžry) pocházející z alžírského města Mostaghánem. Vystudoval v Mekce a ve Fezu. Svůj 

první řádový dům vystavěl v Mekce na hoře Abí Qubajs.5 Často se vracíval do severní Afriky. 

Sanúsíja se velmi rozšířila mezi kočovným a polokočovným obyvatelstvem. Izolace 

sanúsijského hnutí v poušti byla důsledkem jejich snahy vyhnout se střetu s osmanskou mocí 

a být dostatečně vzdáleni vlivu evropských států, a dále důsledkem skutečnosti, že obyvatelé 

pouště potřebovali reformu. 

Zakladatelem sanúsijského hnutí byl Muhammad b. Alí as-Sanúsí, jehož původ sahá 

k chalífovi Alímu b. Abí Tálib přes ldrísovce, potomky Husajna, kteří vládli v Maroku.6 

Osobnost as-Sanúsího byla ovlivněna řadou faktorů. Prvním z těchto faktorů byly tehdejší 

poměry v Alžírsku, kde byla vláda velmi špatná, počínaje tyranií tureckých místodržících a 

kmenovými povstáními proti nim, až po ambice západních států v Alžírsku. Jak špatné 

tehdejší poměry byly, si as-Sanúsí silněji uvědomoval díky tomu, že studoval u 

nejvýznamnějších učenců v zemi, kteří byli všichni dobře obeznámeni s poměry v zemi a se 

situací ve vládnoucích kruzích. 

Mezi faktory, které měly vliv na utváření jeho osobnosti, patří také fakt, že se narodil ve 

vznešeném domě, slavném svou urozeností a starobylostí. Dalo se tedy očekávat, že as-Sanúsí 

-jakožto důsledek této skutečnosti - pociťoval povinnost vydat se cestou inspirovanou jeho 

předky.7 Intelektuální prostředí, v němž vyrůstal, v něm vypěstovalo zalíbení ve vědě a 

otevřelo mu oči pro její mnohé pravdy. Mezi další faktory, jež ovlivnily utváření jeho 

osobnosti, patří jeho neustálé cesty do mnoha metropolí a měst, zejména do Mekky, Medíny a 

Fezu, a jeho styky s některými učenci za účelem studia a seznámení se s jinými mystickými 

řády než byl ten, jehož členem se as-Sanúsí stal na počátku svého života, tj. mystický řád 

darqáwíja, vůči němuž se Turci stavěli nepřátelsky.8 

Ibn as-Sanúsí se blížeji seznámil s městem Fez, které bylo tehdy místem působení četných 

súfijských řádů a úrodnou půdou pro jejich aktivity. Tyto řády měly silný vliv na lidi. Ten byl 

patrný v mešitě al-Qarawijín. Velký vliv měl též súfijský šejch Abú al-' Abbás at-Tídžání, 

s nímž se Ibn as-Sanúsí seznámil a jehož mystickým řádem byl ovlivněn.9 Tehdy Ibn as

Sanúsí rozvinul své mystické touhy a upadl do vlivu maghribského systému súfismu. 10 Kromě 

toho je třeba zmínit Ibn as-Sanúsího zájem o studium fiqhu ve Fezu, jež bylo postaveno na 
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málikovském madhabu. To je patrné v úvodu, který napsal pro své studenty ke knize imáma 

Málika "al-Muwatta "'(Dobře vyšlapaná cesta). 

V souvislosti s tím, co bylo zmíněno, je ještě potřeba dodat, že .se Ibn as-Sanúsí zajímal o 

politická hnutí či aktivity, jejichž cílem bylo reformovat nejrůznější poměry, postavit se 

vládcům, pokud jsou zkorumpovaní, stát při nich za účelem realizace reforem a organizovat 

lidová uskupení, která by tyto požadavky podpořila a posílila. Tento zájem se u Ibn as

Sanúsího objevil v první etapě jeho života, během jeho pobytu ve městě Mostaghánem, jež 

bylo centrem šíření věd. Tbn as-Sanúsího život uprostřed takové atmosféry a jeho studium u 

tamních učenců, z nichž většina měla velký vliv mezi lidmi, bezpochyby zanechaly výrazné 

stopy na jeho osobností a podílely se na zvýšení jeho zájmu o činnost ve veřejných sférách. 

To vysvětluje fakt, že Tbn as-Sanúsí začal po určité době svého pobytu ve Fezu, po té co 

získal profesorský titul "al-mašjacha al-kubrá", vyučovat a byl jmenován učitelem ve Velké 

mešitě ve Fezu. 11 

Tyto výše zmíněné obecné a důležité linie zanechaly na Tbn as-Sanúsím stopy a definovaly 

nejvýraznější rysy jeho osobnosti na počátku jeho reformátorských aktivit. Ibn as-Sanúsí si 

přál, aby spravedlnost rozprostřela křídla nad islámskými národy, a tak začal během svých 

lekcí více kázat po dobrém a na místních lidech i vlivných v mocenském sídle ve Fezu 

vyzkoušel způsoby správného vedení, někdy po dobrém, jindy po zlém. Tato jeho výzva však 

vzbudila pozornost sultánovy vlády, která si uvědomila její nebezpečí a obávala se, že se tato 

náboženská výzva přemění v politickou. Proto začala vláda Ibn as-Sanúsího sledovat a 

naznala, že není jakkoli užitečné, aby setrvával ve Fezu. 12 Tady nalézáme souvislost mezi Ibn 

as-Sanúsího střetem s mocí a jeho odchodem z Fezu, k čemuž došlo na konci roku 1823, kdy 

odešel přes Tunis, Tripolis a Káhiru na arabský Východ. 

Když přišel do Káhiry, zamýšlel tam nějakou dobu pobýt a navázat kontakt s azharskými 

učenci. Káhira byla v roce 1824, kdy do ní Ibn as-Sanúsí dorazil, plna anarchie a nacházela se 

uprostřed sporů mamlúků a ambicí cizích zemí. Azhar byl tehdy v úpadku, vědy, které se tam 

vyučovaly, pozbyly originality a mnozí z učenců sledovali jen své vlastní zájmy. 13 Ibn as

Sanúsí nalezl při svém příchodu do Káhiry Azhar v tomto stavu a ještě více se o tom 

přesvědčil, když začal na Azhar docházet a seznamovat se s tamními učenci. Ibn as-Sanúsí 

také dával na Azharu lekce, nicméně jak se zdá, nevykrystalizoval v jeho právních názorech 

nezávislý úsudek, a to i přes jeho zbožnost, súfijský způsob života a odvahu v řešení právních 

otázek, což vyvolalo zlobu některých azharských učenců. Ti jej konfrontovali se svými 

znalostmi a tato konfrontace překročila meze diskuze tak, že bylo Ibn as-Sanúsímu 

vyhrožováno, byl obviněn z bezvěrectví a označen za heretika. 14 Zdá se, že souhrn těchto 

důvodů, na něž jsme poukázali, byl zásadním faktorem pro jeho odchod z Káhiry do Hidžázu. 

V Káhiře lbn as-Sanúsí nenalezl, co hledaL Navíc zjistil, že Osmanská říše byla na pokraji 

rozpadu a zániku. 15 
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V Hidžázu, kam dorazil roku 1825 po ročním pobytu v Káhiře, u něho došlo k prohloubení 

jeho chápání a rozšíření obzorů jeho vědění, neboť se začal seznamovat s náboženskými 

učenci, učil se od nich a obeznámil se s mnoha myšlenkovými proudy. 16 Domníváme se, že 

šejch Ahmad b. Tdrís sehrál významnou roli v životě lbn as-Sanúsího a měl na něho velký 

vliv. což pozorujeme po celou dobu, kterou strávili společně. 17 Za zmínku také stojí ocenění, 

které mu šejch udělil. 18 lbn as-Sanúsí se u něho seznámil s řadou mystických řádů, studoval u 

něho hadíthy a sunnu a s jeho svolením postavil svůj první řádový dům v Hidžázu na hoře Abí 

Qubajs v Mekce. Od té doby, tj. roku 1837,19 se lbn as-Sanúsí věnoval výzvě a výuce noviců 

(muríd) a studentů, kteří se kolem něho shromáždili. 

Ibn as-Sanúsí byl však nucen opustit Hidžáz, a to kvůli tlaku úřadů, jemuž musel čelit, a 

opozici mekských náboženských učenců, kteří jej kritizovali za to, že se jeho metoda 

neshodovala s jejich, a považovali jej za heretika. To jej přimělo k odchodu do Sibjá al-' asír. 20 

Tato skutečnost vysvětluje jeho dobré vztahy s wahhábovci, pod jejíchž kontrolu spadala tato 

oblast. lbn as-Sanúsí, jakmile začal přednášet v Mekce, nalezl odezvu u řady noviců. Řádový 

dům Abí Qubajs se stal jejich centrem. Odtud vzešel jeho reformní směr. Od svých 

pomocníků Tbn as-Sanúsí žádal, aby se vydali do metropolí a budova1i tam řádové domy. 

Nedomníváme se, že když lbn as-Sanúsí zahájil svou výzvu, tak měl ve své mysli ujasněné 

detaily svých cílů a prostředky k jejich dosažení. Je však jisté, že rámcový koncept jeho řádu 

byl jasný a zahájení budování prvního řádového domu není nic jiného než důsledek této 

jasnosti. 

lbn as-Sanúsí se rozhodl vrátit do oblasti Maghribu. Jeho misionářská osobnost již byla plně 

utvořena. Měl svůj vlastní mystický řád, začal vyučovat své stoupence, měl svůj vlastní 

idžtihád (nezávislý úsudek o teologických či právních záležitostech) v rámci málikovského 

madhabu, po té co se vydal jeho cestou a věřil v otevření bran idžtihádu pro ty, kteří splňují 

podmínky kladené na mudžtahida. 21 

Nechceme na tomto místě popisovat místa, jimiž na své cestě procházel či se v nich zastavil, 

musíme však konstatovat, že se historici neshodují na tom, kde Tbn as-Sanúsí pobýval v době 

okupace jeho vlasti Francouzi. Existují jen náznaky vedoucí k domněnce Francouzů, že se lbn 

as-Sanúsí zapojil do odbojných aktivit v Alžíru a také do nepokojů v Tilimsánu (1848-1861) a 

do vzpoury v az-Zahrá (1851).22 

lbn as-Sanúsí se vrátil do Tripolisu z Qábisu. Měl dobré vztahy s místodržícím Ašqarem 

Pašou, což se zdá být uznáním jeho významného postavení a potřeby Osmanské říše využít 

jeho vlivu při reformě neutěšených poměrů.23 Kromě toho byl místodržící Ašqar Paša 

přesvědčen o Ibn as-Sanúsího dobrých úmyslech a o tom, že neměl žádné politické ambice. 

V Tripolisu se Ibn as-Sanúsí dlouho nezdržel a po čtyřech měsících se vydal na východ 

směrem k Benghází a "bílé záwiji", která byla vybudována před jeho příchodem. lbn as-
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Sanúsí dal zřejmě svým pomocníkům přfkaz, aby jej předešli a zahájili tam výstavbu 

řádového domu. 

Důvodů, které přiměly lbn as-Sanúsfho učinit z města Barqa centrum svého hnutí, bylo 

mnoho. V první řadě to byla jeho znalost tamního prostředí, znalost toho, čím se tato oblast 

vyznačovala od jiných a co z ní učinilo úrodnou půdu pro novou výzvu k náboženské 

reformě. Druhý z důvodů souvisí s historií této oblasti od té doby, kdy ji ovládla Osmanská 

říše. Muhammad Fu'ád Šuk:rí ve své knize24 poukázal na skutečnost, že osmanská moc 

nepřesahovala v oblasti Barqy pobřežní končiny a že se její obyvatelé topili v nevědomosti. 

K dalším důvodům, jež přivedly Ibn as-Sanúsího do Barqy, patřilo její centrální postavení, 

tamní politické vakuum, absence vědění a skutečnost, že byla mostem do centrální Afriky.25 

Domníváme se, že kromě všech výše zmíněných důvodů, byl Ibn as-Sanúsí k návratu 

z Qábisu donucen a že si Barqu jako pole své působnosti nevybral, nýbrž že byl k pobytu 

v Libyi donucen, protože cesta na arabský Západ byla uzavřena Francouzi, cesta na arabský 

Východ byla uzavřena úřady v Káhiře a Mekce a Hidžáz nebyl vhodným místem pro šíření 

jeho výzvy kvůli tamním politickým poměrům. 

Shrneme-li to tedy, můžeme říci, že si Ibn as-Sanúsí vybral Barqu za centrum svého hnutí 

kvůli jejím přírodním, společenským a politickým poměrům, neboť vliv moci Osmanské říše 

nepřekročil pobřežní oblasti a jeho cílem bylo vyhnout se střetu s touto mocí. Pokud jde o 

sociální výhodnost Barqy, tou bylo, Tbn as-Sanúsí chtěl nalézt neoranou půdu, v níž by 

zasel své myšlenky a uskutečňoval své plány. Centrální pozice Barqy, skutečnost, že byla 

přechodem do pouště a schopnost jejích obyvatel přemisťovat se a odejít, bylo přesně to, co 

bylo potřeba pro šíření výzvy. 

Ibn as-Sanúsí zůstal v Barce šest let, během nichž se mu podařilo položit tam základy své 

činnosti a organizace, což bylo zárukou jejího pokračování. Tehdy Ibn as-Sanúsí pocítil 

potřebu vrátit se znovu do Hidžázu "a zdá se, že byla očekávána i překvapivá."26 Domníváme 

se, že zásadním důvodem pro Ibn as-Sanúsího návrat do Hidžázu bylo, že k tomu nalezl 

vhodné podmínky a že přemýšlel o šíření své výzvy tam. Přibližně osm let naplnil svými 

misionářskými aktivitami, a to do takové míry, která zasluhovala obdiv kjeho možnostem a 

schopnosti organizované práce. Ibn as-Sanúsí založil četné řádové domy. Počet lidí, kteří se 

připojili k jeho výzvě opírající se o Korán, sunnu a jeho učení o idžtihádu, rostl. Tehdy se 

objevily některé jeho knihy: 

-+ "Bughjat al-maqásid wa chulásat al-marásid" nazývaná též Deset otázek. 

-+ "Íqáz al-wasnán" a "as-Salsabfl al-ma 7n ", v nichž se projevila jeho mystická 

orientace. 
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Přestože Ibn as-Sanúsí pobýval v Hidžázu, byl v neustálém kontaktu se svými stoupenci 

v Barce, vedl je a dával jim instrukce prostřednictvím dopisů. Také každoročně někoho 

delegoval, aby navštívil nejrůznější řádové domy a zprostředkoval jim jeho doporučení a 

instrukce. 27 

Zakořenění sanúsijského hnutí ve vnitřních oblastech Libye bylo podmíněno především 

nutností rozvíjet obchod a zemědělství a zejména stále rostoucí potřebou zabezpečit ochranu 

karavanních cest a zemědělských center na rozsáhlých územích Libye, kde se kmenové 

uspořádání začalo v polovině 19. století rozpadat, což vedlo k procesu usazování kočovníků a 

polokočovníků. 

Sanúsijské hnutí v podstatě prostřednictvím svého zahalení do náboženských kategorií a 

širokým využitím posvátnosti těch, kteří konali zázraky, organizovalo vztahy nezávislosti 

uvnitř kmene, zatlačilo tak kmen do pozadí, a tím způsobilo, že se k nim přidala skupina 

předáků směřující ke změně ve feudální pány. 

Nízká úroveň rozvoje výrobních vztahů měla za důsledek roztříštěnost mnohých arabských a 

berberských kmenů a jejich izolaci. Nízká úroveň sociální struktury ve vnitřních oblastech 

napomohla působení myšlenek sanúsíje, jejíž vůdci vyzývali k zavedení řádu, který fungoval 

za čtyř pravověrných chalífů. Tak se stali kočovníci a polokočovníci, kteří neměli jasnou 

představu o náboženském učení sanúsíje, jejími stoupenci, protože hesla boje za čistotu 

prvotního islámu, návrat k prostému životu, vzdání se luxusu a marnotratnosti, vedle džihádu 

proti nepřátelům islámu, jimi byla chápána jakožto výzva k boji proti osmanské nadvládě či 

jakékoli jiné cizí nadvládě a výzva k zanechání placení daní vládnoucí moci. 

Domníváme se, že rozvoj feudálních vztahů v Barce na konci 19. století byl provázen 

přechodem beduínů k usazenému životu. Objevily se nové vrstvy a nové třídní vztahy. 

Tomuto procesu napomáhal rozvoj obchodu mezi Tripolisem a Barkou na jedné straně a 

centrální Afrikou na straně druhé, tj. rozvoj zbožně-peněžních vztahů, které se staly 

aktivnějšími. Nejvyšší kmenová aristokracie potřebovala takovou nábožensko-politickou sílu, 

která by byla schopna chránit její třídní zájmy a zabezpečit jí možnost nezávislosti lidí, a také 

mohla nastolit stabilitu v zemi a napomoci rozvoji obchodu. Sanúsijské hnutí se stalo touto 

politicko-náboženskou silou a bylo schopno přizpůsobit svou činnost okolnostem kmenové 

roztříštěnosti a položit základy teokraticko-feudálního emirátu. To dle našeho názoru 

vysvětluje, proč se sanúsíja obracela zásadně k obyvatelům pouště a vnitrozemských oáz. 

Také to vysvětluje rozšíření řádových domů zakládaných kmeny a jejich klany, které 

považovaly řádové doby za své kmenové instituce. 28 Toto konstatování lze potvrdit také 

poukázáním na způsob rozmístění řádových domů a nezbytnost jejich existence. Existence 

karavanních cest v rámci kmenového území znamenala nutnost existence řádových domů 

v oázách nacházejících se v blízkosti karavanních cest. Též lze říci, že při výstavbě řádového 
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domu byly brány v úvahu hospodářsko-politické a strategické faktory takovým způsobem, 

který zajišťoval dohled nad velkými kmeny a jejich klany. 

Oficiální náboženský směr a náboženští představitelé na súfije pohlíželi nepřátelsky, přestože 

oni se prohlašovali za věřící, správně vedené islámem a následující Korán a sunnu. Každý 

útlak zahájený proti súfijům posílil jejich postavení mezi negramotným lidem severní Afriky 

a jejich učení a rituální aspekt jejich sdružení pocházejícího odtamtud byly bližší chápání 

široké veřejnosti než islám ve své autentické podobě. 

Súfijové prohlašovali. že se oddávají extázi kvůli oslavě islámu a upevnění víry, a šíření 

islámů mezi pohany považovali za neméně důležitý úkol. Aby dosáhli co největšího vlivu a 

přitáhli značnou pozornost, přiváděli se do stavu nejvyššího opojení prostřednictvím dhikru, 

který je oslavou Boha propůjčením mu slyšitelného hlasu a myšlenkovou koncentrací, což je 

často provázeno tělesnými pohyby, které jsou se dhikrem v harmonii. V čele každého 

súfijského uskupení stál šejch, jemuž byli členové tohoto uskupení bez jakýchkoli námitek 

poslušní. Jednotné vedení a individuální zodpovědnost vytvořily vhodné podmínky pro 

sdružení v jednotnou náboženskou organizaci. 

Centrem sanúsíje je tedy řádový dům, v jehož čele stojí šejch. Řádový dům má obvykle 

stejnou podobu a vzhled jako řádové domy jiných súfijských řádů. Při výkladu o roli 

řádových domů napsal lbn as-Sanúsí: ,,Je-li na nějakém místě zřízen řádový dům, bude toto 

místo požehnáno, země bude díky němu prosperovat, lidu měst i pouště se díky němu dostane 

užitku, neboť tento řádový dům nebyl založen k ničemu jinému než k četbě Koránu, šíření 

lepšího zákona a boji proti útlaku."29 

Řádový dům se obvykle skládal ze soukromého bytu, v němž žil šejch, a ze zvláštního křídla 

pro hosty, šejchova zástupce a učitele. Byla v něm mešita, koránská škola, křídlo pro 

služebnictvo, skladiště pro uchovávání zásob, stáj, obchůdky a zvláštní místnost pro chudé 

návštěvníky. Bohatí lidé si stavěli své domy v blízkosti řádového domu, pobývali v něm 

v dobách horka a ukrývali cennosti ze svého majetku. Soukromé byty vystavěné v řádovém 

domě nebylo možné prodat, ale mohli se v nich na pří'kaz šejcha v případě, že je jejich 

majitelé opustili, ubytovat noví návštěvníci. Půda, na níž stál řádový dům, byla považována za 

posvátnou a byla označována arabským výrazem harám. Každému, kdo vstoupil na posvátnou 

půdu s žádostí o pomoc či ochranu, bylo garantováno bezpečí. V řádovém domě nebylo 

dovoleno používat zbraně či vyvolávat spory. Obdělávaná půda, studně a nádrže s vodou byly 

také označovány za harám. Některé řádové domy měly své vlastní zahrady a také hřbitovy. 

Lze si povšimnout, že pro většinu řádových domů byla vybírána nejúrodnější půda a že byly 

budovány v blízkosti vodních pramenů.30 

Vedle šejcha řádového domu, existovala rada, jež zahrnovala šejchova zástupce a předáky 

kmenů a rodů spojených s řádovým domem. Tato rada prodiskutovávala rozličné otázky, 
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rozhodovala spory a své soudy vynášela na základě šarí'y a dle zvyků a tradic. 31 Šejch tedy 

nesl veškerou zodpovědnost za řádový dům, poměry kmenů, na jejichž území se řádový dům 

nacházel, a také předával nařízení hlavy sanúsijského sdružení lidem. Zástupce šejcha pak 

dohlížel na obdělávání půdy a všechny ekonomické záležitosti. Řádový dům měl také svého 

duchovního vůdce, imáma, který vedl modlitby v mešitě a vyučoval příslušníky kmene 

Koránu. 

Pozemky řádového domu nebylo možné prodávat. Měly statut náboženské nadace, waqfu, a 

na vždy spadaly pod řádový dům. Rozsah těchto pozemků neustále narůstal díky darům ze 

strany kmenů i jednotlivců a také prostřednictvím koupí či obděláváním pozemků ležících 

ladem, opravou studní a připadnutím půdy, o níž byly vedeny kmenové spory, řádovému 

domu, obděláváním zemědělské půdy na základě pověření jejího majitele a jejím následným 

postupným nabytím do vlastnictví.32 Každý, kdo si přál usadit se v řádovém domě, dostal 

nějaký pozemek, na němž pracoval, ale nebylo možné jej dědit. Když měly řádové domy 

dostatek pozemků, tak používali bohatí a vlivní pro obdělávání své půdy sluhy a otroky a také 

osoby, jež byly přijímány do řádového domu na základě podřízenosti. Řádový dům tak žil 

částečně ze své práce, z práce sluhů, otroků a kočovných beduínů nacházejících se v jeho 

okolí. V obdobích zemědělských prací a sklizně dohlížel šejch řádového domu na tyto práce. 

Bylo zvykem, že každý příslušník kmene se na pozemcích řádového domu dobrovolně zapojil 

do obdělávání jeden den, sklizně jeden den a studia jeden den, což usnadňovalo prosperitu 

řádového domu bez vysokých nákladů. 

Z toho je zřejmé, že život v řádovém době byl ve všech svých detailech organizován, ba 

dokonce, že tento řád byl závazný i pro samotného šejcha. Na konci roku předkládal šejch 

řádového domu svou zprávu vůdci sdružení, v níž vysvětloval své aktivity a případné návrhy 

a obvykle jej doprovázeli kmenoví předáci?3 Tady vidíme, že bylo v zájmu kmenových 

šejchů mít řádový dům, takže dokonce vysílali své delegáty k hlavě súfijského řádu s žádostí 

vybudování řádového domu na jejich území a vyjadřovali svůj souhlas s podílením se na 

rozvoji tohoto řádového domu. Dle převládajícího systému měli příslušníci kmene, na jejímž 

území se nacházel řádový dům, poskytovat tomuto řádovému domu desetinu zemědělské 

produkce a jiné dary, zvláště když šejch sdělil, že něco potřebuje. 

V souvislosti s výše zmíněnými okolnostmi se sanúsijské řádové domy, jež se objevily 

jakožto nábožcnsko-správní centra, začaly postupně transformovat v centra feudálního 

vykořisťování, nemluvě o tom, že oběťmi krutého vykořisťování nebyli pouze obyvatelé 

řádových domů, tj. ti kteří v nich nalézali pohodlí, a beduíni, na jejichž území se řádové domy 

nacházeli. 

Aktivity sanúsijského hnutí a jeho rozšíření napomohly upevnit uctívání světců, které hluboce 

zakořenilo v severní Africe. Domníváme se, že zázraky světců zůstaly opomenuty a 

zanedbány ze strany historiků s tím, že se jedná pouhý ideově-behaviorální přínos úzce spjatý 
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s nadpřirozenými silami, zatímco ony byly ve skutečnosti společenským produktem, 

důsledkem historických okolností, odrazem sociálního nátlaku a projevem reality plné 

rozporuplností. Proto je potřeba pohlížet na konání zázraků v severoafrické společnosti 

vycházeje ze sociálního pojetí súfijského zázraku, prozkoumat, jaké sociální skupiny je 

praktikují, jaký je postoj těchto zázraků vůči společnosti a zda jsou používány jakožto 

ideologie ve službě konkrétní společenské vrstvy?4 

Díky súfismu dosáhl kult světců v islámském světě ohromného rozšíření, což je věc, která je 

neslučitelná s monotheismem. Hrobky světců byly rozšířené a známé mezi kmeny v Barce a 

Tripolisu. Utlačovaní u hrobek světců nacházeli útočiště, probíhaly u nich modlitby a 

vyzývání, byla místem odpočinku a klidu. Většinou byly tyto hrobky na hranicích a majetcích 

roztříštěných kmenů či rodů. Byla to neutrální místa, ve kterých se setkávali šejchové různých 

kmenů a rodů. Někdy se stávalo, že dva kmeny soupeřící o část půdy se jí vzdaly ve prospěch 

zesnulého světce jakožto zprostředkovatele záležitostí, zřetelněji pak ve prospěch jeho živých 

potomků. Takto vznikaly majetky kmenů světců, které se rozkládaly mezi územími 

svobodných kmenů či rodů. 

V průběhu staletí zakořenilo uctívání světců mezi lidem, prostřednictvím legend se šířilo 

z generace na generaci a beduíni nezapomínali na své světce ani po jejich smrti, modlili se za 

ně a navštěvovali jejich hrobky. Tento přístup beduínů k "instituci světců" připravil úrodnou 

půdu pro rozšíření vlivu řádu sanúsíja. 

Před příchodem Ibn as-Sanúsího do Barqy tam byly dva světci. marabuti, z nichž jeden 

působil na východních kopcích Barqy a druhý na západní straně. 35 Podíleli se na šíření islámu 

a řešení kmenových sporů. A oba byli považováni za světce požehnané barakou skrytou 

duchovní sílou, která se mohla přenášet ze světce na jeho potomky a novice. Baraka měla 

široký dosah v praktických aktivitách sanúsíje. Kmeni nebo některému z jeho rodů se 

dostávalo tohoto požehnání prostřednictvím šejcha, který údajně obdržel skrytou moc 

bezprostředně od vůdce řádu a byl schopen ji dále předávat svým potomkům. Kmeny a jejich 

rody získávaly baraku skrze řádové domy, jež se nacházely na jejich území. Šejchové 

řádových domů tak svým použitím baraky ovlivňovali jak se jim hodilo - lid připravený 

přijmout pověry. 

Při vytváření řádu se přihlíží zejména k tomu, jaké místo zaujímají světci a marabuti 

v kmenové struktuře společnosti. Beduíni považují všechny příslušni'ky řádu ichwánú za 

světce těšící se barace. Narozdíl od světců, kteří nebyli organizováni v nějakém sdružení, byli 

ichwáni členy sjednoceného sanúsijského Řád nespoléhal pouze na věhlas, který si získali 

marabuti mezi beduíny Barqy v průběhu několika posledních desetiletí, ale na privilegia, jež 

byla produktem samotné jejich organizace. 
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Co se týká organizace skupiny, pak bylo potřeba sjednotit různé posvátnosti světců do 

kompletní jednoty a připustit podléhání mnohých řádových domů jedinému vznešenému 

náboženskému vedení, jež spočívalo v osobnosti vůdce řádu. Organizace byla zároveň 

postavena na základě přiznání individuálních ambic jednotlivým kmenům a jejich rozvoje v 

co možná největší míře nezávislosti na ústřední moci, aniž by zasahovala do jejich práv a 

pravomocí. Trochu jinými slovy byly řádové domy centry lokálních svatostí jednotlivých 

světců, ale sami o sobě nebyly nic víc než kroužky sjednocené súfijské organizace. 

Prostřednictvím řádových domů byly téměř všechny kmeny Barqy postupně plně sjednoceny. 

V oblastech, ve kterých vykonával sanúsíjský řád svou činnost, zejména pak v Barce a jižních 

oblastech, postupně docházelo k vytváření určitého druhu teokratického feudálního emirátu. 

Také stojí za zmínku. že města měla poměrně slabý vliv na společenský a hospodářský vývoj, 

což napomáhalo upevnění pozic řádu v Barce, neboť to bylo malé město, které bylo méně 

rozvinuté než Tripolis a jeho role v obchodě byla omezená. Kromě toho lze zmínit proces 

sociální distribuce zemědělské práce v Barce a s ní spojený růst vnitřních i vnějších 

obchodních vztahů a do značné míry směnu výrobků mezi nezávislými oázami. Města v této 

době byla hlavně opěrnými body pro tureckou administrativu a kmeny se proto snažily omezit 

své obchodní aktivity s nimi, aby se vyhnuly tureckému dozoru. Vnitřní oblasti Barqy byly 

nakloněny spíše obchodu s centry na egyptském území. Toto samozřejmě nepovažujeme za 

důkaz naprosté neexistence vztahů mezi beduíny a obyvateli rozsáhlejších měst. 

Vedení sdružení a ichwáni využívali jakýchkoli prostředků, aby rozšířili vliv sanúsíje na 

obyvatele měst a vesnic, ale setkali se s ostrým odporem tureckých úřadů, a to zejména 

v Tripolisu. Turecká administrativa v Tripolisu, která byla rozšířena i v dalších městech, si 

podrobovala všechny usedlé obyvatele, kteří měli od dávných časů silné spojení s městy, kde 

směňovali zemědělské výrobky a nakupovali výrobky od řemeslníků. 36 K velkému rozvoji 

zemědělských vztahů došlo zejména v době vlády dynastie Qaramanli. Po jejím pádu na sebe 

převzala turecká administrativa úkol ochrany zájmů místních feudálů. Projevila se jednota 

zájmů místních feudálů a Turků na společném vykořisťování obyvatel prostřednictvím výběru 

daní. Každý pokus, který byl namířen proti privilegiím feudálů se setkal se silnou opozicí. 

Z našeho pohledu je toto důvod, který přiměl vrstvu feudálů, aby se stavěla proti aktivitám 

sanúsije, v nichž spatřovali opravdovou hrozbu pro svá privilegia. 

Rozšíření výzvy k návratu k pravé víře se setkalo se silnou opozicí ze strany bigotních 

náboženských učenců. Výzva k islámské reformě, která brala v úvahu požadavky tehdejší 

doby silně spjaté s myšlenkami arabského nacionalismu, se rozšířila na mnohá arabská území 

včetně Barky a Tripolisu. Tento proud byl aktivnější a progresivnější než sanúsíja a následně 

byl i přijatelnější. 37 
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Pokud byla reforma al-Afgháního a c Abduha zaměřená na islám, který by byl vhodný pro 

nové rostoucí kapitalistické vztahy v arabských zemí, pak islámské reformní hnutí Ibn as

Sanúsího se soustředilo na přeměnu nejvyšší kmenové vrstvy směrem k feudalismu. 

Vzhledem k tomu, že se vedení sanúsijského řádu setkávalo s opozicí, zaměřilo svůj zájem na 

misijní aktivity v oblasti střední Afriky. Tehdy se objevilo přání vyhnout se zasahování 

tureckých úřadů do záležitostí sanúsijského řádu a došlo k přestěhování administrativního 

centra na jih, kdy Ibn as-Sanúsí přenesl své sídelní město z ai-Bajdá' na al-Džaghbúb?8 

To, že si vybral za nové sídlo sanúsíjského řádu oázu ai-Džaghbúb, se nestalo náhodou. Tato 

oáza je velmi vzdálená od administrativních center turecké, francouzské i egyptské moci. 

Touto oázou procházely obchodní cesty ze zemí Maghribu a ze západního Súdánu. Tuto cestu 

používali kromě obchodníků také poutníci směřující do Mekky a z tohoto místa bylo možné 

být v kontaktu se všemi řádovými domy. 

Můžeme říci, že ještě než Ibn as-Sanúsí přijal konečné rozhodnutí o hlavním sídle řádu, 

podnikl několik kroků a příprav, aby si oázu ai-Džaghbúb zajistil. Tyto aktivity zahrnovaly 

stavbu řádových domů ve východní části Barqy, opravy studní, vodních zdrojů, jejich znovu 

vyhloubení na cestách vedoucích do ai-Džaghbúb z východu. U opravených studen byly 

rozestavěny hlídky a staly se náboženskou nadací, waqf, sanúsijského sdružení.39 

Poté, co se příslušníci sanúsijského řádu usadili v roce 1856 v oáze al-Džaghbúb, hnutí 

vzrostlo. AI-Džaghbúb se začal přeměňovat na specifické kulturní centrum. Probíhala zde 

výuka studentů, kteří se v budoucnosti stávali představenými řádových domů. Jejich život byl 

dopodrobna organizován a práce hrála velkou úlohu po boku jejich vzdělávání. O pátcích se 

studentům dostávalo vojenského výcviku, jenž spočíval v jízdě na koni a lukostřelbě. 

K univerzitě, na které studenti studovali, tak bylo přičleněno něco jako vojenská sekce.40 

V době vůdcovství Muhammada al-Mahdího as-Sanúsího v letech 1844-1902 dostala 

organizační struktura svoji konečnou podobu. Všechny záwije formálně podléhaly hlavnímu 

řádovému domu a všichni šejchové šejchu řádu. Povinnost vybírat náboženskou daň, zakát, 

vedla k vytvoření zvláštní státní pokladny, která se nazývala bajt al-mál, a její vznik 

napomohl utvoření dalších poboček státní feudálního orgánu. Za Muhammada al-Mahdího as

Sanúsího byla také uspořádána poradní rada, která dohlížela na finanční záležitosti a také 

začala řídit různé vzdělávací a administrativní úkony a zahraniční vztahy. Tato poradní rada 

představovala první formu příští vlády v Libyi.41 Aby se rozvíjející politická základna mohla 

stát státním orgánem, muselo dojít k urychlení procesu přeměny duchovní moci vůdce 

sanúsijského řádu ve státní moc s obecnými pravomocemi. Tomuto procesu také napomohlo 

neustálé ohrožení existence řádu ze strany Turků a později Francouzů a Italů. Ustanovením 

politické struktury nad strukturou kmenovou urychlila sanúsíja sociální separaci kmenové 

společnosti a napomohla rozvoji kmenových vztahů. Sanúsijské hnutí můžeme přiřadit k těm 
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skupinám, které ve svých formách a existenci nevybočily z rámce ideologických a politických 

hnutí období feudalismu. Vznik podobných hnutí neznamenal radikální změny ekonomických 

a sociálně-politických poměrů, ze kterých hnutí vzešlo. 

V prvních letech nemohli šejchové záwijí zůstávat dlouho na jednom místě a je tedy 

přirozené, že nehromadili nepřenosný majetek. Postupně se však začalo spojovat jedno místo 

se jménem jednoho určitého šejcha a to potom dědil syn nebo některý z příbuzných se 

souhlasem vedení kmene nebo některého z rodů a se souhlasem sousedního řádového domu. 

Dědickému právu pak napomáhaly sňatky as-Sanúsího rodiny s rodinami jiných šejchů a 

ichwánů. Také toto umožnilo dohled nad půdou a celým majetkem několika řádových domů 

pouze určitým rodinám. 

Na tomto místě chceme poukázat na fakt, že časově upevnění pozic sanúsijského hnutí ve 

vnitřních oblastech provincií Tripolis a Barqa odpovídalo období tanzímátských reforem 

v Osmanské říši a zejména vydání dekretu Chatt-i Humajun v roce 1856, jehož cílem byla 

restrukturalizace státu, zavedení několika zákonů zvykového buržoazního práva a veřejné 

produkce do systému společenského života impéria a navržení a schválení trestního, 

občanského a obchodního zákoníku. 

Když se později přeneslo sídlo sanúsijského řádu dále do vnitrozemí, nejdříve do oázy al

Kafra a později do oázy Qarw, vzrostly problémy spojené s dohledem nad řádovými domy a 

s udržováním kontaktů s nimi. Kvůli rozšíření jednotlivých řádových domů v různých částech 

země se stalo, že byly záwije od sebe navzájem izolované. Ty řádové domy, které byly 

nejdále od centra, měly naprostou nezávislost. 

Administrativní aparát, který ve sdružení vykonával vůdčí roli, se v době decentralizace a 

osamostatňování kmenů velmi pečlivě zajímal o to, aby řádovým domům připadla všechna 

feudální poslušnost. V počátcích organizace řádu žilo jeho vedení na úkor zdrojů řádových 

domů, které nastřádaly přebytky ze zemědělských výnosů. V průběhu doby se tyto příspěvky 

staly pravidelnými, přestože byly z formálního hlediska považovány za dobrovolné a 

nazývaly se sadaqa (dobrovolná náboženská daň). Ještě později se plné finanční zajištění 

centrálního řádové domu stalo povinností všech ostatních záwijí. A pokud nezaslaly svůj 

příspěvek ústřednímu řádovému domu, byly šejchové těchto domů okamžitě upozorněni na 

své povinnosti. Řádové domy z pobřežní oblasti posílaly do al-Džaghbúb a později do al

Kafry karavany naložené vedle materiálů z dovozu i místními výrobky. K vůli zajištění 

dovozového zboží se řádové domy ve své práci spojovaly s obchodnickými rodinami 

z Benghází, které do těchto řádových domů posílaly, co bylo potřeba. 

Na konci devatenáctého a začátku dvacátého století probíhal boj mezi členy sanúsijské rodiny 

o rozšíření vlivu na různé záwije, aby tak získali větší díl výnosů. Každý člen rodiny začal 

požadovat svůj osobní podíl na zdrojích. To znamená, že proces transformace nejvyšší vrstvy 
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sanúsije ve feudály stále pokračovaL Pokud byly na počátku sňatky v rámci sanúsijské rodiny 

prostředkem k centralizaci moci, později se důvody změnily, to když se představitelé rodiny 

as-Sanúsí a další šejchové záwijí stali feudály v patriarchálním stylu. Vztahy přlbuznosti 

začaly hrát důležitou úlohu při vytváření malých feudálních seskupení mezi samotnými členy 

rodiny as-Sanúsí. Tento boj mezi malými feudálními skupinami skončil, když byly všechny 

záwije rozdělené mezi tyto skupiny.42 

Když řád sanúsíja dosáhl politické nadřazenosti nad kmenovým uspořádáním, zahájil sociální 

rozpad kmenové společnosti a napomohl rozvoji feudálních vztahů. Zároveň sanúsijští vůdci 

prostřednictvím šikovného zneužití náboženství a jeho duchovní síly odvraceli lid od jeho 

sociálních problémů tím, že jeho zájem soustředili na nebezpečí přicházející ze Západu a na 

rostoucí útlak lidu ze strany Turků. 

Svým pohledem na rozšiřování evropského vlivu v severní Africe zpochybnil Ibn as-Sanúsí 

schopnost Turků dosáhnout sjednocení islámského světa a posílení náboženských pout. Jeho 

pochybnosti ještě zesílily, když pozoroval, jak se někteří představitelé osmanské moci 

přiklánějí k zájmům velmocí.43 Jeho skepticismus přetrvával, přestože jej Vysoká porta 

oficiálně uznala a udělila mu mnohá privilegia a podle fermanu, který vydal sultán 

c Abdalhamíd roku 1856, byl majetek rodiny as-Sanúsí vyňat z povinností platit daně a 

sanúsijskému řádu bylo dovoleno vybírat desátek od svých členů.44 

Muhammad ai-Mahdí as-Sanúsí pohlížel na sultána cAbdalhamída II. ještě s většími 

pochybami, a to i přesto, že projevoval o sanúsíji zájem, protože podporoval hnutí 

panislamismu, které zneužíval jako politický prostředek k podpoře svého kolabujícího trůnu. 

Dělal vše, co bylo v jeho silách, aby podmanil všechna náboženská hnutí usilující o oživení 

islámu a jeho reformu své vlastní vůli. Začal přijímat řadu opatření, aby tak získal vedení řádu 

na svou stranu. Sanúsíjové na druhou stranu pochopili, že jejich teokraticko-feudální emirát 

nemohl odolat na mezinárodní úrovni, a z tohoto důvodu byla zahraničně-politická linie 

sanúsijů po několik následujících desetiletí neutrální. To se ukázalo např11dad při ignorování 

žádosti sultána na vyslání sanúsijských oddílů za rusko-turecké války 1877-1878. Sanúsijové 

se také odmítli postavit proti Francii, která roku 1881 obsadila Tunisko. Dále navázali dobré 

vztahy s vůdci egyptského hnutí z roku 1881 a pomohli mahdistickému hnutí v Súdánu.45 Al

Mahdí as-Sanúsí si však zároveň přál navázat v mezích možností vztah se sultánem. Byl si 

tedy vědom. že otevřené nepřátelství nemůže přinést žádný užitek.46 

Na konci devatenáctého století došlo k jasné změně ve vztahu mezi sanúsíjou a Osmanskou 

říší kvůli rozšíření vlivu imperiálních zemí a zintenzivnění kapitalistických finančních a 

obchodních aktivit v severní Africe. Tyto země začaly postupně okusovat malé islámské 

emiráty, v nichž měli vliv sanúsijové. Za přfklad nám může sloužit Anglie, které se podařilo 

ovládnout oázu as-Salúm a získat kontrolu nad nejdůležitějšími obchodními cestami, které 

spojovaly Egypt s Tripolisem a Barqou. V roce 1901 došlo k potyčkám sanúsijských 
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bojovníků s francouzskými základnami ze západního Súdánu. Na počátku dvacátého století 

tak byl sanúsijský řád zbaven možnosti pokračovat ve svých misijních aktivitách ve střední 

Africe. Všechny tyto záležitosti nutily vůdce sanúsíje a vládce Osmanské říše k tomu, aby 

přehodnotili svůj vzájemný vztah. Ačkoli sblížení mezi nimi probíhalo pomalu, neboť Turci 

nevěřili, že by jim vůdci sanúsíje pomohli,47 některé prameny ukazují, že někteří představitelé 

osmanské moci se stali členy sanúsíjského řádu. Začali také intenzivněji přeměňovat nejvyšší 

kmenové vrstvy na centra moci a politika správy dosáhla širokého rozšíření skrze šejchy 

kmenů a vůdce záwijí.48 Ve světle uvedeného můžeme říci, že pevný a trvalý vztah mezi 

tureckou správou a nejvyšší kmenovou vrstvou vedl k tomu, že se šejchové různých rodů 

začali aktivně podílet na vykořisťování členů svých kmenů. Tímto způsobem vznikala 

postupně pevná jednota mezi tureckými vládci a vůdci turecko-sanúsijského kondominia,49 ve 

kterém byly rozděleny funkce obou stran, tj. turecká vojenská síla a duchovní síla Sanúsijů. 

Toto spojení umožňovalo podmanění kmenů. Tímto způsobem začalo sanúsijské hnutí 

realizovat své cíle: ustavení islámského státu podporujícího moc feudálů stavějícího se na 

odpor proti kolonizátorům. Z tohoto pohledu sdílelo sanúsíjské hnutí některé společné rysy 

s islámskou náboženskou ideologií, ve které se odrážely pokusy sjednotit hnutí za osvobození 

od evropského imperialismu a upevnění pozic vlastníků lén, náboženských šejchů a jim 

podobným .. 

Abychom pochopili sanúsijské hnutí, musíme rozumět myšlenkám lbn as-Sanúsího. Sanúsíja 

se skládá ze dvou částí: myšlení a praxe. lbn as-Sanúsí sepsal řadu knih, ve kterých vyjádřil 

své názory na různá témata. Studium těchto knih nám pomůže poznat a porozumět jeho 

myšlení. Je to nezbytné i pro pochopení sanúsijského hnutí. Není možné s naprostou přesností 

určit, kolik knih Tbn as-Sanúsí napsal, protože některé již byly vytištěny, další zůstávají 

v rukopise a některé se ztratily. 5° Z dostupných knih se jedná o devět rukopisů, ale existuje 

více než dvacet dalších knih, které se mu připisují. Většina těchto knih pojednává o fiqhu a 

súfismu, což jsou témata, která naprosto odpovídají osobnosti Ibn as-Sanúsího, v níž převažují 

r tyto dva aspekty. 

Ibn as-Sanúsí se domníval, že existuje mnoho cest k Bohu, a vydat se na jakoukoli z nich je 

"bezpochyby dobré".5151 Ve skutečnosti jsou však jedinou cestou. Požadavek všech je jediný. 

První z těchto cest je "muhammadíja". což znamená přidržování se sunny ve výrocích a 

chování a neustále se modlit za proroka. 52 To vyžaduje přítomnost šejcha, který by pomáhal 

jednotlivci zbavit se neřestí duše. Súfijský řád byl pro lbn as-Sanúsího prostředkem 

k pozvednutí duše a překonání jejích nečistých tužeb. Aby novic postupně prošel stupni 

chování, vymezuje Ibn as-Sanúsí skupinu kroků jako napřt1dad náprava víry a studium fiqhu, 

očištění duše, velký zájem o modlitbu za Proroka Muhammada, v čemž se postavil proti 

odchylkám některých súfijů. Z jejich vzájemných kritik tak napřt1dad vyplynul jeho postoj 

k řádu as-siddíqíja, jenž považoval za ty, "kteří vcházejí do setmělého domu beze světla",53 

dále postoj k řádu as-suhrawardíja či al-chátimíja, u jejichž přívrženců převládá strnulost.54 
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Když Ibn as-Sanúsí pojednával o ostatních súfijských řádech, tak je nenásledoval, ale vybíral 

si z nich věci, které začlenil do svého řádu. 

Aby Ibn as-Sanúsí dosáhl svého cíle, vytvořil systém, který se proslavil pod jeho jménem, a 

sám dohlížel na jeho uplatňování. Tímto způsobem se mu podařilo spojit své myšlenky 

s praktickou realizací, což přispělo k úspěchu jeho hnutí a zbavilo jej problémů rozpolcenosti 

mezi vedením duchovním a praktickým. Této charakteristiky, kterou se sanúsijské hnutí 

vyznačovalo, si všimli někteří historikové při jeho srovnání s hnutími Ibn Tajmíji a Ibn Abd 

al-Wahhába.55 Pro uplatňování svých myšlenek si Ibn as-Sanúsí vybral správnou cestu 

"moudrosti, kázání po dobrém, vlivu přátelství na reformu prostřednictvím zakotvení jeho 

pravidel v duších jednotlivců jako pokládání cihly k cihle."56 

Jestliže jsme již hovořili o praktické stránce reformního myšlení, které Ibn as-Sanúsí 

propagoval, jíž je řádový dům, jenž je ústředím sanúsíjského systému, nyní se podíváme na 

druhou část základů systému a tou je jeho súfijský řád. 

Hned na začátku můžeme říct, že Tbn as-Sanúsí přijal myšlenku súfijského řádu poté, co 

studoval a byl si jist ostatními řády, které poznal. To nalézáme v jeho knize as-Salsabíl 

(jméno pramene v ráji). Všechny tyto súfijské řády směřují k jednomu cílí a tím je pozvednutí 

duše, dosažení stupně dokonalosti a úsilí o slávu a šíření islámu. 57 Ibn as-Sanúsí však 

pracoval na organizaci svého vlastního řádu, jehož cestou se vydali jeho novicové a možná se 

snažil o sjednocení islámských sútijských řádů, což je dle jeho slov krok vedoucí k "jednotě 

muslimů".58 Panuje domněnka, že podnětem Ibn as-Sanúsímu k vytvoření jeho řádu byla 

touha, aby tento řád odrážel jeho myšlenky, v něž věřil a které se přidržovaly Knihy a 

sunny.59 

Zatímco Pritchard shledával, že byl lbn as-Sanúsí ovlivněn řádem šádhilija,60 a aš-Šaríf se 

domníval, že ho ovlivnily řády qádirija a násirija, 61 my si myslíme, že Ibn as-Sanúsího 

bezpochyby ovlivnilo jeho studium súfismu a že se tento vliv projevil ve vytvoření jeho řádu. 

Ten se s některými řády shodl na některých tradicích, ale přitom si zachoval nezávislý 

charakter. 

Obsahem této taríqy je následování sunny slovy a skutky a intiqál (přechod, přenesení) 

prostřednictvím neustálé modlitby za Proroka Muhammada. Evans Pritchard se domnívá, že 

sanúsíja lpí na sunně nejvíce ze všech súfijských řádů.62 Ibn as-Sanúsí věřil v takovou 

mystiku, která bude v souladu s Knihou a sunnou. Súfí se dle jeho názoru musí držet Knihy a 

sunny a "jeho činy jsou váženy vahou šar['_v." 63 Sanúsíja ve svém směřování k nejvyšší 

dokonalosti kombinuje metodu dvou taríq: išráqije a burháníje. /šráqija očišťuje duši a 

směruje jí k Pravdě pro nabytí poznání a tajemství bez vzdělání. "Bojte se Boha a on Vás 

naučí". Burhánija vyzývá k následování přikázání a učení se čtyřem vědám, kterými jsou 

věda o podstatě. o atributech, fiqhu a hadíthech. Ibn as-Sanúsí žádal od svých murídů, aby 
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četli Buchánbo Sahih, Málikův al-Muwatta ', knihu hadíthů Bulúgh al-Marám, ohledně fiqhu 

pojednání Ibn Abí Zajda al-Qajruwáního a ar-Rasá'žl as-sab' (Sedm traktátů) z oblasti 

mystiky. 

Wusúl, tedy dosažení toho, k černu směřuje sanúsijská taríqa, znamená v jejich případě 

navázání přímého spojení mezi jedincem a poslem Božím. Sanúsíja věří v možnost sjednocení 

s poslem Božím a usiluje o jeho uskutečnění. Nepřekračuje však tento cíl vírou v možnost 

sjednocení s Bohem, jak činily jiné súfijské taríqy. O spojení s Bohem se sanúsíja nikdy 

nesnažila, jelikož nevěřila v možnost jeho uskutečnění.64 Stoupenci sanúsíje věří, že Ibn as

Sanúsí byl v přímém spojení s poslem Božím. Když na základě své vize zahájil stavbu 

řádového domu Abí Qubajs, prohlásil, že mu tak bylo přikázáno poslem Božím. Jedná se o 

spojení dvou duchů v jedné podstatě.65 To odráží způsob spojení, v nějž věřil Ibn as-Sanúsí a 

jeho stoupenci. K tomuto spojení může dojít se zbožnými následovníky. Ti věřili, že jim Ibn 

as-Sanúsí přfkladern. Toto duchovnf spojení bylo nadčasové, a tak mohlo být uskutečněno i 

s následovníky, kteří již dávno zemřeli.66 Aby mohlo k tomuto spojení dojít, musí murid 

podniknout nezbytné kroky. Ty popsal Ibn as-Sanúsí ve svém pojednání nazvaném al

Musalsalát al- 'a§ru fi'l-ahádíth an-nabawíja (Deset řetězců o prorockých hadithech). Řfká, 

že stačí touha po spojení s Prorokem, jeho druhy a ctihodnými předky (as-salaf as-sálih).67 

Těmito řetězci je míněno učení, jehož se dostává muridovi od jeho šejcha. A tak v řetězci 

týkajícím se Proroka Muharnrnada spočívá učení ve vykonání toho skutku, který byl zmíněn 

v hadíthu. 

K tradicím dodržovaným sanustJOU v této souvislosti patří také růženec a al-hizb as-sajfi 

(recitace specifické části Koránu). Al-Mahdí Ibn as-Sanúsí řekl: "Otec mi podal růženec a 

modlitby, jež měl v ruce. Dal mi je do rukou. Mám je uložené s úmyslem, aby byly zabaleny 

do mého posrnrtného oděvu. Oblekl mi džard.68 Přijal do ruky růženec, poté co rozprostřel 

džard a pokropil jej vodou. Za několik málo dní mi podal růženec a modlitby a přikázal mi, 

abych se s nimi pomodlil večerní modlitbu ... "69 

Někteří historici sanúsijského řádu rozdělili stoupence sanúsíje do tří kategorií, z nichž každá 

má své vlastní modlitby. Malá modlitba je pro prostý lid. Střední modlitba je pro ty, kteří 

umějí číst a psát a pro významné šejchy. Největší modlitba je pro nejvyšší kategorii stoupenců 

sanúsíje.70 Domníváme se, že t.oto rozdělení je směsicí súfijských stupňů a společenských tříd, 

tj. tyto súfijské stupně, jimž přivykly mystické řády, může jakýkoli jednotlivec procházet, jak 

si přeje, neznamenají však zrušení existence společenských tříd. Modlitby začínají Fátihou, 

mají část, v níž je Bůh žádán o odpuštění a jež je recitována sedmdesátkrát časně ráno a 

jedenkrát po povinných modlitbách. Velká modlitba (as-salát al- 'azima) má svůj vlastní text. 

Zdá se, že byla takto nazvána pro opakování části zvané "'azim" a jejím cílem je navázaní 

spojení s poslem Božím. Ahmad aš-Šaríf zmiňuje kromě těchto i jiné sbírky modliteb, jež 

příslušníci sanúsijského řádu recitují po částech po dobu jednoho týdne.71 
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Dhikr byl u sanúsijské taríqy prováděn prostřednictvím čtení modliteb bez hudebního 

doprovodu, protože Ibn as-Sanúsí se držel Prorokovy sunny a nedovolil, to, co dovolily jiné 

súfijské řády, když v rozporu s učením znalců právních věd používaly při svých dhikrech 

hudbu. Dhikr sanúsijského řádu byl také prost tance a všech jiných akrobatických kousků. 

Cílem toho byla -jak se domnívá Evans Pritchard - snaha zakladatele sanúsijského řádu o 

zachování základů islámu vycházejících z činů Proroka i jeho druhů, o nichž byl Ibn as

Sanúsí přesvědčen.72 Je pravdou, že Ibn as-Sanúsí dbal na dodržování přfkazů Knihy a 

Prorokovy sunny. Cílem, jehož chtěl prostřednictvím svého súfijského řádu dosáhnout, bylo 

přitáhnout stoupence k Prorokově sunně a učinit z nich taríqu milující Proroka a ustanovení 

šarí'y. 

Můžeme si však všimnout i jiných záležitostí v systému sanúsijského řádu jako např. imáma, 

hidžra či džihád. První z nich je víra, že Ibn as-Sanúsí a jeho nástupce mají statut imáma a že 

Tbn as-Sanúsí zasluhuje jakožto vládnoucí imám poslušnost. Systém sanúsíje také ukládá těm, 

kteří jej přijmou, povinnost hidžry do sanúsijské společnosti v řádových domech a také jim 

ukládá džihád za vítězství sanúsíje. 

Ibn as-Sanúsí věří, že postavení imáma musí být omezeno na příslušníky kmene Qurajšovců. 

Nicméně na osmanský chalífát nahlížel jako na existující realitu, již okolnosti nedovolují 

změnit, ba dokonce nutí k jejímu zachování a vyhýbání se střetu s ní. Proto byl jeho vztah 

k osmanskému chalífátu dobrý, aniž by překračoval meze oficialit, a to přestože se domníval, 

jak jsem již výše zmínili, že imámem může být výhradně příslušník kmene Qurajšovců. To 

však nezabránilo Ibn as-Sanúsímu, aby přemýšlel o proniknutí do pouště, kde by měl volné 

ruce a byl vzdálen čemukoli jinému. Osmanská říše považovala sanúsijský řád za sobě 

prospěšný, dokud neodporoval státní politice, přestože si byla vědoma některých obav Ibn as

Sanúsího. Proto se lbn as-Sanúsí v souladu s vnějšími okolnostmi rozhodl vyhnout se sporům 

s Osmanskou říší a přemýšlel o reformě základny, i kdyby měla vést k reformě moci. 

Stoupenci sanúsijského řádu spatřovali v lbn as-Sanúsím a jeho nástupci al-Mahdím imáma 

vládnoucího jejich vlastní společnosti, což je přirozené a pramení to z učení islámu o vládci, 

jehož rolí je vést lidi v záležitostech tohoto světa i světa příštího. Role vládce je tedy dvojitá a 

zahrnuje jak náboženské vedení, tak vedení pozemské. A obě tyto dvě roviny jsou zahrnuty ve 

slově hukm (vláda). Tento postoj stoupenců sanúsíje je přirozený, protože řád si vytvořil 

vlastní společnost, v jehož čele stojí ten, jenž měl záležitosti ve svých rukou. 

Pokud jde o otázku hidžry, nalézáme její kořeny na jednu stranu v islámském myšlení, o nějž 

se sanúsíja opírá, dále v potřebách hnutí, a také v příkladu Proroka Muhammada. Myšlenka 

hidžry spočívá v tom, že muslim musí opustit svou zemi, pokud ji obsadí nevěřící a on není 

schopen praktikovat své náboženství. Musí tedy odejít do muslimské země, aby žil pod 

muslimskou vládou. Sanúsíja v této otázce přijala postoj šáfi 'ovského madhabu, což dle 

našeho názoru přimělo Ibn as-Sanúsího, aby opustil Alžírsko a usadil se v Barce. Není pochyb 
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o tom, že koncepce hidžry byla přítomna u muslimských myslitelů a znalci právních věd se ve 

svých výrocích o ní opírali o mnohé šarí'atské důkazy, poté co dali vzniknout dvěma 

pojmům: dár al-islám (území islámu), do nějž se má emigrovat, a dár al-harb (území války), 

z nějž by se mělo emigrovat. Domníváme se, že toto však nebyl jediný důvod hidžry Ibn as

Sanúsího, ale že hlavním důvodem mu bylo přesvědčení o nutnosti šířit svou výzvu, což 

nebylo možné na území kontrolovaném nevěřící Francií. Takto asi uvažoval v době, kdy 

zvažoval návrat, jelikož Ibn as-Sanúsí opustil Alžírsko ještě před francouzskou okupací. Je 

však potřeba povšimnout si skutečnosti, že většina obyvatel Alžírska a všech islámských 

zemích neemigrovala, když byly islámské země obsazeny západními kolonizátory. Také 

někteří stoupenci sanúsíje v Alžírsku zůstali na svých územích a bojovali proti nepříteli, i 

když jiní odešlí. 

Je pravdou, že ačkoli hidžra měla své kořeny v islámu, byla také důsledkem vyplývajícím 

z potřeb hnutí. K jejím projevům patřilo, že se většina nejvýznamnějších stoupenců řádu 

přidala k Ibn as-Sanúsímu, opustila své země a usadila se v Barce a na Sahaře. Někteří 

stoupenci sanúsíje opustili své domovy a uchýlili se do blízkosti řádových domů. Tato hidžra 

je přirozená, protože si ji sanúsijské hnutí vyžaduje. Hnutí se snažilo o šíření islámu, vedení 

lidí a vytvoření islámské společnosti, což si vše vyžaduje dá 'ije doprovázející Ibn as

Sanúsího. Proto opustili své rodiny a odešli s ním. Je evidentní, že tento druh hidžry je odlišný 

od toho výše zmíněného, protože to není hidžra z území války na území islámu. Odchod 

některých stoupenců sanúsíje z jejich domovů do oblastí řádových domů měl za cíl rozvoj a 

posílení společnosti záwije, což také není hidžra z dár al-harb do dár al-islám, liší se tedy od 

toho prvního typu, protože Barqa patřila celá do dár al-islám. Jedná se o hidžru na cestě 

výzvy. Stoupenci sanúsíje kvůli své snaze být co nejvěrnější odkazu Proroka Muhammada 

J dbali také na používání výrazů, jež byly používány v Prorokově době, a snažili se realizovat 
I 
f plány podobné těm Prorokovým. Proto Ibn as-Sanúsí přípodobnil bratry z oázy Džaghbúb 
i ! k druhům Prorokovým účastnícím se bitvy u Badru, tzv. badríjún. Shrneme-li to, hidžra 

v sanúsijském pojetí neznamená pouze odchod z území války na území islámu, ale znamená 

také hidžru do sanúsijské společnosti, dokonce i z vlastního území islámu. 

Pokud jde o pojetí džiluídu, tak v otázce jeho původu je tomu stejně jako u předešlých dvou 

koncepcí, také džihád je koncepcí islámu vlastní. Sanúsíja na něj nahlížela jako na pozvednutí 

slova Pravda a chápala jej jako obranný, nikoli útočný. Sanúsíja chápala džihád v jeho 

skutečném významu a připravovala své stoupence, aby jej naplňovali v jeho nejširším 

významu, tj. ve významu výzvy k Bohu a šíření islámu. Přála si také osvobození území 

islámu z rukou nevěřících. odkládala však tuto bitvu, až nastane ten správný čas. A proto Ibn 

as-Sanúsí volil smír a proto také odešel al-Mahdí do Kafry. Tato snaha však nezabránila 

postupu Francouzů na jihu ani Italů na severu, takže se džihád ukázal jako nutnost na obranu 

hnutí a zastavení nevěřících.73 
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V každém případě se sanúsíjí s jejím řádovým domem, mystickým řádem a islámskými 

myšlenkami podařilo vytvořit svou vlastní společnost, kterou lze nazvat sanúsijskou 

společností. Mystický řád a řádový dům jsou místa pro aplikaci myšlenek. Sanúsíji se do 

velké míry podařilo uvést v život své učení. Existence moci v sanúsijské společnosti a její 

organizace jí dávají politickou podobu. Tu také stvrzují cíle hnutí. Existence džaghbúbského 

institutu, koránských škol v řádových domech a výuka v nich dávají sanúsijské společnosti 

vzdělávací podobu a činí z ní šiřitelku věd. Spolupráce v zemědělství a přeměna pozemků 

v nadace řádových domů jí dávají socialistickou podobu. 

Muhammad ai-Bahí si myslí, že sanúsíja je obdobou wahhábovského hnutí.74 My se nicméně 

domníváme, že rozdíly mezi oběma jsou podstatné. Společné je jim jen to, že jsou to obě 

hnutí islámské výzvy a že jsou to salafijská hnutí. Ibn as-Sanúsí byl ovlivněn wahhábovským 

hnutím pokud jde o přidržování se Knihy a Prorokovy sunny, ale jeho hnutí se od 

wahhábovského lišilo v organizaci i prostředcích, nemluvě o tom že wahhábovské hnutí se 

drželo hanbalovské právní školy, zatímco sanúsíja se držela málikovského směru a k němu 

přidala řadu vlastních interpretací. 

Sanúsijských řádových domů bylo mnoho od Hidžázu přes Egypt, Libyi po oblasti Sahary a 

některá města. Koncentrace většiny řádových domů v Saharské poušti pramení z povahy 

sanúsíje a charakteru, jímž se vyznačovala.75 Cílem sanúsíje byla reforma muslimské 

společnosti a šíření islámu. Ibn as-Sanúsí se přizpůsobil existujícím podmínkám a namířil 

svou výzvu vůči beduínům, protože chtěl vyvíjet svou činnost svobodně, daleko z dosahu 

moci. A tak pronikl do oblastí, kam tato moc nezasahovala, protože v obyvatelích pouště 

spatřoval úrodnou půdu pro zasévání svých reformních myšlenek. Shledal je připravenými 

pro šíření výzvy a našel u nich široký prostor, kde jim mohl posloužit a také prosazovat své 

reformy. 

Obyvatelé pouště jsou většinou prostší, impulsivnější a oddanější tomu, v co věří, než 

obyvatelé měst. Ibn as-Sanúsí se snažil uspořádat instituce svého hnutí tak, aby byly vhodné 

pro život v poušti a odpovídaly na potřeby jejích obyvateL Dal tedy vzniknout sanúsijskému 

řádovému domu a uspořádal jej tak, aby dostatečně uspokojoval politické, ekonomické, 

soudní a vzdělanecké potřeby lidí z jeho okolí. Uspořádal svůj mystický řád na základě svých 

myšlenek a tak, aby byl v souladu s temperamentem a tradicemi beduínů. Proto mělo hnutí 

úspěch v poušti a lze jej označit za beduínské hnutí, což neznamená, že není přítomno ve 

městech, ale vysvětluje to, proč není ve městech rozšířené. Obyvatelé měst nepotřebovali 

instituce hnutí, protože ve městech měli státní instituce, které zajišťovaly vzdělání a 

vyhovovaly jejich politickým, ekonomickým a soudním potřebám. Evans Pritchard se o 

povaze sanúsijského hnutí vyjádřil následovně: "Sanúsijský řád byl postaven na kmenovém 

základě, nikoli kvůli městům. Na vzniku řádových domů se podílely kmeny a v jejich očích 
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jsou záwije kmenovými institucemi. Také společenské funkce řádového domu vyhovovaly 

představitelům kmenů a obyvatelé měst je nepotřebovali. "76 

Většina obyvatel pouště nemá dostatečné znalosti o islámu. A i přesto se drží některých jeho 

učení. Některé islámské tradice zdědili a dodržovali je coby tradice nikoli instrukce od Boha. 

To však neznamená, že by nebyli pyšní na své náboženství. Naopak, jsou pyšní, že jsou 

muslimové, a velebí Boha za to, že je stvořil jako vyznavače náboženství Proroka 

Muhammada. Považují se za vznešenější než židé či křesťané.77 

Protože si beduíni jsou vědomi své nevědomosti, obdivují znalé muže. Za znalého muže 

považují každého, kdo umí číst a psát, a v některých oblastech mu řfkajífaqíh, protože rozumí 

náboženství. Takovým mužům beduíni svěřovali výchovu svých dětí. Beduíni také věří ve 

svaté a v zázraky a vyjadřují jim svou úctu, poslušnost a oslavují je. Proto vzniklo několik 

hrobek svatých. Je známo, že nejvíce svatých pocházelo z řad marabutů. Úcta lidí vůči nim 

pramenila z jejich bqje na stezce Boží. 

Jelikož mezi beduíny neexistovalo nic jako soudní moc, potřebovali nčkoho, komu by 

svěřovali urovnání svých sporů, rozsouzení svých neshod a stvrzení svých dohod. Obvykle by 

to měl být muž stojící mimo kmenové uspořádání, neutrální, aby ostatní uvěřili jeho 

nestrannosti. Ibn as-Sanúsí tuto společnost pečlivě studoval, poznal její zvláštnosti a na 

základě těchto poznatků zahájil svou činnost. Dbal na to, aby do této společnosti přivedl 

někoho z venku, kdo by se mohl ujmout úkolu arbitra. To je důvodem skutečnosti, že většina 

nejvýznamnějších představitelů a šejchů řádových domů neměla svůj původ v tamní 

společnosti. Zároveň se lbn as-Sanúsí snažil vyhnout střetu s tradicemi této společnosti, i když 

se jí snažil usměrňovat a pozměnit. Beduíni zase v lbn as-Sanúsím spatřovali světce, jenž 

odvozuje svůj původ od Proroka Muhammada a snaží se vyzývat k Bohu. Někteří badatelé se 

domnívají, že zájem beduínů o sanúsíju pramenil z jejich oddanosti Ibn as-Sanúsímu. Své 

posvátnosti nabyl díky tomu, že byl marabutem. V jejich očích byl světcem konajícím zázraky 

a také požehnaným od Boha.78 

Systém sanúsijských řádových domů zdědil systém hraničních opevnění, tzv. ribátů, jenž byl 

tehdy v islámské říši běžný. Muslimové si vytvořili systém vojsk, opevnění a přístavů na 

ochranu bezpečností státu, a to uvnitř i na hranicích. Hraniční opevnění se tak pravidelně táhla 

podél celého severoafrického pobřeží a nahrazovala citadely v počátcích historie islámské 

říše. 

V době al-Mahdího se řádové domy i nadále šířily a získaly veliký vliv. Dospěly až 

k Čadskému jezeru a staly se centrem islámu v centrální Africe.79 Tehdy zahájili sanúsijové 

zvláštní způsob misie, a to takový, že kupovali mladé otroky, a když dospěli a získali 

vzdělání, tak je propustili a vyslali je do nejrůznějších končin, aby tam propagovali islám.80 

V důsledku těchto aktivit přijalo mnoho obyvatel tamních oblastí islám. 
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Sanúsíja, podobně jako jiná hnutí, prošla několika stádii. V době lbn as-Sanúsího byla ve 

stádiu růstu, který byl dokončen za al-Mahdího. Po jeho smrti vstoupila do další, nové fáze, 

kdy se její růst zastavil. Hlavním důvodem tohoto byla válka sanúsijů s Francouzy. Jak jsme 

již dříve zmínily, byli sanúsijové donuceni věnovat veškeré své úsilí a sílu ozbrojenému bojí. 

Nechceme zde zacházet do detailů, zmiňme jen, že sanúsíja byla nucena ukončit svůj odpor, 

když byl v roce 191 I zahájen italský útok. A tak se odpor na severu přeměnil v obranu Barqy. 

A to trvalo dlouhou dobu. 
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III. KAPITOLA -STUDIE DRUHÁ 

IBN BÁDÍS A JEHO REFORMNÍ PROJEKT V ALŽÍRSKU 

SUBJEKTIVNÍ A OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY PODÍLEJÍCÍ SE NA JEHO PROJEKTU 

Psaní o myšlení Ibn Bádíse není lehkým počinem. Můžeme jej zařadit do řady islámských 

vůdců, kteří uchopili náboženskou obec a pokusili se ji navrátit k jejímu náboženství v rámci 

jasného porozumění a zdravého islámského náhledu. Patří k těm, kdož přijali islámské 

reformní hnutí (al-haraka al-isláhfja al-islámfja) způsobem odlišujícím se od ostatních. 

Alžírsko bylo formálně považováno za součást Osmanské říše. Na konci osmnáctého století 

trpělo nebezpečným úpadkem: úroveň hospodářského rozvoje byla nízká. Původní obyvatelé 

země se skládali z arabských a berberských etnik a ve své většině, s výjimkou městského 

obyvatelstva, byli sjednoceni do rodů a kmenů; společné vlastnictví půdy bylo nejrozšířenější 

formou vlastnictví a tehdejší feudální systém vážně brzdil společenský rozvoj země. Janičářští 

vůdcové, kteří vládli zemi, podněcovali nepřátelství mezi kmeny a obratně využívali jejich 

vzájemných sporů. Jho způsobené místními feudály a Turky dalo vzplanout lidovým hnutím, 

a zvláště pak hnutím beduínů. Tato hnutí na sebe vždy brala náboženskou podobu.' Většinou 

se jejich vůdci, murábiti, kteří vedli tato povstání, stali později feudálními pány. Náboženské 

řády vedly neustálý boj proti Turkům a mezi lidovými masami se těšily velikému vlivu. 

Qádiríja a rahmáníja patřily mezi těmito súfijskými řády k největším.2 

Alžírsko bylo nejslabším článkem mezi zeměmi Maghribu. K prvnímu koloniálnímu 

proniknutí na arabská území došlo v etapě kapitalistického rozvoje, který předcházel vzniku 

monopolů. Je dobře známo, že lačnost po nových trzích byla základním faktorem k opanování 

Alžírska a "Napoleon byl prvním, kdo považoval Alžírsko za zahraniční trh nezbytný pro 

rozvoj francouzského průmyslu".3 Tvrzení a záminky předkládané Francií nebyly ničím jiným 

než propagandistickou zástěrkou, která měla ospravedlnit okupaci Alžírska. Mezi ně patřil 

problém pirátsví, alžírských vězňů a otázka účetnictví dejovy vlády. Nebudeme na tomto 

místě hovořit o alžírském odporu vůči francouzské okupaci, jenž vedl c Abdalqádir 

z murábitské rodiny Muhjiddína, ani o odporu kmenů, avšak chceme se soustředit na 

společenské a hospodářské změny, které francouzská okupace způsobila a v jejichž atmosféře 

c Abdalhamíd bin Bádís vyrůstal a vyvíjel se. 

Nejvýraznějším následkem francouzské okupace Alžírska bylo jeho oddělení od vývoje 

pokračujícího v Osmanské říši. Loupení půdy dosáhlo rozsáhlého měřítka v důsledku 

zavedení "agrární reformy". Konfiskace půdy, jež patřila mešitám a islámským dobročinným 

organizacím. umožnila Francouzům koupit ji na základě trvalé a nezrušitelné smlouvy. Totéž 

platí i o konfiskací všech pozemků bez majitelů. Přestože bylo Alžírsko zemědělskou zemí, 
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Francouzi neuvažovali o jejím průmyslovém rozvoji, ba naopak, francouzská vojenská 

politika se soustředila na poskytnutí příležitosti ,,francouzským kolonialistům" usadit se na 

jakémkoliv místě s úrodnou půdou a vodním zdrojem bez ohledu na to, kdo je skutečným 

majitelem.4 Metoda, jíž Francouzi užívali, nebylo úsilí o zíkání přízně Arabů, neboť to by 

nepři neslo žádný prospěch, nýbrž zabránění jim v obdělávání půdy a sklízení úrody. 5 

Zcizování půdy způsobilo. že obyvatelům docházela trpělivost a došlo k četným povstáním: 

roku 1845 na západě Alžírska pod vedením cAbdalqádira al-Džazá'irího; v roce 1851 vypuklo 

další povstání v oblasti horských kmenů; v roce 1852 v oáze al-Aghwát a v roce 1859 v oáze 

Naqrat. Jedno povstání neutichlo, aby nevypuklo další. V roce 1864 se vzbouřily kmeny Sídí 

aš-Šejch a v roce 1871 vypuklo všeobecné národní povstání, a zvláště poté, co se k němu 

připojil řád rahmáníja, se východní část Alžírska stala scénou rozsáhlé osvobozenecké války. 

Nejen to. Jak jsme již zmínili, francouzská politika nezamýšlela pouze zmocnit se půdy, nýbrž 

i zdecimovat arabské rolnické hospodářství řadou metod, počínaje ničením vodních zdrojů a 

deportací rolníků do centrálních oblastí země, nemluvě o zmocnění se surovin. 

Cílem tohoto nemělo být získání nezávislosti, nýbrž pouze požadavek rovnoprávnosti mezi 

alžírskými Araby a Francouzi, odstranění "zákona o původních obyvatelích" a udělení 

Alžířanům práv francouzských občanů. nebo naneJvys samosprávu Alžířanům. 

Nejvýraznějším přfkladem tohoto je "hnutí pofrancouzštěných nemuslimů". Také existovala 

malá skupina feudálních pánů, kteří upínali své naděje k tureckému sultánovi. V této skupině 

se rozšfřila pan islámská propaganda, která se však u lidí nesetkala s vážnou odezvou. 

Alžírský odpor představoval tedy dvě metody, z nichž první spočívala v ozbrojeném odporu, 

jak jsme již stručně naznačili, jenž dal vyniknout hrdiným mudžáhidům ve sféře 

náboženského kázání a polního vedení. Existoval i další druh odporu, který spočíval v úsilí 

náboženského reformního hnutí, jež směřovalo k odporu vůči Francouzům a jehož cílem bylo 

rozdělení Alžířanů na Araby a Berbery, setření alžírské identity, překroucení znalostí islámu a 

podpora súfijským hnutím, vedle potírání arabského jazyka.6 

Na poli kultury, pohlédneme-li na tuto otázku z obecného hlediska, zjistíme, že francouzský 

kolonialismus po celou dobu své existence usiloval o zničení alžírské národní kultury. 

Můžeme říci, že na tomto poli dosáhl ťrancouzký kolonialismus úspěchů, které se mu v jiných 

oblastech nepodařilo zaznamenat, neboť na zničení kultury pracoval trpělivě, plánovitě a 

strategicky s cílem zbavit alžírskou identitu jejího národního obsahu a nastolit do této kulturní 

prázdnoty. již v alžírské osobnosti vytvořil, prvky francouzské identity. Tento plán měl dvě 

vyvážené strany: první přímou, tj. uzavření všech příležitostí před alžírským občanem, které 

by mu umožnily naučit se jeho národnímu jazyku. Tento krok byl aplikován ve školách a jeho 

nebezpečnost není těžké odhalit. Reakce na tento krok spočívaly v reformních hnutích, která 

podněcovala obyvatelstvo k zakládání súfijských center (záwija) a lidových škol s cílem 
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zachovat národní jazyk při životě. Druhá strana plánu byla nepřímá a na první pohled 

neviditelná, což ji činilo velmi nebezpečnou. Jedná se o snahu zkazit umělecký vkus 

alžírských občanů; reakce vůči tomuto jsem ve skutečnosti nezaznamenal. Naneštěstí 

"reformní hnutí vyzývala k výuce arabského jazyka, aniž by věnovala pozornost jiným 

uměním".4 Příčiny toho nejsou známy. 

Před francouzskou okupací se na různých místech Alžírska rozšířily školy, instituty a dervíšké 

kláštery, s nimiž se můžeme setkat např. v Konstantině, Alžíru, Tilimsánu a v dalších 

městech. V čele těchto vzdělávacích center stáli vážení učenci, mezi nimiž byli šejch ath

Thamíní, šejch ad-Dáwúdí, šejch Ibn ai-Džafáf, lbn at-Tabbál a Muhammad al-Qašútúlí.8 

Důsledkem tohoto rozšíření vzdělávacích center bylo značné zvýšení počtu gramotných osob, 

jak napsal cestovatel Wilhelm Schimper během své návštěvy v Alžírsku v prosí nci 1831 : 

"Záměrně jsem hledal jediného Araba v Alžírsku. který by neuměl psát a číst, ale žádného 

jsem nenalezl."9 V tomto období vynikla celá řada učenců, kteří se specializovali na tradiční 

islámské i racionální vědy, avšak Francouzi s těmito učenci, knihami a rukopisy zacházeli, 

,jakoby byli naprostými barbary". 10 

Již dříve jsme poukázali na skutečnost, že představitelé francouzského kolonialismu 

zkonfiskovali tzv. hubúsát neboli náboženské nadace (awqáf). Věděli dobře, že výuka do 

značné míry závisela na výnosech z těchto islámských nadací. Rovněž si byli vědomi 

důležitosti poslání, které mešity, koránské školy a řádové domy vykonávaly pro zachování 

charakteru islámské obce, protože se tato centra neomezovala pouze na výkon 

bohoslužebných rituálů, ale byla též prostředím, kde probíhala výchova, vzdělávání a příprava 

reformátorů. Proto francouzský kolonialismus usiloval o oslabení těchto center, a to nejen 

omezováním výuky, ale i bořením těchto center, mešit a knihoven a pálením knih a 

rukopisů. 11 Francouzská politika v Alžírsku se od počátku opírala o principy zubožování, 

ohlupování, christianizace a pofrancouzštění. 12 

Intelektuální a náboženský život v tomto časovém období byl také ovlivněn několika dalšími 

faktory. Mezi tyto faktory patřily súfijské řády a jejich řádové domy, které se podílely na 

rozšiřování arabsko-islámské kultury. Nejlepším přfkladem toho jsou emír cAbdalqádir al

Džazá'irí a šejch ai-Haddád, jenž se stal představeným řádu rahmáníja. 13 Na tomto místě je 

nezbytné poznamenat, že u mnoha súfijských řádů se objevilo mnoho nepřijatelných novot 

(bitf'a, pL bidd), bludů apod., nemluvě o tom, někteří jejich vůdci zaujali vůči 

francouzskému kolonialismu vlažný postoj. 14 V průběhu četných povstání přišlo Alžírsko o 

mnoho učenců a osvícenců z řad nositelů arabsko-islámské kultury, jiní emigrovali do jiných 

zemí. Další skutečností, jež stojí za zmínku a jež ovlivnila kulturní a intelektuální život 

Alžírska, je založení několika "islámských francouzských" škol Francouzi, ať už v hlavním 

městě Alžíru nebo v některých jiných městech, zejména po roce 1836. 
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Situace ovšem takto nepokračovala a objevily se první známky individuálních reformních 

iniciativ ze strany několika učenců spolupracujících s islámským reformním hnutím. Mám 

zde na mysli několik navrátivších se studentů studujících v mešitě az-Zajtúna, univerzitě al

Qarawijín, na al-Azharu. v Hidžázu a Sýrii, mezi něž náležel šejch c Abdalqádir al-Mudžáwí 

(1848-1913), který byl v čele alžírského reformního hnutí a autor mnoha vědeckých děL Mezi 

průkopníky islámské obrody v této době patřil také šejch cAbdalhalím bin Samája (1866-

1933), jenž byl do značné míry ovlivněn myšlenkami šejcha Muhammada cAbduha. Reformní 

hnutí v islámském světě mělo velký vliv na šíření salafíjského reformního myšlení v Alžírsku, 

neboť Muhammad c Abduh navštívil Alžírsko v roce 1903 a setkal se s řadou jeho učenců. 15 

Taktéž časopisy al-cUrwa al-wuthqá (Pevné pouto) a al-Manár (Maják) měly velký vliv na 

alžírské intelektuály, kteří považovali lekce náboženského dogmatu, jež byly uveřejňovány 

v časopise al-Manár, za pupeční šňůru, která je pojila s jejich obcí. 16 Myšlenkové spojení 

mezi Alžírskem a ostatními islámskými zeměmi pokračovalo prostřednictvím participace 

alžírských náboženských učenců a šejchů na publikování v časopisech a novinách. Tyto 

příspěvky vyzývaly k obrození Arabů a muslimů. Francouzi poukázali na skutečnost, že 

"existoval tajný proud novin a časopisů, jež napomohl reformním úsilím". 17 

Nejen to. Vznik národní žurnalistiky v Alžírsku se aktivně účastnil probuzení reformního a 

intelektuálního obrození prostřednictvím článků pojednávajících o citlivých tématech, jako 

byla výzva k výuce lidových mas, otevření škol dětem muslimů, kritika koloniální politiky, 

potírání mravního úpadku, neortodoxních inovací a pověr. 

K tomu se ještě přidal vznik různých politických hnutí, jako např. Wahdat an-nuwwáb al

muslimin nebo Džan{(iat nadžm §imál rf"rlqjá a Džamcíjat al-culamá' al-muslimin, jejímž 

předsedou byl zvolen lbn Bádís. Všechna tato hnutí přispěla ke vzniku reformního 

myšlenkového hnutí v Alžírsku. Zde se nám ozřejmuje charakter kulturního a myšlenkového 

prostředí, v němž byl šejch Ibn Bádís vychováván a vzděláván. 

Jak jsem již řekl na začátku, psaní o lbn Bádísově hnutí není snadné a obtíže s ním spojené 

spočívají v jeho průkopnické roli v "Islámském reformním hnutí" v Alžírsku v těžkých a 

spletitých podmínkách, na něž jsme stručně poukázali. Toto pojmenování se vztahuje na jeho 

reformní projekt. I kdyby si jím vytknut za cíl překonání současného období v arabsko

islámských dějinách, toto překonání není návratem zpět v ustrnulém salafijském procesu, ale 

pochopením minulosti prostřednictvím studia a analýzy a bádáním a úvahami o současnosti, 

až tento projekt postoupí k budoucnosti. 

Netvrdím, že bych plně a do hloubky pochopillbn Bádísovy myšlenky, tyto myšlenky však 

mají svou důležitost: 
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I) Ibn Bádís čerpal své myšlenky z odkazu pocházejícího od dob islámské výzvy až po svou 

dobu, a sice prostřednictvím kritického zkoumání a analýzy, přičemž se nezastavil u 1íčení 

historických událostí, ale zaujal k nim postoj hluboce znalého analytika, ať už se jednalo o 

dějiny islámského myšlení nebo o politická a myšlenková hnutí. 

2) Rysy svého projektu se snažil předložit na vědeckém základě opíraje se o analýzu a 

syntézu jeho prvků. Je tedy možné říci, že se snažil předkládat své myšlenky jakožto ideologii 

v reálném rámci vzdáleném fantazii. 

3) Lze říci, že byl schopen zasadit svůj projekt do srozumitelného civilizačního rámce, 

který neignoroval materiální předpoklady rozvoje na Západě. Rozlišuje tak svůj postoj vůči 

kolonialismu jakožto myšlení, metodě a kultuře. Snažil se využít tohoto rozvoje takovým 

způsobem, který učinil jeho cílem zbožného a vzdělaného člověka. 

4) O jeho myšlenkách, navzdory jeho osobnímu utrpení a míře jeho vlivu na jeho postoje, je 

možné říci, že jsou myšlenkami soudobými, protože nynější vlna islámského 

fundamentalismu zaplavující islámský svět vyžaduje objektivní studium skrze poznání jeho 

příčin a dimenzí. Na takovýto postup Ibn Bádís často naléhal prostřednictvím studia jedince i 

islámské společnosti. 

Ibn Bádís mohl založit politické hnutí, on se však chtěl vyvarovat chyb, do nichž upadli jiní, 18 

neboť přímá politická činnost by francouzské správě poskytla záminky. Proto dal přednost 

soustředění svého úsilí na náboženskou a kulturní oblast s tím, že sledoval politické otázky 

zpovzdálí, přinejmenším v prvním období své aktivity. Podporoval vznik "Unie muslimských 

voličů" pod vedením Ibn Džalwala a povzbuzoval k setkáním intelektuálů v klubu at-Taraqqí 

v hlavním městě. Od roku 1925 zahájil přípravy k založení Společenství vzdělávání 

náboženských učenců a dohlížel na náboženskou a kulturní obrodu, jejímž základem byl 

Korán, Muhammadovo správné vedení a zdravé uvažování, v čemž byl do značné míry 

ovlivněn šejchy, u nichž studoval, v čele s šejchem Muhammadem bin al-Muddásím a 

šejchem Hamdánem al-Wanísím, o němž Ibn Bádís řekl, že "s ním překročil hranici 

obvyklého vzdělání a dosáhl výchovy, vzdělání a vedení k nejdokonalejším cílům v životě". 19 

Ibn Bádíse ovlivnil šejch Muhammad Rašíd Ridá, o němž řekl, že "největší islámské 

náboženské hnutí v dnešním světě, jeho reforma, vedení, osvěta a obhajoba, to vše je jeho 

zásluhou".Z0 Šejchové nebyli jediným zdrojem vlivů na Ibn Bádíse. Na tomto místě nechceme 

detailně líčit jeho život, avšak nezanedbatelný vliv měly jeho cesty do Tuniska a na islámský 

Východ a rovněž význačné osobnosti maghribsko-andaluské školy, jejichž knihy o 

náboženském právu, hadíthcch a výkladu "představovaly kulturní a vědeckou potravu pro 

studenty bádísovské školy."21 

Důkladné a detailní studium Ibn Bádísových děl o náboženství, jazyce a rozličných 

národních otázkách nás přivede k jeho reformnímu projektu, přičemž bereme v potaz 

podmínky, jimiž byl obklopen. Tbn Bádís se ve svých dílech vyznačuje značnou různorodostí: 
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je Arabem, imámem, mudžtahidem v dějinách, modernizátorem v žurnalistice, reformátorem 

společnosti a myslitelem na poli politiky. Domníváme se, že badatel studující Ibn Bádíse musí 

být touto osobností uchvácen a rozčlení jeho zájmy do různých oblastí. Jeho vědecká díla se 

soustředila na výklad Koránu, který byl publikován v roce 1948. lbn Bádís napsal řadu 

dalších děl týkajících se výše zmíněných oblastí. 

Oblast kolektivní činnosti: 

Nejnápadnější oblastí činnosti, jež upoutá pozornost badatele o lbn Bádísovi, je kolektivní 

činnost. Úpadek a zhoršení poměrů, k nimž došlo v Alžírsku za francouzského kolonialismu, 

mu nenechal jinou volbu, než se vydat na cestu výzvy, i kdyby individuálně. Ze Zelené mešity 

si učinil centrum pro svou vědeckou, výchovnou a vzdělávací činnost s tím přesvědčením, že 

jedině věda je imámem, který má být následován v životě, ve slovech, skutcích a 

přesvědčení.22 Navzdory jeho neutuchajícímu osobnímu úsilí věřil v nutnost kolektivní práce 

a založení organizovaného hnutí, které by pozvedlo Alžírsko z propasti nevědomosti, 

christianizace a pofrancouzštění. 

Je možno říci, že jeho setkání s Muhammadem al-Bašírem al-lbráhímím v roce 1913 

v Medíně v období výroční pouti bylo prvním semínkem obrody. Dohodli se spolu na 

založení reformního hnutí v Alžírsku. Při těchto setkáních byly položeny základy Sdružení 

alžírských muslimských culamám, které Málik bin Nabí označil za "okamžik probuzení".Z4 

Při založení tohoto sdružení25 byl fonnulován interní řád, jehož cílem byla mravní výchova, 

naprosté nevměšování se do politických záležilOstí, snahy o potírání společenských neduhů 

prostřednictvím škol, klubů, kulturní aktivitou, vydáváním novin a šířením arabského jazyka. 

Dogma společenství vycházelo z Koránu, Sunny a přesvědčení, že islám je náboženstvím 

rovnosti všech.26 Sdružení nepřijímalo žádné inovace a odchylky od zdravé víry.26 Tato věta 

byla jasným znamením pro ostatní súfijské kruhy. 

Věci však neprobíhaly, jak by bylo třeba. Francouzské úřady se postavily proti tomuto 

sdružení a v únoru 1933 přijaly protiopatření, jež se projevovala omezením svobody činnosti 

culamá' v mešitách. Konfrontace mezi oběma stranami se vyostřila, což přinutilo culamá' 

zformovat komisi na obranu islámských svobod. Za stejným účelem odcestovala delegace do 

Paříže. Na druhé straně se konala valná hromada Sdružení culamá', aby odsoudila 

protimuslimská opatření francouzské správy, zvláště pak ta, která se dotýkala svobody 

praktikování náboženského rituálu, svobody myšlení, tisku a vzdělávání. Zde došlo 

k vykrystalizování důležitého bodu, jímž bylo heslo odtržení od Francie, jelikož culamá' před 

tímto datem, tj. před květnovou demonstrací 1934, toto heslo nikdy nevznesli. 

Tímto okamžikem započala druhá etapa Ibn Bádísovy činnosti, tj. jeho politické aktivity. 

Začal se velmi zajímat o politické problémy a diskutovat a hovořit o nich na veřejnosti. 
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V pojednání o nich se neomezoval na momentální stav, nýbrž jej překračoval analýzou všech 

hlubokých dimenzí, které nebyly bezprostředně patrné; a tak dospěl k nejvýmluvnějším 

heslům o povaze této etapy. Heslo, které umístil na přebal aš-Šihábu, znělo "Pravda, 

spravedlnost a bratrství v udělování všech práv těm, kdo plní veškeré povinnosti", což 

vypovídá o zájmech určité etapy politického boje. Ibn Bádís nepřestal po celé roky pracovat 

v rámci tohoto hesla,27 přičemž užíval různé argumenty, včetně logiky kolonialistů 

samotných. Zde musíme poukázat na zásadní rozdíl, který Ibn Bádíse odlišoval od ostatních 

politiků oné doby, neboť jeho heslo bylo pouze taktickým pokusem v rámci nejobecnějšího 

strategického cíle, jímž bylo zachování národního charakteru a odpor vůči pokusům o jeho 

rozmělnění a vymazání. Rovnost s Francouzi, které se dožadoval, měla za cíl upevnění prvků 

národního charakteru, podporu možností jeho uchování a následně příprava cesty pro odtržení 

od Francie. 28 

Vrcholem vývoje této jeho linie představované heslem výzvy k rovnosti je Islámská 

konference. Zde se dotýkáme rozhodujícího rozdílu mezi Ibn Bádísem a ostatními politiky, 

kteří se poch1eli na konferenci. Pro některé politiky byla konference konečným cílem, zatímco 

Ibn Bádís považoval svou přítomnost na konferenci za záruku zachování alžírské identity. 

Domníval se, že požadavky se nesmí přeměnit v projekt, který by zničil prvky národní 

identity.Z9 Současně se ovšem nesnažil zlehčovat úsilí ostatních, když o jejich práci řekl, že 

"není ničím jiným než prvním krokem, za nímž následují další kroky a skoky, a po nich buď 

život. nebo smrt".30 

Po návratu delegace z Francie vyzvala Islámské konference v srpnu 1936 k vereJnemu 

setkání, aby delegace předložila, čeho při své návštěvě ve Francii dosáhla. Ibn Bádís pochopil 

nezbytnosti nadcházející etapy a její požadavky a razil nové heslo: "Spoléhejme na sebe a 

důvěřujme Bohu", protože předcházející etapa byla etapou naděje na splnění požadavků lidu 

mírovou cestou, kdy Francie "pochopí a přizná veškerá práva těm, kteří plní všechny své 

povinnosti",9 zatímco nová etapa je etapou boje, spoléhání na vlastní síly, trvalého uzavření 

srdcí před Francií a přípravou na zdrcující bitvu, po níž následuje "buď život, nebo smrt". 

Toto není pouze rétorickou formulací založenou na vzplanutí, ale ztělesněním hluboké pravdy 

a vyjádřením přesného pochopení velikosti boje a jeho dimenzí?' Zoufalství z Francie 

podpořilo linii směřující k cestě revoluce, cestě riskování a obětí. Jeho hodnocení tohoto 

"riskování" nezpůsobilo, že by toto označení znamenalo nevolí k revoluční činnosti a 

upevnění realistického pohledu, dokud lid s plným vědomím nepřikročí k boji a dokud vůdčí 

elita nebude co možná nejdokonaleji připravena. Ibn Bádís zároveň považoval tuto cestu za 

nevyhnutelnou. 

V roce 1930 hovořil Ibn Bádís o založení Sdružení islámské výchovy a školství takto: 

"Shledal jsem se, že bych měl Úřad arabského vzdělání (Maktab at-taclfm al-carabí) posunout 

105 



dopředu a vyvést jej ze stavu, kdy byl úřadem nějaké skupiny, k tomu, aby se stal školou 

sdružení. A tak jsem sepsal zakládající stanovy Sdružení islámské výchovy a školství a 

jménem zakládající skupiny jsem je předložil vládě."32 Zakládající stanovy sdružení 

zahrnovaly šíření dobrých mravů, arabských a francouzských poznatků a nezapojování se do 

politických záležitostí. Rovněž obsahovaly založení úřadu pro výuku muslimských dětí, které 

neměly možnost studovat na státních školách, dále vysílání vědeckých misí na několik 

univerzit v islámských zemích. Nejdůležitější věcí bylo, že se sdružení rozhodlo otevřít 

zvláštní oddělení pro výuku a správnou islámskou výchovu dívek, neboť si uvědomovalo, že 

společnost se může obrodit pouze za pomoci obou pohlaví - mužů i žen. "Chceme-li být 

muži, pak musíme být zbožnými matkami."33 Ibn Bádís zde rozpoutal bitvu proti zaostalosti a 

snažil se pro tuto bitvu vytvořit "filozofii" opírající se o snahy, k nimž myslitel sahá ve střetu 

se životem a při jeho hodnocení různých situací s cílem ovlivnit život a napomoci zlepšení 

situace lidí v harmonickém a vyváženém rámci. 

V seznamu lbn Bádísových děl narážíme na tenkou nit, která všechna jeho díla spojuje a řadí 

je do jednoho harmonického rámce, jímž je boj proti zaostalosti. Zde se nezbytně nabízí 

otázka, zda lbn Bádís pochopil charakter zaostalosti a pokoušel se jí léčit "filozoficky". Není 

pochyb o tom, že jej pochopil, protože jeho spisy, individuální i kolektivní aktivity ve 

Sdružení muslimských náboženských učenců, Islámské konferenci a Sdružení islámské 

výchovy a školství to dokazují, tj. dotkl se bolavého místa. Pokud jde o jeho snahy zapojit 

filozofii do boje proti zaostalosti, neměl žádný předem připravený plán. Je možné říci, že 

učinil různé pokusy, jež byly řešeními problémů, s nimiž se jeho Iíd potýkal. Tyto pokusy se 

setkávají v jednotném rámci. 

Pozastavení u několika elementů napomáhajících vytvoření pozitivní postoje vůči výše 

předložené otázce vyvěrá ze svázanosti lbn Bádísova myšlení, jeho vyváženosti a racionality 

v mnoha oblastech a jeho trvalého úsilí o řešení jevu zaostalosti, jenž umožnil kolonizaci 

Alžírska, a předložení řešení, jež považuje za nezbytná k odstranění tohoto jevu a 

nevyhnutelná pro zbavení se kolonialismu. 

lbn Bádís se nezajímal o kolonialismus jakožto politický jev oddělený od okolních 

společenských podmínek, ekonomických poměrů a intelektuálního klimatu. On spojoval boj 

proti kolonialismu s bojem proti zaostalosti. protož.e na kolonialismus hleděl očima "filozofa", 

nikoliv očima profesionálního politika. Toto je důvod, proč se lbn Bádísova filozofie boje 

proti zaostalosti nejeví zcela zřetelně, jelikož její praktická stránka se mísí se stránkou 

teoretickou a jeho aktivity na poli společenské a náboženské refonny se vzájemně protínají 

s jeho díly filozofického charakteru. Je tedy nutno na jedné straně přistoupit k důkladnému 

studiu hranice mezi oběma těmito složkami a na straně druhé vyvodit hlavní linie lbn 

Bádísova myšlení. 
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Existují faktory, které lbn Bádíse přiměly k tornu, aby se zajímal o fenomén zaostalosti a jeho 

nápravu. První z těchto faktorů spočívá v okolnostech týkajících se jeho dětství, rodinného 

prostředí, v němž žil, milieu, v němž studoval, a konečně jeho střetu s kolonialismem. Druhý 

faktor se týká zvláštního charakteru jeho myšlení - racionálního myšlení -, které bylo vázáno 

islámem a jeho mantinely. Je to závazek, který se zastaví u mantinelů duchovní a duševní 

stránky. Kromě tohoto se tato racionalita neobává postoupit s rozumem až k nejzazším 

hranicím ve sférách pozemských. Nesnaží se brojit proti základům a podstatě náboženství, ale 

neváhá využívat rozum pokaždé, když postřehne nebezpečné odchychlky skrývající se za 

roušku náboženství a využívající jména islámu. Tento racionální charakter lbn Bádísova 

myšlení nebyl pouhou náhodou. Rovněž jeho politické myšlení souviselo s podmínkami 

existujícími v Alžírsku. Veškerého jeho myšlení souviselo s okolnostmi panujícími 

v arabském a islámském světě od počátku moderní epochy až do vypuknutí druhé světové 

války. 

Ve své přednášce nazvané"Arabové v Koránu"34 dával Ibn Bádís vzestup a úpadek národů za 

vinu především společenským a ekonomickým faktorům. To vysvětluje existenci arabského 

unionistického pohledu u Ibn Bádíse, jenž se vždy snažil teoreticky pojednávat o problémech 

z pohledu jednoty se zřetelem na místní podmínky při aplikaci a jejích způsobech. Může se 

zdát zvláštním, že "arabská vlast" zaujímala v Ibn Bádísově zájmech přední pozici namísto 

"islámské vlasti", zvláště když byl náboženským učencem. 

Rovněž s~ nám zdá, že postoj, k němuž lbn Bádís dospěl, byl výsledkem kritické analýzy 

arabských a islámských dějin. Zájem o dějiny se u něho vyvíjel v dvojitém rámci: na jedné 

straně obroda národní identitl5 a na straně druhé hledání pomoci k vytvoření podmínek 

pro boj proti zaostalosti. Nezajírnal se o dějiny coby zkušenost, kterou je možno opětovně 

prožít tak, jak ji prožívaly předchozí generace. Proto k arabsko-islámskému odkazu nevzhlížel 

jako k něčemu posvátnému, nýbrž pohlížel na něj vědecky a kriticky. Řekl: "Správný 

vlastenec musí na svou minulost hledět kritickým pohledem, který rozliší mezi jejími 

pozitivními a negativními aspekty." Ibn Bádís neváhal zaznamenat negativní stránky toho, co 

nazýval "al-islám al-wiráthí" (dědičný islám), neboli islám coby historická zkušenost, jejíž 

teorie nelze oddělit od její reality. "Dědičný islám je postaven na strnulosti a tradici, o níž se 

nepřemýšlí a jež se nezkoumá."36 Současně však nepopíral pozitivní stránky, jichž dědičný 

islám dosáhl, tj. "Uchoval identitu, jazyk a mravy slabých národů, které se jej držely, zvláště 

pak arabského. "37 

Ibn Bádís při svém hodnocení tohoto odkazu nepohlížel na minulost očima stoupence salafíje, 

který vidí nejvyšší ideál pouze v minulosti, ale hleděl na ni očima toho, kdo v pozitivních 

aspektech minulosti hledá pomoc pro svůj boj s budoucností, protože minulost mu slouží jako 

příprava na budoucnost. Ibn Bádís s touto svou racionalitou náležel k prostředí, jež přišlo do 
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styku se západním kulturním proudem, což mu umožnilo poznat zblízka některé faktory 

převahy Západu. Tato jeho racionalita, zrozená ze střetu se silou a převahou Západu, 

způsobila, že neváhal vyzývat k přijetí metod západního pokroku. Tak jako pro něho -jakožto 

člověka tradiční islámské kultury - nebylo možné spatřovat zdroj slabosti v islámu, současně 

nemohl ze stejného důvodu považovat západní kulturu za duchovně na vyšší úrovni, a tak se 

ocitnul před výzvou vytvořit jakýsi svazek mezi racionalitou a islámem. Domníváme se, se 

na tomto místě jedná o přímý vliv šejcha al-Bašíra Sughra, který u něho posílil schopnost 

historické kritiky, a rovněž vliv náboženského reformátora Muhammada at-Tachallího, jenž 
v I ' k d ' ' d 1 b ' v h . -Js v nem zase semm a o vracem se o ve e em vse o, co Je stare. 

Rovnováha mezi racionalitou a islámem, kterou u Ibn Bádíse pozorujeme, Je zrozena 

z dvojího vlivu na jeho vzdělání, jenž má své kořeny v době jeho studia: tj. vliv moderního 

historického proudu a vliv tradičního reformního proudu. Na základě tohoto východiska 

můžeme pochopit zvláštní druh racionality, jenž nacházíme v lbn Bádísově myšlení. On sám 

vysvětluje harmonii mezi nezbytnostmi místní úrovně a požadavky světové úrovně v jeho 

myšlení tak, že nespočívá v přijetí vágní či jasně definované doktríny, ale spočívá ve víře 

v islám. Islám se u něho rovná světovosti, nikoli jakožto náboženstí, které musejí přijmout 

všichni lidé, ale jakožto náboženství, jež zajímá příslušníky všech ras a přesvědčení bez 

donucení. 

Mezi faktory, které nás přivádějí k přesvědčení, že lbn Bádís má svou "filozofii," patří 

propojení jeho politického myšlení s jeho humanitním myšlením a spojení těchto s jeho 

náboženským reformním myšlením. Toto vše dále propojil s plánem, který spatřoval 

správným pro vyjití ze zaostalosti a úspěšnou konfrontaci s kolonialismem. Bránil alžírskou 

národní identitu a pozitivně se podílel na položení jejích moderních základů, což neodděloval 

od reformní a humanitní sféry. Vždy usiloval o dosažení rovnováhy mezi lokální a světovou 

úrovní, jak ve vztahu k jednotlivci, tak ve vztahu ke společenství. "Malou vlast miluje jen ten, 

kdo poznal a zamiloval si velkou vlast. Velkou vlast pozná a zamiluje si jen ten, kdo poznal a 

zamiloval si malou vlast."39 

Na základě této skutečnosti dělí lidi na ty, "kteří znají pouze své malé vlasti, to jsou egoisté, 

kteří žijí na úkor svých vlastí, jako žijí parazité z krve zvířat. Od nich se nedočkají dobra ani 

jejich přtbuzní a blízcí. Druhou je skupina těch, kteří znají svou velkou vlast a konají pro ni 

vše, v čem vidí prospěch a užitek. Další je skupina těch, kteří tvrdí, že neznají nic jiného než 

velkou vlast a popírají nacionalismus jednotlivých národů, tak jako popírají jejich 

náboženství. Poslední je skupina, která uznává veškeré tyto nacionalismy."40 

lbn Bádís se domníval, že spravedlivé islámské vlastenectví je takové, které ochraňuje rodinu 

se všemi jejími články a ochraňuje národ s jeho veškerými složkami, ctí lidství všech ras a 

přesvědčení. Zde lbn Bádís ztotožnujě islámský rozměr s rozměrem lidským. I když hovoří o 
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islámském nacionalismu (wataníja islámíja), nemá na mysli vznik jednotné islámské vlasti 

tvořené všemi zeměmi vyznávajícími islám, neboť je realističtější, ale má na mysli 

synonymum pro veškeré lidstvo. Kromě toho to, co nazývá islámským nacionalismem, 

nepředstavuje náboženský fanatismus ani výzvu, aby se země vyznávajících islám uzavřeli, 

nýbrž je potvrzením islámského humanismu, neboť ctí "lidství všech ras a přesvědčení". Toto 

není obrazná interpretace, ale výklad opírající se o Ibn Bádísova slova.41 Hovoří-li o 

islámském nacionalismu, pak nehovoří o islámské vlasti. ale o arabsko-islámské vlasti. což 

znamená, že nepovažuje islám za synonymum pro nacionalismus, nýbrž jej považuje - pokud 

jde o jeho vztah k vlasti - za základní prvek pří formování alžírské, maghribské nebo arabské 

vlasti, tak jako považuje islám - pokud jde o jeho vztah k lidstvu - za jeden jeho typ, který se 

vyznačuje svým rozsahem a svobodou, přijímá pluralitu a různorodost a odmítá fanatismus a 

zatvrzelost. 

Na polí náboženské reformy nacházíme stejnou harmonii, racionalitu a úsilí budovat. 

Náboženskou reformu Ibn Bádís nepovažuje za vnitřní úsilí o napravení náboženského 

přesvědčení s jediným cílem dosáhnout onoho světa, aniž by měl vztah ke světu tomuto. 

Naprotí tomu na náboženské otázky nehledí pohledem oproštěným od záležitostí světa a 

životních okolností. Jasně líčí úlohu náboženské reformy a její vztah k životu a napadá 

každého, kdo je přehnaným reakcionářem, protože je v "neustálém míjení se s realitou". 

Rovněž napadá každý krok, který se chce naráz zbavit minulosti, protože takový postoj více 

boří než staví.42 

Jestliže podává takovouto konstruktivní koncepci náboženské reformy, pak na zaostalost 

pohlíží jako na příčinu všech neštěstí arabského Západu a celého arabského světa. Tento 

pohled provází Ibn Bádíse ve všech jeho náboženských dílech bez ohledu na otázky, o nichž 

pojednává. Když někteří muslimští culamá/ vyzývali roku 1938 k obnovení úřadu chalífy, Ibn 

Bádís neváhal přijmout jasný postoj, vycházeje z onoho eklektického pohledu, který 

ozřejmuje faktory zaostalostí dokonce i mezi náboženskými zástěrkami. Ibn Bádís napadl 

posvátný obraz chalíťátu a potvrdil, že Turci v den, kdy zrušili chalífát, "zrušili svůj vlastní 

vládní systém a odstranili imaginární symbol, který zbytečně muslimy fascinoval."43 Poté Ibn 

Bádís odhalil cizí síly, které se potajmu snažily manipulovat heslem chalífátu. A šel ještě dále 

v tom, že z nezávislého lidu učinil toho, kdo rozhoduje o systému, po němž touží. 

Tato racionalita a realizmus při pojednávání o otázkách týkajících se náboženství jsou totožné 

s tím, co nacházíme v základech jeho kriticko-analytického postoje k Atatlirkovi, který 

vychází z reality a používá racionální metodu. Tbn Bádís neváhal uvalit zodpovědnost na 

náboženské učence, "kteří reprezentovali islám, hovořili jeho jménem, ujali se zásluhou jeho 

vlivu záležitostí lidí a považovali se za lid islámu a za nejoprávněnější hovořit jeho 

jménem. "44 
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Od třicátých let si Ibn Bádís uvědomoval faktory zaostalosti, poukazoval na ně i na jejich 

kulturní, společenský a ekonomický charakter. Napadal laxnost buržoazní třídy 

ve vykonávání jejich hospodářské a kulturní role a všiml si, že vlastenecká buržoazie musí 

hrát svou roli při odstraňování zaostalosti. Poznamenává: "Krátkodobé vůdcovství našich 

bohatých rodin ukazuje míru absence vědění jejich představitelů a míru neblahých důsledků, 

které to přineslo. "45 Tato třída musí dle Ibn Bádíse vykonávat svou hospodářskou a kulturní 

funkci. Domnívá se, že to ovlivní samotnou národní jednotu. Na druhou stranu mu rovněž 

neuniká fakt, že boj proti zaostalosti se nemůže spoléhat na tuto třídu, a proto se snaží 

vyvozovat poučení a vyzývá lid, aby se spoléhal na vlastní síly a podstoupil riziko tohoto boje 

ze všech svých sil. Zde naléhá na využití západní vědy, "které se nám, navzdory kontaktům se 

Západem, nedostává". V této oblasti zaznamenává míru připravenosti lidu k přijetí moderních 

věd a vyzývá k poskytnutí příležitostí občanům prostřednictvím každoročního vyslání 

studentských misí na francouzské univerzity, což si vyžaduje existenci svobodného vzdělání, 

které je financováno lidem a dbá vedle výuky arabského jazyka na výuku jazyka 

francouzského. Takto vzdaluje lid izolaci a uzavření se, nemluvě o osvojení věd. Domnívá se, 

že obrození postavené na náboženství se nikdo nemusí obávat. 

A jaké jsou tedy pilíře této Ibn Bádísovy výzvy? 

1) Bez islámu k obrození nedojde: 

Ibn Bádís se domnívá, že muslimové mohou dosáhnout obrody a pokroku pouze ve spojení 

s islámem, který dělí na dva typy. Na jedné straně existuje dědičný islám postavený na tradici 

a strnulosti, což je ten islám, který ponechal islámské národy v úpadku a zaostalosti. Na straně 

druhé stojí autentický islám postavený na myšlení, studiu a rozvaze,46 který se drží Koránu a 

hadíthu v tom, že "Není obrody ani síly bez síly nebeské."47 

2) Reforma náboženského dogmatu: 

i "Zbožnost srdce s pravým přesvědčením a ctnostnými mravy se uskuteční prostřednictvím 
~ správného vědění a vůle. Napraví-li se duše, bude to i napravením těla." Domníval se dále, že 
I'{ 

f: islámské články víry by mčly být vzaty z Koránu a Sunny, přičemž kladl důraz na osvobození 

~ rozumu ze svázanosti tradicí, která téměř zničila islámskou kulturu.48 

3) Domníval se, že organizovaná komunita je nezbytná pro obrození společnosti: Muslimové 

se obrodí opravdovostí své víry v Boha a Jeho posla, budou-li mít sílu. A sílu budou mít 

tehdy, budou-li mít organizovanou skupinu, která promýšlí, organizuje a radí se o odporu, 

který zažíval on osobně i jeho stoupenci ze strany náboženských reakcionářů. Hluboce věřil 

v Alláhův výrok, že těm, kteří věří a konají dobré skutky zajistí Milosrdný přízeň. Proto 
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uklidňoval své přátele tím, že naleznou přátelství v srdcích těch, které znají, i těch, které 

neznají. 

4) Není reformy bez výchovy: 

lbn Bádís byl toho názoru, že "výchova postavená na základech správného dogmatu a 

vznešených islámských mravů je garantem povstání alžírské společnosti z úpadku, do něhož 

upadla."49 Navzdory tomu, že se velice zajímal o výchovu a vzdělání, nevěnoval tomuto 

tématu samostatný spis. Přesto si však, listujeme-li jeho různými díly, můžeme učinit obrázek 

o stavu vzdělání v jeho době. 

lbn Bádís tento stav popsal slovy: "Uplynuly roky, kdy byly zavírány koránské školy, školy 

s arabskou náboženskou výukou, docházelo k manipulacím s licencemi, zrušení některých 

z nich, až jich ponechali jen velmi málo. "50 Není pochyb o tom, že útisk náboženské výuky a 

arabského jazyka zanechal na alžírském lidu velice negativní stopy, neboť vyrostly celé 

generace, které se o islámu naučily pouze to, co jim předali jejich otcové a dědové 

s příměsemi některých inovací (bicfa, pL bidac) a zanedbáním mravů. Avšak úpadek, k němuž 

dospělo arabské a náboženské vzdělání, neodvrátil reformátory od pokračování v úsilí o 

výchovu a vzdělávání národa. lbn Bádís předepsal následující léčbu: "Nevědomost má účinný 

lék, a tím je vzdělání."51 Uvědomoval si význam vědy a vzdělávání pro muslimy obecně, a 

zvláště pak pro alžírský národ, proti jehož náboženství, jazyku a identitě byl veden boj. Proto 

zaměřil svůj zájem na jeho šíření, jelikož správné poznání založené na zdravém náboženském 

přesvědčení je jedinou cestou k lidskému štěstí na tomto i na oném světě. lbn Bádís se tedy 

staral o objasnění významu vědění, jeho druhů, důležitosti, nutnosti snah o jeho nabytí a 

způsobů jeho dosažení. 

Vědění lbn Bádís definoval jako nezvratné pochopení korespondující se skutečností a 

opírající se o jasný důkaz, ať už založený na vnímání a pozorování, nebo důkaz rozumový, 

např. když účinek indikuje činitele či vlastnost poukazuje na původce. Jestliže důkaz pro 

pochopení nedosáhl úrovně nezvratné jistoty, jedná se o domněnku, což je základ. Věděním 

se také označuje to, co se téměř přibližuje nezvratné jistotě a pravděpodobnost antiteze je 

velmi slabá. To znamená, že vědění je pochopením nějaké věci takovým způsobem, který 

nepřipouští, že by ta věc mohla být chápána jinak. To je vědění. Následuje domněnka, která je 

pochopením nějaké věci nejpravděpodobnějším z pravděpodobných způsobů. Ten je brán na 

zřetel, když se ukáže síla jeho pravděpodobnosti tam, kde neexistuje jiná možnost. To je 

případ, kdy bývá metaforicky označován termínem vědění. 52 

Dobrodiní vědění není lidem skryto. Je to prostředek ke zbožnosti, jímž si člověk zasluhuje 

velkorysost Boha a trvalé blaho, protože vědění a víra je podle Ibn Bádíse jiskrou života na 
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tomto i na onom světě. Bez něho by se lidstvo navrátilo ke zvířeckosti, protože člověk se 

vyznačuje "schopností myšlení". 53 

lbn Bádís se domníval, že vědění je životem srdcí a imámem při práci, tj. že se jím práce řídí. 

Jedině vědění je vedením, které je následováno slovy, činy a přesvědčením. Kdo přistupuje 

k práci bez vědění, není bezpečen před zblouděním a jeho uctívání není bezpečno před 

zkažeností a pochybením, neboť chování člověka v životě je pevně spjato s jeho myšlením, je 

správné, je-li také myšlení správné, protože jeho činy vyvěrají z jeho přesvědčení a jeho 

výroky jsou výrazem těchto přesvědčení. Ta jsou zase plodem jeho chápání vycházejícího 
• h vl , v , , 54 z Je o mys em a uvazovam. 

Studium je podle lbn Bádíse jedním z nejvýznačnějších témat převládajících v jeho zájmech. 

Jestliže se pozorně podíváme na hlavní aspekty jeho děl pojednávajících o tomto tématu, 

uvidíme, že vyzývá studenta, aby se zajímal o napravení svého úmyslu a vynakládal úsilí při 

studiu. Dále objasňuje postavení vzdělaných lidí ve společnosti a velkou zodpovědnost 

uvrženou na jejich bedra. Co je míněno tím úmyslem? Podle lbn Bádíse je vědění inspirujícím 

světlem, v jehož stínu se nachází nevědomost, je cestou k vyznání jedinosti Boží a jeho 

správnému uctívání. Studium je jedním z nejvznešenějších druhů uctívání, což od studujícího 

vyžaduje, aby měl při svém studiu dobrý úmysl a oddanost vůči Bohu. lbn Bádís studenta 

instruuje k tomu, aby měl svým studiem v úmyslu uspokojit Boha a onen svět a odstranit 

nevědomost u sebe i u ostatních, dále sloužit náboženství a tím překročit - podle něho -

pomíjivé cíle a nespojovat toto úsilí s dosažením blízkých zisků či postavení. Jedním 

z důvodů úspěchu studentů v jejich vzdělání je: "aby jejich jediným záměrem bylo naučit se, 

aby věděli, a získávat informace, aby chápali."55 U některý studentů se jejich úmysly omezují 

pouze na obdržení vzdělání, což je bezesporu vznešený cíl, ale jestliže student spojí úmysl 

získat vzdělání s úmyslem přiblížit se Bohu, pak dosáhne větší dokonalosti. Zde lbn Bádís 

potvrzuje nutnost neustálého dalšího studia: "Člověk se učí, až se stane učencem a učitelem, 

avšak ať získal jakékoliv vědění, jakkoli jej rozšířil a zdokonalil, nepřestane potřebovat další 

vzdělávání. "56 

Podle Ibn Bádíse je známo, že k získání vzdělání mohou vést dvě cesty: První je získání 

vzdělání prostřednictvím důvěryhodných knih a druhou prostřednictvím důvěryhodného -

pokud jde o vědění a náboženství - učitele, přičemž druhá cesta k získání vzdělání je lepší, 

rychlejší a spolehlivější. Jestliže student obě cesty spojí, pak dosáhne větší dokonalosti. 

Ibn Bádís je toho názoru, že z vědění vyplývají individuální (fard cajn) a kolektivní (fard 

kifája) povinnosti, a muslim musí vědět, co je jeho individuální povinností, protože islám je 

náboženstvím s dogmaty, etikou a ustanoveními. Zde lbn Bádís vysvětluje, že úsilí o získání 

vzdělání má dva aspekty: Prvním je zabývání se studiem daného předmětu a soustředění na 

naučení se jeho pravidel. To je kolektivní povinnost. Druhým aspektem je dotazování se na 
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náboženské záležitosti, jež byly seslány, a žádost o jejich interpretaci náboženskými učenci. 

To je individuální povinnost. 

Je zbytečné hovořit o významu náboženských učenců, jejich zásluhách, vznešeném postavení 

a obrovské zodpovědnosti uvalené na jejich bedra v mínění lbn Bádíse. V tomto ohledu lbn 

Bádís zdůrazňuje jasnou souvislost mezi integritou náboženských učenců a rozkvětem národa. 

Z toho můžeme vyvodit, jak řekl Anwar al-Džundí, že podstata a realita boje tkví u lbn 

Bádíse v duchovní a společenské výchově národa.57 

Výchova, jíž se lbn Bádís snažil vychovávat mládež, byla výchovou salalfíjskou, jejíž cílem 

bylo vytvoření nové muslimské generace plně chápající islám coby tento i onen svět, vlast a 

vládu, národ a stát. Zde se soustředí na vytvoření islámské identity, jíž dává za příklad život 

proroka Muhammada. Dalšími cíli, jež Ibn Bádís očekával od výchovy, bylo vytvoření 

muslima držícího se svého odkazu a zároveň žijícího dle logiky své doby a využívajícího 

jejích různých výdobytků. Vše toto vede k vytvoření pozitivní osobnosti vedoucí boj za 

nezávislost. Cílem bylo tedy vytvoření generace, která bude po vyhnání Francie pokračovat 

v tomto úkolu. 

lbn Bádís potvrzuje berberský původ Alžírska, aniž by se ho pokoušel popírat nebo ignorovat. 

Neváhal však přiznat další skutečnost, a sice že Berbeři přijali dobrovolně islám, naučili se 

jazyku islámu, arabštině, a tak nalezli dveře pokroku otevřené.58 Prostřednictvím sňatků se 

smísili s Araby a stali se jedním národem. Ibn Bádís analyzoval interakci, k níž došlo díky 

míšení Aiabů a Berberů v rámci islámu, a otevřeně potvrzuje podíl Berberů po boku Arabů 

při budování islámské kultury a podává o tom důkaz tím, že arabština a arabská literatura jsou 

jazykem alžírského národa, jazykem spisů, proslovů a výuky. Pozastavuje se u koncepce 

národa a jeho původu a spatřuje ho v jednotě jazyka, literatury a společně sdílených nadějí a 

strastí. Prvky alžírské národní identity jsou reprezentovány: 

-Berbery, kteří si uchovali svou existenci- podobně jako islám tváří v tvář cizím koloniálním 

tažením-, a tak potvrdili svou nezlomnost. 

Araby, kteří se pod záštitou islámu smísili s Berbery. V důsledku toho míšení v islámské 

kultuře a jazyce, jsou arabství a islám považovány za dvě strany téže mince, tj. alžírské 

národní identity.59 

Pozitivními aspekty minulosti a pozitivními aspekty současné doby. "Pravá vlast je ta, která 

své minulosti a přítomnosti připisuje jejich pro i proti."60 

Ibn Bádís prosazoval politiku dlouhodobých cílů, a proto se uchýlil k zakládání škol, aby tak 

vytvořil novou generaci věřící v muslimské Alžírsko a arabský jazyk, který je součástí 

charakteru alžírského národa, a současně bojující na základě těchto principů za dosažení 

nezávislosti. Svůj plán Ibn Bádís založil na originálním nápadu, který lze shrnout tak, že 
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Francie bude mírumilovně a rozhodně blokována, zatímco se sama domnívá, že je to ona, 

která blokuje Alžírsko. Francie si uvědomila obratnost tohoto plánu až při1iš pozdě.61 

Ibn Bádís rovněž volil postupné uplatňování jednotlivých kroků. Různá reformní hnutí se 

lišila v otázce počátečního bodu. Někteří byli toho názoru, že reforma má začít u jednotlivce a 

postupně po krocích pokračovat až dospěje ke společnosti. Jiní uvažovali opačně, totiž že 

reforma začíná u společnosti, a jestliže je napravena společnost, jsou nutně napraveni i 

jednotlivci. Ibn Bádís náležel k první z těchto škol, a proto se domníval, že jedinec musí 

zbavit svou víru odchylek, napravit své mravy od zkaženosti a "má začít u sebe, a pak u 

dalšího. Kdo toto učinil předmětem svého zájmu a vynaložil kvůli tomu veškeré úsilí, jež bylo 

v jeho moci, ten je kvalifikován k tomu, aby dospěl ke svému cíli, nebo aby se mu 

přiblížil."62 Ibn Bádís tohoto jednotlivce varuje před odchýlením: "Shledává-li člověk zalíbení 

v sobě samém, je slepý vůči vlastním nedostatkům a neusiluje o jejich odstranění."63 

Po jednotlivci přichází na řadu péče o rodinu, která je skutečným místem výchovy a 

nejbližším polem působnosti jednotlivce. Ibn Bádís zdůrazňuje, že jedinec má začít vedením 

svých nejbližších lidí a postupovat dále. "Jestliže každý povede svou rodinu a své nejbližší, 

pak to nebude dlouho trvat a spatříme, jak se dobro šíří ve společnosti, protože národ se 

skládá z rodin. "64 Ibn Bádís však nepronášel tato slova jen tak do větru, aniž by se je pokusil 

převést do reality a dal jim skutečný život, v němž by byly harmonicky sladěny jeho různé 

dimenze zahrnuté do zřetelného rámce, jímž byl boj proti kolonialismu. To znamená 

plánování odporu proti němu ve všech sférách a všemi prostředky. 

Od roku 1929 neváhal prohlašovat, že nevzdělaná žena, která rodí národu děti, které se 

k němu znají, je lepší než žena vzdělaná, která Alžírsku rodí děti, které se k němu neznají."65 

Ibn Bádís zde hodnotí roli, kterou žena hraje v zachování prvků národní identity, či jejího 

rozkladu, což představuje nebezpečnou zbraň v rukou kolonialismu. Ibn Bádís se zde zabývá 

druhem kultury, kterou si má alžírská žena osvojit, aby se nestala spojencem kolonialismu a 

stala se - ať už vzdělaná, či nevzdělaná - zdrojem tohoto skrytého ducha, z něhož se utváří 

národní identita. Na míře zájmu o tuto problematiku, tj. problematiku alžírské ženy, závisí 

úspěch boje, jenž svádí lid s kolonialismem. 

Třetí etapou je zájem o společnost se všemi jejími institucemi: mešitou, školou, odborovými 

organizacemi, sdruženími, kulturou, životními styly, způsoby spolupráce mezi jejími členy, 

zvyky a tradicemi, protože v této společnosti se děti učí způsobům chování a příčinám 

pokroku. Na tomto místě Ibn Bádís zdůrazňuje své úsilí o pozitivní ráz národní identity a 
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naléhá na otevřenost a odmítnutí veškerého fanatismu. Národní identita se podle něho utváří 

z pozitivních prvků, jimiž je definována. Není definována prostřednictvím negativních rysů či 

negativních postojů vůči čemukoli, protože negativní vymezení je v rozporu s budováním. 

Čtvrtou etapou je islámská obec, protože za touto vlastí existují další vlasti. Bude-li 

jednotlivec pracovat pro tuto specifickou vlast, pracuje rovněž pro ostatní vlasti, slouží jim a 

přináší jim dobro a prospěch. Nejbližší z těchto zemí jsou maghribské země, které na základě 

jazyka, víry, náboženského přesvědčení, mravů, historie a zájmů tvoří dohromady jedinou 

vlast. Následuje arabsko-islámská vlast, a poté celé lidstvo."66 

Zůstává však otázka, jaký je obecný rámec, jenž zahrnuje výchovu jednotlivce či národní 

identitu, nebo přesněji řečeno, zda byl rámec, který vyžadují takové základní prvky, jasný. 

Sféra arabsko-islámské civilizace vyžaduje jasný rámec, jímž je arabský nacionalismus. Do 

jaké míry byl tento rámec u lbn Bádíse jasný? Nebo se tento rámec rozmělnil v dvojznačné 

islámské výzvě? V roce 1936 napsallbn Bádís67 článek: "Lidem nemůže přinést prospěch ten, 

kdo zanedbal sám sebe." "Posel lidstva a muž arabského národa, jehož vedením se řídíme, 

jehož službou sloužíme arabskému nacionalismu a jehož směrem jsme se vydali," jde cestou 

arabského nacionalismu, přičemž postupuje dle logického sledu, jenž vyvodil z činnosti 

proroka Muhammada. Začal v sobě definovat prvky alžírské identity, a poté pokračoval 

k vymezení malé sféry pro tuto identitu, jíž je arabský Maghrib. 

Ibn Bádísova víra v arabský nacionalismus se projevila v tom, že za rámec následující ihned 

po arabském Maghribu, zvolil arabsko-islámskou vlast. Touto kategorizací se odlišuje od 

ostatních náboženských učenců, kteří využívali politické myšlení. On nehovoří o arabské 

vlasti, poté o islámské vlasti a nečiní z islámu kompletní národnost, která samotná může 

zformovat národ, ale hovoří o "arabsko-islámské vlasti", tj. o arabské vlasti, která se 

v základech opírá o islámský odkaz. Tímto rozborem dal arabskému nacionalismu od roku 

1936 obsah, k němuž arabské myšlení směřovalo po druhé světové válce. V tomto smyslu se 

zajímal o vše, co se dotýká Arabů, a vyjadřoval se ke všem jejím záležitostem, ať už se týkaly 

dějin nebo současných událostí. 

lbn Bádísův popis vzdělávacích metod nebyl postaven na teoretických představách, nýbrž byl 

realistický, diktovaný požadavky doby, prioritami společnosti a jejím přesvědčením. Jeho 

zájem o téma výchovy není zájmem teoretického badatele, jenž nemá nic do činění 

s praktickou aplikací, nýbrž každý den své představy uváděl do praxe při vyučovacích lekcích 

v kuttábech, školách, ba dokonce i v klubech a na tržištích. 

Rovněž je známo, že reforma je pro Tbn Bádíse "navrácením věcí do stavu jejich přiměřenosti 

odstraněním zkaženosti. k níž u nich došlo. "68 Ibn Bádís si všiml, že metody a programy 

praktikované v jeho době nebyly přiměřené, ať už svou formou nebo obsahem, protože 
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zanedbaly mnoho principů, které přinesl islám. Tato nepřiměřená výuka nemohla být 

napravena jinak než návratem k Prorokově výchově v její formě a obsahu.69 Za nezbytnou 

považoval přípravu vhodných metod k výchově budoucích generací. V tomto kontextu 

objasnil důležitost reformy těchto programů, přičemž zdůrazňoval odlišnou podobu, kterou 

musejí mít.70 

Obyvatelé Maghribu posílali své děti od raného věku do koránských škol a jejich způsob 

výchovy chlapců, jak jej popsal Ibn Chaldún, "se omezoval pouze na výuku Koránu, přičemž 

se toto studium nemísilo s ničím jiným, ani s výukou hadíthů, ani náboženského práva, ani 

poezie či arabského jazyka."71 V této metodě se pokračovalo až do doby, kdy byli 

Maghribané ovlivněni andaluskou metodou a školou: "Výuka Koránu a písma, to je to, čeho 

si při vzdělávání hledí,"72 tzn. že pokládají Korán za zdroj a základ náboženství a věd. 

Ibn Bádís nestanovil určitý věk, v němž by měl student začít chodit do školy. Byl ovlivněn 

andaluskou metodou výuky a reformy vzdělávání a dbal na kvalitu spíše než kvantitu. 

Domníval se, že důležitější je soustředit se na porozumění, myšlení a schopnosti 

představivosti než na zatěžování paměti. Obsah této metody vysvětluje výrokem: "Lekce 

zahrnují opsání desetiny Koránu a jeho recitaci, hadíth, náboženské právo podle al

Muchtasaru a jiných knih, dogmata víry, islámskou etiku a mravy a arabštinu, včetně jejích 

vědeckých disciplín, jako je logika, matematika a další."73 Pokud jde o exegezi Koránu, jak 

jsme již výše zmínili, byl sám jejím autorem. V oblasti hadíthu byl zdrojem Muwatta' 

(Prošlapaná cesta) od Imáma Málika; v oblasti jurisprudence díla Aqrab al-masálik (Nejbližší 

z cest) a Risálat lbn <Ašir; v arabštině Qatr an-nadá (Kapka rosy); v poezii Díwán al-hamása 

(Sbírka horlivosti) a Díwán al-Mutanabbí; vedle studia Muqaddimy od Ibn Chaldúna a výuky 
~k , h ~ , h , 74 ne teryc rucmc prac1. 

V tomto ohledu dělí vědy na dvě skupiny; vědy samy o sobě jako je exegeze, hadíth, 

náboženské právo, dogma, a vědy pomocné jako je arabština, matematika a další. Při 

probírání se Ibn Bádísovým dílem jsme nenalezli podrobnosti o učebních osnovách pro různé 

úrovně. Jeho díla pouze poukazují na to, že studenti byli rozděleni do čtyř úrovní. 

K důležitým tématům, jimiž se Tbn Bádís zabýval, patří jeho pojednání o stavu výuky v mešitě 

az-Zajtúna. Prostřednictvím jeho polemických článků na toto téma vychází najevo míra 

úpadku, jímž trpěly osnovy a prostředky tohoto sektoru. To mešitě az-Zajtúna znemožnilo 

vykonávat její poslání a dosáhnout patřičné vyváženosti. Přibývalo strnulosti a snížil se její 

přínos. Výuka pomocných věd byla rozšířena na přehnanou míru, vzdálenou jejich 

původnímu účelu. To bylo překážkou osvojení si věd hlavních, takže student vyšel ze školy, 

aniž by si z těchto věd něco osvojil. Tento stav Ibn Bádíse přinutil předložit návrh reformy 

učebních osnov v mešitě az-Zajtúna. 
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Ibn Bádís rozdělil dobu studia na etapu spolupráce a etapu specializace a pro každou etapu 

stanovil její základy a osnovy a určil dobu výuky v každé z nich. Současně poukázal na 

potřebnou kvalifikaci učitelů v obou etapách. Jelikož si uvědomoval důležitost role učitele -

jenž je nejdůležitějším pilířem ve výchovném procesu -, domníval se, že výuka má pro 

společnost značnou důležitost a žádné jiné povolání se s ní nemůže srovnávat. Realita výuky 

v jeho době však byla jiná, neboť postrádala mnohé ze základních předpokladů, zvláště 

týkajících se učitelů. 

lbn Bádís neměl na počátku své výzvy vytvořen program na přípravu a vzdělávání učitelů ve 

speciálních institutech, nýbrž vypomáhal si vynikajícími studenty nebo absolventy některých 

slavných řádových domů (arab. záwija, pL zawájá). Později se však soustředil na vysílání 

vědeckých misí na univerzity a instituty vysokého školství v islámských zemích. Domníval 

se, že zvýšení kvalifikace učitele a jeho příprava přinese reformu pro studenta, ba dokonce 

nápravu celého výchovného procesu, protože reforma vzdělávacího systému souvisí 

s reformou učitele. 

Jak jsme již dříve zmínili, Ibn Bádís viděl v rodině základní kámen k budování muslimské 

společnosti, jejímž místem působnosti je dům a výchova v něm. Pilířem tohoto domu je 

muslimská žena, a proto jejímu vzdělání věnoval značnou pozornost, neboť si uvědomoval 

nebezpečí toho, kdyby byla žena ponechána bez vzdělání. Vyzýval proto k nezbytnosti 

vzdělávání dívek, protože společnost - jak se domníval - povstane pouze za pomoci obou 

pohlaví- muže a ženy -, tak jako pták lítá pouze za pomoci obou křídeL 75 

Ibn Bádís se dosti zajímal o zdroje financování vzdělání, což pomáhalo zajistit nezávislost 

svobodného arabského vzdělání. To se u lidí setkávalo s přijetím a sympatiemi, neboť si 

uvědomovali, že to umožní lidu vychovávat mládež správnou islámskou výchovou. Mezi 

školy a instituty, které Ibn Bádís založil nebo se podílel na jejich aktivitách, patří: 

- Škola Sdružení islámské výchovy a vzdělávání v Konstantíně. 

- Dár al-hadíth v Tilimsánu. 

Madrasat al-lehá' (bratrství) v Baskře 

- al-Madrasa al-Muwaffaqíja. 

- Dále jeho vzdělávací aktivity v mešitách a řádových domech jako např. mešita al-Aqsar, 

Velká mešita v Konstantíně a Nová mešita v Báb al-bahr v hlavním městě. 

Ibn Bádís si při šíření své výzvy vypomáhal kromě všeho dříve zmíněného - i tiskem, z nějž 

si učinil platformu pro vysvětlování správných islámských konceptů. Již jsme poukázali na 

časopis aš-Šiháb, který byl hlasem reformního hnutí. Předtím byl Ibn Bádís velmi činný 

v novinách an-Nadžáh, as-Sadíq a al-Muntaqid. Po založení časopisu aš-Šiháb měl v úmyslu 

rozšířit sféru svých vzdělávacích aktivit tak, aby zahrnula větší počet lidí, a proto věnoval 
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jeho úvodník uveřejňování úryvků z jeho lekcí koránské exegeze pod názvem "Madžális at

tadhkír". 

Můžeme-li shrnout charakteristické rysy lbn Bádísovy výchovy, pak se stručně jedná o plnou 

a komplexní výchovu, neboť víme-li si, že se výchova u něho inspiruje originálními 

islámskými zdroji, pak pochopíme, že zahrnuje všechny stránky života. 

118 



PRAMENY A LITERATURA 

1) Lutsky, předchozí zdroj, s. 202 

2) Další detaily viz Ráfiq, c Abdalkarím: Al-(Arab wa 'l-c Uthmánijún (Arabové a 

Osmané ), předchozí zdroj s. 464 

3) Lutsky, Ibid, s. 202 

4) Amberš, Mahdí, předchozí zdroj, 2. díl, s. 201 

5) Júhúš, c Ammár: al-cUmmál al-džazá 'irfjún fi Faransá (Alžírští dělnici ve Francii), 

Alžír 1979, s. 49 

6) Amberš, Mahdí, předchozí zdroj, s. 203 

7) Sacdí, cuthmán: CUrúbat al-Džažá 'ir 'abr at-tárich (Arabský charakter Alžírska 

v průběhu historie), aš-Šarika al-wataníja li-n-našr wa at-tawzf, Alžír, s. 94 

8) Viz Nuwajhad, cÁdil: Mucdžam 'aclám al-Džazá'ir (Slovník významných osobností 

Alžírska), Alžír 1982, s. 92, 118. 121, 20 I, 258 

9) al-Džílání, cAbdarrahmán: Tárich al-Džazá'ir al-cámm (Obecná historie Alžírska), 

Dár ath-thaqáfa, Bejrút 1403 hidžry, 3. díl, s. 535 

I O) Ibid, 3. díl, s. 539 

ll) Hamídátú, Mustafá Muhammad: cAbdalhamfd bin Bádis wa džuhúduhu at-tarbawfja 

(Abdalhamíd bin Bádís a jeho pedagogické úsilí), Dauha 1997, s. 49 

12)Tahhán, Mustafá Muhammad: al-Qijáda fi'l-camal as-sijási (Vedeni v politické 

činnosti), 2. díl, Kuvajt 1985, s. 115 

13)Nqwajhad, cÁdil: Mucdžam 'aclám al-Džazá'ir, s. 120 

14) Hamídátú, Mustafá Muhammad: cAbdalhamíd bin Bádís wa džuhúduhu at-tarbawija 

(Abdalhamíd bin Bádis a jeho pedagogické úsili), Dauha 1997, s. 51 

15) cUthmán, Muhammad Fathí: Dacwat al-isláh al-islámi (Výzva k islámské reformě), 

Kuvajt 1987, s. 444 

16) Hamídátú, Mustafá Muhammad: cAbdalhamíd bin Bádís wa džuhúduhu at-tarbawija, 

s. 57 

17) Ibid, s. 57 

18) ar-Rásí, George: al-Islám al-džazá 'iri (Alžírský islám), Bejrút 1997, s. 176 

19) Rábih, Turkí: (Abdalhamid bin Bádis rá 'id al-isláh wa 't-tarbija fi'l-Džazá 'ir 

((Abdalhamíd bin Bádis, průkopník reformy a vzděláni v Alžírsku), Bejrút 1989, s. 164 

20) Hamídátú, Mustafá Muhammad: c Abdalhamíd bin Bádis wa džuhúduhu at-tarbawija, 

s. 71 

21) Ibid, s. 73 

22) Ibn Bádís: Madžális at-tajkir min kalám al-hakim al-chabir (lntelektuálni setkáni 

slovy mudrce a experta), Alžír 1983, s. 139 

23) Rábih, Turkí: cAbdalhamid bin Bádis rá 'id al-isláh wa 't-tarbija fi 'l-Džazá 'ir, s. 172 

24) Ibn Nabí, Málik: Šurút an-nahda (Podmínky obrody), Dár al-fikr, Damašek 1979, s. 24 

119 



25) Toto sdružení vzniklo až v květnu 1931. 

26) ar-Rásí, George: al-Islám al-džazá 'irí (Alžírský islám), s. 185 

27) Toto heslo bylo umístěno na obálce "Šihábu" v letech 1929, 1930, 1931. 

28) Ph1dady jeho děl a názorů čtenář nalezne v Šihábu, zvláště jeho článek Li-man a 'íš 

(Pro koho žiji). 

29) al-Majlí Muhammad: lbn Bádís wa curúbat al-Džazá 'ir (lbn Bádis a arabský 

charakter Alžírska), Dár ath-thaqáfa, Káhira 1979, s. 25 

30) Ibid, s. 26 

31) lbid, s. 27 

32) Hamídátú, Mustafá Muhammad: <Abdalhamíd bin Bádís wa džuhúduhu at-tarbawíja, 

s.90 

33) lbid, s. 90 

34) al-Majlí Muhammad: lbn Bádís wa curúbat al-Džazá 'ir, s. 212 

35) lbid, viz jeho článek al-Watan wa 7-wataníja (Vlast a vlastenectví), s. 174 

36) al-Majlí Muhammad: lbn Bádis wa curúbat al-Džazá 'ir, s. 82 

37) lbid. 

38) al-Bašír Saqr: jeden z nejvýznamnějších tuniských ulamá, zabýval se výukou v mešitě 

az-Zajtúna. lbn Bádís u něho studoval arabštinu a islám. Šejch Muhammad an-Nachlí 

al-Qajruwání, profesor exegeze na univerzitě az-Zajtúna. 

39) al-Majlí Muhammad: lbn Bádís wa curúbat al-Džazá 'ir, s. 85 

40) Ibid, lbn Bádís: al- Watan wa 'l-watanija, s. 174. 

41)1bid, viz článek od odstavce ... Inna laná wará' hádhá 'l-watan ... 

42) Viz článek Talab al-áchira wahdahá madhmúm (Samotná touha po onom světě je 

trestuhodná) 

43) al-Majlí Muhammad: lbn Bádís wa c urúbat al-Džazá 'ir, s. 88 

44) Článek při příležitosti úmrtí Kemala AtatUrka, 1938 

45) Napsal v roce 1931 pod názvem Ilá matá wa nahnu rádúna bi 7-mawdžúd wa fí ghiná 

c an culúm al-haját (Do kdy budeme spokojeni se status quo a obejdeme se bez věd 

života) 

46) at-Tahhán, Mustafá Muhammad: al-Qijáda fi '1-camal al-sijásí, 2. díl, Kuvajt 1985, s. 

133 

4 7) lbid, s. 133 

48) Viz Tafsír lbn Bádís, s. 136 

49) Rábih, Turkí: c Abdalhamíd bin Bádís rá 'id al-isláh wa 't-tarbija jz 'l-Džazá 'ir, s. 240 

50) Hamídátú, Mustafá Muhammad: c Abdalhamíd bin Bádís wa džuhúduhu at-tarbawíja, 

s. 107 

51) lbid, s. 109 

52) Viz kniha Madžális al-tadhkir, s. 137 ohledně jeho výldadu veršů 36 a 37, súra al

lsrá' 

120 



53) Ibid, s. 347 

54) lbid, s. I 07 

55) Hamídátú, Mustafá Muhammad: c Abdalham{d bin Bádis wa džuhúduhu at-tarbaw{ja, 

s. 114 

56) Madžális al-tadhkfr, předešlý zdroj s. 204 

57) al-Džundí, Anwar: al-Fikr wa'th-thaqáfa al-mucásira Jí šimál lfríqijá (Myšlen[ a 

soudobá kultura v severní Africe), Káhira, s. 54 

58) al-Majlí Muhammad: Ibn Bádís wa curúbat al-Džazá 'ir, s. 48 

59) Sacdí, cuthmán: CUrúhat al-Džažá 'ir 'abr at-tárfch' Alžír 1985, s. 1 19 

60) al-Majlí Muhammad: Ibn Bádís wa c urúbat al-Džazá 'ir, s. 49 

61) Qásim, Muhammad: al-Imám cAbdalhamíd bin Bádís, s. 15 

62) Madžális at-tadhkfr, s. 164 

63) Ibid, s. 141 

64) Ibid, s. 376 

65)al-MajlíMuhammad: lbn Bádís wa curúbatal-Džazá'ir, s. 67 

66) at-Tahhán, Mustafá Muhammad: al-Qijáda fi '1-c amal al-sijásí, s. 141 

67) Článek k příležitosti narozenin Proroka Muhammada s názvem Muhammad radžul al

qawm{ja al-carab{ja (Muhammad, muž arabského nacionalismu), viz al-Majlí 

Muhammad: lbn Bádís wa curúbat al-Džazá 'ir, s. 55 

68) Madžális at-tadhkfr, s. l 07 

69) lbid, s. 107 

70) Ibid, s. 98 

71) Ibn Chaldún: al-Muqaddima, Káhira, datum neuvedeno, s. 1250 

72) Ibid, 1250 

73) Hamídátú, Mustafá Muhammad: cAbdalhamfd bin Bádís wa džuhúduhu at-tarbawija, 

s. 137 

74) lbid, s. 138 

75) Hamídátú, Mustafá Muhammad: cAbdalhamfd bin Bádís wa džuhúduhu at-tarbaw{ja, 

s. 150 

121 



III. KAPITOLA- STUDIE TŘETÍ 

cALLÁL AL-FÁSÍ A JEHO SOUDOBÉ REFORMNÍ MYŠLENÍ V MAROKU 

Některé nejrozšířenější formy víry, zvláště v oblasti Maroka, jsou pro pozorovatele zvenčí 

téměř neznámé, přestože tyto formy existují a jsou aktivní již dlouhou dobu. Jejich existenci a 

významnou roli, kterou hrají, není možno přehlížet. Je však potřeba vyhnout se případným 

chybám a záměnám v pojmech, přes jejich vzájemnou blízkost a propletení. 

Pojem súfismus je třeba odlišit od pojmu súfijské řády. Marabutismus je ještě něco jiného. 

Svou vlastní společenskou a náboženskou roli hrají také řádové domy (zawájá) a náboženské 

školy. Krátké pozastavení u tohoto tzv. lidového islámu, jenž hluboce zakořenil zvláště 

na marockém venkově, nám snad napomůže popsat jeho specifické vlastnosti a vylíčit jeho 

důležitost. 

Řády či náboženská bratrství se od súfismu liší. Nejedná se totiž o individuální zkušenost, ale 

o zkušenost kolektivní. U jejich zrodu může - a často tomu tak je - stát jeden ze súfijů. Řády 

mívají formu náboženských bratrstev se svými specifickými rituály a strukturami. Jeden z 

učenců přichází s návrhem nového řádu a stanoví podmínky členství, které je individuální. 

Někteří badatelé tvrdí, 1 že tato uskupení a sdružení se v oblasti severní Afriky intelektuálně 

rozšířila po pádu arabské vlády v Andalusii. Tehdy se začala rozpadat islámská říše a národy 

v regionu prožívaly hlubokou duchovní krizi. Proto se začala šířit silná náboženská vlna, která 

inspirovala súfijské školy a dala vzniknout desítkám řádů. Jejich důvěru získal takový člověk, 

který byl osobností příkladnou svou bohabojností, upřímností a náboženskou čistotou. Někteří 

historikové však tvrdí,2 že rozkvět súfijských řádů v Maroku nastal v jedenáctém století. 

Střediska těchto řádů, vedle své funkce center náboženských aktivit, vzdělávacích škol, 

útočišť a dobročinných domů, byla často využívána podobně jako ve středověké Evropě 

kláštery. Náboženství bylo -přirozeně - vždy pevně spjato s každodenním životem každého 

Maročana. Netrvalo tedy dlouho a náboženské řády začaly hrát důležitou roli i v jejich 

vlasteneckém cítění. Někteří zakladatelé marockých vládnoucích dynastií počali svou dráhu 

ke kýženému marockému trůnu právě z některého takového řádového domu? V době, kdy se 

Španělé a Portugalci snažili obsadit Maroko, byly řádové domy hlavními místy setkání 

vlastenectví a odporu. 

Je také známo, že zakladatelé těchto řádů byli obvykle považováni za svaté a těšili se velkému 

respektu pro svou zbožnost a bohabojnost. Přestože většina z nich hlásala, že jdou cestou 

správného vedení v islámské tradici prorokově, neváhali šířit své vlastní učení, které sice 

zapadalo do širšího rámce islámského učení, ale často se v detailech odchylovalo od 

původního učení islámu, a to v několika ohledech. 
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Maroko upadlo na několik století pod vládu skupin, jejichž těžiště tkvělo v náboženských 

řádech vyvíjejících se různými směry. Některé z nich usilovaly o povznesení na úroveň 

vznešenosti, zajímaly se o duchovní rozvoj a súfíjské splynutí s Bohem, zatímco jiné 

náboženské řády klesly ve své náplni na úroveň výmyslů a překrucování pravd. Oba typy řádů 

měly dalekosáhlý vliv na společenský život a státní záležitosti. 

Na začátku 20. století měly některé súfíjské řády velký vliv, jako například Darqáwíja, 

Tídžáníja, Tihámíja, Wazzáníja, KaUáníja a cÍsawíja, která byla podle některých pramenů 

založena Muhammadem bin cÍsou v 16. století.4 Vzhledem k tomu, že tyto řády hrály svou 

roli jakožto střediska hnutí odporu a vlastenectví, nehleděly přl1iš přátelsky na cizince a 

"nevěřící". Jejich vliv většinou bránil navázání lepších vztahů mezi vládou a evropskými 

státy. V druhé polovině 19. století se pak mnohé náboženské řády zpolitizovaly. 

Francouzi si uvědomovali, zvláště po obsazení Alžírska, jak prospěšné je pro ně navázání 

dobrých vztahů s náboženskými řády a snažili se některé z nich přiklonit na svou stranu. Není 

pochyb, že nízká intelektuální úroveň některých těchto řádů byla pro nově příchozí cizince 

příznivou okolností. Takový stav jim napomohl vytvořit ideologii od úplných základů. Je 

s podivem, jak málo mystických řádů cítilo vůči Francii nepřátelství. Zvláště překvapivou se 

zdá ochota některých řádů s Francouzi efektivně spolupracovat. Toto pevné spojenectví mezi 

řády krátkozrakého rozhledu považujícími se za zaryté odpůrce křesťanství a bezpečnostní 

správou se posílilo a upevnilo, až nakonec dosáhlo svého vrcholu svržením sultána 

Muhammada V. v roce 1953. 

Příčinou takového vývoje byla skutečnost, že náboženské řády, odporující životu a ocitnuvší 

se na jeho okraji, musely využívat sebemenších záminek k zajištění sebezáchovy. Jejich 

izolace od moderních proudů a neznalost jejich existence kolem nich vytvořily příznivé 

podmínky pro jejich rozvoj a zachování existence. Příchod Francouzů znamenal hrozbu 

likvidace jejich slabé moci. A tak se představitelům řádů jevilo příznivějším se k nim připojit, 

než aby se znovu ocilly v ohrožení, že budou smeteni proudem, proti kterému se nelze 

úspěšně postavit. 5 

Francouzi dobře znali stav súfíjských řádů a jejích společenskou roli, již mnohokrát předtím 

ověřenou.6 Znalost situace pomohla Francii úspěšně získávat na svou stranu předáky 

náboženských řádů, kteří pak dále působili na své stoupence prostřednictvím svého vlivu. 

Například první francouzská vítězství v Maroku byla těmito učenci vykládána tak, že jejich 

vítězství svědčí o nadpřirozené pomoci, která byla Francouzům poskytnuta shora. Jelikož je 

seslána od Boha a z vůle Boží, pak tedy muslimům náleží náboženská povinnost podporovat 

Francouze, a nikoli ty, kteří zavírají oči před poznáním Božích záměrů a Jeho cíle. Ukázalo 

se, že tento způsob byl efektivní. Některé řády, které Francouzům pomáhaly se zjevnou 

loajalitou, zaznamenaly nárůst počtu stoupenců, což svědčí o schopnosti jejich vůdců své činy 

a názory vždy a dobře ospravedlnit.7 Na druhou stranu je jisté, že ne všechny náboženské řády 
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svou podporu Francouzům takto otevřeně přiznaly, když některé z nich od nich přijímaly 

dary a služby. 

Politika Francouzů ve vztahu k autoritám náboženských řádů přesto přinesla, obecně vzato, 

užitek. Mezi takové patřili napřfklad představeni' řádu Darqáwfja, který "nabádal k poslušnosti 

a odevzdanosti francouzským úřadům. "8 Stojí za zmínku, že tento řád byl již v Maroku velmi 

rozšířen a dobře zakořeněn. Francie se rovněž zasadila o podporu řádu Wazzáníja, tehdy 

nejvlivnějšího řádu ve společnosti, jehož představený požádal Francii o ochranu, která mu 

byla poskytnuta. Některé prameny dokládají, že Wazzáníja podporovala pronikání Francouzů 

nejprve na Sahaře, a poté do Maroka, a sehrála důležitou roli v události, kdy se cAbd al-Karím 

al-Chattábí, vůdce povstání na venkově, musel v roce 1926 vzdát.9 Řád Kattáníja snad 

poslouží jako nejlepší přfklad toho, jak dalece se může mystický řád vzdát svých 

náboženských cílů a nahradit je záležitostmi politickými. 

Vývoj náboženských řádů byl na počátku dvacátého století již na značném stupni úpadku, 

který byl navíc urychlen, když "podpora" zvenčí odhalila duchovní slabost řádů a poskytla 

jim příležitost pro zkázonosné činnosti. Když pak Lyautey převzal moc v Maroku, stály již 

nejvlivnější řády na straně Francouzů, což mu pomohlo a umožnilo mu spoléhat na jejich 

spolupráci. Tato skutečnost hrála důležitou roli při osnování Lyauteyho plánů na ovládnutí 

Maroka, a poté při přípravě tažení proti nepřátelským aktivitám iniciovaným c Abd al

Karimem al-Chattábím na venkově. 

Francii se s podporou některých náboženských řádů podařilo v roce 1912 vyhlásit protektorát 

nad Marokem. Neznamenalo to však, že by se jim jednotlivé marocké oblasti vzdávaly zcela 

bez vojenského či politického odporu, ba naopak, jednotky mudžáhidů pod vedením šejcha 

Má' aVAjnajn pokračovaly ve svých operacích namfřených proti francouzskému pronikání. 10 

V politickém ohledu je však zřejmé, že tehdejší politické síly se snažily, s ohledem na svou 

strukturu a možnosti, postavit na odpor proti protektorátnímu režimu a proti okupaci. I tato 

skutečnost podnítila některé politiky, mladé občany, intelektuály a vzdělance vytvořit hnutí 

politického boje, která rostla a nadále se rozvíjela a mířila k témuž cíli, byť cestou války či 

ozbrojeného boje. První takovou politickou organizací byl Blok národní akce (Kutlat al-camal 

al-wataní), který dal později během druhé světové války vzniknout Straně nezávislosti (Hizb 

al-istiqlál). 

Společensko-ekonomické poměry v Maroku se na počátku 20. století rozvinuly z feudálního 

systému, což umožnilo vznik střední třídy disponující kapitálem. Tento vývoj byl dále 

podpořen stykem s evropským kapitalismem, až nakonec upadl pod francouzský protektorát. 

Avšak z hlediska kulturního života si Maroko udržovalo svou víru v islám a respekt 

k islámskému vedení, jež představoval sultán, kníže věřících, který byl na tuto svou funkci 

pyšný a považoval ji za legální dědictví moci umajjovských chalífů z Andalusie. To bylo také 
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základním argumentem Maročanů v jejich odmítavém postoji k připojení či sjednocení 

s Osmanskou říší během vlády sacdovských šarífů, a později calawijských šarífů, protože svou 

arabskou idrísovskou hášimovskou náboženskou autoritu upřednostňovali před chalífátem 

turecké dynastie Osmanů. 11 Tento náboženský faktor byl hlavním činitelem nastolení 

rovnováhy mezi národními silami a silami koloniálními, i když se tento vztah opíral o 

hospodářské základy. 

Náboženské reformní hnutí, které se objevilo se salafijským hnutí na konci 18. století, mělo 

v Maroku pozitivní ohlas, přestože postupovalo pomaleji než v jiných oblastech. Je známou 

skutečností, že se v Maroku nachází věhlasná univerzitu ai-Qarawijín, která mu také sloužila 

jako důležité centrum islámské vzdělanosti, jehož význam byl umocněn rolí, kterou univerzita 

sehrála během nábožensko-kulturního hnutí, bezprostředně po té, co do ní pronikly liberální 

islámské myšlenky. Maroko, jak jíž bylo zmíněno, podlehlo na dlouhou dobu myšlenkové a 

náboženské stagnaci spočívající ve vzniku a rozšíření súfíjských řádů, nechvalně známých 

svým zpátečnictvím a zkostnatělostí, ba dokonce kolaborací s Francouzi. Potom ale začal do 

Maroka prostřednictvím muslimských učenců přicházet nový islámský duch, který měl velký 

vliv na vývoj islámského myšlení a zasloužil se dokonce o to, že byl islám pojat za základ 

národního hnutí v jeho boji proti kolonialismu, zvláště v prvních fázích národního boje. 

Muslimští učenci ve Fezu a na univerzitě al-Qarawijín, kteří se vyznačovali vythbenou 

arabskou a islámskou vzdělaností, dokázali spolu s dalšími vůdčími osobnostmi propojit 

moderní arabskou kulturu s liberální kulturou evropskou. Jejich prostřednictvím začala 

aktivita linutí odporu proti koloniálnímu pronikání. Z jejich středu vyšla na světlo jména 

mnoha významných osobností, mezi něž patřil pávě cAllál al-Fásí aj. 

c Allál al-Fásí se narodil roku 191 O v marockém Fezu. Již v dětství si osvojil arabské a 

islámské vědy, což mu umožnilo studium na univerzitě al-Qarawijín, která, jak již bylo 

zmíněno, byla podobně jako jiné univerzity, jedním z nejvýznamnějších center národního 

hnutí proti Francouzům a jejich protektorátnímu režimu. 

Akce ve sféře politického boje se však v Maroku začaly objevovat až po nezdaru ozbrojeného 

odporu, zvláště pak po neúspěchu emíra cAbd al-Karíma al-Chattábího na venkově. Zde 

chceme poukázat na skutečnost, že tento druh boje použil v oblasti kolem Rabatu Ahmad 

Balfarídž, zakladatel skupiny Ansár al-Haqq (Stoupenci Pravdy), a dále se objevuje ve Fezu, 

kde se prosadil c Allál al-Fásí a jeho skupina, která zahájila svou činnost šířením salafíjské 

výzvy. Posléze se transformovala z pouhé náboženské výzvy, bojující proti strnulosti a 

požadující reformu a pokrok, v politické osvobozenecké hnutí, které začalo vystupovat proti 

zpátečnickým silám, zvláště proti vlivu mystických řádů, o které se kolonialismus opíral. 

Větším nebezpečím byl plán az-Zahíra al-Barbarího v roce 1930, který vnesl rozkol mezi 

muslimské Araby a Berbery. Navenek to byl krok čistě administrativní, jehož cílem bylo 
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uspořádat systém kmenového zákona. Prostředkem k tomu měla být laicizace zákona, jehož 

výkonem by byla pověřena skupina, namísto aby byla v kompetenci paši nebo vůdce. 12 Ať už 

byl cíl jakýkoli, Maročané to považovali za jeden z kroků k zavedení tzv. berberské politiky, 

což podnítilo skupiny Ahmada Balfarídže i c Allála al-Fásího k reakci a k seskupení národních 

sil, jenž vyústilo v založení Kutlat al- 'amal al-maghribí (Blok marocké akce) - národně

politického směru opírajícího se spíše o nábožensko-politické základy. než základy sociální čí 

třídní. 

První program národního bloku v Maroku byl skromný. V listopadu roku 1934 13 požadoval 

vnitřní reformy, ale neobsahoval explicitní požadavek, aby nezpůsobil střet s francouzským 

kolonialismem. Ve své kritice se tento program soustředil na systém přímé správy a 

požadoval naplnění ducha protektorátu, což znamenalo omezení francouzských aktivit v zemi 

na činnost konzultativní a poradenskou s tím, že ostatní záležitosti budou ponechány 

marockému lidu. cA11á1 al-Fásí a Muhammad ai-Wazzání měli snahu reorganizovat Blok, 

tomu se však v této práci nebudeme podrobně věnovat. Tato reorganizace také vedla k jejich 

rozkolu, což napomohlo bloku cAllála al-Fásího vykrystalizovat ve Stranu Nezávislosti. 

Francie nicméně začala proti této straně opět bojovat, rozpustila ji, její představitele vyhostila 

a vůdce pozatýkala. cAllál al-Fásí tak strávil devět let, od roku 1937 do roku 1946, uvězněn 

v Gabonu. 

Největší intelektuální přínos c Allála al-Fásího spočívá v jeho výzvě k myšlenkovému 

obrození, a to prostřednictvím rozvoje filozofických a spekulativně-dogmatických teorií, 

vedle rozvoje ostatních věd, aby tak mohl naplnit své poslání. Dosáhnout toho lze, jak se al

Fásí domníval, modernizací vzdělávacích a vyučovacích metod a jejich sladěním 

s myšlenkovými požadavky současné doby, protože spekulativní dogmatika je dle jeho názoru 

"vhodným prostředkem intelektuálních schopností a intelektuálmbo procvičování."14 cAllál 

al-Fásí se podivoval moderním vědcům, kteří nabádali k upuštění od spekulativní dogmatiky. 

On naopak zdůrazňuje nutnost nahlížet na tuto vědu novým způsobem, jelikož metody 

obsažené v současných knihách spekulativní dogmatiky "jsou neplodné a na úkor jádra věci 

se věnují povrchnostem."15 

Jeho pohled na spekulativní dogmatiku je v souladu s jeho postojem k filozofii. Ten se ph1iš 

neliší od postoje imáma Muhammada c Abda. Domnívá se však, že každá aktivita se musí 

omezit na rámec své specializace. Proto by se spekulativní dogmatika měla soustředit na 

hledání prostředků potvrzujících existenci Boha a hledání souladu mezi vědou, rozumem a 

náboženstvím. Přičemž její zdroj má vycházet z islámského odkazu a její metodou má být 

metoda předků se zavedením nových prvků. Důležitá je i míra toho, jak dalece jsou 

uplatňovány nové metody výzkumu. Filozofie by se měla pohybovat ve sféře vědeckého 

empirismu, místo aby se zabývala skrytými otázkami. Chápeme-li filozofii v tomto pojetí, pak 

to, co se dnes nazývá islámskou filozofií, nemá s filozofií společného více než pouhý název. 
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Její obsah není reálný. Zneužívá respekt k názoru obsažený v islámském myšlení, na základě 

kterého pak šíří vlastní myšlenky, kterou jsou tomu přímo opačné. 

Náboženská reforma jasně poukazuje na skutečnost, že většina muslimů stále povazuJe 

posmrtný život za to nejdůležitější a vnímá ho jako přípravnou fázi na věčnost. Autor má za 

to, že otázka smrti je v islámu otázkou základní. Není jediného nábožensko-filozofického díla 

v islámském světě, které by se nezabývalo otázkou odchodu lidské bytosti z pozemského 

života. Mnohé koranické verše se nad otázkou smrti zamýšlí a připravují člověka na to, co ho 

čeká po smrti. Autor se domnívá, že marocké společnosti byly moderní hodnoty a nové 

podněty představeny příliš neuspořádanou formou, a proto si je společnost nemohla cestou 

vlastní zkušenosti a utrpení prožít a dobře osvojit. Nevyvinula si zásadní postoj k těmto 

hodnotám. Islám se nadále udržel v nejhlubším vědomí Maročanů. Situace by se snad dala 

vyjádřit výrokem: "Arabům se dostalo poselství moderní historie celé najednou. A zvenčí." 

Co se týče vývoje situace v Maroku, ta byla již předem určena faktem, že marocký sultán, a 

později král, byl nejvyšší náboženskou autoritou a měl dostatečný vliv na to, aby zamezil 

vměšování náboženských učenců do záležitostí státu. Ve vztahu mezi politickou mocí a 

náboženskými učenci, má první z nich navrch. což mělo značný vliv na politické poměry 

v Maroku. Omezování aktivit imámů a jiných náboženských představitelů ze strany státní 

moci se často setkalo s odporem, jelikož učenci se pochopitelně snažili svou nezávislost 

uchovat všemi prostředky. Vedle omezování nezávislosti náboženských učenců, se vládnoucí 

vrstva snažila omezit jejich roli, aby tak podpořila realizaci oficiální linie nebo aby tuto linii 

opatřila vhodným výkladem z pohledu náboženského. Takovým opatřením bylo vyplácení 

mezd náboženským učencům, což mělo zvláště velký význam na venkově, kde jsou mešity 

financovány a tudíž přímo závislé na postoji místního obyvatelstva a náboženských učenců. 

Učenci tedy žijí z možností náboženské komunity, a proto musejí spoléhat na majetné. Za 

těchto okolností se největšímu vlivu těšili vlastníci půdy, důsledkem čehož bylo ponechání 

jejich statků pod jejich kontrolou. To následně vedlo k jejich odmítavému postoji vůči 

jakýmkoli snahám o realizaci reforem. 16 Právě v takové atmosféře se tehdy zrodila výzva 

c Allála al-Fásího k náboženské reformě. 

NÁBOŽENSKÉ A FILOZOFICKÉ MYŠLENÍ AL-FÁSÍHO 

Uvědomění si role cAl lála ai-Fásího v intelektuálním životě a vlivů, které odhalují zdroje jeho 

náboženského myšlení, jež bylo základnou pro jeho reformní směřování, nás přivádí ke 

snaze seznámit se s jeho osobitým charakterem z hlediska myšlení a příslušnosti 

k náboženskému směru. Pochopit jeho náboženské myšlení má velký význam při vymezování 

otázek, kterými se zabýval, protože tím se nám naskytne příležitost dotknout se úzce 

propojených vztahů mezi jeho reformním úsilím a praktickou aplikací. 
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Tento aspekt můžeme nazvat duchovním vztahem objasňujícím jeho příslušnost ke škole 

Ašcarího, pokud jde o základy náboženství, a k málikovskému směru v otázkách fiqhu. Nebyl 

však napodobitelem. 17 Al-Fásí to sám vyjádřil, když poukázal na skutečnost, že ,jednota 

marockého lidu je postavena na jednotném islámském přesvědčení, kterým je aš'aríjská 

teologická škola, jež získala převahu nad všemi ostatními teologickými směry, které Maroko 

poznalo ve svých islámských počátcích, a dále je postavena na jediném právním směru, 

kterým je směr imáma Málika b. Anase." 18 Příslušnost c Allála al-Fásího k ašcaríjské škole 

byla diktována charakterem intelektuálních otázek samotných, jako např. rozvoj dokazování a 

rozmanitost symbolického výkladu. Jeho příslušnost k ašcaríjské škole dokazuje mimo jiné i 

jeho názor postavený na sebekritice a na nezávislé kritice a jejich sladění s jeho všeobecným 

učením, z něhož vyplývá, že nemůže být pouze aš'aritou, který napodobuje, nýbrž opíral se o 

vznešené myšlení, které není improvizací a je schopno rozlišovat mezi různými názory a 

teoriemi, přičemž tak uplatňoval své stále hlásané heslo "dívej se, přemýšlej a 

nenapodobuj." 19 

c Allál al-Fásí pojednává o ašcaríji jako o ideologickém směru představujícím víru sunnitů 

původní islámské obce, protože v ní se nachází způsob, jak reagovat na podezření ateistů nebo 

na bludy nevěřících, kteří jsou islámskými kacíři a protiví se islámským zásadám."20 Je to 

však v rámci uznávaných pravidel, která jsou v souladu s prvky jeho všeobecné ideologie. 

Zamyslíme-li se nad okolnostmi, za kterých se odehrála obroda v náboženských naukách ve 

všech jejích stádiích, pak pochopíme význam role, kterou na sebe vzali muslimští znalci 

spekulativní dogmatiky. Důležitou úlohu sehrál svým postojem cAllál ai-Fásí, když vyzval 

k myšlenkové obrodě prostřednictvím rozvoje teorií spekulativní dogmatiky a filosofie, 

jelikož se domníval, že spekulativní dogmatika "může sloužit jako prostředek k procvičování 

rozumových schopností a cvičení intelektu."21 Ale její náplň, jak soudí al-Fásí23
, již 

nepotřebuje v současnosti vybízet k takové osvětě, protože již není určena k přesvědčování 

lidí, ale k odražení zbloudilých názorů a jevů společenského útlaku, tedy "novodobých 

izraelských činů. "23 

c Allál al-Fásí považoval postoje některých badatelů, kteří chtěli upustit od spekulativní 

dogmatiky, za nesprávné. Např. postoje profesora Ahmada Amína a doktora Hajkala.24 Navíc 

upozorňoval na to, že je třeba nalézt nový způsob jak pojednávat v oblasti spekulativní 

dogmatiky, kde je nutné zohlednit moderní poznatky bádání a novou tvorbu.25 Hodnota 

ašcaríjské školy tedy spočívala v tom, že správně usměrňovala rozum o otázkách, kdy jedinec 

hledal odpovědi a důkazy v textu. Uznávala svobodu, právo snažit se o nové porozumění 

koranického textu (idžtihád) a právo na respektovaný výklad, který vyhovuje rámci arabských 

zvyklostí jednak způsobem svého vzniku a jednak svatostí výroku a nedotknutelností litery. 

Tím napomohla efektivnímu rozšíření islámského myšlení a obohacení jeho důkazních a 
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metodických způsobů. Stala se tak nejnovějším, k čemu dospělo islámské myšlení hovořící ve 

jménu Koránu a zvyklosti prorokovy. 26 

Co se týče příslušnosti c Allála al-Fásího v oblasti islámského práva (jiqhu), není pochyb o 

tom, že patřil k málikovskému madhabu. Je to patrné z jeho obdivu k úsilí imáma Málika, 

váží si jeho obětí a často o něm píše.7 Souvisí to s jeho osobním přesvědčením vyplývajícím 

z toho, že si zvolil princip, v němž nalezl styčný bod představující zároveň bod myšlenkové 

rovnováhy, jejíž prvky lze snadno zaznamenat bližším pohledem na problémy, které řešil a 

osvětou šířil málikovský směr, ovlivněn metodami, které se v něm zachovaly podle podstaty 

směru ašcaríje. Jistý badatee8 se domnívá, že málikovský směr byl předvojem ašcaríje. což 

také napomohlo sladit oba směry a prakticky je uvést do života. V tomto ohledu c Allál al-Fásí 

hovoří29 o několika situacích, kdy se Málik zapsal do povědomí lidí svým středovým 

postojem spojujícím mezi školou názoru v Iráku a školou hadíthu v Hidžázu. Nepřehlížel tedy 

názor zcela, ale pracoval s ním až tehdy, kdy nenašel řešení v zapsaných textech. Silně se 

opíral o hadíthy a usilovně je ve sbírkách vyhledával. Rovněž víme, že šejch Muhammad Abú 

Zahra plně uznal Málika za znalce názoru (jaqíh ra 'j) i znalce textů (jaqíh athar).30 

O nezávislém přesvědčení cAllála al-Fásího mohou vypovídat další poznatky: "Nejraději četl 

knihy projevující nezávislý názor"31
• Nepřijal teorii, pokud o ní nebyl přesvědčen, přestože se 

jeho teorie poznání opírá o málikovský madhab. Mohli bychom uvést mnoho ph1dadů toho 

dokládajících, nebudeme však odbíhat od tématu. 

c Allál ai-Fásí vyzýval k tzv.nové salaťíji, což je obdoba původního učení. Jeho škola se tak 

rovněž. uchýlila k napodobování a opakování již zavedených pojmů. On jí však chtěl dopřát 

samostatnosti a zajistit ji veškerá práva nezávislosti, náboženského úsilí - idžtihádu a výběru 

toho nejvhodnějšího, počínaje od osobních hodnot přes prostředí a osobní přesvědčení, které 

vytváří ideální rámec každému novému dílu bez omezující strnulosti. Východní škola se 

velmi zasloužila o takový vývoj a uvědomění. 

Hnutí nové salafíje vyjadřovalo odpověď na události v určité historické době, v níž se 

vytříbilo toto hnutí nábožensky, sociálně i politicky v důsledku významných změn ve 

společnosti. Tyto změny stály spolu s dalšími faktory jako základ k utváření názorů nositele 

tohoto myšlení, které se nadále posilovalo vlivem silného přesvědčení o nutnosti směřovat 

k reformám na straně jedné, a ochraně svébytností na straně druhé. c Allál al-Fásí totiž 

v kolonialismu neviděl nic jiného než novou křížovou výpravu32 s cílem zavést režim 

protektorátu a posléze zničit národní a kulturní osobitost země. 

Hnutí salafíje na počátku dvacátého století v Maroku se těšilo zvláštnímu postavení, které 

umožnilo řešit všechny otázky v oblasti islámu a problémy věřících ať už v otázkách 

náboženských či světských, již podle zcela nového pojetí, což spočívalo v podpoře vládních 

orgánů a propojení s nimi, i když ne zcela úplném, jak to známe v případě wahhábovského 
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hnutí. "Tohoto úspěchu jsme dosáhli a dále své limity překročili jen poté,co si myšlenky hnutí 

salafíje osvojil a zaštítil Sídí Muhammad bin Júsuf, který neváhal vynakládat jakékoli úsilí a 

postavit se na odpor fanatikům a lidovým šamanům a odstranit vliv lidí, kteří víru 

překrucují.34 Na tento závěr upozornil profesor Ghalláb s tím, že hnutí salafíja úspěšně 

provedlo očištění lidové mentality a zdárně povstala proti stávající společnosti, která je 

zaostalá sociálně i politicky. Díky své popularitě cAllál al-Fásí dokázal rozšířit obzory tohoto 

hnutí, uskutečnit jeho vytčené cíle a dosáhnout reálných výsledků, které pak měly zásadní vliv 

v době národního boje a zejména během hnutí za národní osvobození. Ze zmíněného vyplývá, 

že se jeho pojetí islámu silně odlišovalo od ostatních, která byla zaměřena na pouhou 

náboženskou a věroučnou reformu v limitovaném rámci, nepřekračujícím svou mez, "jako 

napřfklad wahhábovské hnutí, které se na otázkách vfry zastavilo a tyto limity již dále 

nepřekročilo."35 Jak prohlásil Muhammad cAbduh: "Trpělo nedostatkem pružnosti."36 

Hnutí nové salafíje v Maroku tuto hranici překročilo. Směřovalo více k realitě, mělo jasnější 

představu o budoucnosti a jejích dimenzích a více směřovalo k celkové reformě. Bylo to 

hnutí, které vyvěralo z náboženství, ale ztělesňovalo požadavky lidí. Obsahovalo výzvu 

k vyvíjení úsilí za cílem nového pochopení koranických veršů - idžtihád, a ke snaze znovu 

verše vykládat způsobem odpovídajícím životním potřebám dle požadavku současné doby. Je 

to tedy "salafíja, která je osvobozená od stagnace a strnulosti, povstala proti realitě a snažila 

se je změnit a vytvořit život zdravý a dobrý vyvěrající z islámského myšlení, které věří 

v islám, je osvobozeno od zátěže staletí úpadku a kterému vděčíme za obrodu islámského 

světa a za jeho odhodlání bojovat a postavit se zavedenému."37 Zpočátku se nová salafíja 

soustředila na organizování rebelských akcí a povstání a vyvíjela odpor proti súfíjským řádům 

a jejich myšlení. Stojí za zmínku, že cAllál al-Fásí uznával sunitský súfismus existující 

v rámci Knihy a zvyklosti Prorokovy - sunny. Je pro duši cvičením, a zároveň bojem proti 

vlastnímu lidskému charakteru. Je pěstěním mravnosti člověka. Nepožaduje však izolaci nebo 

odchod do ústraní a vzdálení se od světa ani potlačení rozumu. Teorie je postavena na uznání 

úlohy srdci a rozumu, obsahuje výzvu k předkládání oběti, je nositelem hodnot pojmu odpor, 

boj, vytváření nového. Nemá jen duchovní rozměr, naopak je silně propojen s problémy 

sociálními a intelektuálními. 38 

Autor se však nedomnívá, že by salafíje stála v opozici proti skutečnému súfismu, protože obě 

hnutí pracují na stejném principu a směřují ke stejnému cílu. Salafíje se snaží o očištěnf 

islámu od toho, co islámem nenf, a co je islámu jen zdánlivě podobné, aby se tak navrátil do 

své čirosti a podstaty. Súfismus se snaží očistit srdce věřících od nánosů pozdějších nepravd 

zbavením se všech nežádoucích novot. Podle autora je tento princip totožný s principem 

reformních salafistů, protože tento způsob není na překážku rozvoji člověka "v otázce 

obyčejných záležitostí a je vždy základním předpokladem pokroku lidstva."39 Za nábožensky 

správné považuje ty "instituce, které konají dobro uznávané správným podle náboženského 

učení".40 Dva faktory, nerozlučně spjaté, pak určují správnost činu a jeho oprávněnost: záměr 
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(níja) či oddanost (ichlás) a správnost (sawáb). Je nepředstavitelné, že by v činu byla 

obsažena oddanost bez správnosti. Pojmem "správný" se rozumí posouzení činu, zda je 

ve shodě s islámským učením z hlediska množství a kvality, času a místa, vlastností a vnější 

formy. 

c Allál al-Fásí tudíž nejprve poukazoval na význam odporu a kritiky, tedy na nutnost boje proti 

strnulosti, úpadku a zaostalosti. Tuto naléhavost přímo spojuje s pojmem náboženství. Další 

jev, proti kterému je nutno se postavit, představuje vlna strnulosti, nápodoba vnuceného 

myšlení a přejímání západních hodnot. V salafíji autor vidí myšlenkovou revoluci proti 

nánosům staletí, během nichž došlo k odchýlení od víry a nastal úpadek intelektu.41 Je to 

osvobozenecká revoluce, která otevírá cestu nezávislému pokrokovému myšlení. Je to 

revoluce proti poměrům současnosti opírající se o ryzí čistotu minulosti. Je provázena 

vědomím a pokročilou vizí zohledňující rozvinutou realitu, metodologicky i prakticky. 

Spojuje minulost s přítomností překonáním nesnází, které se v nich nacházejí. Proto byly 

otázky jako myšlení, víra v rozum, svoboda myšlení apod. středem zájmu c Allála al-Fásího a 

podrobně se jim věnovaL 

Při pozorném studiu jeho díla an-Naqd adh-dhátí (Sebekritika) a filosofických kategorií 

v něm obsažených zjistíme. že odhaluje idealismus myšlení v jeho nejrůznějších filosofických 

významech. Myšlení u cAllála al-Fásího představuje nejvznešenější a nejcennější součást 

existence. Je to nezastupitelný prvek v mnohých otázkách a v každém procesu vývoje. 

Myšlení je tudíž u něho zároveň prostředek i cíl. Představuje základní podmínku pro dosažení 

pokroku, -obrody a probuzení. Musíme se vyvíjet ve všech oblastech a nesnažit se uchovat 

jeden určitý rys, kterým se vyznačovala naše arabská islámská kultura. Tím je rys 

humanismu, bez kterého není naplněna sama lidskost člověka. Je to rys svobodného myšlení a 

nepřijetí věcí bez zjištění pravdivosti, bez zkušenosti z prožitku a utvoření si vlastního názoru 

na věc."42 . Tím není myšleno, že by usměrňování myšlení znamenalo poddání se nápodobě 

cizího myšlení, či druh intelektuálního teroru, či vnucování rad lidskému rozumu. Má na 

mysli skutečnost, že myšlení je tím, co třímá v rukou otěže iniciativy a má schopnost napravit 

odchylky, protože správné myšlení je lidská vlastnost. Položil tak základní podmínky pro 

zajištění úspěchu ve svém vycházení z minulosti a pokračování dále vstříc svému cílí upevnit 

existenci národa a dát věčnost jeho hodnotám. 

První z těchto podmínek je "aby myšlení pomohlo udržet existenci národa a pokračovat na 

své cestě kupředu"43 . Naopak nelze brát v úvahu názory a myšlenky, které by s tím byly v 

rozporu. Druhou podmínkou je "naplnění národních potřeb a přání, jelikož cílem každého 

národního hnutí je uskutečnění těchto tužeb, které národ ve své mysli spřádá ... a každé úsilí, 

které nesměřuje k takovému cíli, je z pohledu národa úsilím bezcenným."44 Třetí podmínku 

tohoto správného myšlení zřetelně představuje prvek vývoje a pokroku. Není-li tomu tak, pak 

je to "myšlenka neplodná, kterou je třeba odmítnout a postavit se jí na odpor. ,As Dokonce trvá 
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na tom, že je třeba učinit tento pokrok měřítkem, podle něhož budou myšlenky a činy 

hodnoceny, protože je tornu předurčen. Čtvrtá podmínka je určena komplexností tohoto 

myšlení. Zde je třeba poznamenat, že se tato otázka odrazila v myšlení cAllála al-Fásího i 

v jiných oblastech - v ohledu náboženském, intelektuálním, politickém, sociálním, 

ekonomickém i lidském. Vyslovil se v tom smyslu, že "myšlenka má respektovat všechny 

aspekty života v zemi z hlediska času nebo místa, jeho schopnosti se rozvíjet a všech dalších 

prvků, které zaručují vytřlbenost mysli a širší obzor. Myšlenka komplexnosti pojetí, kterou 

obsahuje čtvrtá podmínka, čerpá podněty své platnosti z vitality samotné podstaty islámu a 

jeho učení, které nelze dělit na jednotlivé části. "Islám tomu tak chtěl, aby jeho výzva byla 

pružná v neustálém pohybu. Je zakotvena v islámském učení, ale vždy byla nakonec 

společností opomenuta."47 Dle našeho názoru je tento postoj cAllála al-Fásího stále 

pokračováním v islámském rámci z doby obrození. 

Dále cAllál al-Fásí hovoří o tzv. idealismu myšlení, které stojí v rovnováze a chápe ho jako 

"uznání věcí takovými, jaké ve skutečnosti jsou." 48 Považuje přemýšlení o ideálu skutečným 

rámcem teorie. Tedy že člověk by měl mít svůj ideální cíl a vynasnažil se ho vlastním úsilím 

dostát. Č~ím je pak ideál vyšší, tím větší bude úsilí k jeho dosažení vynaložené. Nejvyššírn 

vzorem je božský ideál, který dává směr šlechetným ideálům řazeným pod ním např. ideály 

politické, ekonomické či sociální. Shledává tak, že žádné společnosti není osudem zaručena 

existence bez tohoto ideálu, protože představuje pro každou civilizací nezastupitelnou oporu, 

která ji spolehlivě povede na cestě k pokroku. Tento vzor vidí jako těžiště myšlenky 

původnosti a modernity. Chce tak poukázat na správný klíč pokroku spočívající v zavedení 

islámského učení do svého myšlení uplatňovaného v každodenním životě. Idealistické 

myšlení, jehož podstatou jsou dobré muslimské mravy, jejichž prvopočáteční podnět vychází 

z tzv. původního učení,49 se vzájemně nevylučuje s tím, co již je ustanoveno, tedy že islám je 

ideálním obrazem, který lze aplikovat v rámci realistické obecné struktury. Proto se tento 

idealismus projevoval více ve víře. Pojem víry znamená u c Allála al-Fásího slovo, činy a 

přesvědčení. Práce je plodem a projevem existence víry. Nelze si představit skutečnou víru 

bez činů, které ji vyjadřují. Vymezil jí místo v nejhlubším vnitřním vědomí. V jeho 

představách je myšlenkovým kolonialismem. 50 

V kapitole, kterou c Allál al-Fásí vyčlenil hledání prvku dynamiky v otázkách myšlení, si lze 

všimnout jeho obdivu k postoji Voltaira, když obhajoval názory druhých a vážil si jich, a sám 

se k takovým postojurn kloní. Vždyt' již naznačil, že svoboda a rozum jsou měřítkem 

správného myšlení. Prostřednictvím toho se snaží vytvořit revoluci ve stávajícím myšlení, 

která by změnila mentalitu lidu a přizpůsobila by ji požadavkům doby tak, jak je chápou 

humanisté této doby, nikoli tak, jak je chápali naši předci v období úpadku."51 Tento 

požadavek je v souladu s jeho přesvědčením o nutnosti zajištění dvou faktorů, které neustále 

připomíná. Jsou jimi faktor následování minulosti a pokračování do budoucna, jejichž 

předpokladem je zachování ideálů a záruka zachování lidské civilizace na principech 
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dynamiky života a dynamičnosti islámu. Tato myšlenka ho dovedla k závěru, že pokračování 

na této cestě je podmíněno vůdčí úlohou určité elity reformátorů, lidí znalých, přemýšlivých a 

intelektuálně kompetentních, tedy tzv. intelektuální aristokracie, jejímž posláním je inovace 

stávajících metod, napravení odchylek v náboženství a vnesených nepravostí k obnovení 

čistoty islámského myšlení. Toto považuje za Boží slib, ba dokonce za jednu z náboženských 

zvyklostí "protože islámské myšlení ukládá věřícím povinnost dívat se a pozorně prohlížet. .. 

jak si žádá zájem člověka."52 

cAllál al-Fásí zdůrazňuje nutnost vůdčí úlohy intelektuální aristokracie a považuje ji za nutný 

základ pro proces následování a pokračování. Příslušníci této vrstvy mají schopnost osvítit 

cestu, protože jsou "myslitelé sesláni lidem připravit jim cestu, aby tak mohli prozřít, a 

podněcují v nich ducha odhodlání, které je na jejich cestě k cíli přenese přes veškeré útrapy a 

úskalí. "53 

Tento princip je podmíněn životními zkušenostmi, protože národ, jeho myslitelé a jejich 

existence v rámci národa se řadí mezi komponenty civilizace. Autor zde přísně odděluje dva 

druhy intelektu, které budou vždy stát proti sobě. Prvním z nich je myšlení aristokratické 

elity, intelektuálně na výši, schopné se ponořit do hloubky věcí a otázku důkladně 

prostudovat. Tomu se podrobně věnuje a má za to, že je pro národ neméně nutné než voda, či 

vzduch. Druhým způsobem je myšlení veřejnosti, jehož pramenem jsou masy lidí. Je to 

princip, který se většinou nezabývá hloubkovým prostudováním pojednávaných otázek a 

všech jejich aspektů. Autor shledává, že tento způsob je blíže tomu ocitnout se na scestí. 

Povinností aristokratické elity pak je, aby věci od sebe rozlišila a předložila národu správnou 

cestu, kterou se má ubírat 54
• Je to její přirozený úkol, jelikož nejdůležitější charakteristikou 

této elity je právě ostře vystupovat proti stávajícím poměrům, vybízet k revoluci a udávat jí 

směr. Elita zastává islámské myšlení, které poukazuje na živý přfklad vyplývající z původního 

učení náboženství a z osobního přesvědčení. Je to učení, které usiluje o zvýšení úrovně lidí a 

snaží se je přimět v životě chovat podle původních hodnot. 

Postoj c Allála al-Fásího v otázce aristokratické elity ovšem neznamená, že by ji připisoval 

společenskou význačnost, která by ji dávala rys společenské vrstvy či statut vládnoucí třídy. 

Naopak přísně zavrhuje jakýkoli systém stojící na sociálnfm vrstvení a vládnoucích třídách, 

který by odporoval jeho teorii o rovnováze v demokracii. Její výlučnost tedy vyplývá jen 

z intelektuálních linií, a není bezpodmínečně nutné, aby nahrazovala určité místo ve 

společnosti, jež posvěcuje projevy třídního systému. c Allál al-Fásí vyjádřil své neuznání 

systému třídních vrstev, jelikož jej považoval za islámu cizí prvek a za problém, proti němuž, 

tehdy ve formě mekské obchodní aristokracie, islám sám na počátku bojoval. 

A však rozdílnost, která nepopírá hmatatelnou skutečnost a není v rozporu s rozumovou 

schopností, autor uznává. Pokládá ji za bližší přirozené realitě, než by byla rovnost absolutní. 

Nerovnost rozumová, fyzická a ve vzdělání a vše, co z těchto okruhů dále vyplývá, neškodí, 
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pokud souměření stojí ve své podstatě jen na míře odhodlání a výši výkonu. Ke škodě však je, 

pokud "přirozená nerovnost nedovolí získat stejnou příležitost všem, nebo některým 

znemožní např. prostřednictvím monopolu nebo systémem třídních vrstev usilovat a 

dosahovat výsledků. "55 Intelektuální aristokracie, kterou zde autor popisuje, spočívá v 

intelektuálních schopnostech této skupiny, což uceluje jeho pohled na intelekt jako na základ 

veškerých reforem, přičemž není jiného náboženství, které by si tolik zakládalo na rozumu, 

jako je islám. 

Podle názoru autora spočívá skutečná význačnost člověka v daru rozumu, z níž vyvěrá čestné 

pověření provést reformu. Člověku byl tento úkol uložen jako povinnost. Bůh to pak završil 

tím, že člověka pro tuto věc učinil zástupcem na Zemi a svěřil mu správu na ní. Nenechává 

však rozum o samotě z obavy, že by byl vystaven sklouznutí a odchýlení, proto ho Bůh dále 

obdařil seslanou inspirací, což je dokladem Jeho dokonalé péče o člověka. c Allál al-Fásí, který 

věří v rozum spojený se zjevením, vychází z toho, že již podstata islámu " dokázala oba tyto 

prvky spojit tak, že se rozum stal lampou a seslaná inspirace jejím světlem"56 Tento názor 

zastává i Muhammad cAbduh v pojednání o rozumu, který chápe jako zdroj k nalezení 

správné cesty a prostředek k jistoty. 

Velký zájem c Allála al-Fásího o úlohu rozumu ho přivedl k pojetí svobody myšlení jako práva 

rozumového, a nikoli práva přirozeného, neboť pokud bychom ji vnímali jako právo 

přirozené, byla by vystavena nebezpečí. Od práva přirozeného se totiž předpokládá, že je 

vyvozeno z přírody, oproti tomu svoboda myšlení nemůže patřit mezi přirozená práva, která 

lze vymezit určitými pravidly a zahrnují lidi obecně. Svoboda myšlení zahrnuje ty, "kteří 

dbají na stávající názory a přicházejí s novými myšlenkami pro většinu lidí"57
• S ohledem na 

již zmíněné, si "nový způsob pohledu na věc, vytváření nových výzev a zájem o prospěch 

společnosti žádá, abychom považovali svobodu myšlení za právo rozumové, které nemůže 

čerpat pouze z toho, z čeho čerpá právo přirozené"58 . Znamená to, že každý civilizační vývoj 

lidské společnosti je předurčen být rozumovým úspěchem, podpořen silným argumentem a 

správnými východisky. Proto nám bylo uloženo ji bránit i za cenu života. Podobně lze 

záležitost chápat ve vztahu k rozumu. 

Poselství rozumu cAllál al-Fásí chápe jako následování minulého a pokračování do budoucna. 

Na tuto dualitu se stále soustřeďuje. Je v ní obsažen vývoj provázený svými zákonitými 

změnami, tedy poselství obsahující všechny prvky nového života spočívající na faktorech 

lidského pokroku v rámci islámského učení. Tato důvěra v rozum není neomezená a není jeho 

zbožštěním. Jedná se o snahu zvýšit jeho úroveň a svěřit mu kontrolu nad našimi činy 

"abychom důvěřovali rozumu, ale zvýšili jeho úroveň ... a aby svoboda myšlení byla součástí 

našeho přesvědčení. "59 

Toto byl postoj c Allála al-Fásího k otázce rozumu. Naproti tomu však nepolevil jeho neklid 

z šíření rozumového myšlení bez jistého dohledu elity myslitelů, protože přijetí rozumového 
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směru podle něho úzce souviselo s elitou duchovních a s trváním na tom, aby právě rozum 

měl absolutní moc v intelektuálním světě. Odtud pramení jeho výzva k aplikaci rozumového 

myšlení v souladu se seslaným zjevením, protože rozum, ke kterému autor vyzývá tedy 

rozum, proti kterému se postavila absolutní moc Ecliria - se podle autora těšil stejné míře 

absolutní moci, byl-li vložen do jedněch rukou společně s náboženskou diktaturou. Dále 

vyzývá k pozornému zvažování. žádání důkazů a k reformám. Zde pak nacházíme výzvu 

cAllála al-Fásího k opatrnosti při přemýšlení za použití rozumu, abychom se nenechali zmást 

západním rozumem, který již pozbyl veškerou svou důvěru v náboženství. 

Místo, které c Allál al-Fásí vyhradil v islámu rozumu, se bezpochyby opírá o koranické 

principy, které poskytly lidskému rozumu svobodu v nejširším slova smyslu. Tudíž "v islámu 

se nenachází žádný náboženský základ preferovaný nad rozumem. Rovněž tam nenajdeme 

nic, co by stavělo rozum nad náboženství... Náboženství je v souladu s rozumem a rozum je 

pomocníkem náboženství"60
. 

Je-li rozum přítelem náboženství. může pak náboženství nadnést něco přesahujícího rozum? 

c Allál ai-Fásí odpovídá, že v islámu není ničeho, co by odporovalo rozumu, ani nepřikazuje 

nic, co by rozumu připadalo nemožné. To protože "význačností šarfy je to, že nežádá od 

člověka víru nad míru rozumu ani nic, co by se rozumu příčilo."61 Zde se pak nabízí otázka 

nadpřirozených jevů a otázka míry pravděpodobnosti toho, zda nastane či ne. Projevují se 

dvěma způsoby: jsou to jednak zázraky (mucdžiza) a jednak nadpřirozené činy světců 

(karáma). První z nich, zázraky, nejsou podle něho rozumu nesmyslné, protože islám "od nás 

chtěl, abychom nadpřirozené zázraky nežádali, abychom je nechápali jako něco více než 

hmatatelné důkazy, kterými Bůh obdařil své proroky, ani se jimi neocitli mimo rámec 

rozumových možností."62 Uznává však, že výzva je nezastupitelným prvkem zázraku 

spojeným s proroctvím. Pokud tedy zázrak slouží jako prostředek k výzvě, pak není možno 

hovořit o jeho rozměrech rozumových či se snažit chápat to, jako rozumu podléhající, protože 

zázrak jíž svou podstatou stojí na porušení přírodních zákonů, coz JC samo o sobě nad 

rozumové chápání člověka, protože přichází v takové formě, kterou rozum nedokáže 

pochopit. 

Co se týká nadpřirozených zázraků světců (karáma), zde cAllál al-Fásí dochází k závěru. že je 

nelze popírat, ale zároveň je nclzc řadit do stejné kategorie jako prorocké zázraky, ani není 

třeba, aby takovými byly. 

V každém případě se cAllál al-Fásí řídil, opíral a svou důvěru vkládal v rozum. Silně však 

odmítal názor, který nebyl opřen o logiku rozumu a nebyl podán přijatelnými arabskými 

výrazy. Nenapadal jiný názor, ani rozum, jen kritizoval přehánění, které se odklání od 

přirozenosti věci. To se přesně stalo, když napadli náboženští učenci filosofy, aby odhalili 

jejich skryté ostudy. 
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Je zřejmé, že pojednání o rozumu, Koránu a realitě věd zákonitě vede k zamyšlení nad 

otázkou, která s tím úzce souvisí, tj. otázka vynakládání úsilí k nalezení správné odpovědi 

v islámských otázkách (idžtihád). Zde poukážeme na několik důležitých aspektů tohoto 

tématu, v jejichž obecném rámci není patrný intelektuální soulad přítomný ve výzvě cAllála 

al-Fásfuo k idžtihádu, ani jeho další postoje s tím spojené jako např. postoj k přejímání cizrno 

myšlení, záležitost rozvoje, či boje proti překážkám, které tomu stojí v cestě, jako je 

pověrečné myšlení v rámci nové salafíje. 

Islámské zákonodárství je stěžejní otázkou v myšlení cAllála al-Fásfuo a ústředním tématem 

veškerých jeho reformních snah. V jeho dvou knihách ,.Obrana lidstva" (Difa--c c an al

bašarija) a "Záměry šan-cy, a její vznešené rysy" (Maqásid aš-šarfa wa makárimuhá) jsou 

vyjádřeny nové teorie idžtihádu, tedy jak usilovat o nový správný výklad textů, které se 

odrazily v sociálním a hospodářském životě Maghribu. Přináší navíc moderní řešení 

v otázkách záměrů islámského zákona, která dokládají nezměrnou práci autora. Ve své snaze, 

aby islámský zákon-šar{'a naplnil požadavky současné doby a generací příštích pohledem do 

budoucnosti, který by odrážel obecnou formulaci těchto záměrů, zřejmě hodně čerpal z díla 

imáma aš-Šátibfuo ,,Shody" (al-Muwáfaqát). Tato formulace má mít převahu v každé době a 

za všech okolností tak, že se zaměří na obecné záměry šan>Cy a její pravidla celkově. Al

Pásmo kniha "Záměry" (al-Maqásid) je psána podobně jako dílo "Shody" (al-Muwáfaqát). 

Přesto v nich nacházíme rozdíly v názorech, jejichž cílem je obohatit právní myšlení pro 

usnadnění cesty následnému vývoji, což se nevztahuje jen na zákonodárství v málikovském 

směru. 

Jeho osobní přesvědčení o významu islámského zákona, vyplynulo z jeho pevné spojitosti se 

skutky muslimů a protože se natolik těsně dotýká života lidí. Proto tolik zdůrazňoval nutnost a 

význam toho, aby v každé epoše bylo dostatek lidí, kteří usilují o poznání správného 

(mudžtahidů). Má za to, že "brány idžtihádu jsou v islámu stále otevřené na základě záměrů 

islámského zákona (al-maqásid aš-šalíja), zdrojů ustanovení (masádir al-ahkám) a v okruhu 

poznaného a uznávaného (al-macrúf)."63 Tyto záměry jsou totiž při nedostatku podkladů 

v textech pro řešení nastoleného problému ve věci právě rozhodující, jelikož to nejsou 

prameny, které by byly mimo rámec islámského zákona, ale naopak, jsou to původní důkazy. 

Jednotlivé otázky pak rozdělil na ty, které jsou otevřené idžtihádu, a ty které již další úsilí o 

nalezení správného nepřipouštějí. Hlediskem bylo rozlišení toho, co je pevnou neměnnou 

podstatou, které je třeba se podřídit a nechat se vést jejím rozhodnutím, a není tam žádný 

prostor pro idžtihád, a toho, co se vyvíjí a je náplní idžtihádu. Záměna těchto dvou kategorií 

právě způsobuje neospravedlnitelné problémy. c Allál al-Fásí vidí výhodu islámského 

zákonodárství v jeho pružnosti a schopnosti vyvíjet se, přizpůsobit se novým podnětům a 

okolnostem, které s sebou pokrok přináší. Pokrok pro něho znamená přeměnu, která může být 

v něčem prospěšná a v něčem škodlivá. c Allál ai-Fásí se držel toho, co je v islámském myšlení 
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na prvním místě a to s respektem k ucelenosti šar{y a její dokonalosti v obecném rámci. Toto 

pak není v rozporu s tím, co již bylo řečeno ve smyslu, že islámský zákon - šarf a i právní 

věda se mění a přizpůsobují podle daných okolností, ani s tím, že šarfa spojuje oba prvky, 

stabilitu i vývoj. Proto je zapotřebí porozumět záměrům textu, abychom pochopili, co je 

stabilní a neměnné a co se naopak mění a přizpůsobuje. 

Pohled islámu je "celkový, všeobsažný, nedělí život na části, ale dívá se na něho jedním 

nepřerušeným pohledem, i kdyby byl sám život na části rozdělen"64 • Toto je v souladu 

s komplexností islámu a jeho světovostí a shoduje se s dynamikou, která se od něj, jako od 

náboženství obecně, předpokládá. Na základě tohoto východiska c Allál al-Fásí kritizuje 

náboženské učence pro opomenutí užití rozumu a zkreslování islámského zákona slepým 

napodobováním bez respektu k přirozenosti současného života. Všechny jeho výzvy 

dožadovat se správného řešení s sebou nesou rys rebelství. Proto se také záměrně vyhýbá 

nepodloženým improvizovaným názorům.65 

Spustil kampaň na obranu šart'y, v níž se postavil proti veškerým postojům, které měly za cíl 

zasahovat do nezávislosti šar(y, a proti tvrzením, že islámské zákonodárství je přejato 

z evropského římského myšlení.66 c Allál al-Fásí má za to, že skutečná rekonstrukce 

islámského myšlení si žádá, abychom "studovali islámskou právní vědu a abychom pracovali 

na jejím skutečném uvedení do života, do našeho bytí a do vztahů k ostatním."67 Rekonstrukce 

islámského myšlení je pro muslimské učence v tomto moderním světě záležitostí velmi 

palčivou a naléhavou. Jejím skutečným důsledkem je šarf a či islámská právní věda 

s veškerými v ní obsaženými prameny, záměry a sekcemi. Mezi prameny patří konsensus 

(idžmlt) a analogie (qijás), což jsou teoretické základy. Konsensus prokázal islámu velkou 

službu tím, že otevřel bránu idžtiJuídu a shodě na bázi vzájemné porady šúrá a usnadnil 

pokračování v díle, které začal Prorok Muhammad. Muslimové si neudrželi systém konsensu 

na bázi vzájemné porady muslimských autorit v důsledku "diktatury, která zasáhla režim 

islámské vlády a která změnila směr vývoje principů šúrá a idžmác v prázdné dohady."69 

Zdůrazňuje tak legitimitu tohoto propojení, která pochází od Zákonodárce. 

V každém případě cAllál al-Fásí kladl zvýšený důraz na nutnost spolehnout se na islámskou 

právní vědu, která je základním a efektivním prvkem kýženého rozvoje, protože život 

neustále odhaluje další a další potřeby a není nic, co by se s nimi mohlo vypořádat, kromě 

právní vědy. 

Její pojetí u cAllála al-Fásího se pojí s minulostí, opírá se o ní a vychází z Prorokova slibu 

jakožto principu stále pokračujícího pohybu. Zde je možno dodat, že tato koncepce je 

podložena dvěma záležitostmi, jež jsou základními faktory vývoje. První z faktorů je spjat 

s přirozeností země a druhý nazval duševním ideálem. Autor poukázal na vliv těchto dvou 

faktorů v případě, kdy se setk~jí při usměrňování a přizpůsobování, aby bylo možno vývoj 

uskutečnit. Dále v tomto kontextu poukázal na to, že islám a jeho flexibilita schopná vyřešit 
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veškeré protiklady vzniklé v důsledku procesu smísení, mají nepochybně velký vliv na lidské 

jednání. Země a to, co v ní vidíme, společně s duševním ideálem je tím, co "vytváří duše 

národů a dodává jim hmatatelné národní komponenty."70 

Autor považuje osvojení duševního ideálu národa za nejvyšší ideál, který překračuje limity 

národa a rámec prvku, protože může rozšířit svůj vliv na celý světadíL Tento ideál znamená 

souhrn získaných hodnot a pravidel, která s sebou přinesl islám a která považuje za jediné 

měřítko pro rozlišení mezi tím, jaké myšlenky, teorie a vývoj se společnosti v Maghribu 

nabízejí. Prostřednictvím toho se ai-Fásí držel myšlenky sebekritiky islámské civilizace 

v průběhu jednotlivých etap jejího vývoje formou porovnání a bilance mezi minulostí a 

přítomností, tj. kritika souboru prvků, které aktivně fungovaly ve společnosti již odedávna. 

Zde je vhodné říci, že sebekritika klade důraz na toto vědomí jakožto podmínku nutnou pro 

přenesení současnosti a budoucnosti do minulosti, kde se nachází vláda nejvyššího ideálu a 

komponenty zlatého věku, doby velké slávy. 

Zamyšlení c Allála al-Fásího nad národem z tohoto úhlu pohledu ho dovedlo k hledání a 

posléze nalezení duševního ideálu národa a jeho považování za nejvyšší ideál, který musí 

zůstat rámcem obrody. Historie Maroka je totiž historií jeho duševního ideálu, tedy 

náboženství islámu a jeho zákona, "který se smísil s jeho podstatou a vyvěral z jeho 

přesvědčení, že je jednak inspirací seslanou Bohem a jednak jejím přizpůsobením mnoha 

zvykům a tradicím, ve kterých islám nevidí nic, co by se příčilo jeho záměrům."71 

Zde se zřetelně dotýkáme ostrého střetu zlatého věku minulosti prostřednictvím jejího ideálu, 

a zaostalé současnosti, která nás automaticky navede na otázky na téma kolonialismus, jeho 

cíle a způsob, jak došlo k nabytí prvků civilizace a jejích podmínek. Je vůbec možné, 

abychom přijali jeho kroky, aniž bychom přeháněli v lpění na duševním ideálu, s poukazem 

na skutečnost, že neexistoval žádný náboženský ani rozumový prvek, který by od něho 

odvracel. Je známo, že považuje lidské myšlení celkově za lidské úsilí, přičemž v islámu 

nenalezl jakékoli fanatického lpění, ani žádné principy, jež by se daly považovat za 

necivilizované, nemluvě o údajném rozporu mezi islámem a dnešními vědeckými poznatky. 

Proto je nepovažuje za vzdálené či ohrožující odkaz a jeho hodnoty. 

Toto přesvědčení bylo výsledkem pýchy a přiznání si efektivnosti islámského odkazu při 

střetu s dualitou, kterou představují na jedné straně ti, kteří se drží starých zvyklostí a odmítají 

vše nové, a na druhé straně pak ti, kteří se stavějí proti starému a otevírají se všemu novému 

bez výběru. Zde pak trvá na tom, že existuje přínosná stránka západního ideálu, kterou je 

třeba přejímat a využít ve smyslu základních komponentů autenticity a osvobození se od 

jakékoli podoby, která hy byla s to položit základy realitě podřízenosti, přičemž je možno 

překonat etapu kýženého přejímání, aniž by pozbyli svých význačných osobitých rysů nebo 

přerušili spojení s minulostí, což bezpochyby ukazuje na logický postoj. 
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Podle našeho přesvědčení tento jeho postoj vyplývá z arabské vzdělanosti, přičemž 

upozorňuje na to, že je třeba vyvarovat se chyb, kterým se nevyhnuli naši předci při svých 

kontaktech se západními ideály z hlediska myšlení a filosofie, když se domnívali, že "jsou to 

skutečnosti, které mohou podpořit jejich vlastní principy, ale ve skutečnosti je pouze ph1iš 

zaneprázdňovaly od porozumění Koránu."72 

Jeho postoj v otázce přejímání hodnot ze Západu je dán dvěma pohledy: jednak vzít si z nich 

co možná nejvíce, aniž by se tím chtěl předvádět či tak činil z obliby imitovat druhé, ale na 

podporu islámského odkazu a obohacení myšlení, a jednak přeměnit se nejednou v západního 

člověka, což je podle něho ve skutečnosti i těžko proveditelné, ne-li nemožné. Zacházet se 

západním ideálem, ať už jsou okolnosti jakékoli, je třeba v rámci kritérií, která jsou příznačná 

pro filosofii reformního myšlení salafíje a na principu převzetí toho, co se u nás nenachází, 

což islám uznává a zdůrazňuje. V návaznosti na toto rozlišil mezi postoji, které je možno 

rozdělit do tří kategorií: (1) postoj, který je k odkazu kompletně odmítavý; (2) dále postoj, 

který jej uznává; (3) a třetí postoj, který je založen na zkoumání a uvědomění během 

zacházení s ním, nebo jeho protikladem. Tento postoj představuje střední cestu mezi oběma 

mezními postoji, stojícími vůči sobě v protikladu. 

Nesmíme opomenout také poznamenat, že cAllál al-Fásí často poukazuje na očistu či prosetí a 

výběr ve smyslu analýzy, které považuje za povinnost a součást Prorokova slibu, který nabádá 

k obnově, obrodě a sebekritice kdykoli by tak inovátoři cítili. Porozuměním vztahu mezi 

soudobou autenticitou, kterou řešil svou zdravou intuicí, a jeho prozíravým vědomím, došel 

k ucelenému postoji, který se nedrží křečovitě a slepě minulosti, ale jedná se o 

sebezušlechtění civilizačními hodnotami, které v tomto pojetí fungují v rámci využití všeho, 

co by mohlo dát soudobému myšlení nového obnoveného ducha z podnětu současných 

sociálních hodnot. 

POLITICKÉ A EKONOMICKÉ MYŠLENÍ c ALLÁLA AL-FÁSÍHO 

cAllál al-Fásí má zvláštní zájem v politickém myšlení, a to v důsledku svého vstupu na pole 

politiky a podstoupení jejích rizik. Zajímal-li se o seriozní činnost ve sféře náboženské 

reformy, pak je možno říci, že obětoval vše ve prospěch politických reforem. A pokud 

politické myšlení jeho šejchů nabylo rysů strategických, jejichž příznaky je možno nalézt ve 

stínu reformního myšlení, al-Fásí jej učinil myšlením samostatně stojícím, přičemž vymezil 

jeho vztahy pokročilým způsobem, aniž by jej zbavil o jeho rys náboženský a mravní. Zde 

pak vykrystalizoval do nového pohledu na islám, který nyní obohatil politické myšlení. Není 

pochyb o tom, že autorova kniha "Sebekritika" významně přispěla k vykrystalizování 

obecného politického směru s myšlenkovými směry svázanými jednotným dogmatem a 

komplexností směrování. 
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Od počátku věřil, že reforma a revoluce se nemohou vydat na cestu jedna bez druhé. 

Uvědomil si, že většina vážných problémů, které postihly islámské země, byla způsobena tím, 

že "většině vládců různých částí islámského světa se dostalo výchovy v náruči cizinců a ti jim 

také byli zdrojem."73 To ho přivedlo k tomu, že pozvedl zástavu opozice vůči zkaženým 

režimům a někdy zástavu arabského nacionalismu, jindy zase islámské jednoty, a byl dalším 

hlasatelem islámské solidarity a vytvoření islámského státu na principech skutečné, nikoli 

falešné, demokracie.74 Je proto ochoten se spojit s jakoukoli silou, která by napomohla 

dosáhnout tohoto cíle, a je připraven přijmout jakoukoli teorii, ať už by byl její zdroj 

jakýkoli. Nebyl tedy úzkoprsý ve svém myšlení, nýbrž se snažil překročit dojem z 

momentální okolnosti a dohlédnout k něčemu mnohem vzdálenějšímu do budoucna. 

Jaký je politický směr nové salafíje? Nová salafíja a vlastenectví spolu neoddělitelně 

souvisejí, přičemž je to politický rys, který v jeho myšlení jasně převažuje. Nová salalfíja 

pojednává o způsobech lidského usilování o sociální reformu a o její využití jakožto měřítka 

obecného prospěchu, což vyžaduje přípravu každého jednotlivce, "jejímž cílem je posílení 

solidarity v rámci islámského společenství na principu bratrství v islámu na prvním místě a 

pak také na principu bratrství lidí."75 Reforma dále vyžaduje přijetí zásad, které jednotlivci 

dají svobodu vyznání a svobodu myšlení a národům poskytnou právo na sebeurčení. To vše se 

uskuteční organizací. 

Svoboda, kterou představuje svoboda vyznání a myšlení, musí být v souladu s cíli bratrství 

islámských národů v rámci politické jednoty, ať už systémem chalífátu v moderním pojetí, 

nebo vytvořením společenství východních národů. Přes váhavost salafíje v této záležitosti, 

však nakonec nabyla přesvědčení o nutnosti národní hrdosti, která nestojí na prvcích rasových 

či náboženských, ale na vztazích v rámci určitých oblastí. Vidí to jako důsledek tolerance 

zakotvené v islámu a ve výzvě jednotné obrany islámské fronty. Usnadnění cesty sblížení 

mezi muslimy pokládá al-Fásí76 za nutnost k dosažení shody v metodách vzdělávání 

muslimské společnosti, a aby se snažil učinit arabských jazyk "způsobilým k tomu, aby mohl 

být považován za jazyk celého islámského světa a pojítkem mezi jeho ostatními členy.'m 

Nová salafíje také vybízí muslimy k tomu, aby se neodchylovali od nových zákonů 

čerpajících z šan-catské podstaty. Dospět k tomu lze jedině snahou aby bylo prostřednictvím 

islámského zákona (jiqh) v jeho zásadách i podrobnostech vytvářen podklad pro obecné 

civilní zákonodárství. Uskutečnění tohoto je třeba aby spadalo do povinností rady, kterou 

navrhne národ sám, a v níž budou mít své místo autority, kteří spojují a ruší, tedy nejvyšší 

zákonodárci, což by znamenalo zavést ústavní systém postavený na vládě lidu. Vyplývá 

z toho skutečnost, že nová Salafíje odmítá myšlenku "laickost státu" a naopak žádá, aby 

islámská vláda "dbala na dobrou morálku národa"78 

Odtud vycházejí politické podněty, ke kterým se přihlásil směr nové salafíje, s tím, že 

všeobecný prospěch v politickém myšlení je třeba považovat za morální základ pro nastolení 
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vlády a moci. Je tedy třeba rozlišovat skutečný prospěch, za který je nutno bojovat 

prostřednictvím návratu k islámskému měřítku, aby se předešlo zmatkům, které mohou nastat 

růzností významů pro pojem prospěšnost, kterou chápe každý, kdo cítí, co pojem obsahuje ve 

smyslu myšlenkového přínosu, směrů. sociálních či ekonomických.79 

c Allál al-Fásí efektivně napomohl osvícení veřejného mínění a výzvě k šíření politického 

myšlení a zobecnění jeho zásad jakožto první krok na cestě k nalezení demokratického 

vědomí, protože "nejlepším nástrojem k vyjádření obecného myšlení je nechat vyvěrat 

skutečná přání lidu na povrch"80 Demokracie musí vyvěrat z podstaty spoluúčasti lidu na 

vládě a na kontrole moci, aby se tak zajistily základní práva islámská a práva lidská. Zde staví 

demokratizaci vlády za prostředek k dosažení kýženého cíle, a tím je demokratizace lidu. 

Spoluúčast lidu se realizuje podle autora uspořádáním voleb a oddělením vládnoucích orgánů.. 

Demokracie není tedy nic jiného než systém, od kterého není očekávána výhradní rovnost, 

nýbrž ústavnost, tedy usmíření mezi všemi zúčastněnými. Je to tedy "vláda rozumu a vláda 

myšlení a znamená rovnost mezi naplněním všech požadavků.. "81 

c Allál al-Fásí pojednal o svobodě prostřednictvím studií a analýz, uvažovat o jejích limitech a 

prospěchu. Upozornil na to, jak se mýlí ten, kdo se bude snažit nahradit limitované za 

nekonečno nebo uvažovat o každé záležitosti jako o definitivní. Tím chce dát každému stavu 

jeho atribut. Autor viděl svobodu jako člověka, protože byl stvořen dle obrazu Božího a jeho 

svoboda je určena mírou dokonalosti jeho vůle a lidskosti. kterou si sám volí podle možností 

své vů.le. Takové pojetí svobody v něm vzbudilo představu toho, že skutečný věřící je 

naprosto osvobozený od jakýchkoli svazků., které by mu měly zamezovat užívat svobody či 

ochromit jeho vůli. 

c Allál al-Fásí ve svém chápání vychází z pojmu rovnosti, kterou islám člověku zaručuje. Tu 

vymezil politickou, sociální a ekonomickou náplní, kterou spojil se svobodou. Definoval rysy 

sociální význačnosti a považoval je za méně významné než je význačnost morální. Je to 

dů.sledek jeho liberálního cítění a vnitřního přesvědčení o svobodě, která je právem 

rozumovým, které ovšem spojilo zodpovědnost a svobodu v rámci nejvyššího ideálu, který 

prochází etapou nabytí přesvědčení a pak výběru. Vždyť člověk se nerodí svobodným, ale byl 

stvořen proto, aby svobodným byl. 

Také pojem svobody v jejích rozměrech a kořenech chápe v souvislosti s pojmem prohlášení 

jedinosti v islámu, čímž se projevuje hloubka vize, zvláště proto, že materiální význam 

svobody je v souladu s těmito rozměry a kořeny. Svoboda u něho není vymezována logicky, 

ale realisticky. Zde je rovněž vystaven základním všeobecným svobodám se všemi jejich 

nejrů.znějšími součástmi a specifiky. Mluví tak o svobodě vyznání, přičemž učinil víru 

součástí jejího skutečného významu, "že islám chtěl pro člověka a přiznal mu svobodu 

vyznání. "82 Pak hovoří o národní svobodě, která v islámském pojetí "zaručuje každému právo 

usadit se ve své vlasti, s nárokem na čest a úplnou svobodu, chráněn od veškerého zla a 
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neštěstí. "83 V tomto směru vychází ze svého pohledu na vlast, který nezná úzkost rozhledu a 

regionalismus, protože půda islámu je jen jediná. Občanská svoboda ve vlasti spočívá v jeho 

osobní svobodě jednat tak, jak sám uzná. ve vztazích, které si sám naváže, či nikoli. Poté 

pojednal o svobodě politické, kterou představuje garantování lidu jeho schopností, 

dosažených výsledků a jeho legitimních majetků. Islámskou politickou svobodu podle jeho 

názoru neomezuje nic zvenčí, ale omezuje ji právě svoboda sama, protože je součástí etiky 

islámu.84 

Na základě toho, že člověk praktikuje svou svobodu v rámci rodiny, jako její člen, a pak 

v rámci společenství jako jeho součást, mu toto propojení zaručuje právo kritizovat jakékoli 

jednání osobní či obecné povahy, pokud by bylo v rozporu s dobrými mravy a zákonnými 

pravidly, které zahrnují "svobodu smýšlení, svobodu slova, svobodu vyjadřování se všemi 

jejími druhy, svobodu publikování veškerými prostředky a právo kritizovat chování vlády, 

soudů a lidí, které je omezeno pouze právem samotným."85 

Volá po svobodě občana, svobodě odborů a organizací. Nebyl proti pluralitě politických stran. 

Za těchto předpokladů je možno říci, že svoboda u něho představovala základní osu jeho 

aktivit ve všech oblastech, ať už intelektuálních, náboženských, sociálních či politických. 

Jeho cíl spočíval totiž v nastolení nového přímého vztahu, který spočívá v sociální a 

ekonomické rovnosti zajišťující člověku čest a zachovávající jeho lidskost. Z tohoto 

východiska poukázal na nástroje vlády, které tato fakta a praxi dokládají a které vykonávají 

vůli lidu, jeho přání a základní islámský cíl, na který poukázal. Islám je totiž zdrojem pro 

vlády a tudíž zaručuje vytvoření státu postaveného na islámských demokratických zásadách. 

To nejlepší na takové demokracii je pak "vzájemné usmíření všech".86 Nikoli tedy systém 

vrstev, ale ustanovení společné porady šúrá, na jejímž základě se utváří politické vědomí. 

c Allál al-Fásí uznával islámský demokratický systém, zároveň nezrušil jeho základní 

podmínky. Prvním předpokladem byla existence rozumu, který chápe význam demokracie, a 

příprava podmínek k tomuto účelu. Dále to byl předpoklad nutnosti pozorného vnímání obou 

faktorů následování z minulosti i pokračování do budoucna na poli politického myšlení, 

protože jejich prostřednictvím je možno ,,uvést v soulad různé politické teorie toho, jak 

reformovat náš starý systém a učinit ho schopnějším plnit potřeby této doby."87 Nejlepším 

způsobem, jak toto zaručit, je zavést parlamentní systém při budování otevřené demokracie a 

jejím uznání. Nabádal však ke studiu parlamentních zkušeností, abychom mohli učinit výběru 

"toho nejvhodnějšího řešení, které bude prospěšné naší zemi."89 

Postoj cAilála al-Fásího k otázce porady (šúrá) není podle něho naplnění tužeb skupiny lidí, 

které byl seslán Korán, ani plodem pokroku civilizace. Ale Bůh tímto chtěl pozvednout 

význam těchto islámských společenství na úroveň vlády postavené na principu šúrá. 

Považoval je tedy za základní potřeby šarfy, která nepodléhá změně tak, jak se mění poměry 

v lidské společnosti. Její význam spočívá v tom, jak je prospěšná pro vládce, protože mu 
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znemožní činit rozhodnutí jaké se mu zlíbí dle svého osobního názoru, nýbrž se musí nejprve 

řídit nařízením Božím a jednat smí až po konzultaci muslimských autorit.90 Přivádí ho to 

k názoru, že tento úzký vztah mezi mocí zákonodárnou, mocí výkonnou a orgány justice 

právě dokládá význačnost šar{y z pohledu své demokratičnosti tím, že se osvobodí Ia od toho, 

co způsobilo neúspěch u západních typů demokracie. Autor má za to, že oddělení orgánů 

moci není vynálezem evropským, ale islám ho znal již od doby vlády Abú Bakra, kdy cUmara 

pověřil záležitostmi spravedlnosti a soudu. 

Mezi další aktivity c Allála al-Fásího patří jeho výzva k islámské solidaritě, která odráží jeho 

silný smysl pro jednotu a víru v nastolení rozsáhlejšího islámského území. Proto vyjadřuje 

lítost nad zánikem islámské vlády chalífátu, která zanikla "v propasti, do které se zřítila. 

Lituje zániku islámského vlády, jakožto společenství, které spojovalo muslimy navzájem."91 

V takové solidaritě vidí symbol a živý přfklad jednoty a podnět k posílení pout kontaktů a 

vztahů, aby byla tím nejsilnějším vztahem, mimo jakoukoli národní perspektivu, která může 

být do jisté míry zúžená. Domnívá se tedy, že prvním krokem na této cestě je výměna 

pozitivních zákonů a zavedení islámského zákona šart'y. Rovněž se domnívá, že rozličnost 

systémů a směrů nemůže bránit dosažení solidarity, protože je dle jeho názoru jako pluralita 

politických stran, jelikož nebezpečí nespočívá v tom. že se režimy od sebe liší, nýbrž 

v rozdělení muslimů. To je osou všech pohrom. Přirozené řešení tkví tedy v návratu 

k významu společenství (umma), ke kterému vyzývá Korán: "toto je vaše jednotné 

společenství, já jsem Váš Bůh, uctívejte mne tedy."92 Proto je islámský národ jednotným 

společenstvím, jehož hranice "jsou území islámu (dár al-islám), jeho hymnou je vyznání 

jedinosti Boží (tawhíd) a nastolení spravedlnosti mezi lidmi."93 

Co se týká postoje c Allála al-Fásího k arabské jednotě, pak tu považuje za základní kámen 

jednoty muslimské. Zaměřit se na tento význam přináší jistotu, ž.e nenastane omyl, v kterém 

se ocitli mnozí, kteří si tento význam neosvojili. 

Z úhlu islámského a národního vědomí, solidarity a jednoty c Allál al-Fásí také hovořil na 

téma Palestina. Žádal uskutečnění práv palestinského lidu na sebeurčení a založení svého 

státu, přičemž zdůrazňoval, že již nezbývá mnoho, z čím by se ospravedlnily výzvy 

k demokracii a svobodě za této situace, kdy není respektována základní suverenita lidu. 

Vyzýval rovněž k jednotě arabského západu (magribu), která by byla součástí tohoto boje za 

Palestinu. Nazíral tedy na obecnou jednotu prostřednictvím oblastních jednot, které považoval 

za pojítko k dosažení cíle. 

Nejvýznamnčjším jeho přístupem v ekonomickém směru, který se projevil v ideologii 

rovnováhy. Život považuje za neustálý pohyb a svět podléhá zákonům sociální reakce. Na 

základě tohoto, pak historie není ničím jiným, než systém v životě společnosti, v níž jsou dva 

činitelé, faktor následování z minulosti a faktor pokračování do budoucna, které velmi 

zdůraznil. c Allál ai-Fásí nepochyboval o tom, že ekonomický činitel má velký vliv na chod a 
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vývoj společnosti, ale nezapomněl uznat i další politické a náboženské faktory. Ale brát v 

úvahu ekonomický a opomenout rozumový a duchovní faktor představuje slabost, čemuž se 

snažil vyhnout ve svém ekonomickém myšlení, protože "nebezpečí, které státům hrozí, 

nespočívá v ekonomické nestabilitě, kterou lze řešit, ale ve ztrátě svobody vyváženého 

myšlení a v tom, co považuje společnost za správnou existenci. Obecný pocit ohrožení pak 

vede k solidaritě za účelem hledání nových prostředků k reformaci státu nebo intelektuální 

elity společnosti."94 Zde chce autor zdůraznit to, co považuje za základ skutečných rolí. 

V době, kdy vidí, že se školy ve společnosti odklonily od správného směru, tím, že viděly 

příčiny krize, ve které se svět zmítá, jako především materiální. Marxismus, však podle něho, 

nebyla "více než cestou k zavedení spravedlnosti a lidské soudržnosti.95 Povšiml si, že chyba 

této školy spočívá ve strnulosti v určité směru, který pramenil z lidských příčin, což jeho 

filosofie, která stojí na následování a pokroku, odmítá. Přestože uznává rozdíl v k tomu 

používaných prostředcích, shoduje se se socialisty na vymezení cíle. Kořeny tohoto 

stanoviska najdeme v ekonomickém základě islámu, na kterém stojí pojetí socialismu u cAllál 

al-Fásího, kdy považuje zákonitosti socialismu za logické a již zakotvené v islámu: 

zásada obecné solidarity, kterou islám zavazuje všechny přímou zodpovědností vůči 

ostatním, chudším. 

Státní majetek ve výdajích ze svého rozpočtu tak, jak stát uzná za vhodné pro zachování 

rovnováhy mezi složkami národa, aby nebyla vrstva bohatých a vrstva chudých. 

Zákaz lichvy a monopolu a zpřístupnění základních potřeb pro život 

Islám zaručuje všem hendikepovaným a nemohoucím zásadu sociální solidarity 

Omezení soukromého vlastnictví jen na taková odvětví, která nejsou pro společnost 

nutná.96 

Ze zmíněného vyplývá, že výzva k islámskému socialismu nebyla učiněna jen k dočasnému 

uklidnění nebo k oblastnímu uspokojení různých skupin islámského směru, nýbrž pramení 

z hlouby společnosti a jejích skutečných problémů v soužití, a z jeho sociálního cítění. Odráží 

v ní i své přání a perspektivy reformy jednotlivých vrstev společnosti. c Allál al-Fásí se pro 

podporu svého směřování opíral o text Koránu a o hadíth, přičemž využíval symbolický 

výklad pro otevření obzoru textů. Svým idžtihádem vyprodukoval ekonomické myšlení, jež 

vykrystalizovalo v díle "Sebekritika" a vyvinulo se do své finální podoby "rovnosti". 

"Rovnováha" to je pojem, kterým cAllál al-Fásí nazval nový směr, aby mu dal název 

vyjadřující jeho ekonomickou a sociální náplň, jejímž cílem je zlepšit životní úroveň občana a 

vytvoření vyrovnané marocké společnosti ekonomicky a sociálně. Je to tedy směr, který 

vytvořil ideologicky, což se jasně projevuje v politickém směru "rovnováhy". Stojí za 

zmínku, že si cAllál al-Fásí tento pojem pro vyjádření svých ekonomických myšlenek vybral 

proto, aby vyjádřil jednak obsah tohoto směru jako ideologie a filosofie, která vyvěrá z jeho 

sociálního cítění a potřeby radikálních změn a revoluční reformy. 
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"Rovnováha" jako pojem začala být užívána již v roce 1963.97 Ale její kořeny dosahují až do 

roku 1944. Byla výsledkem uvědomělé práce a mnoha analýz teorií v této oblasti. jejichž 

prostřednictvím došel k teorii, jejímž cílem je: 

l) ekonomická liberalizace 2) zbavit země z negramotnosti 3) sociální rovnost. Protože 

pojednání o obecné filosofii ekonomické vize c Allál ai-Fásího v rámci rovnováhy vyžaduje 

celkový pohled. Bude tedy dobré udělat výčet obecných témat této vize, která představuje 

záruku souladu, výpomoci na cestě za uspokojivým životem a blahem: 

1) majetek je třeba považovat za prostředek, nikoli za cíl sám o sobě. Je tedy třeba zabránit 

monopolu, hromadění majetku a lichvu. Takovýto význam je v souladu s tím, čím byl cAllál 

al-Fásí inspirován z islámu, který když hlásal, že majetek je prostředek a myslel tím to, že 

majetek není majetkem lidí, ale majetek Boží. 

2) a tím, že jsme muslimové. a islám zakazuje ekonomickou lichvu, pak je třeba učinit 

opatření k odstranění tohoto jevu a nahradit ho islámským systémem rovnováhy, čerpajícího 

z našeho kulturního dědictví, našich potřeb a právem, kterým nás obdařil Bůh, snažit se 

vyhledat přfkazy v islámském zákoně šarícy a jednat správně podle nich,98 za 

účelem vytvoření rozvinutého ekonomického systému fungujícího v rámci islámském. Jeho 

prostřednictvím se uskutečnf obecný prospěch všech a bude v souladu s požadavky 

ekonomickými a sociálními. Odtud pramenf postoj c Allál al-Fásího vůči náboženské almužně 

(zakát), kterou považuje za povinnost náboženskou, sociální a rámcem k zajištění sociálních 

jistot lidí.99 

3) islám uznává vlastnictví a učinil člověka schopným jej zfskat za předpokladu, že použije 

nábožensky čistých prostředků k tomu. Dokonce jej obdařil řadou ustanovení, která jej 

ochrání. Zároveň však ustanovil jistá omezenf, kterými by se vlastnfk měl řídit ve svém 

jednání, a uvedl tak v soulad obecný prospěch. Vlastnictví, které nebylo získáno užitečným 

způsobem, může být vyvlastněno. Vlastnictví založené na těchto podmínkách je přirozeným 

právem, ale je to zároveň sociální záležitost. Vzhledem k tomu, jak důležitou roli hraje 

vlastnictví v životě člověka, snažil sec Allál al-Fásí prostřednictvím své filosofie "rovnováhy" 

vytvořit systém tomuto vlastnictvf a určit jeho souvislosti. HlO 

4) dal státu povinnost zajistit práci každému, kdo je práce schopen. Práce nesmí být v rozporu 

s právem člověka na čest a s božím učením. Lenost považuje za jeden z vážných 

společenských problémů. 101 

SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ MYŠLENÍ c ALLÁLA AL-F ÁSÍHO 

c Allál al-Fásí věnoval společenským otázkám mnoho úsilí. Jejich podrobné prostudování 

dokládá al-Fásího široké vzdělání a bohatou zkušenost a práci v oblasti společenských 

problémů. I zde se projevuje jeho liberální myšlenf ve věcech obecně. 
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Nejvýznamnějším společenským jevem, kterému se věnoval, byla statut ženy ve společnosti. 

Byla uprostřed mnohých jevů, které ji obklopovaly, a ovlivnily ji jako člověka, duševně i 

společensky. cAJlál a1-Fásí zdůraznil. že islám, ze kterého al-Fásí vycházel, již dávno poskytl 

ženě tento respektovaný statut ve společnosti, a ovlivnil tak mnohé islámské a humanitní 

směry v liberalizaci pojetí otázek postavení ženy ve společností. Určil hranice, přičemž se 

v tomto smyslu opíral o podstatu rovnosti, vyzdvihl její význam a poukázal na její historickou 

roli. To ho vedlo k zájmu o rodinu a hledání záruk jejího založení na nábožensky správných 

základech, které by následně vytvářely lepší společnost. Některé příčiny tohoto jeho zájmu 

souvisí s myšlením, vytvářením a docházení k výsledkům, ke kterým došel prostřednictvím 

podrobného studia společenské situace. Domnívá se, že "oslabení víry mezi lidmi je jevem 

doby. Je to pramen všech problémů, kterými trpí společnost. 102 V rámci sociálního 

usměrňování, který cAllál al-Fásí začal jako součást svého reformního úsilí, shledal, že není 

způsobu, jak docílit reformy jiným způsobem, než překonáváním překážek, které v nich 

spočívají, a které jsou zahrnuty ve otázce stvoření, ekonomie a zákonodárství. 

c Allál al-Fásí má za to, že dosažení kýžené světlé budoucnosti bude vyžadovat odstranění 

systému nerovnosti vrstev ve společnosti a pokládá to za základní prostředek k osvobození 

magribského národa od zaostalosti a sociálního útlaku. Tento národ se snaží založit beztřídní 

společnost prostřednictvím zvýšení úrovně vrstvy rolníků, dělníků, řemeslníků a malých 

obchodníků. Umožňuje jim dosáhnout na prostředky zlepšení jejich životní úrovně cestou 

poskytnuté pracovní příležitosti srovnatelné s těmi, které jsou nabízené ostatním vrstvám. 

Zároveň zabraňuje vykořisťování kapitalismem, aby tento režim nemohl zneužívat 

oslabeného jedince ke zvýšení zisku do vlastního kapitálu. 103 Odtud pak pramení zájem cAllál 

al-Fásího o dělnickou třídu a požaduje vytvoření odborová hnutí, které by hájila práva 

"protože vytváření skupin je velkou myšlenkou dnešní moderní doby."Hl4 Cílem odborů je 

organizace dělnictva, školení-osvěta, a poučení o prosazení jejích nezadatelných práv. 

cAllál al-Fásí analyzuje skutečný stav marocké společnosti prostřednictvím dat systému 

společenských vrstev, který je příčinou tohoto útlaku, a která se projevila ve feudálním 

systému. Neuznává tyto zavedené způsoby v současné společnosti. V souvislosti s tímto 

vysvětlil. že islám představoval pro tyto zavedené způsoby revoluci proti jejich existenci, 

odmítl je z hlediska lidského i islámského. Nenechal však pochybnost o tom, do jaké míry 

považovat ekonomický činitel, prostřednictvím kterého určil výhody ve společnosti odmítané, 

protože třídní společnost se ani tak nevyznačuje z hlediska politického, ale spíše se profiluje 

sociálně a ekonomicky, přestože nás Bůh obdařil vším, co je na zemi, dal nám svět a vše, co 

s ním souvisí k službám. "V jeho moci je učinit nás umět se nadnést nad rozdíly, které člověk 

vynalezl, aby jimi utlačoval bratra svého 105
• Pramenem sociálního útlaku je tedy sám člověk 

a jeho sobectví. Z tohoto pohledu začal vysvětlovat co je míněno pojmem rozdílnost ve 

společnosti, přičemž poukázal na to, že pokud by král měl představovat zachování sociální 

rovnosti, pak by to znamenalo znemožnit existenci vrstev ve společnosti, a proto islám 
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nesouhlasí s jakoukoli výchylkou vah rovnosti mezi lidmi. To také znamená, že cAllál al-Fásí 

neuznává třídní boj, ve smyslu činitele změny, a odmítá jakoukoli formu střetu, který má za 

cíl rozdělit jednotný národ na prvky. Uznává však boj však boj člověka proti vykořisťování a 

útlaku prostřednictvím snahy omezit a posléze smazat rozdíly ve společnosti. 106 

Na poli kulturním nás pak nejvíce zaujme to, co nazývá "marockým humanismem", který 

používá náhradou za slabé kulturní prostředí, které považuje za nevlastenecké ať už v systému 

vzdělávání a školních osnov, nebo v médiích a v kultuře obecně. Pojednání o kultuře v tomto 

významu se snaží nabídnout hodnoty stojící na nové podstatě, obsahující skutečné historické 

podmínky. Hodnoty, které čerpají své vlastnosti z daností jazyka a náboženství Maroka. 

Zpočátku se tento směr snažil pouze o všeobecnou arabizaci, o ustanovení hranic Maroka a 

očištění osnov vzdělávání od zbytků zaostalosti. ,,Je to směr vzdělávacího systému a zároveň 

je vlasteneckou vírou. Jejím cílem je navrátit člověka s vlastnostmi Marokánce, Araba a 

muslima zpět ze stavu odcizení, aby byl člověkem v plné humanitě, schopným nést 

odpovědnost mírou svého školního a kulturního vzdělání. Dále se tento směr snaží osvobodit 

člověka z myšlenkového kolonialismu a slepého intelektuálního následování. 107 Má lidský 

rozměr založený na neměnné přirozené podstatě člověka, jež ho provází během veškerých 

jeho přeměn. Tento proud je takový jak je ze dvou možných příčin. Buď proto, že chce posílit 

mravní stránku a lidské hodnoty v tomto jedinci a snaží zajistit obrodu a podněcuje v něm 

aktivitu ve všech oblastech lidské činnosti. To se vytřlbilo v islámském myšlení s ohledem na 

to, čím Bůh obdařil člověka, když ho pověřil povinností nastolit spravedlnost a nést vládu 

v zastoupení Boha na zemi. c Allál al-Fásí pojal filosofii humanismu v jeho vlasteneckém 

pojetí za základ vzdělávání. Odráží jeho velký zájem o tento organický okruh otázek. cAllál 

al-Fásí se soustředil na výchovu, jakožto úspěšný prostředek. Definuje ji jako souhrn 

znalostí, které jsou jedinci podána v domácím prostředí či mimo něj. Měřítkem správnosti 

toho kterého vzdělávacího a výchovného systému se stává míra jeho efektivity a naplnění 

požadavků společnosti, přičemž kýženým cílem není vzdělávání pro dosažení finančního 

zajištění nebo pro získání slávy, ale pro podporu rozvoje jednotlivce i společnosti, který 

představuje cestu, v níž by se měla systematicky zařadit všechny výchovné záležitosti. Pokud 

je tedy situace taková, pak je nepředstavitelné, že by se marocké školy obešly bez 

náboženských nauk, či aby jim nevěnovaly přinejmenším stejný zájem jako o jiné předměty. 

V povědomí tohoto se zdá, že je velmi důldité a nutné vytvářet školy, které se pečují o 

zachování národních hodnot vlastenectví. V tomto úhlu pohledu upozornil na absenci 

výchovy k vlastenectví v učebních osnovách škol "výchova k vlastenectví patří mezi 

předměty základní a nezbytné pro každého, kdo chce vychovat přfkladného občana, který má 

cítění a umí nést odpovědnost za svůj národ a vlast"108 

Al-Fásf uznává hodnotu vzdělání, které nelze docenit ani změřit v životě člověka a celé 

společnosti. cAllál al-Fásí měl také tímto svůj podíl na transformaci současné společnosti tím, 

že kladl důraz na povinnost školní docházky a na demokratizaci vzdělávání. V souvislosti 
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s tím, vyzýval k boji proti negramotnosti a zakotvil jej do zákoníku. To potvrzuje myšlenkový 

rozměr jeho sociálního uvědomění, které spočívá jednak v zabezpečení sociálních a 

politických práv v přímém vztahu s procesem vzdělávání a jednak v uvedení tohoto procesu 

do souvislosti s různými odvětvími lidské práce. Takto bude proces odstranění negramotnosti 

součástí výchovného procesu stojícím na širším významu slova s přihlédnutím ke všemu, co 

tomu může napomoci. 

c Allál al-Fásí věnoval zájem i významu osoby učitele. Považoval ho za důležitou součást 

tohoto procesu vzhledem i k tomu, jakou čestnou úlohu ve společnosti zastává. Jeho práce 

vyžaduje přípravu a velký rozhled v oblasti intelektuální, kulturní a morální, která jej činí 

způsobilým vykonávat tento náročný úkol ve společnosti tím nejlepším a nejucelenějším 

způsobem. 109 c Allál al-Fásí se zabýval i učebními osnovami, které považoval za jeden 

z hlavních problémů, kterým čelí vychovatelé. Zdůraznil, že je třeba usnadnit přístup 

k poznání celé veřejnosti, aby se lidé vzájemně od sebe lišili jen tím, jakou schopností a vůlí 

byli obdařeni. Tudíž "osnovy by se měly nejprve sjednotit. Vzdělávání by mělo být pro 

každého dostupné a stejné, bez rozdílu příslušnosti, postavení či pohlaví, jelikož všichni 

potřebují obecné znalosti, které jim dávají příležitost rozšířit své obzory a zlepšit fyzickou 

zdatnost podle možností, kterými byl obdařen pečující rukou Boží a k čemu byl stvořen. 110 

cAllál al-Fásí pojednal rovněž o problému zdvojení- bilingvního systému vzdělávání, které 

považuje za překážku mající vážné důsledky v celém systému. Záměr zdvojování vidí v 

oslabení části jedné ve prospěch druhé. Tento jev, zvláště z hlediska jazykového, je nevíce 

provázán s myšlením člověka pro svou zjevnou schopnost vyjádřit slovy stav pobouřené duše 

ve věcech týkajících se vlastenectví či kultury národa. Po té, co byl koloniální systém svržen 

bylo třeba, aby národní mateřský jazyk dostal přednost ve veřejném životě, ale stal se právě 

opak. Dvojjazyčnost tedy není ničím jiným než projevem intelektuální nadvlády, protože 

kolonialismus se vždy snaží omezit šíření národního jazyka a všech jistot, které jsou projevem 

stability a jednoty národa. Zastavíme-li se u těchto rysů politiky zdvojování systému jazyka, 

pak si uvědomíme, jaký smysl pro detail cAllál al-Fásí měl v užitém směru tzv. marocké 

Anasíje, která stála proti zneužití národních hodnot, jazyku a původu. Al-Fásí prostřednictvím 

Anasíje proti tomu bojoval různými způsoby. Někdy jejími zásadami a pravidly, jindy je dále 

vyvíjel podle svého tvrzení a jindy výzvou, aby používala v psaném projevu latinku. 111 

Záměrem tohoto pojednání bylo seznámit s myšlenkovým, politických a sociálním přínosem 

c Allál ai-Fásího. Je možné říci, že svou práci zformuloval na základě mnoha odkazů a fakt, 

které dokládají mnohé pravdivé skutečnosti, mezi nimiž na počátku stál jeho pohled na islám, 

na jejímž základě získal přesvědčení, že islám znamená stálou reformní revoluci. Stavěl na 

základě teorie bezvýhradní platnosti islámu v současnosti a považoval ho za svůj konečný 

zdroj, opíral se o záměry šan..cy a obecných případů. 
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III. KAPITOLA- STUDIE ČTVRTÁ 

cABDAVAZÍZ ATH-THAcÁLIBÍ A JEHO REFORMNÍ MYŠLENÍ V TUNISKU 

Na konci devatenáctého století, v době nárazu francouzského kolonialismu a jemu 

předcházející evropské obrody, bylo Tunisko - vedle Egypta první arabskou zemí, která 

reagovala na pokrokové evropské obrodné hnutí. Jeho elita iniciativně přetvořila toto 

vzájemné působení a šířila reformní myšlenky a pracovala na modernizací struktury státu a 

společnosti, učila se od Západu a napodobovala jej, aby svou zemi vymanila ze situace 

"neměnnosti v ovzduší úpadku", ve které se nalézala. Byly vydány knihy Ahmada b. Abí ad

Dajjáfa, Šejcha Bajrama V. a kniha "Nejvhodnější způsoby při poznávání situací království" 

od Chajruddína at-Túnisího. 1 Vládce Ahmad Bej podnikal pokusy o modernizaci, zejména 

pak po své návštěvě Francie v roce 1846. Ale nejvýznamnější reformní hnutí, které v této 

době země zažila, spočívalo ve strukturálních reformách Chajruddína, třebaže měly pouze 

relativní dosah. Tyto reformy se zaměřovaly hlavně na oblasti, které byly ovládány tradičními 

náboženskými silami. V tomto svém konání se snažil o reorganizaci soudnictví, náboženských 

nadací a školství. Pokoušel se o reformu jak tradičního vzdělávání na univerzitě Zajtúna, tak 

paralelního moderního civilního a vojenského školství. 

Chajruddín chtěl analýzou nejmocnějších a nejcivilizovanějších zemí moderního světa ukázat, 

jaké jsou příčiny moci společností a jejích civilizace, zejména pak role státu ve společnosti. 

Chtěl prosadit, že jedinou cestou k posílení islámského státu v moderní době je osvojování 

myšlenek a institucí z Evropy a přesvědčit islámské konzervativce, že toto není v rozporu se 

šan-<:ou, ale je v harmonii s jejím duchem. A skutečně ho vidíme, jak směřuje své argumenty 

islámským konzervativcům. Vychází přitom sice z tradiční teorie státu, ale osou jeho 

vlastního myšlení je islámská umma, a to i přesto, že používá pojmy "vlast" a "láska 

k vlasti".2 Z našeho pohledu je však využívá v jejich obecnějším smyslu jako synonym k 

pojmům "politická skupina" a "obecný pocit", nikoliv v jejich konkrétnějším významu. 

V tomto pojetí byl velmi vzdálen smyslu "moderního nacionalismu". Jak sám říká, pomýšlel 

na osmanskou moc, tj. na "centrum chalífátu". 

Je známo, že vše co přišlo do Osmanské říše z Evropy v období "tanzímátu" a s čím 

Chajruddín souhlasil a co bránil, vzbuzovalo rivalitu některých autorit, které zneužívaly 

veřejné mínění, a pár zahraničních instancí, které nechtěly, aby se říše reformovala. 

Chajruddín bránil reformy tanzímátu a souhlasil s nimi, ale nechtěl, aby islámské země 

přejímaly nové instituce, pokud se shodují se starými islámskými institucemi. Domníval se, že 

podmínky se mění a s nimi se mění i to, co je přínosné a potřebné pro společnost. Proto 

považoval za nutné, aby se změnila také legislativa a politika, a to se souhlasem ulamá'. Zde 

je možné využití pojmu obecného prospěchu dvěma způsoby: jako ospravedlnění obnovy 

v institucích za příhodných podmínek nebo k její opozici za podmínek opačných. Jak se ví, 
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Chajruddín pomáhal při sepisování tuniské ústavy, která byla vydána roku 1864 a byla první 

tuniskou ústavou a první ústavou v arabských zemích. Ústava je známa pod jménem zákona 

"cAhd al- 'amán" (Slib bezpečí). Chajruddín se snažil o její úspěch, ale pochyboval o 

možnosti začlenění opravdových parlamentních institucí do celé říše. 

Další důležitý problém. kterému se Chajruddín věnoval, byla otázka, jak se mohou muslimové 

stát součástí moderního světa, aniž hy se vzdali svého náboženství? Vzhledem k tomu, že se 

mu dostalo tradičního vzdělání před jeho kontakty s francouzskou civilizací, byl nucen 

obhajovat moderní civilizaci v tradičním islámském pojetí. 

Jak se zdá, vyhlášení Slibu bezpečí nevzbudilo u tuniských obyvatel žádnou odezvu, ale 

naprostá většina vládnoucí třídy k němu zaujala negativní stanovisko. Převažující názor o 

refonnách, které vyhlašoval "chatt-i humajun". je považoval za dělící čáru mezi koncem 

islámské společnosti a počátkem nového kurzu, jehož konec nikdo nezná.3 Podstatou 

problému, co se týče Slibu bezpečí, je znalost míry shody vyhlašovaných reforem se zásadami 

islámské šan-cy. Z tohoto důvodu Šejch Bajram IV. prohlásil, že reformy uskutečňují tyto 

zásady.4 Jak jsme poukázali, Chajruddín byl jednou z nejnadšenějších osob v podpoře 

zavádění takovýchto reforem, které byly zaručeny ve Slibu bezpečí, protože je považoval za 

začátek rozvoje země, jejího postupu k moderní době a k upevnění pozic vznikající tuniské 

buržoazie. A ačkoliv se bej Muhammad Bášá domníval, že opravdová sláva jakéhokoli krále 

nespočívá v silné armádě, ale v práci na rozkvětu země a jejím rozvoji, později se tohoto 

přesvědčení vzdal a utápěl se v projevech luxusu a okázalosti. Když tento bej zemřel, Slib 

bezpečí, který vydal, ještě nevstoupil do fáze realizace. Jeho bratr a nástupce bej Muhammad 

as-Sádiq v den svého uvedení do úřadu slíbil zavedení zásad tohoto zákona a jejich realizaci.5 

Chajruddín, jenž hrál významnou roli při vydávání a vypracovávání zákonů, vycházel ze 

základního rčení vyznačujícího se hloubkou a všeobsažností, že historie je dílem člověka, 

nikoli osudu, a že národy a lid, které vytvářejí pletivo lidské společnosti, na sebe vzájemně 

kulturně, společensky a hospodářsky působí, a čeho dosáhne jeden národ z mnoha se stává 

vlastnictvím celého lidstva, neboť moderní dopravní prostředky zjednodušily komunikaci. 

Chajruddín shledal. že islámské národy jsou slabé a zaostávají. Aby znovu získaly svou 

civilizační úlohu, je potřeba osvojit si příčiny pokroku moderních rozvinutých národů 

přizpůsobené z evropské zkušenosti a vybrat si z nich to, co je vhodné jako pevný základ pro 

pozemské uspořádání, neboť to povede k vytvoření náboženského systému, který hledá. 

Známky neměnnosti historie, chápání statutu času, odlišnosti v sesílání mouder a aplikace 

zákonů a nažízení v souladu s nimi jsou největšími překážkami "prorockého uspořádání" a 

ustavení náboženského systému. 

Spravedlnost a svoboda jsou dva pilíře moderního státu, které zaručují distribuci 

společenského bohatství a je nezbytné, aby existovaly prostředky, které zaručí jejich 
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přítomnost a trvalost ve státě a společnosti. K nejdůležitějším z nich patří zastupitelské orgány 

či rady, což je myšlenka evropská, nebo" 'ahl al-hall wa al-caqd", jak se jim h'ká v islámu. 

Pro Chajruddína bylo přirozené, že zdůrazňoval, že jeho reformní myšlenky byly v souladu 

s předpisy islámu a že jejich základní cíl byl obnovení tradic a institucí, které islámská umma 

znala na vrcholu své slávy, a že byly vhodné pro moderní dobu. Náboženství a společnost 

jsou pro něj dvě neoddělitelné věci. Moc má dva zdroje: šan-cu a pozitivní právo. Aby se 

ulamá' mohli podílet na vzkvétání ummy, je nevyhnutelné, aby chápali, že světské uspořádání 

je pevným základem k integritě systému náboženského a aby vzali v úvahu změnu času a 

místa při jejich interpretačním úsilí. Je potřeba, aby si byli plně vědomi soudobého 

vědeckého, společenského a hospodářského vývoje a mohli z něj čerpat při službě společnosti 

a interpretovali šan-cu v jejím duchu, nikoli doslovně, aby odpovídala tomuto vývoji. 

I přes úsilí, které Chajruddín vynaložil, nebyla v Tunisku po dlouhou dobu instituce, která by 

zastupovala lid, kromě Poradního kongresu, který byl založen roku 1891 6 a byl 

zastupitelským úřadem pro francouzské obyvatele žijící v Tunisku. Francouzský 

kolonialismus, národnostní útisk a zbavení politických práv způsobil v Tunisku rozsáhlou 

vlnu nespokojenosti. Na konci devatenáctého století proběhly rolnické bouře a vznikla první 

organizace Túnis al-qanáP, která si kladla za cíl boj proti protektorátnímu zřízení a práci na 

národní obrodě v Tunisku. 

Je možné říci, že důvodem postupného nárůstu národního hnutí v Tunisku bylo, že se odehrál 

v době procitnutí Asie. V roce 1905 byla založena Republikánská strana, která zahrnovala 

francouzské maloburžoazní demokraty a tuniské nacionalistické intelektuály. Zanedlouho se 

tato strana rozštěpila na dvě skupiny. Skupina arabských vlastenců, jíž předsedal c Abdalcazíz 

ath-Thacálibí, která odešla z Republikánské strany a roku 1909 se připojila ke straně Túnis al

qanát, kterou založili roku 1907 cAlí Bášá Hamíja a Bašír Safar. Rozpory v národnostní 

otázce vedly k rozdělení. Republikánská strana požadovala splynutí Tunisanů a spokojovala 

se s požadavkem rovnoprávnosti, zatímco strana Túnis al-qanát usilovala o rozsáhlé ústavní 

reformy a nezávislost. Šířila heslo "Alžírsko-tuniská vlast" a bojovala, aby tato zem získala 

statut nezávislého státu. Túnis al-qanát vyvíjela činnost od roku 1911, kdy se postavila proti 

italským útokům na Tripolis a proti útisku od francouzských obchodních společností. 

Požadovala zamezení rasové diskriminace arabských zaměstnanců těchto společností 

Důsledkem těchto rozsáhlých politických aktivit bylo zhoršení situace a úřady vyhlásily 

v Tunisku výjimečný stav, zakázaly mnoho vlasteneckých novin i stranu Túnis al-qanát a 

zadržely její vůdce. V březnu 1912 byl zatčen c Abdalcazíz ath-Thacálibí, c Alí Bášá Hamíja a 

byli odsunuti do zahraničí. Ath-Thacálibí se časem vrátil do vlasti a znovu započal ve svých 

aktivitách, zatímco Hamíja soustředil svou činnost v exilu. 
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Tunis je považován za důležité islámské centrum, neboť v něm sídlí univerzita Zajtúna, jedna 

z nejstarších islámských univerzit v arabském světě, kterou absolvovalo mnoho mužů hrdých 

na své arabství a islám. Jak je známo, Tunisko mělo prospěch z reformního hnutí Chajruddína 

Paši, které zahrnovalo vytvoření školy as-Sádiqíja roku 1875. V Sádiqíji se usilovalo o rozvoj 

studií podle moderního vzoru. 

Jak vzrůstal soulad mezi Tunisany a jejich bratry na arabském Východě, zejména po objevení 

se salafíjského hnutí a jeho svobodném zesílení díky Džamáluddínu al-Afghánímu a šejchu 

Muhammadovi Abduhovi, navázalo mnoho Tunisanů styky s šejchem Abduhem, který zase 

navštívil Tunisko. Důsledkem jeho návštěvy byla myšlenka ustavení moderní školy zvané 

Chaldúníja v Tunisku. Školu založil Bašír Safar, sám absolvent as-Sádiqíje, aby ji doplňovala. 

V prvních letech dvacátého století se scházelo mnoho absolventů as-Sádiqíje, kteří se opírali o 

jasný islámský základ a výrazně jej doplňovali evropskou liberální kulturou. Snažili se o 

koncentraci velkého množství vzdělaných učitelů v národním a náboženském hnutí. Byla to 

doba nadšeného panislarnismu, který se do veřejného mínění dostával prostřednictvím 

žurnalistiky.8 Sídla jednotlivých novin byla místy schůzek představitelů arabsko-islámského 

myšlení a místy dohody o jejich cílech a aktivitách. Je vhodné zmínit, že tato skupina se 

zajímala o události v Maroku, například politiku al-Maulá c Abdalcazíze, a upozorňovala na 

nebezpečí anglicko-francouzských dohod pro budoucnost Arabů a muslimů. Tato skupina 

zahrnoval mimo jiné cAbdalcazíze ath-Thacálibího, který byl považován za předního znalce 

arabského a islámského národního hnutí v Tunisku. 

Ath-Thacálibí byl vůdce, jenž měl všechny potřebné rysy k vůdcovství v tehdejší meziválečné 

epoše tuniské historie. Ath-Thacálibí pocházel od alžírského otce, studoval na univerzitě az

Zajtúna, později ve škole Chaldúníja a svá studia dokončil na arabském Východě. Poté začal 

pracovat jako žurnalista ve své zemi a roku 1904 založil noviny Sabíl ar-rašád (Cesta 

zralosti). Jak jsme poukázali dříve, sehrál důležitou roli při podpoře strany Túnis al-qanát. 

Zmínili jsme, že francouzské úřady rozpustily stranu Túnis al-qanát a vykázaly její významné 

členy do exilu. Ty z vůdců, kteří zůstali v zemi, francouzská moc nutila, aby pracovali ve 

skrytu po celou první světovou válku. Již jsme poznamenali, že ath-Thacálibí se vrátil do 

země roku 1913, avšak nepobyl zde dlouho a po skončení války odcestoval do Paříže. Vkládal 

velké naděje do zásad amerického prezidenta Wilsona. Jestliže na versaillské konferenci byly 

zklamány naděje lidu, jež vkládaly do těchto teoretických východisek, na jejichž realizaci 

žádná z evropských zemí nepřistoupila, nezabránilo to ath-Thacálibímu, aby se pokusil 

komunikovat s francouzskou veřejností a snažil se jim objasnit tragédie protektorátního 

zřízení v jeho zemi, poté, co se Tunisko vydalo na cestu rozvoje v předcházejícím období. 

Vysvětloval jim, jak politika kolonizace a zabírání půdy vedla k zubožení pracující vrstvy a 

její chudobě po vyhlášení protektorátu. Opíral se o přirozená práva lidu převzít své záležitosti 
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do vlastních rukou, aby tak ve své zemi dosáhli vlastenecké vlády.9 Ath-Thacálibí bránil 

postoj strany Túnis al-qanát ohledně nutnosti získání nezávislosti jeho země na cizí 

francouzské moci. 

Vývoj mezinárodní situace způsobil, že se řadě tuniských vůdců dostalo vzdělání na 

francouzských školách a oni příliš netrvali na požadavku nezávislosti, ale šířila se mezi nimi 

myšlenka ústavy a tedy vymezení vztahu mezi vládcem a ovládanými. Ve stávajících 

poměrech toto hnutí jasně představovalo růst tuniské střední třídy a ve velké míře připomínalo 

růst strany Umma v Egyptě. Umma se snažila vytvořit prostor pro schopné politiky, podle 

zásady nabídky a poptávky, tj.dle přirozeného procesu růstu střední třídy v této době, aby 

nastolili požadavek účasti na správě země. 10 Toto hnutí si kladlo za cíl vymezení pravomocí 

vládce a zároveň vytvoření prostoru pro vzdělané příslušníky střední vrstvy. Tato vrstva 

platila daně a považovala za své právo účastnit se hlasování při schvalování daní a rozpočtu, 

předtím než bude nucena je platit. Tato skupina dávala díky svému modernímu vzdělání, 

kapitálovým aktivitám řady jejích příslušníků a díky rozšíření kapitalistického zřízení v celém 

světě přednost vymezení vztahu mezi vládcem a ovládaným před odchodem Francouzů ze 

země. Válečné okolnosti napomohly primárnímu růstu této nové společenské třídy v Tunisku, 

stejně tak, jak tomu bylo i v Egyptě. 

V době, kdy c Abdalcazíz ath-Thacálibí odkrýval a kritizoval výsledky francouzského 

kolonialismu a usazování v Tunisku a rozhodování cizinců o záležitostech obyvatel země, se 

některým vůdcům podařilo prosadit se na tuniské scéně a vytvořit stranu nazývanou al-Hizb 

al-dustúrl" (Ústavní strana). Předpokládali, že přijetí ústavy zabrání aktivitám 

vykořisťovatelských kolonizátorů vůči vlasteneckým silám. 

Roku 1919 přednesla tato skupina svůj požadavek beji a ten jí přislíbil souhlas s vytvořením 

jejich strany. c Abdalcazíz ath-Thacálibí v zásadě nesouhlasil s obecnými liniemi tohoto hnutí, i 

když jej jeho aktivity a výskyt těchto elementů kolem něj přiměly přiklonit se k ústavě jako 

kroku, který přirozeným vývojem povede až k požadavku nezávislosti. Ath-Thacálibí 

nesouhlasil s obecným plánem tohoto hnutí a přetrvávaly zjevné rozpory mezi jeho cílem, 

kterým byla nezávislost, a mezi cíli představitelů tohoto hnutí, které se zaměřovalo pouze na 

přijetí ústavy. c Abdalcazíz ath-Thacálibí seznal, že jako politický představitel nesmí zanevřít 

na tuto skupinu, která požadovala ústavu, a podporoval ji. Zároveň se však snažil o její 

přesměrování k základnímu cíli, který pro něj spočíval ve získání nezávislosti. 

Šejch ath-Thacálibí se poté stal představitelem ústavního hnutí v Tunisku, i když se odlišoval 

od mnoha ostatních vůdců tím, že jej považoval pouze za první etapu na cestě k nezávislosti. 

Toto hnutí mělo zároveň z přítomnosti ath-Thacálibího ve svém čele prospěch. Pro Tunisko to 

však bylo nepříznivé, neboť ath-Thacálibí ztělesňoval přirozenou etapu myšlenkového vývoje 

a rozvoje ekonomických poměrů v této oblasti. Za těchto okolností předložila Ústavní strana 
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v roce 1920 svůj obecný program, který spočíval v požadavku vytvoření zákonodárné rady, i 

když souhlasila se začleněním evropských prvků po boku vlasteneckých za předpokladu, že to 

povede k dosažení politických výsledků, ale zároveň se zapomnělo, že tento vývoj přinese 

Francouzům nová zákonná práva v zemi. Žádala o vytvoření vlády odpovědné 

zákonodárnému orgánu, vytvoření národní armády, znovunabytí území, která získali kolonisté 

a přístup Tunisanů do všech funkcích ve státě. 

Ath-Thacálíbí byl politik a organizátor. Přijel do Tuniska a převzal dohled nad tímto hnutím, 

organizoval stranu a podařilo se mu získat podporu beje pro její program. Francouzské úřady 

však zapříčinily několik komplikací. Na počátku způsobily beji vážné těžkostí z důvodu 

prohlášení francouzského prezidenta při jeho návštěvě Tuniska. Spočívala ve výroku, že 

Tunisko zůstane navždy spjato s Francií. Tato situace vzbudila nevraživost tuniského 

veřejného mínění. Bej odmítl podepsat několik výnosů, což mělo vrazit klín mezi něj a 

vlastenecké elementy, na základě jeho obvinění, že jsou komunisté .11 Je důležité, že tato 

krize skončila překvapivou smrtí beje za nevyjasněných okolností a na trůn nastoupil jeden 

z bejů příznivě nakloněných Francii - Sajjidí Muhammad al-Habíb. Za těchto podmínek 

zasadila Francie vlasteneckému hnutí v Tunisku několik bolestných ran, když udělila 

francouzským kolonistům výjimečné subvence, Tunisanům umožnila získání občanství a 

vydala soubor rozhodnutí potvrzujících tehdejší reálnou situaci v Tunisku a podporovala 

francouzskou kolonizaci země. 

Největším úskalím bylo, že zatímco Francie nesouhlasila s povolením ústavy, souhlasila 

s vydáním dekretu, který artikuloval vytvoření čtyř druhů rad v Tunisku. 12 Všechny však byly 

sdílené jak Francouzi, tak Tunisany. Cílem tohoto jednání bylo, aby došlo k rozkolu v řadách 

Tunisanů ohledně těchto údajných reforem, a v důsledku toho k rozštěpení tuniských 

vlasteneckých kruhů. Nejvýraznějším bylo rozštěpení Ústavní strany, která odmítla 

francouzské reformy. Byla vytvořena Strana reformy, která souhlasila s účastí ve volbách i ve 

zmiňovaných čtyřech orgánech, což dovolilo Francii podporovat její vliv a používat represí 

jako prostředku k bránění úsilí Ústavní strany. Rozkol ve straně a následné kampaně 

potlačování národního hnutí měly značný vliv na jeho oslabení. Roku 1926 Francie zaútočila 

na základní svobody, zapověděla stávky a aktivity odborů, což přinutilo některé strany k tajné 

činnosti a vliv Ústavní strany byl omezen. V letech hospodářské krize, se kvůli neschopnosti 

vůdců změnit činnosti strany podle společenských a hospodářských potřeb lidu, její situace 

ještě zhoršila. 

Tyto okolnosti přivedly na scénu novou mladou energickou generaci, která ve svých 

aktivitách předčila zbylé členy Ústavní strany a byla způsobilejší k práci v terénu. Tuto 

skupinu tvořila řada mladých, kteří měli západní vzdělání a pracovali v žurnalistice. Také 

založili nezávislé noviny al-cAmal (Práce) a jedním z jejich dopisovatelů byl al-Habíb 
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Bourguiba. Zde se jasně projevil rozdíl mezi tím, co vycházelo v nových novinách a tím, co 

vycházelo v jiných novinách, jmenovitě Sawt at-Túnisí (Hlas Tunisana). Noviny Práce začaly 

pojednávat o tématech společenských a hospodářských, což byla oblast, do které příslušníci 

první skupiny nebyli schopni proniknout. Mladí začali trvat na nutnosti podpory národního 

průmyslu, kritizovali politiku otevírání Tuniska zahraničním výrobkům, rasovou diskriminaci 

mezi Tunisany a Francouzi a zajímali se o témata jako emancipace ženy nebo nutnost 

zavedení měnové a liberalizační politiky v Tunisku, ať už v oblasti kulturní, politické, 

společenské nebo hospodářské. 13 

Zatímco rostla zatvrzelost francouzských úřadů vůči ústavním elementům, přijala Ústavní 

strana redakční radu novin Práce do výkonné rady strany. Cíl tohoto jednání je jasný; Ústavní 

strana se snažila podpořit svojí vnitřní jednotu a příchod tohoto mladého elementu do 

výkonné rady jí umožnil soustředit se na své požadavky, jimiž byly zásady dělení moci, 

potřeba vytvoření legislativního orgánu a zájem na šíření vzdělání. Přestože francouzské 

úřady rozpustily Ústavní stranu a zavedly přísná opatření proti jejím členům, nejúspěšnější 

byly v pokusu vnést rozkol mezi tradiční arabsko-islámské příznivce zavedení ústavy, kteří se 

účastnili politického boje, a mladé s moderním francouzským vzděláním. V době krize a 

citelného zhoršení sociálních rozporů v zemi začali být stoupenci Ústavní strany unavení 

politikou stranického vedení. Strana čelila nebezpeční nového dělení kvůli rozporům, které 

odrážely třídní rozdíly ve složení strany a hluboké vnitřní rozpory. Opozice, kterou vedli 

mladí lidé vzdělaní v Evropě a ovlivnění evropskými společenskými a politickými zásadami, 

začala obviňovat vůdce strany z neschopnosti organizovat lidové hnutí a obnovit stranu, aby 

se mohla stát kompaktní bojovnou organizací, která povede lidové hnutí. Opozice také 

kritizovala pojímání nejstarší islámské společností za nejvyšší vzor a snahy oficiálního vedení 

o zachování tradičního islámského způsobu života, aniž by bralo na vědomí konkrétní změny, 

kterými Tunisko prošlo. Opoziční síly požadovaly propojení vlasteneckého osvobozeneckého 

hnutí s bojem za společenské a hospodářské požadavky lidu. Opozice se opírala o 

nacionalistické intelektuály a novou střední třídu a to jí umožnilo rychle rozšířit svůj vliv na 

rolníky a část dělníků a sjednotit tyto síly v boji proti kolonialismu. V tomto okamžiku, kdy 

došlo k rozdělení Ústavní strany, se konala konference v paláci Baní Hilál v březnu 1934, 

které se starší stoupenci ústavních změn odmítli zúčastnit, a tak připustili, že příslušníci 

mladší generace jmenovali al-Habíba Bourguibu generálním tajemníkem strany, jako své 

motto si zvolili název strany, tj. Nová ústavní strana, a vytvořili výkonný výbor nazvaný 

Politický díwán. 

Výzkum života ath-Thacálibího není jednoduchý, neboť jeho život má mnoho rozměrů a 

podob. Vrátíme-li se trochu nazpět, do roku 1923, kdy byl vyhoštěn francouzskými úřady, 

uvidíme, že byl vzdálen novému dění a vývoji, že opustil stranu, kterou založil, aby vlajku 

džihádu nesl ten, který přijde po něm a bude pokračovat toutéž cestou s tímtéž plánem, který 
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načrtl s čelnými představiteli strany patřícími k nejzkušenějším mužům v Tunisku. Jak jsme 

již poukázali, francouzské úřady je utlačovaly a bránily realizaci projektů strany. To ovšem 

neznamená, že by vedení strany nemělo kontakt se svým vůdcem a neinformovalo jej o fázích 

projektů strany. 14 

Ath-Thacálibí opustil Tunisko a vydal se do Itálie. Z Itálie směřoval na východ do arabských a 

islámských zemí a vynakládal úsilí ve službě tuniské otázce, propagoval ji, byl v nepřetržitém 

spojení s těmi členy vedení strany, kteří zůstali v Tunisku, a poskytoval jim obecné rady. Do 

Egypta přijel roku 1923, navštívil Hidžáz. procestoval různé kouty Indie, arabské protektoráty 

(dnešní Spojené arabské emiráty), Qatar, Bahrajn, Kuvajt, aby jeho cesty skončily na 

náboženské katedře univerzity pro výuku islámské filozofie a moudrosti legislativy. Převažuje 

názor, že jeho přítel Fahmí jej zavedl do Bagdádu15 a on tam pak navázal vztah s králem 

Fajsalem I., který nařídil jeho jmenování do zmíněného centra. Tato univerzita, která byla 

založena roku 1924, byla malým institutem právní vědy. Dal jí vzniknout král Fajsal, a sice 

pro politické účely, což vyžadovaly specifické politické podmínky v tehdejším Iráku. 

Zanedlouho musel ath-Thacálibí vzdorovat trnům a komplikacím, jež měly politické příčiny a 

určitou roli v nich hrál britský pověřenec v Iráku, což vedlo k uzavření univerzity. 16 Ath

Thacálibí byl poslán jako pozorovatel irácké mise do Káhiry. Zde začal ath-Thacálibí pracovat 

s as-Sajjidem Amínem al-Husajním, palestinským muftím, na uspořádání islámské 

konference. Sezvali na ni nejvýznamnější představitele islámského světa, s cílem bránit 

Palestinu, bojovat proti kolonialismu a sionismu. Ath-Thacálibího úloha při přípravách této 

konference je nesporná. Položil její organizační základy a ponocoval s realizátory, nezdolný 

v práci na jejím úspěchu. 

Svět zapomněl či téměř zapomněl na toho šejcha, jehož jméno po dlouhou dobu naplňovalo 

sluch a ústa lidí. Časy se ale změnily a je až s podivem, pokud mladí této generace o něm 

cokoliv vědí. On obětoval vše pro svou vlast. Kdo si o něm přečte pár řádek v učebnici, ví, že 

tyto řádky mají svůj původ v nitru historických skutečností. Snad nebudeme zveličovat, když 

řekneme, že i samotná generace ath-Thacálibího téměř zapomněla na první semínka 

vlastenectví, která ath-Thacálibí zaséval do hlav a srdcí Tunisanů, kvůli silné apatii, do níž 

upadli. Ve skutečnosti se v tomto stavu odráží tradiční společenský systém, který přeplňují 

aspekty života, jež nejsou tradiční, ale inspirované současnou civilizací. Toto vše odhaluje 

napětí celé země, kde se v labyrintu současnosti a minulosti střetávají různé způsoby, islám, 

nedokončená modernita či rozpačitý sekularismus. A když imám v mešitě zvýší hlas, vidíme, 

že se modlí za úspěch vládce. 

Již jsme se zmínili o podmínkách v Tunisku za francouzské okupace a také jsme řekli, že 

historická příležitost pro reformy a modernizaci byla korunovací hnutí politických a 

náboženských reforem v devatenáctém století. Tento reformní směr si také kladl za cíl řešení 
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problému zaostalosti, skoncování s ní a dosažení kapitalistické civilizace, z které by si 

vytvořil autoritativní rámec. A to i kdyby bylo toto myšlení rozpolcené mezi uvědoměním si 

rozdílu mezi vědeckým pokrokem na Západě a lpěním na islámském kulturním dědictví, 

v němž má své kořeny původní kultura, která čerpá své hodnoty a intelektuální strukturu 

z prvotních období islámu. 17 

Jestliže Chajruddín at-Túnisí, jak víme, kladl důraz na bezpodmínečné dodržování nařízení 

islámu a rozvoj správy proti administrativní prohnilosti, autoritě vládců a špatné hospodářské 

politice tak, aby to neodporovalo politickému a společenskému klimatu islámské ummy, 

najdeme jiné, kteří zdůrazňovali přerušení všech vazeb s minulostí, tj. přerušení vazeb 

s převládající kulturou, a to přes pevné spojení s tímto zdrojem autority. 

Zřejmě k nejdůležitějším charakteristickým znakům tuniského reformního myšlení patři jistá 

omezenost reformního hnutí historicky i v požadavcích, dále fakt, že se toto hnutí neopíralo o 

širokou lidovou základnu a soustředilo se na městské elity. To způsobilo, že tuniská vesnice 

nebyla do reforem zapojena, neboť ty se vyskytovaly ve velkých civilizačních centrech a 

společensky u vzdělaných a osvícených elit. Navíc se toto hnutí opíralo o francouzské 

politické reformní myšlení devatenáctého století a považovalo jej za autoritu a hodnotu pro 

porovnání mezi společenskými modely bez ohledu na strukturální rozdíly a odlišné 

společenské a politické zájmy tohoto kulturního vývoje. 

Jaký postoj k tomuto všemu zaujímá šejch ath-Thacálibí? Již jsme zmínili vznik nových 

reformních politických sil s odlišným ideologickým zaměřením, jinými úmysly a obsahovou 

náplní lišící se od všech ostatních. Tato společenská síla se opírala o profesní sdružení, 

salafíju a tradiční elity, jež byly poškozovány evropským kapitalismem, nadvládou bejů a 

jejich tyranií vůči pracujícím vrstvám. 

Ath-Thacálibí vydal svou první knihu roku 1905. Byla napsána francouzsky a jmenovala se 

"Svobodný duch koránu". Druhá kniha "Tunisko mučedníkem" byla také napsána 

francouzsky a vydána anonymně roku 1919. Kromě toho publikoval své články v tuniských a 

arabských novinách. Dále pak zmiňme jeho přednášky na katedře náboženství na univerzitě 

Ál al-Bajt v Bagdádu, které byly vydány v časopise Univerzita v letech 1926 až 1928 a jsou 

to: 

a) První díl, první ročník, 15. 3. 1926. Ath-Thacálibího první přednáška s názvem 

"Přednášky o islámské filosofii", ve které pojednává o islámu jako o reformním 

náboženství a náboženství změny, které bylo sesláno, aby poskytlo vedení celému 

lidstvu; z náboženství, která existovala na území Arabů před islámem, zmiňuje 

Sabejce a jejich náboženskou praxi, pohanství, slavné arabské modly a dualistické 

systémy manicheismus a mazdakismus. 
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b) Druhý díl, první ročník, 15. 4. 1926. Ath-Thacálibího druhá přednáška, ve které 

diskutuje problémy převtělování duší, atheismus, judaismus, věrouku Židů 

v arabských zemích a další doktríny. 

c) V šestém díle časopisu (červenec 1927) vydal přednášky o moudrosti legislativy a 

islámské filozofii. Pojednává v nich o islámském náboženství, filozofii Arabů, 

ovládnutí Arabů cizinci a jeho vlivu, jaký užitek čerpali Arabové od cizinců a dále 

náboženství Arabů. V moudrosti legislativy se věnuje předislámským Arabům, jejich 

společenským poměrům, potřebě náboženství, prorockému poslání Muhammada, 

islámskému náboženství, zákonům a náboženským předpisům, vývoji zákonů apod. 

d) Sedmý díl časopisu, 1. 9. 1927. V tomto díle publikoval dodatky ke svým přednáškám 

o islámské filozofii, tj. srovnání, Židé po zboření chrámu, mazdakovci a další. 

Zasluhuje zmínku, že ath-Thacálibí pokračoval v sepisování svých memoárů, jež mu v podobě 

týdenních dopisů otiskly pod pseudonymem káhirské noviny aš-Šúrá. 18 Kjeho důležitým 

knihám patří také "al-Kalima al-hásima" (Rozhodné slovo) z roku 1937, která se zabývá 

příčinami rozporů v Ústavní straně a pokouší se o usmíření. Poté se vyjádřil k rozporům mezi 

oběma křídly. Tato kniha vskutku odráží jeho stanoviska a způsob řešení vývoje poměrů 

prostřednictvím jeho reformního postoje. 

Na tomto místě bych rád zmínil, že se někteří spisovatelé a myslitelé shodují na tom, že ath

Thacálibí byl vůdce a bojovník proslulý na úrovni celého islámského světa. Někteří badatelé 19 

mu dokonce přičítají třetí místo mezi třemi obroditeli, kterým se podařilo probudit islámský 

svět a kteří položili základy svobodné obrodě a jsou to: Džamáluddín al-Afghání, 

Abdurrahmán al-Kawákibí a cAbdalcazíz ath-Thacálibí. Domnívám se, že témata, o kterých 

ath-Thacálibí pojednával v jejich nejednotnosti a rozmanitosti, můžeme shrnout do 

následujících ústředních bodů: 

Kromě osvobození Tuniska považuje za nutné také osvobodit a organizovat arabské 

hnutí; začít s unifikací programu školství ve všech arabských zemích. 

Považovat země Arabů za jednotný celek a Araba za obyvatele jakékoliv jeho části, ve 

které bude pobývat. 

Vytvořit pevná vědecká, hospodářská a politická pouta mezi arabskými regiony. 

Všemi prostředky čelit západnímu kolonialismu, usilovat o osvobození zemí Arabů a 

vytvoření jedné velké arabské země, která bude zahrnovat všechny arabské oblasti a 

oživí slávu Arabů. 

Ath-Thacálibího vlastenecké přesvědčení není pouhou láskou k vlasti a přáním zachránit ji. 

Podobá se citu, který ovládá duše jednotlivců, ale tento jeho cit pramení v hluboké znalosti 

historie jeho země a v silném pocitu, že má právo na svobodu a nezávislost. Domnívá se, že to 

bude vždy spjato s příslušníky jeho národa. V tomto bodě vidí počátek cesty. Realisticky 
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studoval hospodářství země, její sociální poměry, podporou národního hospodářství se snažil 

odvrátit útoky Západu na bohatství země. Dále studoval intelektuální poměry země, morálku 

jejích příslušníků, uspořádání tříd a připravenost jejích institucí. Připravoval učence k pomoci 

nevědoucím a schopné na službu nemohoucím. Toto byl jeho způsob služby vlasti mající za 

cíl její obrodu ve všech směrech a podporu této obrody na základě náboženského přesvědčení 

a hospodářského, vědeckého a mravního systému. Neustále s úsměvem opakoval: "Rád 

vcházím do domů dveřmi."20 Tento krátký výmluvný výrok je mottem jeho politických 

metod. Nespěchá s činy a prací, pokud jí nepředchází důkladné prozkoumání a prostudování. 

Proto se jeho zájem neomezoval na sféru seriozní práce na náboženské reformě a na otázky 

týkající se myšlení, kultury a idžtihádu, ale zajímal se zvláště a specificky o politické myšlení, 

které mělo charakter, jehož znaky spatřujeme v reformním myšlení. Pokrokově vymezil 

politické myšlení, aniž by ztratilo náboženský a morální vliv, protože i když mezi jeho 

aktivitami převažovala politika, učinil islám předmětem svého myšlení a mantinelem 

vymezujícím jeho cestu před odchýlením se od kýženého cíle, jímž byla reforma poměrů jeho 

země a jejích obyvatel. Je tedy správné, aby nabylo čistě politického charakteru postaveného 

na organizovaném základě a vzdáleného jakýmkoli myšlenkám zakládajícím se na dojmech a 

aby přijalo formu školy či metody, do níž pronikají subjektivní východiska, takže chápe 

politický smysl ve všech jeho dimenzích. Tak je tomu ve všem, co napsal, zejména pak 

v knize "Rozhodné slovo" publikované v roce 1937, jež se bezpochyby podílela na 

vykrystalizování obecného politického směru, neboť zahrnovala intelektuální otázky týkající 

se jednoty věrouky, komplexnosti směřování a vyváženosti pohledu. 

Ath-Thacálibí odhodlaně vstoupil na politické bojiště a od mládí udržoval kontakty s jeho 

ostatními představiteli. Kritické podmínky země v oné době, následné krize, vyhoštění a jeho 

život v zahraničí měly značný vliv na vzplanutí jeho politických emocí a roznícení jeho 

nadšení pro osvobození a svobodu, a to ve velmi rané době. Toto vše bylo zárukou, že otevře 

své oči a prohlédne kolonialismus a jeho tragédie. 21 Začal se zabývat typy vlád a jakmile se 

usadil v nějaké zemi, vidíme, že využil každou trošku svobody, která mu byla poskytnuta, aby 

zaútočil na kolonialismus. Jeho články, které pod pseudonymem publikoval časopis Šúrá 

v Káhiře, jsou toho jen důkazem.22 Domníval se, že reforma a revoluce se nemohou vydat na 

cestu jedna bez druhé. Proto neponechal jedinou cestu, kterou shledával nejkratší a 

nejrychlejší pro realizaci svých nadějí, aniž by se jí vydal. A právě oblast politická byla 

jednou z oblastí, která byla v jeho pohledu spjata s tímto cílem. Od počátku chápal, že 

katastrofy, které postihují Tunisko a ostatní arabské země, přicházejí od těch, kteří byli 

vzděláni v náručí cizinců. Obvinění směřoval mimo jiné vůči cizí okupaci.23 Jeho výzva 

v Bagdádu byla rozšířením tohoto pohledu, na kterém se Tunisané shodovali, a který probudil 

myšlenkovou obrodu v zemi, jež předcházela obrodě politické, jejíž výzvy -jak jsme dříve 

zmínili - nalezneme v ath-Thacálibího francouzsky psané knize "Tunisko mučedníkem" a 

také v metodě Ústavní strany, v jejímž čele stál. Stavěl se na odpor heretickým novotám 
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proniknuvším do islámu, bojoval proti zkaženosti víry a podílel se na formování 

společenského života, různých humanitárních, intelektuálních a hospodářských programů, a to 

vše vedle osvobozenecké politiky, kterou bojoval proti francouzskému kolonialismu. V tomto 

ohledu bojoval proti propagátorům podřízení se a westemizace a usiloval o zdůraznění 

arabské identity, která spočívá v pevnosti nového živoucího pocitu, jemuž je drahá 

myšlenková, sociální, politická a ekonomická nezávislost. 24 

Pokud řekneme, že politický směr nové salafíje se nachází v jejím obecném rámci, pak jsou 

salafíja a vlastenectví neoddělitelné. Zdá se, že politický charakter je charakteristickou 

formou pro myšlení ath-Thacálibího. On se domnívá, že salafíja ve své nové podobě 

pojednává o lidských stránkách kvůli společenské reformě a používá ji za měřítko obecného 

blaha. To vyžaduje "opravdovou metodu, již diktuje realita arabské ummy vždy a všude"?5 

Jejím záměrem je posílení arabského a islámského bratrství a "spojuje vlasteneckou práci a 

reformní výzvy".26 

Někteří badatelé se domnívají,27 že ath-Thacálibí byl společenským reformátorem a část 

náboženské a společenské obrody ummy přijala jeho názory, sdílela jeho pocity a převládá 

v ní znalost jeho myšlenek. Také zde shledáváme, že ath-Thacálibí věřil, že Arabové 

zaostávají v plnění svých úkolů, v ochraně bezpečí, a kvůli tomu u nich převažují společenské 

neduhy. A tak se Evropa s nimi pustila do boje o suverenitu. Ath-Thacálibí neustále opakoval, 

že Tunisko je částí arabské ummy a Egypt je sídlem výzvy a boje. Z něj získávají reformátoři 

v Tunisku podněty a na základě jeho přfkladu pak vedou svůj boj?8 

Ath-Thacálibí šířil své výzvy ke svobodě a bojoval s kolonizátory, aby přemožené národy 

získaly svá práva. Nabádal příslušníky pokořených národů, aby se zasazovali o své právo 

zakládat užitečné instituce. Bylo potřeba, aby tato výzva vycházela z principu, který ji 

zkombinuje s plánem na sjednocení směřujícím k ideálnímu cíli. Ath-Thacálibí v mnohých 

svých článcích, které byly publikovány v novinách, zejména pak v káhirských novinách, 

navrhl tzv. "arabskou cestu",29 kterou navrhl s cílem obrody a osvobození Arabů. Shledal, že 

tuniská žurnalistika po dlouhou dobu byla postižena nečinnostf a to mělo negativní dopad na 

myšlenkový vývoj, jenž stagnoval. 30 Ath-Thacálibího uvažování se kromě toho, co jsme již 

výše zmínili, vyznačovalo hloubkou, umírněností a originalitou, což se mimo jiné projevilo 

v jeho chápaní tureckého obrození. Domníval se, že Arabové jej musí následovat, neboť 

"nezávislé státy, které řídí jejich vlastní vzdělanci a myslitelé, jsou ty, které si zaslouží být 

napodobovány. Je vhodné osvojit si pokrok národů, které je předčí na cestě rozvoje civilizace. 

Radí, aby vyhledávali a vybírali užitečné zvyky."31 Ath-Thacálibí neustále a na každém místě, 

na které dorazil, vyzýval k obrození ducha arabského nacionalismu v Tunisku, povzbuzoval 

ke svobodě, odporu a sjednocení a tímto svým jednáním se stal jedním z představitelů 
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výzvy k arabské jednotě "a jedním z nástupců Džamáluddína ai-Afgháního v jeho revolučním 

myšlení a Abdarrahmána al-Kawákibího."32 

Nejdůležitější politické zásady, které šejch ath-Thacálibí adoptoval, jsou obsaženy v ideálním 

cíli jeho směřování, pracoval na nich a bojoval kvůli nim. Tyto zásady spočívají ve službě 

společnosti, vyzdvižení jejího postavení, sebepoznání, naplnění duchem obrany jejích práv a 

zároveň uskutečnění obecného blaha muslimů, což jim přinese dobro a prospěch, protože, jak 

je známo, pojem tohoto obecného blaha v islámu neznamená pouze užitek, kterého se dostane 

jednotlivcům nebo skupině v důsledku nějakého činu, ale vysoké morální normy jsou 

měřítkem tohoto obecného blaha a základem každého cíle v islámu. A islám dbá této 

skutečnosti a ukazuje, že měřítkem jakéhokoli prospěchu je tvoření postavené na základě 

práce směřující k nejvyššímu cíli, jež je konečným cílem člověka v životě a jeho práci. Na 

základě tohoto pochopil, že moc musí být nezbytně vystavěna na morálních kritériích, které 

jsou její základní podmínkou, neboť je cestou k uskutečnění sociální spravedlnosti, solidarity 

a budování honosného sídla civilizace. Je kuriózní, že někteří lidé v jeho řeči zaznamenali 

omyly ohledně otázek sporu mezi druhy Proroka Muhammada, světců a konání božích 

zázraků, a šířili je dál tím či oním způsobem, až se to doneslo k sluchu vládců, kteří se obávali 

o status quo své vlády ze strany liberálů. Proti ath-Thacálibímu se vytvořilo extremistické 

myšlenkové hnutí a byly proti němu vzneseny soudní žaloby. V soudní síni proběhl historický 

soudní proces. Davy lidí pozorovaly obžalovaného při jeho příchodu a odchodu ze soudu, 

který jej napadal svými rozhodnutími a urážkami. Ath-Thacálibí byl odsouzen k vězení a 

v tom se projevila odlišnost nového myšlenkového proudu. Mnoho lidí s ním soucítilo a tím 

se posílilo reformní hnutí.33 Nejen to. Ath-Thacálibí měl kontakty se socialistickým hnutím ve 

Francii a to začalo pomáhat proudu islámského myšlenkového rozvoje, což vedlo k založení 

poboček socialistického hnutí v Tunisku a vydávání novin se socialistickým zaměřením. Jak 

je známo, ath-Thacálibí je iniciativně podporoval a nechal se jimi povzbuzovat. Také se 

přikláněl k postojům svobodných francouzských socialistů,34 kteří měli ve svých článcích 

tendenci být spravedliví vůči islámu a islámské civilizaci a považovat práva islámských 

národů za součást lidských práv. 

Svobodné tendence šejcha ath-Thacálibího při představách o islámu a rozebírání jeho principů 

byly v souladu s těmito výzvami. Vzhledem k tomu, že ath-Thacálibí neovládal francouzštinu, 

využíval ke svému čtení, korespondenci a konverzacím pomoci svých muslimských kolegů, 

kteří ji umčli.35 Tímto sklonem jeho vlastenectví a islámského reformní myšlení k socialismu, 

byly vytvořeny důvody pro harmonický vztah s tuniskou mladou generací vzdělanou 

v arabské kultuře, jež se tehdy zapojila do politického hnutí a vydávala- jak známo- list al

Túnisí. V jejím čele stál vůdce c Alí Bášá Háníja. 
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Ath-Thacálibího proslovy na veřejných i soukromých sezeních se vždy točily kolem osy 

záležitostí arabské a islámské vlasti, její politiky, svobody, osvobození a spiknutí západních 

kolonizátorů proti Arabům a muslimům. Dále pak se jeho proslovy zabývaly sionismem, 

jehož nárůst varoval před zvýšeným přistěhovalectvím Židů do Palestiny. Zabýval se také 

situací Arabů a muslimů, jejich náboženským, vědeckým a společenským život.36 Domníval 

se, že je nutné obrodit zejména náboženský život, kde převažovaly nepřípustné novoty, 

pověry a súfijské představy, které ovládaly myšlení, zeslabovaly vůli a byly podle jeho názoru 

důležitou příčinou rozkladu země a moci a významnou měrou přispěly k jednoduchosti 

podmanění arabských a muslimských zemí Západem. Tímto způsobem se projevuje jeho 

aktivní účast na pozvednutí společnosti. Tato činnost nebyla omezena teritoriálně, ale 

překračovala hranice, neboť pro ath-Thacálibího bylo budování státu konečným cílem. Tyto 

jeho pocity vzrůstaly zejména v posledních letech, až dosáhly meze, kdy věnoval veškeré své 

úsilí tomuto cíli doma i v zahraničí. To potvrzují i jeho výzvy k myšlence islámské 

solidarity. 37 Jeho konání odráží míru jeho touhy po jednotě a aspirací na obsažnější a širší 

islámský prostor. 

To, co spojovalo al-Afgháního a ath-Thacálibího, bylo přání toho nejlepšího pro Východ a 

arabskou civilizaci a onen posvátný neklid, který přiměl člověka vydat se na cestu za 

nejvyššími ideály. Vidíme, že se žádný z nich neusadil v některé ze zemí Východu nebo 

Západu, aby ho události nepřiměly odejít. A on bezpochyby odchází a opakuje proslavený al

Afgháního výrok "Lev má sílu kdekoliv".38 V roce 1926 se ath-Thacálibí v Egyptě účastnil 

konference o chalíťátu a považoval ji za symbol solidarity, živoucí pří'klad jednoty a impuls 

k úspěchu co nejsilnějších otevřených kontaktů a vztahů, daleko od slabého nacionalismu?9 

Domníval se, že je potřeba navrátit se k přirozenosti věcí a charakteru muslimů, kteří jsou 

hodni vytvářet historii a politickou a hospodářskou nezávislost. Toho je přirozeně možné 

dosáhnout pouze v jednotě, i kdyby si každý zachoval svou politickou nezávislost.40 Je 

důležité, aby spojení existovalo na úrovni islámského světa. Prvním krokem, který je na této 

cestě nutné přijmout, je nahradit pozitivní právo41 a přimět muslimy, aby se zajímali o příčiny 

síly a další záležitosti, které jsou zahrnuty v jeho všeobsažném pohledu, zabývajícím se 

obecně problémy muslimů a islámu. 

Z jeho pohledu na arabskou jednotu můžeme vyvodit, že ji považuje za jádro islámské jednoty 

a soustředěnost na toto jemné chápání je zárukou, že se dostane ze spleti, do které upadlo 

mnoho dalších, kteří se vydali tímto směrem, ponořili se do tohoto diskurzu a o kterých se 

domnívá, že měli v zásadě nedostatek správných představ o přirozenosti věcí a jejich mezích, 

nernluvě o nepochopení přirozenosti islámu a jeho poselství pro život, který se soustředí na 

sjednocení cílů a prostředků.42 V tomto názoru se shoduje s al-Afgháním. Arabská jednota je 

cílem sama o sobě a její podmínkou je islámská jednota. Zh'ká se uměle vytvořeného rozporu 
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mezi pojmy arabská umma a islámská umma a vztah mezi těmito dvěma považuje za 

vzájemně podmíněný. 

Je-li to chápáno takto, je nastolení jakéhokoli vztahu mezi nimi nezákonné, již nebylo potřeba 

jej dokazovat. Arabství teď neznamená odtažení se od problémů islámského světa nebo 

zanevření na náboženský odkaz, ale představuje ukázání síly a pýchy muslimů, zvýraznění 

jejich charakterových vlastností spočívajících v bratrství a solidaritě, což jsou jejich vůbec 

nejvýraznější rysy. Ale to neznamená, jak se nám může zdát, zejména podle knihy Túnis, al

lahfda, že pro ath-Thacálibího pojmy umma a nacionalismus nejsou dostatečně jasné. Také to 

neznamená, že by tento pojem byl jasný u ostatních spisovatelů tohoto období, neboť pojmy 

se u nich promíchávají a velmi často pojem umma znamená: islámská umma, arabská umma a 

tuniská umma. Ath-Thacálibí tyto pojmy přesně nevymezuje, podobně jako tomu je u Šakfba 

al-Arslána, Muhammada Abda nebo Rašída Ridá.43 Ale nabyl jsem dojmu. že u všech 

zmíněných nabývá výraz umma významu islámská umma a když toto slovo používají v jiném 

kontextu. tak jím myslí lid. Domnívám se, že se u nich mísí do velké míry jazyk a 

nacionalismus. Jejich láska k jazyku je láskou k nacionalismu a původu. Jejich láska k jazyku 

je láskou k uctívání Boha, protože koránské zjevení bylo proneseno tímto jazykem a ten 

uchránil Araby před vymizením. 

Ve skutečnosti je bitva šejcha ath-Thacálibího bojem o arabský jazyk. Kolonialismus naléhal 

v celém arabském Maghribu na vykořenění arabského jazyka a cíl tohoto jednání je jasný: 

zpřetrhat pouta tuniského člověka s nacionalismem a odkazem, zničit jeho osobitost, která je 

mentálně a vlastenecky spojena s islámem, jenž je pramenem kultury; zbořit část jeho 

civilizace snahami o zevšednění a rozšíření kultury kolonizátorů, v jejím reakčním chápání 

coby ideologické koncepce, jež odráží touhu a ambice uchovat si svůj vliv, který se šíří skrze 

vzdělání. Tato situace nepochybně vyžaduje citlivé uvědomění si těchto plánů. Shledáváme, 

že ath-Thacálibí se soustředí na vytváření pevných vědeckých svazků mezi arabskými zeměmi 

a používá teoretickou metodu spjatou s řetězcem fází reformní práce a literární obrody. Ve 

své výzvě nabádal,44 aby se tato výzva navracela k zásadám, které byly vytvořeny 

v součinnosti s plánem sjednocení a směřováním k ideálnímu cíli. Toho je možné dosáhnout 

pouze skrze noviny a časopisy, protože právě ony jsou jazykem výzvy, studnicí myšlenek, 

pramenem nasměrování, jazykem moudrého vedení, jehož přfkazy noviny plní. O tento 

program se ath-Thacálibí opíral, když v roce 1921 zakládal časopis al-Fadžr (Úsvit), v jehož 

úvodním článku vyložil metody tohoto programu, které neustále zachovával.45 

Víme, že rozpory mezi šejchem al-Afgháním a Muhammadem Abdem ve vyostřily. Prvnf 

odmítal jakékoli příměří s těmi, kdo jsou u moci, pokud akceptovali kolonialismus, a 

spolupráci s cizinci považoval za chybu, zatímco šejch Muhammad Abdo považoval klidné 

misie přijímající status quo za cestu k osvobození. Al-Afghání se domníval, že úsilí a snaha 
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probouzí národ a duše se ve svém žáru očišťují od nánosů nečistot reality a ten, kdo si s touto 

realitou podává ruku s ní začne být spokojen, poddá se jí a nezbude mu síla, aby s ní bojoval 

ani myšlením. Myšlení je projevem střetu, nebrzdí jej. Ath-Thacálibí byl představitelem 

tohoto myšlenkového směru v Tunisku.46 Tímto způsobem můžeme pochopit jeho postoj na 

první schůzi, která se konala v březnu roku 1919,47 a jeho vedení fanatiků, kteří požadovali 

pro Tunisko ústavu, demokratický režim a přikláněli se k jakémukoli způsobu dosažení těchto 

cílů. Jak se zdá, zajímali se o použití propagandistických prostředků v Tunisku i v zahraničí. 

V roce 1933 se stala členy správní rady strany skupina mladých Tunisanů, kteří dokončili své 

vzdělání v zahraničí. Krátce na to se tato skupina mladých pokusila kritizovat metody 

vlasteneckého boje a vznikly hluboké rozpory, které hnutí roztříštily. Tato nová skupina se 

pokusila o odtržení od zbytku starých členů a snažila se vést si stranu způsobem, který jim 

vyhovoval.48 Tento rozkol nepochybně vedl ke vzniku velkých trhlin ve vlastenecké frontě a 

velká část veřejného mínění se přiklonila k nové skupině, poté co převzala na svá bedra 

dodržování programu, který za sebou zanechal šejch ath-Thacálibí, než byl vyhoštěn. 

Zaměřoval se na neuznání protektorátních smluv a úsilí o získání nezávislosti země. Ve 

skutečnosti odrážely rozpory ve straně odlišnost třídní příslušnosti jejích členů a hluboké 

vnitřní rozpory. 

Opozice, v jejímž čele stanuli mladí lidé vzdělaní v Evropě a ovlivnění evropskými 

společenskými a politickými zásadami, začala obviňovat vůdce strany z neschopnosti 

organizace lidového hnutí a reorganizace strany tak, aby se mohla stát schopnou boje a vedení 

lidového hnutí. Opozice také kritizovala skutečnost, že se stará islámská společnost stala 

nejvyšším ideálem a že se oficiální vedení snažilo o uchovávání tradičního islámského 

způsobu života, aniž by bralo v potaz skutečné změny, kterými Tunisko prošlo. Tato nová 

skupina požadovala prolnutí mezi vlasteneckým hnutím za osvobození a bojem za 

společenské a hospodářské požadavky lidu. Opozici, která se opírala o vlastenecky smýšlející 

vzdělance a novou střední třídu, se podařilo rozšířit svůj vliv na rolníky a část pracující vrstvy 

a sjednotit tyto síly v boji proti kolonialismu. Jak je známo, tyto síly se soustředily kolem 

redakční rady novin L 'action tunisienne a podařilo se jim vytvořit společný program, který 

zahrnoval několik sociálních a hospodářských požadavků. Nejvýraznějším představitelem této 

skupiny byl Habib Bourguiba. Rozpory v programové linii, taktice a způsobech boje se 

prohloubily do té míry, že udržení jednoty strany začalo být nemožné. Tato nová skupina se 

vzdala podílu na vedení strany a v březnu 1934 uspořádala v paláci Baní Hilál konferenci, 

radikálně změnila organizaci strany, zvolila nové vedení a přijala jasnou linii rozšíření 

národního osvobozeneckého hnutí za použití všech prostředků a metod lidového politického 

boje. Staré vedení, které se odmítlo podřídit rozhodnutím zmíněné konference, udržovalo 

starou strukturu a taktiku hnutí a v dubnu 1934 uspořádalo konferenci pro své příznivce, čímž 

dovršilo rozdělení Ústavní strany.49 
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Ve skutečnosti šejch ath-Thacálibí na jedné straně stále ignoroval stávající situaci vzájemných 

výpadů a propagandistické války mezi různými frakcemi a na straně druhé skutečnost, že byl 

vzdálen těmto událostem, způsobila, že mohl jen velmi mlhavě vidět, co se opravdu děje. Jak 

u něj bylo zvykem a podle metod, kterých se v životě držel, v době před přijetím určitého 

rozhodnutí byl trpělivý a pečlivě danou situaci prostudoval. Zdůrazňoval své odhodlání po 

svém návratu přímo prozkoumat postoje soupeřících stran. Domníval se, že jeho návrat do 

Tuniska bude znamenat konec rozporů a že všichni budou znovu pracovat v jednotě pod jeho 

vedením. 5° Proto také posílal své instrukce zdůrazňující vyvarování se násilným reakcím. Obě 

dvě strany se snažily šejcha ath-Thacálibího uspokojit. Jeho stanovisko bylo jasné, když 

všechny ujišťoval, že "záležitosti vlasti v nejvyšší možné míře vyžadují vzájemnou pomoc a 

jednotu, nikoliv štěpení a rozkol" a že "tuniský lid v těchto zasmušilých dnech potřebuje být 

jednotný, aby mohl čelit kolonialismu, který skličuje zemi".51 

Šejch ath-Thacálibí se vrátil do Tuniska 8. 7. 1937; rozhodl se spojit se členy strany a poznat 

stav věcí, i přes mnohé překážky, které se jej snažily zbrzdit a zabránit mu ve spojení 

s ostatními. Zdá se, že to bylo organizované úsilí,52 a byl vystaven útokům. Dospěl 

k následujícím závěrům o některých skutečnostech: 

Bourguibova skupina trvala na rozdělení, i kdyby to vedlo k neštěstí ummy, ohrožení 

její jednoty či roznícení občanské války. 

Francouzské úřady podporovaly tuto skupinu, což se projevilo v chování policie při 

vypuknutí rozporů mezi oběma stranami. 

Šejch ath-Thacálibí nestál v popředí, byl dokonce ohrožen. Na řešení nesnází nenašel 

lék, pouze naprostou upřímnost k lidu o všech podrobnostech událostí. Říká: "Přišel 

jsem, jen abych vás zachránil a vedl vás k osvobození, které, vám podobné islámské 

národy pochopili. Toto je má vztažená ruka k vám, jež si s vámi potřásá."53 

Můžeme říci, že jsme se v této kapitole pokusili o vymezení myšlenkového, politického a 

společenského přínostu šejcha ath-Thacálibího, a to skrze jeho nový seriozní pohled, jenž si 

utvářel na základě mnohých skutečností a jehož prostřednictvím zdůraznil mnoho záležitostí a 

pravd. Přední místo mezi nimi zaujímá jeho vztah k islámu, který je neustálou a neutuchající 

autoritou pro reformy, protože má vliv na pocity a je spojen s národním a humanitním 

cítěním. Pochopil, také, že umma potřebuje tuto autoritu pro své myšlení a chování a že se 

stupňuje v průběhu fází boje, do kterého je potřeba se pustit. 
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IV. KAPITOLA 

ISLÁM A MUSLIMOVÉ V MYŠLENÍ KADDÁFÍHO 

Problém vztahu politiky a islámu zaměstnává badatele již dlouhou dobu. O proud, který 

přinesl v této otázce zvýšené napětí, se nepochybně zajímaly mnohé, zvláště západní, kruhy 

již od vypuknutí íránské revoluce v roce 1979, kdy se objevily desítky článků v nejrůznějším 

aktivistickém tisku a vyšel obdobný počet knižních titulů. Přestože většině této produkce vládl 

líbivý a někdy senzacechtivý publicistický styl, který ze všeho dělá průmysl, uvědomil jsem si 

díky jejímu rozsahu a velkému zájmu a zaujetí všech možných sdělovacích 

prostředků v evropských zemích, které se zaměřily zvláště na otázkou islámu a islámského 

extremismu, a díky zájmu o vůdce islámského světa, jejich názory a politickou orientaci, že 

přede mnou stojí úkol objasnit situaci a napsat pojednání o vůdci světového islámského 

vedení Kaddáfím a o jeho názorech na otázky týkající se islámu a muslimů, a to objektivním 

způsobem vzdáleným líbivosti, senzacechtivosti a fanatické zaujatosti. V této kapitole 

věnované Kaddáfího pojetí islámu a muslimů bych rád podal jasný obraz, který vysvětlí tento 

jev [politický islám], objasní mechanismus jeho vývoje a pokusí se vykreslit vztah mezi 

islámem a politikou v rozsahu, jak se tento vztah formoval po celou dobu libyjské zkušenosti. 

Jak jistě víte, vývoj tohoto vztahu začíná vítěznou revolucí roku 1969. 

Na badatele s dostatečným vhledem a zkušeností stále čeká úkol ponořit se do historie 

islámské politiky a politického islámu v jeho historické praxi- staré i současné, a to zejména 

v době, kdy se rozněcuje zápas, neřku-li povyk, kolem islámské cesty, v níž někteří vidí volbu 

civilizační a další se domnívají, že je to volba osudově nutná ve chvíli, kdy jíž byly 

vyzkoušeny všechny "importované" systémy a prokázalo se jejich naprosté selhání. Nicméně 

výraz islámská cesta stále zůstává vágní a obskurní do té míry, že z něj jasně nevyplývá obsah 

tohoto civilizačního projektu, který hlásají propagátoři islámské cesty patřící k různým 

proudům a orientacím. Zde se nám však nedostává prostor pro kritické studium tezí o tom či 

onom současném islámském hnutí či proudu. Naším záměrem je zde poukázat na nedostatek 

studií o dějinách islámské politiky a proudů napsaných z pohledu a metodou sociologie, a 

proto toto téma stále zůstává naléhavou výzvou pro zainteresované badatele. 

Metoda, jíž jsem se snažil postupovat, spočívá v retrospekci myšlenkových směrů a 

politických jevů k jejich počátkům a společenskému kontextu, čímž mám na mysli sledování 

názorových proudů a politických jevů k jejich kořenům v sociálním a ekonomickém systému 

a jeho různých společenských silách. Fakt, že si naší otázku pokládáme tímto způsobem, 

pouze dokládá, že je jedním z projevů základního společenského boje o náboženství samotné, 

probíhajícího mezi zápasícími silami společenských vrstev. 
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Kaddáfí si ve své vizi dějin uvědomil důležitost této otázky a realitu i hlavní motivy velkého 

boje, který se kolem ní odehrává, a proto usiluje o probuzení islámské obce - ummy a její 

osvětu o skutečném smyslu její existence a snaží se obrátit pozornost obce k rizikům, která ji 

obklopují. Nejdůležitější je upevnění pozic pravého islámu ve všech aspektech života ummy 

a vytvoření živého vzoru džamáhíríje tak, aby byla obci ph1dadem. 

Revoluce jsou ve svých příčinách i důsledcích mezinárodní události. Jestliže se revoluce 

podílely na utváření současného světa celkově stejnou měrou jako válka, nacionalistické hnutí 

nebo ekonomické změny, tak ve třetím světě byl vliv revoluce jedním z hlavních formujících 

procesů v poválečné době. V této době zažilo mnoho zemí světa politické vření, které mělo ze 

společenského hlediska revoluční charakter, vření, při němž byla změna politického systému 

doprovázena radikální společenskou a ideologickou proměnou, vysokou měrou lidové 

angažovanosti a prudkým bojem mezi antagonistickými silami. Mnohá z těchto hnutí byla 

přímo svázána s výzvou koloniální moci nebo směřovala proti zvenku implantovaným 

režimům či vládám, které se vzdaly přímé koloniální nadvládě. 

Ale všechny tyto revoluce měly internacionální charakter i vzhledem k tomu, že byly částečně 

namířeny proti některé z forem cizí nadvlády či závislosti a nově ustavený stát začal používat 

nacionalismus jako prostředek k mobilizaci obyvatel a rozšiřovat ve větší míře svou 

suverenitu nad vlastním územím. Každá z těchto revolucí měla i mezinárodní ohlas, protože 

začala zvěstovat své nové myšlenky, hledat spojence v zahraničí a vzbuzovat tak neklid 

velmocí, které ji prohlašovaly za nepřátelskou. 1 

Jako důsledek šíření těchto změn se v sedmdesátých letech objevilo nevídané množství 

myšlenek a názorů, které dosud neměly v širším islámském politickém hnutí obdoby. Toto 

hnutí přineslo nové myšlenky islámských myslitelů a vůdců, mezi nimi také Mu'ammara 

Kaddáfího. Kaddáfím vypracovaná "třetí světová teorie", která odráží touhu libyjského lidu 

po radikální změně vládnoucích společenských poměrů, vzbudila přirozeně velký zájem. Její 

ambice a cíle vycházejí z posvátných islámských principů.2 

V roce 1973 vyšla kniha nesoucí název Třetí světová teorie, posvátná teorie islámu a lidová 

revoluce v Libyi, 3 která je důkazem toho, že zmíněná teorie se zakládá na islámu, libY.iském 

nacionalismu a socialismu. Všechny dimenze třetí světové teorie se jasně promítají ve třech 

oddílech Zelené knihy vydané v Libyi.4 

V první kapitole staví Zelená kniha do opozice "pravou" demokracii a všechny ostatní ve 

světě vládnoucí politické systémy. Nespokojí se s vyhlášením moci "všech členů společnosti", 

nýbrž se pokouší navrhnout novou strukturu moci. Tato nová architektura moci v základech 

spočívá na lidových kongresech a lidových komisích. "Lidové kongresy a lidové komise 
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nejsou dílem fantazie, jsou do jisté míry plodem univerzálního lidského myšlení, které 

obsáhlo všechny pokusy člověka o vybudování demokracie. "5 

Není pochyb, že svou roli zde hrála stará islámská tradice. Kaddáfí na obecné rovině objasnil, 

jak se při zakládaní lidových kongresů uplatňuje islámský princip porady šúrá. Zároveň 

však vidíme. že v některých otázkách hrají lokální kmenové tradice roli neméně důležitou než 

tradice islámské a někdy je dokonce převyšují. Kaddáfí přiznává, že jeho představy mají svůj 

původ v historicky starších modelech demokracie "v předkoloniální minulosti Východu," 

čímž myslí v prvé řadě různé formy rodově-kmenové demokracie, zatímco kořeny evropské 

demokracie mají původ v řecké otrokářské demokracii.6 Kaddáfí neskrývá, že s rostoucí 

komplexností politické moci se ve větší míře realizují kmenové principy, protože žádný 

národ, ať už je jakýkoli. nedokáže zapojit do diskuse o svých politických záležitostech a do 

jejich studia a řešení celou společnost, což v minulostí vedlo k vymření historických 

demokratických systémů. 

Vůdce Kaddáfí jako autor Zelené knihy zdůrazňuje, že režim "skutečné demokracie" musí být 

uspořádán "praxí a přirozenými zvyky", mezi něž patří ústava a další pozitivní zákony 

s výjimkou islámské legislativy a toho, co islámské právo prakticky zahrnulo ze zbytků 

zvykového práva. Při srovnání kmenové samosprávy s politickými systémy třídní společnosti 

dospívá Kaddáfí k tomu, že, pokud je národ tvořen skupinou kmenů, reprezentuje "kmenový 

systém" zájmy nejširších vrstev obyvatelstva.7 Skutečnost, že představy kmenové demokracie 

měly vliv na strukturu moci navrženou vůdcem revoluce Kaddáfím, je nepochybná věc. 

"Džamáhírijské uspořádání" odráží specifika libyjské společnosti, která se vyznačuje poměrně 

malými třídními rozdíly, a to se také odráží ve třetí světové teorii. Socialismus je v Zelené 

knize definován tak, že ve výrobní společnosti jsou všichni lidé společníky ve výrobě a nejsou 

otroky zaměstnavatele, to znamená, že jsou společníci pobírající mzdu. Neexistuje dělník, 

námezdní síla a zaměstnavatel, ale lidé jsou společníci ve výrobě a podílníci na zisku. Kaddáfí 

připomíná, že jsme socialisty v mezích, které předepisuje Korán, "protože jsme v první řadě 

muslimové".8 Socialismus se stal součástí libyjské společnosti hlavně v oblasti socio

ekonomických vztahů a je dáván do opozice proti kapitalismu a komunismu. 

POLITIZACE ISLÁMU 

Kaddáfí si jako vůdce revoluce uvědomil, že islámský svět má v ruce klíč ke světovému míru 

a že cesta, kterou se islámský svět vydá, bude mít rozhodující vliv na budoucí podobu světa. 

Proto volal po probuzení islámské obce a vyzýval k osvětě o skutečnostech její existence.9 

Chceme-li na tomto místě hovořit o náboženství, pak tím nemyslíme dogma a krédo, ani víru 

či religiozitu, tzn. nitemý duchovní a citový vztah člověka k tomu, co považuje za posvátné a 
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absolutní, vztah, který vytváří jeho specifické vědomí o vesmíru, přírodě a společnosti. My 

máme na mysli praktické a relativní projevy tohoto vztahu v různých podobách 

společenského vědomí a praxe, zvláště v oblasti moci a společenského uspořádání, 

"vyzývejte k politizování islámu a snažte se uvést jej v soulad s našimi politickými poměry 

tak, aby se národy vyznávající islám vzájemně obohacovaly."10 

Činit předěl mezí náboženským přesvědčením a náboženskou praxi, JlZ se projevuje, by 

nebylo správné, neboť k těmto praktickým projevům dochází ve jménu příslušného učení a 

v rámci jeho koncepcí a hodnot. Stejně jako existují různé politiky, existují různé náboženské 

postoje. Tak jako existovaly politické praktiky, kterými se projevovala vládnoucí despotická a 

autokratická moc, existovaly také praktiky náboženské, které podporovaly tuto moc a 

ospravedlňovaly její politiku, či dokonce měly přímý podíl na moci samotné. Byly zde však i 

náboženské proudy, které se této moci postavily, odmítly její legitimitu a byly tak 

východiskem k zformování jiného centra moci, "protože islám je matkou teorií."11 

VYMEZENÍ TŘÍ FOREM NÁBOŽENSKÉ PRAXE [ve vztahu k politice] 

Jako první uvedeme ten případ, kdy je náboženská praxe oporou vládnoucí politické moci, a 

to tím, že jí dodává duchovní a morální důvěryhodnost a legitimitu, ospravedlňuje její 

počínaní, podílí se na vytváření její ideologie, přičemž se někdy opírá o specifický 

symbolický výklad náboženských textů a jindy o doslovné lpění na těchto spisech. Takovou 

praxi plukovník Kaddáfí ve svých úvahách odmítá. Dle jeho názoru je nutné vrátit se 

k "islámu v jeho původní podobě, tak jak byl seslán od Boha."12 

Druhý způsob vyjadřuje utrpení pozemského světa tím, že vzhlíží a upíná se k nadějím na 

štěstí na onom světě. Tento postoj vyžaduje podřízenost vůči stávajícím poměrům, ať jsou 

jakkoli tyranské, takže i když obsahuje prvky morálního odmítnutí panujících poměrů, je 

faktickým rozvinutím dříve zmíněného prvního typu náboženského chování. 

Třetím typem náboženské praxe je postoj revoluční, který se bouří proti vládnoucím 

tyranským a autoritářským poměrům. Je nutné poukázat na to, že tyto tři formy náboženské 

praxe se často prolínají, ba dokonce není nic častějšího, než že se revolucionářský postoj 

obrátil ve svůj konzervativní a legitimistický opak. Prvotní islám jakožto univerzální 

filozofická vize a sociálně-reformní hnutí byl ve své původní praxi revoluční, ale později, jak 

výstižně poznamenal lbn Chaldún, se islámská vláda změnila v "přílaou vládu". Přesto 

v průběhu arabsko-islámských dějin povstala mnohá sociální hnutí v odporu, vzpouře a 

revoluci, ať už, to bylo na intelektuální úrovni nebo v praktické rovině. V současné době 

můžeme v islámské náboženské praxi rozlišit různé politicky orientované proudy 

fundamentalistického charakteru či osvícené racionální islámské proudy usilující o změnu a 

pokrok. 
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Co máme na mysli termínem politický islám? Je to každý pokus o zapojení náboženství do 

profánních interakcí jednotlivců i skupin, což odvádí islám od jeho bytí univerzáliemi bez 

ohledu na jednotliviny. V moderní době je to ztělesněno myšlenkou "náboženského státu." 

Velká džamáhíríja pokračuje v budování vzorové islámské společnosti, aby sloužila jako vzor 

pro ostatní islámské národy a veškeré národy na Zemi, neboť své základní elementy čerpá 

z posledního Božího zjevení seslaného lidem. 13 Džamáhírijský systém a jeho politická opora 

v džamáhíríji spočívá v aplikaci Božího výroku: "a nařídil jim, aby se vzájemně radili." Jak to 

vypadá v praxi? 

V říjnu roku 1979 se v Benghází konalo mezinárodní vědecké sympózium věnované diskusi o 

Zelené knize. V průběhu tohoto sympózia potvrdila většina politologů, kteří na fóru 

vystoupili, realističnost uskutečnění této politické teorie, 14 zvláště její části týkající se 

budování státu. Všichni se shodli na tom, že je řeč o jednom z nejryzejších pokusů o nastolení 

nové cesty společenského rozvoje, která je odlišná od cesty Západu a dovoluje Libyi účastnit 

se boje za nezávislost a demokracii. Jediným řešením pro společnost je splynutí s přirozenou 

základnou. kterou pro každý národ představuje náboženství, tak, aby byl v souladu faktor 

společenský a faktor náboženský, což přinese harmonii a stabilitu života skupin, které potom 

budou zdravým způsobem sílit a růst. 15 

Socialismus je v Libyi považován za základ ekonomické stránky třetí světové teorie. Pokud 

jde o džamáhíríji, ta je základem politické stránky této teorie a znamená přímou demokracii, 

tedy přístup širokých mas k moci, aby mohly samy určovat svůj osud a přijímat rozhodnutí, 

která jim budou sloužit, a to bez poslanců a zastupitelů, neboť moc patří lidu a nikomu než 

lidu. Společenská složka třetí světové teorie spočívá v ideologii založené na nacionalismu: 

"výzva k arabskému nacionalismu není v rozporu s výzvou k islámu, je to otázka pravdy.'d 6 

Společenský ideál Kaddáfiho vůdce a myslitele - spočívá v rozkvětu libyjského lidu, což se 

uskutečňuje na základě rovného společenského postavení a materiální situace všech členů 

společnosti. 17 Kaddáfí pohlíží na národ ze dvou úhlů: první je úhel politický a druhý je úhel 

islámský. Prvním pohledem se pokouší vysvětlit krystalizování národů a domnívá se. že 

společnost prochází různými etapami historického vývoje, a vznik všech současných 

sociálních pout v Libyi - rodiny, kmene a národa - spojuje se specifickými etapami vývoje. 

Prakticky je zde ovlivněn teorií, která říká, že vznik rodiny předcházel vzniku rodově

kmenového uspořádání. Přestože Kaddáfí pokládá formování národa za dlouhý historický 

proces, nespojuje ho s vývojem buržoazních vztahů. Podle jeho názoru se národ vyznačuje 

řadou rysů, které rodina i kmen postrádají. K těmto rysům patří společný osud. 18 Na 

nacionalismus pohlíží vůdce Kaddáfí jako na národní vědomí, které se vyvíjí spolu s národem. 

Termínem národ (umma) označuje každou příbuzenskou skupinu, jež sdílí společný 
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geografický prostor a dějiny. Národ je tedy každé lidské společenství, které se transformuje 

z důvodu sebeprosazení a osamostatnění se od svazků s jinou skupinou. 19 

Z této perspektivy nastolil Kaddáfí specifickým způsobem otázku vztahu mezi nacionalismem 

a náboženstvím, jinými slovy, obecnou otázku místa islámu ve třetí světové teorii. Podle 

Zelené knihy je náboženský faktor jediný, sílu jehož vlivu na společenský rozvoj lze 

srovnávat s faktorem nacionálním. Ačkoli národní pouto mohlo v některých případech narušit 

jednotný národní svazek, jindy dává vzniknout různým národním vazbám. Národní vazby se 

nakonec projeví jako nejsilnější, protože jsou skutečným a trvalým hybatelem dějin.20 

Národní vazby představují nejdůležitější prvek jednoty státu. Tento element vytváří nové 

obzory pro obecný rozvoj, zatímco působení ostatních faktorů se považuje za méně 

významné. Mu'amrnar Kaddáfí - vůdce a myslitel - se však vedle sekulárního přístupu 

k různým otázkám sociálně-ekonomické výstavby drží Koránu a je věrný zásadám a 

principům islámu, což je jeden z charakteristických rysů Zelené knihy. Věrnost islámu není 

pouhým vnějším znakem Zelené knihy, ale součástí její sociální psychologie, 

prostředkem k politické mobilizaci širokých mas a k objasnění politického modelu.21 Kaddáfí 

nevnímá islám pouze jako náboženství, ale také jako životní styl muslimů. s nímž se pojí 

různé kmenové tradice, zvyky a další představy o socialismu v Libyi. 

Kadddáfí, vůdce revoluce, zdůrazňuje. že islám je průvodcem v praktickém životě.22 Za 

ideálního stavu nepůsobí náboženské vazby "roztříštění" národa,23 ale naopak přispívají 

k procesu národní konsolidace mezi různými náboženskými komunitami. Potvrzuje také, že 

vyznávat náboženství je pro národ stavem přirozeným, a naopak absence náboženství 

představuje pro národ stav nepřirozený. 24 Kaddáfí zároveň pojednává o situaci, kdy národní a 

náboženské vazby nejsou ve shodě, a uznává, že nacionalismus a náboženství jsou dva 

rozdílné společenské koncepty. To je důkazem snah potvrdit všestrannost třetí světové teorie a 

její univerzální platnost pro všechny rozvojové země. danou tím, že se tato teorie v podstatě 

opírá o islám.25 Zmínku zasluhuje skutečnost že národní pouto a příslušnost k islámu jsou 

často považovány za jednu věc. Není tedy náhodou, že Zelená kniha používá k označení 

islámské komunity pojmu umma [v jiném překladu národ].26 

Jak vůdce libyjské revoluce chápe vztah mezi nacionalismem a náboženstvím, jasně vyplývá 

z jeho výroku, že islám není s nacionalismem v rozporu.27 Nacionalismus je pouze výrazovým 

prostředkem islámu a nástrojem jeho propagace po celém světě. Zároveň u vůdce libyjské 

revoluce nacházíme myšlenku. že nacionalismus je vlastnost vrozená všem lidským 

společnostem a zkušenost, která časově předcházela náboženství v době, kdy lidé žili ve 

skupinách ještě před zjevením náboženství.28 Proto Korán zmiňuje nacionalismus, a právě 

proto se nacionalismus stal výrazovým prostředkem islámu. 
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Ve snaze posílit libyjskou revoluci a omezit jiné politické a ekonomické modely se Kaddáfí 

často odvolává na Korán, přičemž jeho projevy bývají bohaté na koránské súry29 a jeho 

příznivci prohlašují, že libyjská revoluce spočívá v obrození islámu a šíření jeho myšlenek.30 

Jediným pramenem pro tvorbu zákonů a norem, a to náboženských, společenských, 

intelektuálních i politických, musí být Korán. 31 Autor Kaddáfího biografie dokonce uvádí, že 

právě touha vzkřísit starou slávu islámu kvůli rozkvětu libyjské společnosti byla tím, co 

přimělo Kaddáfího postavit se do čela revoluce?2 V Libyi vládne islámské zákonodárství, 

které bylo roku 1977 schváleno jako základ státní legislativy Libyjským všeobecným lidovým 

kongresem. Všeobecný lidový kongres sdružuje všechny komise, lidové kongresy, veškeré 

svazy a různá profesní sdružení. Kaddáťí zůstává vůdcem zářijové revoluce 1969 [Thawrat al

fátih min sibtambir, dosl. Revoluce 1. zářil, vůdcem světového islámského vedení a patronem 

arabského nacionalismu. 

STRUKTURA MOCI 

Vůdce revoluce, Mu' ammar Kaddáfí, pokládá první kapitolu Zelené knihy za výklad 

koránského verše "a nařídil jim, aby se vzájemně radili" a domnívá se, že Zelená kniha je 

určena všem lidem v jakékoli době nebo epoše. Jak poukazuje Kaddáfí,33 klíčem k Zelené 

knize je právě vznešený verš: "a nařídil jim, aby se vzájemně radili". Interpretací a naplněním 

tohoto verše v praxi je zakládání Všeobecných lidových kongresů a Lidových výborů. Takto 

konzultuje libyjský národ své záležitosti, aby byl princip porady skutečně naplněn. 

Každá kulturní a historická oblast si zasluhuje, abychom věnovali pozornost význačným 

rysům její civilizace, a proto se nyní zastavíme u specifik společností islámských. Je známo, 

že islám hluboce ovlivnil politické myšlení. Islám se totiž od počátku chopil své role 

ideologické základny islámského státu, kterému dala islámská společnost vzniknout během 

prvního období své existence. Islámské formy společenského vědomí zahrnovaly morální a 

etické hodnoty a normy chování pro život rodiny i společnosti. Při pohledu na formování 

politického myšlení musíme zmínit velmi důležitou skutečnost, a sice že spojení mezi 

náboženstvím a politikou se v průběhu dějin v islámském světě zakořenilo velmi pevně, více 

než v jakékoli jiné civilizační oblasti. Fakt, že náboženské tradice byly v průběhu revolučního 

hnutí jeho ideologickými vůdci, stejně jako jejich protivníky, využívány k různým politickým 

účelům, je všeobecně známý. O těchto skutečnostech, jejich příčinách, kulturních specificích 

a významu pro společenský rozvoj lidu, zde mluvit nechceme. Poukážeme ale na historický 

základ zavádění náboženských tradic do soudobého politického myšlení a na roli tohoto 

postupu při mobilizaci široké veřejnosti. 

Jak jsou v islámu odděleny vrcholy nejvyšší duchovní a politické moci? Položení této otázky 

nás přivádí kjednomu z nejdůležitějších, nejkomplikovanějších, nejpolemičtějších, 

nejdiskutovanějších, a zároveň nejzapeklitějších a nejobskurnějších problémů islámského 
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myšlení. Muslimové se v současnosti od islámu velmi vzdálili?4 Z čistě historického hlediska 

je pro nás těžké dobrat se dialektických pojmů, které se na tomto poli skutečně používaly, to 

za prvé. Za druhé, boji, jehož podstata byla sociálně-politická, byl propůjčen teologický ráz ve 

snaze dosáhnout ovládnutí mocenských pozic ve státě. 

Nejtěžší otázka ve vztahu k moderním dějinám se týká sociálně-kulturního procesu, který vedl 

společenské vědomí od představy moci a jejího výkonu v rozdrobených kmenových 

společnostech k jiné představě, která nejenže přesahuje tribalismus, ale překonává samotné 

dějiny, protože spojuje každou politickou moc s vrcholem toho, co je božské. Ve skutečnosti 

existovaly tyto dvě teorie po dlouhou dobu paralelně a vzájemně se proHnaly. Můžeme říci, že 

představy o nejvyšší suverenitě a legitimitě zformované islámským vědomím obecně jsou 

nadále skrytě přítomny a mohou být kdykoli pohotově vyvolány a zaktivizovány. V tom se 

skrývá ono nebezpečí, kterým ohrožují současná hnutí - nazývaná islámskými - všechny 

politické režimy považované za při1iš laicízované a ph1iš vzdálené představám o islámské 

legitimitě, která je ve společném islámském vědomí stále spjata s největším medínským 

vzorem, ~j. "se zakladatelskou zkušeností Proroka. "35 

Nemám v úmyslu podat zde vyčerpávající analýzu popisující všechny islámské společnosti, 

abych mohl říci, že současné arabské a islámské státy se nacházejí ve stavu, kdy se jim 

nedostává institucionální autority pro islámskou minulost a jsou okouzleny vzory moderního 

nacionalismu, jejich silou a účinností. A tak hekticky improvizují národní formace a 

uspořádání, aniž by braly v úvahu otázku institucionálního vakua souvisejícího s historií 

chalífátu, imámátu či sultanátu atd. 

V našich soudobých společnostech nacházíme ty, kteří se obracejí na vznikající a rostoucí 

veřejnost vědeckým stylem, jehož cílem je, aby lidé psychicky a intelektuálně dospělí a byli 

schopni racionálně pochopit práva a povinnosti člověka, ty, kteří je svými znalostmi, činy, 

životem a vzděláním učí nutnosti idžtihádu na cestě k nezávislému myšlení, ty, kteří brání 

náboženství jakožto vysokou úroveň vědomí, jíž chce dosáhnout pouze člověk, který o 

náboženství přemýšlí a pochopil ho, a díky tomu může oponovat nesprávným věcem, které se 

"pod nálepkou islámu" dějí. Kaddáfí vyzývá k pravému islámu, protože se svým charakterem 

nevzdává 7,ivota a není od něj odtažitý, nevyčerpává sily lidu na beznadějné pokusy tváří 

v tvář jeho neustálému vývoji. S životem nakládá uvědoměle, s cílem život ovládat a udávat 

mu směr svými hodnotami a mčřítky.36 

Jak jsme již řekli, islám je spojen se společností a s řízením státu, aniž by to znamenalo vznik 

vládnoucí nebo mocenské vrstvy tvořené duchovními. Náboženství není od státu a společnosti 

ani izolováno, ani odděleno, nicméně nedovoluje ustavit náboženskou moc a nestaví stát do 

rámce pevně stanovených dogmat, ba ponechává jeho záležitosti lidskému rozumu, vědě a 

pokroku. 37 "Islámská vláda není v uplatňování principů náboženství teokratická, výkon vlády 
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není božský, nýbrž lidský, může být podrobena kritice a připouští konzultování a revizi."38 

Proto je možné islámskou vládu kritizovat a vyslovovat o ní pochybnosti. Nedodržení šarí'y 

se nepokládá za vybočení z islámu. Islámské právo nedovoluje vznik žádné náboženské moci 

přijímající dodatečné normy či nové interpretace šarí'y v rámci svého vlastního pojetí, ani 

následné uplatňování těchto dodatků a inovací ve společnosti nebo vůči jednotlivcům, tak jak 

to dělala křesťanská církev a kněžstvo v Evropě.39 Islám navíc nepřípouští existenci žádného 

Božího zástupce či reprezentanta, ani nikoho, kdo by se prohlašoval za Boží stín na zemi a 

chtěl tak své vládě dodat charakter posvátného božského práva, upevnit svou moc a 

hegemonii své vlády a zaručit si setrvání u moci na co nejdelší dobu. Toto ukazují napřiK:lad 

názory Al-Kawákibího a Muhammada Abduha. 

Vůdce Mu'ammar Kaddáfí vycházel z těchto principů a uvědomoval si vážné překážky 

bránící ustavení náboženského státu i další násobící se těžkosti, které způsobují, že je vznik 

náboženského státu nemožný, a proto ve své Třetí světové teorii a jasné vizi na základě 

hlubokých studiích o libyjské společnosti zavedl novou teorii ustavení moci prostřednictvím 

Lidových kongresů, které považuje za praktickou realizaci vznešeného verše "a nařídil jim, 

aby se vzájemně radili." Kaddáfí se domnívá, že lidové kongresy nemají být ustaveny pouze 

na úrovní Džamáhíríje. ale na celosvětové úrovni.40 

Protože přes obrovské množství muslimů ve světě nemůž,e být jejich počet zhodnocen a 

využit, dokud nebudou organizováni. Jediná možnost, jak široké masy muslimů mohou 

konzultovat své záležitosti. existuje v podobě Základního lidového kongresu, kde by mohli 

diskutovat o záležitostech svého náboženství i o profánních věcech a přijímat správná 

rozhodnutí. Revolucionář Mu'ammar Kaddáfí se domnívá, že přítomnost muslimských mas 

na Základních lidových kongresech, které zahrnou všechny společenské vrstvy, je nezbytnou 

podmínkou toho, aby byl princip porady (šúrá) naplněn. 

PROGRAMY ,,SVĚTOVÝCH" LIDOVÝCH KONGRESŮ 

Základem, z něhož mají vycházet lidové kongresy, je princip šúrá. Toho nelze dosáhnout 

jinak než organizací, která přesáhne hraníce libyjské džamáhíríje, tedy aplikací Kaddáťího 

teorie nad rámec libyjské společnosti. Jinými slovy, Kaddáťí chce zavést džamáhíríjskou 

společnost na celém světě, tj. všechna území, kde žijí muslimové, by se měla transformovat 

v džamáhíríji. Ustavení vzorové islámské společnosti v Libyi tedy může sloužit jako vzor 

k následování ostatním islámským národům a všem národům celkově, protože džamáhíríja 

čerpá své zásadní prvky z Božího zjevení. "Dokonalost cesty islámu vychází z jednoty jejího 

zdroje a jednoty jejího tématu. Jednota zdroje vyplývá ze skutečnosti, že je to cesta Boží. 

Jednota tématu, jímž jsou všechny právní směry, vyplývá z lidí (džamáhír). Džarnáhírijské 

náboženství nepřiehází proto, aby převzalo organizací pouze jednoho aspektu života lidí 
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( džamáhír ), a ostatní aspekty zanechalo bez řádu a organizace. To by ignorovalo jednotu 

l'd k, d v • d 'h 'b v , 41 
1 s e use 1 po statu samotne o na ozenstv1. 

Na tomto základě je státu a jeho legislativním orgánům ponecháno více prostoru k flexibilitě 

při navrhování zákonů a opatření, která nejlépe odpovídají potřebám a požadavkum 

současnosti a tomu, co vyžadují měnící se poměry. Také je ponechána flexibilita, aby bylo 

možné překonat některá šarí' atská ustanovení, která reagovala na určité okolnosti, ale 

v dnešní době již vhodná nejsou, a to předpokládá "analýzu existující reality"42 

Potom Kaddáfí zdůrazňuje - tak jako k tomu vyzývá islámské právo - spoléhání na rozum, 

rozvahu, myšlení a nabádá k uplatnění zásady idžtihádu a dalších známých racionálních 

postupu jako je princip maslahy (obecného prospěchu), zásada neškodit bližnímu, dále 

zásada, že to, co muslimové považují za dobré, je dobré u Boha apod. Známé texty o předních 

myslitelích a význačných osobnostech islámského práva a právní vědy jsou dostatečné, jasné 

a rozhodné. Nalezneme v nich názory vůdce Mu'ammara Kaddáfího o vztahu politiky 

k šarí'e, o roli lidské vůle a lidské geniality při vytváření legislativního rámce, který řídí život 

společností a vyvíjí se v souladu s vývojem jejích potřeb a zájmu. 

To všechno nás přivádí k závěru, že živá realita, danosti doby, její koncepce, elementy, 

události i ambice do budoucnosti nepoukazují v dohledné době na možnost vytvářet pozitivní 

zákony, aniž by byla brána v úvahu islámská šarí'a jako jeden ze zdrojů zákonodárství. To 

ovšem neznamená vychýlení se do druhého extrému, kterým je ustavení náboženského státu 

podle představ a pojetí jeho zastánců v některých náboženských uskupeních, která se v 

poslední době aktivizují a která přeměnila islám v "tajně operující buňky."43 

Nejdůležitějším úkolem je odstranění třídních rozdílů. Při všech diskusích a debatách při 

různých příležitostech a na shromážděních, kterých se vůdce revoluce Kaddáfí zúčastnil a na 

nichž muslimové hromadně diskutovali o tématu "sociálních tříd"44 a o postoji islámu k třídní 

společnosti, zastával Kaddáfí názor, že islám stanoví princip rovnosti mezi lidmi a bojuje 

proti všem formám a způsobům vykořisťování. Zatímco někteří muslimové se při interpretaci 

určitých veršů nechali svést ke špatnému výkladu, Kaddáfí se domnívá, že Korán vypovídal o 

tehdejší situaci. O tomto výroku je potřeba popřemýšlet. Pak uvidíme, že se Korán distancuje 

od ospravedlňování společenského útlaku, odmítá třídní rozdíly a staví se proti vykořisťování 

člověka člověkem.45 

.Ta k už jsme řekli, Korán stojí mezi zdroji legislativy na prvním místě, je zdrojem a základem 

teorie a moci. Tato autorita je přirozená, neboť Korán obsáhl vše, co se týká skutků člověka a 

jeho jednání. Zájem muslimů vyžaduje, aby bylo vládnuto podle zákona, který přináší 

prospěch všem a který pokrývá všechno, co souvisí s životem jedince, rodiny i společnosti. 

Hlavními pilíři a zásadami, na nichž taková vláda spočívá, jsou šúrá (porada), rovnost a 
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spravedlnost. Šúrá je právem i povinností, návrat k šúrá bude lékem na všechny problémy 

obce, s ním umma získá zpět jednotu, sblížení a solidaritu. "Neexistuje jiný způsob, jak by 

muslimové mohli konzultovat své záležitosti, než Základní lidový kongres.'A6 

Spravedlnost zahrnuje všechna práva jedince i skupiny, ale zahrnuje také povinnosti. To je 

absolutní spravedlnost, která nepodléhá z žádných důvodů vlivu ukazatelů. Je popřením 

nespravedlnosti mezi lidmi, nedává silnému moc nad slabým. Islám se obrací na všechny lidi 

(džamáhír) univerzálně. Všechny islámské aktivity jsou aktivitami džamáhírijskými. 

"Džamáhírijský řád je pravým islámským řádem."47 

Základem spravedlnosti je rovnost, která platí jako univerzální princip mezi lidmi, stejně jako 

ve vztazích mezi národy. Třídní společnost je neislámská, protože islám jako náboženství 

"přikazuje odstranit třídní rozdíly a nařizuje zavést rovnost."48 

Dalším úkolem, který mají splnit "islámské instituce" - lidové kongresy a lidové výbory - je 

ukázat islám v jeho skutečné ryzí podobě. Libyjská revoluce je nápravnou revolucí islámu, 

přináší sjednocení muslimů a je kulturní revolucí.49 Oddělit myšlenky revoluce od 

náboženství patří k hlavním úkolům každého skutečného revolučního hnutí, zvláště v naší 

době. Není pochyb o tom, že tento jev neustále doprovází různá pochybná hnutí, která 

využívají náboženství ve službách svým vykořisťovatelským zájmům a zastírají jím své cíle, 

které jsou nepřátelské širokým vrstvám lidu. Žádná ideologie není ospravedlnitelná a 

legitimní, pokud prakticky nedodá svému závazku lidský rozměr, řečeno jasněji, pokud není 

zavázána lidu. 

Pochopení islámu správným revolučním způsobem jakožto historickou realitu a porozumění 

jasně revolučnímu obsahu Koránu vyžadují poskytnutí ideové zbraně vycházející z podstaty 

islámské revoluce, jež se stane zbraní, kterou lid použije ve střetu se silami zneužívajícími 

Korán. Idea, která pronikne do lidských duší, může být účinnou silou. To si vůdce Mu'ammar 

Kaddáfí uvědomil. Široké lidové vrstvy trpí třídním útlakem, národní porobou, rozervaností a 

rozdrobeností. K vůli osvobození čelil Kaddáfí mnohým dalším souvisejícím otázkám. Jak 

jsme zmínili, patří k těmto otázkám i podstata náboženství, na nějž Kaddáfí pohlíží jako na 

ideje, které pronikly do lidských myslí a staly se nezanedbatelnou silou, pokud jde o jejich 

účinnost, vliv a revoluční zacházení s těmito myšlenkami - vědeckou metodou - s tím, že 

náboženství je historickou realitou, kterou je nutno pochopit, podobně jako jakýkoli jiný 

společenský jev. 

Zelená kniha je ojedinělá svým pojednáním ve významné části první kapitoly o problému 

práva ve společnosti. 5° Právo je další otázkou, podobnou otázce mechanismu vlády, a ani ona 

nebyla doposud v současné době vyřešena. Zvykové právo a náboženství jsou skutečným 

zákonem každé společnosti a jiné pokusy dát společnosti právní základ mimo tyto dva zdroje 
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nemají logiku. Podle Zelené knihy "ústavy nejsou zákonem společnosti."51 Z jakého důvodu? 

Protože ústava je dílem pozitivního práva, které ve svém základě potřebuje pramen, o nějž by 

se opřelo a nalezlo v něm ospravedlnění. Problém současných ústav je v tom, že se zakládají 

pouze na vizích vládnoucích mocenských struktur, což je také důvod, proč se jednotlivé 

ústavy odlišují, zatímco lidská svoboda je stále tatáž. Metody těchto mocenských struktur 

směřují k ovládání národů, a to zbavuje jakoukoli ústavu jejího smyslu, protože nutí lidi 

k poslušnosti. Ústavní právo vytlačilo právo přirozené a pozitivní zákon nahradil zákon 

přirozený. V tom spočívá nebezpečí ohrožující lidskou svobodu, tj. ztráta skutečného zákona 

lidské společnosti a jeho nahrazení pozitivními zákony, které jsou v souladu s metodami, jež 

vládnoucí orgány potřebují, aby uvalily na lidi svou moc. 

Správně by se měla vláda přizpůsobit právu společnosti a ne naopak, protože právo 

nepotřebuje být znovu přeformulováno a přetvářeno. Z toho vyplývá, že referendum o ústavě 

je nedostatečné, "referendum je podvedením demokracie. "52 Předmětem referenda je ústava a 

nikoli samotné právo společnosti, které jí bylo dáno do vlastnictví jako věčný odkaz. Z toho je 

patrné, že lidská společenství, jejichž společenská organizace má formu státu nebo 

společnosti, se neobejdou bez náboženství, protože jej potřebují jako pramen poznání práv a 

povinností, což implikuje absurditu existence takzvaného sekulárního státu.53 Sekulární 

společnost není založena na žádném zdroji definujícím práva a povinnosti. Podle vůdce 

libyjské revoluce je přítomnost neměnného, posvátného pramene zákonodárství ve 

společnosti cestou k ukončení vnitřních bojů, zatímco ztráta tohoto pramene boj mezi 

jednotlivci i skupinami rozněcuje, protože každý jedinec má své vlastní představy,54 na jejichž 

základě vznikají ve společnosti frakce a začíná boj o moc. 

Náboženství má svou nezastupitelnou roli, jak jsme objasnili, bez ohledu na to, jestli je 

spojeno s vírou či nikoli. Tu nehraje pouze v životě jednotlivce, ale je klíčové také pro 

fungování státu, protože stát, jak jsme poukázali, potřebuje zdroj autority, a tím je přirozený 

zákon, který je logickým zákonem pro člověka jako jedince. Kaddáfí považuje islámské právo 

za pozitivní právní směr, ne nepodobný jakémukoli jinému zákonu. 

Otázkou je, kdo bdí nad společností, aby si všiml jakéhokoli odchýlení v zákoně nebo praxi. 

Kaddáfí se domnívá, že společnost je sama sobě dohlížitelem.55 Mechanismus, kterým se to 

děje, tvoří demokratické nástroje vlády vyplývající z autonomní organizace společnosti, a 

těmi jsou všeobecné lidové kongresy, spolu s profesními svazy a sdruženími. 

Z předchozího výkladu vyplývá. že Kaddáfího postoj ke kněžstvu v 1slámu bude velmi ostrý. 

Zdůrazňuje. že každý věřící vstupuje do přímého spojení s Bohem tím, že plní své náboženské 

povinnosti. 56 
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ISLÁMSKÝ SOCIALISMUS 

Kaddáfí ve druhé kapitole Zelené knihy, kterou věnoval řešení ekonomických otázek, 

prohlásil, že právě "socialismus" je pravým výkladem Božích nařízení a záměrů.57 

Socialismus směřuje k zavedení sociální spravedlnosti, po které se volá v Koránu. Al-Afghání 

napsal, že socialismus je islámská tradice s hlubokými historickými kořeny, která měla 

podobu darování chumsu [pětiny] nebo vyšší částí zisku chudým. Korán navíc ukládá placení 

zakátu, daně, která představuje přiměřené naplnění konceptu socialismu. Zakát je tedy jistou 

kompenzací nutně existujících třídních rozdílů ve společnosti. 58 

Politický systém Libyjské džamáhíríje je pokusem zformovat moc lidu proti diktatuře jedné 

třídy. Kaddáfí zdůrazňuje, že principy lidové moci lze naplnit pouze státem, který překoná 

třídní společnost. Připouští sice, že stále existují společenské třídy a třídní boj, to ale spojuje 

s absencí trvalého "materiálního zázemí společnosti," přičemž by suverenita patřila všemu 

lidu, tedy všem členům společnosti.59 

V praxi pohlíží Kaddáfí na sektářské, sociální i politické skupiny jako na uskupení stejného 

druhu a v Zelené knize dospívá k tomu, že třída je společenská skupina sjednocená 

společnými zájmy.60 Tato hypotéza vede k závěru, že třídní boj není síla, která stimuluje 

společenský rozvoj, naopak je kamenem úrazu na cestě pokroku. Naplnění principů lidové 

moci není vázáno na činnost politických stran. Zdravá demokracie stojí v opozici proti 

systému stranické politiky. Zelená kniha ukazuje, že strany, ať už reprezentují zájmy jedné 

třídy nebo třídní koalice, slouží zájmům určité skupiny, a nikoliv skutečné moci lidu.61 

Kaddáfí zdůrazňuje, že "lid nepotřebuje žádné poslance, protože parlamentní zastoupení není 

nic jiného než podvod."62 Podle něj nemůže parlamentní demokracie jednotně reprezentovat 

zájmy lidu a společnost, ve které se nedostává rovnosti všem, nedává chudým šancí vést 

předvolební kampaň. 

Zelená kniha se neomezuje pouze na uvedení do kontrastu na jedné straně skutečné 

demokracie a na straně druhé ostatních historických i současných politických systémů. 

Nespokojuje se, jak už dříve zaznělo, s tím, že moc je formálně přiznána všem členům 

společnosti, ale pokouší se navrhnout novou strukturu moci se základy spočívajícími na 

lidových kongresech a výborech. Není to pouze výplodem fantazie, nýbrž plodem lidského 

myšlení, které uchovalo a osvojilo si zkušenosti, jimiž lidstvo prošlo během své cesty 

k demokracii. Svou roli zde nepochybně hrála i starobylá islámská tradice. "Džamáhírijský 

systém je ve skutečnosti systém islámský a dodržovat džamáhírijské zřízení znamená držet se 

islámu. "63 
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Zároveň však role, kterou v některých záležitostech hrají místní kmenové tradice, není o nic 

méně významná než role tradic islámských. Kaddáfí potvrzuje, že jeho představy navazují na 

staré demokratické systémy, a těmi myslí na prvním místě různé formy rodově-kmenové 

demokracie. 64 

l když se Kaddáťí ve všech svých výrocích právního charakteru neustále odvolává na islám a 

principy stanovené Koránem, vliv tradic na teorii libyjského socialismu se zdá být zřejmý. 

Principy libyjského socialismu jsou aplikovány v oblasti společenských a ekonomických 

vztahů, kde se střetáv~í s kapitalismem a komunismem. Pronikneme-li ke společenské 

podstatě libyjského socialismu, najdeme přesvědčivé důkazy o tom, že tato teorie v prvé řadě 

bojuje proti vykořisťování a znamená odstranění všech způsobů, kterými dochází 

k vykořisťování člověka člověkem. 

Jedinečnost tohoto socialismu tkví v oblasti ideologie. Jeho osobitost je dána především tím, 

že vychází z místní tradice. ,,Zakát je nástrojem sociální spravedlnosti v islámu, té 

spravedlnosti, která je v moderní společnosti pokládána za jeden ze základů socialismu, a 

v tomto ohledu jsme je [Západ] předstihli o několik století."65 Korán mluví v této otázce 

jasně. Stát může silou zákona brát vykořisťovatelskému kapitalismu a rozdávat chudým a 

potřebným, a tak nastoluje stát silou zákona mezi lidmi rovnost. Zákonem zde Kaddáfí míní 

to. že Korán dává vládci svolení a oprávnění přijímat zákony omezující kapitalistickou 

hegemonii a vykořisťování, protože právo na tento majetek náleží chudým a potřebným. 

Majetek náleží Bohu a lidé jsou zástupci Boha na zemi. Vládce každého státu je povinován 

přijímat zákony, které chudým zajistí právo na majetek bohatých. 

Tento socialismus Kaddáfí označuje jako přirozený socialismus. K jeho nejdůležitějším 

vlastnostem patří ideální způsob řešení problému ekonomické spravedlnosti a osvobození od 

vykořisťování díky jeho výrobnímu hospodářství a způsobu spotřeby. Otázka netkví v tom, 

kdo vlastní výrobní prostředky a nástroje, ale v samotném charakteru výroby a distribuce. 

Taktéž přirozený socialismus je postaven na rovnosti mezi články výrobního procesu a na 

spravedlivém rozdělení plodů výroby mezi lidi. Sociálně optimální je přitom stav, kdy 

produkce pokrývá osobní potřeby. Tento ekonomický ideál se jasně projevuje ve formulaci 

principu: "V potřebě nespočívá svoboda."66 Člověk není plně svobodný, dokud někdo jiný 

vlastní moc nad jeho životními potřebami. "Islám bojuje proti vykořisťovatelskému 

kapitalismu a proti chudobě a přináší společnost rovných příležitostí."67 Snaha člověka 

uspokojit své potřeby je kořenem všech sociálních konfliktů. Položení otázky tímto způsobem 

dodává značnou důležitost výroku o nutnosti sebeomezení a dochází ke snaze stanovit 

minimální míru individuálních potřeb. 
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Zároveň socialistická teorie prosazuJe principy rovnosti, přičemž Mu'ammar Kaddáfí 

zdůrazňuje, že každému jednotlivci náleží podíl ze zisku z výroby. Přitom se opírá o to, že 

libyjská revoluce je revoluce islámská a přináší nápravu představ o islámských normách a 

pojmech.68 Revoluce, tedy muslimská revoluce, rozděluje všem rovným dílem a v tom 

spočívá spravedlnost.69 V Kaddáfího teorii zaujímá princip "spravedlnosti" důležité místo. 

Tato zásada se vztahuje na rozdělení vlastnictví a přebytku hmotných statků a předepisuje, že 

distribuce vlastnictví musí vycházet ze zájmů společnosti. Vlastnické právo není absolutním 

právem jednotlivce, nýbrž musí odpovídat zájmům společnosti jako celku stejně tak jako 

zájmům jednotlivců. Kaddáfí se domnívá, že třídní rozdíly činí jednotlivé členy společnosti 

nerovnými. To vede k tomu, že samotný základ třetí světové teorie - princip šúrá - se stává 

prázdným pojmem, protože názor nemajetného občana je pouze formální a je ovládán 

majetným členem společnosti.70 

Vymezení forem vlastnictví a jeho distribuce souvisí s charakterem potřeb, které členové 

společnosti mají, a se základními principy, jak tyto potřeby uspokojit. Patří sem právo na 

soukromé vlastnictví všech prostředků, které slouží k uspokojení potřeb jednotlivce, 

s výjimkou vlastnictví půdy. Jak jsme již poukázali, majetek náleží Bohu a člověk je pověřen 

jej spravovat, ale není jeho skutečným vlastníkem. N a tom je založen přístup k majetku, který 

jej zbavuje schopnosti činit z člověka otroka jeho vášní a nestálosti, protože pokud člověk 

věří, že majetek náleží jedině Bohu, pohlíží na něj jako na prostředek a nikoli jako na účel. 

Tento vztah k majetku dává člověku vyrovnanost a sílu, aby se nenechal vláčet touhou 

vlastnit. 

Podle islámu člověk disponuje právem vlastnit a nakládat svobodně s majetkem, aniž by ve 

svých potřebách přeháněl. Zelená kniha zdůrazňuje, že účelem osobního vlastnictví je pouze 

uspokojit potřeby jednotlivce, aniž by vykořisťoval někoho jiného. Toto omezení nepoškozuje 

vlastnictví. Půda je nezcizilelné vlastnictví a dává živobytí mnoha lidem. Člověk ji nemůže 

prohlásit za svůj majetek, ale náleží mu právo ji obdělávat a hospodařit na ní, aby nasytil 

potřeby sebe a své rodiny, aniž by přitom vykořisťoval někoho jiného. Veřejné statky nejsou 

předmětem individuálního vlastnictví, jak to dokládá citace ze Zelené knihy: "Půda není 

majetkem nikoho."71 Islám respektuje soukromé vlastnictví, které je považováno za jednu 

z podmínek respektu vůči lidské přirozenosti a respektu vůči zájmům islámské obce. Zásadou 

je, že společnost, která nechává hladovět své chudé, není islámskou společností.72 

Mezi nejdůležitější otázky, o nichž Zelená kniha pojednává, patří problém zisku a využívání 

těch hmotných statků, které přesahují hranici osobních potřeb. To je základem vykořisťování. 

Zároveň si však Kaddáfí uvědomuje, že motivace ziskem stimuluje ekonomický růst, a proto 

zákon zisk nezakazuje. Vyloučení zisku bude možné až s odstraněním "vlastnictví práce". 

Toho bude dosaženo díky pokroku socialistické výroby. 
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Kaddáfí se domnívá, že práce motivovaná vidinou zisku vede nakonec k jeho znehodnocení. 

Pokud je tento zisk přebytečný, nesmí být použit k uspokojování rostoucích osobních potřeb, 

ale na uspokojení potřeb společnosti. Právě práce kvůli uspokojení potřeb všech členů 

společnosti se stane novou silou motivující společenský rozvoj. Jestliže teorie přirozeného 

socialismu ukládala, aby každý jedinec pracoval kvůli zabezpečení vlastní existence, tak 

základní funkce společenského rozvoje se stává zárukou čistého vztahu k práci.73 Vůdce 

revoluce, Kaddáfí, vidí kořeny těchto myšlenek v islámu, který vyzývá ke zbožné práci jako 

službě společnosti a kde zisk "tj. zisk přesahující potřeby, není ziskem, nýbrž lichvou."74 

Majetek kapitalisty patří chudým.75 

Kaddáfí tvrdí, že v podmínkách přirozeného socialismu nesmí existovat rozpory mezi zájmy 

jednotlivce a zájmy společnosti, protože socialismus je posvátným sjednocením všech 

pracovních sil ve společnosti a odstraňuje třídní rozdíly spravedlivými prostředky. 76 

Takto narážíme na modernitu, která navazuje na ty stránky odkazu i obnovy, které slouží 

člověku. To či ono krystalizuje v ustanovení nové struktury moci a ekonomického uspořádání, 

které má posloužit k řešení společenských problémů. Třetí kapitola Zelené knihy podle 

Kaddáfího napravuje pochybení a odchylky, které nejsou v souladu s Koránem. Hlavním 

cílem této kapitoly je zavést rovnost a spravedlnost, odstranit pouta svazující člověka a 

osvobodit ho tak, aby se stal šťastným. V tom spočívá duch islámu a jeho poselství, které je 
' B V/ ůl 77 vyrazem . ozt v e. 

Vědecká metoda chápaní historického procesu a vývoje může do jisté míry osvětlit 

nejdůležitější otázky, jež rozvíjí "třetí světová teorie" na cestě k dosažení společnosti rovnosti 

a spravedlnosti a může vědecky rozebrat rozpory a kontrasty demonstrované na všech 

úrovních. Využitím postupů vědecké a koránské metody je možné specifikovat nepřátele 

člověka. Podstata postoje k otázce víry spočívá ve výzvě k boji za zbavení se všech břemen 

ekonomických, společenských, intelektuálních a filosofických, která člověka pustoší, k boji za 

poskytnutí vzdělání a. zajištění schopnosti člověka racionálně myslet. K tomu je potřeba 

vystavit společnost a sociální i intelektuální poměry kritice a zaměřit se na osvobození 

člověka od útlaku, zaostalosti, mizérie a nevědomosti, aby tento člověk dokázal s věděním, 

kterého se mu dostane, přemýšlet správným vědeckým způsobem. 

Vždy, když je Korán sklouben s metodou výzvy k prosazení vědy a rozumu, je jistým 

výsledkem svobodně nabyté přesvědčení o jeho pravdě, a to díky vědeckým faktům, k nimž 

se zde dospívá. 

Islám v sobě od svého vzniku nesl podstatu islámské revoluce, která se staví na stranu otroků 

a chudáků a která je pozemskou bitvou proti nepřátelům lidskosti a tažením proti 
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vykořisťování. Jak prohlašuje vůdce Mu'ammar Kaddáfí, "libyjská revoluce je islámskou 

pokrokovou socialistickou revolucí."78 

Řekli jsme, že Kaddáfího společenský ideál spočívá v rozkvětu libyjského národa. Jeho 

vzestup není realizovatelný, dokud nebude vyrovnáno společenské postavení a materiální 

situace všech členů společnosti. Kaddáfí je ovlivněn teorií, podle níž rodina jako jednotka 

předchází kmenové organizaci. Jako první si člověk uvědomuje svou příslušnost k rodině, a 

poté příslušnost ke kmeni a národu. Proto Kaddáfí považuje formování národa za dlouhý 

historický proces a domnívá se, že se národ vyznačuje rysy a znaky, které nejsou vlastní 

rodině ani kmeni. Národ má jeden společný původ, a to determinuje jeho konečný osud. 

V tomto se Kaddáfí nechává inspirovat islámským odkazem, který vyzdvihuje rodinu a 

rodinnou jednotu. Rodina je pro člověka důležitější než stát, a proto se společnosti, v nichž je 

existence a jednota rodiny ohrožena, nevyvíjí přirozeně, protože podmínkou prosperující 

společnosti je, aby se jednotlivec přirozeně rozvíjel v rodině.79 

Pokud je nacionalismus národním uvědoměním, pak se toto uvědomění vyvíjí společně 

s národem. Současnost je dobou upevňování národního vědomí a dobou národního 

osvobození, nicméně přirozeným jevem jsou zároveň i vztahy kmenové, které rozhodně 

nejsou příznakem nízké úrovně národního společenského a hospodářského rozvoje. Podle 

názoru Kaddáfího nevede vznik národa a vzestup národního uvědomění k vymření rodových 

tradic, naopak vzestup nacionalismu vede k vzkříšení živých tradic a pořádků. Ideální vzor 

těchto tradic lze považovat za jeden z význačných rysů jeho ideologie. Kaddáfí si všímá, jak 

islámské rituály a povinnosti jako páteční modlitba, modlitba o svátcích oběti a ukončení 

půstu, pouť do Mekky a další ovlivnily svou kolektivní podstatou pěstování pocitů 

sounáležitostí, kolektivní solidarity a společné ochrany zájmů kmene, včetně kolektivní 

náhrady za škodu, krevní msty a společné obrany. 80 Na první pohled se zdá, že kmen dokáže 

zajistit ochranu před třídním a společenským útlakem a před vykořisťováním a zvládne 

zabezpečit spravedlivé rozdělení hmotných statků. 

Výjimečný charakter kmenových vztahů spočívá v pocitu příslušnosti k uzavřené jednotce a 

v tom, že tento celek se vymezuje v opozici proti zbytku lidské společnosti. Sociální pouto 

skupiny je podle Kaddáfího tvořeno sounáležitostí a jednotou a projevuje se silněji v rámci 

rodiny než v rámci kmene, silněji na úrovni kmene než celého národa a na úrovni národa 

silněji než na úrovni celého lidstva. Tím nám Kaddáfí podal téměř úplný obraz o současném 

stavu Libyjské džamáhíríje, kde jsou většinou tradiční kmenové vazby silnější než vazby 

národní. Navíc je třeba vždy počítat s postavením islámu v libyjské společnosti jako 

s otázkou zásadního významu. Islám si udržuje hluboký a až do dnešní doby přetrvávající 

vliv ve všech sférách individuální i kolektivní existence. 
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Hlubší pohled na islámská témata, kterými se Kaddáfí zabýval ve svých projevech a 

vystoupeních při vědeckých i politických setkáních, nás opravňuje prohlásit, že o těchto 

záležitostech pojednával velmi odvážně a kriticky, tj. "přemýšlel o nemyslitelném." Chceme

li, lze říci. že velké teologické otázky, o nichž se diskutovalo ve druhém a čtvrtém století 

islámského letopočtu, zůstaly nevyřešeny a salafijské islámské myšlení nedokázalo tyto velké 

klasické otázky znovu nastolit ve všech jejich dimenzích. Kaddáfí se jim věnoval a aplikoval 

svá řešení na politickém poli, což ještě více vyostřilo jeho rozchod s neoriginálním 

salafijským odkazem a otevřelo v rámci islámského myšlení nové intelektuální obzory, tím, 

že podporoval snahy o nové objevy a liberální výklady. Zmínku si zaslouží jeho studie o textu 

Koránu, pojednání o historii sbírek prorockých hadíthů, dále o historických a kulturních 

podmínkách formování islámského práva, o problému zfalšování posvátných knih, které 

předcházely Korán, o otázce zákonodárných veršů v Koránu, o otázce státní moci a jurisdikce, 

o postavení lidské bytosti, právech žen, výchově dětí a mnoho dalších studií různých 

problémů a témat, jichž se před ním pouze lehce dotklo středověké myšlení, zvláště otázka 

sekt a náboženských komunit. 

Proto mohu říci, že příspěvky Mu' ammara Kaddáfího, myslitele a vůdce světového 

islámského vedení, k tématům islámu a muslimů neustále oscilovaly mezi výzkumem a 

teoretickými metodologickými diskuzemi na jedné straně a úsilím dospět k široké muslimské 

i nemuslimské veřejnosti na straně druhé. To vše jsou podněty, poopravení historických 

perspektiv, opakované výzvy k pohnutí s problémy a diagnóze s cílem nově dosáhnout 

racionálního přístupu a chápání. 

Korán je nevyhnutelně výchozím bodem jakéhokoli kritického návratu do arabsko-islámské 

minulosti. Je jisté, že z islámského úhlu pohledu je takový exkurz dovolen. 
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ZÁVĚR 

Tato naše studie se zabývá staronovým tématem, ba možná i obecným lidským fenoménem, 

který je potvrzován realitou, jak je dnes žita muslimy. Realita však neztělesňuje pouze tento 

jev. Krize civilizačních projektů, hroucení civilizací a jejich vznik, úpadek států a jejich 

obroda -pro všechny tyto jevy nalezneme v dějinách lidstva množství příkladů, které se každý 

badatel snaží vysvětlit tak, jak se mu jeví. Můžeme se odvážit říci, že mnoho názorů se ve 

svých analýzách vyznačovalo jednostranností, která byla zapříčiněna jen částečným poznáním 

studované problematiky. Omezené chápání jevu může vést k považování příznaků nemocí za 

nemoc, jak činili někteří muslimští reformátoři. 

Vedle nedostatečných vědomostí jsou zdrojem omylů také odborné termíny, jejichž 

definování se projeví při výkladu jevu, pojmů a poznatků. Mnozí badatelé a čtenáři zaujali 

postoj, jehož důsledkem byla pojetí, jež přiřadili těmto termínům. Jestliže první problém 

nastal z důvodu omezené znalosti problematiky, pak problém odborných termínů vtisknu] 

hnutím o nichž bylo pojednáno - punc neúplnosti, a to i přes snahy jejich představitelů o 

komplexnost. Omezené znalosti vedou k omezenému výkladu, takže tyto projekty, které by 

měly být řešením krizí, se stávají jejich vlastními projevy. 

Jak jsme již zmínili v předmluvě, lbn Chaldún a jiní islámští myslitelé se tímto jevem 

zabývali komplexnějšími metodami, což bylo důsledkem rozměru a všeobsažnosti, jež Korán 

propůjčuje poznání. Toho jsme si mohli povšimnout v první a druhé kapitole, kde jsme se 

snažili předložit dostatek důkazů o vlivu Koránu na tento úhel pohledu, ba dokonce na 

otevření prostoru k rozvoji humanitních věd, na což jsme poukázali navzdory omezenosti této 

studie. Dokonce i teorie příčiny a důsledku, o níž se opíral Ibn Chaldún, byla jedním 

z axiomů, na nichž islámská jurisprudence vystavěla mnoho svých ustanovení. Jak jsme viděli 

při pojednání o názorech islámských skupin a škol, toto téma bylo jedním z nejdůležitějších 

problémů islámské věrouky. 

Korán, jakožto islámský zákon, předložil metodu studia poznání a komplexní analýzy, což 

jsme konstatovali u as-Sanúsího, lbn Bádíse, al-Fásího a ath-Thacálibího, u nichž nalézáme 

tendence ke komplexnosti, přestože nekomplexnost jejich analýzy zůstává výrazným znakem 

jejich práce. Výklad dějin je u většiny z nich omezen na některé momenty minulosti, stejně 

tak jako výklad dějin zůstal ve své většině výkladem metafyzickým. Tuto částečnost jsme 

rovněž viděli odrážet se v jejich analýze příčin krize. Napřfklad as-Sanúsí spatřoval příčiny 

krize v neexistenci učení vyzývajícího k návratu ke správné víře. lbn Bádís je viděl v absenci 

výuky, v neznalosti a pověrčivosti. Al-Fásí považoval za příčinu krize neschopnost přijmout 

nezávislý názor. Podle ath-Thacálibího příčiny krize spočívají v despotismu. 
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Projekty, jež byly v této studii předloženy, odrážejí z velké části tuto nekomplexnost a 

jednostrannost, neboť realita a její problémy pokřivila jejich názory. V žádném případě od 

nich nepožadujemc, aby se vzdalovali realitě. Krize pojímá skutečnost v celé její šíři. Ale 

každý projekt - má-li být projektem reformním a civilizačním - musí být zároveň 

komplexním, neboť návrat do minulosti ve snaze o její navrácení je neplodným pokusem. 

Proto jsme se snažili upozornit na nebezpečnost salafíje, jakožto myšlenkového postoje 

v životě a ve světě. 

Realita donutila tuto studii, aby se stala spíše studií realistickou, která by ospravedlnila 

skutečnost, než aby byla studií pokoušející se o překročení toho, co existuje, k něčemu 

lepšímu, i kdyby se to od skutečnosti ruznilo. Také si můžeme povšimnout, že evropský 

způsob chápání ovlivnil arabské myšlení, a to především v současné době, nazývané 

reformním obdobím. Značné množství politických, filosofických a kulturních termínů 

ovlivnilo hlasatele reformy, kteří se stejně jako muslimští filosofové pokoušeli o sladění 

náboženství s filosofií. Tito propagátoři tedy předložili projekt, který by propojil Východ se 

Západem. 

Poukazujeme zde na jednou z krizí islámského reformního myšlení, jež se snažilo v rámci 

harmonizace mezi západní civilizací, kterou Iqbál nazval "rozumem" ( aql), a východním 

myšlením, jež nazval "duchem" (rúh), propůjčit legitimitu těmto evropským poměrům. To se 

negativně podílelo na vytváření výzev k "humanitě", v čemž Tbn Bádís a rovněž cAllál al-Fásí 

a Kaddáfí spatřovali nebezpečí, neboť pod roušku humanismu do arabských zemí prosakoval 

západní kolonialismus a kultura. Tento proces začal být nebezpečnější, když pro něj islámští 

myslitelé začali nalézat ospravedlnění ve výkladech a interpretacích Koránu a Prorokova 

života. 

Můžeme tvrdit, že počátky následování koránské šarty muslimy byly ztělesněním krize 

poznání. Navzdory komplexnosti, kterou předkládá Korán, a navzdory vedení šart'y 

k jedinému islámskému náboženství, nebyli mnozí schopni překročit své kulturní dědictví, a 

snažili se podřídit islám tomuto kulturnímu odkazu, namísto toho, aby ona zděděná kultura 

byla podřízena islámu. To je důvodem, proč jsme měli rozličné islámy. Můžeme říci, že sekty 

a školy se vyskytly jako výraz této krize, i když se jejich představitelé snažili učinit je řešením 

této krize. A však pokusy o adaptaci koránského myšlení řeckému, perskému a starému 

mýtickému odkazu představovaly počátky myšlenkové krize muslimů, takže úsilí současných 

reformátorů o přizpůsobení islámu evropskému myšlení, kultuře a civilizaci je opakováním 

téhož omylu. Je to odrazem stávající krize. 

Každá kulturní oblast a historická epocha má specifické civilizační znaky, jež vybízejí 

k důkladnému studiu. Islám měl vždy velký vliv na politické myšlení. To můžeme vysvětlit 

skutečností, že islám od počátku přebíral roli ideologické základny islámského státu, který se 
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vytvořil z islámské společnosti v době Proroka Muhammada. Co se týče islámských forem 

kolektivního vědomí, ty zahrnovaly mravní a etické hodnoty, normy chování pro rodinný a 

společenský život a hospodářský styk. V předkoloniální době byl islám nástrojem v rukou 

kmenových šejchů a feudálních pánů a rovněž formou politického a společenského protestu 

felláhu a obchodníků z měst. Ohledně formování politického myšlení je nutné připomenout 

následující skutečnost, která má zvláštní význam, totiž že v průběhu dějin zapustilo 

v islámském světě kořeny silné spojení mezi náboženstvím a politikou, a to mnohem silněji 

než v jakémkoliv jiném civilizačním okruhu. Z tohoto důvodu si islám zachovává svou funkci 

při formování moderní společnosti v těchto zemích, a to v mnohem větší míře než je tomu 

v jiných zemích. 

Situace v maghribských zemích je specifická, protože realita tam odráží přirozené tendence 

působení náboženského faktoru na politický a společenský život. Jak jsme viděli, v Alžírsku, 

Libyi a Maroku se objevovala hnutí bojující za nezávislost pod praporem "svatých válek" a 

"džíhádu". Obecně mělo hlavně alžírské hnutí za nezávislost výrazné islámské zabarvení. To 

bylo do značné míry posíleno politickými a osvětovými aktivitami Sdružení alžírských 

culamá' pod vedením Ibn Bádíse, významného reformátora Maghribu. V Tunisku se jasněji 

projevily sekulární tendence, neboť postoj Nové ústavní strany k islámu můžeme přirovnat 

k postoji kemalistů v Turecku. Jak jsme již poznamenali, jednalo se o stranu intelektuálů a 

maloburžoazie "snících o obnově tuniské společnosti". Také v Libyi byl vliv islámského 

faktoru zřejmý. Všimli jsme si, jak se Kaddáfí snažil o oživení intelektuálního hnutí. 

V Maroku vztah mezí mocí a náboženskými učenci ovlivňoval politickou situaci. Aktivity 

imámů a dalších náboženských představitelů byly komplikovány ze strany úřadů, což narazilo 

na jejich odpor, neboť všemi možnými způsoby hájili svou nezávislost. 

Při našem hledání historických kořenů vzniku myšlenkových hnutí v islámu se nám jasně 

ukázalo. že vlastnictví půdy při vzniku islámu bylo základní příčinou, která vedla ke vzniku a 

vytváření myšlenkových hnutí - zvláště po smrti proroka Muhammada - v souvislosti 

s pravidly, jež se vztahovala na nadační půdou jaj' a waqf a na kolektivně vlastněnou půdu a 

v souvislosti s tím, se většina půdy stala jakoby "pozemkovým" kapitálem, z něhož stát 

uděloval a daroval komu chtěl a kolik chtěl, a sice do vlastnictví, nikoli do pronájmu. 

Z politických a sociálních důvodů vzniku myšlenkových hnutí po smrti proroka Muhammada 

lze dále zmínit daňový systém a jeho změny, jež pro porobené národy představovaly těžké 

břímě. Proto pozastavení pouze u náboženského aspektu vzniku těchto hnutí vede k mylnému 

soudu o skutečných příčinách jejich vzniku. Tato náboženská forma byla jen průhledným 

závojem, za nímž. se skrývaly politické a společenské faktory, jež byly oním skutečným 

důvodem vzniku myšlenkových hnutí.. 
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Co se týče kořenů těchto reformních hnutí souvisejících s otázkou poznání, domníváme se, že 

fenomén súfismu byl od svého počátku pouze produktem sociální reality. Tento jev má logiku 

svého vnitřního pohybu, která je poměrně nezávislá při svých rozmanitých interakcích. 

Dospěli jsme k názoru, že súfismus jakožto filosofické hnutí spočívá na teoretickém základě, 

jímž je předpoklad dosažení poznání prostřednictvím odstranění závoje smyslového vnímání 

(kašj), prozření (mušáhada), osvícení (išráq) či intuice (hads). Toto bylo jádro metody 

symbolického výkladu, při němž se muslimští súfijové opírali o kategorie záhir (vnější) a 

bátin (vnitřní). Dospěli jsme rovněž k revolučnímu obsahu súfijské filosofie, jímž bylo 

odmítnutí společenského řádu. 

Reformní islám v zemích Maghribu měl několik tváří. Přijal podobu venkovského či lidového 

islámu, který byl reprezentován hlavně súfismem, náboženskými bratrstvy, kláštery a 

koránskými školami. Tento fenomén byl velmi důležitý a měl velký dopad, neboť se velmi 

rozšířil a byl ve velké míře aktivní ve všech společenských kruzích, vrstvách a třídách. 

Musíme si uvědomit, že v maghribském islámu byl velmi rozšířen kult světců, což je jev, 

který ve východním islámu ne má obdobu. Možná je to pozůstatek starého dědictví. 

Řád sanúsíja, který se rozšířil v severní Africe, zvláště v Libyi, vytvořil politickou nadstavbu 

nad kmenovým systémem a akceleroval sociální rozložení společnosti, jakož i napomohl 

rozvoji feudálních vztahů. Řádové domy sanúsíje, které vznikly jako náboženská centra, se 

postupně přeměňovaly na centra feudální exploatace. Současně prostřednictvím využití 

náboženství a duchovní síly "baraky" (požehnání) vůdcové sanúsíje odvraceli lid od jeho 

společenských problémů a jeho zájem soustředili na nebezpečí přicházející ze Západu a na 

útlak, jehož se na nich dopouštěli Turci. Zde upozorňujeme na roli představitelů sanúsíje při 

vyzývání společnosti k odporu vůči Italům pod heslem džihádu coby "svaté války". 

Je možné říci, že sanúsíja uspěla při reformě beduínské společnosti tím, že zapojila 

jednotlivce do práce a výroby, zasela mezi tuto společnost náboženské přesvědčení, řídila 

jejich chování a vytvořila společnost, v níž panoval duch spolupráce a solidarity. Uspěla 

rovněž v ustavení moci, která vedle snah o uskutečnění svých cílů ovládala všechny 

záležitosti a dohlížela na jednotlivce a společnost. K tomu je nutno přičíst i rozšíření islámu 

mezi pohanskými kmeny. Sanúsíja byla nenásilným hnutím, jehož heslem byla výzva 

prostřednictvím moudrosti. Obnovila islám a otevřela brány idžtihádu. To ovšem neznamená, 

že se zbavila pozůstatků salafíje. 

V Alžírsku, kde jsme pojednali o Ibn Bádísově myšlení, se nám ukázalo, že jeho reformní 

myšlení se nezastavuje u náboženských zájmů, ale je spojeno se širším a komplexnějším 

hnutím, jímž je hledání způsobu odstranění všech druhů zaostalosti. Zde usiloval o dosažení 

dualismu, který spočíval na jedné straně v uskutečnění probuzení politických komponentů 

národní osobitosti na základě obrození toho, co je v arabsko-islámském dědictví nejlepší, a na 
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druhé straně přijetím toho nejpřínosnějšího, co se nachází v současné kultuře, prostřednictvím 

absorpce a zažití prostředků, které Západu umožnily získat převahu, a to se zřetelem k úloze 

hospodářských faktorů. Přirozeným důsledkem bylo rozšíření myšlenkových obzorů a úsilí o 

harmonizaci mezi místními potřebami a požadavky okolního světa. Ibn Bádís je znám svým 

realistickým přístupem, jenž ho přivedl ke stanovení priorit boje proti zaostalosti. Pochopil 

nebezpečí této nemoci, která před národ kladla dvě možnosti: buďto popření islámského 

odkazu a ztrátu základních komponentů národní existence, anebo setrvání v uzavřené 

strnulosti středověku. Ibn Bádísova volba byla jasná - současný islám otevřený problémům 

současnosti. 

V Tunisku jsme shledali, že vznikající "satelitní" kapitalismus poskytl v zásadě značně slabé 

stimuly k radikální reformě islámu. Podmínky vzniku a rozvoje buržoazie spojené s tímto 

kapitalismem s sebou nepřinesly revoluční vědomí, které by dalo dostatečný podnět k reformě 

islámu. Z tohoto důvodu získala reforma islámu "národní" charakter a rovněž i charakter 

"koloniální", jenž byl pro reformu rozhodující v prosazování modernizace. Reformní myšlení 

sílilo a rozšiřovalo se na úkor bašt konzervativizmu a neomezovalo se na absolventy 

moderních škol s dvojí kulturou. Reformní myšlenky pronikly dokonce i do samotných řad 

absolventů univerzity Zajtúna. Zde se podařilo sekulárnímu a modernistickému křídlu 

v Liberální ústavní straně, která v zásadě sestávala z intelektuálů maloburžoazie, kteří měli 

dvojí kulturu a byli absolventy francouzských univerzit, zasadit zdrcující porážku 

konzervativnímu křídlu, sestávajícímu z osobností z prostředí Zajtúny a místní aristokracie 

pod vedením šejcha cAbdalcazíze ath-Thacálibího. 

Jeho myšlení se vyznačovalo jistou historickou omezeností hnutí, omezeností požadavků, 

neopíráním se o širokou lidovou základnu a soustředěním na městskou elitu. Zároveň byl však 

ath-Thacálibí vůdcem, jenž měl všechny nezbytné předpoklady pro reformní vedení v tehdejší 

době. Byl zakladatelem Ústavní strany a představitelem ústavního hnutí v Tunisku. V ath

Thacálibího myšlení byl politický charakter dominantní. Byl toho názoru. že salafíja ve svých 

nových východiscích pojednává o lidských aspektech s cílem dosažení sociální reformy, která 

by byla měřítkem obecného prospěchu. 

c Allál al-Fásí považoval islám v jeho podstatě za neustálou a neutuchající reformní revoltu, 

jež má ohromný význam vzhledem ke svému vlivu na pocity a národní a světové cítění. Islám 

je také rozumovou a společenskou revoltou a ai-Fásí tuto revoltu schvaloval, protože chápal, 

že umma ji potřebuje pro své myšlení a jednání. Je součástí boje, který kvůli ní musíme 

podstoupit. c Allál ai-Fásí vycházel z tohoto moderního pohledu na islám. Považoval jej za 

konečnou autoritu, která spočívá v záměrech šar(y a spojuje je s obecným blahem, k němuž 

směřují. Učinil je osou, na které jsou vystavěny všechny danosti a životní vztahy a v tomto 
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ohledu je islám sám o sobě převratnou reformou. Kořeny osvobozeneckých myšlenek se dle 

jeho názoru nacházejí v prvotní revoltě islámu. 

cAllál al-Fásí se soustředil na koncepci sociálního islámu a učinil jí základem každé reformy. 

Jeho názory na náboženství měly v jádru sociální charakter, zvláště v té formě, jež pramenila 

z nové salafíje, což byla forma, která odhalovala sociální dimenze islámu v ideologickém 

rámci, který dokazuje nenapodobitelnou upřímnost jednotlivých směrů. cAllál al-Fásí tuto 

metodu aplikoval na mnoho intelektuálních problémů a rozmanitých otázek a na jejím základě 

některé přijímal a jiné odmítal. V rámci tohoto pohledu pojednal o otázce scholastické 

teologie, filosofie a o etapách myšlení obecně. Al-Fásí byl nejen politickým vůdcem, byl také 

náboženským reformátorem a teoretickým myslitelem, což ho kvalifikovalo k působení na 

různých polích činnosti. 

Čtvrtá kapitola pojednávala o Kaddáfího myšlení o islámu a muslimech. Nastolení této otázky 

je dle našeho názoru potvrzením toho, že je jedním z projevů základního zápasu mezi 

protikladnými společenskými třídami o samotné náboženství. Kaddáfí se pokusil opětovně 

nastolit velké klasické otázky. o nichž bylo debatováno ve druhém a čtvrtém století hidžry, a 

pokusil se je aplikovat na politickou sféru, což způsobilo vyostření rozkolu s netvůrčím 

odkazem salafíje a zvětšilo myšlenkový prostor uvnitř islámského myšlení pro nová odhalení 

a svobodné interpretace. Tak tomu bylo při jeho práci s textem Koránu, s dějinami sbírek 

prorockých hadíthů a s historickými a kulturními okolnostmi formování šarty. Na základě 

tohoto a na základě seriozních stanovisek bránících vzniku náboženského státu se opřel o 

teorii vlády lidu a vytvoření lidových kongresů, které považoval za praktickou aplikaci verše 

"a přikázal jim, aby se vzájemně radili." Toto stanovisko podporuje výzva islámské šarty 

k spoléhání se na rozum, kontemplaci, přemýšlení a povzbuzování k idžtihádu a jiným 

racionálním metodám. Kaddáfí spojil politiku, ~"ad u, roli lidstva a lidskou genialitu v procesu 

zákonodárství, jež řídí život společnosti a rozvíjí se prostřednictvím rozvoje jejích zájmů. 
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9) Časopis Makárim al-achláq, č. 14, Tunis 1937. 

10) Č_~asopis Al-/ráda, č. 189, Tunis, 30.8.1943. 

ll) Časopis Aš-Šúrá, Tripolis, září 1979. 

12) Al-Usbú" al-sijásí, Tripolis, květen 1979. 

13) Al-Fadžrjad al-džadíd, Tripolis, květen 1979. 

14) Časopis Al-Kátib al-ca rabí, č. 39, 1 993. 

15) Č.asopis Maghrib wa mašriq, Paříž č. 88, 1980. 
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