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3. hodina
Dnešní program

sunnitský islám

sunnité ve vztahu k jiným odnožím a

súfistům

rozdělení ší'ie

další odnože v islámu

Antropologie islámského prostoru



Sunnitský islám

- pokládá se za "základ" islámu a "správnou" cestu
- základem je tawhíd - učení o jedinnosti Boží 

- opakem: asociování čehokoliv s Alláhem, tzv. širk
- nejpřísnější: hanbalovská škola, pronásledování  

- ší'ité a súfijci 

Islámský mysticismus
- v sunně i ší'i
- súfijské řády
- praktiky: dhikr, meditace (muraqaba), tančení, zpěv
- koncept walího, návštěvy hrobů svatých



Turecko, Indie, Irák, Egypt, Maroko, Senegal 
mauláwíja, bektašíja, naqšbandíja, qádiríja, tidžáníja = taríqy

Súfismus



Luboš Kropáček: Súfismus
Daniel Křížek: Taríqa naqšbandíja haqqáníja

Súfismus - literatura



ší'ia 12 imámů, dvanáctníci,
ithná'ašaríja
ší'ia 7 imámů, sedmíci,
ismá'ilíja - nizáríové
ší'ia 5 imámů, pětníci, zajdíja
alevíté
alawíté
drůzové

Rozdělení ší'ie



Írán, Irák, Libanon, Sýrie, Bahrajn, Kuvajt, státy Zálivu
důležitost mudžtahidů, role vůdce v moderní
společnosti
druhý příchod Mahdího
vztahy se sunnity 
poutě k hrobkám svatých, slavnosti imámů

Kerbelá, Qom, Mašhhad

Ithná'ašaríja (dvanáctníci)



Írán, Pákistán, Afgánistán, Indie, Sýrie,
Jordánsko
Džá'far ibn Sádiq ->Ismá'il ibn Džá'far
v minulosti Egypt - Fátimovská dynastie

největší skupinou Nizáríja
sídlo v Lisabonu 
49. imám - Aga Khan IV.
3x denne rituální přímluvy
doporučena pouť k hrobkám
imámů 
obětování jídla během ceremonie
nandí v džamatcháně

Ismá'ilíja



Jemen (Húthiové)
Alí Zain ul-Abidín -> Zayd ibn Alí

50 imámů, poslední v 10.
století 
jako vládci jemenského
Mutawakilského království
(Muhammad al-Badr)

nejblíž k sunnitům (neuctívají
imámy jako svaté, Mahdího, modlí
se se sunnity)

Zajdíja



Turecko
podobnost se ší'iou, sunnou, súfismem 
následovníci mystického učení Alího

zároveň učení súfijského světce Hadží
Bektaší Velího (13. století)

uznání Chomejným jako ší'ia v 70. letech
(uznávají 12 imámů)
dede - představený komunity
čem/čemeví - místo setkání a rituálů, ženy
i muži
slaví Muharram i Nowrúz

Álevité



Jiří Gebelt: Ve stínu islámu
Kateřina Vytejčková: Álevité - jiné pojetí
islámu? 

Álevité - literatura



Sýrie, Libanon
vznik v 9. století (Ibn Nusayr, učedník Alí
al-Hadího, 10. imáma)
synkretické náboženství s prvky islámu,
gnóze, neoplatonismu, křesťanství
slaví: Eid al-Burbara, Akitu i Eid al-Ghadir
uznání Músá Sadrem jako ší'ia v 1974
rodina Assadů 
nepostí se v Ramadanu, pijí alkohol,
modlitby doma, ženy se nemusí zahalovat
ne vše z jejich učení je dostupné

Gebelt: Ve stínu islámu

Alawité



Sýrie, Libanon, Izrael
vznik v 11. století odtržením od ší'ie 7 imámů
(Al-Hakim bi-Amr Allah, fátimovský vládce)
synkretické náboženství s prvky islámu, řeckých
filosofů, křesťanství, zoroastrianismu 
víra v reinkarnaci, nenásledují pět pilířů islámu,
nepokládají se za muslimy
princip pěti hranic (oddělení od zvířat):
univerzální duše, univerzální mysl, slovo, příčina
a budoucnost

Drúzové



místo setkání: chalwa nebo madžlis
ne vše z jejich učení je dostupné, ani samotným
drúzům

potřeba zasvěcení
typické oblíkání 
uzavřená komunita

Gebelt: Ve stínu islámu

Drúzové





DĚKUJI
ZA POZORNOST

Prostor pro dotazy.


