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Terminologie súfijÛ
Bronislav Ostﬁansk˘
KaÏdá vûdní disciplína, má-li b˘t naz˘vána vûdou, se vyznaãuje jist˘m
pﬁedmûtem zájmu, metodologickou v˘zbrojí a rovnûÏ tak vlastním a svébytn˘m pojmoslovím, které umoÏÀuje nejen lépe uchopit danou problematiku, ale téÏ usnadÀuje vzájemnou komunikaci mezi uãenci pﬁíslu‰ného
oboru. Tyto zásady neplatí pouze dnes, ale v mnohém fungovaly i ve stﬁedovûku, byÈ v ponûkud jin˘ch, teologick˘ch konotacích. Mezi islámské
„náboÏenské (slovy muslimÛ, ,tradované‘) vûdy“ náleÏela i islámská mystika, súfismus (tasawwuf), která byla ãasto – slovy mystikÛ samotn˘ch –
oznaãována jako al-cilm adh-dhawqí. Dhawq znamená v pﬁekladu „chuÈ“
a cilm „vûdu“. Tedy jde o poznání, které se nelze nauãit z knih, ale musí se
zaÏít, proÏít. Súfijové si dobﬁe uvûdomovali vyjadﬁovací hranice jazyka,
a proto pracovali s ãetn˘mi symbolick˘mi a metaforick˘mi prostﬁedky. Takov˘ pﬁístup jim nejenom umoÏnil dostat se blíÏe k „jádru vûci“, ale zároveÀ je sloÏit˘ a místy aÏ pﬁíli‰ mnohoznaãn˘ jazyk chránil pﬁed pﬁípadn˘mi oponenty. Postavení súfismu v rámci islámu totiÏ prodûlalo za více neÏ
ãtrnáct staletí, která nás dûlí od vystoupení proroka Muhammada, ãetné
promûny a ani dnes nejsou postoje muslimÛ v tomto smûru jednoznaãné.
Praxe i uãení súfijÛ byly dlouhá staletí trnem v oku tradicionalistick˘m
teologÛm a ani poté, co vrcholn˘ pﬁedstavitel stﬁedovûké islámské teologie
Abú Hámid Muhammad al-Ghazzálí ve svém monumentálním díle – jak
se tradiãnû uvádí – smíﬁil „umírnûn˘“ súfismus s „ortodoxní“ sunnou, nemûli súfijové na rÛÏích ustláno. Jednotliví súfij‰tí mistﬁi vypracovali vlastní terminologické soustavy, které se v dílãích rysech mohly rozcházet,
ov‰em nikdy natolik, aby jeden súfí nerozumûl jinému.
K súfijské terminologické tvorbû pﬁispûl i vrcholn˘ pﬁedstavitel „filozofického súfismu“ ‰ajch Muhjiddín ibn cArabí (1165-1240). Stal se autorem mimoﬁádnû vlivného díla, které je pozoruhodné uÏ jenom sv˘m
ohromujícím rozsahem. âasto se uvádí, Ïe po jeho smrti uÏ súfismus nebyl tím, ãím byl v minulosti. Jen málokter˘ pozdûj‰í mystik se dokázal vymanit z jeho vlivu. K jeho nejv˘znamnûj‰ím spisÛm patﬁí pﬁedev‰ím alFutúhát al-makkíja (Mekkánské iluminace), Fusús al-hikam (Drahokamy
moudrosti) a TardÏumán al-a‰wáq (Tlumoãník tuÏeb).1
1 Shrnout Ibn cArabího my‰lení do nûkolika vût je prakticky nemoÏné. Jako struãn˘
úvod do islámské mystiky i my‰lenkové soustavy Muhjiddína ibn cArabího mÛÏe poslouÏit napﬁíklad monografie autora tohoto pﬁekladu. Viz Bronislav Ostﬁansk˘, Doko-
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Jeho Terminologie súfijÛ (Istiláhát as-súfíja) pﬁedstavuje pomûrnû
struãn˘ text, jemuÏ se dostalo ve stﬁedovûku aÏ pﬁekvapivého vlivu – ostatnû stejnû jako celému uãení jejího slavného autora. Ibn cArabího Terminologie súfijÛ je kompilací súfijsk˘ch „technick˘ch“ termínÛ, která vznikla
v roce 1218 (613 h.) v Turecku, v dobû, kdy jejímu autorovi bylo 53 let.
Sestává celkem ze 191 struãn˘ch definic (tacrífát) a mûla slouÏit pﬁedev‰ím jako referenãní pﬁíruãka pro ty ãtenáﬁe, kteﬁí nemûli pﬁím˘ pﬁístup
k súfijské idiomatice. Vût‰ina z definic je vysoce kompaktních a odráÏí Ibn
cArabího hutn˘ styl psaní. Ibn cArabí byl, jak se ãasto uvádí, pﬁedev‰ím
velk˘m mystikem – systematikem. Ve svém díle dokázal synteticky shrnout a zavr‰it dlouhá staletí v˘voje islámské mystiky, jeÏ mu pﬁedcházela.
âasto dokázal formulovat my‰lenky sv˘ch pﬁedchÛdcÛ jasnûji a v˘stiÏnûji, neÏ to dokázali oni sami. Tomu odpovídá i styl jeho psaní. Postrádá
vzletnost a poetiãnost mnoha jeho pﬁedchÛdcÛ a v tomto smûru ho lze pokládat za such˘ a tûÏk˘. Vyznaãuje se na jedné stranû systematiãností a ‰irok˘m zábûrem, na druhé stranû je místy aÏ pﬁíli‰ mnohoznaãn˘. O této
mnohoznaãnosti se v minulosti vedly ãetné spory a ãasto tak vyvstávala
zásadní otázka: Do jaké míry byla vlastním zámûrem Velkého mistra a do
jaké míry byla vynucena tlakem vnûj‰ích okolností?
Pﬁedkládaná komentovaná ukázka z Terminologie zahrnuje (z prostorov˘ch dÛvodÛ) prvních 33 poloÏek z celkového poãtu 191 definic (tacrífát).2

nal˘ ãlovûk a jeho svût v zrcadle islámské mystiky: „Úradky BoÏí pro nápravu lidského království“ ‰ajcha Muhjiddína ibn cArabího, Praha: Orientální ústav AV âR 2004;
srov. „Ibn cArabí“, in: Ian P. McGreal (ed.), Velké postavy v˘chodního my‰lení, Praha:
Prostor 1998, 550-554. – My‰lení Ibn cArabího je vûnována rozsáhlá literatura v západních jazycích i v arab‰tinû. Z mnoÏství titulÛ lze doporuãit napﬁ. Nasr Hámid Abú
Zajd, Falsafat at-ta’wíl: Dirásat fí ta’wíl al-qur’án cinda Muhjiddín ibn cArabí [Filozofie ta’wílu: Studie o ta’wílu Koránu Muhjiddína ibn cArabího], Casablanca: Dár almacrifa 1998; Abul Ela Affifi, The Mystical Philosophy of Muhyidd¥n-Ibnul cArab¥,
Cambridge: The University Press 1939; Julian Baldick, Mystical Islam: An Introduction to Sufism, New York: New York University Press 1989; William C. Chittick, The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-cArab¥’s Metaphysics of Imagination, Albany: State University of New York 1989; Seyyed Hossein Nasr, Three Muslim Sages: Avicenna,
Suhraward¥, Ibn cArab¥, Cambridge: Harvard University Press 1964; Reynold A. Nicholson, „The Perfect Man“, in: id., Studies in Islamic Mysticism, Cambridge: The University Press 1921, 77-161; Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, Chapel Hill: University of North Carolina Press 1975; Masataka Takeshita, Ibn
cArab¥’s Theory of the Perfect Man and Its Place in the History of Islamic Thought, Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa 1987; Osman
Yahia, Histoire et classification de l’oeuvre d’Ibn cArab¥: Etude critique, Damas – Beyrouth: Impr. catholique 1964.
2 Následující pﬁeklad se opírá o vydání: Muhjiddín ibn cArabí, Istiláhát as-súfíja, ed.
cAbdalhamíd Sálih Hamdán, Káhira: Maktabat Madbúlí 1999.
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Pﬁedmluva knihy
Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.3
NechÈ BÛh Ïehná Muhammadovi i jeho rodu a dá mu mír. Chvála Bohu
a Jeho pokoj sluÏebníkÛm Jeho vyvolen˘m a uctívaãÛm; i Tobû, drah˘ pﬁíteli a vzácn˘ druhu, a milosrdenství BoÏí a Jeho poÏehnání.
Tedy, Ty4 jsi nám5 navrhnul, abychom vysvûtlili pojmy, jeÏ bûÏnû mezi
sebou pouÏívají súfijové, tedy ti z lidu BoÏího, kteﬁí se dobrali Poznání.
Sám jsi vidûl, Ïe mnoho formálnû vzdûlan˘ch lidí (culamá’ ar-rusúm) se
zab˘valo zkoumáním pﬁedmûtu na‰ich spisÛ a spisÛ Lidu na‰í Stezky6, pﬁiãemÏ v‰ak postrádali jejich obeznámenost s onûmi pojmy, na nichÏ7 jsme
se shodli a jejichÏ prostﬁednictvím jsme objasnili odli‰nost jist˘ch vûcí od
jin˘ch tak, jak je to obvyklé mezi lidmi zab˘vajícími se jakoukoliv technickou disciplínou. V tomto jsem Ti tedy odpovûdûl, aãkoliv jsem nepojednal vyãerpávajícím zpÛsobem o v‰ech tûchto v˘razech, av‰ak omezil
jsem se jen na ty skuteãnû nejpodstatnûj‰í z nich. Pokud jde o tyto nejdÛleÏitûj‰í pojmy, vyvaroval jsem se zmiÀování takov˘ch, které mohou b˘t
pochopeny k˘mkoliv, kdo vûnuje byÈ jen tu nejpovrchnûj‰í pozornost jejich metaforické a analogické povaze. A vyloÏili jsme to vûtu od vûty.
Vskutku, BÛh je (na‰ím) pomocníkem, poskytovatelem Svého poÏehnání. A není Ïádného Pána kromû Nûj.8
Terminologie súfijÛ
(1) My‰lenka (hádÏis): Oni9 tím myslí první my‰lenku, která pochází
od Boha, jenÏ se nikdy nem˘lí. Nûkdy b˘vá naz˘vána podle Sahla10
jako První pﬁíãina a Vepsání my‰lenky. JestliÏe se projeví v lidském
egu, naz˘vají ji vÛlí, a pokud se opûtovnû objeví po tﬁetí, naz˘vají
3 Bi-smi’lláhi ar-rahmán ar-rahím – Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. Formule,
která uvádí nejen jednotlivé koranické súry, ale prakticky kaÏd˘ v˘znamn˘ projev nebo ãin v Ïivotû muslima.
4 Ve své pﬁedmluvû Ibn cArabí patrnû odpovídá nûjakému pﬁíteli, kter˘ jej poÏádal, aby
mu objasnil súfijské pojmosloví. Psát pojednání takto „na zakázku“ nebylo pro stﬁedovûké muslimské uãence nikterak neobvyklé.
5 Ibn cArabí pouÏívá plural maiestaticus.
6 Lid na‰í Stezky: Stoupenci islámské mystiky, súfijové.
7 Tedy, na jejichÏ pouÏívání.
8 Hojné a ustálené náboÏenské formule obvykle stojí nejen na poãátku súfijsk˘ch textÛ,
ale vytváﬁejí rovnûÏ jejich závûr vyjadﬁující vdûãnost autora Bohu.
9 V textu se velmi ãasto v˘klad odvíjí ve tﬁetí osobû mnoÏného ãísla. Pod obraty jako napﬁ. „oni tím myslí“ je tﬁeba vidût súfijské mistry, autority islámské mystiky, na jejichÏ
dílo Ibn cArabí vûdomû navazuje.
10 ·ajch Sahl ibn cAbdalláh at-Tustarí, v˘znamn˘ a vlivn˘ mystik 9. stol. n.l., dÛleÏit˘
zdroj informací pro tvorbu pozdûj‰ích „súfijsk˘ch encyklopedistÛ“.
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(2)

(3)

(4)
(5)

ji zájmem. Po ãtvrté ji naz˘vají rozhodnutím. KdyÏ (ona my‰lenka)
smûﬁuje k srdci a jestliÏe se jedná o my‰lenku ãinu, pak ji naz˘vají
zámûrem. A jde-li o záleÏitost náboÏenského práva (‰aríca),11 naz˘vají ji úmyslem (níja).12
Uãedník – „Ten, kter˘ si pﬁeje“ (muríd): Je tím, kdo je osvobozen˘ od své vlastní vÛle.13 Jak pravil Abú Hámid:14 „On je tím, jemuÏ
byl dán pﬁístup ke JménÛm a kter˘ vstoupil do spoleãnosti tûch,
kdoÏ se snaÏí dospût k Bohu prostﬁednictvím Jména.“15
Chtûn˘ (murád): V˘raz pro toho, kdo je zbaven své vlastní vÛle,
neboÈ jeho záleÏitosti jsou uspoﬁádány tak, Ïe mÛÏe pﬁekonávat
v‰echny povinnosti a stupnû bez toho, aniÏ by prodûlával vnitﬁní
boj.
Cestující, pocestn˘ (sálik): Ten, kdo pﬁekonává stupnû prostﬁednictvím svého stavu (hál), nikoliv skrze své poznání. Tedy ten, pro
nûjÏ je poznání zku‰eností.
Náv‰tûvník (musáfir): Ten, jenÏ putuje skrze své my‰lení o vûcech
srozumiteln˘ch i tûch neviditeln˘ch, které lze pochopit jedinû prostﬁednictvím analogie k vûcem viditeln˘m (ictibár),16 a pluje tak od
bﬁehÛ tohoto svûta k onûm (vzdálenûj‰ím) bﬁehÛm.17

11 ·aríca zahrnuje rovnûÏ sféru cibádát, tedy to, co je mezi ãlovûkem a Bohem, kam patﬁí mimo jiné náboÏenské povinnosti vûﬁících (jako napﬁ. modlitba), jeÏ pﬁedpokládají
níju – tedy úmysl.
12 Níja (úmysl, zámûr) pﬁedstavuje klíãov˘ koncept islámské etiky a nezbytnou podmínku platnosti mnoha náboÏensk˘ch úkonÛ. Níja rovnûÏ pﬁedstavuje úãinnou zbraÀ v boji s pokrytectvím; zabraÀuje (nebo by alespoÀ mûla zabraÀovat), aby se muslimské bohosluÏebné ãiny nestaly pro vûﬁícího pouze mechanicky opakovan˘m sledem úkonÛ.
Muslimové v této souvislosti ãasto zdÛrazÀují, Ïe víra bez skutkÛ je prázdná, ale rovnûÏ ãiny bez upﬁímného pﬁesvûdãení jsou nedostaãující.
13 Uãedník (muríd) je osvobozen˘ od své vlastní vÛle, neboÈ je povinován absolutní poslu‰ností svému ‰ajchovi. Slavná súfijská moudrost k tomu dodává: „Buì v rukou svého mistra jako mrtvola v rukou om˘vaãe mrtvol.“ Naprostou podﬁízeností mistrovi se
uãedník pﬁipravuje na opravdovou odevzdanost do vÛle BoÏí – ponûvadÏ i skrze mistra se mu nedostává niãeho jiného neÏ BoÏího vedení.
14 Imám Abú Hámid Muhammad al-Ghazzálí (zemﬁ. 1111), vrcholná postava stﬁedovûké
islámské teologie.
15 Súfijové vûﬁí, Ïe ná‰ svût pﬁedstavuje manifestaci Pﬁekrásn˘ch jmen BoÏích (asmá’ Alláh al-husná), jeÏ jsou atributy (sifát) Stvoﬁitele. Tento svût vãetnû vrcholu Stvoﬁení,
ãlovûka, tak pﬁedstavuje reflexi svého TvÛrce, a tudíÏ skrze poznávání Stvoﬁení poznává mystik TvÛrce. V tomto smyslu Ibn cArabí pouÏívá slovo „Jméno“.
16 Pod v˘razem macqúlát (plurál pasivního participia od koﬁene c-q-l, kter˘ naznaãuje intelekt a my‰lení) si mÛÏeme pﬁedstavit v‰e, co je zpracovatelné my‰lením a postiÏitelné prací lidského intelektu, tedy vûci „pochopitelné, srozumitelné, intelektem uchopitelné…“. Naopak pod pojmem ictibárát se rozumí v‰e, co nelze my‰lením pﬁijmout
jinak, neÏ na základû srovnání s nûãím „rozumem uchopiteln˘m“ – tedy ze sféry macqúlát.
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(6) Cesta (safar):18 V˘raz pro srdce, jestliÏe zaãne smûﬁovat ke Vzne‰ené Pravdû19 prostﬁednictvím dhikru, praktik pﬁipomínání si a rozpomínání se.
(7) Cesta (taríq): V˘raz pro zákonná ustanovení, která Pravda udûlila
lidstvu a od nichÏ není Ïádné úlevy.
(8) OkamÏik, chvíle, moment (al-waqt):20 V˘raz pro tvÛj stav (hál)
v pﬁítomnosti, kter˘ nemá spojitost s minulostí, ani s budoucností.
(9) Správné chování (adab):21 Nûkdy jím zam˘‰lejí náleÏité chování
podle zásad náboÏenského práva, obãas jím míní chování vhodné ke
sluÏbû Bohu a uctívání Jej (cubúdíja) a nûkdy téÏ chování vÛãi
Pravdû, které je patﬁiãné.22 Chování podle zásad ustanovení náboÏenského práva setrvává v rovinû jeho forem. Chování vhodné ke
sluÏbû znamená oprostit se od vzhlíÏení k nim [ustanovením náboÏenského práva], spoleãnû s vydatn˘m úsilím o jejich dodrÏování.
Chování, které je patﬁiãné vÛãi Pravdû, znamená vûdût, co je tvoje
a co je Jeho.23 A ten, kdo se vyznaãuje dobr˘m chováním, patﬁí mezi Lid Ïivotní síly.24

17 Doplutím ke vzdálenûj‰ím bﬁehÛm se myslí dosaÏení vy‰‰ího duchovního stupnû, tj.
získání pravého poznání.
18 Oba koncepty, které lze v ãe‰tinû oznaãit jen jedním slovem „cesta“, mají v originále
ponûkud vymezenûj‰í konotace. Zatímco první z nich, safar, oznaãuje spí‰e cestu ve
smyslu procesu, putování (angl. journey), taríq znamená cestu ve smyslu stanovené
trasy atd. (angl. way). Tûmto v˘znamov˘m rozdílÛm odpovídají i definice (tacrífát),
které pro nû Ibn cArabí stanovuje.
19 Tedy k Bohu. Al-Haqq – jedno z krásn˘ch jmen BoÏích – mÛÏeme pﬁekládat jako
„Pravda“ i jako „Pravdiv˘“.
20 Klasická arab‰tina má pro ãas vícero termínÛ a mnohé z nich se dochovaly aÏ do souãasnosti. Ibn cArabí ve své Terminologii zmiÀuje nûkolik z nich. Waqt je moÏno pﬁekládat jako „okamÏik“, je to tedy „v˘raz pro TvÛj stav v souãasnosti, kter˘ není nikterak vázán na minulost ani na budoucnost“. Zamán je spí‰e „trvání v ãase“ a Ibn cArabí
jej charakterizuje jako „ãas-vládce“. Sem patﬁí i dahr (byÈ jej Terminologie nezmiÀuje
pﬁímo), kter˘ bychom mohli s trochou nadsázky chápat jako „ãas-niãitel“ – tedy jako
jakousi obdobu na‰eho „zubu ãasu“. Kromû toho zná arab‰tina i ãas, kter˘ má svÛj poãátek, ale nemá konec, i ãas, kter˘ má konec, av‰ak nemá poãátek (srov. s pojmy abad
a azal).
21 Slovem adab se oznaãuje nejen správné chování a vystupování, ale téÏ stﬁedovûk˘ literární Ïánr, kter˘ mûl ãtenáﬁe zároveÀ pobavit i vzdûlávat a vychovávat. Do tohoto
Ïánru nespornû patﬁí i „nauãení poutníkovi na Cestu“, jimiÏ se súfij‰tí mistﬁi snaÏili pomoci adeptÛm mystické Stezky.
22 Tímto ponûkud temn˘m obratem chtûl Velk˘ ‰ajch patrnû ﬁíci, Ïe „chování sluÏby“ znamená dodrÏovat ustanovení náboÏenského práva, ale nenechat se jimi omezit v ‰ir‰ím
rozhledu, tj. dal‰ím duchovním vzestupu.
23 Tedy BoÏí.
24 âili spirituální elitu.

264

Bronislav Ostﬁansk˘
(10) StupeÀ (maqám):25 V˘raz pro naprosté naplnûní poÏadavkÛ (vnûj‰ích) ustanovení (marásim).26
(11) Stav (hál): Stav je nûãím, co pﬁichází do (lidského) srdce bez úsilí
ãi pozvání. Jedním z jeho znamení je ta skuteãnost, Ïe zmizí a pak
jej následuje jeho obdoba. Nûkdy pﬁetrvává a potom jej jeho obdoba nenásleduje. Ten, kdo si pﬁeje rozepﬁi, pak – následuje-li jeho obdoba – se drÏí stanoviska, Ïe (stav) pﬁetrvává. Pokud nenásleduje
obdoba, tak tvrdí, Ïe nemá Ïádného trvání. A ﬁíká se, Ïe stav je promûnou charakteristik ãlovûka.27
(12) Oko kontroly (cajn at-tahakkum): Svûtec (walí) provûﬁuje prostﬁednictvím toho, co sám vidí. Manifestace stupnû toho, co vidí.
(13) Vzru‰ení, neklid, nepokoj (inzicádÏ): Je to dÛsledek nabádání, které spoãívá v srdci vûﬁícího. Naz˘vá se tím a míní se tím, kdyÏ nûkdo b˘vá pﬁivádûn k pocitÛm vytrÏení a blízkosti [Bohu].28
25 Hned na poãátku Terminologie narazíme na ãtyﬁi termíny, které mají mnoho spoleãného: sálik (poutník nebo cestovatel), musáfir (náv‰tûvník nebo cestující), safar (cesta –
journey) a taríq (cesta – way). V‰echny se dot˘kají mystického konceptu cesty, kter˘
byl súfijÛm obzvlá‰È drah˘. Tento koncept samotn˘ je jeden velk˘ symbol sám o sobû,
proto není divu, Ïe pﬁi jeho v˘kladu nelze postupovat neÏ cestou symbolÛ. Sálik je symbol poutníka na mystické cestû, na níÏ – jak Ibn cArabí zdÛrazÀuje – postupuje skrze
svÛj stav, nikoli své vûdomosti. Stav (hál) je darem od Boha, kterého se poutníkovi dostává skrze milosrdenství BoÏí, zatímco vûdomosti jsou spojeny s konceptem spirituálního stupnû (maqám). Maqám je cílen˘m v˘dobytkem poutníkova snaÏení, je odrazem
jeho duchovní vyspûlosti a zku‰enosti. ZáleÏí na jeho vÛli a snaÏení. Tedy – ponûkud
zkratkovitû – hál se poutníkovi dostává, maqám si „zaslouÏí“.
Jednotliví súfij‰tí mistﬁi vypracovali odli‰né a rozsáhlé systémy, kde dÛkladnû popisovali poãet i v˘ãet v‰ech stupÀÛ a stavÛ, skrze které poutník kráãí k cíli své cesty –
a v tom se v‰ichni shodovali – ke svému Stvoﬁiteli. Cesta je ãasto vnímána jako proces, kter˘ nevede vpﬁed, n˘brÏ vzad. Cesta duchovního pokroku je návratem ke koﬁenÛm tak, aby se její adept – jak praví okﬁídlená súfijská moudrost – „stal tím, ãím byl,
je‰tû neÏ byl stvoﬁen“. Mûl by se tedy na jejím konci stát tím, ãím byl, kdyÏ je‰tû nebyl. âlovûk totiÏ “existoval„ je‰tû pﬁedtím, neÏ byl stvoﬁen. Byl pﬁedstavou v mysli
svého Stvoﬁitele. Byl pﬁedstavou u Boha. Procesem stvoﬁení se ãlovûk tûmto sv˘m koﬁenÛm zaãal vzdalovat, jeho ãistota doznala újmy v pozemském svûtû neãistoty. Oãista du‰í, ãistota mysli a podobná slova, která v súfijské etice nelze minout, jsou v˘razem vûãného zápasu s neodvratn˘m tokem ãasu, kter˘ adepta Cesty uná‰í stále dál od
pradávného ideálu. Snaha o spirituální oãistu je snahou o návrat k pÛvodní ãistotû „obrazu ãlovûka“, tedy k pomyslnému „zlatému vûku“.
26 Pod pojmem marásim (plurál od marsúm – protokol, ustanovení, formalita apod.), tak
hojn˘m v Ibn cArabího textu, je tﬁeba rozumût vnûj‰í stránku náboÏenství, jeho projevy v podobû ustanovení náboÏenského práva, tedy to, co stojí obvykle v protikladu
k ezoternímu poznání samotného „jádra islámu“ (haqíqa).
27 Stav (hál, pl. ahwál) náleÏí bezesporu mezi klíãové, byÈ nejobtíÏnûji pochopitelné koncepty islámské mystiky. JestliÏe se súfijové v nûãem znatelnû názorovû rozcházeli, pak
to bylo právû v pojetí tûchto stavÛ.
28 V súfijské symbolice mají své místo pﬁímûry z du‰evních stavÛ vûﬁícího, které jsou
poukazem na jeho vztah k Bohu a které se rozcházejí podle dosaÏené spirituální etapy
na poutníkovû cestû. âasto se jedná o pocity rozporné, plné ambivalence. Musí to
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(14) Extatick˘ v˘kﬁik (‰ath):29 V˘raz pro projev, kter˘ má punc hlouposti, nesmyslnosti ãi dûlání si [neoprávnûn˘ch] nárokÛ na nûco.
Jedná se o v˘jimeãn˘ jev, kter˘ nalezneme toliko u tûch, kteﬁí dosáhli pravého Poznání.
(15) Spravedlnost a Pravda, skrze niÏ existují vûci stvoﬁené (cAdl wa
al-Haqq al-machlúq bihi): Jedná se o v˘razy pro to první jsoucno,
které BÛh stvoﬁil. A BÛh pravil: „Nestvoﬁili jsme nebesa a zemi a to,
co je mezi nimi, neÏ skrze Pravdu…“.
(16) Jednotlivci, jedineãní (al-afrád):30 V˘raz pro takové muÏe, kteﬁí
stojí mimo dohled a dozor qutba („Pólu v‰ehomíra“).
(17) Pól (al-qutb), nebo téÏ Pomoc (al-Ghawth): V˘raz pro jediného
muÏe, jenÏ je místem, jehoÏ prostﬁednictvím BÛh v kaÏdé dobû nahlíÏí na svût. PﬁináleÏí k srdci Isráfíla,31 budiÏ s ním mír.32
tak b˘t, neboÈ i Pﬁekrásná jména BoÏí dûlíme do dvou skupin. První skupinou jsou ta
z nich, která vyvolávají u vûﬁícího pocity lásky, blízkosti a pﬁíznû a která souhrnnû naz˘váme jména krásy (asmá’ dÏamál). Patﬁí sem BoÏí atributy jako Milosrdn˘ (ar-Rahmán), Slitovn˘ (ar-Rahím), Velkorys˘ (al-Karím) a tak podobnû. Druhou skupinou jsou
jména majestátu, která naopak evokují pocity úcty, respektu, báznû a hrÛzy. Tady lze
jmenovat pﬁíklady, jako jsou Mocn˘ (al-cAzím) nebo ZabraÀující (al-Mánic). Krásná
jména BoÏí a spekulace na nich zaloÏené pozdûji dovedla islámská magie do nevídan˘ch rozmûrÛ. ProtoÏe cel˘ svût i ãlovûk samotn˘ nejsou neÏ odrazem BoÏích jmen,
musí v nich b˘t reflektovány oba zmínûné aspekty. Poutník pak cítí vÛãi svému Stvoﬁiteli dûs (hajba) i laskavost a blízkost (uns) zároveÀ. Je pronásledován souãasnû touhou (raghba) i pocitem odcizení (ghurba). Vût‰ina z du‰evních stavÛ, jimiÏ je súfí na
svém putování provázen, pﬁiná‰í s sebou i vlastní protiklad. Jsou to zároveÀ pocity
poutníkovy, av‰ak souãasnû i symboly vztahu mezi ním a Stvoﬁitelem.
29 ·ath (‰atahiját) pﬁedstavuje pozoruhodn˘ fenomén extatického projevu súfijÛ, kteﬁí ve
chvílích, kdy zakou‰eli pocit blízkosti Bohu (ãi snad dokonce Sjednocení s Bohem),
proná‰eli zdánlivû nesmyslné a ãasto i rouhaãské v˘roky, které v‰ak ve skuteãnosti odráÏely jejich hluboké poznání, popﬁípadû proÏitek. Tyto v˘roky byly proslulé zejména
pro stoupence tzv. mystiky opojení (tasawwuf as-sukr) a mezi nimi i pro jejího ãelného pﬁedstavitele Abú Jazída al-Bistámího. Jeden takov˘ v˘kﬁik, proslulá vûta Aná alhaqq. – Já jsem Pravda [tedy BÛh] – pﬁivedl na popravi‰tû „muãedníka súfijÛ“ al-HalládÏe.
30 Tímto bodem zaãíná Ibn cArabí svou struãnou rekapitulaci „duchovní elity“ Stvoﬁení.
Súfijové totiÏ rozvinuli pﬁedstavy o „svûtcích“ (awlijá’) do konceptu nebeské hierarchie, kde „svûtec“ pﬁedstavuje ideální prototyp dokonalého ãlovûka (al-insán al-kámil),
reflektující muhammadovskou podstatu (haqíqa muhammadíja). Poãet stupÀÛ této hierarchie i poãet jedincÛ na rÛzn˘ch stupních se v pﬁedstavách jednotliv˘ch mistrÛ rozcházely. Ibn cArabí v Terminologii súfijÛ zmiÀuje nûkteré z kategorií svûtcÛ, kde na
nejvy‰‰ím stupni stojí qutb (Pól), skrze nûjÏ BÛh nahlíÏí v kaÏdém ãase na svût, kter˘
stvoﬁil. Qutb se tak v jeho epistemologii stává jist˘m prizmatem.
31 Isráfíl v islámské eschatologii vystupuje jako andûl Dne zmrtv˘chvstání, neboÈ je Pánem trouby soudného dne. Podle lidov˘ch pﬁedstav jeho první zatroubení zahubí v‰e
Ïivé, aby je druhé zatroubení vzkﬁísilo pro okamÏik Posledního soudu.
32 Za jmény andûlÛ, stejnû jako za jmény prorokÛ, se vÏdy uvádí uctiv˘ dodatek calajhi
as-salám (Mír s ním!).
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(18) Pilíﬁe (al-awtád): V˘raz pro ãtyﬁi muÏe, jejichÏ stanovi‰tû pﬁedstavují ãtyﬁi rohy svûta, v˘chod, západ, sever a jih. Místo kaÏdého
z nich pﬁedstavuje pozice pﬁíslu‰né svûtové strany.
(19) Alternativy, Vyvolení (al-budalá’): Je jich sedm. Právû takov˘ ãlovûk – a nikdo jin˘ – je Vyvolen˘m, kdo odcestoval z nûjakého místa, ponechávaje (tam) pﬁitom [své] tûlo v takové podobû, Ïe nikdo
nepozná, Ïe je nepﬁítomn˘. PﬁináleÏí k srdci Ibráhíma,33 budiÏ s ním
mír.
(20) Vzne‰ení (an-nuqabá’): Jsou to ti, kteﬁí vyjímají vûci skryté z lidsk˘ch niter. Existuje jich tﬁi sta.
(21) Vzne‰ení (an-nudÏabá’): Je jich ãtyﬁicet. Jsou to takoví lidé, kteﬁí
jsou zamûstnáni tím, Ïe na nich spoãívá tíÏe Stvoﬁení [svûta, lidstva], a proto nemohou jednat nijak jinak neÏ ve jménu BoÏím.
(22) Dva Imámové, Pﬁedáci (al-imámán): Jsou to dvû osoby. Jedna
z nich, napravo od ghawthe,34 shlíÏí na neviditeln˘ svût (malakút).35
Ten druh˘, po jeho levici, dohlíÏí na hmotn˘ svût (mulk).36 Pﬁitom
ten druh˘ stojí v˘‰e neÏ ten první. A je to právû on, kdo jedná jako
zástupce ghawthe.
(23) DÛvûryhodní (al-umaná’): Jsou to stoupenci malámatíje.37
(24) „Ti, kteﬁí na sebe svolávají v˘ãitky“ (al-malámatíja):38 Ti, jejichÏ
zevnûj‰ky neukazují vÛbec nic z toho, co skr˘vají jejich nitra. Právû oni jsou tûmi nejvy‰‰ími ze Skupiny [jsou tedy elitou mezi súfiji].

33 Ibráhíma (Abrahama) povaÏují muslimové za jednoho z nejv˘znamnûj‰ích prorokÛ
pﬁed Muhammadem. Ibráhím je pokládán za prapﬁedka ArabÛ a v Koránu je prezentován jako prototyp ãistého monoteisty – hanífa.
34 Viz al-qutb (heslo 17).
35 Malakút – struãnû shrnuto – je ta sféra vesmíru, která leÏí mezi Stvoﬁitelem a „na‰ím“
svûtem. Naz˘vá se téÏ „Svûtem andûlÛ“, neboÈ malakút mÛÏeme etymologicky odvodit od slova malik (Král – tj. BÛh) i malak (andûl).
36 Mulk znamená téÏ království ãi panství a myslí se jím „hmotn˘ svût“, tedy pozemsk˘
svût lidí.
37 Viz al-malámatíja (heslo 24).
38 Malámatíja – extrémní smûr v rámci islámské mystiky. Stoupenci tohoto neformálního proudu se v oãích vût‰iny muslimÛ chovali cynicky, nihilisticky a pﬁedev‰ím rouhaãsky. Za své nepochopitelné a pobuﬁující chování se jim dostávalo nadávek a uráÏek
(maláma, pl. malámát) – odtud jejich pojmenování. Ve skuteãnosti stoupenci tohoto
smûru sv˘m spoleãensky nepﬁijateln˘m chováním jen chtûli demonstrovat svÛj nezájem o vûci tohoto svûta (jehoÏ pohrdání jim bylo tou nejvy‰‰í pochvalou) a soustﬁedûní se na vûci Onoho svûta. Stoupenci malámatíje (jakoÏto extrémního proudu) byli nezﬁídka kritizováni i súfiji „umírnûnûj‰ích“ smûrÛ.
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(25) Místo (makán): V˘raz pro místo odpoãinku pﬁi (stavu) rozevﬁení
(bast),39 které existuje pouze pro Lidi dokonalosti,40 kteﬁí naplnili
(své) stupnû a stavy – a pﬁekonali je aÏ ke stupni, jenÏ stojí nad Majestátem (al-dÏalál) a Krásou (al-dÏamál).41 Nemají ani základní atribut (sifa), ani vztahovou charakteristiku (nact).42
(26) Sevﬁení (qabd):43 Stav strachu v pﬁítomnosti. Je naz˘váno (rovnûÏ)
jemn˘m pocitem, kter˘ pﬁichází do srdce a kter˘ je vyvoláván oznámením viny a trestu. Je také naz˘váno jako ta „nejostﬁej‰í“ zku‰enost v pﬁítomnosti.
(27) Rozevﬁení (bast): V na‰em úzu to znamená stav toho, kdo obsáhne
v‰echny vûci – a pﬁitom nic neobsáhne jej. Je naz˘váno téÏ stavem
nadûje a oãekávání. Je rovnûÏ naz˘váno jako jemn˘ pocit vyvolan˘
pﬁiblíÏením se milosrdenství (rahma) a blízkostí (uns) Bohu.44
(28) BázeÀ (hajba): DÛsledek kontemplace (mu‰áhada) BoÏího Majestátu45 v srdci (vûﬁícího). MÛÏe rovnûÏ vypl˘vat z krásy, která je
Krásou Majestátu.
(29) Blízkost, dÛvûrnost (uns): DÛsledek kontemplace (mu‰áhada)
Krásy BoÏí Pﬁítomnosti,46 která je Majestátem Krásy, v srdci (vûﬁícího).

39 Viz bast (heslo 27).
40 Tedy súfijskou elitu.
41 BûÏnému smrtelníkovi nezb˘vá, neÏ poznávat Stvoﬁitele prostﬁednictvím jeho Stvoﬁení, které pﬁedstavuje Jeho reflexí a manifestací. Nicménû tûm spirituálnû nejvyspûlej‰ím súfijÛm se dostává moÏnosti jít ve svém poznání je‰tû dále – „nahlédnout“ aÏ za
sféru BoÏích vlastností (ãi atributÛ) a pﬁiblíÏit se (nic ménû a taky nic více) k poznání
BoÏí podstaty (dhát), která ov‰em poﬁád zÛstává transcendentní. Majestátem a Krásou
se rozumí dva typy BoÏích atributÛ – ty, které ve vûﬁících vzbuzují pocity dûsu a fascinace, a ty, které v nûm navozují pocity blízkosti a lásky (blíÏe viz pozn. 28).
42 Viz hesla sifa a nact.
43 Heslem „Sevﬁení“ otevírá Muhjiddín ibn cArabí „psychologickou“ ãást své terminologie, která má mimoﬁádnou dÛleÏitost pro pochopení tzv. „súfijské psychologie Cesty“.
Psychické stavy, jimiÏ poutník na Cestû prochází, ãasto nacházíme v komplementárních párech, které je‰tû více zdÛrazÀují emocionální ambivalenci, s níÏ se adept mystické Cesty musí neustále pot˘kat.
44 Pocit blízkosti (uns), kter˘ je v srdci vûﬁícího navozován jmény (atributy) Krásy (asmá’ al-dÏamál), pﬁitahuje poutníka k Bohu. Naopak jmény Majestátu je dû‰en. V tomto momentu nacházíme u súfijÛ zjevnou obdobu charakteristiky posvátna, kterou protestantsk˘ teolog Rudolf Otto postavil na vûãném napûtí mezi mysteriem fascinans
a mysteriem tremendum.
45 Tedy: „…kontemplace Jmen Majestátu (asmá’ al-dÏalál)“, neboÈ jsou to právû ta jména, jeÏ vyvolávají bázeÀ.
46 Tedy: „.kontemplace Jmen Krásy (asmá’ al-dÏamál)“.
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(30) Pﬁedstírání extáze (tawádÏud): Pokus pﬁivolat extázi. Naz˘vá se
tak projevování (navenek) stavu extáze, aniÏ by pﬁitom k extázi do‰lo.
(31) Extáze (wadÏd, widÏd): Stavy (ahwál) skryté pﬁed srdcem, které
jsou náhle konfrontovány s lidsk˘m vnímáním.
(32) Bytí (wudÏúd): Bytí hluboce pohnuté Pravdou [Bohem] ve chvíli
extáze.
(33) Majestát (dÏalál): Charakteristiky podmaÀující síly (qahr) BoÏí
Pﬁítomnosti.

SUMMARY
Sufi Terminology
Muhyidd¥n Ab cAbdallÇh ibn cArab¥, known as al-Shaykh al-Akbar (1165-1240 A.D. /
560-638 A.H.), was one of the greatest Sufis (mystics) of Islam. His minor treatise IstilÇhÇt
al-sf¥ya (Sufi Terminology) presents a compilation of chosen Sufi technical terms made by
Ibn cArab¥ and assembled by him during his stay in Turkey in 1218 when he was fifty-three
years old. It consists of 198 brief definitions (most of them are highly compact and reflect
Ibn Arab¥’s elliptical style), intended to serve as basic reference work for readers without
more direct access to Sufi idiom. In the course of time Ibn cArab¥’s Sufi Terminology has become very influential and it may prove particularly useful to western students of Islam in
general and medieval Sufism in particular.
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