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"Rozpad a hledání řádu. Dvě základní proměnné v 

ší'itské politické filosofii" 

 

Byly Chomejního revoluce v Íránu a následné ustavení 

"islámské republiky" v této zemi úchylkou z ší'itské 

koncepce legitimní vlády, nebo naopak jejím 

naplněním? A znamenaly krok zpět "do středověku", 

nebo byly - jakkoliv to odporuje sebe-obrazu 

Chomejního doktríny - krokem, jenž se z dlouhodobého 

hlediska bude jevit jako předstupeň politické 

sekularizace? Pro zodpovězení těchto dvou otázek čerpá 

Růžička především ze dvou disciplin, které mají jen 

málo společného - ze sociologie politiky na straně jedné 

a islamologie na straně druhé. Není divu, že důležitou 

inspiraci k vypracování svých otázek nachází v 

myslitelích, kteří byli schopni se pohybovat v obou 

dvou disciplinách - v Gellnerovi, Badiem či 

Arjomandovi. 

 Jádrem práce je ideálně-typická rekonstrukce 

politické teologie ší'itské větve islámu. V jejím centru 

stojí figura imáma, charismatického vůdce 

náboženského společenství, jenž má být také jejím 

jediným legitimním politickým vládcem. Tato figura 

představuje zprostředkující článek mezi Bohem a lidmi, 

a konkrétněji mezi zjeveným zákonem a potřebami jeho 

novelizace tváří v tvář aktuálním výzvám dané doby. 

Problém ovšem spočívá v tom, že dvanáctnikoví ší'ité se 

v představě "skrytého" imáma, jenž se má navrátit až na 

konci časů, zbavili tohoto zprostředkovatele, čímž v 



jistém smyslu museli akceptovat život pod 

nelegitimními vládci. Toto odpojení duchovní autority 

od politické moci, stvrzené odchodem 12 imáma do 

"skrytosti" na konci 9. století křesťanského letopočtu, 

bylo ovšem formulováno již šestým imámem Džafarem 

as-Sádiqem ve století předcházejícím jako důsledek 

přijetí politické marginalizace ší'itů v abbásovském 

chalífátu. Jeho syn Izmá'íl ovšem ve sporu o 

nástupnictví založil jiný proud ší'y, který naopak 

nerezignoval na politickou roli imamátu a dosáhl přitom 

v následujících stoletích značných úspěchů vrcholících 

v založení Fátimovského chalífátu v Egyptě. Zatímco 

dvanáctníci měli sklon k politickému kvietismu, 

sedmíkovci a od nich se štěpící skupiny měli sklon k 

politickému aktivismu.  

 Růžička poukazuje k tomu, že historický vývoj 

ovšem nutil také dvanáctníky k přibližování duchovní a 

politické moci - poté, co z nich v 16. století vládnoucí 

dynastie v Íránu učinila státní náboženství, obzvláště 

však v důsledku chaosu 18. století, kdy na jistou dobu 

převzala moc sunnitská dynastie a ulamá byli donuceni 

vytvořit si alternativní centra a autonomní 

institucionální strukturu v jihoiráckých městech. Po 

obnovení nadvlády ší'y v Íránu pak takto zocelené 

duchovenstvo hrálo logicky daleko sebevědomější a 

samostatnější politickou roli než kdykoliv předtím, 

takže na konci 19. století se mohlo postavit do čela 

odporu proti koloniálnímu pronikání Británie a dalších 

evropských velmocí.  



 Tyto historické okolnosti daly možnost vzniknout 

nové interpretaci ší'itské politické teologie, která 

přiblížila status ulamá statusu imáma (jakkoliv 

nepopřela podstatný rozdíl mezi nimi) a umožnila jim 

tak  - při pokračující skrytosti imáma - rozšířit jejich 

mocenský nárok daleko za rámec pouhých expertů na 

šarí'u, směrem k výkonné i zákonodárné moci. Právě 

toto rozšíření je vyjádřeno v doktríně wilájat al-fakíh. 

Růžička ukazuje, že z hlediska celého dlouhého období 

mezi šestým imámem a koncem 19. století je tato 

inovace skutečně revoluční, zároveň mu však příklad 

středověkých izmá'ílovců a od nich odvozených sekt 

slouží jako doklad, že tato interpretační možnost je 

obsažena v ší'itských východiscích.  

 V odpovědi na druhou otázku pak poukazuje k 

paradoxu: jakkoliv se chomejníovská revoluce v Íránu 

sama chápala jako návrat k islámským kořenům a 

odmítnutí západní modernizace a sekularizace, může 

být zpětně pochopena jako krok k nim. Na jedné straně 

Chomejní učinil z islámu ideologii, která byla schopna 

vtáhnout do moderní politiky široké vrstvy 

obyvatelstva;  poté, co byl tento demokratický impuls 

udušen nastolením kvazi-totalitního režimu, 

pokračovaly modernizační procesy na poli urbanizace, 

vzdělání a proměny rodinných struktur.   Na druhé 

straně - což je z hlediska politické teologie ještě 

důležitější - měla sakralizace státu jeho přímým 

podřízením ulamá za svůj nechtěný důsledek "de-

sakralizaci" jejich autority. Postátnění ulamá vedlo ke 

zpochybnění jejich duchovní role a vzbudilo tak touhu 



po osvobození náboženství ze sevření státu, a tím i po 

osvobození státu (a politiky obecně) ze sevření 

náboženství. Hypotézou Růžičky je, že islámská 

revoluce v Íránu byla možná jen nezbytným krokem na 

cestě politické sekularizace této země. 

 Růžička napsal svěží, dobře vyargumentované a 

stimulující dílko, jež splňuje beze zbytku nárok na 

udělení titulu PhDr. Proto je doporučuji k obhajobě. 
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