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Marocké léčebné rituály





 Stručná historie

● autochtonní kočovní Berbeři, absence měst

● Féničané, Římané, Vandalové, Byzantinci

● 640 - 708 n.l. - dobyto araby, postupná islamizace

● 789 Idrís I. zakládá dynastii Idrísovců

● Almorávidé, Almohadé...Alawité (od 1666)

● 1912 - francouzský protektorát (gen. guv. maršál Lyautey)

● 1956 - nezávislost

● 1957 - králem Hasan V. z dyn. Alawitů – děd Mohammeda VI.



Medicínské systémy v Maroku (nástin)
Mateo, Dieste. Health and Ritual in Morocco. Leiden: Brill, 2013

●  Biomedicína

●  Humorální medicína  (at-tibb al-júnání)

●  Tradiční přírodní medicína (ʿaššábín, ʿattárín) - magické prvky, 
částečně se překrývá s "profetickou medicínou" (at-tibb an-nabawí)

●  Posedlostní a vymítací rituály (džinové)
- ruqja (obecně islámský exorcismus)
- šuwwáfa (věštkyně)

  - gnáwa, hamadša, ʿísáwa ...etc. – líla (posedlostní rituál), džedba

●  Návštěvy svatyň (zijára, baraka), talismany, 
magie (sihr, mušaʿwidín) ...etc.



Biomedicína

● méně než 40 % Maročanů využívá pouze ji

● Ibn Rušdovo psychiatrické centrum v Casablance 

– 70 % pacientů zde kombinuje svou léčbu s tradičními 

metodami (2004)



Humorální medicína (at-tibb al-júnání) 
– tělesné šťávy

● žluč, černá žluč, krev, sliz (Galén, Hippokratés)

čtyři přírodní prvky, čtyři temperamenty (suchý, teplý…), 

mikrokosmos, makrokosmos, tři duše, rovnováha, holistika 

(podobnost s ajurvédou) ...

● hlavní rozvoj na území islámu 9-15. stol.

● ar-Rází, Ibn Sína, al-Farábí, Maimonides (aristotelici)

● „halalizace“ (víno, popel z prasečích kostí...)

● Byliny, dieta, pouštění žilou, klystýry, baňky, pocení...



Profetická medicína (at-tibb an-nabawí)

● vychází z Prorokova učení – Korán, hadíthy

● „Bůh stvořil nemoci, není nemoci aby na ni Bůh nestvořil lék“

●



Profetická medicína (at-tibb an-nabawí)

● Známí kompilátoři:

Ibn al-Qajjim al-Džawzíja (14. st.)

as-Sujútí (15. st.)

● Averze vůči „západní“ farmacii (vepřová želatina...)







ʿaššábín, ʿattárín – bylinkáři, mastičkáři

● souvisí s předešlými, je více heterodoxní, vlivy židovské, 
andaluské, berberské a africké, částečně jde o suroviny pro 
magické obřady









Posedlostní a vymítací rituály

● ruqja (obecně islámský exorcismus – tradice již ʿÁiša)

- zvl. súry Fátiha, Trůnu, Záře jitřní (Úsvit), Lidé

- recitace Koránu, svěcená voda, komunikace s džinem, bití, 
potírání slinami recitátora, jeho dech...

- posedlost, uštknutí, „zlé oko“…ʿajn

- provozují faqíhové, tálibové

● ʿazzáma – přenos baraky rukama, často šarífy, faqíhy z prorocké 
linie



ruqja



Posedlostní léčebné rituály

● Adorcismus (termín Luca de Heusche) – nikoli vymítání, ale 
upevnění a urovnání vztahu s džinem

● Mystická bratrstva – ʿísáwa, hamadša, gnáwa, džilála...
léčebný rituál líla – oběť, hudba, tanec, trans – džedba,
práce s rytmem, transem – srv. zar, bori
většinou nutno pravidelně opakovat

● Šuwwáfa – věštkyně – diagnostika posedlosti



Džinové – džinn/džunún – opora v Koránu – súra Jinn...

● barevné kategorie – liší se částečně podle bratrstva, regionu…
většinou koreluje s řádovými prapory, barvou šatů pacientky, 
kouře, obětiny, různé charakteristiky posedlosti – křesťanští, 
židovští, afričtí

● Gnawa Fez – muʿallim Badr:
1. bílí – šerfa/šurafá´ (lichý počet – 3, 7, 11 - Muláj Idrís…) maročtí
    i afričtí králové z prorocké linie
2. černí - Majmún, ʿAiša Qandíša...
3. modří - Sidi Músá (moře)...
4. červení - Hamú („řezník“)…
5. zelení - Muláj Ibrahím… (zelený/bílý Sidi Šamharúš)
6. pestrý - Bú Hálí
7. kávový – Ghába (les)...další pestré džinky – Lalla Mira...





ʿÍsáwa (súfijské bratrstvo)

● zakladatel Muhammad Ibn ʿÍsa al-Muchtárí (15./16. st.)
„šajch al-kámil“ (dokonalý mistr) – předal svým žákům 
schopnost pojídat škorpiony, střepy (podobně džilála – 
bodání se noži, pití vroucí vody...)

● hlavní svatyně v Meknesu

● poměrně pevná struktura, komunikace mezi lóžemi
svatá linie, fuquará, muqaddim...

● částečná symbióza s Hamadšou – společné základy

● Mawlid, rituály líla, dříve frissa, symbolika zvířat









Hamadša

● zakladatel ʿAlí Bin Hamdúš (17./18. st.) „Sidi ʿAlí“
hlavní svatyně v Sidi ʿAlí, vedle jeskyně démonky ʿAjši 
Qandíši

● poměrně pevná struktura, komunikace mezi lóžemi

● částečná symbióza s ʿísáwou – společné základy

● mawlid, rituály líla (hizb, qasídy), sebepoškozování noži, 
sekerkami…

Crapanzano, Vincent. The Hamadsha: A Study in Moroccan 
Ethnopsychiatry. Berkeley: University of California Press, 
1981.





















Gnáwa

● mystické bratrstvo bez pevné struktury, potomci černých 
otroků (Senegal – Čad, Mali – Nigérie)

● hlavně ve velkých městech a bývalých otrokářských 
centrech (Essauira)

● symbolika, rytmy, nástroje, zvl. džinové odkazují k otrocké 
minulosti – kujo, qraqab, bambara...

● rituály líla (hizb, qasídy), trans, sebepoškozování...

Literatura: Viviana Paques, Frank Maurice Welte,
Deborah Kapchan





Kult svatých, svatyně, poutě (zijáry)

● případová svatyně Sidi Šamharúš

Vysoký Atlas, ca. 2500 mnm.

● výjimečné – nejde o světce a historickou osobu, ale o krále, 
sultána či předsedu tribunálu džinů

● částečně svépomocné centrum, svatyně, lázeň, masdžid

● životní příběh Hamída
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