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co je náboženství
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performance

Antropologie islámského prostoru



systém víry a praktik
Émile Durkheim
J. Milton Yinger
sjednocovací charakter
účelem boj s problémy na světě

instituce kulturních interakcí s kulturně postulovanými superhumánními bytostmi
Melford E. Spiro

společenský výtvor a výsledek kolektivního jednání
Peter Berger, Thomas Lukman
je závislé na náboženském jednání - externalizace
lidé se setkávají s hotovými institucemi - internalizace

systém symbolů
Clifford Geertz
symboly formulují pojmy obecného řádu bytí a dávají jim nádech skutečnosti - zdají se
proto být realistické

CO JE NÁBOŽENSTVÍ



narozen v roce 1932 v Saúdské Arábii
otec rakouský diplomat a konvertita k islámu,
matka Saúdka
dětství v Pákistánu, chodil do křesťanské školy 
studium filosofie na Oxfordu, poté působil v
USA
vliv: Evans-Pritchard, Michel Foucault, Friedrich
Nietzche
The Idea of an Anthropology of Islam 
Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of
Power in Christianity and Islam
Formations of the Secular: Christianity, Islam,
Modernity

TALAL ASAD



pojem náboženství i jeho definice je umělý konstrukt a
nemůže být použitelný univerzálne

lze ho použít pouze pro zkoumání západní mentality
islám historie, teologie a a knih je pouze přeludem

interpretace toho, co je islám, činí z islámu část
reality
muslimové neztělesňují stejný islám, liší se ohledně:
ideologie, vzdělání, světonázoru, praxe a identity

různá osobní ztělesnění islámu
muslimové utvářejí islám a islám utváří muslimy

"The schematization of Islam as a drama of religiosity
expressing power is obtained by omitting indigenous
discourses, and by turning all Islamic behavior into readable
gesture." 
(The Idea of an Anthropology of Islam)

TALAL ASAD



druh jednání uprostřed shromážděné skupiny
Émile Durkheim
pravidlo chování v přítomnosti posvátného
posvátné a profánní je produktem kolektivního myšlení
účelem boj s problémy na světě

symbolická aktivita
Clifford Geertz (Interpretace kultur, 1973)
symboly náboženských představ plus symbolická aktivita vytváří systém hodnot

tento systém odpovídá na problémy v souvislosti s reálnou lidskou zkušeností
dochází k přeměně smyslu pro realitu

není kontaktem s bohy a dramatizací posvátna
Jonathan Smith, (To Take Place,1987)
pouze lidská práce a prostředek pro zaměření pozornosti k významné aktivitě
rituál je legitimizován svou starobylostí

NÁBOŽENSKÝ RITUÁL



Geertz vs. Asad 
kritika Geertzovy studie Interpretace kultur v Anthropological Conceptions of Religion

ritual is a place not where religious faith is attained, but where it is played out and
confirmed: "We must examine not only the ritual itself, but the entire range of available
disciplinary activities, of institutional forms of knowledge and practice, within which selves
are formed, and the possibilities of 'attaining faith' are marked. In other words, for the
anthropologist to explain 'faith' must be primarily a matter of describing a dependence on
authoritative practices and discourses, and not of intuiting a mental state lying beyond
them said to be caused by ritual."

"The function of rituals in generating 'religious conviction' is postulated, but how or why this
happens is nowhere explained. Indeed, it is conceded that such a religious state is not always
achieved in religious ritual. But what is it that ensures the participat's taking the symbolic forms in
the way that leads to faith if the line between religious and non-religious perspectives is not so easy
to draw?"

NÁBOŽENSKÝ RITUÁL



Catherine Bell (Ritual Perspectives and
Dimensions, 1997) 

šest kategorií rituálního jednání
přechodové rituály při obřadech spjatých
s "klíčovým okamžikem života"
kalendářní a vzpomínkové obřady
obřady výměny a společenství
obřady působení trýzně
postní obřady, půst a slavnosti
politické rituály

NÁBOŽENSKÝ RITUÁL



Eíd al-fitr (půst - sawm) – ramadán jako metafora lidského, spirituálního života 
začátek ramadánu reprezentuje těžkosti duše na cestě ke štěstí 
díky Boží milosti přichází na pomoc zjevení (lajlat al-qadr), odměna za úsilí 
Osvobození duše, zakouší štěstí na onom světě (Cíd al-fitr) 
→ tři fáze přechodového rituálu, tři silné emotivní momenty 
→ ramadán jako symbol 
přechodu duše skrze různé 
fáze duchovního života 

PŘECHODOVÉ RITUÁLY V ISLÁMU



Eíd al-adhá (hadždž) 
Ihrám – příprava duchovní (vnitřní) i
vnější 
Wuqúf – důležitá, emotivní část pouti –
znovuzrození, očištění od hříchu,
odpuštění 
Eíd al-adhá – svátek oběti, vrchol rituálu
→ návrat do normálního života 
Účinek pro jednotlivce i celou komunitu 

sdílení kréda napříč různými 
             kulturními tradicemi 

PŘECHODOVÉ RITUÁLY V ISLÁMU



Salát 
Wudú’ – příprava
Salát – vlastní rituál, spojení tělesného s
duchovním

 Modlitba jako symbolická reprezentace vývoje
lidského života? 
Mládí, zdraví, začátek – fátiha jako ochranná
modlitba
Stárnutí, křehkost, vědomí hříšnosti – takbír, pokora
před Bohem 
Smrt, hrob, odkaz na počátek – uzavření cyklu 

PŘECHODOVÉ RITUÁLY V ISLÁMU



DĚKUJI
ZA POZORNOST

Prostor pro dotazy.


