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IV. hodina
Program hodiny

původ sunnitsko-šíitského
rozdělení
hlavní koncepty šíismu 
Diskuse

Libor Čech: Muharramské
rituální performance
Případová studie: Ashura
in Nabatiyya



Původ sunnitsko-šíitského rozdělení



Období
proroka
Muhammada

Prorokova rodina
kmen Kurajšovců -> klan Banú Hášim
dědeček Abd al-Mutallib měl pět synů,
prorokův otec Abdulláh zemřel před jeho
narozením, vychován strýcem Abú Tálibem  
bratranec Alí (Alí ibn Abú Tálib)->rovněž
zetěm 
synové Proroka: Abdulláh, Qásim, Ibrahím
- zemřeli v raném dětství

otázka nástupnictví po Muhammadovi
CHÁRIDŽIOVÉ: kdokoliv, i otrok
SUNNITÉ: kdokoliv z Kurajšovců 
SHI'IA: pouze muži z "Ahl al-Bayt" -
"domácnosti proroka", počínajíc Alím



After the
death of the
Prophet

rozdělení do dvou hlavních skupin 
Abú Bakr má být nástupcem (většina)
Alí ibn Abú Tálib má být nástupcem 

PRAVOVĚRNÍ CHALÍFOVÉ:
1. Abú Bakr (632-634 A.D.)- Otec Ajši
2. Umar (634-644 A.D.)- Otec Hafsy
3. Uthmán (644-656 A.D.)- manžel
dcer Rukajji a Umm Kulthúm 
4. Alí (656-661 A.D.)- bratranec a
manžel dcery Fátimy 

pouze Alí legitimním chalífou (šíia) - Prorok ho
pověřil vůdcovstvím u jezírka Ghadir Khum
cestou z poutě do Mekky během svého
posledního kázání 





První fitna Uthmán
z kmene Banú Umayya
rozšíření moci
strach z nepotismu (bratranec Mu'awiya)
Cháridžovcemi zavražděn 

Alí
bratranec Uthmána Mu'awiya chce pomstit
jeho smrt, rovněž to chce Ajša 

Bitva Velblouda 656 A.D.
arbitrace Alího (Mu'awiya smí být
chalífou)

Cháridžovci za to zabijí Alího v Kúfě
(pohřben v Nadžafu)
oddělení cháridžovců od ostatních
muslimů  



Hassan a
Husajn

Hassan
období "První fitny" (656-661 A.D.) po smrti
Uthmána a předtím, než Alího syn Hassan uzná
Mu'awiyu vládcem (založil Umajjovskou
dynastii) 

Husajn
některými stoupenci Alího prohlášen za chalífu 

odmítá ale podrobit se jeho synovi Jazídovi 
bitva u Karbalá 680 A.D. - Husajn je zabit,
stává se šahídem (mučedníkem)

definitivní rozdělení Muslimů na sunnity a šíity 
 





Imamate Ahl
al-Bayt

Alí, Hassan, Husajn, and všichni Husajnovi
následovníci - imámové 

hlavní větev - šíia 12 imámů (ithná
'ášaríja) 
posledním imámem Muhammad al-Mahdí
(870 A.D.), v dětství se stratil
(okultace), poté se zjevil a opět zmizel 
Mahdí pořád žije, ti, co jsou čistého
srdce, ho můžou vidět, přijde s Ježíšem
Kristem během posledního soudu

          = vůdci s božskou moudrostí, neomylní a
bez hříchu, schopní mediace mezi Bohem a
lidstvem, uctívání stejně jako Prorok (vlastní
hadíthy) 

 



Šíia v dnešním světě
15% celkové světové islámské populace
39% populace Blízkého východu

Írán 90% 
Irák 70%
Ázerbaidžán 85%
Bahrajn 52%
Kuvajt 35%
Libanon 30%
Turecko 20%
Afgánistán 15% 



Islám v Íránu



Před islámskou revolucí

Írán šíitskou zemí teprve od 16. století (dynastie
Sáfijovců) 
až do roku 1979 království, dynastie Sáfijovců,
Kádžarovců, Páhlaví 
Réza Šáh a Mohammed Réza Šáh

snaha modernizovat zemí, být jako západ
neustály boj s náboženskými vůdce o moc a
podporu obyvatelstva 
Šáh jako ztělesnění korupce, arogancie (královská
korunovace 1967, slavnosti v Persepoli 1971)

tlak na svržení - nakonec pokojný odchod ze země na
začátku roku 1979



Ruholláh Chomejní
1979-1989

pouze jeden z odpůrců Šáha, nicméně
nejvýznamnější
koncept velayat-e fakih (vláda duchovních)
život v exilu, postupně ztělesněním míru a
spravedlnosti

"Íránský Gándí"
v Íránu vítán jako záchránce národa a
ztělesnění míru a spravedlnosti

po referendu nastolena vláda jednoho
muže, odpůrci (i náboženské osobnosti) v
domácím vězení nebo zavraždění 



Írán dnes

pouze 50 % podpora konceptu velayat-e
fakih a současného ájatolláha (Alí
Chámene'í)
posvátná místa: Mašhad (Imám Rezá), Qom
(Fatima Masu'me) - poutě, slavení
narozenin a úmrtí imámů a členů jejich
rodiny 
kult imáma Mehdího 
velmi sekulární společnost 






