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1. Úvod  

Jako téma své magisterské práce jsem si vybrala arabskou menšinu v íránské provincii 

Chúzistán (arabsky Arabistán). Nejprve jsem vážně uvažovala o tom, že bych vzhledem 

k tématu své bakalářské práce (Proměna svatebních tradic v současném Íránu) zkoumala 

a porovnávala svatební zvyky íránské většiny a arabské menšiny, tuto možnost jsem však po 

vývoji situace v oblasti zavrhla a svou práci jsem se rozhodla pojmout obecně jako výzkum 

zaměřený na politické, kulturní, jazykové a jiné aspekty arabské menšiny, žijící v dnešním 

Íránu, přesněji v oblasti Chúzistánu. Přechodové rituály íránských Arabů, včetně svatby, jsou 

však jednou z nejvýznamějších kapitol této práce. 

Jelikož součástí mé bakalářské práce byl i výzkum provedený prostřednictvím elektronické 

komunikace, zvolila jsem pro svou magisterskou práci metodu skutečného terénního 

výzkumu. Írán je velmi vhodnou zemí k provádění terénního výzkumu i k jiným badatelským 

projektům, neboť je považován za jednu z politicky a možná i ekonomicky nejstabilnějších 

zemí v regionu a cizinec se po jeho území může pohybovat sám a téměř bez omezení. Velmi 

důležitým aspektem jsou také poměrně nízké náklady na pobyt v zemi a ochota místních 

obyvatel ke spolupráci při výzkumu. Araby je možné navštítvit v jejich domovech, kde Vám 

rádi představí svou rodinu, ukáží dům a poskytnou veškeré potřebné informace. V porovnání 

s Íránci jsou však ostražitější a uzavřenější a mají větší tendenci chránit si své soukromí 

a zejména soukromí své rodiny. Návštevu, zejména zahraniční, pokládají za dobrou příležitost 

poukázat na své, mnohdy špatné, životní podmínky i příležitost od návštěvníků zjistit, jak se 

žije jinde ve světě. 

S íránskými Araby lze také poměrně snadno navázat kontakt prostřednictvím různých 

sociálních sítí. Všichni účastníci výzkumu byli až na vyjímky (například respondenti 

vvyjadřující se na téma společenských předsudků vůči Arabům) etničtí Arabové narození 

v Íránu a žijící na území Chúzistánu. Mezi respondenty převažovali spíše vzdělanější lidé ve 

věkovém rozmezí 20 až 40 let, kteří žijí ve městech a mají tak dobrý přístup k internetu, 

sociálním sítím, informacím a jsou schopni dobře reflektovat současnou situaci a životní 

podmínky své menšiny v oblati, ale mají taktéž dobré povědomí o životě své menšiny 

v oblasti v dřívějších dobách. Někteří z účastníků výzkumu však byli starší a mohli tak 

poskytnout velmi cenné informace o vývoji některých aspektů kuturního života íránských 

Arabů. Rozhovory s respondenty byly vedeny kvůli obtížnosti chúzistánské arabštiny zejména 

v perštině. Pokud respondent perštinu neovládal, bylo využito pomoci tlumočníka. Výzkum 
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byl prováděn v domácnostech, na ulicích, obchodech a doplňován již zmíněnou elektronickou 

cestou. 

Cílem mé práce bylo zjistit, jakým způsobem žije arabská menšina na území dnešního Íránu. 

Vymezení tématu diplomové práce je proto poměrně široké. Odpovídá badatelskému záměru 

vytvořit studii založenou na mnohostranném výzkumu, jenž zahrnoval jak sociologická, 

jazyková, etnografická, kulturní a náboženská hlediska, tak i obeznámení se se společenským 

postavením a politickými aspiracemi arabské menšiny v oblasti. Cílem této práce je představit 

arabskou menšinu v Chúzistánu jako kulturně bohatý a příliš neprozkoumaný sociologický 

a etnologický celek, který si zaslouží mnohem více pozornosti, než mu bylo do současné doby 

věnováno.  

1.1 Struktura práce a výzkumné otázky 

V prvních kapitolách považuji za nutné seznámit čtenáře se zeměpisnými podmínkami 

a historickým přehledem významných údálostí íránského Chúzistánu. Toto je důležité 

zejména pro seznámení se s prostředím, ve kterém arabská menšina v Íránu žije. Dále 

následují kapitoly o jazyku, náboženství, arabské společnosti a arabské identitě v Íránu, které 

potvrzují svébytnost této menšiny. Velmi významnými kapitolami jsou ty o kultuře arabské 

menšiny a zejména o jejích přechodových rituálech. Důvodem pro takto velký rozsah bádání 

je snaha o vytvoření objektivní analýzy všech stránek života této minority. 

Hlavní výzkumnou otázkou je postavení arabské menšiny v íránském Chúzistánu. Tato otázka 

se dělí na následující podotázky:  

Přetrvává dosud v arabské společnosti v Íránu tradiční kmenové zřízení a je kmenová identita 

v současné moderní době pro chúzistánské Araby významná?  

Je arabská menšina v Íránu marginalizovaná či diskriminovaná? 

Udržují si Arabové stále svá kulturní specifika a svou výjimečnost, nebo již plně splynuli 

s většinovou íránskou společností a přejali její kulturu a zvyky?  

Na základě provedeného výzkumu a studia relevantních zdrojů se budu snažit v této 

diplomové práci na tyto otázky odpovědět. 
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1.2 Poznámka ke zdrojům  

Téma diplomové práce se týká oblasti, k níž existuje jen omezené množství odborné 

literatury. Z tohoto důvodu bylo nezbytné postavit práci na sociologickém výzkumu 

zohledňujícím dostupné informace získané studiem odborné literatury a dalších přístupných 

zdrojů. Odpovědi respondentů byly srovnávány s údaji obsaženými v encyklopediích, na 

internetových stránkách a v odborné literatuře a ne vždy se získané informace shodovaly. 

Inovativnost a velký přínos této práce lze proto spatřit v tom, že zkoumaná oblast nebyla 

v takovém rozsahu ještě nikdy probádána. 

Ve své práci jsem vycházela z anglicky, persky či česky psané odborné literatury a anglicky 

a persky psaných internetových stránek. Na téma života arabské menšiny v Chúzistánu nebyla 

podle výsledků mého bádání napsána žádná odborná publikace, a tato oblast je tedy poměrně 

neprozkoumaná. Taktéž dílčích studií zpracovávajících jednotlivé stránky života Arabů 

(tanec, hudba, oblečení, náboženství atd.) v Chúzistánu je nedostatek. 

Mnoho zdrojů, které jsem při práci používala, se netýkalo přímo zkoumané oblasti, a tak jsem 

si musela platnost získaných informací ověřit prostřednictvím respondentů. Je nutné zde také 

poukázat na nedostatky některých odborných publikací a jejich příliš obecného charakteru. 

Velmi užitečným zdrojem by mohla být například The Cambridge History of Iran (Vol. 1: 

The Land of Iran), nebýt však jejího všeobecného zaměření a neposkytnutí dostatečného 

prostoru jednotlivým provinciím. Důležitou inspirací při psaní práce mi byla etnologická 

studie Jany Malecké Narození, svatba a pohřeb v sunnitském islámu, která, ačkoliv 

pojednávala problematiku přechodových rituálů v sunnitském prostředí, byla zdrojem 

mnohých otázek položených respondentům. Velmi užitečným zdrojem byla také 

Encyclopaedia Iranica, která je taktéž dostupná elektonicky. Její nevýhodou je však 

zastaralost některých jejích článků (tiskem byla encyklopedie poprvé vydaná Ehsanem 

Yarshaterem v roce 1982). Nejužitečnějším perským zdrojem byla pravděpodobně publikace 

Abdajhosejna Sa’idijana Sarzamín va mardom-e ostán-e Chúzestán (Lid a země provincie 

Chúzistán), jež se zabývá popisem oblasti ze zeměpisného, historického i kulturního hlediska. 

Vzhledem ke svému malému rozsahu však posloužila spíše jako inspirace pro bádání nad 

jednotlivými sférami života v íránském Chúzistánu. Další zmíněné zdroje byly použity 

v menší míře. Velká část této práce byla postavena na výpovědích respondentů ze zkoumané 

oblasti. 
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1.3 Poznámka k transkripci 

Vzhledem k tomu, že v této práci jsou použity přepisy ze dvou jazyků, jež oba využívají 

arabské písmo, ale jinou transkripci, bylo často problematické se rozhodnout, který přepis 

použít. Tento problém se vyskytoval zejména u původně arabských slov, která se však 

používají i v moderní perštině, ale často se jinak vyslovují a jejichž význam se mnohdy 

v arabštině a perštině liší. V práci byly proto použité arabské přepisy, pokud bylo slovo 

zmiňováno v arabském kontextu (týkající se chúzistánských Arabů) a perské přepisy, pokud 

bylo zmiňováno v perském kontextu. Na správnost a přesnost přepisů byl kladen veliký důraz; 

neboť jedině tak je možné identifikovat osobu či místo v kontextu dvou vzájemně se 

prolínajících kultur. Některá obecně známá jména či výrazy např. Abbásovci, abbásovská 

doba byly ponechány v ustálené české transkripci. Z tohoto vyplývá, že v práci jsou často 

stejná jména podle kontextu přepisována různě. Např. již zmínění Abbásovci a osobní jméno 

od toho odvozené – Abbás, přepisuji třemi způsoby: Abbásovci (česká transkripce), šáh 

Abbás (perská transkripce nevyužívající ʿajnu) a ʿAbbás jako osobní jméno člověka 

v arabském kontextu. Podobně je to například u Alího ibn Táliba (česká transkripce), 

Alímardána Chána Bachtijárího (perská transkripce) a ʿAlího jakožto osobního jména. Je 

možné si povšimnout, že česká transkripce arabských jmen a perská transkripce se většinou 

shodují (není však tomu tak vždy). 

Jména respondentů byla ponechána v české transkripci. 

Perská jména či arabská jména Íránců a Arabů působících na Západě (patrné u autorů některé 

odborné literatury) jsem se rozhodla ponechat v původním, anglickém přepisu, aby se 

předešlo možným problémům při jejich dohledávání. 
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2. Metodologická východiska 

2.1 Metody výzkumu 

Jak už bylo zmíněno v úvodu, výzkum byl uskutečněn dvojí formou. První část výzkumu se 

odehrávala přímo ve zkoumané oblasti, tedy v íránském Chúzistánu. Respondenti byli 

vybíráni víceméně náhodně na ulicích a v obchodech, probíhal však také plánovaně 

v některých arabských rodinách v oblasti. Tato část výzkumu byla provedena v Ahvázu, 

Ábádánu, Súsangerdu a Hamídiji a ve vesničkách poblíž Ahvázu v srpnu 2014. Druhá část 

výzkumu byla prováděna elektronickou formou, tedy prostřednictvím emailu a různých 

sociálních sítí. Obecně by se proto dalo říct, že většina respondentů oslovených na ulici 

nedosahovalo takového stupně vzdělání, jako respondenti, s nimiž probíhal kontakt 

elektronickou cestou. Respondenti oslovení na ulici byli také poměrně starší. Mezi účastníky 

výzkumu převažují muži, což je dáno charakterem arabské společnosti (ženy byly méně 

ochotné vyprávět o svém soukromí či o zvycích praktikovaných v rodině). Vzhledem 

k omezenému počtu dotazovaných sice není možné z výsledků výzkumu vyvozovat 

zobecňující závěry, nicméně se lze domnívat, že nám tento výzkum umožňuje poměrně 

úspěšně pojmout dosud značně opomíjenou problematiku arabské menšiny v Chúzistánu. 

Při výběru respondentů šlo také o to, aby byli vybráni lidé, kteří přistoupí k výzkumu 

zodpovědně, tj. poskytnou informace vyznačující se vysokou mírou objektivity a nezaujatosti. 

Otázky byly respondentům dávány víceméně nahodile, jedna otázka byla vždy položena 

různým respondentům a nejlepší nebo nejzajímavější odpověď či odpovědi byly použity 

k ilustraci problematiky, kterou se zabývá tato práce. Otázky byly komplexní a spíše 

narativního charakteru, téměř nikdy nebylo možné odpovědět na otázku jen „ano“ či „ne“ či 

dát jednoslovnou odpověď. 

2.2 Seznam respondentů
1
 

Abú Cháled – 45 let, Ahváz, vysokoškolský pedagog, překladatel a turistický průvodce 

Ísá – 25 let, Ahváz, IT pracovník 

Umm Hosejn – 62 let, Hamídije, v domácnosti 

Sádegh – 36 let, Šúš, univerzitní lektor 

                                                           
1
 Jména respondentů byla z důvodu jejich osobní bezpečnosti pozměněna. 
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Mansúr – 28 let, Ahváz, novinář 

Lili – 33 let, Teherán, manažerka 

Abbás – 21 let, Šúš, univerzitní student  

Hámed – 30 let, Teherán, tesař 

Mohammad – 70 let, Ábádán, důchodce 

Umm Ahmad – 55 let, Súsangerd, v domácnosti 

Cháled – 28 let, Ahváz, zaměstnání neznámé 

Hamza – 25 let, Ahváz, univerzitní student 

Fáteme – 40 let, Ahváz, v domácnosti 

Faríde – 27 let, vesnice u Ahvázu, v domácnosti 

Elnáz – 36 let, Ahváz, profesorka na univerzitě 

Ahmad – 24 let, Ahváz, univerzitní student 

Nastaran – 25 let, Esfahán, učitelka angličtiny 

Ádel – 35 let, Ahváz, obchodník 

Alí – 32 let, Ahváz, student doktorandského studia 

Ímán – 26 let, Dezfúl, student 

Hajdar – 30 let, Ahváz, zaměstnání neznámé 

Saíd – 52 let, Ahváz, obchodník na bázáru 
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3. Provincie Chúzistán 

3.1. Zeměpisná charakteristika oblasti 

Jelikož se tato diplomová práce zabývá arabskou menšinou obývající jednu z 31 íránských 

provincií a pojednává o specifikách arabské mešiny v této oblasti, je nutné si provincii a celou 

oblast blíže představit. 

3.1.1. Provincie Chúzistán 

Provincie Chúzistán (per. Chúzestán) se nachází v jihozápadním Íránu. Jméno Chúzistán 

(země Chúzů) se váže k původním obyvatelům této provincie - Chúzům. Na západě provincie 

sousedí s Irákem, na jihu s Perským zálivem a provincií Búšehr a na severu a východě 

s íránskými provinciemi Ílám, Lorestán, Čahál Mahal va Bachtijárí a Kohkilúje va Bújer 

Ahmad. Rozloha provincie je přes 60 tisíc kilometrů čtverečních a obývají ji více než 

4 miliony obyvatel, podle některých údajů dokonce více než 5 a půl milionů, z toho až 

4 miliony Íránců arabského původu.
2
 Podle některých zdrojů je však arabská populace 

v Chúzistánu méně početná a čítá jen přibližně 2 miliony osob, podle jiných zdrojů je Arabů 

v oblasti až 5 milionů.
3
  70 % obyvatel provincie se hlásí k šíitské větvi islámu, 24 % 

k sunnitské a zhruba 1% tvoří křesťané, židé a zoroastrovci.
4
 Hlavním městem je Ahváz 

a dalšími významnými městy jsou Ábádán, Andímešk, Bandar Imám, Behbahán, Dezfúl, 

Hovejze, Chorramšahr, Ize, Máhšahr, Masdžed Solejmán, Omídije, Ramhormoz, Súsangerd, 

Šádegán, Šúš a Šúštar. Nejdelší řekou regionu je Kárún, který se vlévá do Perského zálivu 

a nejvýznamnějším pohořím zahrnujícím území Chúzistánu, je Zagros. Dalšími významnými 

toky jsou řeky Karche a Džarráhí. Severní území provincie je spíše hornaté, zatímco na jihu 

převažují roviny. Území Chúzistánu je poměrně suché, s nepříliš vhodnými podmínkami pro 

zemědělství, v provincii však bylo vystavěno velké množství přehrad. Mezi nejznámější 

přehrady se řadí Kárún 3, Dez nebo přehrada Karche. V oblasti se nachází také mnoho 

mokřadů. Řeky i mokřady se však mimo jiné kvůli těžbě ropy potýkají s postupným 

vysycháním.
5
 

                                                           
2
 http://unpo.org/members/7857  [cit. 17. 07. 2015] 

3
 Elling, Rasmus Christian: Minorities in Iran, 2013, s. 36. 

4
 http://unpo.org/members/7857 [cit. 17. 07. 2015] 

5
 http://www.theguardian.com/world/iran-blog/2015/apr/16/iran-khuzestan-environment-wetlands-dust-pollution  

[cit. 17. 07. 2015] 

http://unpo.org/members/7857
http://unpo.org/members/7857
http://www.theguardian.com/world/iran-blog/2015/apr/16/iran-khuzestan-environment-wetlands-dust-pollution
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Klima je v provincii extrémní, v létě velmi teplé a vlhké, v zimě studené a suché. V létě 

teploty ve stínu dosahují až padesáti stupňů a v zimě klesají i pod bod mrazu. V oblasti jsou 

také poměrně časté písečné bouře. 

V současné době je Chúzistán, zejména díky těžbě ropy, považován za jednu z nejbohatších 

provincií v Íránu. Daří se tam taktéž petrochemickému, ocelářskému a chemickému průmyslu. 

Díky husté zavodňovací síti a množství přehrad se tam navzdory velmi teplému klimatu 

pěstuje pšenice, ječmen, rýže, eukalyptus, léčivé rostliny, různé druhy palem i citrusových 

plodů. Velký význam tam má i pěstování cukrové třtiny.
6
 Oblast také vyniká rybolovem. 

Chúzistán je z etnického hlediska velmi rozmanitou provincii, vedle Arabů a Peršanů ji 

obývají taktéž Lorové a Bachtijárové. Žijí tam ale taktéž  Behbaháníové, Qašqájské 

a Afšárovské kmeny, Arméni a další. Arabové v této provincii však tvoří většinu. Obývají jak 

venkovská, tak i městská sídla a ve všech nejvýznamnějších chúzistánských městech jako 

Ahváz (Aḥwáz), Chorramšahr (Moḥammere), Ábádán, Šádegán (Falláḥije), Hovejze 

a Súsangardu (Chafádžíje) tvoří od 65 % do 95 % populace.
7
 

Provincie je pestrá i z hlediska jazyků a dialektů. Hlavním dorozumívacím jazykem je 

perština, následována arabštinou, většina Chúzistánců je více či méně bilingvních. 

Převážná většina obyvatel provincie vyznává šíitský islám, avšak nachází se zde i menšiny 

hlásící se k sunnitskému islámu, křesťanství, judaismu či mandejskému náboženství.
8
 

Z jazykového hlediska můžeme v Íránu najít dvě hlavní skupiny, hovořící rozdílnými dialekty 

arabštiny. První z nich jsou chúzistánští Arabové, kteří hovoří arabštinou patřící mezi 

jihoirácké dialekty a druzí jsou bandarští Arabové
9
, jejichž jazyk se řadí mezi dialekty oblasti 

Zálivu.
10

   

Arabské obyvatelstvo v Íránu, stejně jako Arabové všude jinde na Blízkém Východě, stále 

udržují kmenovou společnost. V Íránu žijí kmeny, které jsou tam usídlené již velmi dlouho 

a přišly do oblasti ještě před islamizací Íránu. Mnoho kmenů se samozřejmě na území 

Chúzistánu dostalo s dobyvačnými válkami muslimských Arabů, některé však v oblasti nežijí 

                                                           
6
 Fisher, W. B. (ed.): The Cambridge History of Iran Vol. 1: The Land of Iran, 1968., s. 36. 

7
 Elling, Rasmus Christian: c.d., s. 36. 

8
 Náboženské a etnické gnostické společenství žijící na území jižního Íránu a Iráku, je velmi uzavřené, proto 

o něm existuje velmi málo badatelsky relevantních informací. 

9
 Arabové žijící v městě Bandar Abbás a jeho okolí. 

10
 Elling, Rasmus Christian: c. d., s. 36. 
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déle než sto, dvě stě let a mnoho šíitských Arabů emigrovalo do Íránu během irácko-íránské 

války. Kromě arabské menšiny obývající území Chúzistánu jsou menší arabské komunity také 

v provinciích Hormozgán a Búšehr, tedy v provinciích sousedících s Perským zálivem. 

3.1.2 Ahváz a okolí 

Vzhledem k tomu, že byl výzkum prováděn mezi obyvateli města Ahváz a v jeho blízkém 

okolí, je nutné tuto oblast blíže popsat. Město leží na březích řeky Kárún asi 20 metrů nad 

mořem v rovinaté oblasti provincie. Kárúnem je město rozděleno na nový pravý 

administrativní a obchodní břeh a starší levý sídelní břeh. 

Ahváz byl významným a vzkvétajícím městem již v předislámské době. Chúzistán a jeho 

hlavní město Ahváz byly pojmenované podle starověkých Chúzů (řecky Ouxioi), jejichž 

jazyk se udržel v oblasti až do sásánovské éry. Ve středověké syrštině bylo nazýváno Bét 

Chúzís (země Chúzů). Po arabské invazi ve 30. letech 7. století byl Ahváz nájezdníky 

částečně zničen a výrazně se na něm podepsala i zandžská rebelie v 9. století.  Ve středověku 

byl významným obchodním centrem. V post-mongolské éře ztratilo město své postavení 

a bylo degradováno na vesnici, významnou regionální pozici se však Ahvázu podařilo znovu 

získat opět v 19. století s příchodem Britů.
11

  

Před příchodem Britů v 19. století byl Ahváz jen velmi malým vesnickým sídlem 

s maximálně dvěma tisíci arabskými a sabejskými
12

 obyvateli. V 19. století bylo také město 

na nějaký čas přejmenováno na Náserí na počest Náseroddína Šáha Qádžára. Celá oblast 

zažívala ekonomický boom po roce 1908, kdy se v Masdžed Solejmán začala těžit ropa 

a Ahváz začal sloužit jako základna pro uskutečnění dalších vrtů v okolí. Další obrovskou 

ekonomickou injekcí byla výstavba trans-íránské železnice, jejíž ahvázská stanice byla 

postavena roku 1929. Město se tak stalo křižovatkou pozemní, železniční a vodní dopravy 

a již v roce 1950 mělo město 100 000 obyvatel a zažívalo velkou imigrační vlnu a také byla 

vytvořena a dodržována nepsaná profesní segregace mezi jednotlivými etniky (Arabové, 

Peršané, Židé atd.).
13

 V době irácko-íránské války městá infrastruktura utrpěla značné škody. 

Už od středověku byl Ahváz známý pro své zpracovávání hedvábí, brokátu a pěstování 

cukrové třtiny. Ve středověké arabské literatuře je znám jako místo, kde žijí lakomí lidé: 

                                                           
11

 http://www.iranicaonline.org/articles/ahvaz-a-town-of-southwestern-iran#pt1 [cit. 18. 07. 2015] 

12
 Chaldejská a syrská náboženská sekta, jejíž centrum bylo v Harránu v severní Mezopotámii. Až do druhé 

poloviny 20. století menšiny této sekty sídlily v jižním Iráku.  

13
 http://www.iranicaonline.org/articles/ahvaz-a-town-of-southwestern-iran#pt1 [cit. 18. 07. 2015] 

http://www.iranicaonline.org/articles/ahvaz-a-town-of-southwestern-iran#pt1
http://www.iranicaonline.org/articles/ahvaz-a-town-of-southwestern-iran#pt1


16 

„Jako skrblictví lidí, kteří v Ahvázu žijí!“
14

 

Z architektonického či uměleckého hlediska není město příliš atraktivní, nenachází se zde 

téměř žádné turisticky lákavé objekty, navíc bylo město roce 2011 vyhlášeno Světovou 

zdravotnickou organizací za nejznečištěnější město světa.
15

 

V současné době je Ahváz největším chúzistánským sídlem s populací čítající téměř půl 

druhého milionu obyvatel.
16

 

3.1.3. Další významná chúzistánská sídla  

3. 1. 3. 1. Ábádán 

Toho město bylo zmiňováno již v abbásovských pramenech, kde se o něm psalo jako 

o ʿAbbádánu. Údajně byl garnizonním městem postaveným někdy na konci sedmého, či na 

začáku osmého století.
17

 Leží na ostrově Ábádán. Přístavní město Ábádán bylo významným 

centrem pro Anglo-Íránskou ropnou společnost, která právě v této oblasti vybudovala své 

rafinérie.
18

 První rafinérie zde byla otevřena v roce 1912.
19

 Ábádán patřil mezi nejbohatší 

chúzistánská města s velkým počtem obyvatel cizího původu, kteří pracovali v ropném 

průmyslu. Jelikož se na jeho výstavbě z velké části podíleli cizinci, urbánní struktura 

připomíná západní města, což je patrné zejména v hierarchickém členění jednotlivých čtvrtí, 

které nebývalo uplatňované v íránských městech.
20

 Ábádán  byl katastrofálně poškozen 

během írácko-íránské války a následky tohoto poškození jsou ve městě patrné dodnes. 

V okolí města se pěstují datle
21

 a henna. 

                                                           
14

 al-Hamadhani, Badi az-Zaman: Makamy. 1999. 

15
 http://www.businessinsider.com/dirtiest-cities-in-the-world-2011-9?op=1 [cit. 18. 07. 2015] http://al-

hakawati.la.utexas.edu/2012/01/29/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/ [cit. 28. 07. 2015] 

16
 Podle íránského sčítání lidu a domů z roku 2006, údaj dostupný na: 

https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=521 [cit. 25. 07. 2015] 

17
 http://www.iranicaonline.org/articles/abadan  [cit. 17. 07. 2015] 

18
 Fisher, W. B. (ed.): c.d., s. 37. 

19
 http://www.iranicaonline.org/articles/abadan [cit. 17. 07. 2015] 

20
 http://www.iranicaonline.org/articles/abadan [cit. 17. 07. 2015] 

21
 Ábádán a Chorramšahr patří mezi největší íránské pěstitele datlí. http://www.iranicaonline.org/articles/abadan  

[cit. 17. 07. 2015] 

http://www.businessinsider.com/dirtiest-cities-in-the-world-2011-9?op=1
http://al-hakawati.la.utexas.edu/2012/01/29/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
http://al-hakawati.la.utexas.edu/2012/01/29/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
http://al-hakawati.la.utexas.edu/2012/01/29/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=521
http://www.iranicaonline.org/articles/abadan
http://www.iranicaonline.org/articles/abadan
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3.1.3.2. Chorramšahr 

Chorramšahr je dalším známým chúzistánským přístavním městem. Nikdy nebyl tak 

moderním a významným městem jako Ábádán,
22

 během irácko-íránské války byl však 

vystaven stejně ničivým ztrátám. Jak Ábádán, tak Chorramšahr měly vlakové spojení do 

Ahvázu.
23

 

3.1.3.3. Dezfúl 

Dezfúl je název města a okresu v severním Chúzistánu. Na severu sousedí s provincií 

Lorestán a na západě s provincií Ílám. Dezfúl bylo původně jméno mostu přes řeku Dez
24

 

postaveného za vlády Sásánovce Šápúra II. Jedná se tedy o významné historické sídlo, které 

bylo obýváno již ve 3. století př. n. l. Město má bohatou etnickou strukturu, žijí zde Arabové, 

Peršané, Lorové a Kurdové a nachází se zde taktéž malá zoroastrovská menšina.  

V 19. století bylo město centrem pro zpracování indiga, dnes má zde velký význam textilní 

průmysl. Pěstuje se tu cukrová třtina,
25

 obilí, sezam a kukuřice. Nachází se zde významná 

přehrada na řece Dez.
26

 

Ve městě se mluví zvláštním dialektem perštiny Dezfúlí-Šúštarí, který je považován za jeden 

z nejstarších dialektů perštiny.
27

 

3.2 Stručné dějiny Chúzistánu 

 Provincie Chúzistán bývala centrem starověkých civilizací, které se nacházely v okolí 

dnešního města Šúš (Súsy),
28

 které byly jedním z nejstarších osídlených míst Íránu.
29

 

Archeologické nálezy v oblasti však sahají až do roku 8000 př. n. l., kde byly objeveny 

vykopávky v místě zvaném Tál-e Alí Koš. První významnou říší v oblasti byl Elam, 

nesemitské království nezávislé na Mezopotámii s hlavním městem Súsy. Chúzistán je proto 

považován za nejstarší oblast Íránu a údajně je také provincií, kde se poprvé usadil kmen 

Árjů. 

                                                           
22

 Fisher, W. B. (ed.): c.d., s. 37. 

23
 Fisher, W. B. (ed.): c.d., s. 37. 

24
 Etymologie: dez (dež) – pevnost, fúl (pol) – most. 

25
 Pěstování cukrové třtiny je typické pro celý Chúzistán a má zde tisíciletou tradici. Fisher, W. B. (ed.): c.d., s. 

517. 

26
 http://www.iranicaonline.org/articles/dezful [cit. 17. 07. 2015] 

27
 http://www.iranicaonline.org/articles/dezful-03-dialect  [cit. 17. 07. 2015] 

28
 V hebrejské bibli je město označováno jako Šúšan. 

29
 Založené pravděpodobně kolem roku 4000 př. n. l. 

http://www.iranicaonline.org/articles/dezful
http://www.iranicaonline.org/articles/dezful-03-dialect
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Roku 640 př. n. l. byl Elam poražen asyrským králem Ašurbanipalem a významná centra 

elamské moci - města Súsy a Čoghá Zanbíl byla zničena. 

V roce 538 př. n. l. byla země dobyta králem Kýrosem velikým a Súsy byly prohlášeny 

hlavním městem Achajmenovské říše. Poté byla říše dobyta Alexandrem Velikým a po něm 

se dostala k moci dynastie Seleukovců. Seleukovskou říši si podmanil Mehrdád I. Parthský. 

Parthská Arsakovská dynastie padla na počátku třetího století n. l., kterou rychle vystřídala 

mocná dynastie Sásánovců, během jejíž vlády oblast rychle vzkvétala. Kulturním 

a intelektuálním centrem Sásánovské říše byl Gundišápúr (Džundišápúr), který byl založen 

roku 271 n. l. Šápúrem I., poblíž dnešního Ahvázu nedaleko řeky Kárún. V Gundišápúru bylo 

nejstarší zdravotnické učiliště a fakultní nemocnice světa a byla k ní taktéž přidružena 

univerzita a knihovna. Gundišápúrská nemocnice byla údajně nejvýznamnějších lékařským 

centrem starověku (v 6. a 7. století).  

V roce 639 začal dobývat Abú Músá v čele muslimské arabské armády oblasti kolem Ahvázu, 

Súsy padly po dvou dnech obléhání. Šúštar byl dobyt roku 642 a tamní nestoriáni byli 

vyhnáni. Poté byl dobyt i Gundišápúr a po bitvě u Nehávandu byl podroben celý Chúzistán. 

Arabští dobyvatelé zakládali na nově dobytém území garnizónní města, a započalo také 

stěhování arabského obyvatelstva na území obývaná ne-Araby. Chúzistán poté spadal pod 

kontrolu Umajovských a Abbásovských vládců až do doby, kdy byl přechodně dobyt 

Saffárovcem
30

  Jáqúbem bin Lajsem ze Sístánu spolu s územím dnešního východního Íránu, 

Chorásánu, Afghanistánu a Balúčistánu. Vláda Saffárovců trvala od roku 861 a skončila roku 

1003. 

Roku 1440 započaly útoky arabské extremistické skupiny Mušaʿšaʿíja na oblast, což vedlo ke 

zvýšení počtu arabského obyvatelstva v Chúzistánu. V 15. - 19. století ovládala tato skupina 

většinu západního Chúzistánu a pravidelně se dostávala do konfliktů se sáfíjovskými vládci 

i jinými arabskými kmeny v oblasti. 

V 16. století se v Chúzistánu usadil dodnes významný kmen kuvajtského původu Baní Kaʿab 

a v průběhu následujících století docházelo k časté emigraci z území dnešního jižního Iráku 

do Chúzistánu. Oblast stále více a více podléhala arabizaci. První zmínka o arabském osídlení 

Chúzistánu z pera západních cestovatelů je z roku 1604 a pochází od portugalského 

                                                           
30

 Saffárovci byla muslimská dynastie perského původu. 
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židovského cestovatele Pedra Teixery, který napsal, že všechna území východně od Šatt al- 

ʿArab jsou pod nadvládou šejcha Mubáraka ibn Muṭluba.
31

 

V polovině 19. století vedl Írán válku s Velkou Británií, která se neúspěšně pokusila dobýt 

oblast. Aby Britové získali v Chúzistánu nadvládu, směle podporovali imigraci arabských 

kmenu z Iráku i Arabského poloostrova. Jeden z šejchů těchto kmenů, šejch Chazʿal, 

původem z Kuvajtu, se postavil do čela separatistických nepokojů ovládajících provincii. 

Šejch Chazʿal se dostal k moci v průběhu roku 1897 za podpory britských kolonialistů. O 28 

let později byl však poražen Rezou Šáhem a uvězněn. Oblast, kterou šejch ovládl, se znovu 

připojila k zbytku provincie a provincie byla opět přejmenována z arabského Arabistán na 

Chúzistán. V 80. letech 20. století se Chúzistán se svým arabským obyvatelstvem stal 

předmětem zájmu nově zvoleného iráckého prezidenta Saddáma Husajna. Během íránsko-

irácké války utrpěl nejvyšší škody z celého íránského území a mnoho íránských rodin bylo 

nuceno provincii opustit. Bylo zdevastováno mnoho měst, historických památek, a ropných 

polí. Snad nejvíce postiženým městem se stal Chorramšahr, do té doby prosperující a moderní 

město s živým ropným průmyslem. Ve třetím roce války, tedy roku 1982, se nicméně podařilo 

Íráncům opět převzít kontrolu nad provincií a vyhnat irácké jednotky.  

Íránští Arabové se během války přikláněli spíše na stranu Íránu, což bylo něco, s čímž irácký 

prezident vůbec nepočítal, a tak se začal arabsko-jazyčným obyvatelům Chúzistánu krutě 

mstít v podobě demolování jejich měst a vesnic a znásilňování a vražd arabských mužů, 

žen  a dětí. Menšiny, které se postavily na Saddámovu stranu, po skončení války emigrovaly 

do Iráku. 

Íránští Arabové měli údajně prsty také v přepadení americké ambasády v Teheránu roku 

1980, kdy byli zaštiťováni vládou Saddáma Husajna.
32

 

                                                           
31

 Ingham, Bruce: Khuzestan Arabic. In Kees Versteegh (ed.): Encyclopedia of Arabic Language and 

Linguistics. 2001, s. 572. 

32
 http://www.iranchamber.com/provinces/15_khuzestan/15_khuzestan.php [cit. 11. 04. 2015] 

http://www.iranchamber.com/provinces/15_khuzestan/15_khuzestan.php
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4. Jazyk 

4.1 Mezopotámská arabština a chúzistánský dialekt 

Chúzistánská arabština se řadí mezi mezopotamské neboli irácké dialekty arabštiny.
33

 Tyto 

dialekty mají 2 různé varianty, pojmenované podle tvaru „řekl jsem“, tedy gilit (někdy též 

gelet) a qeltu (qaltu). Dialekt gilit je dialektem jižních oblastí, tedy oblastí kolem řek Eufratu 

(eufratská arabština) a Tigridu (baghdádská arabština). Je také variantou arabštiny používanou 

v Chúzistánu. Dialekt qeltu je dialektem severních oblastí, oblastí na sever od Tigridu 

(severomezopotámská arabština neboli mosulská arabština). Do této severní skupiny je řazena 

taktéž křesťanská a židovská arabština (bagdádská židovská arabština). Mezopotámská 

arabština má přes 15 milionů mluvčích.
34 

Dialekty qeltu byly klasifikovány lingvistou Jastrowem
35

 do 3 skupin: 1. tigridské dialekty, 2. 

eufratské dialekty a 3. anatolské dialekty. Tyto dialekty se vyznačují prvky typickými pro 

usedlé (nebeduínské) dialekty jako je nehlasná podoba hlásky /q/, redukce inventáře krátkých 

samohlásek na /a/ a  /ə/ < /i/ a /u/, změna interdentál na dentály (zejména v bagdádském 

křesťanském dialektu), ztráta genderové distinkce u druhé a třetí osoby plurálu u zájmen 

a sloves. Pro qeltu dialekty je charakteristické zakončení první osoby singuláru sloves na –tu 

(odtud název qeltu).
36

 

V dialektech gilit se vyskytují 3 krátké samohlásky, a to /i/, /u/ a /a/, ale nejde pokaždé o 

reflexi původních klasických vokálů, neboť ty prošly v různých fonologických kontextech 

různým vývojem. Samohláska /a/ zůstala zachována v zavřených slabikách, ale v otevřených 

slabikách se změnila na /i/ nebo /u/, např. ve slově simač < samak (ryba) nebo busal < basal 

(cibule). Fonologická distinkce mezi krátkým /i/  a /u/ se zachovala jen na některých pozicích, 

jinde jde o poziční alofony, jako například u slov hamud < hamid (kyselý), nebo gilit < qultu 

(řekl jsem). V dialektu gilit jsou zachovány interdentály. 

                                                           
33

 Mezopotámské dialekty jsou rozšířené zejména na území dnešního Iráku, Sýrie, Íránu a jihovýchodního 

Turecka. 

34
 http://www.ethnologue.com/17/language/acm/  [cit. 14. 03. 2015] 

35
 Otto Jastrow je lingvista působící na Tallinské univerzitě, který se zabývá zejména anatolskými a iráckými 

dialekty arabštiny. (https://tallinn.academia.edu/OJastrow [cit. 16. 08. 2015]) 

36
 http://www.ethnologue.com/17/language/acm/ [cit. 14. 03. 2015] 

http://www.ethnologue.com/17/language/acm/
https://tallinn.academia.edu/OJastrow
http://www.ethnologue.com/17/language/acm/
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Jako společné prvky dialektu qeltu a gilit můžeme uvést například koncovku –ín (2.os.f.), –ún 

(3.os.m. +f.) v imperfektním tvaru slovesa, např. tə'məlín (ty děláš –f.) nebo jə'məlún (oni 

dělají), nebo genitivní přivlastňovací částici mál a příznak budoucího času odvozovaného od 

stvru ráḥa (např. ráḥ–).
37

 

Pro všechny irácké (mezopotamské) dialekty je charakteristická afrikace /q/ > /g/  resp. /q/ > 

/k/  na začátku slova (nejspíše beduínský vliv). Nicméně v muslimském bagdádském dialektu 

podléhá afrikaci pouze sloveso v perfektu /k/ např. čán < kána oproti imperfektu jikún < 

jakúnu. Zatímco v minulém čase se místo první souhlásky k, vyslovuje téměř vždy č, 

v přítomném čase je hláska vždy realizována jako k.
38

 Obdobně se u zájmenných koncovek 

druhé osoby singuláru vytváří distinkce mezi maskulinem –(a)k a femininem –(i)č, např. 

bétak (tvůj dům m.) a bétič (tvůj dům f.). 

Dialekty qeltu většinou zachovávají konsonantní shluk –CC na konci slova, dialekty gilit 

vkládají epentetický vokál i nebo u podle fonologického okolí, např. čalib < kalb' (pes), galub 

< qalb (srdce). V konsonantních shlucích –CCC– se epentetický vokál vkládá hned po prvním 

konsonantu judrubún > judrbún > judurbún (udeřili). Tento jev ilustruje slovesné paradigma 

muslimského bagdádského dialektu. 

Viz Tabulka 1
39

 

kitab kitbau,ú jiktib jikitbún 

kitbat 
 

tiktib 
 

kitabit kitabtu tiktib tikitbún 

kitabti tikitbín 

kitabit kitabna 'aktib niktib 

 

Co se týká slovesné flexe, tak se tvar perfektní tvar typu faʿal přítomný v klasické arabštině 

změnil buď na fiʿal, nebo fuʿal dle výše uvedených fonologických pravidel. U baghdádského 

dialektu se téměř nerozlišuje flexe u silných a slabých sloves, proto bývají někdy koncovky 

slabých sloves používány i u sloves silných, tak jako v mnoha beduínských dialektech. Např. 

                                                           
37

 http://acc.teachmideast.org/texts.php?module_id=1&reading_id=113&sequence=3  [cit. 14. 03. 2015] 

38
 Al-Samarriová, Zdena: Irácká hovorová arabština. 1978, s. 54. 

39
 převzato z: http://acc.teachmideast.org/texts.php?module_id=1&reading_id=113&sequence=3 [cit. 14. 03. 

2015] 

http://acc.teachmideast.org/texts.php?module_id=1&reading_id=113&sequence=3
http://acc.teachmideast.org/texts.php?module_id=1&reading_id=113&sequence=3
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třetí osoba (m.) plurálu silného slovesa kitab (psát) zní kitbau a její koncovka je tak totožná 

s tvary třetí osoby (m.) plurálu u slabých sloves nisa (zapomenout) – nisau, nebo džara (téci) 

– džarau. U některých dialektů qeltu distinktivní flexe silných a slabých sloves úplně 

vymizela. Stejně jako většiny mezopotámských dialektů, i v baghdádské muslimské arabštině 

se pro vyjádření průběhovosti u sloves používá předpona da–, a pro vyjádření budoucího času 

předpona ráḥ–. 

4.2. Chúzistánský dialekt a jeho specifika 

Chúzistánská arabština je jazykem mluveným a není vyučována v žádné oficiální instituci. 

V rámci mezopotámských dialeků se chúzistánská arabština řadí ke gilit dialektům. Velmi se 

podobá dialektům užívaným v oblasti iráckého Kútu (na Tigridu), Náṣiríje (na Eufratu) a také 

muslimskému baghdádskému dialektu.
40

 Chúzistánskou arabštinu můžeme dále rozdělit na tři 

dialekty:  ḥadhar, ʿarab a močálový dialekt.
41

 V této práci však budou postihnuty hlavní rysy 

této skupiny dialektů obecně. 

Jelikož je chúzistánská arabština v silném kontaktu s perštinou, je jí intenzívně ovlivňována. 

Vliv perštiny se projevuje především v následujících jevech: větné konstrukce s podstatnými 

jmény, přídavnými jmény a zájmeny (atributivní konstrukce),
42

 označení určitosti (určitý 

člen), vedlejší věty, diskurzní markery (discourse markers) a spojky a pořádek slov ve větě.  

Tyto jevy jsou vždy v příslušném oddíle ilustrovány přehledenou tabulkou. 

Naopak arabštinou je ve výslovnosti ovlivněn dialekt perštiny Dezfúlí-Šúštarí, kde jsou 

realizovány typicky arabské konsonanty jako /ḥ/ a /ʿ/ a po vzoru arabštiny je také zachována 

distinkce mezi /q/ a /gh/, která se ve většině perských dialektů již nedodržuje.
43

 

4.2.1. Atributivní konstrukce (jmenné konstrukce) 

V arabštině se rozlišuje nominální atribuce (atributem je podstatné jméno) a adjektivní 

atribuce (atributem je přídavné jméno), zatímco v perštině se tyto dva typy strukturně nijak 

neliší a pro spojování jmen (podstatných, přídavných i zájmen) se používá ezáfe.
44

 

                                                           
40

 Ingham, Bruce: c.d., s. 571. 

41
 Močálový dialekt je užívaný zejména tzv. Močálovými Araby, žijícími na území jižního Iráku, sousedícího 

s Chúzistánem. Ingham, Bruce: c.d., s. 572 – 573. 

42
 http://languagecontact.humanities.manchester.ac.uk/McrLC/casestudies/MS.html  [cit. 14. 03. 2015] 

43
 http://www.iranicaonline.org/articles/khuzestan-08-dialects  [cit. 25. 04. 2015] 

http://languagecontact.humanities.manchester.ac.uk/McrLC/casestudies/MS.html
http://www.iranicaonline.org/articles/khuzestan-08-dialects
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V adjektivní atribuci, tedy ve spojení podstatného a přídavného jména v chúzistánské 

arabštině pod vlivem perštiny zmizel určitý člen al–, u řídícího jména, zatímco u řízeného 

zůstal zachován. Adjektivní atribut se tedy chová stejně jako atribut substantivní, podobně 

jako je to v perštině.  Perský vliv zde tedy spočívá nikoli ve výpůjčce lexika nebo konkrétní 

gramatické struktury, ale v typologickém přizpůsobení značení atribuce. Určitý člen al– (l–) 

má v chúzistánské arabštině strukturně obdobnou funkci jako ezáfe v perštině, vykonává ji 

ovšem jakoby inverzně, neboť přítomnost obou typů atributů značí jeho absence, tak jak je 

tomu v MSA u atributu nominálního. 

Viz Tabulka 2
45

 

 „Barevné záclony“ 

a. Kh. Arabic   

 
pardāt l-əmlawwənāt 

 
záclony DEF-barevné.PL.F 

b. MSA  

 
as-sitār l-mulawwināt (l-mulawwin-a) 

 
DEF-záclony DEF-barevné.PL.F (DEF-barevné-3SG.F) 

c. Persian    

 
pardehā-ye rangī  

 záclony-EZ barevné  

Viz Tabulka 3
46

 

 „Bílý dům“ 

a. Kh. Arabic   

 bīət l-abyað ̣

 dům DEF-bílý 

b. MSA  

 al-bayt l-abyað ̣

 DEF-dům DEF-bílý 

c. Persian   

 xūne-ye sefīd 

 dům-EZ bílý 

                                                                                                                                                                                     
44

 ezáfe je pojmenování pro sufix (-e nebo - je), který se požívá k vyjádření posesivní konstukce (daftare-e man 

– můj sešit, cháne-je Rezá – Rezův dům), ale také pro adjektivní atribuci jména (ketáb-e bozorg – velká kniha) 

nebo propojení osobního jména a příjmení (Mohammad-e Chátamí – Mohammad Chátamí). 

45
 převzato z: 

http://languagecontact.humanities.manchester.ac.uk/McrLC/casestudies/MS.html?casestudy=&subpage=MS/MS

_attr [cit. 14. 03. 2015] 

46
 převzato z:  

http://languagecontact.humanities.manchester.ac.uk/McrLC/casestudies/MS.html?casestudy=&subpage=MS/MS

_attr [cit. 14. 03. 2015] 

http://languagecontact.humanities.manchester.ac.uk/McrLC/casestudies/MS.html?casestudy=&subpage=MS/MS_attr
http://languagecontact.humanities.manchester.ac.uk/McrLC/casestudies/MS.html?casestudy=&subpage=MS/MS_attr
http://languagecontact.humanities.manchester.ac.uk/McrLC/casestudies/MS.html?casestudy=&subpage=MS/MS_attr
http://languagecontact.humanities.manchester.ac.uk/McrLC/casestudies/MS.html?casestudy=&subpage=MS/MS_attr
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Pořadí členů atributivní konstrukce bylo taktéž ovlivněno perštinou. Zatímco v moderní 

spisovné arabštině (MSA) se přídavné jméno klade až za řetězec podstatných jmen (nezáleží, 

ke kterému ze jmen se vztahuje), v chúzistánské arabštině se, stejně tak jako v perštině, 

přídavné jméno klade přímo za jméno, k němuž se pojí. 

Viz Tabulka 4
47

 

 “Ředitelův velký chlapec (syn)“ 

a. Kh. Arabic   

 walad č-čəbīr l-modīr 

 chlapec DEF-velký.M DEF-ředitel.M 

b. MSA   

 walad l-mudīr l-kabīr 

 chlapec DEF-ředitel.M DEF-velký.M 

c. Persian    

 pesar-e bozorg-e modīr 

 chlapec-EZ velký-EZ ředitel 

 

4.2.2. Označení určitosti (určitý člen) 

Stejný znak jako u atributivních konstrukcí, kde byl u řídícího jména vynechán určitý člen al-, 

můžeme najít i u vztažných vět. Řídící jméno ve vztažné větě, která začíná vztažným 

zájmenem illi (který) nebo l– (forma totožná s určitým členem) nebo al-ladhí je považováno 

za určené v MSA i v dalších dialektech arabštiny. V chúzistánské arabštině však určitý člen 

u řídícího jména zmizel pod vlivem perštiny, která určitý člen nemá. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

 převzato z:  

http://languagecontact.humanities.manchester.ac.uk/McrLC/casestudies/MS.html?casestudy=&subpage=MS/MS

_attr [cit. 14. 03. 2015] 

http://languagecontact.humanities.manchester.ac.uk/McrLC/casestudies/MS.html?casestudy=&subpage=MS/MS_attr
http://languagecontact.humanities.manchester.ac.uk/McrLC/casestudies/MS.html?casestudy=&subpage=MS/MS_attr
javascript:playSound('casestudies/MS/MS_5a.mp3');
javascript:playSound('casestudies/MS/MS_5c.mp3');
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Viz Tabulka 5
48

 

 „Žena, kterou jsme včera viděli, zavolala.“ 

a. Kh. Arabic       

 mara llī šəf-nā-ha aməs xabar-at  

 žena REL viděli jsme ji-

1PL-3SG.F 

včera zavolala-

3SG.F 

 

b. MSA      

 l-marʔa allati raʔay-nā-ha aməs xabar-at  

 DEF-žena REL viděli jsme ji-

1PL-3SG.F 

včera zavolala-

3SG.F 

 

c. Persian       

 zan-ī ke dīrūz dīd-īm telefon kard 

 žena-DEM REL včera viděli 

jsme-1PL 

telefon udělala.3

SG 

Viz Tabulka 6
49

 

 “Vzpomínka (příběh), kterou ti chci vyprávět.“ 

a. Kh. Arabic      

 xāṭəra l-arīd asoləf l-əč  

 vzpomínka REL-chci ji.1SG vyprávět.1S

G 

tobě-

2SG.F 

 

b. MSA     

 l-qiṣa allaði urīd ʔan  

 DEF-příběh REL chci.1SG COMP  

 arwī-ha l-ak    

 vyprávět ho.1SG-

3SG.F 

tobě-2SG    

c. Persian      

 xātere-ī ke mixām barā-t tarif 

 vzpomínka-DEM REL chci.1SG pro tebe-

2SG 

vyprávění.1S

G 

 kon-am     

 udělám-1SG     

 

4.2.3. Vedlejší věty 

Velmi výrazně se vliv perštiny projevuje u vedlejších vět, kde se kromě vztažného zájmena 

al-ladhí, alli užívá i perské subordinační partikule ke, která jinak v perštíně slouží i jako 

                                                           
48

 převzato z:  

http://languagecontact.humanities.manchester.ac.uk/McrLC/casestudies/MS.html?casestudy=&subpage=MS/MS

_def [cit. 14. 03. 2015] 

49
 převzato z:  

http://languagecontact.humanities.manchester.ac.uk/McrLC/casestudies/MS.html?casestudy=&subpage=MS/MS

_def [cit. 14. 03. 2015] 

http://languagecontact.humanities.manchester.ac.uk/McrLC/casestudies/MS.html?casestudy=&subpage=MS/MS_def
http://languagecontact.humanities.manchester.ac.uk/McrLC/casestudies/MS.html?casestudy=&subpage=MS/MS_def
http://languagecontact.humanities.manchester.ac.uk/McrLC/casestudies/MS.html?casestudy=&subpage=MS/MS_def
http://languagecontact.humanities.manchester.ac.uk/McrLC/casestudies/MS.html?casestudy=&subpage=MS/MS_def
javascript:playSound('casestudies/MS/MS_6c.mp3');
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relativizátor. Ve vztažných větách v chúzistánské arabštině se ale perské ke neužívá a jev je 

tedy omezen pouze na vedlejší věty v pozici komplementu predikátu. 

Viz Tabulka 7
50

 

kəl-hum šāf-aw ke š-saww-aw w-yāč 

All-3PL.M saw-3PL.M COMP what-did-3PL.M with-2SG.F 

„Všichni viděli, co ti udělali.“ 

Viz Tabulka 8
51

 

b-ət-torāt yāy ke lo hāða īyy-a 

in-DEF-Torah came.PART.3SG COMP if this.M came-3SG.M 

l-bāb yəftak     

DEF-door opens.3SG     

„V Tóře stálo, že když tato osoba přijde, dveře se otevřou.“ 

 

4.2.4. Diskurzní markery 

Do chúzistánské arabštiny proniklo velké množství tzv. diskurzních markerů, tedy spojek - 

např. ham – také; ham…ham – jak, tak; na tanhá…balke – nejen… ale i; podřazovacích 

konstrukcí – např. bá ínke…ammá, agarče…ammá – ačkoliv; částic, tzv. slovních vycpávek 

např. chob – fajn, oukej, dobře; híč – nic; albate – samozřejmě, určitě. 

Skoro všechny vypůjčené částice mají stejnou funkci i význam v chúzistánské arabštině 

i v perštině. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50

 převzato z: 

http://languagecontact.humanities.manchester.ac.uk/McrLC/casestudies/MS.html?casestudy=&subpage=MS/MS

_comp [cit. 14. 03. 2015] 

51
 převzato z: 

http://languagecontact.humanities.manchester.ac.uk/McrLC/casestudies/MS.html?casestudy=&subpage=MS/MS
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Viz Tabulka 9
52

 

xōb w hāy sabab ham l-laði gabal čan, 

DM a to důvod DM REL minulost byl.3SG.F 

maθal-an jāhalīyyat wāyəd čān qalīl, kaθīr mašākəl  

například nevědomo

st 

velmi byl.3SG málo hodně problém

y 

 

zāyəd ham čān-at w ʔāna ham čənət čəbīra 

velmi DM byla-3SG.F a já DM byla 

jsem.1S

G 

velká.F 

„Dobře, důvod toho je ten, že nevědomost nebyla tak rozšířená, bylo hodně problémů a také 

já jsem byla velká.“ 

Viz Tabulka 10
53

 

huwwa mū bas bāhūš balke šujāʔ ham 

on ne jen chytrý ale i stateč

ný 

DM 

“Není jen chytrý, ale i statečný.“  

Viz Tabulka 11
54

 

bā īnke wāyəd ħayzān ammā lāzəm axallas š-šugul. 

ačkoliv velmi unavený ale je třeba dokončit.1

SG 

DEF-

práce 

„Ačkoliv jsem velmi unavený, musím tu práci dokončit.“  

 

4.2.5. Pořádek slov ve větě 

I pořádek slov ve větě je silně ovlivněn perštinou. V moderní spisovné arabštině je na prvním 

místě sloveso, následované podmětem a na posledním místě je předmět. Jedná se tedy 

o větnou konstrukci typu VSO (verb-subject-object). V arabských dialektech jsou kromě této 

větné konstrukce užívány také větné konstrukce typu SVO (subject-verb-object). 
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 převzato z:  

http://languagecontact.humanities.manchester.ac.uk/McrLC/casestudies/MS.html?casestudy=&subpage=MS/MS

_dms [cit. 14. 03. 2015] 

53
 převzato z: 

http://languagecontact.humanities.manchester.ac.uk/McrLC/casestudies/MS.html?casestudy=&subpage=MS/MS

_dms [cit. 14. 03. 2015] 
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 převzato z: 

http://languagecontact.humanities.manchester.ac.uk/McrLC/casestudies/MS.html?casestudy=&subpage=MS/MS

_dms [cit. 14. 03. 2015] 
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V chúzistánské arabštině se uplatňují nejen konstrukce VSO a SVO, ale i věty, začínající 

předmětem (object). Věty mohou začínat předmětem i v jiných arabských dialektech, nicméně 

chúzistánská arabština jako téměř jediná
55

 využívá větné konstrukce SOV (subject-object-

verb), což je konstukce typická pro perské věty. 

Viz Tabulka 12
56

 

 „Zamkli jsme i dveře kuchyně.“ 

a. Kh. Arabic      

 bāb l-āšpazxāne əḥna ham gāfl-īn-a 

 dveře DEF-kuchyň my DM zamkli jsme je-

PART.1PL-3SG 

b. MSA      

 əḥna gāfl-īn bāb l-maẓbax  

 my zamkli jsme-

PART.1PL 

dveře DEF-kuchyň  

c. Persian       

 mā dar-e āšpazxūne ro χofl karde būd-īm 

 my dveře-EZ kuchyň OM zámek udělali-PART byli 

jsme-

1PL 

Viz Tabulka 13
57

 

 „Děvčátko uklidilo pokoj.“ 

a. Kh. Arabic    

 lə-bnayya d-dār naḍḍəf-at-ha 

 DEF-děvčátko DEF-

pokoj 

uklidilo ho-3SG.F-3SG.F 

b. MSA     

 lə-bnayya naḍḍəf-at χurfa  

 DEF-děvčátko uklidilo-3SG.F DEF-

pokoj 

 

c. Persian      

 doxtarak otāχ ro tamīz kard 

 děvčátko pokoj OM úklid udělalo-

3SG 
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 Tento pořádek slov ve větě se uplatňuje také v uzbecké arabštině, kde se má za to, že jde o vliv z uzbečtiny 

a tádžičtiny. 
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 převzato z: 

http://languagecontact.humanities.manchester.ac.uk/McrLC/casestudies/MS.html?casestudy=&subpage=MS/MS

_wo [cit. 14. 03. 2015] 
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 převzato z: 
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5. Náboženství 

Arabové jsou etnikem, jež je, až na vyjímky, považováno za sunnitské, oproti etnickým 

Íráncům, kteří vyznávají převážně šíitský islám. Proto by se dalo předpokládat, že i arabská 

komunita v Íránu bude sunnitská.  

5.1 Sunnitská menšina 

V Íránu žije okolo 10% procent obyvatel, kteří se hlásí k sunnitské větvi islámu.
58

 Mezi 

vyznavače sunnitského směru islámu patří spíše obyvatelé obývající hraniční provincie země. 

Zpravidla také nebývají etnickými Íránci.  

Tuto teorii, že arabské menšiny žijí hlavně v Sístánu a Balúčistánu, Kordestánu a na územích, 

kde žijí turkmenské kmeny, tedy hlavně v provinciích Západní Ázerbajdžán nebo Golestán, 

potvrzuje i článek, který se zabývá stanovením konce ramadánu a začátku íd al-fitru  v tomto 

roce (2015).
59

 

Podle dostupných informací se většina Kurdů řadí k sunnitům, stejně jako Balúčové.
60

 

Marginalizaci sunnitů v Teheránu jasně potvrzuje fakt, že Teherán je jedním z mála hlavních 

měst na světě, kde není žádná sunnitská mešita.
61

 Většina Arabů, kteří vyznávájí sunnitskou 

větev islámu, žijí nikoliv na území Chúzistánu, ale spíše v jiných provinciích sousedicích 

s Perských zálivem, například v Hormozgánu nebo v Búšehru.
62

 I přes to by na území 

Chúzistánu, podle informací zmíněných v kapitole o provincii, mělo být až 24% procent 

muslimů sunnity. 

Respondent Alí vypověděl, že v Chúzistánu příliš mnoho sunnitů nežije a že většina Arabů 

časem přijala převažující šíitský islám. Nějaké sunnitské menšiny se podle něj vyskytují 
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 http://www.bashgah.net/fa/content/show/40782  [cit. 21. 07. 2015] 

59
http://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-

%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-
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%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF/a-

18602860  [cit. 23. 07. 2015] 

60
 Sanasarian, Eliz: Religious Minirities in Iran. 2004, s. 10 – 11. 

61
 Tohidi, Nayere: Ethnicity and Religious Minority Politics in Iran. 2009, s. 21. 

62
 http://iranna.persianblog.ir/post/2/  [cit. 09. 08. 2015] 
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v provinciích Kordestán a v několika dalších, zejména příhraničních provinciích, například 

v provincii Sístán a Balúčistán, která sousedí se sunnitským Pákistánem a Afghánistánem. 

Respondent Ahmad se na toto téma vyjádřil takto: „ Ačkoliv jsou v Chúzistánu různé 

náboženské menšiny jako třeba Židé, křesťané a sabejci, sunnitů v naší provincii moc není. 

Slyšel jsem o nějakých sunnitských komunitách v okolí Ahvázu, Šúše, Šádegánu 

a Chorramšahru, ale lidé se na ně dívají vesměs nedůvěřivě jako na cizince. Říká se totiž, že 

jsou zapleteni do obchodu s pašováním zbraní ze Saudské Arábie přes Irák a plíživého 

prosazování saúdských zájmů v zemi.“ 
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6. Společnost 

Arabové nebyli původními obyvateli Chúzistánu. Všechny arabské kmeny se tam dostaly 

během jedné z emigračních vln, které byly podmíněny významnými historickými údálostmi 

na tomto území. V následující kapitole bude vysvětlen původ a struktura arabského 

obyvatelstva ve zkoumané oblasti a také budou představeny nejvýznamnější kmeny, které 

Chúzistán obývají. U mnoha kmenů je těžké určit, kdy se na území dnešního Íranu dostaly, 

proto se informace, týkající se tohoto tématu, poskytované různými odborníky na toto téma 

značně liší. 

6.1 Arabské kmeny na íránském území 

Prvními arabskými kmeny, které se přistěhovaly na území dnešního Iránu, byly v dobách 

vlády Sásánovců kmeny Tanúk, Asad, Nezár, Bakr, Tamím a Taghleb, které se usadily 

převážné v oblastech kolem Perského zálivu. Král Šápur II. se ve 4. st. n. l. rozhodl kmeny 

přesídlit do vnitrozemí své říše. Některé klany kmenu Taghleb byly přesídleny do oblasti 

Bámu, klany ʿAbd al-Qajse, Tamímu a Bakru b. Wá’el na území dnešního Kermánu a klany 

Tawwázu do Fársu. Írán tedy začal být osidlován arabskou populací daleko dříve, než se do 

oblasti dostali muslimští nájezdníci.  Za arabských výbojů v 7. století se na území dnešního 

Íránu dostalo velké množství kmenů z Arabského poloostrova. Arabové však neplánovali se 

zde usadit. Jejich prvotním záměrem bylo si podmanit vládnoucí vrstvu, vytvořit si z něj 

kolonii a ovládat ho z přilehlých arabských území. Do oblasti v té době imigrovaly další klany 

kmenů Tamím a Qajs, které se dostaly až do Chorásánu (severní Írán), kde se usadily a začaly 

se mísit s místním obyvatelstvem. Další kmeny se v předumajjovské době dostaly i do 

Chúzistánu, Fársu, Sístánu a Kermánu. Do 9. století měla většina významných íránských sídel 

částečně arabskou populaci, ale například města Qazvín nebo Qom byla převážně osídlena 

Araby. V abbásovské době se arabské kmeny začaly přesouvat na jih a na území Chúzistánu 

se vedle již přítomného kmene Tamím, usadil kmen Asad. Po pádu Abbásovců migrace 

Arabů do Íránu už nebyla tak intenzívní, nicméně neustala. V následujících stoletích se do 

Chúzistánu dostalo mnoho kmenů, které přišly z jižního Iráku. Většina arabských kmenů se 

však usadila na území v 15. století, nebo později.
63

 Velkou moc a vliv měl v oblasti zejména 

kmen Baní Kaʿab, který do Chúzistánu imigroval v 15. nebo 16. století. Mezi další velké 
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  Karandish, Javad: State and Tribes in Persia 1919 – 1925. 2011 (2013), s. 59. 
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a významné chúzistánské kmeny, které přišly v této době do zkoumané oblasti, patří ‘Ebáde 

Baní Ṭorof, Šudžrát, Čenáne (Kenáne) a Chazradž
64

 a také Ál Kathír. 

6.2 Obecné rozdělení arabských kmenových struktur 

Arabové, kteří se považují, stejně jako Židé, za potomky Abraháma, se rozdělují na dvě 

základní větve – Qahtánovce
65

   (praví, čistokrevní Arabové) a ʿAdnánovce
66

  (arabizovaní 

Arabové).
67

 V průběhu věků se arabské kmeny díky výbojům mísily a slučovaly, či 

rozdělovaly. Menší a slabší kmeny byly často pohlceny těmi silnějšími. Původní vazby byly 

rozšířeny, nebo zpřetrhány a navázány byly vazby nové. 

Provést zcela přesnou klasifikaci kmenových, klanových, rodových a rodinných struktur je 

téměř nemožné, jelikož nikdy nebyly zcela ustálené. Některé arabské termíny se objevují 

v kmenových strukturách různých arabských zemí, jiné jsou zcela specifické. Většinou bývá 

nejvyšší kmenovou organizační úrovní kmenový svaz (ar. qabíla, per. ghabíle). Jedná se 

o jednotku vytvořenou z několika kmenů na základě politických svazků. V čele kmenového 

svazu může být (ale také nemusí) nejvyšší náčelník (ar. šajch al-mašájich, tamíma). Ve 

výkladu je proto zachována terminologie, kterou používá E. Gombár ve své monografii 

Kmeny a klany v arabské politice.
68

 

Druhou organizační úroveň představuje kmen. Kmen tvořil základní politickou a vojenskou 

jednotku. Měl své území (ar. díra) a kmenového náčelníka (šajch). Náčelník musel oplývat 

dobrými vlastnostmi, jako je výmluvnost, moudrost, statečnost, spravedlivost, musel znát 

kmenovou historii a genealogii. Po smrti náčelníka se většinou dalším náčelníkem stal 

nejvhodnější mužský příbuzný (nejlépe jeho syn či bratr). Náčelník reprezentoval kmen při 

jednáních, při přijímání a pohoštění cizích návštěvníků, vedl také porady (madžlis) 

v přijímací, nebo hostinské části svého stanu, či domu. Náčelník neměl formálně 

privilegované postavení, avšak těšil se obrovské úctě, měl na starosti rozdělování kořisti 

z bojů a někdy vedl i muže sám do boje, pokud byl bojeschopný. 
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 http://rangvarehayeyekrang.ir/?p=3146 [cit. 29. 07. 2015] 
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 Třetí příbuzenskou a organizační úroveň tvořil patrilineární klan (fadch). Klan byl základní 

pasteveckou a tábořící jednotkou a byl tvořen 100 – 150 stany. Vlastnil společně prameny 

vody a pastviny ve vymezené oblasti. Dříve byli příslušníci klanu označováni shodným 

tetováním. Klan tvořila hlava klanu a jeho příbuzní, tedy – děd (džadd), babička (džadda), 

otec (abb), matka (umm), manželky, synové, dcery, bratři, patrilineární strýcové, bratranci 

a jejich rodiny. Všichni mužští příslušníci klanu jsou tak navzájem alespoň patrilineární 

bratranci (ibn ʿamm). V Iráku se pro označení klanu používal termín ál bú (rodina otce).
69

  

Čtvrtou příbuzenskou jednotkou je rod (ar. ḥamúla, ch.ar. hamúle), což byla patrilineární 

skupina pokrevních příbuzných, sestávající z hlavy rodu, jeho manželek, synů, bratrů a jejich 

manželek a synů. Rod byl tedy tvořen patrilineárními paralelními bratranci (ibn ʿamm). 

V Iráku se pro tuto kategorii používal výraz finda (prsa) nebo gurma, v Jordánsku zase sáq 

(noha).  

Poslední, a tedy pátou příbuzenskou jednotku tvořil dům (bajt). Bajt byl tvořen menší 

domácností (stanem). Tedy rozšířenou rodinou, která obývala jeden dům či stan.  Sestával 

z hlavy rodiny, jeho manželek a dětí (nukleární rodina).
70

 

V Íránu se kmenovému svazu nebo kmenu říká ghabíle. Kmenu se říká tájefe a klanu ašíre. 

Tyto tři termíny se však často zaměňují, nebo jsou používány jako synonyma. Rod je 

označovaný jako hamúle  a rodina jako bejt. Členění je tedy téměř totožné s obecným 

členěním představeným výše.
71

 

6.2.1 Původ kmenů v Chúzistánu a jižním Iráku 

Všechny kmeny, které můžeme v současnosti najít na území Íránu a jižního Iráku, odvozují 

svůj původ od starých arabských beduínských kmenů. Každý z těchto kmenů se většinou 

snaží odvozovat svůj původ od nějaké významné osobnosti. Například kmen Chazʿal se 

považuje za potomky Sulejmána bin Surad al-Chazáʿího, kmen Chafádže považuje za svého 

předka Abí ʿAbíde-je Džarráḥa, Ál Ibráhím zase  Malika al-ʿAštarova (přítele Alího ibn Abí 

Táliba), Banú Ḥakím ʿAmmára bin Jásira (přítele proroka Muhammada i Alího), Baní Ṭorof 

Ḥátema al-Ṭájího (arabský křesťanský básník), Baní Hatít se považují za potomky kmene 

ʿAniza atd. Tito legendární předci jsou pro kmeny velmi důležití a šejch kmene o nich při 

různých příležitostech mluví, a vyzdvihuje tak stáří a význam svého kmene. Ačkoliv většina 
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kmenů uvádí jako svého prapředka buď Qaḥtána nebo ʿAdnána, některé kmeny usazené 

v Íránu či Iráku mají také zřejmě částečně asyrský, elamský, sumerský, akkadský, 

babylonský, chaldejský, perský nebo jiný nearabský původ. K mnoha arabským kmenům se 

přidružovali také tzv. klienti (mawálí), což byli noví muslimští konvertité nearabského 

původu a s konkrétním kmenem neměli žádné pokrevní svazky. Jelikož se arabské ženy běžně 

vdávaly za tyto klienty, jsou dnešní kmeny v této oblasti směsicí vytvořenou z původního 

obyvatelstva oblasti a příchozích arabských kmenů.
72

  

Vzhledem k tomu, že v Íránu a jižním Iráku se v současnosti nachází více než 70
73

 arabských 

kmenů, bude v této práci představeno jen několik nejdůležitějších a nejvlivnějších kmenů, 

žijících na území Chúzistánu. 

6.3 Nejvýznamnější kmeny (Ál-Kathír, Baní Kaʿab, Baní Ṭorof) 

Z přehledu a základního popisu největších chúzistánských arabských kmenů jsou patrné jejich 

charakteristické rysy. Kmeny jsou velmi rozštěpené, protože se v průběhu různých vnitřních 

konfliktů dělily na další a další větve a frakce. Je tedy velmi obtížné uvést přesné číslo počtu 

arabských kmenů na íránském území. Je také poměrně nesnadné rozlišovat mezi kmenovým 

svazem, kmenem, klanem a někdy i rodem, protože perské zdroje tyto termíny často 

zaměňují, nebo vůbec nerozlišují. Proto jsem se ve výčtu kmenů omezila jen na ty 

nejdůležitější a mnohdy jsem neuváděla kmeny, které se od nich oddělily. Samotná (zejména) 

středověká historie a dějiny kmenů jsou také poměrně obtížně dohledatelné a mnohdy také 

existuje více teorií původu kmenu, jeho pohybu po Blízkém východě či příchodu na dané 

území. 

6.3.1 Ál - Kathír 

Kmen Ál Kathír je jeden z největších a nejmocnějších kmenů Chúzistánu. Stejně jako většina 

ostatních arabských kmenů v Íránu je i Ál Kathír kmen šíitský. Členové tohoto kmenu žijí na 

území Ahvázu, Ábádánu, Šúše, Súsangerdu, Dezfúlu, Mijánábu, a kolem řek Dez a Karche. 

Název kmene byl údajně odvozen od Kathíra bin Málika, někdy se ale udává, že příslušníci 

kmene jsou potomci Džaʿafara Barmakího.
74

 Kmen se rozděluje na dva velké klany (rodiny): 

Bejt Karím a Bejt Saʿad. Příslušníci kmenu používají následující příjmení: Ál Kathír, al-
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Kathír, Kathír, Kathírí, Chanífar, Ḥajdarí, Náṣerí, Saʿádatí, Masáʿed Solṭání, Šájiʿí, Náṣer, 

Chanfarí, Baní Saʿad, Binjání a Džam.
75

 

Původ kmene není zcela jasný. Podle některých teorií jsou Ál Kathír potomci berberského 

kmene Lawáta. Anglický cestovatel, archeolog a historik Austen Henry Layard tvrdil, že 

pochází z nadždského kmene Nebán. Kmen se do oblasti Chúzistánu dostal z Iráku za dob, 

kdy byla provincie ovládaná šíitskou sektou Mušaʿšaʿíja, jejíž centrum bylo nejprve 

v Hovejze a poté v Dezfúlu a Šúši. Kmen se tedy pravděpodobně dostal do oblasti někdy za 

Abbáse I. v 16. až 17. století, když byl pod vedením šejcha Kejnáfara. Po smrti šejcha 

Kejnáfára se kmen rozdělil na dvě větve, a to na následníky jeho synů Saʿada a Náṣera (dnes 

je druhá uvedená větev pojmenována po Náṣerovu synovi Karímovi). Potomci Saʿada se 

usadili v oblasti na jih od Dezfúlu a potomci jeho bratra Náṣera a jeho syna Karíma na 

právém břehu od řeky Dez a v okolí Šúše. Pravnukem šejcha Kejnáfara byl šejch Fáris, který 

byl významným kmenovým vůdcem v Dezfúlu za dynastie Sáfíjovců a během povstání Sáfího 

Mírzy v roce 1724.  

Kmen byl vždy velmi aktivní a živě se podílel na všech politických událostech v provincii. 

Jak již bylo zmíněno, účastnil se povstání Sáfího Mírzy, dále revolty Mohammada Chána 

Balúče v letech 1731 - 1732, angažoval se v lidových povstáních v Šúši a v Dezfúlu v roce 

1737 a v dalších regionálních konfliktech.  

Na začátku 50. let 18. století vypukly kmenové nepokoje kvůli vedoucí pozici v kmeni Bajt 

Karím, což vedlo k povstání potomků Karíma bin Náṣera proti Saʿadovi, který byl kmenovým 

vůdcem. Nakonec zvítězil Karím, konflikt si však vyžádal velké ztráty na životech na obou 

stranách. Jeho vedení bylo plné konfliktů s představiteli místní chúzistánské vlády.  

Alímardán Chán Bachtijárí, regent krále Ismáíla II., který se dostal k moci spolu s Karímem 

Chánem Zendem, svěřil vládu nad Dezfúlem a Šúštarem právě šejchovi Náṣerovi, což vedlo 

k četným nepokojům v obou městech. Kmeny Banú Lám a Ál Chamís vtrhly do Hovejze, 

Dezfúlu a Šúštaru, kde způsobily obrovské škody a dostaly se do konfliktu se sektou 

Mušaʿšaʿíja. V té době se také vyhrotil vztah mezi Bachtijárím a Zendem. Zend poslal do 

oblasti své jednotky, aby převzaly kontrolu nad situací, ty ale selhaly. Revoltu se podařilo 

potlačit až v 60. letech. Do roku 1848 nejsou o kmeni Ál Kathír k dispozici žádné zprávy. 

V roce 1848, tedy po nástupu šáha Náseroddína na trůn, se začaly mnohé oblasti jeho říše 

včetně Chúzistánu, bouřit. V Chúzistánu vedl povstání Ḥaddád, jeden ze šejchů Bejt Saʿad. 
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Převzal kontrolu na Dezfúlem a Šúštarem a usadil se v tamní Saláselské citadele, v sídle 

vládců východního Chúzistánu. Sám se prohlásil za šáha a razil dokonce své vlastní mince. 

Nakonec byl ale poražen mušaʿšaʿíjským vůdce Mawlájem Abdalláhem Chánem, který v té 

době vládl Chúzistánu a za pomoci několika spřátelených kmenů opět převzal kontrolu nad 

oblastí. Šejch Ḥaddád byl vězněn, avšak podařilo se mu dostat do Dezfúlu, kde opět povstal 

proti Mušaʿšaʿíje. Nově zvolený guvernér provincie nakonec poslal Ḥaddáda do Teheránu.  

Poté se do čela Bejt Saʿad dostal šejch Asad a po něm jeho syn Faḥrán, za jehož vůdcovství se 

kmen stal velmi vlivným a zaujímal vedoucí pozici mezi kmeny sídlícími mezi Perským 

zálivem a Dezfúlem. Bejt Karím byl čas od času kmenem Bejt Saʿad ovládnut, jinak byl 

nezávislý.  

Na konci 19. století se kmen opět účastnil místních nepokojů, které byly potlačeny Sardárem 

Akramem, novým guvernérem Chúzistánu. V té době se začal prosazovat šejch Chazʿal 

z Baní Kaʿab a některé kmeny, které byly až dosud loajální Ál Kathíru, přešly na jeho stranu. 

Dokonce i Bejt Karím byl mezi jeho stoupenci. Vláda šejcha Chazʿala nad oblastí skončila 

v roce 1924, kdy se Chúzistán dostal pod centrální vládu kozáckého velitele Rezy Chána. 

Dnes se členové kmene Ál Kathír věnují převážně zemědělství a chovu dobytka a ovcí.
76

 

6.3.2 Baní Kaʿab 

Baní Kaʿab, někdy také Čaub,
77

 je významný arabský kmen rozšířený na území íránského 

Chúzistánu a jižního Iráku. Členové tohoto kmenu mají v Íránu nejčastěji příjmení Kaʿabí. 

Podle některých badatelů jsou Baní Kaʿab potomky Kaʿaba bin Rabíʿy, který odvozoval svůj 

původ od ʿAdnána. Kaʿab měl šest synů – Mu‘áwiju, Džaʿdu, ʿUqajla, Qasra, ʿAbdalláha 

a Ḥabíba. Potomci ʿUqajla, Qasra, Muʿáwiji a Džaʿady údajně v raných dobách islámu 

emigrovali z arabského poloostrova z oblasti Ḥafar al-Báṭin na území Sýrie, ale všechny 

kmeny kromě Baní ʿUqajl byly zřejmě pohlceny jinými kmeny. Proto se má za to, že 

chúzistánští a iráčtí Baní Kaʿab jsou právě potomky ʿUqajla. Existují ale také teorie, že kmen 

Baní Kaʿab se oddělil od kmene Baní Chafádža  a potomky Kaʿaba bin Chafádžy bin ʿAmra 

bin ʿUqajla. 
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Kmen se v 15. století dostal do oblasti al-ʿAmára v jihovýchodním Iráku. Podle J. R. Perryho 

to však bylo až o století později.
78

 Údajně pochází z jižní a střední Arábie.
79

 Neví se přesně, 

kdy se kmen přesunul na území Chúzistánu. Například íránský historik Ahmad Kasraví
80

má 

za to, že kmen migroval do Íránu za vlády šáha Abbáse I. Velikého, aby na příkaz Afrásjába 

Paši, vládce Basry, chránil hranice. Kmen Baní Kaʿab ale zřejmě přišel do Chúzistánu někdy 

v průběhu 17. nebo 18. století.
81

 V té době byl v čele kmene Muḥammad bin Idrís, který 

zemřel ještě před úplným přesídlením kmene do oblasti a v této funkci ho nahradil jeho syn 

Náṣer. Náṣer je předkem jedné ze dvou rodových linií kmene Kaʿab Álbú Náṣer, druhá, Álbú 

Káseb, se odvozuje od ʿAlího bin Káseba. Baron Dobad, autor cestopisu po Chúzistánu 

a Lorestánu zmiňuje,
82

 že Baní Kaʿab na začátku vlády dynastie Sáfíjovců sídlil v oblastech 

kolem Hovejze, na jih od Dezfúlu a kolem řeky Karche. Po smrti Tahmáspa I. údajně přesídlil 

na východ od Hovejze na území Afšárovců. Abbás I. v té době vedl tažení nejdříve proti 

ʿAlímu Pašovi Dírímu, vládci Basry, poté proti Osmanům. Baní Kaʿab se stal vazalským 

kmenem Abbáse I. Když začali oblast ohrožovat osmanští Turkové, Baní Kaʿab se 

přestěhoval do oblasti Bandar Máhšhahru, kde v té době zrovna propukl hladomor, takže se 

kmen vrátil zpátky na území kolem Hovejze. Osmanská armáda byla v té době oslabená, a tak 

se z oblasti jižního Iráku a západního Chúzistánu stáhla.  

Za vlády šáha Nádera Afšára (1736 – 1747) využil Baní Kaʿab povstání Mohammada Chána 

Balúče a vydrancoval území kolem řeky Džaráhí. Šáh Náder vstoupill do oblasti, aby potlačil 

rebelii Mohammada Chána a poslal Mohammada Chána Qádžára, aby potrestal rebelující 

kmeny Ál Kathír a Baní Kaʿab a podrobil si je. Od té doby byl kmen Baní Kaʿab vazalem 

Afšárovců, i když v některých konfliktech podpořil vládce Basry, jako tomu bylo například za 

vedení šejcha Faradžolláha Kaʿabího, šejcha Tahmáze nebo šejcha Salmána (v některých 

pramenech uváděn jako Solejmán). V té době kmen relativně prosperoval, věnoval se 

pozemnímu i říčnímu obchodu (na řekách Kárún a Karche), pěstování datlí a zemědělství. 

Roku 1791 byl kmen napaden Karímem Chánem Zandem, který již předtím dobyl Fárs 

a Behbahán. Prameny se na vítězi konfliktu příliš neshodují, nicméně šejch Salmán byl údajně 
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nucen zaplatit Zandovi vysoké výkupné, aby si mohl kmenové území ponechat. Kmen se však 

dostal do konfliktu s Karímem Chánem ještě několikrát. V té době byl však již poměrně 

mocný. Podílel se dokonce na dobytí Basry po boku Zandovců. Boje probíhaly říční 

i mořskou cestou. Na konci 18. století šejch Salmán údajně vlastnil 10 velkých lodí a 70 

malých, s nimiž se mu dokonce podařilo napadnout a vyplenit anglické lodě, které se v té 

době pohybovaly v Perském zálivu. Za vedení šejcha Ghadbána a jeho následníka 

Muḥammada bin Barakáta výboje na chvíli ustaly a do popředí zájmu se dostal vývoj 

obchodních aktivit kmene, zemědělství a zlepšení bezpečnostní situace v oblasti a nastolení 

mírových či přátelských vztahů s okolními kmeny. Kmen však měl v té době problémy 

s Qádžárovskými vládci, jelikož odmítal platit daně. Fath Alí Chán poslal do oblasti své 

vojsko, aby Baní Kaʿab srovnalo, nicméně to bylo nakonec poraženo. Do čela kmene se poté 

dostal šejch Mobádar, který byl Qádžárovcům nakloněn. Šejch Džábir al-Kaʿabi získal 

kontrolu nad Chorramšahrem a vyhlásil ho volným přístavem, což vedlo k boomu 

zahraničního obchodu v oblasti Šatt al-ʿArab. Baghdádský guvernér se poté rozhodl zaútočit 

na Chorramšahr, šejch Džábir byl nucen uprchnout do Rámšahru a vůdcem se stal šejch 

Thámer. Šejch Thámer, se sídlem ve Falláḥiji (dnešní Šádegán), se v druhé polovině 19. 

století spojil s rebelujícím Mohammadem Taqí Chánem proti centrální qádžárovské vládě. 

Taqí Chán byl ale zajat Manúčehrem Chánem, guvernérem Fársu. Šejch Thámer se uvolil 

platit daně a podrobit se qádžárovské nadvládě, pokud bude Mohammad Taqí Chán 

propuštěn. Manúčehr souhlasil, vzápětí ale svůj slib porušil a zaútočil na Falláḥiji, šejch 

Thámer mezitím ale uprchl do Kuvajtu. Šejch Thámer byl posledním mocným vládcem 

Falláḥije. Po jeho útěku byla kmenová území Baní Kaʿab ovládnuta různými šejchy, z nichž 

nejznámější byli šejch Lafta  a šejch Raḥma. 

Šáh Náseroddín (1848 - 1896) měl problém s osamostatňujícími se kmeny v Chúzistánu, a tak 

oblast Falláḥije svěřil do rukou Ḥádž Džáber Chánovi, šejchovi Álbú Káseb. Větev Álbú 

Náser byla v té době sužována vnitřními konflikty, a tak se nově prosadila spíše větev Álbú 

Káseb. Falláḥije byla však stále pod správou šejchů z Álbú Náṣer. Džáber Chán v oblasti 

vládl 35 let a po něm vládu převzali jeho synové Muḥammad a Mazʿal. Mazʿal poslal svého 

bratra Chazʿala bojovat s Mušaʿšaʿíjou, Chazʿal uspěl a protivníky porazil. Po zabití šejcha 

Maʿzala ho ve funkci nahradil právě jeho bratr, šejch Chazʿal. Álbú Náṣer zatím opět odmítl 

platit daně a byl oslabován vnitřními konflikty, ve Falláḥiji však vládl celkem nezávisle. 

Šejch Chazʿal si získával čím dál větší respekt a vliv mezi íránskými Araby a také nový šáh 

Mozáferoddín (1896 – 1907) mu svěřil větší území. Mimo jiné už ovládal i Falláḥiji, 

Chorramšahr a Ábádán. V průběhu 19. století se kmen také rozdělil do mnoha soupeřících 
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větví. Mnoho z těchto větví bojovalo v čele s šejchem Chazʿalem po boku Britů v 1. světové 

válce.
83

 Ve 20. letech 20. století se stala oblast jižního Chúzistánu, ovládaná šejchem 

Chazʿalem, poloautonomní. Britové počítali se šejchem Chazʿalem jako s možným budoucím 

vládcem celého Iráku. Spojenectví Chazʿala a Britů však bylo velmi kontroverzní. Zatímco 

šejch toužil po odtržení Chúzistánu, který nazýval Arabistán, od Qádžárovské říše a možná 

i po jeho spojení s Irákem, Britové se zajímali zejména o chúzistánské ropné bohatství. Již 

před začátkem války, v roce 1909 byla založena Anglo-Persian Oil Company, která měla za 

úkol získat kontrolu nad územím bohatým na ropu. V roce 1921 provedl Rezá Chán státní 

převrat. Snažil se o centralizaci íránského území potlačováním povstaleckých skupin 

operujících hlavně v příhraničních oblastech dnešního Íránu. V roce 1922 se šejch Chazʿal 

sešel s představiteli bachtijárských kmenů, aby s nimi navázal spojenectví. Rezá Chán si 

nadále získával čím dál tím větší moc, a šejch se proto obrátil na Qádžárovce v domnění, že 

by ho spojenectví arabských kmenů a qádžárovských vojsk mohlo zastavit, nicméně se ale tak 

nestalo. Šejch se prezentoval jako ochránce islámu a šaríi v zemi. Tato politika ostře 

kontrastovala s Rezovým sekularismem. V roce 1924 Rezá Chán poslal vojsko, aby potlačil 

Chazʿalovo povstání. Arabové poté požádali o pomoc Brity, té se jim ale nedostalo a jejich 

vojska byla rozpuštěna nebo rozprášena. Šejch Chazʿal, stejně jako mnoho dalších 

kmenových vůdců, byl poslán do vyhnanství do Teheránu, kde žil až do své smrti v roce 

1936.
84

 Šejch Chazʿal je do současné doby považován za nejvýraznější postavu arabských 

separatistických hnutí v íránském Chúzistánu. 

Po nástupu dynastie Pahlaví k moci se situace v Chúzistánu uklidnila a separatistické 

tendence mezi arabskými kmeny výrazně oslabily. Prostor dostali íránští Arabové až během 

irácko-íránské války, většina kmenů se ho však rozhodla nevyužít a předpoklad Saddáma 

Husajna, že po napadení Chúzistánu se arabské kmeny připojí k jeho vojskům, se ukázal jako 

mylný. 

V současné době se kmen Baní Kaʿab věnuje, podobně jako další arabské kmeny v oblasti, 

pěstování rýže a obilovin, chovu dobytka, ovcí a rybolovu.
85
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 Farrokh, Kaveh: Iran at War: 1500-1988. 2011. Dostupné z: 
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http://lib.eshia.ir/23019/1/1985


40 

6.3.3 Baní Ṭorof 

Baní Ṭorof je dalším velkým arabským šíitským chúzistánským kmenem. Většina jeho členů 

žije v oblasti okolo Hovejze a mezi Súsangerdem a Bostánem. Můžeme je rozdělit na dva 

klany (rodiny): Bejt Saʿíd a Bejt Ṣajjáh. Toto rozdělění je způsobeno nesváry mezi předky. 

Údajně pochází z kmene Tajje‘ a jsou spřízněni s kmenem Ṭorof z Hendíje (oblast u iráckého 

Nadžafu).  

Kmen se údajně do oblasti dnešního Iráku a Íránu dostal z Jemenu nebo z oblasti dnešní 

Saúdské Arábie.
86

 Historie kmene je téměř neznámá až do poloviny 19. století, kdy byl 

považován za malou skupinku tzv. močálových Arabů
87

, která podléhala kmeni Baní Lám. 

Příslušníci kmene žili v oblasti kolem Chorramšahru a živili se chovem buvolů, krav a ovcí. 

Pěstovali rýži, pšenici a ječmen. Na konci 19. století byl kmen již tak silný, že mohl svrhnout 

vládu šejcha z Hovejze a oblast teď spadala přímo pod kontrolu šáha Náseroddína. V roce 

1906 byl kmen íránskou armádou donucen platit daně. Během konstituční revoluce se dostal 

do područí vlády šejcha Chazʿala a za první světové války se Baní Ṭorof spojil s Turky proti 

Britům, kteří okupovali Ahváz. V roce 1924, kdy šejch Chazʿal ztratil svojí moc, se proti 

němu Baní Ṭorof vzbouřil a zaútočil na daňový úřad v Hovejze. Vedoucí úřadu byl zabit 

a kmen vznesl požadavek na odstranění íránských úředníků v oblasti, avšak tato vzpoura byla 

potlačena íránskými vzdušnými jednotkami.  

Některé klany kmene se poté rozptýlily do dvanácti nových vesnic v čele s Hamídije v oblasti 

Nahr Hášem, kde se postavily do čela kmenů Baní Kaʿab a Baní Lám, než jimi byly 

pohlceny.
88

 

6.2.4 Arabové kamarí 

Arabové nazývaní kamarí,
89

 jsou Arabové žijící v hornatých oblastech Chúzistánu, případně 

i dalších provincií, v sousedství Bachtijárů. Své příbuzné, žijící ve městech a v nížinách 
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nazývají arab-háje barrí (údolní Arabové). Tato skupina Arabů byla vždycky značně 

ovlivňována bachtijárskou kulturou, jazykem a zvyky, avšak z rasového hlediska nejsou 

s indoevropskými Bachtijáry příbuzní. Mluví arabsky, ale jejich arabština je spíše podobná 

irácké arabštině, než chúzistánské, a obsahuje mnoho slov převzatých z bachtijárštiny. Proto 

je jak pro Araby, tak pro Bachtijáry poměrně obtížné jim rozumět. Tito Arabové často mluví 

svým vlastním dialektem kamarí, ale ovládají také lorí a někdy i chúzistánskou arabštinu. 

6.4 Nearabská etnika v Chúzistánu 

Jak již bylo řečeno, Chúzistán je etnicky velmi rozmanitou provincií. V této podkapitole 

budou představena nejvýznamější etnika oblast obývající. 

6.4.1 Lorové 

Jednou z těchto etnických skupin jsou Lorové, kteří kromě Chúzistánu obývají i provincie 

Fárs, Lorestán, Kohgilúje va Bújer Ahmad, Búšehr, Čahármahal va Bakhtijári, Hamadán, 

Ílám a Isfahán. Co se týká Chúzistánu, obývají Lorové jeho východní a hornaté oblasti. Jejich 

počet se odhaduje na něco přes pět milionů osob, jsou tedy početnější skupinou než Arabové. 

Věnují se zejména zemědělství, chovu dobytka a pastevectví a některé kmeny Lorů dosud 

kočují mezi letními a zimními sídly. Mají svůj vlastní dialekt perštiny lorí, který je údajně 

odvozený od staré pahlavštiny. 

6.4.2 Bachtijárové 

Bachtijárové patří mezi dva největší původně kočovné kmeny v Íránu (druhý kmenem jsou 

Qašqájové). V současné době už většina Bachtijárů však žije usedlým životem. V Chúzistánu 

se jejich tradiční území táhne od řeky Dez až po Šúštar a Rám Hormoz. Toto území bylo 

v minulosti považováno za jejich zmní sídliště (per. qešláqh).
90

 Původně se Bachtijárové živili 

pastvou ovcí a koz. Někteří Bachtijárové jsou zřejmě arabského původu – tzv. Arabové 

kamarí. Dnes často vyrábějí rukodělné výrobky a pěstují obilí a ječmen. Jejich společnost je 

stejně jako ta arabská kmenová a patriarchální s pevnou hierarchickou strukturou.
91

 Vyznávají 

většinovou šíʿu dvanácti imámů a mluví dialektem lorí.  
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 Letní sídliště (jejlágh) Bachtijárů bylo v sousední provincii Čahármahal a Bachtijárí. 
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6.4.3 Qašqájové 

Většina příslušníků kmenové konfederace Qašqájů je turkického původu
92

 a mluví 

západoghúzským turkickým dialektem zvaným turkí. Předci Qašqájů údajně přišli do Persie 

z Turkestánu. Jejich domovským územím je provincie Fárs.
93

 Qašqájové jsou dnes již 

částečně usedlí. Věnují se chovu zvířat a pastevectví.  Zvláštví proslulost si získaly jejich 

rukodělné výrobky, zejména koberce a produkty z ovči vlny.
94

 

6.4.4 Afšárové 

Afšárové jsou původně turkický kmen v současnosti rozšířený nejen na území Íránu, ale 

i v Turecku a v Afghánistánu. Větší množství příslušníků tohoto kmene žije v okolí města 

Urumie, potažmo v celé provincii Západní Ázerbajdžán. Většina Afšárů už v současné době 

žije usedlým způsobem života.
95
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7. Arabská identita 

7.1 Národ a etnicita v Íránu 

Íránci velmi citlivě vnímají svou národní a kulturní identitu. V odpovědi na dotaz, zda je Arab 

či arabského původu, Íránec pravděpodobně tazateli důkazně vysvětlí, že není žádný Arab, ale 

Íránec, nebo přesněji Peršan.
96

 Pokud by náhodou nebyl etnický Peršan, bude se s největší 

pravděpodobností identifikovat jako Íránec xy původu. 

Kdo je tedy Íránec? V Íránu je rozšířen a respektován názor literárního vědce Šáhrocha 

Meskúba, který prohlásil, že íránské národní vědomí má kořeny v perském jazyce 

a v předislámské historii Íránu.
97

 Írán je nicméně poměrně etnicky rozmanitým státem, kde 

zdaleka ne všechny skupiny obyvatelstva mají perštinu jako mateřský jazyk. Zemi by bylo 

možné rozdělit na dva kruhy. V tom vnitřním převažují Peršané a ten vnější obývají různé 

etnické – navzájem si blízká i vzdálená etnika. Ve skutečnosti je perština mateřským jazykem 

jen něco přes polovinu obyvatel Íránu. Některé odhady hovoří o tom, že by to mohlo být 

i méně.
98

 Mezi neperské obyvatele země patří Azerové, Turkmeni, Qašqájové, turecky 

mluvící kočovníci, Kurdové, Lorové, Balúčové, Arabové, Arméni a Asyřané. Každá z těchto 

skupin má svůj vlastní jazyk, své zvyky a obývá své tradiční území. Qádžárovská politika
99

 se 

velmi tématem národnostních menšin nezaobírala, jelikož země nebyla centralizovaná. 

Dynastie měla nad okrajovými oblastmi, které bývají domovem těchto národnostních menšin, 

jen malou kontrolu. Oficiální politika dynastie Pahlaví
100

 však pokládala Írán za kulturně 

a lingvisticky homogenní celek a jazyky jednotlivých národnostních menšin považovala jen 

za dialekty perštiny obohacené o výpůjčky z jazyků okolních států. V 19 století, kdy začal 

vzkvétat íránský nacionalismus, mnoho íránských intelektuálů vyzdvihovalo slávu 

achajmenovského a sásánovského Íránu a vpád Arabů byl popisován, jako pád slavné 

civilizace přemožené divokými beduíny, kdy byli vznešení zoroastrovští Árjové poraženi 

tlupami bosých ještěrkožroutů. Obraz Arabů jako divokých nomádů je v perské kultuře běžný 

doposud. V literatuře se o takový obraz Arabů zasloužili mimo jiné i slavný Ferdousí ve své 

Šáhnáme nebo Násir Chosrou ve svém cestopisu Safarnáme. Předpojatost Peršanů vůči 
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Arabům nebyla však přiživována jen domácími vzdělanci, nýbrž již v 19. století do Íránu 

pronikla teorie o nadřazené árijské a podřazené semitské rase, kterou se íránští intelektuálové 

velmi rádi zabývali. Íránský spisovatel Džalál-e Ál-e Ahmad, mimo jiné autor slavného díla 

(Gharbzadegí – Intoxikace Západem) se svém díle zmiňuje o tom, že i mnozí mulláhové na 

minbarech, citovali evropské vzdělance zabývající se tímto tématem. Šáhovi Rezovi 

Pahlavímu se podařilo po vzoru západních mocností zemi zcentralizovat, když s armádou 

obsadil příhraniční oblasti, jako jsou Chúzistán, Lorestán, Kordestán, Balúčistán, Gílán 

va Mazandarán, turkmenský severní Chorásán a dále Fárs s jeho kočovnými kmeny. Šáh 

donutil nomády se usadit a mnoho mladých mužů bylo povoláno do státních služeb. Velkou 

ránou pro kočovníky byl také příkaz nosit evropské oblečení, které mělo nahradit tradiční 

šaty, které kočovníci oblékali po staletí. Ačkoliv země procházela velkými změnami, všechny 

reformy se omezovaly téměř jen na hlavní město a na periferní oblasti se zapomínalo. Rezova 

rétorika zaměřená na glorifikaci předislámského Íránu však byla pro mnohé příslušníky 

národnostních menšin těžce stravitelná. Zvlášť pro arabskou menšinu byly reformy jako zákaz 

zahalování a nahrazení islámského lunárního kalendáře íránským solárním, neakceptovatelné. 

Írán se stal sekulární, prozápadně orientovanou zemí, ovládanou Peršany, kteří pomocí 

tvrdých zásahů proti dosavadnímu způsobu života, naprosto marginalizovali íránské islámské 

dědictví. Arabové, a v menší míře také islám, byli obviňováni z úpadku velké árijské 

zoroastrovské říše. Populárními se staly romány, zobrazující osudy hrdinů velkých 

předislámských říší. Někteří intelektuálové, jako například Ahmad Kasraví, byli pro 

sjednocení státu na principu perské identity, jazyka a sekularismu, ale nevinili Araby 

z úpadku, nýbrž tvrdili, že Íránci sami ochotně přejali arabsko-muslimskou kulturu. Režim 

dynastie Pahlaví se snažil udělat z neperských íránských menšin Peršany a persianizace byla 

aplikována ve všech oblastech života. V roce 1935 byl založen Farhangestán (Akademie pro 

perský jazyk a literaturu), který měl na starost rozvoj a purifikaci perského jazyka a literatury. 

Zejména slova arabského původu byla nahrazována novými perskými a bylo propagováno 

dávání perských jmen potomkům. Persie se změnila na Írán, tedy zemi Árjů. I přes tyto 

změny si však arabština zachovala své významné postavení ve vzdělávacích institucích, kde 

byla povinně vyučována a samozřejmě mezi duchovenstvem. Zejména reformy týkající se 

postavení žen ve společnosti, zvýšení nejnižšího povoleného věku pro vstup do manželství 

i penalizace a postupný zákaz nošení závoje představovaly pro Araby velké a radikální zásahy 

do jejich tradičního patriarchálního kmenového uspořádání.
101

 V roce 1941 byl Rezá Šáh po 

britsko-sovětské invazi donucen odejít do exilu a vlády se ujal jeho syn Mohammad Rezá. 
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V 60. a 70. letech nacionalizace nabrala trochu jiný směr. Velmi vlivnými se stali spisovaleté 

jako Ál-e Ahmad nebo Alí Šaríatí, kteří byli protizápadně a proislámsky naladěni. Na povrch 

začínaly vyplouvat nedostatky prozápadního režimu vládnoucí dynastie, a také naprostá 

ignorace životních podmínek lidí, žijících mimo velká města stále stejným konzervativním 

způsobem života, ovládaným náboženskými předpisy a sužovaných bídou. Vládci dynastie 

Pahlaví tedy poněkud podcenili šíitskou identitu Íránců, což se ukázalo jako směrodatné při 

událostech vedoucích ke svrhnutí šáha a nastolení režimu islámské republiky. Nový režim 

zaznamenal jisté změny v přístupu k národnostním menšinám. V nové perské ústavě byla jako 

oficiální jazyk Íránu potvrzena perština, nicméně na arabštinu byl kladen zvláštní důraz a byla 

povinně vyučována na základních i středních školách. Podle oficiální rétoriky nového režimu 

byly uznány i jazyky národnostních menšin, jakožto prostředky komunikace, které mohou být 

využívány vedle perštiny. I přes tato oficiální zlepšení však byly jakékoliv politické projevy 

menšin tvrdě potlačovány.  

Zjistit v současné době, kolik procent byvatelstva tvoří neperská etnika, je poměrně 

komplikované. Zatímco například příslušnost obyvatel k nějaké náboženské skupině se měří 

podle sčítání lidu a domů (saršomárí-je omúmí-je nofús va maskan), národnost se tam, podle 

výpovědi respondentů i prostudování příslušných materiálů,
102

 nezjišťuje.
103

 

7.2 Definice jednotlivých etnik 

Definice termínu Peršan, Íránec nebo Arab, případně perské, íránské nebo arabské identity 

v íránském kulturním kontextu je poměrně komplikovaná. Podle výkladového slovníku Alího 

Akbara Dehchody je Arab definován hlavně na základě rasy jako Semita, člověk lišící se od 

adžama (Nearab, může to být Peršan, Turek, Evropan atd.).
104

 Dále jsou Arabové podle 

Dehchodova výkladu považováni za národ, který je hrdý na svou minulost a rasu, což je 

považováno za známku zaostalosti. Tento výklad termínu Arab je tedy možno považovat za 

poměrně rasistický. Peršan je podle toho samého slovníku člověk, jehož mateřským jazykem 

je perština a „je z lidu Íránu“. Íránec je ten, který má íránské občanství.  
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Z historického hlediska jsou však Arabové pro Írán velmi významnou menšinou. V sedmém 

století našeho letopočtu byl Írán dobyt muslimskými Araby a stal se součástí islámského 

chalífátu. Írán byl islamizován, ne však arabizován.
105

 

7.3 Identita íránských Arabů 

Poměrně překvapivou částí výzkumu byla sebereflexe respondentů. Ačkoli pro většinu lidí, 

kteří byli osloveni v rámci výzkumu, byla arabština mateřským jazykem, a tedy v sobě měli 

arabskou identitu pevně zakódovanou, většinou o sobě přemýšleli na prvním místě jako 

o Íráncích, obyvatelích Íránské islámské republiky, a poté až jako o Arabech, tedy 

příslušnících nějaké etnické, jazykové nebo kulturní skupiny. Zde tedy politika dynastie 

Pahlaví poměrně uspěla. Respondenti často uváděli: „Jsme Íránci, kteří mluví arabsky.“ 

Výzkum prokázal, že arabští Íránci mluví většinou mezi sebou, ve svých čtvrtích, obchodech, 

v rodinách arabsky a perština jim slouží jen jako jazyk pro kontakt s vnějškem, tedy s lidmi 

mimo komunitu a s úřady. Dorozumívají se s ní i ve školách a na univerzitách. Většina dětí se 

naučí arabsky od svých rodičů a s perštinou se poprvé setkají až ve školce (méně často) nebo 

ve škole, proto se někdy stává, že starší generace, která neměla možnost školní docházky, má 

s perštinou problémy, nebo ji vůbec neovládá. Velkým problémem je také to, že mnoho 

arabských dětí ještě před započetím školní docházky nemělo téměř žádný kontakt s perštinou, 

a tak ve škole, kde se od nich očekává, že perštinu bez problému ovládají, mají hned od 

začátku problémy s porozuměním.
106

 Během výzkumu bylo možné setkat se s několika 

staršími lidmi (muži i ženami), kteří uměli persky jen pár základních frází, nutných pro život. 

Při kontaktu s úřady se většinou dorozumívají pomocí příbuzného, který jazyk ovládá. Je také 

rozdíl mezi obyvateli měst, kde byl vždy snadnější přístup ke vzdělání a člověk se častěji 

dostane mimo svou komunitu, a mezi vesnicemi, které mnohdy bývají výlučně arabské 

a neznalost perštiny zde není na obtíž. Část Íránců ve větších městech v Chúzistánu - hlavně 

obchodníků na bazaru, však částečně arabštinu ovládá, nebo jsou alespoň schopni jí 

porozumět.  

Také komunikace s respondenty však ukázala, že problém bilingvální komunikace je poměrně 

složitý. Dokladem je odpověď Ísy (viz Ísá, IT pracovník z Ahvázu), který potvrdil, že mnozí 

Arabové mají se zvádnutím obou jazyků problémy: 
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„Já sám jsem uměl persky ještě předtím, než jsem nastoupil na základní školu, nicméně 

existují studenti, kteří se ani ve škole persky nikdy nenaučí. Stačí jim, že rozumí, ale perštinu 

aktivně neovládají. Stráví 6 hodin ve škole, kde přetrpí vyučování a pak vyjdou na ulici 

a mluví zase jen arabsky. Arabští učitelé s nimi často soucítí, takže je nechají základní školou 

projít.“ 

Na tomto příkladu je jasně vidět, že dvojjazyčnost není ani mezi nejmladší generací 

Chúzistánců úplně samozřejmá. Ačkoliv oficiální zdroje mají snahu tvrdit, že dvojjazyčnost 

iránských Arabů je téměř stoprocentní, není to tak úplně pravda. 

7.4 Etnické a náboženské menšiny v íránské ústavě 

Zatímco vláda dynastie Pahlaví byla odpůrci považována za vládu „árijského fašismu“, 

rétorika islámské republiky se již od začátku soustředila na vymýcení tohoto jevu a snažila se 

prosazovat politiku rovnosti všech obyvatel na základě íránské a šíitské identity. 

Íránská ústava byla vytvořena krátce po revoluci v roce 1979 a obsahovala 12 kapitol a 175 

článků. Podle této ústavy si jsou všichni rovní a nikdo by neměl být diskriminován na základě 

příslušnosti k nějaké kmenové, jazykové, etnické nebo náboženské menšině. Přitom ústava 

nerozlišuje mezi náboženskou menšinou a menšinou jiného charakteru. Články, které se tímto 

tématem menšin zabývají, jsou např. články 13 a 14.  

Článek 13 zní: „Vyznavači jiných oficiálně uznávaných náboženství v Íránu mohou tato 

náboženství svobodně praktikovat.“  Článek 14 se týká ochrany ne-muslimských menšin 

a jejich práv vládou Islámské republiky
107

.  

Etnické ani náboženské minority by na oficiální bázi, podle své etnické či náboženské 

příslušnosti, které se ve sčítání lidu a domů nezjišťují,
108

 neměly být tedy diskriminovány. 

Oficiálně jsou si tedy všechna etnika v Íránu rovna. 

Například článek 19 ústavy Íránské islámské republiky zaručuje stejná práva pro všechny 

občany země.
109

 Články 2 a 3 vylučují jakýkoli útlak a diskriminaci a zaručují všem občanům 

právo se podílet na politickém, ekonomickém, sociálním a kulturním veřejném životě.
110
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Na druhou stranu je v ústavě zdůrazňován šíitský náboženský charakter země a koncept 

velájat-e faghíh.
111

  

Podle ústavy má být prezident Íránu nejen člověk íránského původu (nemusí to být tedy jen 

Peršan) a íránské národnosti, ale musí to být člověk oddaný základním principům Islámské 

republiky (článek 115) a hlavně musí vyznávat šíiu dvanácti imámů (článek 12).
112

 Zde je 

tedy patrná diskriminace nikoli na základě etnické příslušnosti, nýbrž na základě 

náboženského vyznání. Na prezidentský úřad (potažmo i na mnoho jiných vysokých úřadů 

v zemi), tedy nikdy nedosáhnou nejen zoroastrovci, křesťané nebo židé, ale i sunnité. 

Také článek 15 uvádí, že „perština je oficiální a společný jazyk“, ačkoliv je povoleno užívat 

i jiných jazyků v lokálních médiích a také společně s perštinou při školní výuce literatury. 

Jak vyplynulo z provedeného výzkumu, v současné době v Chúzistánu žádná místní oficiální 

média, která by mohla tisknout, či vysílat v chúzistánské arabštině, nejsou.  Teoreticky by 

mohla existovat, prakticky jsou však jakékoli kulturní projevy íránských Arabů omezovány. 

Tento stav může být zapříčiněn vyšší ostražitosti íránských autorit po nepokojích 

v Chúzistánu v roce 2005. Obecně jsou tolerována jen taková cizojazyčná média, která jsou 

ve shodě s rétorikou islámské republiky.
113

 Postoj k užívání jazyků minorit v tisku 

a v médiích se mění také podle strategie vládnoucích autorit. Například za vlády prezidentů 

Rafsandžáního
114

 a Chátamího
115

 byla zaznamenána větší tolerance ke kulturním projevům 

menšin. 

Minority si prakticky nemohou vytvořit ani své politické organizace. Taková organizace je na 

základě článku 9: „Žádná osoba, skupina či orgán nemá právo ohrozit politickou, kulturní, 

ekonomickou, vojenskou či teritoriální nezávislost Íránu.“, obviněna ze separatismu nebo 

z ohrožení bezpečnosti státu
116

. 

Kulturní organizace si tedy menšiny teoreticky založit mohou, avšak musí počítat s tím, že 

mohou být dříve či později obviněny z politických aspirací a zakázány. Záleží tedy hlavně na 

výkladu ústavy a také na tom, jestli je ta určitá menšina zrovna v přízni vládnoucích kruhů. 

 

                                                           
111

 Vláda znalců islámského práva. 
112

 Elling, Rasmus Christian: c. d., s. 51. 
113

 Elling, Rasmus Christian: c. d., s. 59. 
114

 Akbar Hášemí Rafsandžání (prezidentem v letech 1989 – 1997), byl azerského původu. 
115

 Mohammad Chátamí byl íránským prezidentem v letech 1997 – 2005. 
116

 Elling, Rasmus Christian: c. d., s. 53. 



49 

7.5 Diskriminace arabské menšiny v zemi 

Arabové, ačkoliv sami sebe považují na prvním místě za Íránce, se však ve své zemi necítí být 

rovnoprávní s většinovým obyvatelstvem. Důkazem toho je velké množství různých skupin na 

sociálních sítích, které se zabývají diskriminací Arabů a zveřejňují zprávy z novin referující 

o nerovnoprávnosti a zločinech páchaných na svém etniku ze strany íránské vlády. Tyto 

internetové stránky či skupiny však nejsou jen arabské, ale i podle mnohých mezinárodních 

humanitárních organizací a periodik (např. Human Rights Watch nebo stránka Minority 

Voices, patřící pod Human Rights Group) jsou příslušníci arabské menšiny v Íránu utiskováni 

a diskriminováni. Jednou ze skupin, věnující se této otázce na Facebooku, je např. poměrně 

aktivní skupina „Marginalised Ahwazi Arabs in Iran“, která se omezuje většinou na sdílení 

zpráv z různých perských či arabských médi, zejména z internetové stránky nazvané The 

Arab Struggle: Movement for the Liberation of al-Ahwaz (ahwazna.net). 

Na této stránce se řeší různé palčivé otázky spojené s diskriminací a represí Arabů v oblasti. 

Jedna z nejnovějších zpráv
117

 (k 20. 07. 2015) řeší migraci Arabů z oblasti v důledku stále 

těžších podmínek pro zemědělství a chov skotu (zejména pro Chúzistán typického buvola 

domácícho) z důvodu vysychání řeky Kárún, které údajně způsobuje odčerpávání vody z řeky 

do jiných íránských provincií. Lidé jsou tak nuceni vytvořit si vlastní vodní zdroje, aby si byli 

schopní zachovat zdroj obživy. Íránská vláda se však podle článku na vytváření těchto 

substitučních zdrojů nijak nepodílí. Autor na konci článku dodává, že i přes revoluční rétoriku 

íránských mulláhů, Írán i nadále pokračuje v represivní politice režimu dynasite Pahlaví. 

Dalším článkem je „Jak se íránský režim snaží vymazat arabskou identitu v al-Aḥwázu.“
118

 

Hned v úvodu autor tvrdí, že íránští Arabové jsou vystaveni ultranacionálnímu rasismu, 

institucializované diskriminaci a úmyslnému zanedbávání (ze strany vlády). V článku je také 

uvedeno, že území Chúzistánu obývá až 10 milionů (tedy cca 10 % populace Íránu) tzv. 

aḥwázských Arabů, což je číslo, které vysoko přesahuje všechy odhady odborníků. Jakékoli 

politické či kulturní hnutí je vždy násilně potlačeno a zlikvidováno. Odvolává se také k tomu, 

že podle článků 15 a 19 íránské ústavy má každé íránské etnikum právo na vzdělání ve svém 

mateřském jazyce a vzhledem k tomu, že tyto články nejsou dodržovány a perština je 

oficiálním jazykem všech íránských škol, což má za následek to, že v periferních oblastech 

a provinciích má mnoho žáků ve škole problémy a někdy jsou i vyhozeni. Autor si také 
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stěžuje na to, že íránská vláda chúzistánské Araby popisuje jen jako arabsky mluvící minoritu, 

což odkazuje k tomu, že arabský jazyk vzali za svůj a že doopravdy nejsou arabského původu, 

nýbrž perského. Jak však vyplývá z provedeného výzkumu, jde o rétoriku poměrně úspěšnou, 

jelikož mnoho chúzistánských Arabů se tak skutečně vnímá. 

Posledním článkem, který ilustruje situaci Arabů v Íránu (ovšem z poněkud jednostranného 

hlediska), je značně konspirační text o údajné státem řízené distribuci drog mezi chúzistánské 

Araby.
119

 Podle tohoto článku každý den zemře na předávkování drogami a nemoci, 

s drogami spojenými, 10 Chúzistánců a v celé oblasti je kolem 150 000 závislých. I přes své 

nezměrné ropné bohatství je podle autora článku Chúzistán regionem s druhou nejvyšší mírou 

nezaměstnanosti v zemi a také je to třetí nejchudší provincie Íránu, ačkoliv, jak již bylo 

zmíněno v kapitole zabývající se zeměpisnou charakteristikou provincie, je podle oficiálních 

statistik díky svému nerostnéhu bohatství a ropě naopak nejbohatší provincií země.
120

  Drogy 

jsou prý využívány jako další prostředek k oslabení oblasti. Problémem jsou i volně dostupná 

sedativa a silné léky na utišení bolesti v lékárnách bez předpisu. V článku je citována i Ahwaz 

Human Right Organization.
121

 

Stránka se nadále zabývá například rasovou segregací ahvázských dělníků, diskriminací 

v zaměstnání, zatýkáním politických a kulturních aktivistů, zřizováním čistě perských vesnic 

v Chúzistánu a přesidlováním Arabů, vykrádáním ropného bohatství provincie, atd. 

Na základě uvedených článků je zřejmé, že internetová stránka je silně propagandistická 

a íránský režim také na více místech označuje za íránskou okupační vládu. Nejedná se proto 

o příliš věrohodný zdroj, pro ilustraci problému však plně stačí. Kromě toho neexistuje žádná 

oficiálně uznávaná arabská platforma, která by mohla vést dialog s íránskou vládou, jelikož 

jsou všechny snahy o její vytvoření, jak už bylo řečeno, vždy potlačeny a zničeny. Existují 

proto jen exilové či tajné organizace, které se problémem utlačování arabské menšiny 

v Chúzistánu zabývají. 

Výmluvně a trochu metaforicky, životní podmínky arabských obyvatel Chúzistánu popisuje 

i Hasan ʿAbbásian, člen arabské organizace Bejt al-ʿArab se sídlem v Teheránu: „Spousta 

Chúzistánců spí s prázdnými žaludky na moři ropy. V létě musí pít slanou a hořkou vodu, 

protože část vody z Kárúnu byla po revoluci odvedena do Isfahánu, část do Yazdu, nově i do 
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Kermánu a zbytek bude v budoucnu odveden do Qomu. Úrodná půda arabských rolníků jim 

byla násilně sebrána a dána k dispozici pro neúspěšné pěstování cukrové třtiny, která zničila 

prostředí, místní agrikulturní ekonomiku a prosperitu původních obyvatel. Místo pomoci těm, 

kteří jsou nezaměstnaní a byli zbaveni majetku (Arabové), se zpracovávání přírodního 

bohatství svěřuje cizím firmám. Pro nedostatečné obeznámení s prostředím a nedostatečné 

zkušenosti majitelů firem s horkým podnebím regionu jsou většinou neúspěšní a mohou si 

dovolit zaměstnat jen levnou pracovní sílu v podobě původních obyvatel regionu. Státní 

zaměstnavatelé se dopouštějí diskriminace ve prospěch nepůvodních obyvatel (Nearabů). 

Všechny administrativní a manažerské pozice jsou svěřovány lidem nearabského původu, 

i když jsou třeba nezkušení a nemají dostatečný zájem o práci. Nedostatky v hygieně, 

komunikaci, dopravě, odmítaní vydání povolení k tisknutí novin v arabském jazyce, žádné 

lokální arabské televizní a rozhlasové stanice, lhostejnost k rozvoji městské infrastruktury, 

nezájem o rekonstrukci oblastí, které byly zničeny ve válce, to jsou problémy Arabů v Íránu. 

Nemocnice a lékařské ordinace jsou plné Arabů: chudoba, nemoce, drogová závislost 

a nezaměstnanost jsou do očí bijící. Arab může jen těžko využít půjčky, příp. dalších 

ekonomických možností, které jsou k dispozici Nearabům. Semena zášti a předsudků byla 

zaseta v srdcích Nearabů, jež většinou nenávidí Araby a arabští rodiče si ani nemohou vybrat 

pro své dítě jméno, jaké si přejí.“
122

 

7.6 Separatistické snahy a hnutí usilující o separaci 

Arabové jsou jedním ze tří íránských etnik, u kterých jsou zaznamenány přetrvávající snahy 

o osamostatnění. Dalšími jsou Kurdové a Balúčové. Všechna tato etnika mají své 

soukmenovce v sousedních státech, a tato skutečnost může být považována za dostatečný 

podnět k oživování separatistických tendencí. Nicméně i další etnika takové soukmenovce 

mají (Turkmeni, Azerové) a v současné době u nich žádné významné separatistické snahy 

pozorovány nejsou.
123

 

Arabské separatistické organizace jsou dvojího druhu: 1. požadující vytvoření samostatného 

arabského státu na území Chúzistánu, a 2. požadující vytvoření autonomního regionu v rámci 

Íránu. Íránská vláda samozřejmě odmítá obě dvě alternativy. Zejména za vlády Saddáma 
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Husajna existovaly také snahy o připojení Chúzistánu, který Iráčané nazvali Arabistán, 

k Iráku.
124

 

Jednou z mnoha stran a hnutí je například 6. prosince 1982 založená Harakatu t-tahrír al-

wataní l-aḥwází (NLMA), která sama sebe definuje jako ahvázskou politickou organizaci 

usilující o osvobození Ahvázu (al-Aḥwázu) a jeho lidu. Její cíle jsou osvobodit al-Aḥwáz , 

vytvořit stát al-Aḥwáz a prosperita oblasti a ahvázského lidu. Hnutí bylo tedy založeno během 

irácko-íránské války za pomoci írácké vlády a vzniklo spojením několika hnutí a stran.
125

 

Z internetové stránky hnutí však není zřejmé, kde sídlí. 

Další je Aḥwázská strana pro osvobození (ALO) jejíž počátky můžeme vysledovat až do roku 

1946. V současné době sídlí tato organizace v čele s Fáleḥem ʿAbdulláhem al-Manṣúrím 

v nizozemském Maastrichtu. Organizace má i svojí vlajku, kterou tvoří tři horizontální pruhy, 

zhora: červený, bílý a černý. Uprostřed bílého pruhu je pěticípá zelená hvězda v zeleném 

kruhu. Vlajka je v Íránu zakázána.
126

 ALO byla během války údajně podporována Saddámem 

Husajnem a také stála za útokem na ambasádu USA v Teheránu roku 1980. 

Dalšími stranami, které se zasazují o osvobození Chúzistánu, jsou například Islámská strana 

smíření (Ḥezb al-wefáq) známá také pod názvem Výbor smíření (Ladžnat al-wefáq). 

Arabská lidová demokratická fronta al-Aḥwáz (APDF) je dalším z politických uskupení 

zabývajících se postavením Arabů v Íránu. Jejím cílem je ustanovit v Chúzistánu samostatný 

marxistický arabský stát. Když byla íránskou vládou postavena mimo zákon, přesunulo se její 

vedení do Londýna.
127

 Je vedena Maḥmúdem Aḥmadem al-Aḥwázím. Zastává názor, že 

Ahváz je od roku 1925 okupován íránskou vládou.
128

 

Dále můžeme zmínit Aḥwázskou arabskou stranu obnovy (AARP), která obhajuje použití 

ozbrojeného odporu proti íránské vládě. Byla založena v 90. letech v Sýrii, v současné době 

však sídlí v Kanadě.
129

 Tato strana se oficiálně přihlásila k zodpovědnosti za útok ve městě 

Ahváz v roce 2005. 
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Významnou je i Demokratická strana solidarity al-Aḥwázu (DSPA), která byla založena 19. 

července roku 2003 v Londýně. Strana zastupuje pouze chúzistánské Araby a odmítá užívat 

násilí. Strana také nepožaduje samostatný stát, ale pouze politickou autonomii v rámci 

federálního zřízení.
130

 

Je nutné podotknout, že hnutí, stran a organizací zabývajících se situací íránských Arabů 

v Chúzistánu je bezpočet a jejich pečlivé zmapování by vydalo na samostatný výzkum, proto 

jsem se zde omezila jen na výčet těch nejdůležitějších. 

Mezi respondenty se neobjevil nikdo, kdo by přímo některé z těchto hnutí podporoval, 

nicméně z následujícího svědectví lze vydedukovat, že aktivity některých těchto hnutí a stran 

nebudou mnohým chúzistánským Arabům až tak vzdálené. 

Mansúr: „ Osobně nepodporuji žádnou stranu ani hnutí, které by mělo separatistické ambice. 

Chúzistán je jednou z nejbohatších provincií Íránu a je naprosto nereálné očekávat, že by se 

země byla ochotná provincie či její části vzdát. Chúzistán navíc nemá finanční, vojenské ani 

jiné prostředky k tomu, aby se mohl, byť třeba prostřednictvím krvavých střetů s Íránci, 

osamostatnit. Mnoho lidí si tu pamatuje průběh a následky války s Irákem a nechtějí takové 

utrpení a zkázu zažít znovu. Vláda by nám ale určitě měla umožnit provozování svých 

vlastních škol, či alespoň umožnit částečné vyučování v arabštině na státních školách. Jsme 

Arabové a tím, že nemůžeme mluvit arabsky, nás okrádají o naši identitu. Vláda se cítí 

ohrožena arabskou menšinou v Chúzistánu, avšak kdyby Araby nediskriminovala, myslím, že 

separatistické snahy by byly oslabeny. Jsme Arabové, ale naší vlastí je Írán.“ 

Další respondent, Ahmad, se na toto téma výjádřil takto: „ Nesouhlasím s názory mnohých 

stran a hnutí, že Chúzistán či některá jeho část by se měla osamostatnit. Tyto snahy jsou 

nereálné. Měla by spíše vzniknout sdružení, která by se zasazovala o zlepšení životních 

podmínek chúzistánských Arabů, jejich lepšího uplatnění na trhu práce, kvalitnějšího vzdělání 

pro mladé atd. I na íránské straně by měly probíhat snahy o seznámení většinových Íránců 

s kulturami menšin, nejen Arabů. Chúzistán není zrovna turistická oblast a mnoho lidí tuto 

část Íránu démonizuje jen proto, že je na hranicích s Irákem a je obývaná jiným etnikem. 

Proto si myslím, že chúzistánští Arabové by měli být aktivní spíše na poli kultury a sociologie, 

než v politice, kde se v současné době s íránskou vládou nedá vést v podstatě žádný dialog.“ 
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Je nutné podotknout, že tyto výpovědi nemusí být zcela pravdivé a otevřené. Chúzistánští 

Arabové jsou velmi citliví, co se týče politických otázek. Mají strach, že by se jejich názory 

mohly dostat na veřejnost a bezpečnost jejich rodin i jich samých by mohla být ohrožena. 

Proto je třeba počítat s tím, že jejich skutečné názory na tato hnutí až tak jednoznačné 

a negativní nebudou. Mnozí oslovení na tuto otázku odmítli odpovědět s tím, že se o politiku 

nezajímají. 

Jak je možné si všimnout v předcházejících výpovědích, nejen Arabové sami sebe vnímají 

jako kulturně odlišné, ale i obyčejní Íránci vnímají sociální a kulturní rozdíly a mají vůči 

arabské menšině na svém území mnoho předsudků, které však pramení zejména 

z nevědomosti a neznalosti. 

7.7 Charakter Arabů a častá klišé o Arabech 

Obecně platí, že íránští Arabové jsou pohostinní a přátelští lidé s obrovským smyslem pro 

čest a její ochranu. Jsou velmi hrdí a odvážní a není radno se s nimi dostat do konfliktu. Pro 

Araba je nejdůležitější rodina. Členové tohoto etnika mají v rámci kmene velmi blízké vztahy. 

Jsou bohabojní a náboženství v každodenním životě přikládají velký význam. Velmi si váží 

starších členů kmene, šejchů atd. Jakékoli dobro, ale i zlo mnohonásobně oplácejí.
131

 Mezi 

Araby je také stále rozšířená krevní msta. 

Jako menšina jsou Arabové vystavováni častým posměškům a předsudkům většinových 

Iránců.  Dokladem jsou i následující výpovědi respondentů. 

Respondentka Nastaran, která nikdy Chúzistán nenavštívila, se o Arabech vyjádřila takto:  

„Podle mého názoru se chúzistánští Arabové a Peršané (Íránci) velmi liší. Mladí se v arabské 

komunitě žení a vdávají v nízkém věku, protože dospívají rychleji. Jejich společnost je stále 

kmenová, názory jedince tam nejsou příliš důležité, podstatné je, co si myslí starší členové 

kmene. Všichni mají povinnost respektovat jejich rozhodnutí. Arabší muži mají v rodinách 

vždy poslední slovo a chovají se diktátorsky. Převažuje mezi nimi silný patriarchální systém. 

Každá matka by tam měla porodit syna, protože jen synové jsou pro rodinu důležití. Myslím, 

že chúzistánští Arabové mají často několik žen. Pokud žena nesouhlasí s tím, aby si její 

manžel vzal další ženu, má smůlu, nemůže se nijak bránit. Tamní muži se přitom dívají na 

ženy jen jako na nástroje k uspokojení svých potřeb a plození dětí. Dokonce jsem slyšela, že 

u některých kmenů jsou běžné jakési pásy cudnosti, které navlékají muži svým ženám, když 
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jsou nuceni odjet daleko za prací. Zkrátka v arabské společnosti si nikdy muž a žena nejsou 

rovni, muž je vždy něco víc a žena ho musí poslouchat. Celkově se Íránci na chúzistánské 

Araby moc příznivě nedívají, považují je za zaostalé a barbarské a často nad nimi zaujímají 

povýšenecký postoj.“ 

Respondent Hámed se o Arabech vyjádřil takto: 

 „Ačkoliv hodně cestuji, v Chúzistánu jsem ještě nebyl. Je pravda, že Arabové nemají mezi 

většinovým íránským obyvatelstvem právě nejlepší pověst. Mnoho Arabů se údajně živí tím, že 

pašují z Iráku, ale i jiných arabských zemí zboží po zemi i po moři do Íránu. Mnoho Íránců si 

myslí, že Arabové jsou divoši a že k řešení všech problémů používají násilí. Také mezi nimi 

stále funguje krevní msta. Arabům se říká kobylkožrouti (malachchor), údajně kvůli jejich 

chování k ženám. Někteří majetní Arabové stále praktikují mnohoženství a všechny ženy jsou 

nucené žít s mužem pod jednou střechou. Občas zaslechneme ve zprávách, že se nějaká 

chúzistánská Arabka upálila.“  
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8. Kultura a zvyky 

Základem diplomové práce jsou následující kapitoly, v nichž jsou zaznamenány výsledky 

výzkumu hmotné kultury, zvyků a přechodových rituálů chúzistánských Arabů. 

8.1 Městská a venkovská sídla 

O Chúzistánu se říká, že je nejbohatší provincií Íránu (viz první kapitola). Běžný návstěvník, 

který ovšem do provincie zavítá, se nejspíš bude divit, kde se ono bohatství nachází. 

Skutečnost je taková, že chuzistánská města, pokud se v nich nenachází nějaká historická 

nebo kulturní památka (např. Dezfúl), nebývají příliš zajímava a turisticky atraktivní, jelikož 

provincie je oblastí periferní a zájem vlády o toto území se omezuje zejména na  bohatá ropná 

naleziště. Oblast byla také samozřejmě fatálně zasažena během íránsko-irácké války a dodnes 

je možné v ulicích ve městech i na venkově spatřit spoustu válečných „památek“ v podobě 

rozbořených budov, zničených tanků nebo dalších válečných „rekvizit“, které zobrazují 

mučednické utrpení íránského lidu za války. Budovy vypadají většinou oprýskaněji 

a zanedbaněji, než ty v jiných částech Íránu, v ulicích je vidět víc chudých lidí a města 

i vesnice vypadají o dost zuboženěji než ty v provinciích na východ a sever od Chúzistánu. Je 

tedy zřejmé, že investice do rozvoje sídel a jejich infrastruktury je v oblasti minimální. 

Pro íránská města jsou typické ozdoby a sochy, které nějakým způsobem dané město 

charakterizují. Tyto sochy a dekorace se umisťují na viditelná místa tak, aby byly dobře vidět, 

jako například na náměstí, do parků na kruhové objezdy atd. V Chúzistánu tyto sochy mají 

často tvar Araba na velbloudu, Araba s mečem, kávové konvičky dalle, datlových plodů 

a jiných prvků, zdůrazňujících arabskou identitu. 

S tím souvisí také celkový dojem z chúzistánských měst a vesnic, které se neliší jen z hlediska 

výstavby, ale také lidé chodící po ulicích, prodávající v obchodech atd. vypadají jinak a jsou 

často jinak oblečení, než Íránci žijící v těchto městech.  

8.1.1 Arabské domy 

Jelikož v arabské komunitě často bydlí několik generací pod jednou střechou, bývají arabské 

domy většinou velké, nejčastěji dvoupatrové. V prvním patře nebo přízemí se nachází 

společné prostory, jako kuchyň, obývací pokoj, pokoj pro přijímání hostů a koupelna či 

toalety. Spodní část domu bývá také vyhrazena pro mužské návštěvy. Ženy mnohdy mužské 

hosty pouze obsluhují a konverzace se neúčastní (pokud není hostem nějaký příbuzný). 
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V druhém patře jsou pak soukromé prostory rodiny, často obývací pokoj, ve kterém jsou 

přijímány ženské návštěvy a také ložnice.  

Hygienické zařízení bývá většinou v domě, ale toalety bývají často i venku, což je starý zvyk 

z dob, kdy hygiena nebyla ještě na moc dobré úrovni, a toalety páchly a byly nečisté. Toto 

opatření se však netýká jen domů Arabů, ale domů v Chúzistánu obecně. 

Pokoj pro přijímání hostů se jmenuje mozíf (ar. muḍíf). Bývá to jeden z největších 

a nejhezčích pokojů v domě. Na zemi jsou rozprostřené koberce a po okrajích pokoje u stěn 

jsou polštáře, o které se návštěvníci mohou opřít. Na zdech bývají pověšené kaligrafické 

náboženské obrazy nebo obrazy Mekky, případně šíitských imámů, někdy je možné vidět 

i obrazy náboženských vůdců zesnulého imáma Chomejního a současného rahbara Alího 

Chameneího.  

Respondet Abú Cháled vypověděl o významu arabského mozífu toto: „Mozíf není jen pokoj 

pro přijímání hostů, ale je to i místo kam se může uchýlit uprchlík. Když se například stane, že 

nějaký člen vaší rodiny nebo známý někoho zabije a přijde se k vám uchýlit do mozífu, jste 

povinni ho tam nechat a ochránit ho. Většinou je mu dané nějaké ultimátum a nějaký čas na 

to, aby našel řešení svého problému. Není však dovoleno ho vydat ani vyhnat. Dále je mozíf 

využíván při svatbách, při pohřbech a smírčích jednáních. Dnes jsou mozífy v každém 

arabském domu, ale dříve to byly samostatné, většinou bambusové, stavby. Těchto tradičních  

mozífů se už moc nezachovalo, v Chúzistánu už zbyly jen dva, jeden se nachází ve vesnici 

Bardijan blízko Súsangerdu a druhý v Šádegánu a jsou zapsané na seznamu kulturního 

dědictví UNESCO.“ 

Jeden z mozífů – ten bardijanský patří šejchu Káẓemu Ḥajdarímu a je stále otevřen hostům. 

Hosté přicházejí a svěřují se šejchovi se svými problémy a on se je snaží vyřešit bez soudů 

a policie. Mozíf je považován za téměř posvátné místo a jeho původ můžeme hledat již 

v předislámské době.
132

 

Typickým obřadem probíhajícím v domácím mozífu je pití kávy (marásem-e ghahvechorí).  

Z vyprávění Abú Cháleda: 

Když do arabské rodiny přijdou hosté, jsou usazeni v hostinském pokoji – mozífu. První, co je 

jim nabídnuto, je tradiční arabská velmi silná káva. Káva, která je syrová a jejíž zrna mají 
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světlou barvu (bunn) se nejdříve opraží na pánvi meghláje. Když káva zhnědne, až zčerná, 

vloží se do hmoždíře (hávanu) a rozemele se. Mletí kávy je velmi hlučné a představuje signál 

pro sousedy, že se bude podávat káva a oni jsou zváni. Všichni hosté se usadí do mozífu 

a čekají na hostitele. Káva je podávána ze speciální měděné konvičky, které se říká dalle. 

Kávy se do šálku nalije jen velmi málo, kvůli tomu, aby bylo potřeba stále dolévat a host 

zůstal co nejdéle. Každý šálek kávy má svůj vlastní název. První šálek kávy, které se říká al- 

ḥejf (škoda),
133

 vypije sám hostitel, aby dal svým hostům najevo, že káva je dobrá a čerstvá. 

Druhý šálek kávy se nazývá ad-ḍejf (host)
134

, třetí al-kejf (požitek)
135

 a čtvrtý šálek as-sejf 

(meč),
136

 který většinou pijí lidé, mezi nimiž byla uzavřená nějaká smlouva nebo dohoda, 

a stvrzují tak šálkem kávy její platnost, navázané přátelství a oddanost jeden druhému a také 

to, že spolu budou v dobrém i ve zlém. Pak začíná obsluha hostů. Na nejčestnějších místech 

mozífu se usadí nejdůležitější lidé, tedy šejch
137

 nebo sajjidové
138

 a starší členové kmene. 

První bývá obsloužena nejdůležitější osoba v mozífu, tedy většinou sajjid, pokud není sajjid 

přítomen, je nejprve obsloužen nejstarší muž. Jestliže je sajjidů přítomno více, vždy je 

obsloužen dříve ten starší. Poté pokračuje servírování kávy osobám, které sedí po pravé ruce 

od sajjida. Ten, kdo kávu dopije, položí skleničku na koberec nebo jí nechá v ruce 

a automaticky je mu nalita další dávka. Pokud už si kávu pít nepřeje, skleničkou zatřese. 

Jestliže si někdo skleničku s kávou vezme, ale nezačne pít a položí ji na koberec, znamená to, 

že host má na hostiteli nějaký požadavek nebo prosbu. Hostitel by ho měl pobídnout, aby si 

svou kávu vypil, a pak se mu bude snažit vyhovět v jeho požadavku, pokud je to možné. Při 

pití kávy si většinou známí vyměňují novinky a probírají aktuální témata a události dějící se 

v jednotlivých rodinách, vesnicích nebo městech.“ 

8.2 Chúzistánská kuchyně 

Ačkoliv chúzistánští Arabové vaří především typická íránská jídla, mají i pár známých 

regionálních pokrmů. Mnoho chúzistánských jídel je však jen regionální obměnou íránských 

jídel. Podle Íránců je chúzistánská kuchyně hodně kořeněná a pikantní. Velké využití v ní 

mají ryby a mořské plody. Podle některých je dokonce považována za jednu z nejchutnějších 

regionálních kuchyní Íránu. 
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 Tento šálek se tak nazývá proto, že první šálek pije pouze sám hostitel a dává hostům najevo, že káva je 

nezávadná. Kdyby byla otrávená, ochutnávač by byl škodný (zemřel by). 
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 První šálek, který je nabídnut hostům. 
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 Druhý šálek, který pijí hosté pro „vychutnání“. 
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 Třetí šálek spolu vypijí jako symbol spojenectví a toho, že v boji budou stát při sobě. 
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 Kmenový náčelník. 
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 Sajjid je titul potomka proroka Muhammada. 
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 Nejtypičtějším z těchto chúzistánských jídel je mofatah, která se podává zejména při 

slavnostních příležitostech, vaří se o svátcích, na svatbách, na pohřbech atd. Jedná se 

o jehněčí, vařené s bramborami, zeleninou, šafránem a kořením. 

Za další typicky arabské chúzistánské jídlo je považováno kobbe, což jsou v oleji smažené 

masové kuličky, místní varianta levantských kibbe.  

Chúzistánci jsou také díky snadné dostupnosti vodních zdrojů známí velkou spotřebou ryb. 

Připravují rybu na všechny možné způsoby, nejčastějším tepelným zpracováním je grilování. 

Mezi oblíbená rybí jídla patří například ghalije máhí, což je smažená ryba v silné omáčce 

z bylinek a koření, grilovaná ryba máhí kabáb-e bandarí, máhí-je šúr nebo máhí-je tanúrí 

sobúr.
139

 Za nejznámější chúzistánské jídlo je považována právě ghalije máhí. Kromě ryb 

Chúzistánci konzumují i mořské plody, časté jsou krevety.  

Hladkou pastu borúní připravují z rozemletých zelených fazolí, česneku a koření. Populární je 

i masová, hustá polévka (áš), připravovaná z cizrny, fazolí, bulguru, špenátu a smetany kašk. 

V Chúzistánu se připravuje také polévka šúrbá, která není tak hustá jako áš a připravuje se 

s rýží, bramborami, rajčaty a kuřetem. Tato polévka se často používá jako lék při onemocnění, 

podobně jako vývar v našich končinách. 

Pro město Dezfúl je typickým pokrmem eškene, jídlo připravované ze suchého chleba 

a protlaku z granátových jablek, které se může konzumovat buď jako polévka, nebo jako 

hlavní chod. Z tohoto města pochází taktéž áš-e arde z rýže, tahíny a datlového syrupu, který 

se podává jako hlavní chod s ředkvičkami.  

Mezi sladkými jídly a dezerty můžeme zmínit berešk, kaši z oleje, mouky, cukru a šafránu.
140

 

Velmi populárním pouličním občerstvením je typicky arabský faláfel (per. feláfel) a taky 

sambúsek (per. sambúse). 

Typicky arabská jídla připravují chúzistánští Arabové o ramadánu. Vaří se například tašrije, 

což je hustá zeleninová omáčka s masem. Na iftárovém stolem se také často objevuje již 

zmiňovaný sambúse. Populární je i choreš-e bámije, omáčka z okry a rajčat podávaná 

                                                           
139

http://www.bartarinha.ir/fa/news/87945/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-
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s masem. Dalším častým pokrmem je ghúzí (nebo qúzí) – jehněčí maso pomalu vařené 

v omáčce s opečenými oříšky a rozinkami.  

Ze sladkých jídel a moučníků nesmí chybět muhallebie, což je puding sypaný ořechy, 

většinou pistáciemi. Podává se také harís, což je ale vlastně jen lokální obměna íránské 

pšeničné kaše s mletým masem – hlavně krůtím nebo jehněčím, která se ale jí nasladko třeba 

s cukrem, skořicí a kokosem. Dalším populárním dezertem je máqúde, což je další druh 

sladkého pudingu. Chúzistánci májí v oblibě i sladké smažené koblížky v syrupu lugmiját, 

podobné íránských bámije známé pod názvem luqma či lokma v celém arabském světě resp. 

Turecku. Na ramadánovém stole nesmí chybět taktéž místní datle, které se většinou 

nekonzumují sušené, ale čerstvé. Místní specialitou je taktéž datlová halva, tzv. šaʿth, která se 

připravuje z mouky, oleje, datlí a oříšků.
141

 

Respondent Ádel na toto téma vypověděl: „Co se týká sladkostí, naše sladkostí jsou často jen 

obměnou typických íránských sladkostí. Máme smažené koblížky luqmiját (lugmiját) v sirupu, 

které jsou velmi oblíbené a speciální kolúče,
142

 které připravují z datlí, zázvoru a kardamomu 

a různé druhy halvy a pudingů.“ 

8.3 Svátky 

8.3.1 Ramádán, íd al-fitr a íd al-adhá 

Z vyprávění Abú Cháleda:  

„Zatímco pro Íránce je nejvýznamnějším svátkem Nourúz, tedy nový rok, který připadá na 

dvacátého nebo dvacátého prvního března, pro Araby je nejvýznamnější íd al-fitr (ar. ʿíd al-

fiṭr, per. eid-e fetr). Ačkoliv Arabové ve městech v nějaké menší míře slaví i Nourúz, lidé na 

vesnicích se snaží vůči perským zvykům vymezovat a Nourúz většinou neslaví. Zatímco mnoho 

Íránců půstu v měsíci ramadánu nepřikládá až takový význam a na ulicích lze spatřit čím dál 

víc lidi, kteří buď tajně, nebo naprosto otevřeně konzumují jídlo i pití, v arabských oblastech 

je porušení ramadánového půstu tabu. Arabové považující ramadán za měsíc, kdy se mohou 

přiblížit Bohu a také pocítit trýzeň těch, kteří trpí nedostatkem jídla. Je to doba pro očistu 
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duše i těla. Po měsíčním půstu následuje třídenní svátek íd al-fitr, kdy naopak lidé hodují. 

Den před začátkem íd al- fitr se většinou uklízejí domy, lidé chodí do lázní se očistit a nakoupí 

zásoby jídla a pochutin na svátky. První ráno svátku se lidé vydávají na sváteční modlitbu do 

mešity, což je speciální modlitba, na kterou se slavnostně oblečou. Arabové tedy většinou 

oblékají tradiční dišdášu nebo jiné bílé oblečení jako vyjádření čistoty. Po modlitbách se lidé 

navzájem navštěvují, ale návštěvy bývají většinou krátké, aby rodina stihla obejít všechny 

příbuzné, sousedy a známé. Lidé se ale nenavštěvují jen během svátků, tyto poramadánové 

návštěvy trvají další týden nebo dva. Nejdříve se většinou navzájem navštíví sousedé, pak je 

ve zvyku, že se celá rodina sejde buď v domě otce, nebo v domě nejstaršího bratra na 

slavnostní oběd a poobědvají spolu a pak jdou na návštěvy společných známých a dalších 

rodinných příslušníků spolu. Je zvykem, že když nějací příbuzní před, nebo během ramadánu 

příjdou o někoho z rodiny, všichni členové rodiny je jdou navštívit, případně jim přinesou 

i nějaké dárky, aby lépe dokázali zapomenout na svou ztrátu.“ 

Důležitost svátku íd al-fitr v kultuře íránských Arabů potvrdili i další respondenti a všichni 

tázání se shodli na tom, že ramadán a jeho konec jsou pro chúzistánské Araby daleko 

významější než svázek Nourúz. Svátek je dokonce pro Chúzistánce důležitější než svátek íd 

al-adhá (ar. ʿíd al-aḍḥá, per. eid-e ghorbán), který je pro většinu Arabů na světě jednoznačně 

nejvýznamější událostí roku. Zatímco íd al-fitr může prožít každý muslim intenzivně se svými 

blízkými, jelikož je to rodinný radostný svátek, íd al-adhá má svou rituální hodnotu 

především při vykonání pouti do Mekky. Je to svátek oživující abrahámovskou tradici 

vyjádřenou hlubokou pokorou a oddaností Bohu. Jedná se tedy o více „spirituální“ svátek. 

K íd al-adhá se navíc moc zvyků specifických právě pro oblast Chúzistánu, potažmo pro 

chúzistánské Araby neváže. 

Páteční dny a náboženské svátky tráví Chúzistánci většinou v kruhu rodinném. Muži se často 

účastní kázání a modliteb v mešitě, zatímco ženy doma vaří, uklizí a připravují domácnost na 

návštěvu. Stejně jako Íránci, mají i chúzistánští Arabové rádi opulentní a dlouhé večeře, na 

které zvou množství příbuzných a přátel. Rodina má pro Chúzistánce obrovský význam, takže 

všechny významné události se vždy slaví společně s desítkami (někdy i stovkami) 

příbuzných. Arabové většinou oslavují se svým širokým příbuzenstvem a dalšími známými 

a přáteli z arabské komunity, avšak pokud mají dobré přátele a známé i mezi Íránci, mohou 

i ti být pozváni. 
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8.4 Oděv 

Íránce arabského původu lze na ulici často velmi snadno rozlišit podle tradičního arabského 

oblečení. Muži nosí dlouhé bílé košile – dišdáše, které jim sahají až k chodidlům. Na hlavách 

mají uvázaný šátek čefije (ar.kúfija) upevněný dvěma kruhy tzv. ʿegálem (ar. ʿeqál). Dišdáše 

má většinou bílou, krémovou nebo hnědou barvu a může být nošena spolu s tmavým pláštěm, 

tzv. bištem. 

Ženský oděv zahrnuje abáju (abu; ch.ar. ʿabáje) v černé barvě, která je na rozdíl od íránského 

čádoru vyrobena z poměrně těžké látky. Abája bývá většinou černá. Oblečení žen se často 

váže k jejich věku – mladší ženy nosí barevnější oblečení, zatímco starší chodí oblečené 

v tmavých barvách či pouze v černé.
143

 

Dalším významným kulturním prvkem, jehož odlišnost také můžeme většinou zaznamenat na 

veřejném prostranství je hudba chúzistánských Arabů. 

8.5 Hudba 

Chúzistánská hudba využívá několik druhů arabské hudby (veršových schémat) a to zejména 

abúdhije, ʿotáb, dárme a baste. Zpěváci a hudebníci, kterým se říká al-chašábe doprovázejí 

zpěv hrou na tradiční arabské nástroje, avšak v posledních letech se čím dál tím více prosazují 

i evropské hudební nástroje (např. housle). Tesknému arabskému stylu se podle jeho 

vynálezce Alawána Abú Šehly říká alawánije. Teskné tony lze taktéž nalézt ve stylu ʿotáb, 

naproti tomu styly baste a abútage, které se zpívají jak jednotlivými zpěváky, tak i skupinami, 

jsou vyloženě radostné a někdy bývají doprovázeny i tancem. Melodie jazle a čoubije jsou 

také doprovázeny tancem (viz níže). Jazle (ch.ar. house) je melodie, doprovázená hrou na 

rebáb a má charakter, který má posluchačům dodat sílu a odvahu a je používána také během 

svateb a pohřbů. Nejprve předzpívává zpěvák, kolem něhož se vytvoří kolo tanečníků, kteří se 

k němu přidávají ve čtvrté sloce (jazle má 4 sloky) zpívají s ním a vyskakují přitom do 

vzduchu. Čoubije má taktéž čtyři sloky na konci každé sloky je refrén (radíf), jehož poslední 

slovo se liší. Zatímco zpěvák či skupina zpívají, tanečníci do rytmu tancují. V kmenech Baní 

Ṭorof a Dašt ʿAbbás a na západě Chúzistánu je rozšířené, že se tanečníci chytí za ruce a tančí 

tanec podobný libanonské dabke nebo kurdským tancům.
144
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8.6 Tanec 

Chúzistán je domovem mnoha etnických menšin a tak i jejich zvyky jsou velmi rozmanité. 

Z mnoha tanců, které jsou pro toho území typické, můžeme zmínit například bachtijárí, tanec 

kmene Bachtijárů, bandarí, búšehrí nebo lorí, tanec menšinových Lorů. Mezi tance rozšířené 

v arabské komunitě v Chúzistánu počítáme mečový tanec, jazle (house) a tanec čoubije. 

Tanečníci by při tanci měli být oblečeni do tradičního arabského oblečení. 

8.6.1 Mečový tanec (ch.ar. rags as-sejf, ar. raqs as-sajf) 

Mečový tanec je jednou z významných a velmi starých tradic nejen íránských Arabů. 

Přesněji, je považován za jeden z nejstarších arabských tanců.  Materiál pro tuto kapitolu byl 

mimo jiné sebrán nikoliv v Chúzistánu, nýbrž na kulturním festivalu, který byl pořádán 

v oblíbeném odpočinkovém místě Íránců – v dominantě Teheránu, věži Bojdž-e  Mílád.  

8.6.1.2 Význam meče v arabské společnosti v kontextu Chúzistánu 

Meč byl vždy v Chúzistánu pokládán za mocnou zbraň, jež měla nositele ochránit a dodávat 

mu úctu a respekt. Důležitost meče v arabské kultuře dokazuje i to, že mnoho Arabů mělo 

meč jako součást svého jména např. Sajfuddín, Sajfulislám atd. 

Staří Arabové věřili, že dobrý meč dokáže rozhodnout o vítězství v bitvě, či válce, dávali 

svým mečům jména a psali na ně oslavné básně a písně. Vítězné meče, často ještě zkrvavené 

po bitvách balili do krásných a drahých látek. 

Arabský básník ʿAntara bin Šaddád takto mluví o své milence, jejích přednosti přirovnává k 

jiskrám odlétávajících ze střetávajících se mečů:  

„Když kopí trhala mé tělo a meče byly potřísněny mou krví, má mysl se upínala jen k tobě. 

Protože jiskry odlétající od mečů mi připomněly zář tvých zubů a rtů.“
145

 

Meč byl považován za jednu z typických atributů  arabské kultury, hned vedle mozífu 

a konvičky na silnou arabskou kávu dalle.
146

 Říká se „ Meč, mozíf a dalle jsou dědictvím po 

našich předcích a měl by je mít na paměti každý, kdo se cítí nešťastný.“  
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 http://anthropology.ir/node/25643  [cit. 11. 04. 2015] 
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 Zvlášt s motivem této konvičky se návštěvník Chúzistánu setkává opravdu často. Skoro v každém arabském 

městě v Chúzistánu jsou na náměstích či v ozdobných kruhových objezdech barevné sochy a plastiky těchto 

konviček.  
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Mezi Araby jsou také známé speciální zvyky, vážící se k samotnému úchopu a držení meče.  

Například když chtěl někdo podat nebo darovat meč muži, který byl ve stejném společenském 

postavení, musel mu ho podat levou rukou, což bylo považováno za znamení pokory 

a oddanosti.  Podávat měč nebo jiný předmět pravou rukou bylo vyhrazené jen pro osoby výše 

postavené, než byl dárce a to např. pro otce, šejcha, panovníka atd. Šejchové ze 

znepřátelených kmenů si v době míru podávali meče oběma rukama, aby ukázali, že v době 

míru jsou si rovní a jsou si navzájem bratry. Tento příklad ukazuje, že meč nebyl jen 

významnou zbraní určenou k porážce a zabití nepřítele, ale měl také svou symbolickou úlohu 

jako prostředek smíření mezi nepřáteli v dobách smíru.  

Arabové v Chúziszánu užívali meče nejen k boji, ale i při pochodech a tancích, před bojem, 

při uvítání nějakého významného hosta, při svatbách i pohřbech. Podle dochovaných 

historických pramenů byly tance a pochody s meči považovány za islámskou tradici, kterou 

muslimové chtěli dát najevo svou převahu a vystavit na odiv své umění ovládání meče před 

nepřáteli islámu. 

Arabové mají dva druhy tance s mečem, tím prvním je jazle, který se tancoval bez hudby 

(v současné době je však i tento tanec spíš doprovázen hudbou a tancuje se bez meče). Muži 

se shromáždili v kruzích a točili se a vyskakovali do vzduchu za zpěvu písní a ruku s mečem 

zvedali do vzduchu. Místu, kde se jazle tančí, se říká mejdán (od bojového pole). Druhý tanec 

je známý přímo jako mečový tanec (raqs as-sajf). Ten se tančí tak, že se tanečníci postaví do 

řady, kde se skákavě pohybují do rytmu, který udávají hráči svými nástroji. Tanečníci přitom 

zvedají meče do vzduchu a ukazují tak svou sílu a nepřemožitelnost. To, že tanečníci tančí 

blízko sebe a hromadně ve velkém počtu, symbolizuje sílu jejich jednoty a odhodlání 

k obraně zemi jejich předků. Tyto tance se tancovaly také na oslavu islámských svátku, 

zejména íd al-fitru. Dříve se údajně mečový tanec tancoval také na koni.  

Anglický sir Austen Henry Layard, který pobýval v oblasti v letech 1840 – 1842 za vlády 

šejcha Thámera Kaʿabího, kdy k němu uprchl vládce Mohammad Taqí Chán Bachtijárí  

a cestoval do města Falláḥije (dnešní Šádegán), centra vlády Banú Kaʿab, byl svědkem 

mečového tance před vypuknutím bojů s Motamedodoulem, který bojoval s Araby kvůli zajetí 

Mohammada Taqího a dobití bachtijárské země Araby. Tanec popisuje takto: 

„Arabové z kmene Kaʿab se seskupili do skupinek a s prapory v rukách, doprovázeni zvukem 

bubnu a trumpety vstoupili do Falláḥije za zpěvu bojových písní. Když vešli do města uskupili 
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se do kruhů a dovnitř nechali vejít šejcha, pískali holhole
147

 a zpívali písně, ve kterých hanili 

nepřítele a opěvovali šejcha Thámera těmito slovy: Thámer je hořící plamen, Thámer je 

bojovný lev, a zvedali meče nad hlavy a točili jimi. Někteří přitom dokonce stříleli do 

vzduchu.“ 

Layard byl ohromen bojovností Arabů a také nad tím, jak dokázáli s velmi malými prostředky 

zvítězit v boji nad vojsky Motamedodouleho a že bez zištných pohnutek vzali pod svou 

ochranu Mohamemeda Taqího Chána. 

V současné době již meče v rukou Arabů nahradili střelné zbraně. Meče však nadále slouží 

jako důležitý prvek při mečovém tanci. Mnoho Arabů používá meče také k dekoraci pokojů 

pro přijímání hostů (mozífů). I když již meče v současné době nemají praktické využití, 

mnoho Arabů se na ně dívá jako na nedělitelnou součást vlastní kultury a identity.
148

 

8.6.2 Jazle 

Dalším tancem, který je považovaný za typický pro Araby, žijící na území Íránu je jazle. 

Jazle je tanec, který se tančí při různých společenských událostech. Používá se jak pro 

vyjádření radosti, tak pro vyjádření smutku. Je tancem, který se tancuje na svatbách, na 

pohřbech, ale byl také tancem, který se tancoval před bitvou, aby se bojovníci cítili silnější 

a byli si více vědomí své vlastní identity.  Popěvky jazle mívají 4 půlverše. Tancuje se tak, že 

skupinka tanečníků se shromáždí kolem zpěváka do kruhu a zatímco on zpívá, tanečníci 

vyskakují do vzduchu, nadzvedávají vlajky a praporce svého kmene a střílí do toho. Poslední, 

tedy čtvrtý půlverš zpívají tanečníci spolu se zpěvákem. Tento tanec je rozšířený hlavně 

v oblasti Šádegánu. V některých oblastech se zase spíše podobá libanonskému dabke, či 

kurdskému tanci, jelikož se tanečníci při tanci drží za ruce.
149

 

8.6.3 Čoubije (tanec s holí) 

Tanec čoubije se tančí tak, že se skupinka několika tanečníků postaví do řady, chytnou se za 

ruce a pohybují se dopředu a dozadu v rytmu hudby. Nohy přitom zvedají do vzduchu 

a nadskakují. Jeden z krajních tanečníků (ten vepředu, ten který vede) má při tanci zvednutou 

ruku a v ní islámský růženec tasbíh (ar. misbaḥa), se kterým točí do rytmu. Tanečník na 

druhém konci řetězu má buď ruku schovanou za zády, nebo v ní také může mít dřevěnou hůl. 

Před řadou tanečníků se pohybuje jednotlivý tanečník s dřevěnou holí v ruce, který udává 
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 Klokotavý hrdelní jekot žen na Blízkém východě, kterým se vyjadřuje radost. 

148
 http://anthropology.ir/node/25643 [cit. 11. 04. 2015] 
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 Sa’idijan, Abdalhosejn: c. d., s. 42. 
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rytmus a směr pohybu řetězu tanečníků. Stejně jako jazle se tancuje do kruhu, který utvoří 

kolem tanečníků přihlížející. Hudbu zajišťuje živá kapela se zpěvákem.
150

   

8.7 Faṣl v kultuře chúzistánských Arabů  

Dalším jedinečným prvkem arabské kulturní identity je faṣl. Faṣl je většinou peněžní částka, 

která bývá vyplacena jednou stranou druhé, v případě, že se první strana dopustila vůči druhé 

nějakého zločinu. Tyto zločiny zahrnují újmy na zdraví, na životě, materiální újmy a další 

problémy, které se mohou mezi rodinami, rody či kmeny odehrát. Faṣl je tedy částka, kterou 

má být poškozená rodina usmířena a konflikt, který mezi dvěma stranami vznikl, má být 

zažehnán. Samotné slovo faṣl znamená oddělení v tom smyslu, že rodina, která se dopustila 

nějaké nepravosti, se vzdá něčeho pro ni drahé ve prospěch druhé rodiny. Typ platby 

(satisfakce) se samozřejmě liší podle spáchaného zločinu a škody, která vznikla postižené 

rodině.  Bývá ustanoven muž, který se těší vážností mezi oběma rodinami či kmene 

a vykonává roli rozhodčího (smírčího). Tento člověk, nazývaný faríze (ch.ar. faríḍe, nutný, 

stanovený, povinný – hl. v náboženství) samozřejmě musí být nestranný a měl by mít 

zkušenosti s řešením obdobných problémů.  

V případě zabití nebo vraždy by se rodině zabitého měla vyplatit vysoká částka, u které je 

zvykem, že se na jejím zaplacení podílí cely kmen pachatele. Sama rodina vraha většinou 

zaplatí kolem jedné třetiny požadované částky a zbytek je vybrán mezi dalšími členy kmene. 

Každý plnoletý mužský člen kmene se musí na zaplacení faṣlu finančně podílet. Chúzistánští 

Arabové upřednostňují řešení konfliktů mezi svými ve své komunitě a většinou se neobracejí 

na oficiální instituce a na soudy. Kromě peněz, případně jiného majetku, který může být 

vyplacen jako faṣl, může být také udělána dohoda, že místo peněz bude žena z rodiny vraha 

provdána do rodiny postižené zločinem, čímž se tyto dvě rodiny spojí a je mezi nimi nastolen 

smír. Takováto nevěsta se nazývá faṣíle (ta, která byla dána jako faṣl). Být takovou faṣíle je 

pro ženu víceméně neštěstí a ženy jsou takhle většinou provdávány proti své vůli. Zvyk dávat 

ženu místo peněz je však v současné době již velmi málo praktikovaný. Taková nevěsta nemá 

nárok na věno (mehrije) od svého budoucího manžela a jeho rodiny, věno by jí naopak měla 

zajistit její rodina.
151
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V případě vraždy či jiného násilného trestného činu, může postižená rodina požadovat větší 

počet nevěst pro svou rodinu a to až čtyři. Ačkoliv se vztahy rodin či kmenů po takovém daru 

vylepší, žena nebo ženy jsou často v rodinách svých manželů utiskované, mají jakožto faṣíle 

daleko menší společenský status, je na ně nahlíženo přezíravě a jsou nezřídka vystavovány 

domácímu násilí. Termín faṣíle se také používá jako jedna z nejhorších a nejurážlivějších 

nadávek pro arabské ženy.
152

 

Možná by se mohlo zdát, že vzhledem k přísným peněžním trestům nebude mezi 

chúzistánskými Araby velká míra zločinnosti, ale vzhledem k tomu, že sám pachatel a jeho 

rodina platí jen část částky, nemusí tomu tak vždy být. Pachatelova odpovědnost za zločin leží 

na bedrech celého kmene, což naopak někdy může pachatele přesvědčit o tom, že po 

provedení zločinu si sám bude nést jen malé následky. 

Jestliže se pachatel a jeho rodina v zaplacení faṣlu zpozdí nebo vůbec nezaplatí, tak se 

postižený nebo jeho rodina uchýlí k pomstě. V této pomstě by mu opět měli být nápomocní 

všichni muži z jeho kmene. Rodina postiženého a celý jeho kmen se mstí a sváří s druhým 

kmenem až do té doby, než je faṣl zaplacen. Tato doba se však někdy může prodloužit až na 

několik, někdy i desítek, let.  

8.7.1 Faṣl v šíitském právu 

V šíitském náboženském právu (fiqhu) se částce, která bývá zaplacena rodinou pachatele 

rodině postiženého (zejména v případě zabití či vraždy) říká dije, neboli krvavé peníze. Tato 

praxe se ale od faṣlu dosti liší. Faṣl nemá na rozdíl od dije žádný nábožensko-právní ramec 

a lze ho pokládat spíše za arabský zvyk, který se zachoval již z předislámské doby.
153
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8.7.2 Druhy faṣlu 

Podle stupně závažnosti zločinu Arabové rozlišují různé druhy faṣlu. Prvním je faṣl za vraždu 

(úmyslné zabití). Velikost částky, která je vyplacena se samozřejmě liší, avšak zpravidla bývá 

vyšší než výše zákonné dije. Kdyby se kmen rozhodl zaplatit v „nevěstách“, je nucen poslat 

do rodiny zabitého čtyři ženy,
154

 přičemž jedna z žen by měla být přímo z rodiny vraha a za 

ženu by si jí měl vzít buď bratr, nebo syn zavražděného (případně patrilineární bratranec). Pro 

ženu z rodiny vraha se používá termín úlá (první) a ostatním ženám se říká talaviját (ty další). 

Druhým typem faṣlu je faṣl za neúmyslné zabití. Za tento typ zločinu by měly být postižené 

rodině poskytnuty dvě dívky. Jedna opět z rodiny pachatele (měla by se vdát za blízkého 

příbuzného zabitého) a druhá dívka z kmene pachatele (talvije – další). 

Dalším typem faṣlu, je faṣl za unesení dívky nebo za sňatek s dívkou bez souhlasu její rodiny 

a kmene. Za tento zločin se platí penězi a zaplacená částka závisí na mnoha faktorech, jako je 

například osobnost dívky, její vzhled, vzdělání, původ rodiny atd. Dívka samozřejmě zůstane 

v rodině, do které se vdala.  

Další faṣl se týká znásilnění panny. Je to opět faṣl peněžní, peníze jsou zaplaceny rodině 

dívky a částka je závislá na mnoha okolnostech. Částku musí zaplatit pachatel zločinu a jeho 

rodina, kmen se na tom nijak nepodílí. Muž je také někdy nucen se s dívkou oženit. 

Faṣl se vyplácí i za urážku ženy nebo otevřené a vulgární flirtování s ní, případně doteky, 

polibky, štípnutí nebo jinou formu fyzického kontaktu. Tento faṣl je vždy peněžní částka, 

která se vyplácí rodině nebo manželovi ženy či dívky. 

Co se týká trestu za znásilnění a sodomii je rodině oběti vyplacena peněžní částka. Kmen 

pachatele se opět na této platbě nijak nepodílí.  

Faṣlem za ublížení na zdraví bývají opět peníze, záleží však na tom, o jak závažné zranění se 

jedná. Někdy je požadováno jen zaplacení nezbytných lékařských výloh, tedy ošetření, 

případně operací, ale v případě nenávratného poškození zdraví, například když je postiženému 

vypíchnuto oko nebo jeho zranění vedou k znehybnění některé z končetin, tak je požadována 

polovina faṣlu, který se vyplácí za zabití. V případě, že jsou postiženému způsobena vnitřní 

zranění, na jejichž následky posléze zemře, je nucen původce zranění vyplatit stejně vysoký 

faṣl, jako při zabití (tedy s pomocí svého kmene).  
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V případě krádeže nebo zničení majetku, musí zloděj jít do rodiny poškozeného nahradit 

škody za doprovodu tří starších nebo vážených osob. To samé se týká i případu zabití 

chovného zvířete (krávy, velblouda, ovce), kdy musí být ztráty nahrazeny v plné výši. Jestliže 

je možné zvíře před smrtí obětovat a sníst, je pachatel, který zvíře zranil, nucen uhradit rozdíl 

v ceně zdravého a zraněného zvířete. Jestliže je zabit pes, který je využíván hlavně na 

vesnicích, pachatel nemusí vyplácet za psa žádné peníze, avšak měl by poctít majitele svou 

návštěvou a omluvit se mu. 

Existuje také faṣl za urážku na cti, jak za fyzickou (např. facku), tak za slovní. Tímto faṣlem 

však nebývají peníze. Pachatel se musí v doprovodu několika starších a vážených osob vydat 

do domu uraženého a veřejně se mu omluvit.  

Ahmad na toto téma řekl:  

„ Faṣl byl dříve hojně praktikován a pro mezikmenové vztahy byl velmi důležitý. Dnes se to 

praktikuje čím dál tím méně a sám jsem neslyšel o tom, že, by některá žena byla provdána 

jako faṣíle, ale je možné, že na vesnicích se tento zvyk ještě do určité míry dodržuje. Tento 

zvyk nebyl v minulosti rozšířen jen mezi Araby, ale i mezi dalšími etnickými skupinami, které 

udržují kmenovou společnost, tedy Lory, Bachtijáry a Kurdy. Já sám jsem měl jednou problém 

s jedním člověkem, šel jsem k soudu a snažil jsem se ho vyřešit. Nemělo to ale smysl. Chodil 

jsem tam několik měsíců a případ se vůbec nevyřešil. Nakonec jsem se rozhodl požádat 

o pomoc starší našeho kmene a problém byl vyřešen během jedné hodiny.“ 

Elnáz k tomu řekla: „Jeden z mých příbuzných, 18 – ti letý chlapec se jednou dostal do 

konfliktu se svým kamarádem, pobodal ho a druhý chlapec zraněním podlehl. Měly se vybrat 

peníze jako faṣl, ale obě rodiny spolu vůbec nekomunikovaly a nebyly schopny se dohodnout, 

takže se případ dostal k íránskému soudu. Chlapec byl osm let ve vězení a pak byl popraven.“ 

Dnes se tedy jedná už o spíše zastaralý zvyk, který je praktikován pouze výjimečně, ale ještě 

tak před třiceti, čtyřiceti lety, kdy byly kmenové tradice mnohem silnější, se princip faṣlu 

dodržoval. Pokud se dnes faṣl ještě stále praktikuje, bývá to hlavně ve formě peněz.  
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9. Přechodové rituály 
 

Poslední kapitola tvoří jednu z nejdůležitějších částí diplomové práce, jelikož právě prožívání 

přechodových rituálů, je charakteristické a má významnou vypovídající hodnotu 

o zkoumaném etniku.  

9.1 Oslava narození a pojmenování dítěte 

Jak je všeobecně známo, arabská společnost si potomků velice cení a velký počet dětí je pro 

Araby věcí cti a prestiže. Arabské rodiny bývají tradičně početnější než perské, což dokazuje 

i sčítání lidu a domů z roku 2011,
155

 kdy se Chúzistán umístil mezi pěti provinciemi 

s největším počtem členů v domácnosti. Domácnosti obývá většinou 4,1 osob, zatímco 

celostátní průměr je 3,5 osob na domácnost.
156

    

Pro arabskou rodinu je také velmi důležité mít jednoho či více synů, protože dcery po svatbě 

opouštějí rodičovský dům, na rozdíl od synů, kteří zůstávají, nebo alespoň rodinu dál finančně 

podporují na dálku. Od synů se také očekává, že se o rodiče postarají ve stáří a respekt a úcta 

k rodičům (birr al-wálidajn) jsou v arabské kutuře velmi důležité. 

Podle knihy Sarzamín va mardom-e ostán-e Chúzestán
157

 je v arabských rodinách zvykem, že 

dvanáct dní po narození dítěte mu navážou na ručičky provázky a po čtyřiceti dvou dnech 

vezmou dítě k šejchovi kmene, který mu ručičky rozváže a dá dítěti dárek. Pak teprve může 

být proveden obřad pojmenování. K tomuto zvyku je třeba říct, že se buď jedná o hodně 

starou tradici, či je regionálně podmíněná. Respondeti totiž tento zvyk příliš neznali, někteří 

o něm sice slyšeli, avšak nikdo se nezmínil o tom, že by tento zvyk byl praktikován v jeho 

rodině nebo regionu. Tento zvyk již tedy zřejmě téměř zanikl. 

 V arabských rodinách se často dávají dětem jména po nějakém zemřelém příbuzném, 

například po babičce nebo dědečkovi dítěte. Zejména jméno patrilineárního dědečka je velmi 

časté. V některých rodinách se dokonce očekává, že prvorozený syn nejstaršího syna bude 

nosit jméno svého dědečka a kdyby tomu mělo být jinak, bylo by to zvláštní a rodině by se to 

nemuselo líbit. Jestliže se den narození dítěte shoduje s nějakým náboženským nebo 

národním svátkem, může být dítěti dáno jméno toho, jež je ten den připomínán. Někdy se 
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dokonce dítěti dá jméno samotného svátku, tedy např. Nourúz,  Qorbán. Jako osobní jméno 

může být taktéž použit název arabského měsíce, ve kterém se dítě narodilo, tedy Radžab, 

Šaʿbán nebo Ramadán. Když si není rodina jistá tím, jaké jméno by měla pro svého potomka 

vybrat, vydá se za místním duchovním, se kterým se poradí, anebo je duchovním náhodně 

otevřena nějaká stránka z Koránu a dítě dostane jméno po osobě, která je na těchto stranách 

zmíněna.
158

  

9.2 Svatba 

Hned na záčátku bádání na dotaz, jaké jevy jsou typické pro svatby íránských Arabů a čím se 

jejich svatby a sňatky liší od většinových Íránců, se nejčastější opakovaly tři údaje a to sice, 

že Íránci arabského původu se většinou žení a vdávají v mladším věku, jsou u nich rozšířené 

klasické arabské bratranecké sňatky a mívají více potomků. 

Některé moderní svatby arabské komunity se dnes již dost podobají svatbám většinových 

Iránců. Proto jsem se zajímala i o tradiční staré svatby, které zahrnovaly i mnoho zvyků, dnes 

již z různých důvodů nedodržovaných. Vydala jsem se tedy do ulic ve městech Hamídije 

a Súsangerdu a ptala se postarších usedlíků na ulicích, jaká byla jejich vlastní svatba, či jak by 

měla vypadat tradiční arabská svatba. 

9.2.1 Tradiční arabské svatby v Chúzistánu 

Výpověd Umm Hasan (50 let) o svatebním oblečení, Súsangerd : 

„ Jelikož dříve nebyly tolik rozšířené dopravní prostředky, auta atd., ženu většinou posadili 

na koně či osla nebo mulu a vedli ji směrem k domu nastávajícího manžela. Kromě nevěsty se 

na cestu vydali také její příbuzní a příbuzní jejího manžela, kteří si také osedlali zvíře nebo šli 

pěšky. Svatební oděv nevěsty se skládal z dlouhých bílých šatů máksí a z šele
159

 a také z abá 

(abáje), která byla z náboženských důvodů většinou černá. Nevěstin obličej byl pokryt 

závojem, aby ji uchránil před nežádoucími pohledy neznámých a nepříbuzných (namahram) 

mužů. Ženich si oblékal tradiční dišdášu. Svatební dišdáša má většinou bílou barvu, protože 

bílá symbolizuje štěstí. Na hlavě měl ženich čefíji, která může mít různé barvy. Například 

potomkové proroka Muhammada nosí zeleno-černé čefíje (tato barva čefíje je vyhrazena 

pouze pro ně). Nosi se ale i červené, bílé, modré a další barvy. Mužský svatební oděv je dále 

doplněn ‘egálem vyrobeným z kůže nebo kozí či velbloudí srsti, kterým se čefíje upevňuje 
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k hlavě. Na dišdášu si muž obléká cháčiji tzv. mužskou abu (neboli bišt), která může mít různé 

barvy.“ 

Tento model tradičního oblečení se v podstatě dodržuje doposud, i když některé mladé páry 

už přijaly západní způsob oblékání na svatbách.  

Umm Hasan o výběru partnera a zásnubách:  

 „Dříve, když chtěla rodina oženit svého syna, začaly se ženské příbuzné ohlížet po nějaké 

vhodné dívce z příbuzenstva. Nejvíce preferovanou potencionální nevěstou je dcera chlapcova 

strýce z otcovy strany (patrilineární sestřenice). Dělá se to jak z důvodu koncentrace majetku 

v rodině, tak také z důvodu větší důvěry v počestnost nevěsty, která pochází z příbuzenstva. 

Rodina také dokáže u příbuzeneckých sňatků účinněji řešit manželské problémy, které by se 

mohly mezi manželi vyskytnout. Snoubenci také většinou vědí, do čeho jdou, protože se 

navzájem znali již před svatbou. Mezi Araby se stále ještě často praktikuje to, že patrilineární 

bratranec má na sňatek s patrilineární sestřenicí právo a jestliže mu toto právo bude upřeno, 

může dojít až ke krveprolití. Proto by rodina dívky v případě, že k nim přijde na námluvy 

někdo jiný, než patrilineární bratranec, měla tohoto bratrance požádat o dovolení dát dívku 

za ženu někomu jinému. Poté, co se rodina chlapce domluví, a vyberou vhodnou nevěstu, 

vydávají se na námluvy k její rodině. Členové chlapcovy rodiny se nejprve vydají do rodiny 

dívky na neformální návštěvu, aby se přesvědčili, že je dívka pro jejich syna doopravdy 

vhodná a že je mentálně vyspělá. Jestliže obě rodiny souhlasí, přejdou do další fáze. Mužovi 

ženské příbuzné vyzvou dívku, aby se svlékla a ony se mohly přesvědčit, že dívce na těle nic 

neschází, ani nepřebývá. V další a poslední části zásnub dívku pozorují při chůzi a chování na 

ulici, aby se přesvědčili, jestli je zdravá, její krok je jistý a při veřejném kontaktu s lidmi se 

chová cudně. Je zvykem se vyptávat i přátel a známých chlapce a dívky na jeho/její chování, 

povahu, cudnost, zbožnost atd. Poté, co je dívka konečně shledána za vhodnou nevěstu 

následují zásnuby, které se konají v domě rodičů nevěsty. Při zásnubách by měla rodina 

chlapce budoucí nevěstě darovat prsten, několik ovcí (zejména na vesnicích) nebo látku na 

šaty. Tímto úkonem se dává veřejně najevo, že je tato dívka zasnoubená a že další nápadníci 

tedy mají smůlu. A obě rodiny se začínají připravovat na svatbu, která může proběhnout za 

několik dní až měsíců od oficiálních námluv. Někdy však byla svatba zcela v režii rodičů 

a nevěsta a ženich se často spatřili poprvé až během svatebního obřadu (pokud tedy nebydleli 

blízko sebe).“ 



73 

Téma domluvených sňatků je obecně v Chúzistánu doposud velkým problémem. Mnoho 

mladých je i v současné době nuceno uzavírat sňatek proti své vůli, což má za následek 

pozdější neshody mezi manželi, psychické problémy (hlavně u žen) a relativně velkou 

rozvodovost.
160

 Závažný problém představují, nejen z genetického hlediska, i bratranecké 

sňatky (ezdevádž-e nahve),
161

 tedy nejčastěji sňatky mezi bratrancem (ar. ibn ʿamm, per. 

pesaramú) z otcovy strany se sestřenicí z otcovy strany (ar. bint ʿamm, per. dochtaramú). 

Ačkoli tyto sňatky byly rozšířené zejména v minulosti, i dnes se však jedná o běžný způsob 

sňatku mezi chúzistánskými Araby. Názor, že patrilinearní bratranec má právo na sňatek 

s dcerou svého strýce z otcovy strany, je stále živý. V případě, že mu bude právo upřeno, 

může se uchýlit až k vraždě nevěsty, či některého jejího příbuzného. Toto se může stát 

i v případě, že muž už jednu ženu má. Někdy se souhlas tohoto bratrance se sňatkem 

sestřenice s jiným mužem, může získat pomoci peněžní čásky, kterou mu vyplatí otec, či 

nastávající jeho sestřenice.
162

 Tento typ sňatku je výhodný i z ekonomického hlediska, jelikož 

muž za nevěstu, která je jeho příbuznou nemusí platit téměř žádné věno čí šírbahá,
163

 proto je 

tento zvyk i dnes hojně rozšířený zejména mezi méně majetnými rodinami. Dalším typem 

sňatku, který byl hlavně v minulosti hodně rozšířený, je sňatek výměnou (ezdevádž-

e šoghár),
164

 kdy si rodina vzala pro svého syna dívku z jiné rodiny a ta jim naopak dala svoji 

dceru. Proběhla tak rovnocenná výměna. Často se stávalo, že v případě, že se mezi jedním 

manželským párem vyskytly problémy, které vedly až k rozvodu, byl nucen se rozvést i druhý 

pár.
165

 Podobným typem spojení byl i ezdevádže-e mosádeghe, kdy se za účelem spojení dvou 

rodin vdalo a oženilo co nejvíce mladých z těchto rodin mezi sebou. Rozdíl mezi tímto typem 

sňatku a sňatkem výměnou byl ten, že když byl uzavřen sňatek výměnou, nebylo zvykem 

dávat nevěstě věno. U ezdevádže-e mosádeghe se věno dávalo. Tento typ sňatku byl mezi 

rodinami či kmeny rozšířený zejména v dobách konfliktů a mezikmenových válek, jelikož 

tímto způsobem bylo uzavřeno mezi rodinami a kmeny pevné spojenectví. Dalším typem 

spojení dvou mladých lidi, je ezdevádž-e hesán (sňatek jako dobrý skutek), který býval často 

domluvený na pohřbu. Nebylo vyjímkou, že když muž z kmene zemřel, ještě na pohřbu se 
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šejch či starší kmene rozhodl, že jako „bolestné“ dá chlapci z jeho rodiny či kmene za ženu 

dívku ze své rodiny či kmene, aby žal rodiny zemřelého alespoň trochu zmírnila vidina 

nadcházejícího sňatku. Dalším v minulosti rozšířeným typem sňatku byl ezdevádž-e faṣíle, 

tedy sňatek s ženou, která byla dána jako faṣl (dar na usmíření dvou rodin či kmenů). O tomto 

typu manželského spojení bylo podrobněji pojednáno v předchozí kapitole.  

9.2.2 Moderní arabské svatby v Chúzistánu 

Obecné informace o současných arabských svatbách v Chúzistánu jsou převzaté 

z etnografického článku doktora Qásema Mansúra al-Kathíra, který získané informace 

zaštiťuje terénním výzkumem.
166

 Oblast svého výzkumu rozdělil na dvě části a to na oblast 

severně od města Ahváz a oblast jižně od Ahvázu, Chúzistán tedy rozdělil na severní a jižní 

polovinu. V úvodu své práce popisuje autor metodu svého výzkumu, který provedl, jak 

pomocí dotazníků, tak formou rozhovorů. Autor zdůrazňuje, že dotazníky byly zhotoveny 

takovou formou, aby dotazovaný měl dost prostoru sdělit všechny informace, které o daném 

tématu má a nemusel se omezovat jen na stručné několikaslovné odpovědi. Respondenti také 

mohli přidávat relevantní informace podle vlastního uvážení, i když zrovna na danou věc 

nebyli tázáni. 

9.2.2.1 Námluvy  

Podle výzkumu se arabský chlapec vydává na námluvy až poté, co se ujistí, že by rodina 

nevěsty neměla žádné námitky a případnému sňatku by požehnala. To je pokládáno za 

prokázání respektu chlapce k rodině dívky. Toto zjistit má za úkol chlapcova matka, případně 

sestry a další příbuzné, které se vydají na návštěvu do dívčiny rodiny a povídají si s ní a jejími 

příbuznými. Arabské ženy často dávají najevo to, že by jim nevadilo, kdyby se chlapec 

ucházel o jejich dceru těmito slovy: „ Makánikum mafrúše (ch.ar.),“ neboli „Vaše místo ke 

spaní je připravené.“
167

 Jestliže nikdo z rodiny dívky žádné námitky nemá, může začít první 

fáze, která se nazývá al-mašája, tedy námluvy. Před tím, než se rodiny oficiálně sejdou, jsou 

budoucí nevěsty poslány dary v podobě prstenu a abáje a šatů nebo látek, čemuž se říká níšán. 

Po níšánu jsou z chlapce a dívky již prakticky snoubenci. Oficiálním námluvám se říká 

chutbe (ch.ar.) a vztahují se k nim specifické úkony a zvyky. Poté co se otec dívky poradí se 

svými bratry a dá rodině chlapce souhlas s námluvami a tudíž i sňatkem, přecházejí rodiny 

k dalším částem námluv. Během dalšího setkání se rodiny dohadují na věnu (ch.ar. sedágh) 

a také na tom, co je potřeba koupit do budoucí domácnosti manželů. Toto setkání má 

                                                           
166

 http://anthropology.ir/node/7948 [cit. 21. 03. 2015] 

167
 http://anthropology.ir/node/7948 [cit. 21. 03. 2015] 

http://anthropology.ir/node/7948
http://anthropology.ir/node/7948


75 

v různých oblastech Chúzistánu různé názvy, např. v severním Chúzistánu (města Dezfúl, 

Šúš, Súsengerd, Hovejze atd.) se mu říká gej zatímco na jihu (Ábádán, Šádegán, Chorramšahr 

atd.) se mu říká ghat-e hagh (uzavření smlouvy). Jelikož se v některých oblastech Chúzistánu 

vyslovuje písmeno qáf jako gáf, říká se mu také gat-e l-hag. V Ahvázu se můžeme setkat 

s různými názvy, např. gej, sedágh a dokonce i sejág. Tento obřad se většinou koná v domě 

rodičů dívky nebo v domě jejích blízkých příbuzných a to v mozífu. Rodina chlapce pozve 

duchovního a několik vážených a starších mužů svého kmene i další příbuzné, aby se ukázali 

rodině nevěsty v tom nejlepším světle. V některých oblastech je pozván také sajjid, aby měla 

dohoda větší prestiž. Ženy se tohoto jednání neúčastní a čekají v jiné části domu na výsledek 

jednání. Muži se zatím dohadují nad výší věna, které bude nevěstě přislíbeno a nad dalšími 

věcmi do domácnosti, které by měl ženich pořídit. Jestliže jsou ženich a nevěsta z jedné 

rodiny, bývá většinou věno daleko nižší, než kdyby snoubenci nebyli příbuznými. Ženich také 

platí určitou částku otci nevěsty za její výchovu (ekvivalent íránského šírbahá). Rodina 

chlapce se také musí dohodnout na částce, kterou poskytnou rodině dívky, která za to pořídí 

manželům vybavení domu nebo pokoje (v případě, že se snoubenci po svatbě nastěhují do 

domu ženichových rodičů). Poté co se obě rodiny dohodnou, je setkání zakončeno 

modlitbami. V některých oblastech se na konci setkání čte modlitba pro svatého Abbáse 

(fátehe bará-je hazrat-e abbás).
168

 Tato modlitba se pronáší pro to, aby obě rodiny dostály 

svým slibům a snoubenci měli šťastný a požehnaný život. Modlitba je rozšířená hlavně 

v severní oblasti Chúzistánu. Na konci obřadu gej je většinou podávané malé občerstvení 

v podobě silné arabské kávy (bez cukru), čaje a sladkostí a ovoce. Po tomto obřadu již 

následuje svatba. Ještě před svatbou musí ženich koupit látky na šaty pro matku nevěsty, 

sestry nevěsty a manželky bratrů nevěsty. Dříve se látka kupovala pro daleko větší počet žen 

z rodiny nevěsty, v současné době se z důvodu minimalizace nákladů koupě daru omezuje jen 

na nejbližší příbuzné.  

9.2.2.2 Svatební obřad 

Aby byl sňatek platný, musí být uzavřena svatební smlouva (ar.ʿaqd, per. aghd), která je 

uzavřená mezi ženichem a zástupcem nevěsty.
169

 Při tomto podpisu je nutná přítomnost 

minimálně dvou mužských svědků. Ve svatební smlouvě bývá také uvedená výše 

dohodnutého věna, případně nějaké další podmínky, které si většinou vyžádá nevěsta nebo 

ženich (např. právo pokračovat ve studiu, právo pracovat, právo zůstat bydlet ve stávajícím 

městě, nebo podmínku, že nastávající bude mužovou jedinou ženou a on si nesmí vzít žádné 
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další manželky atd.).
170

 Ženich může například požadovat, že žena musí nosit určitý typ 

islámského oblečení, či nemůže bez jeho svolení chodit ven, či navštěvovat své rodiče 

a známé. Věno se nevěstě vyplácí v případě rozvodu. Věno mohou být peníze, ale častěji je to 

určité množství zlatých mincí (per. sekke). Věno může být také nemovitost, avšak není to 

příliš rozšířené. Výše věna (mahr nebo mehrije) záleží zpravidla na sociálním postavení 

nevěsty a její rodiny, jejím vzdělání, kráse, významu její rodiny a kmene, případně 

příslušnosti k potomkům Proroka. Mladá nevěsta, panna, většinou získá vyšší věno než 

nevěsta starší, či rozvedená nebo vdova. Jestliže je dohodnuto, že podpis smlouvy a svatební 

oslavu bude dělit delší doba, následuje většinou po podpisu smlouvy a modlitbě malá oslava, 

konající se v rodině nevěsty. 

Den či dva před sňatkem (uzavřením smlouvy) se koná oslava hafle. Ženy i muži slaví 

odděleně. Obě společnosti většinou tančí, veselí se, pojídají sladkosti a popíjejí čaj čí kávu. 

U žen se často také aplikuje přítomným na ruce a nohy henna. Nevěsta je také během této 

oslavy připravená na svou svatební noc a celé její tělo je oholeno. Snoubenci by také před 

svatbou měli jít do hammámu (tato tradice je však stará, pochází z doby, kdy v domácnostech 

nebyly koupelny a lidé si celkovou očistu těla dopřávali méně často). Poté co je ženich 

připraven, navoněn a oblečen do svátečního, si jde pro svou nevěstu. Někdy je pořádán 

svatební průvod, ale ve městech se to už dnes dělá tak, že se uspořádá kordon aut, která troubí 

a tím dávají najevo, že doprovázejí ženicha, který si jede pro nevěstu. 

V současné době se mnoho snoubenců z arabské komunity v Íránu vdává a žení v klasických 

bílých svatebních šatech a tmavém obleku, někdy doplněném o kravatu. Mnoho párů však, 

vědomí si tradic svého lidu, volí tradiční arabské oblečení. U mužů je to již zmíněná 

kombinace dišdáše, čefíje, ʿegálu a bištu. Arabské nevěsty málokdy oblékají něco jiného, než 

tradiční bílé, dlouhé svatební šaty případně doplněné svatební abájou. Svatebnímu dni říkají 

íránští Arabové ‘ors. Nevěstě (i snaše) říkají Arabové čana a ženichovi (i zeti) nasíb 

(příbuzný, ten který se stal příbuzným). Většina rodin několik dní před svatbou pořádá oslavy 

hafle, kde se tancuje a jí se vybrané pokrmy. Tyto oslavy bývají striktně oddělené. Snoubenci 

musí před svatbou absolvovat krevní testy i předmanželský kurz, který je připraví na vše, co 

souvisí s manželským životem. Ženich si také vybírá společníka, který mu pomáhá 

s přípravami na svatbu a ve svatební den koordinuje přijímání a obsluhu hostů a také dohlíží 

na to, aby ženich na něco nezapomněl. Této osobě se v jižních oblastech říká wazír (rádce), 

v severních haráb (strážce) a někde se mu říká také waṣíf (dvořan). Je zvykem, že příbuzné 
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nevěsty i další ženy svatební obřady a hlavně odchod nevěsty z domu rodičů doprovázejí 

radostným pískotem holhole. Před vstupem nevěsty a ženicha do domu ženichova otce je na 

zápraží zaříznuta ovce, jíž by měli manželé překročit, aby se jim dostalo do manželství 

požehnání a ochrany. Této rituální oběti se říká fadje. Obřadu přivítání nevěsty v novém domě 

se říká zafe (svatební průvod). Hlavně na vesnicích se při vcházení nevěsty do jejího nového 

domova často střílí do vzduchu. Nevěsta by se také měla před vstupem do domu svého muže 

rozloučit se svým otcem a svými bratry.   

Muži při svatbě také tančí starý arabský tanec čoubije nebo jazle. Velmi důležitou součástí 

svatby je svatební hostina (ch.ar. vulíme), na níž jsou zváni jak příbuzní, tak i sousedé a chudí 

lidé z okolí. Zvyk pořádat svatební hostinu se prý datuje již k samému proroku 

Muhammadovi, který při příležitosti svatby své dcery Fátimy a svého bratrance Alí ibn Abí 

Táliba pořádal prostou oslavu. Nejtypičtějším jídlem podávaným na hostině je emfetah neboli 

mofatah. Po jídle provázejí nejbližší příbuzní ženicha novomanžele až ke dveřím jejich 

ložnice za zpěvu a odříkávání básní, čemuž se říká house. Jedním z nejběžnějších přání, které 

zaznívá, je: „Ať Bůh a Korán chrání vaše manželství (Maḥrús ebe l-lláh wa qur’ánuhu.).“ 

Svatební noci se říká šab-e zafáf nebo arabsky lajlat al-zafáf, což je označení pro noc, kdy 

nevěsta vchází do domu svého muže a dochází k naplnění manželství. 

9.2.2.3 Obřady následující po svatbě 

Další dny po svatbě je zvykem, že se v domě sejdou příbuzní a přátelé novomanželů 

a přinesou dary.  Na severozápadě a ve středu Chúzistánu se tomuto zvyku předávání darů 

říká harab (dar). Ahvázané a obyvatelé přilehlých měst to nazývají erjúg a v jižním 

Chúzistánu tomu říkají negúṭ (peníze). Původ slova erjúg se údajně odvozuje od názvu pro 

první společnou snídani novomanželů, na kterou přicházeli i další příbuzní. Tato snídaně 

často zahrnovala sladkou rýži s rozinkami a měla novomanželům přinést „sladký“ život. 

Tento význam erjúgu se již vytratil a proto se slovo používá pro předávání darů.  Často se 

erjúg říká hmotným darům a ne darům v podobě peněz. V minulosti bylo zvykem, že si 

nevěsta přinesla z domu svých rodičů cukroví a sladkosti, které nabídla hostům na tácech a ti 

poté, co sladkosti dojedli, na tácy naaranžovali přinesené dary. 

Poněkud zvláštním zvykem je to, že v Chúzistánu nevěsty mnohdy po svatbě po dobu 

jednoho až tří týdnů vůbec nechodí po návštěvách. Ačkoli dnes se již tento zvyk vytrácí, rčení 
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„Il-ʿarús lázim íhal il-ihlál ʿalajhá.“
171

 je stále známé. Týden po svatbě jsou do domu 

novomanželů pozváni nejbližší příbuzní nevěsty, následováni dalšími příbuznými a přáteli. Je 

to poprvé od svatby, kdy se nevěsta setkává se svou rodinou. V jižním Chúzistánu je 

rozšířené, že se novomanželé omlouvají hostům pro nedostatek času slovem wuṣúl.
172

  

9.2.2.4 Svatební cesta 

Svatební cesta je zvyk, který se také pomalu začíná mezi mladými arabskými páry v Íránu 

uplatňovat. Někteří snoubenci se dokonce rozhodnou kvůli svatební cestě naprosto 

minimalizovat náklady na svatební oslavy. Arabský či perský název (šahr al- ‘asal resp. máh-

e asal – medový měsíc) svatební cesty se údajně odvozuje z babylonské legendy staré přes 

4000 let, podle níž otec nevěsty měl po dobu měsíce podávat svému zeti víno, připravené 

z medu, které mělo posílit ženichovou potenci.
173

  

Arabskou svatbu a zvyky spojené se svatbou celkem věrně popisuje film Arús-e átaš (Ohnivá 

nevěsta), který byl mimo jiné oceněn na filmovém festivalu v Karlových Varech.
174

 

9.3 Pohřeb 

Mezi arabskou komunitou v Iránu je pohřeb a obřady a zvyky s ním spojené nazývaný fátehe 

nebo ḥuzn (per. azádárí, sugvárí). Podle získaných informací se formální stránka pohřbu nijak 

neliší od arabských (potažmo muslimských) pohřbů v jiných zemích na Blízkém východě. 

Když v arabské komunitě někdo umře, jeho příbuzní se sejdou na třídenních smutečných 

oslavách. Tělo zemřelého by však mělo být, podle islámských zvyklostí, pohřbeno ještě ten 

samý, či následující den po smrti.
175

 Před vložením do země se tělo omyje. Toto omytí 

provedou zemřelého pokrevní příbuzní, pokud byl zemřelý muž, omyjí ho mužští příbuzní, 
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pokud žena, omyjí ji ženské příbuzné. Tělo je poté zabaleno do kafanu. Mužský kafan se 

většinou (podle sunny) skládá ze tří kusů bílé látky, ženský z pěti. Muslim, který vykonal 

pouť do Mekky, je pohřben ve svém poutním rouchu (dva kusy látky). Tělo se dá na máry 

a v domě zemřelého, či v mešitě se za něj jeho příbuzní spolu s imámem modlí. Poté je tělo na 

márách vyneseno na hřbitov. Ženy se pohřební modlitby většinou neúčastní, je to považováno 

za makrúh (zavrženíhodný čin). Také spouštění těla do hrobu se neúčastní, aby jejich žel 

a pláč netrápil zesnulého.
176

 Hrob by měl být metr a půl až dva metry hluboký a jeho pravá 

strana musí směřovat k Mekce.
177

 Tvář zemřelého musí být nasměrována ke qible. Tělo se do 

země většinou, pokud není velmi zohavené, vkládá bez rakve (tábút). Mezi Araby je zvykem 

finančně vypomoci pozůstalým, takže od každého účastníka pohřbu se očekává určitý 

finanční dar. Rodina zesnulého by měla zajistit všem návštěvníkům pohřbu denně dvě jídla, 

ačkoliv v některých oblastech je zvykem, že lidé, kteří bydli méně než 4 farsangy
178

 od domu 

zesnulého se mohou dojit najíst domu a nezůstávají na jídlo v rodině zemřelého (toto opatření 

se někdy dodržuje z finančních důvodů a kvůli vysokému počtu hostů na pohřbech).
179

 Pokud 

si to však rodina může dovolit, měla by pohostit i chudé. Během obřadu se také v Chúzistánu 

podává čaj a tradiční arabská černá káva, kterou na pohřbech není dovoleno sladit. Podle 

tradice se před místem shromáždění smutečních hostů vyvěsí vlajka kmene, z nějž zesnulý 

pocházel. Součásti smutečních oslav je i tanec jazle, kdy se smuteční hosté seřadí s vlajkami 

kmene, zpívají oslavné písně na zesnulého a významné osoby z jeho kmene a vyskakuji 

přitom do vzduchu. Jazle slouží jako vyjádření úcty k mrtvému a k pozůstalým. Pozdě 

odpoledne třetího dne šejch kmene rozdá peněžní dary pozůstalým a pronese řeč na památku 

zesnulého. Poté na znamení toho, že jsou smuteční obřady u konce, je zvednuta vlajka kmene 

zesnulého a všichni se za duši mrtvého začnou modlit. Poté se opět tancuje jazle a příbuzní 

zesnulého děkují vůdci kmene a starším za jejich promluvy a modlitby. Modlitby, čtení 

Koránu, přijímání kondolencí a podávání občerstvení se opakuje po celou dobu trvání 

smutečních obřadů (tedy většinou po tři dny). Čím je osoba starší a váženější, tím více lidí se 

pohřbu účastní. Pohřbu malých dětí se většinou účastní jen blízká rodina. Velký počet lidí na 

pohřbu je velkým požehnáním pro zemřelého, protože se věří, že čím víc lidí se za něj modlí, 

tím bude jeho posmrtný život lehčí.
180
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Umm Hosejn z Ahvázu popisuje pohřební rituály následovně:  

„Na smutečním obřadu je zpravidla přítomno velké množství hostů, nejen členů rodiny, ale 

také přátel, známých a sousedů. Prostory pro truchlení žen a mužů jsou oddělené. Ženy 

pláčí,  bijí se do obličeje a modlí se, muži spíše oslavují zesnulého a jeho rodinu, tančí jazle 

a také se samozřejmě modlí. Úlohou pozůstalých žen je také obsluhovat mužské návštěvníky. 

Nosí jim kávu, čaj a další občerstvení jako jsou datle, ořechy, halva. Smuteční období 

prožívají pozůstalí tak, že se neveselí, neposlouchají hudbu, nedívají se na televizi a toto 

období trvá od několika týdnů až třeba po rok i více. Mezi námi Araby je úcta k zemřelým 

velice důležitou součástí naší kultury. Pozůstalí také po smrti blízkého nosí černé oblečení, 

doba oblékání do černého se liší. Když je člověk starý a jeho úmrtí je tedy očekáváno, 

pozůstalí se většinou oblékají 40 dní do černého a muži si také po tu dobu neholí vous. Pokud 

byl zemřelým mladý člověk, je běžné, že pozůstalí černý oděv oblékají rok a někdy i více. 

Znám i lidi, kteří kvůli svému mrtvému truchlili deset let.“ 

Další respondent – Saíd vypověděl:  

„Pohřeb začíná co nejdříve po smrti, většinou do jednoho dne po úmrtí (ikrám al-majjit 

dafnuhu – pohřeb je milosrdenstvím pro zemřelého). Mrtvý je nejdříve pohřben za účasti 

nejbližších příbuzných a poté začínají pohřební ceremonie. Dříve pohřby a všechny zvyky 

s nimi spojené trvaly až jeden týden, ale dnes, z důvodu ekonomických i z důvodu zkracujících 

se vzdáleností a lepší dostupnosti všech oblastí, se pohřeb muže zkrátil na tři dny a pohřeb 

ženy na pouhý jeden den. Pokud se ale jedná o úmrtí nějaké zvlášť významné osoby, např. 

šejcha kmene může klidně trvat i týden. Je třeba dát možnost přijet vyjádřit zemřelému úctu 

i těm, kteří žijí ve vzdálenějších oblastech. Ženy samozřejmě truchlí odděleně – ať již v domě 

rodiny zemřelého, nebo na jiném místě, které je schopno pojmout velký počet návštěvnic. Muži 

se scházejí v mešitě, kam chodí po skupinkách, modlí se a občerstvují.“    

O odškodnění pozůstalých vypověděl:  

„Jako dar se většinou pozůstalým dává bílá látka, která symbolizuje brzký konec smutečního 

období a naději na nový život. Všichni návštěvníci by také pozůstalým měli věnovat určitou 

sumu peněz, ti kteří nejsou s rodinou nějak spřízněni nebo pozůstalé neznají až tak dobře, 

dávají méně. Také zástupci z jiných kmenů dávají jen symbolické částky. Peníze se poté sečtou 

a zaplatí se jimi náklady na pohřeb, pokud by něco zbylo, částka se rozdělí mezi nejbližší 

mužské příbuzné zemřelého. Jazle se většinou tancuje před a po pohřbení těla do země. Pro 

vážené osoby však každý kmen či každá rodina, která se pohřbu účastní, zatancuje jazle.“ 
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Respondent Abbás vypověděl:  

„Když někdo zemře, začne pohřeb ještě ten samý den. Od následujícího dne začínají obřady 

v mešitě, kde se čte z Koránu a modlí se. Pohřeb trvá dva až tři dny, délka pohřbu záleží na 

významu zesnulého. Např. pohřeb našeho šejcha Cháleda trval 5 dní. Co se týče jazle, ne 

všude je rozšířený zvyk při pohřbu tančit jazle, ale když už se tančí, tak většinou před a po 

vložení těla zemřelého do země. Jazle bývá doprovázeno střelbou. Při pohřbu jsou většinou 

podávána klasická perská jídla s rýží, ale když zemře někdo opravdu významný, tak se 

připravuje jídlo jménem mofatah z jehněčího masa, což je tradiční jídlo chúzistánských 

Arabů.“ 

Zatímco někteří sunnité návštěvy hrobů považují za přidružování (širk), u šíitů jsou návštěvy 

hrobů docela běžnou záležitostí a hojně je rozšířená i tzv. nekroturistika (navštěvování hrobů 

významných osob). Všichni oslovení repondenti se shodli na tom, že návštěva hrobů, ať již 

soukromá, či hromadná, je naprosto běžnou praxí. Na základě výpovědí je nejběžnějším 

typem připomínání si zesnulého modlitba na jeho počest v mešitě při výročí jeho úmrtí, tedy 

po roce, po dvou, třech či více letech. U této příležistosti se také v domě rodiny zesnulého 

konají připomínkové večeře, kdy se rodiny sejdou a vzpomínají na zesnulého člena rodiny či 

kmene. Individuální návštěvy a modlitby nad hrobem zesnulého člena rodiny či kmene se dají 

provést téměř v libovolnou dobu. 
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10. Závěr 

Výsledky výzkumu ukázaly, že arabská menšina nemá v Íránu příliš dobré postavení. Tento 

fakt se projevil nejen při studiu odborné literatury a novinových článků, ale také při 

rozhovorech s respondenty, kteří na některé otázky, zvláště na ty, týkající se politické situace 

a separatistických aspirací, někdy odmítali odpovědět, či odpovídali velmi vyhýbavě 

a „diplomaticky“. 

Jak tato diplomová práce potvrdila, arabská menšina v Chúzistánu se zejména z kulturního 

hlediska značně liší od většinové íránské populace. Mezi nejvýraznější odlišnosti od majoritní 

společnosti patří jiné jazykové prostředí. Pro většinu chúzistánských Arabů je mateřským 

jazykem chúzistánský dialekt arabštiny a arabské děti, do té doby, než nastoupí do školy, 

často prakticky ani jiný jazyk neovládají. Jedním z největších problémů je proto jazykový šok 

takových dětí po nástupu do základních škol a nemožnost vzdělávání mladých Arabů v jejich 

rodném jazyce. Mnoho Chúzistánců má z tohoto důvodu ve vzdělávacích institucích 

problémy, které vedou k tomu, že nepokračují v dalším vzdělávání, které by jim mohlo zajistit 

lepší sociální postavení. Řešením tohoto problému by mohlo být zavedení paralelního 

arabsky-perského vyučování a také větší důraz arabských vyučujících na to, aby si jejich žáci 

dobře osvojili perský jazyk. V provincii se oficiálně nevydávají ani žádné noviny v arabském 

jazyce a všechy arabské kanály, které tamní Arabové přes ilegální satelit chytají, vysílají 

z okolních arabských států a ze Zálivu. Problémy s komunikací s Íránci na ulicích většinou ale 

nenastávají, protože většina Arabů se nějak persky domluvit dokáže, navíc Íránci žijící 

v oblasti, pokud se s Araby denně stýkají, často chúzistánský dialekt do určité míry ovládají, 

nebo mu alespoň rozumí. 

Většina obyvatel Chúzistánu se hlásí k šíitské větvi islámu, takže po této stránce se od Íránců 

a jiných íránských etnik příliš neliší. Arabové tradičně kladou na náboženství a slavení 

náboženských svátků o něco větší důraz, než Íránci, protože islám je považován za původně 

arabské náboženství a také arabské tradice jsou více provázány s islámem, než tradice íránské, 

které často vycházejí ze zoroastrismu. 

Z výzkumu dále vyplynulo, že arabská menšina v Chúzistánu si stále udržuje svůj kmenový 

charakter. Příslušnost k některému kmenu, klanu či rodině je velmi důležitá a každý Arab je 

na svůj původ hrdý. Kmenovou příslušnost dávají rádi a často najevo například během 

různých svátků, náboženských slavností, ale i běhěm přechodových rituálů, jako je svatba 
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nebo pohřeb. Kmenový charakter společnosti chúzistánských Arabů se výrazně promítá také 

do mezilidských a zejména rodinných vztahů. Na první pohled si lze jasně všimnout také 

daleko důslednější segregace pohlaví, která je uplatňována ve všech oblastech života. Většina 

arabských rodinných domů je rozdělěna na soukromou (ženskou) část a veřejnou (mužskou) 

část, u íránských domů toto architektonické členění můžeme najít pouze u starších domů. 

Ženy se většinou neúčastní jednání v mozífech, ani modliteb v mešitách a pokud domů příjde 

mužská návštěva, zůstávají v ústraní. Také v oblastech jako je hudba nebo tanec, dominují 

výhradně muži. Arabská společnost je tedy daleko více patriarchálně orientovaná, než 

například společnost perská, qašqájská apod.  

Výrazným rysem arabské společnosti v Chúzistánu je také úcta ke kmenovému vůdci, 

šejchovi a úcta ke starším členům rodiny a kmene.  

Velmi zajímavou otázkou je identita chúzistánských Arabů, sebereflexe a hledání svého místa 

v íránské společnosti. Většina respondentů vypověděla, že se považuje za íránského Araba 

nebo za Íránce, jehož mateřským jazykem je arabština. Považují tedy Írán za svou vlast a sebe 

za jedno z mnoha etnik, ho obývajících. Dalo by se tedy říci, že ačkoliv si jsou Arabové jasně 

vědomí své odlišné kulturní a etnické identity, považují se za součást Íránu. Ruku v ruce 

s touto otázkou jde i téma diskriminace, marginalizace a separatistických snah. Většina Arabů 

se cítí být nějakým způsobem ve společnosti znevýhodňována na úkor Íránců. Ačkoliv je 

Chúzistán provincií, z níž plyne většina íránského ropného bohatství a mohla by být tedy 

jednou z nejbohatších provincií země, arabští obyvatelé se tam potýkají s velkou 

nezaměstnaností, diskriminací při hledání práce a chudobou. Arabská menšina je 

diskriminována a marginalizována, nicméně separatistické snahy chúzistánských Arabů 

nejsou v současnoti příliš silné, ani efektivní. Důvodem této situace může být jak 

nedostatečná podpora těchto snah ze zahraničí (zejména z Íráku), ale také celkem nedávný 

zážitek irácko-íránské války, ze které se provincie doposud úplně nevzpamatovala, nebo 

jednoduše loajalita Arabů k Íránské islámské republice.  

Kultura a zvyky chúzistánských Arabů, které jsou stěžejním tématem této práce, nejsilněji 

odrážejí arabství a arabskou kulturní identitu Chúzistánců a jsou chúzistánskými Araby 

pečlivě uchovávané a střežené. Odlišnosti provincie od jiných oblastí Íránu si lze všimnout již 

na ulicích vesnic i měst, která jsou vyzdobena symboly, charakteristickými pro arabskou 

kulturu, jako jsou konvičku na kávu dalle, muži na velbloudech nebo palmami, které mají 

evokovat pouštní krajinu arabských beduínů. I oděv Arabů je na první pohled odlišný, 

a ačkoliv si dnes mladí Arabové již většinou oblékají ve všední dny moderní oblečení, stále 
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lze na ulicích spatřit, zřejmě i kvůli tvrdým klimatickým podmínkám, mnoho mužů v tradiční 

arabské dišdáše s čefíji upevněnou ʿegálem na hlavě. Mnohem častěji se pak muži oblečení 

v těchto šatech objevují při slavnostních příležitostech, nebo na svatbách, či pohřbech. 

Důležitým prvkem kulturní identity chúzistánských Arabů je i hudba a tanec, které nemají 

v íránské kultuře obdoby. Arabské tance přitom nejsou párové, ale spíše skupinové a jsou 

vyhrazené mužům.  

Přílišnou originalitou však nevyniká chúzistánská kuchyně, která často zahrnuje zejména 

regionální obměny tradičních íránských pokrmů. Za pokrm typický pro chúzistánské Araby je 

považován mofatah, který se podává zejména během svátků a slavnostních příležitostí. 

Pouliční občerstvení často zahrnuje jídla jako sambúse nebo falafel, nicméně vzhledem 

k tomu, že tento „fastfood“ je poměrně oblíbený ve všech částech Íránu, nelze ho považovat 

za projev arabské kultury v oblasti.  

Naprosto jedinečným prvkem arabské kulturní identity je faṣl, který se ale v současné době 

dodržuje stále méně. Je pravda, že i íránské trestní právo zná dije, výkupné, které je možné 

zaplatit v případě, že došlo k nějakému vážnému zločinu a tento zločin by měl být odčiněn, 

unikátnost falṣu nicméně spočívá v tom, že na vyplacení pokuty se podílí celá rodina či kmen 

a že jako faṣl může být provdána žena. 

Svébytnost kultury chúzistánských Arabů je dobře vidět také na přechodových rituálech. 

Na rozdíl od Arabů se u Íránců k obřadu pojmenování dítěte nevážou žádné speciální zvyky či 

tradice. Zatímco v íránských rodinách většinou dítě pojmenovávají rodiče, v arabských to 

bývá spíše dědeček z otcovy strany. I arabské svatby se od těch íránských v mnohém liší. 

Zatímco mezi Íránci je běžné, že od zásnub do svatby uplyne několik měsíců či let, zejména 

kvůli tomu, aby si snoubenci stihli pořídit byt a vybavit ho, v arabských komunitách tyto 

časové prodlevy odpadají, jelikož je běžné, že se po svatbě ženich a nevěsta nastěhují do 

domu ženichových příbuzných. Na rozdíl od Íránců Arabové také často dodržují šírbahá. 

Mezi Íránci také nejsou příliš rozšířené příbuzenské, tzv. endogamní (arabské) sňatky. 

V íránské společnosti takovéto sňatky nemají tradici a i z genetického hlediska jsou 

považovány za nevhodné. Dokonce i v arabské urbanizované společnosti počet 

příbuzeneckých sňatků z obav před genetickými nemocemi budoucích potomků klesá. Kromě 

toho jsou v Íránu povinné krevní testy, které mají ověřit vhodnost partnerů z genetického 

hlediska či odhalit různá nebezpečná onemocnění. Arabové se také žení a vdávají dříve, mají 
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více dětí a často obývají jeden velký dům společně s rodiči muže. Samotný svatební obřad se 

však dnes příliš již od toho íránského neliší. 

Velmi výrazně se arabská kultura promítá do pohřbů chúzistánských Arabů. Pohřby jsou 

doprovázeny zpívaním tradičních melodií i tancem jazle a během obřadů jsou zvednuty vlajky 

jednotlivých kmenů. Arabské pohřby bývají, na rozdíl od íránských, obrovské. Památku 

zesnulého, zejména pokud to byl významný člověk, příjdou uctit i stovky či tisíce lidí.  

Z provedeného výzkumu tedy vyplynulo, že Arabové, ačkoli jsou v Íránu upozaďování 

a diskriminováni, jsou poměrně úspěšní v uchovávání většiny svých tradic a zvyků. Na svou 

kulturu jsou hrdí a často a rádi na ní upozorňují a mluví o ní. Kmenová společnost je v oblasti 

stále udržována a právě těsná spjatost s prostředím, kmenem a rodinou zřejmě také může za 

to, že mnoho chúzistánských Arabů neuvažuje o emigraci (z respondentů po emigraci toužil 

pouze jeden člověk). Důvodem loajality k islámské republice může být také větší religiozita 

Arabů, a tedy silnější inklinace k akceptaci vlády duchovních. 

Na závěr je třeba dodat, že výzkum byl pro mě osobně velmi zajímavý a přínosný a měla jsem 

díky němu možnost poznat místa i lidi, které bych jinak neměla možnost navštívit. Kvůli větší 

uzavřenosti arabské společnosti v Íránu nebylo vždy snadné či možné se dopracovat 

k požadovaným informacím, což je ovšem vzhledem k životním podmínkám a nelehkému 

postavení této komunity v zemi pochopitelné. Další výzkum by si zasloužil hlavně 

chúzistánský dialekt arabštiny, který bohužel z časových důvodů nebylo možné hlouběji 

prozkoumat. Velmi zajimavým by mohl být také genderový výzkum mezi chúzistánskými 

Araby a zkoumání života žen v této patriarchální společnosti. V každém případě doufam, že 

se budu moci opět do oblásti vrátit a ve svém výzkumu pokračovat. 
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     Obr. 5. Ulice ve vesnici  u Súsangerdu 

 

 

     Obr. 6. Noční ulice města Súsangerd 
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     Obr. 7. Čerstvé datle – tradiční chúzistánská pochutina 

 

 

     Obr. 8. Socha Araba na velbloudu 
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           Obr. 9. Ulice v chúzistánské vesnici 

  

           Obr. 10. Vesnická zástavba 
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     Obr. 11. Billboard připomínající irácko-íránskou válku 

 

 

     Obr. 12.  Připomínka krvavé války 
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                      Obr. 13. Šejch Chaz ʿal 

 

                         Obr. 14. Vlajka Ahwázské strany pro osvobození 
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Obr. 15. Demonstrace chúzistánských Arabů proti íránské vládě v Londýně 

 

 

 

        Obr. 16. Drsné podnebí a chúzistánská chudoba 
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     Obr. 17. Muž v tradičním oblečení ve vesnici nedaleko Ahvázu 

 

     Obr. 18.  „Neumíme persky“ 



104 

 

                   Obr. 19.  Arabské ženy v tradičním oblečení 

 

 

Obr. 20 a 21. Arabské děti v tradičním oblečení 
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     Obr. 22. Exteriér mozífu 

 

 

     Obr. 23.  Muž odpočívající v mozífu 
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        Obr. 24. Tradiční kávové konvičky dalle 

 

        Obr. 25. Muži pochutnávající si na mofatah 
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   Obr 26. Tanečníci jazle na pohřbu 

 

 

  Obr. 27. Arabové tančící tradiční tance 
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   Obr. 28. Hafle – arabská svatební oslava 

 

 

  Obr. 29.  Moderní arabská svatba v Ahvázu 
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  Obr. 30. Pohřeb důležitého představitele kmene Ál-Chamís ve městě Rámez 

 

 

 

   Obr. 31. Modlitba za zemřelého ve městě Rámez 
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   Obr. 32. Spouštění těla v kafanu do hrobu 

 

 

 

  Obr. 33. Obřady na hřbitově 

 


