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Dhikr v pojetí naq‰bandíje haqqáníje:
Kontext a struktura rituálu
DANIEL K¤ÍÎEK
Islámská mystika (súfismus) je velmi mnohotvárn˘m duchovním proudem. V jejím ne úplnû snadno definovatelném rámci existují desítky bratrstev ãi ﬁádÛ (taríq) a jejich odnoÏí. Taríqy se, navzdory jist˘m spoleãn˘m
základÛm i tendencím, mnohdy v˘znamnû li‰í ve v˘kladech teologick˘ch,
filozofick˘ch a jin˘ch konceptÛ, v pﬁístupech k institucionálním aspektÛm
a samozﬁejmû také v náboÏenské praxi, v teoretické i praktické rovinû souvisejících rituálÛ a podobnû. Taková diverzita pﬁímo vybízí ke snaze popsat a analyzovat rÛzné projevy súfismu v pﬁíslu‰n˘ch specifick˘ch kontextech. Tato studie pﬁedstavuje právû takov˘ pﬁíspûvek. Zab˘vá se
dhikrem, tedy formou modlitby ãi meditace, v pojetí souãasné úspû‰né taríqy naq‰bandíja haqqáníja, roz‰íﬁené také na Západû. Text studie je rozdûlen do tﬁí hlavních ãástí. První se vûnuje struãnému pﬁedstavení dhikru
jako tradiãního súfijského rituálu. Druhá pﬁibliÏuje dhikr v kontextu tradice naq‰bandíje a úÏeji v pojetí haqqáníje, jeÏ je jednou z jejích mnoh˘ch
odnoÏí.1 Nakonec je detailnû pﬁedstavena konkrétní struktura kolektivního
dhikru haqqáníje.
1. Dhikr jako tradiãní súfijsk˘ rituál
Dhikr je rituálem naprosto typick˘m pro náboÏenskou praxi súfíjÛ.
Slovo samo má v arab‰tinû více v˘znamÛ, v kontextu tasawwufu ov‰em
nejãastûji „pﬁipomínání“ ãi „opakování“ BoÏích jmen.2 Slovesn˘ koﬁen dhk-r se v rÛzn˘ch tvarech objevuje na mnoha místech v Koránu, nejãastûji
v souvislosti s poÏadavkem pﬁipomínání Boha. Jako pﬁíklad lze uvést zejména následující ver‰e: „A vzpomínej Pána svého, kdyÏ zapomnûtliv˘
1 Vznik taríqy naq‰bandíja je spojen s pÛsobením ‰ajcha Bahá’uddína an-Naq‰banda
(z. 1388) ve Stﬁední Asii. ¤ád je jedním z nejznámûj‰ích a nejroz‰íﬁenûj‰ích v islámu.
Obvykle se jeho úspû‰nost a respekt, kterému se tû‰í, vyvozuje z faktu, Ïe se prostﬁednictvím sv˘ch ‰ajchÛ vÏdy hlásil k ortodoxii a trval na pﬁísném dodrÏování ‰arí ’y. Haqqáníja, velmi aktivní na Západû, je jednou z jeho novûj‰ích odnoÏí, její vznik (1973) je
spojen s postavou kyperského Turka Muhammada Názima ’Ádila al-Haqqáního (nar.
1922).
2 Dhikr je masdarem od slovesa dhakara. Dal‰ími v˘znamy mohou b˘t: povûst, vyprávûní, opakování, zpráva, vzpomínka, jmenování a jiné.
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jsi…“;3 „Buìte Mne pamûtlivi a Já budu pamûtliv vás, dûkujte mi a nebuìte nevdûãní“;4 „Vy, kteﬁí vûﬁíte! Vz˘vejte hojnû Boha“.5 Tûmito a dal‰ími ver‰i, vedle rozmanit˘ch hadíthÛ, vÏdy mystikové argumentovali pﬁi
zdÛrazÀování v˘znamu, kter˘ má rituál dhikru hrát v Ïivotû pravého,
upﬁímného vûﬁícího. V urãit˘ch pojetích, jako napﬁíklad v pojetí ‰ajcha Ahmada al-’Alawího (z. 1934), pak mÛÏe b˘t dhikr chápán jako nejdÛleÏitûj‰í náboÏenské pravidlo. BoÏí zákon a také z nûho vypl˘vající modlitby (salát) nemají jin˘ smysl neÏ zajistit pﬁipomínání Boha (dhikrulláh).6 Nelze
snad zcela souhlasit se Schuonem, Ïe by dhikr v sobû zahrnoval cel˘ BoÏí
zákon (‰arí’a),7 pﬁinejmen‰ím takové pojetí neodpovídá pﬁedstavám v‰ech
rÛzn˘ch taríq ãi súfíjÛ, v kaÏdém pﬁípadû se v‰ak ritualizované pﬁipomínání Boha stalo nejcharakteristiãtûj‰ím projevem mystického islámu témûﬁ
od poãátku jeho tradice a také zﬁejmû nejãastûj‰í formou modlitby v jeho
rámci. Je nicménû tﬁeba pro úplnost dodat, Ïe jako má samotné slovo dhikr
více v˘znamÛ v arab‰tinû, tak mÛÏe mít také rÛzn˘ obsah v súfijské terminologii. Od jiÏ zmiÀované modlitby jako obecného aktu pﬁipomínání
Boha pﬁes samotnou techniku ãi formu tohoto aktu aÏ po vlastní obsah
v podobû urãit˘ch textÛ, litanií.8 Tyto v˘znamy dhikru lze samozﬁejmû systematizovat i jinak, napﬁíklad Waley pﬁidává je‰tû dhikr jako vnitﬁní stav
(hál), v nûmÏ je mystik prostoupen vûdomím bohabojnosti (taqwá),
a dhikr jako zastávku (maqám), kde se dosahuje podílu na BoÏí energii.9
3 „wa adhkur rabbaka“ (18:24). Citace z Koránu pocházejí z pﬁekladu Ivana Hrbka (Korán, pﬁel. Ivan Hrbek, Praha: Academia 32000).
4 „fadhkurúní adhkurkum“ (2:152).
5 „adhkurú Alláhu dhikran kathíran“ (33:41).
6 Frithjof Schuon, „The Quintessential Esoterism of Islam“, in: Jean-Louis Michon – Roger Gaetani (eds.), Sufism: Love and Wisdom, Bloomington: World Wisdom 2006, 251275: 268. Schuon zde cituje z ’Alawího práce ar-Risála al-qawl al-ma ’rúf fí ar-radd
’alá man ankara at-tasawwuf. Postavou ’Alawího a jeho dílem, vãetnû ar-Risály, se zevrubnûji zab˘vá publikace Martin Lings, A Sufi Saint of the Twentieth Century: Shaikh
Ahmad al- ’Alaw¥, His Spiritual Heritage and Legacy, London: George Allen & Unwin
1971.
7 F. Schuon, „The Quintessential Esoterism…“, 269. Frithjof Schuon (1907-1998), jinak
také Ísá Núruddín Ahmad, samozﬁejmû reprezentuje primárnû nauku zmínûného ‰ajcha
’Alawího, kter˘m byl tento ‰v˘carsk˘ filozof na pﬁelomu dvacát˘ch a tﬁicát˘ch let dvacátého století iniciován. Jeho aktivity, spolu s aktivitami dal‰ích podobn˘ch postav tzv.
perennialistické ‰koly, jako byl napﬁíklad René Guénon ( ’Abdulwáhid Jahjá) ãi Martin
Lings (Abú Bakr SirádÏuddín), analyzuje zajímavá publikace Mark Sedgwick, Against
the Modern World: Traditionalism and the Secret Intellectual History of the Twentieth
Century, Oxford: Oxford University Press 2004, zejména 73-94.
8 Louis Gardet, „Dhikr“, in: The Encyclopaedia of Islam: CD-ROM edition, Leiden:
Brill 2004.
9 Muhammad Waley, „Contemplative Disciplines in Early Persian Sufism“, in: Leonard
Lewisohn (ed.), The Heritage of Sufism I: Classical Persian Sufism from its Origins to
Rumi (700-1300), Oxford: Oneworld Publications 1999, 497-548: 503.
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Dhikr se samozﬁejmû praktikoval jiÏ v raném súfismu. Schimmelová
uvádí, Ïe súfíjové velmi brzy zaãali rozvaÏovat nad v˘znamem dhikru,
uznali jeho nadﬁazené kvality jako duchovního cviãení a pﬁijali jej jako
zvlá‰tní formu modlitby uÏívanou tûmi, kdo usilují o postup na cestû vedoucí k Bohu.10 Teprve zhruba od jedenáctého století v‰ak lze hovoﬁit
o skuteãnû propracovaném konceptu.11 Provádûní dhikru se v rámci ustavovan˘ch taríq formalizuje, k dispozici jsou také jiÏ specializované traktáty. Jako prvního z v˘znaãnûj‰ích teoretikÛ je samozﬁejmû tﬁeba zmínit
Abú Hámida al-Ghazzálího (z. 1111), kter˘ se dhikrem zab˘val v rámci
svého systematického díla Ihjá’ ’ulúm ad-dín (OÏivení vûd náboÏensk˘ch),
zejména v knize deváté, Kitáb al-adhkár wa al-da’wát, a knize ãtyﬁicáté,
Kitáb dhikr al-mawt wa má ba’da.12 Ghazzálí, kter˘ jistû nebyl „ãist˘m“
súfím, chápal dhikr pﬁedev‰ím jako prostﬁedek pﬁipomínání Boha a Soudného dne; zmiÀoval se o nûm také pﬁi rozvaÏování o kvalitû ãi v˘znamu
stavÛ a jednání vûﬁícího v bûÏném Ïivotû. Jedenácté, pﬁípadnû jiÏ desáté
století zaznamenalo pÛsobení nûkolika v˘znamn˘ch súfíjÛ, kteﬁí po sobû
zanechali teoretická díla, ze kter˘ch lze ãerpat. Byli jimi napﬁíklad Abú
Nasr as-SarrádÏ at-Túsí (z. 988), Abú Tálib al-Makkí (z. 996), Abú ’Arbarahmán as-Sulamí (z. 1021), Abú al-Hasan al-HudÏwírí (z. 1075) a také
Abú al-Qásim al-Qu‰ajrí (z. 1072), kter˘ ve své Risále o dhikru kromû jiného ﬁíká:
Dhikr je úãinnou pomocí na cestû k Bohu. Skuteãnû, jde o samotn˘ základ cesty. Nikdo nedosáhne Boha bez neustálého pﬁipomínání si Jej. Jsou dva druhy dhikru: jazykem a srdcem. SluÏebník dosahuje stálého dhikru srdcem skrze vokální dhikr. Je to
nicménû dhikr srdcem, kter˘ pﬁiná‰í skuteãn˘ efekt. Pokud ãlovûk koná zároveÀ dhikr
jazykem a srdcem, dosahuje na své cestû dokonalosti.13

10 Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, Chapel Hill: The University of
North Carolina Press 1975, 172-173.
11 Carl Ernst, „Chishti Meditation Practices of the Later Mughal Period“, in: Leonard Lewisohn – David Morgan (eds.), The Heritage of Sufism III: Late Classical Persianate
Sufism, Oxford: Oneworld Publications 1999, 344-357:348.
12 Abú Hámid al-Ghazzálí, Al-Ghazali on the Remembrance of Death and the Afterlife,
pﬁel. T. J. Winter, Cambridge: Islamic Texts Society 1989; Abú Hámid al-Ghazzálí, AlGhazali on Invocations and Supplications, pﬁel. Kojiro Nakamura, Cambridge: Islamic
Text Society 1990.
13 Barbara R. von Schlegell (trans.), Principles of Sufism by al-Qushayri, Berkeley: Mizan Press 1990, 206-207. Dal‰í pasáÏe z této Qu‰ajrího kapitoly i mírnû odli‰n˘ pﬁeklad uvedeného poskytuje Bronislav Ostﬁansk˘, Hledání skrytého pokladu: Antologie
komentovan˘ch pﬁekladÛ ze stﬁedovûkého arabského súfijského písemnictví, Praha:
Orientální ústav AV âR 2008, 220-221.
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O nûco mlad‰ím autorem jednoho z prvních dûl zamûﬁen˘ch primárnû
na dhikr byl ’Atá’ulláh al-Iskandarí (z. 1309),14 dal‰í pak následovali. Ne
vÏdy ov‰em ‰ajchové své my‰lenky a koncepty sami zapisovali. âinili to
za nû ãasto jejich studenti ãi nástupci, coÏ je pﬁíklad i tzv. jedenácti principÛ naq‰bandíje, zmínûn˘ch níÏe.
Jak uvádí John Spencer Trimingham, bûhem dvanáctého století lze pozorovat trend, v nûmÏ dochází k „dokonãení mechanizace mystické zku‰enosti“.15 Súfíjové mají touto dobou k dispozici kompletní techniku a jsou
pﬁesvûdãeni, Ïe je moÏné získat tuto zku‰enost v relativnû krátké dobû pomocí „rytmick˘ch cviãení zahrnujících kontrolu dechu, drÏení tûla, koordinované pohyby a slovní opakování“.16 V raném súfismu byl témûﬁ v˘hradní formulí dhikru tahlíl („není boÏstva kromû Boha“), tedy první ãást
‰ahády vyjadﬁující striktní monoteismus islámu a skládající se z negace (lá
iláha) a afirmace (illá ’lláh). Postupem ãasu se stále vût‰í obliby dostávalo vyuÏití „krásn˘ch BoÏích jmen“ (al-asmá’ Alláh al-husná), na jejichÏ
základû vznikla podle Annemarie Schimmelové celá „teologie BoÏích
jmen“17 a dal‰í prvky.18 NejrÛznûj‰í kombinace tûchto prvkÛ byly formalizovány do podoby specifick˘ch ﬁádov˘ch dhikrÛ, tvoﬁily základ denních
cviãení (awrád) a podobnû.
Pokud jde o druhy dhikru, lze jistû pﬁinést rÛznou typologii podle jeho
rÛzn˘ch aspektÛ. První z nich mÛÏe b˘t podle Triminghama dûlení na
dhikr al-awqát, dhikr al-chafí a dhikr al-hadra.19 Dhikr al-awqát, jak uÏ
název napovídá, má b˘t pravideln˘ denní dhikr provádûn˘ v urãité ãasy,
nejãastûji v návaznosti na kanonickou modlitbu (salát). Dhikr al-chafí je
osobním dhikrem Ïáka a dhikr al-hadra pak spoleãn˘m rituálem taríqy.
Zde v‰ak musím pﬁedeslat, Ïe v pﬁípadû haqqáníje není hadra naz˘vána
dhikrem, byÈ samozﬁejmû zahrnuje jeho formule.20 Dále je moÏné, ãi spí‰e
14 Ibn ’Atá’ulláh al-Iskandarí, The Key to Salvation: A Sufi Manual of Invocation, pﬁel.
Mary Ann Koury-Danner, Cambridge: Islamic Texts Society 1996.
15 John Spencer Trimingham, The Sufi Orders in Islam, Oxford: Clarendon Press 1971,
199.
16 Ibid.
17 A. Schimmel, Mystical Dimensions…, 177.
18 V˘znamem jednotliv˘ch BoÏích jmen spolu se smyslem jejich recitace se zab˘valo
mnoÏství autorÛ, jako jeden pﬁíklad za v‰echny lze opût zmínit al-Ghazzálího a jeho alMaqsad al-asná’ fí ‰arh ma ’ání asmá’ Alláh al-Husná. Viz Abú Hámid al-Ghazzálí,
The Ninety-Nine Beautiful Names of God, pﬁel. David Burrell – Nazih Daher, Cambridge: Islamic Texts Society 1992.
19 J. S. Trimingham, The Sufi Orders…, 201.
20 Obecnû v sobû rituál hadry sdruÏuje prvky právû dhikru a bûÏn˘ch modliteb, zpûv
a pﬁípadnou hru na hudební nástroje, pﬁinejmen‰ím v pﬁípadû haqqáníje je dÛleÏit˘ tûlesn˘ pohyb v kombinaci s deklamací ãi zpûvem ‰ahády ãi urãit˘ch koránsk˘ch ver‰Û
nebo vybran˘ch al-asmá’ al-husná’ a podobnû.
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nutné, dhikr dûlit podle techniky provádûní, kdy se odli‰uje zejména dhikr
jazykem (dhikr dÏalí, dÏahrí, ’alaníja) a dhikr srdcem (dhikr chafí, qalbí),
coÏ odpovídá v˘‰e uvedenému Qu‰ajrího pojetí.21
Jedno pozoruhodné dûlení nabízí ’Abdulwahháb Ibn Ahmad a‰-·a’rání
(z. 1565) v Baján al-asrár.22 DruhÛ dhikru je podle nûho sedm: dhikr allisán, tedy hlasit˘ (jazykem); dhikr an-nafs (du‰í), kter˘ není sly‰iteln˘,
ale sestává z vnitﬁních pohybÛ a pocitÛ; dhikr al-qalb (srdcem), se soustﬁedûním na BoÏí krásu a vzne‰enost; dhikr ar-rúh (duchem), kdy mystik
pociÈuje svûtlo atributÛ; dhikr as-sirr (tajemství), kdy jsou v nejhlub‰ím
srdci odhalována BoÏí tajemství; dhikr al-chafí, tajn˘ dhikr, kdy dochází
k vizi svûtla základní jednoty; dhikr achfá al-chafí, kdy je odhalováno nejtajnûj‰í z tajného, dochází k vizi skuteãnosti absolutní Pravdy (haqq al-jaqín). Toto dûlení jsem zmínil zejména pro jeho souvislost s naukou naq‰bandíje a její vûtve haqqáníje.
Jiné zajímavé dûlení dhikru nabídl pozdnû stﬁedovûk˘ ‰áfiovsk˘ právník Ibn HadÏar al-Asqalání (z. 1448) v díle Fath al-Bárí: dhikr oãí, kter˘
spoãívá v pláãi (buká’); dhikr u‰í, spoãívající v naslouchání (isghá’); dhikr
jazyka, spoãívající v modlitbû (thaná); dhikr rukou, spoãívající v dávání,
poskytování (a’atá’); dhikr tûla, spoãívající ve vûrnosti (wafá’); dhikr srdce, spoãívající ve strachu a nadûji (chawf wa radÏá’); dhikr ducha, spoãívající v absolutní podﬁízenosti a pﬁijetí (taslím wa ridá).23 Samozﬁejmû Ïe
toto dûlení nemá primárnû mystické konotace, dokládá ov‰em dÛleÏitost
konceptu dhikru i pro islámskou ortodoxii. Dhikr je zde vlastnû etick˘m
nástrojem k dosahování ihsánu (dokonalosti vûﬁícího). O nûco níÏe se zmíním je‰tû o jednom prost‰ím, ov‰em dÛleÏitém dûlení dhikru na hlasit˘ ãili vokální a vnitﬁní, tich˘.
Zajímavá je také identifikace nûkter˘ch aspektÛ doktrinálního zakotvení dhikru jako duchovní disciplíny, kterou nabízí Muhammad Waley.24
Oporou je zde samozﬁejmû opût pﬁedev‰ím Korán a sunna. První z tûchto
doktrín je chápání dhikru jako aktu nebo stavu povinného pro lidstvo. Druhá vlastnû vypl˘vá z prvnû uvedené, jde o reciprocitu dhikru. BÛh odpoví-

21 A. Schimmel, Mystical Dimensions…, 171.
22 Ibid., 174. Schimmelová zde odkazuje na ’Abdulwahháb a‰-·a ’rání, Baján al-asrár,
Istanbul: Aya Sofya.
23 Muhammad Hisham Kabbani, The Naqshbandi Sufi Tradition Guidebook of Daily
Practices and Devotions, Fenton: Islamic Supreme Council of America 2004, 102. Îivotem a dílem Ibn HadÏara se zab˘vá nová publikace Kevin Jaques, Ibn Hajar: Makers of Islamic Civilization, London: I. B. Tauris 2010. Vybrané pasáÏe z uvedeného
Fath al-Bárí nabízí Abdal Hakim Murad (trans.), Selections from the Fath al-Bárí by
Ibn Hajar al-Asqalání, Cambridge: Muslim Academic Trust 2000.
24 M. Waley, „Contemplative Disciplines…“, 504-508.
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dá ãlovûku na jeho „upomínání“ tím, Ïe si na oplátku pﬁipomíná ãlovûka.25
Formou poÏehnání se tato BoÏí pozornost mÛÏe projevit na tomto svûtû,
dÛleÏitûj‰í je ov‰em Jeho pﬁízeÀ na Onom svûtû. Tﬁetí doktrínou je chápání dhikru (aktu pﬁipomínání), dhákira (pﬁipomínajícího) a madhkúra (pﬁipomínaného) jako jediné základní podstaty. V‰echny tﬁi elementy jsou jedním. Posledním v˘chodiskem je chápání dhikru jako projevu ãi prostﬁedku
anamnéze, rozpomínání se na Boha, kter˘ je v kaÏdém srdci, pﬁiãemÏ stvoﬁil lidi právû za úãelem tohoto rozpomínání.
Smysl dhikru je zﬁejm˘, byÈ má také nûkolik rovin. Pﬁipomínáním Boha vûﬁící potvrzuje svou pﬁíslu‰nost k islámu. Potvrzuje svou roli sluÏebníka BoÏího. Skrze dhikr se snaÏí oãistit své srdce od neÏádoucích vlastností, které uráÏí Boha. Skrze dhikr, rÛzn˘m zpÛsobem pﬁedepisovan˘
autoritami taríq, pracuje na svém duchovním rozvoji a postupuje na mystické cestû smûrem k BoÏí pﬁítomnosti, k pravému poznání (haqíqa). Jak
v‰ak podot˘ká Trimingham, a jde o dÛleÏitou poznámku zvlá‰tû v souvislosti s haqqáníjí, „bûÏnému ãlenovi [taríqy] úãast na rituálu dhikru, kter˘
jej jen pﬁíleÏitostnû pﬁivede do stavu extáze [wadÏ], poskytuje pﬁinejmen‰ím úlevu od tûÏkostí kaÏdodenní existence …“26 Dhikr má v tomto pojetí jisté pozitivní psychologické úãinky na ãlovûka i bez záÏitku transcendentální zku‰enosti.
Nyní se musím vrátit k poslednímu z v˘‰e uveden˘ch dûlení dhikru, a to
na tich˘ a hlasit˘. Nejde úplnû o totéÏ dûlení jako v pﬁípadû dhikru jazykem (al-lisán) a srdcem (al-qalb), kdy v prvním pﬁípadû nemusí jít vÏdy
o skuteãnû nahlas formulované fráze. Îák se sice soustﬁedí na pohyby jazyka v ústní dutinû pﬁi opakování zejména tahlílu, nicménû mÛÏe tak ãinit
nehlasnû pﬁi sevﬁen˘ch rtech. Pozornost vûnovaná pohybÛm jazyka spolu
s patﬁiãn˘m d˘cháním slouÏí k dosaÏení potﬁebné koncentrace, jeÏ je potﬁebná pro dhikr srdcem.27 V takovém pﬁípadû se ov‰em tento druh dhikru
mÛÏe naz˘vat také dhikr an-nafs. Hlasit˘ dhikr naopak spoãívá ve skuteãnû nahlas, sly‰itelnû proná‰en˘ch formulích, coÏ se vÏdy t˘kalo pﬁedev‰ím
pravideln˘ch spoleãn˘ch dhikrÛ taríqy. Hlasit˘ dhikr ve skupinû totiÏ
usnadÀoval, a dodnes usnadÀuje, dosaÏení urãit˘ch povznesen˘ch stavÛ
vûdomí. RÛzné súfijské autority se mnohdy nemohly shodnout na pﬁípustnosti ãi obecnû smyslu hlasitého dhikru. Jako pﬁíklad zde mÛÏe poslouÏit
právû naq‰bandíja. Jak poznamenává Hamid Algar, hlasit˘ dhikr byl v taríce bûÏnû pouÏíván vedle tichého, pﬁiãemÏ ústup od prvnû jmenovaného

25 Základním koránsk˘m ver‰em pro tuto doktrínu je jiÏ v˘‰e zmínûn˘: „Buìte Mne pamûtlivi a Já budu pamûtliv vás, dûkujte mi a nebuìte nevdûãní“ (2:152).
26 J. S. Trimingham, The Sufi Orders…, 200.
27 Jde o techniku vysvûtlenou níÏe v rámci tzv. jedenácti principÛ (kalimát-e qudsíja).
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je spojen aÏ s vlivem uãení samotného Bahá’uddína Naq‰banda.28 V nûkter˘ch pﬁípadech, jako právû u naq‰bandíje ve Stﬁední Asii v ‰estnáctém
a sedmnáctém století, mohly mít tyto rozpory a vá‰nivé diskuse váÏné dÛsledky, napﬁíklad v podobû ‰tûpení ﬁádu.29
2. Dhikr a naq‰bandíja
Dhikr má v tradici nauky naq‰bandíje velmi dÛleÏité postavení. Lze ﬁíci, Ïe jak ve stﬁedovûku, tak v novovûku i dnes tvoﬁí jádro pﬁíslu‰n˘ch
mystick˘ch cest. Nejde v‰ak v Ïádném pﬁípadû o nûjak˘ jednoznaãn˘ koncept s jasn˘mi pravidly. A to jiÏ kvÛli existenci mnoÏství odnoÏí ãi soupeﬁících pﬁedstav rÛzn˘ch ‰ajchÛ, svûtcÛ.
V‰echny koncepce se v‰ak rozhodnû shodují na srdci jako v˘chozím
bodû pro v‰echna duchovní cviãení. Jak poznamenává Arthur Buehler,
„naq‰bandíjové povaÏují srdce za most mezi Stvoﬁitelem a lidskou bytostí“.30 Srdce je pﬁitom jedním z center tzv. latá’if (sg. latífa), „jemn˘ch bodÛ“ v lidském tûle, které je tﬁeba soustﬁedûním aktivovat s cílem transformovat osobnost mystika. Tûchto „jemn˘ch bodÛ“ je pût a odpovídá jim
také pût rÛzn˘ch druhÛ dhikrÛ: dhikr qalbí, kter˘ má b˘t soustﬁedûn v srdci a na levé stranû hrudi, hlavními charakteristikami jsou láska a touha;
dhikr rúhí, soustﬁedûn˘ do pravé strany hrudi s hlavními vlastnostmi klidu
a pokoje; dhikr sirrí, soustﬁedûn˘ poblíÏ levé strany hrudi, vyslovovan˘
v dÛvûrnosti; dhikr chafawí, realizovan˘ blízko pravého kouta hrudi a spojen˘ s absencí a zahlazením osobnosti; dhikr achfawí, v centru hrudi, kter˘ má b˘t známkou rozplynutí osobnosti a dovr‰ení cesty.31 Nejde v Ïádném pﬁípadû o jedin˘ moÏn˘ koncept dhikru v rámci naq‰bandíje. Uvedl
jsem jej zejména proto, Ïe zmínûné dûlení odpovídá pûti úrovním poznání, se kter˘mi pracuje nauka haqqáníje.32

28 Hamid Algar, „Silent and Vocal Dhikr in the Naqshbandi Order“, in: Albert Dietrich
(ed.), Akten des VII. Kongresses für Arabistik und Islamwissenschaft, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1976, 39-46: 43.
29 A. Schimmel, Mystical Dimensions…, 175.
30 Arthur Buehler, Sufi Heirs of the Prophet: The Indian Naqshbandiyya and the Rise of
the Mediating Sufi Shaykh, Columbia: University of South Carolina Press 1998, 126.
31 A. Schimmel, Mystical Dimensions…, 174. Schimmelová zde ãerpá z práce naq‰bandíjského mystika osmnáctého století Míra Darda.
32 Haqqáníja typicky zdÛrazÀuje, Ïe na celém svûtû mÛÏe existovat jen relativnû velmi
málo svûtcÛ, a je‰tû men‰í ãást z nich dosáhne vy‰‰í spirituální úrovnû poznání na pûtiãlenné ‰kále. Tûmito úrovnûmi jsou qalb (srdce), rúh (duch), sirr (tajemství), chafá’
(záhada) a achfá’ (vy‰‰í záhada, úkryt). K prvnímu stupni, maqám al-qalb, se vztahuje v‰echno t˘kající se pozemského svûta, a to jak z profánní, tak náboÏenské oblasti.
Druhá úroveÀ, maqám ar-rúh, je jiÏ rezervována jen pro svûtce, pﬁiãemÏ na úroveÀ ma-
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Pro správné provádûní dhikru, ale nakonec i dal‰ích duchovních cviãení v rámci naq‰bandíje, se stalo zásadními takzvan˘ch „jedenáct principÛ“
nebo také „svat˘ch slov“ (kalimát-e qudsíja). Jde o zásady sdruÏující v sobû konkrétní techniky s postoji, které si musí mystik osvojit, pokud chce
dosáhnout cíle mystické cesty a pokud chce Ïít podle vzoru Proroka a svûtcÛ. Spoleãn˘m jmenovatelem tûchto principÛ je zejména poÏadavek sebekontroly. Prvních osm principÛ bylo podle tradice formulováno jedenáct˘m svûtcem silsily ’Abdulcháliqem al-GhudÏdawáním (z. 1179). Zbylé tﬁi
pak doplnil samotn˘ zakladatel taríqy, sedmnáct˘ ãlen silsily Bahá’uddín
an-Naq‰band (z. 1388). Jde o principy ãi zásady, jejichÏ v˘klad opût nemÛÏe b˘t zcela jednoznaãn˘, ve struãnosti je v‰ak nyní pﬁedstavím.33 Pak
se jiÏ posunu k v˘kladu pojetí dhikru v duchovní nauce haqqáníje, která je
samozﬁejmû do znaãné míry pokraãováním této velmi struãnû naznaãené
naq‰bandíjské tradice. V jejím rámci tedy budou zmínûny i nûkteré dÛleÏité aspekty tohoto rituálu, které jsem v pﬁedcházejícím letmém úvodu neuvedl.
2.1. Jedenáct principÛ taríqy naq‰bandíja
(1) Uvûdomûlé d˘chání (hó‰ dar dam). Tento princip spoãívá v uvûdomûní si kaÏdého nádechu a v˘dechu. Pﬁi této základní lidské ãinnosti, která je jinak obvykle neuvûdomûlá, má b˘t neustále pﬁítomna pozorná
mysl. âím více si je ãlovûk vûdom vlastního d˘chání, tím silnûj‰í je jeho vnitﬁní Ïivot. KaÏd˘ nádech ãi v˘dech, kter˘ je neuvûdomûl˘, je
mrtv˘, oddûlen˘ od BoÏí pﬁítomnosti.34
(2) StﬁeÏení krokÛ (nazar bar qadam). V doslovném smyslu jde o zamûﬁení pohledu Ïáka na jeho nohy, kdekoli se právû pohybuje. MnoÏství
závojÛ, které se snaÏí na mystické cestû odstranit ze srdce, je vytváﬁeqám as-sirr dosáhne jiÏ jen ãást z tûchto svûtcÛ ãi awlijá’. Na této úrovni, kde jsou narozdíl od pﬁedchozí svûtci dokonale opro‰tûní od vlastního ega a kam patﬁí i ‰ajch Názim, se odhalují tajemství reality a tajemství BoÏí. Skrze tento stupeÀ také svûtec vede
své následovníky. âtvrt˘ stupeÀ obsazuje pouze Prorok a nikdo jin˘. A ani ten nebyl
schopen proniknout do stupnû pátého, kter˘ je roven Bohu. Viz napﬁ. Andrew Vidich,
„A Living Sufi Saint: Shaykh Muhammad Nazim Adil al-Haqqani and the Naqshbandiyya Method of Self-Transformation“, nepublikovaná doktorská disertace, Berne:
Berne University 2000, citováno in: Muhammad Hisham Kabbani, Classical Islam and
the Naqshbandi Sufi Tradition, Fenton: Islamic Supreme Coucil of America 2004, 551653: 637.
33 Pﬁehled tûchto principÛ (rÛznû ﬁazen˘ch) s více ãi ménû podrobn˘mi komentáﬁi nabízí
vût‰í mnoÏství publikací. Na internetu jsou pﬁístupné napﬁíklad zde: „11 Principles of
the Naqshbandia“, <http://nurmuhammad.com/NaqshbandiSecrets/11principlesofthenaqshbandisufiway.htm> [14. 7. 2011].
34 M. H. Kabbani, Classical Islam…, 165-173.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

no obrazy získan˘mi pohledy do okolního svûta. Îák by se tedy nemûl
pﬁi chÛzi rozptylovat. V pﬁeneseném v˘znamu jde o poÏadavek soustﬁedit se plnû na jednotlivé kroky na mystické cestû, na jejich peãlivé
plnûní.
Cesta domÛ (safar dar watan). Má nûkolik v˘znamÛ. MÛÏe jít o cestu
od eticky závadného konání k tomu chvályhodnému. Nebo jde o odhalování skrytého smyslu ‰ahády.35 Nejãastûji, pﬁinejmen‰ím v podání haqqáníje, jde o cestu ze svûta stvoﬁení do svûta BoÏí pﬁítomnosti.
Vnûj‰í rovina této cesty zahrnuje fyzické cestování pﬁi hledání pravého uãitele, vnitﬁní spoãívá v oãi‰Èování srdce od ‰patn˘ch Ïádostí ãi tuÏeb.
Osamûní v davu (chalwat dar andÏuman). Obecn˘m smyslem je navzdory pﬁítomnosti dal‰ích lidí, ãi pﬁímo davu, setrvat v koncentraci na
Boha, udrÏovat dhikr, nenechat se rozptylovat. Fyzicky b˘t pﬁítomen
na tomto svûtû, uvnitﬁ b˘t s Bohem. Stav dhikru má pﬁekr˘t v‰e ostatní.36
Pﬁipomínání (jád kard). „Základní“ dhikr, orální i mentální. Podle haqqáníje je tﬁeba zaãínat dhikrem „jazykem“, podle pouãky, kterou lze
nalézt u TádÏuddína ar-Rúmího (z. 1640): „Súfí musí tlaãit jazyk proti hornímu patru, rty a zuby pevnû sevﬁené a zadrÏovat dech. Pak, zaãínajíc se slovem lá, nechá jej stoupat z bﬁicha do mozku. KdyÏ dorazí aÏ do mozku, pronese iláha k pravému rameni a illá ’lláh na levou
stranu …“37 Dhikr „jazykem“ samozﬁejmû musí b˘t provázán s dhikrem „srdcem“, srdce je iniciátorem i adresátem tahlílu, skládajícího
se z negace (lá iláha) a afirmace (illá ’lláh).
Návrat, kontrola (baz ga‰t). Opût princip umoÏÀující více v˘kladÛ. Zásadní z nich spoãívá v dÛrazu kladeném na uvûdomování si BoÏí jedineãnosti, na uvûdomování si jediného cíle, kter˘m je BÛh. BÛh má b˘t
pomocí dhikru potû‰en, dhikr je vlastnû snahou o návrat k Nûmu,
k Pravdû (al-Haqq), dhákir nesmí opou‰tût provádûní dhikru, dokud si
uvedené skuteãnû srdcem neuvûdomí.
OstraÏitost (nigáh dá‰t). Dhákir se musí mít pﬁi provádûní dhikru na
pozoru pﬁed tím, aby mu do srdce vstupovaly neÏádoucí vedlej‰í my‰lenky, které odvádûjí od BoÏského. V srdci by bûhem dhikru nemûlo
b˘t místo pro nic jiného neÏ pro Boha.

35 J. S. Trimingham, The Sufi Orders…, 203.
36 Podle koránského ver‰e „… muÏi, které ani obchod, ani prodej nezláká od vz˘vání Boha …“ (24:37).
37 Citát pochází z díla Risála fí sunan at-tá’ifa an-naq‰bandíja a uvádí jej Ian Richard
Netton, Sufi Ritual: The Parallel Universe, Richmond: Curzon 2000, 80.
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(8) Upomínání (jád dá‰t). Soustﬁedûní na BoÏí pﬁítomnost pﬁi pouÏití jisté
vlastnosti srdce, dhawq (intuitivní anticipace), ne za pouÏití vnûj‰ích
prostﬁedkÛ.38 Cílem je udrÏení kontinuálního vûdomí BoÏí pﬁítomnosti.
(9) Doãasná odmlka (wuqúf-i zamání). Vlastnû pﬁestávka na sebeanal˘zu,
kdy Ïák bilancuje, zda svÛj ãas tráví správnû ãi ‰patnû z hlediska etick˘ch principÛ i poÏadavkÛ mystické cesty. Pokud ano, dûkuje Bohu,
pokud ne, Ïádá Boha o odpu‰tûní.
(10) Odmlka poãetní (wuqúf-i ’adadí). Spoãívá v kontrole, zda Ïák dodrÏel
stanovené poãty opakování tahlílu ãi jin˘ch ãástí dhikru. Smyslem není pouhé „úãetnictví“, tato ãíselná revize má vést také k ochranû srdce
pﬁed infiltrací neÏádoucími my‰lenkami, k soustﬁedûní na dÛleÏitost
dhikru jako metody duchovního rozvoje.
(11)Odmlka srdce (wuqúf-i qalbí). Mûlo by jít o zachycení srdce ve stavu
bytí v BoÏí pﬁítomnosti, kdy v nûm neexistuje nic jiného neÏ právû vûdomí Boha.
2.2. Dhikr v pojetí naq‰bandíje haqqáníje
Nyní se jiÏ posunu k pojetí dhikru u haqqáníje, ve kterém samozﬁejmû
nalezneme mnoÏství konceptÛ a v˘kladÛ prokazujících znaãnou kontinuitu s ‰ir‰í tradicí naq‰bandíje. Dhikr je nejdÛleÏitûj‰í povinností z BoÏích
pﬁíkazÛ, jde o rituál, kter˘ tû‰í Boha. ZároveÀ slouÏí k oãi‰Èování srdce vûﬁícího, brání pﬁed pokrytectvím, pﬁi upﬁímném zámûru zabezpeãuje milost
BoÏí. DÛleÏitost pﬁipomínání Boha je kromû samotného Koránu, kde se
koﬁen dh-k-r objevuje v rÛzn˘ch tvarech na stovkách míst,39 je pevnû zakotvena také v sunnû. Podle tradovan˘ch zpráv prorok Muhammad zdÛrazÀoval prospû‰nost dhikru. V hadíthech lze také nalézt oporu jak pro hlasit˘ dhikr obecnû, tak pro kongregaãní dhikr, pro kter˘ je hlasitá varianta
typická.40 To je pro haqqáníji vzhledem k praktikování spoleãného dhikru
(chatmu-l-chwádÏakán al-kabír) velmi dÛleÏité. Cenu tichého dhikru nezpochybÀuje,41 ten se ov‰em odehrává jako projev osobní zboÏnosti jednotlivce, aÈ uÏ jako doplnûk ke kanonick˘m modlitbám, jako jejich souãást

38 J. S. Trimingham, The Sufi Orders…, 203.
39 Po zadání slovesného koﬁene dh-k-r ve vyhledavaãi v elektronickém textu Koránu na
adrese <http://tanzil.info/> je identifikováno 278 v˘sledkÛ. Ne v‰echny se v‰ak samozﬁejmû t˘kají pﬁipomínání Boha.
40 Nûkolik takov˘ch hadíthÛ nabízí napﬁíklad Muslim: Sahih Muslim I-IV, pﬁel. Abdul
Hamid Siddiqi, New Delhi: Islamic Book Service 2001, napﬁ. 250-253 (ã. 2689, 2699).
41 Ibid., 255 (ã. 2704).
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nebo jako souãást denních awrád.42 BÛh, jak praví hadíthy, není hluch˘, je
vÏdy blízko vûﬁícího a s ním. Jednotlivec tedy nemusí svÛj dhikr vyslovovat nahlas. Spoleãn˘ dhikr v‰ak mÛÏe b˘t provádûn pouze nahlas a nejlépe jednohlasnû.43
Haqqáníja tedy rozli‰uje primárnû hlasit˘ spoleãn˘ a tich˘ dhikr. Jednou z forem tichého dhikru je i chalwa ãi ’uzla, „duchovní izolace“. Nejde
zde v‰ak o konání dhikru ve fyzické izolaci, byÈ ani ta není zakázána,
smyslem je opro‰tûní od okolního svûta pﬁi soustﬁedûní se na Boha v srdci pﬁi v˘konu dhikru. Sadaqa, tedy charita, mÛÏe b˘t také jednou z forem
dhikru. Bez ohledu na pﬁesnou formu dhikru by jej mûl vûﬁící provádût tak
ãasto, jak je to jen moÏné. Tento poÏadavek se opírá pﬁedev‰ím o koránsk˘
ver‰ „… kteﬁí vz˘vají Boha stojíce, sedíce i leÏíce …“ (3:191). Dhikru tedy není nikdy dost. A to uÏ proto, Ïe má na vûﬁícího blahodárné úãinky.
Kabbání44 si pro v˘ãet nûkter˘ch úãinkÛ dhikru vypÛjãuje také slova
v˘znamného stﬁedovûkého právníka Ibn Qajjima al-DÏawzího.45 Mezi nû
patﬁí zejména navozování lásky k Bohu, dhikr je zároveÀ branou k Jeho
lásce. Dhikr také pﬁi správném (nebo pro správné) vykonávání zahrnuje
meditaci (muráqaba), skrze kterou je dosahováno stavu ihsánu (dokonalosti). V takovém stavu se vûﬁící modlí k Bohu tak, jako by jej v danou
chvíli vidûl. ShromáÏdûní vûﬁících za úãelem spoleãného dhikru je pﬁirovnáváno k setkání andûlÛ, zatímco shromáÏdûní bez dhikru je shromáÏdûním satanov˘m. Díky dhikru se dostává BoÏího poÏehnání nejen konajícímu, ale i ãlovûku vedle nûho. Navzdory tomu, Ïe je dhikr, alespoÀ co do
pohybové aktivity, nejsnadnûj‰í formou modlitby, je tou nejcennûj‰í.46
Dhikr, protoÏe je pﬁi nûm pﬁipomínána poslu‰nost Bohu a jeho Zákonu, je
základem pro v‰echny dobré skutky. DÛleÏit˘m úãinkem dhikru, odvozovan˘m od v˘‰e uvedeného koránského ver‰e (2:152),47 je reciprocita
42 Awrád (sg. wird) má v kontextu súfismu vícero v˘znamÛ. Nejãastûji oznaãuje soubor
dobrovoln˘ch osobních projevÛ zboÏnosti provádûn˘ch v urãit˘ch ãasech. V haqqáníji
wird pﬁedstavuje dodateãná, vlastnû dobrovolná, na mystické cestû v‰ak nikoli opominutelná duchovní cviãení prohlubující ãi zesilujících úãinek souboru cviãení povinn˘ch, tzv. adab.
43 M. H. Kabbani, The Naqshbandi Sufi Tradition…, 107.
44 Správn˘ pﬁepis by mûl znít „Qabbání“. Vzhledem k obecnû vÏitému pouÏívání pﬁepisu
jména v taríce nejaktivnûj‰ího ãlena této známé a vlivné rodiny se drÏím varianty Kabbání. Hi‰ám Kabbání je chalífou Velkého ‰ajcha ﬁádu Názima ve Spojen˘ch státech
a jeho nejpravdûpodobnûj‰ím nástupcem v ãele taríqy.
45 PÛvodním zdrojem je Ibn Qajímova kniha al-Wábil as-sajjib min al-kalim at-tajjib.
V anglickém pﬁekladu: Ibn Qayyim al-Jawziyah, The Invocation of God: al-Wabil alSayyib, pﬁel. Youssef Slitine – Abdurrahman Fitzgerald, Cambridge: Islamic Texts Society 2000 (v uvedeném kontextu viz zejm. 83-84).
46 M. H. Kabbani, The Naqshbandi Sufi Tradition…, 108-109.
47 „Buìte Mne pamûtlivi a Já budu pamûtliv vás, dûkujte mi a nebuìte nevdûãní.“
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tohoto aktu. Jin˘mi slovy, dhikrem mÛÏe b˘t ustavována oboustranná komunikace mezi dhákirem a Bohem. Dal‰ím dÛleÏit˘m aspektem je odstraÀování hﬁíchÛ sluÏebníka BoÏího bûhem konání dhikru, kdy Boha za pouÏití pﬁíslu‰n˘ch frází prosí za odpu‰tûní ‰patn˘ch skutkÛ.
Pokud jde o texty ãi fráze, které jsou pﬁi dhikru recitovány nebo „my‰leny“, „zaÏívány“ srdcem, jednoznaãn˘m základem je slovo Alláh. V tom
se samozﬁejmû haqqáníja nijak neodli‰uje od ‰ir‰í tradice naq‰bandíje a súfijské tradice obecnû. Druhou základní formulí k opakování je tahlíl („není boÏstva kromû Boha“). V rÛzn˘ch kombinacích jsou pouÏívána „krásná
BoÏí jména“ (al-asmá’ Alláh al-husná), velmi ãasto v cel˘ch vûtn˘ch celcích ve spojení se slovem BÛh. Z tûchto BoÏích jmen se znaãné oblibû tû‰í v rámci haqqáníje zejména haqq (Pravda), hajj (Îivoucí) a qajjúm
(Pﬁetrvávající). âasto se pouÏívá spojení hú hú, tedy „On je On“ a podobnû. Za dhikr je také povaÏován istighfár, „hledání odpu‰tûní“, kdy dhákir
deklamuje astaghfirulláh. Ve spoleãném dhikru jsou inkorporovány dal‰í
prvky, které nejsou „ãist˘m“ dhikrem, napﬁíklad salawát (modlitby za Proroka), rÛzné prosebné modlitby za ‰ajchy ﬁádu a podobnû. To jsou prvky,
které jednak zdÛrazÀují roli Proroka jako vzoru hodného následování, jednak poukazují na autority taríqy jako na nositele kvalit, které jsou aÏ na
zﬁejmé v˘jimky srovnatelné s tûmi Prorokov˘mi. Zmínûné prvky mají nepochybnû také posilovat vûdomí identity, sounáleÏitosti s taríqou. Jako pomoc pﬁi provádûní dhikru bûÏnû slouÏí tasbíh (islámsk˘ rÛÏenec), pomocí
jehoÏ zrnek dhákir kontroluje pﬁesné plnûní stanoveného poãtu opakování
pﬁíslu‰né formule.48 Pokud jde o tûlesné pohyby pﬁi dhikru, a to i pﬁi tom
individuálním, haqqáníja se k nim rozhodnû nestaví odmítavû a v praxi je
evidentnû podporuje. Napﬁíklad jin˘ rituál, hadra, je nerozluãnû spjat s tûlesn˘m pohybem, ãasto i velmi „divok˘m“.49 Pohyb je obhajován ze dvou
dÛvodÛ. Jednak napomáhá Ïádoucí koncentraci, zvlá‰tû ve spojení se zpûvem ãi hudbou, a mÛÏe tak pomoci navodit urãit˘m zpÛsobem zmûnûn˘
stav vûdomí, extatick˘ stav. Z druhé strany mÛÏe b˘t pohyb obhajován
právû jako symptom jiÏ dosaÏeného extatického stavu. V okamÏiku, kdy
dhákirova osobnost „vyvane“, nemusí mít kontrolu nad fyzick˘m tûlem
a pohyb je pak samozﬁejmû legitimní. Ani individuální dhikr není obvykle

48 ¤idãeji se v praxi pouÏívá slovo masbaha, pﬁípadnû sibha. V ran˘ch dobách islámu se
také mohlo pouÏívat slovo mudhakkir nebo mudhakkira (upomínka).
49 V náboÏenské praxi nejen haqqáníje se hadrou oznaãuje rituál, kter˘ je urãitou aktivitou nad rámec nezbytn˘ch náboÏensk˘ch povinností, tedy zejména povinn˘ch modliteb a napﬁíklad dhikru. Obecnû v sobû tento rituál sdruÏuje prvky právû dhikru a bûÏn˘ch modliteb (salát), zpûv a pﬁípadnou hru na hudební nástroje, tûlesn˘ pohyb
v kombinaci s deklamací ãi zpûvem ‰ahády ãi urãit˘ch koránsk˘ch ver‰Û nebo vybran˘ch al-asmá’ al-husná’ a podobnû.
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prost˘ pohybu, byÈ umûﬁenûj‰ího. Dhákir bûÏnû pﬁinejmen‰ím pokyvuje
hlavou nebo vsedû k˘ve horní ãástí tûla.
V˘‰e popsané charakteristiky a úãinky dhikru byly samozﬁejmû spí‰e
obecnûj‰ího charakteru. Pokud jde o uÏ‰í v˘znam tohoto aktu pro pokrok
Ïáka na mystické cestû, je nauka haqqáníje ponûkud skoupûj‰í. Dhikr nemá primárnû slouÏit jako prostﬁedek dosahování urãit˘ch zastávek (maqámát) na této cestû. Jeho hlavní v˘znam, vedle v˘‰e popsan˘ch, spoãívá
v pûstování sebekáznû, v rozvíjení potenciálu srdce ãi „vnitﬁního oka“
(’ajn basíra), v kultivování schopnosti soustﬁedûné meditace (muráqaba),
díky které Ïák jednak odhaluje a posléze eliminuje své ‰patné vlastnosti
a my‰lenky, jednak „ãistí“ cestu pro cílené pÛsobení ‰ajcha (tawadÏdÏuh)
smûrem ke zprostﬁedkování BoÏí energie (fajd) a ke zpﬁístupnûní poznání
pravé podstaty vûcí (haqíqa). Pﬁípadné specifické náboÏenské záÏitky vyvolané dhikrem nejsou na závadu, nejsou v‰ak cílem. Jak barvitû vysvûtluje Kabbání, „zvlá‰tní a okouzlující zku‰enosti jsou kulisami na cestû, ne
jejím cílem. Tím je dosaÏení BoÏí pﬁítomnosti díky pﬁitaÏlivosti Milovaného Samého“.50 Dhikr je tedy pﬁedev‰ím zásadním prostﬁedkem, kter˘
vyuÏívá muslim pﬁi svém snaÏení o dosaÏení stavu ihsánu (dokonalosti).
AÏ tehdy mu mÛÏe b˘t jeho ‰ajchem, za pﬁedpokladu absolutní poslu‰nosti a oddanosti vÛãi nûmu, odstranûno v‰ech sedmdesát tisíc závojÛ z jeho
srdce a poskytnut vstup do záﬁe BoÏí pﬁítomnosti.51
2.3. Individuální dhikr v naq‰bandíji haqqáníji
Vykonávání individuálního dhikru mÛÏe b˘t dosti formalizováno,
ov‰em ani tomu tak b˘t nemusí. Pokud se jedná o dhikr zahrnut˘ do pravideln˘ch denních cviãení adab nebo wird, je relativnû pevnû stanovena
struktura i poãet opakování jednotliv˘ch frází. Pokud jde o ãistû dobrovoln˘ dhikr, Ïádné meze se nekladou ani co do poãtu opakování, ani co do
ãasÛ, ve kter˘ch k dhikru dochází. Nadto mÛÏe samozﬁejmû ‰ajch individuálnû mûnit podobu ãi frekvenci dhikru, kdyÏ shledá, Ïe to bude pro daného Ïáka z nûjakého dÛvodu uÏiteãnûj‰í. Jak bylo v˘‰e uvedeno, Ïák by
mûl vzpomínat BoÏí jméno co nejãastûji. V ideálním pﬁípadû vlastnû za
v‰ech Ïivotních situací ãi okolností. Obecnû by mûlo jít v individuálním
dhikru o jeho tichou variantu. Ta podle vyspûlosti Ïáka spoãívá buì
v kombinaci nehlasného artikulování dané fráze pﬁi zavﬁen˘ch ústech se
dhikrem srdcem (dhiqr qalbí), nebo právû pouze v dhikru srdcem. Jeho
50 M. H. Kabbani, The Naqshbandi Sufi Tradition…, 159.
51 K problematice vztahu ‰ajcha a Ïáka v haqqáníji, k jejich kompetencím a rolím viz Daniel KﬁíÏek, „Postavení ‰ajcha v súfijském ﬁádu Naq‰bandíja Haqqáníja“, Sacra 7/1,
2009, 39-57.

214

Daniel KﬁíÏek
podstatou je vlastnû uvûdomování si BoÏích atributÛ v srdci, bez tiché nebo hlasité artikulace, za pﬁedpokladu pociÈované bezv˘hradné lásky k Bohu. Îák se musí snaÏit vytvoﬁit v srdci jak˘si „BoÏí obraz“. Po pozorováních a rozhovorech s informanty52 v‰ak musím ﬁíci, Ïe i pﬁi individuálním
dhikru bûÏnû dochází k více ãi ménû hlasité artikulaci dan˘ch formulí ãi
slov, a v prostﬁedí haqqáníje tedy nejde o zásadní prohﬁe‰ek, kter˘ by platnost dhikru diskvalifikoval. Stejnû jako i v jin˘ch oblastech se zde projevuje urãitá vstﬁícnost, se kterou mohou Ïáci ‰ajcha Názima v náboÏenské
praxi poãítat. Podle ãastého v˘kladu je „poloviãní“ rituál lep‰í neÏ Ïádn˘.
I pﬁi nedodrÏení dílãích poÏadavkÛ má takov˘ rituál svou cenu. Îák usiluje o pﬁiblíÏení se Bohu a nabízí se také pﬁedpoklad, Ïe se zvy‰ujícími se
schopnostmi bude v budoucnu rituály provádût naprosto správnû. Zde je
ov‰em tﬁeba dodat, Ïe tato vstﬁícnost ãi benevolence se t˘ká v˘hradnû zaãáteãníkÛ taríqy (mubtadi’).53 U pokroãilej‰ích ÏákÛ odhodlan˘ch získat
v‰echny potﬁebné kvality a dosáhnout BoÏí pﬁítomnosti jiÏ podobné kompromisy nepﬁicházejí v úvahu.
3. Spoleãn˘ dhikr (chatmu-l-chwádÏakán al-kabír)
V této kapitole pﬁedstavím formu a obsah kongregaãního dhikru na‰bandíje haqqáníje, je ov‰em tﬁeba podotknout, Ïe v zásadû v jeho ideální
formalizované podobû, jiÏ nabízí manuál.54 Tento spoleãn˘ dhikr se také
naz˘vá chatm al-chwádÏakán.55 Konkrétní prÛbûh dhikru do znaãné míry

52 Pﬁi zpracování této studie jsem kromû relevantních pramenÛ a odborné literatury mohl
vyuÏít a v následujícím textu také uvést poznatky získané bûhem terénního v˘zkumu
v komunitách haqqáníje ve ·panûlsku (zejm. Ibiza, Orgiva) a centru taríqy v severokyperském Lefke. Terénní v˘zkum jsem realizoval pﬁedev‰ím v letech 2007-2009
v souvislosti s prací na disertaci zab˘vající se komplexnûji duchovní naukou haqqáníje v teorii a praxi.
53 Nauka haqqáníje rozli‰uje ãtyﬁi základní kategorie jejích následovníkÛ. Jednotlivé kategorie odráÏejí úroveÀ dosaÏeného osobnostního rozvoje dotyãného, jeho ochotu podﬁídit se v‰em pravidlÛm taríqy, vÛli a odhodlání, se kterou plní v‰echny povinné i dobrovolné náboÏenské povinnosti, a podobnû. Na této stupnici se rozli‰uje muhibb,
„zamilovan˘“ ãi „hledající“, mubtadi’ „zaãáteãník“, musta ’idd, „pokroãil˘“, a muríd,
„odhodlan˘“, „skuteãn˘ následovník“.
54 Zejména M. H. Kabbani, The Naqshbandi Sufi Tradition…
55 Název, jehoÏ v˘znam spoãívá ve zdÛraznûní návaznosti na slavnou stﬁedoasijskou tradici naq‰bandíje, lze v souladu s haqqáníji pﬁeloÏit jako „dhikr mistrÛ“ ãi „recitace
mistrÛ“. Tím je v tomto kontextu mínûn pﬁedev‰ím „mistr moudrosti“ ’Abdulcháliq
GhudÏdawání, jedenáct˘ ãlen ﬁádové silsily. Lubo‰ Kropáãek, Súfismus: Dûjiny islámské mystiky, Praha: Vy‰ehrad 2008, 223, zmiÀuje v souvislosti s touto postavou celé
„bratrstvo pﬁedstaven˘ch“ (taríqa-je chwádÏagán), které se mûlo pﬁi vzniku naq‰bandíje uplatnit jako „vzorová matrice“.
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závisí na ‰ajchovi, kter˘ jej vede.56 Ten mÛÏe nûkteré ãásti popsané níÏe
opakovat vícekrát, neÏ je u nich uvedeno. MÛÏe také mezi jednotlivé ãásti podle svého uváÏení a inspirace vsunout kázání, v˘klad urãit˘ch termínÛ ãi konceptÛ spojen˘ch s dhikrem nebo spirituální cestou taríqy obecnû
a podobnû. Rozdíly je také moÏné hledat v melodii a rytmu recitovan˘ch
a vlastnû zpívan˘ch pasáÏí, ve schopnosti dirigovat projev úãastníkÛ, z nichÏ vÏdy urãitá ãást nemá dostateãnû vyvinut˘ hudební sluch. ·ajchové
jsou v tomto smûru ne vÏdy nadáni, v nûkter˘ch podáních jsou tedy hlasité pasáÏe pÛsobivûj‰í neÏ v jin˘ch. Spoleãn˘ dhikr je moÏné realizovat
v jeho krátké nebo dlouhé verzi, dlouhá bude detailnû pﬁedstavena níÏe.
Rozdíly spoãívají opût pﬁedev‰ím v poãtu opakování, krátk˘ dhikr se také
narozdíl od dlouhého odehrává cel˘ nahlas.57
Spoleãn˘ dhikr se koná nejãastûji ve ãtvrtek, v nûkter˘ch komunitách
ov‰em také v pátek. Konkrétní ãas je sice obecnû doporuãen – jde o dvû
hodiny pﬁed západem slunce – v praxi se ov‰em dhikr ãasto realizuje aÏ po
západu slunce. Na Ibize i v Orgivû se nejãastûji konal po salát al-’i‰á’.58
Na Kypru také, zde v‰ak pﬁípadnû také pﬁed i po salát al-maghrib. Pﬁi urãit˘ch pﬁíleÏitostech lze prÛbûh dhikru pozmûnit v˘raznûji neÏ zpÛsoby
uveden˘mi v pﬁedchozím odstavci. Jako jeden pﬁíklad mohu uvést dhikr
z Lefke pozorovan˘ 23. 7. 2009, kdy byl obvykl˘ prÛbûh dhikru obohacen
o hudební produkci doraziv‰í skupiny mlad˘ch MalajcÛ.59 Po dokonãení
obvykl˘ch ãástí dhikru se dotyãní, vybavení ‰panûlsk˘mi kytarami, zob-

56 Uvedené prvky dhikru lze vyslechnout na „Dhikr in Congregation: Khatm-ul-Khwajagan“, <http://naqshbandi.org/dhikr/dhikrin.htm> [13. 7. 2011]. Ne vÏdy v‰ak nahrávky
striktnû odpovídají uvedené formalizované podobû.
57 Krátk˘ dhikr sestává z recitace fátihy, salawát, súr al-in‰iráh a al-ichlás. Podle m˘ch
pozorování dochází ãasto k urãitému kompromisu mezi dlouhou a krátkou verzí. Dhikr
se odehraje podle pravidel dlouhé verze, ov‰em s poãtem opakování nûkter˘ch souãástí spí‰e podle verze krátké.
58 Struãn˘ ãlánek zab˘vající se haqqáníjí na Ibize i místním provádûním dhikru nabízí
Daniel KﬁíÏek, „Ibiza: Dhikr s naq‰bandíjou haqqáníjou“, Nov˘ Orient 63/4, 2008, 3437. âlánek byl etnografickou sondou mapující v kostce reálnou podobu dhikru na Ibize. Tato studie má jiné zamûﬁení: analyzuje haqqáníjsk˘ dhikr v ‰ir‰ím kontextu a jeho
samotnou strukturu ve spí‰e formalizované podobû. Nûkolik men‰ích odstavcÛ, pﬁekladÛ pasáÏí dhikru (napﬁíklad tzv. Pán modliteb), zde nicménû pﬁejímám v nezmûnûné podobû ze star‰ího ãlánku.
59 Vzhledem k transnacionálnímu charakteru taríqy není úãast MalajcÛ Ïádn˘m pﬁekvapením. V této zemi je hlava ﬁádu ‰ajch Názim velmi oblíben˘, má zde mnoÏství stoupencÛ a existuje zde relativnû vysok˘ poãet center ﬁádu. Nakonec zastoupení zde má
i v jedné z královsk˘ch rodin: princ RádÏa Dato, syn sultána Aslana ·áha, vládce jednoho ze tﬁinácti malajsk˘ch státÛ, Peraku, je aktivním ãlenem haqqáníje. V dobû mého
pobytu na Kypru byl tento sympatick˘ drÏitel nûkolika rÛzn˘ch titulÛ z anglick˘ch univerzit také hostem ‰ajcha Názima. ·ajch Názim, zastoupen sv˘m synem Bahá’uddínem, obdrÏel v únoru 2009 státní vyznamenání od zmínûného Aslana ·áha.
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cov˘mi i pﬁíãn˘mi flétnami, klarinetem a bubínky, jali produkovat sice
v zásadû minimalistickou (alespoÀ co do melodie a rytmu), ov‰em zvukovû velmi bohatou hudbu. Texty skladeb sestávaly pﬁedev‰ím z nejãastûji
recitovan˘ch frází dhikru, tedy tahlílu, takbíru, istighfáru, ãasto vyuÏívan˘ch spojení jako al-hamdulilláh, bismilláh a podobnû.60 Navzdory tomu,
Ïe u pﬁítomného ‰ajcha Kabbáního bylo moÏné pozorovat nûco jako rozpaky, ve shromáÏdûní se postupnû probouzelo vût‰í a vût‰í zanícení, aÏ
plynule pﬁe‰lo z formy spoleãného dhikru k hadﬁe s jejím obvykl˘m zapojením tûlesn˘ch pohybÛ. Zapojení hudebních nástrojÛ pﬁi dhikru není
v prostﬁedí haqqáníje nijak v˘jimeãné. V o nûco „pﬁísnûj‰ím“ Lefke sice
ne‰lo o událost úplnû obvyklou, ve ·panûlsku jsem v‰ak byl nûkolikrát
svûdkem pouÏívání zejména bubnÛ v urãit˘ch pasáÏích dhikru, ibizsk˘
‰ajch Saláhuddín také nûkdy pﬁímo vyz˘val pﬁípadné úãastníky, aby s sebou vzali hudební nástroje. Îádn˘m pﬁekvapením pro mû pak nebylo jeho
vysvûtlení, Ïe hudba je uÏiteãn˘m prostﬁedkem posílení koncentrace a vÛbec zaujetí u zaãáteãníkÛ v taríce. Funkcí hudby v rituálu se zab˘vají rÛzní autoﬁi. Mohu zde odkázat napﬁíklad na Gilberta Rougeta, podle kterého
trans ãi extatick˘ stav mÛÏe b˘t dosaÏen jiÏ samotn˘m dhikrem, tedy opakováním slov za pouÏití urãitého rytmu a tûlesn˘ch pohybÛ, tím spí‰e pak
za podpory hudby, která se stává nositelem urãit˘ch slov nadan˘ch specifick˘mi v˘znamy.61
Mezi úãastníky dhikru, jak ve ·panûlsku, tak na Kypru, bylo moÏné pozorovat patrné rozdíly v zaujetí, se kter˘m jej absolvovali. Pﬁi hlasit˘ch pasáÏích dhikru se nûkteﬁí snaÏili b˘t co nejvíce sly‰et, jiní recitovali dané
texty spí‰e polohlasnû. Snad to bude pro ãtenáﬁe zklamáním, av‰ak v Ïádném pﬁípadû jsem se nesetkal v rámci dhikru, hadry ãi za jin˘ch okolností se stavem, kter˘ by bylo moÏné popsat jako extázi, trans ãi podstatnû
zmûnûné vûdomí. Ani rozhovory s ãleny taríqy mi nic takového nepotvrdily. Pro nauku haqqáníje je v‰ak typické, Ïe o podobné stavy cílenû neusiluje, spí‰e obecnû klade dÛraz na sebekontrolu.

60 Tahlíl: „lá iláha illá ’lláh“ (není boÏstva kromû Boha); takbír: „Alláhu akbar“ (BÛh je
nejvût‰í); istighfár: „astaghfirulláh“ (hledám odpu‰tûní u Boha); al-hamdulilláh (chvála Bohu); bismilláh nebo také basmala: „bismilláh ar-rahmáni ar-rahími“ (ve jménu
Boha milosrdného, slitovného).
61 Gilbert Rouget, Music and Trance: A Theory of the Relations between Music and Possession, London: University of Chicago Press 1985, 299-301. Pro úvod do problematiky hudby v súfismu viz Jean During, „What is Sufi Music?“, in: Lonard Lewisohn
(ed.), The Heritage of Sufism II: The Legacy of Medieval Persian Sufism (1150-1500),
Oxford: Oneworld Publications 1999, 277-288.
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3.1. Dlouh˘ dhikr – tichá ãást
Následující pasáÏe jiÏ pﬁiná‰ejí detailní pﬁehled jednotliv˘ch prvkÛ tzv.
dlouhého dhikru, místy struãnû komentovan˘ch.
Tichá ãást dlouhého dhikru se navzdory pojmenování neodehrává v naprosté tichosti. ·ajch, pﬁípadnû jin˘, jím urãen˘ úãastník dhikru, proná‰í
pﬁíslu‰né promluvy ‰eptem ãi spí‰e polohlasnû (pﬁípadnû alespoÀ mírn˘m
zv˘‰ením hlasu zv˘razní konec urãité pasáÏe). To má evidentnû slouÏit
k základní orientaci úãastníkÛ. Ti ãiní totéÏ pouze v duchu. Nejprve ‰ajch
deklaruje zámûr (níja) provést dhikr ve snaze dosáhnout potû‰ení nejvy‰‰ího Boha. NaãeÏ následuje:
(1) Vyznání víry – ‰aháda. Trojí recitace „Vyznávám, Ïe není boha kromû
Boha a Muhammad je posel BoÏí“.
(2) Hledání odpu‰tûní, istighfár. Sedmdesátinásobné deklamování „BÛh
mi odpusÈ“. ·ajch následnû recituje: „Hledám odpu‰tûní od Boha v‰emohoucího, není jin˘ bÛh neÏ On, Îivoucí, Nezávisl˘, obracím se
k Nûmu v pokání, vskutku On je Odpou‰tûjící, Milosrdn˘, za kaÏd˘
hﬁích a neposlu‰nost a za v‰e, co odporuje náboÏenství Islámu, za v‰e,
co odporuje BoÏímu zákonu, za v‰e, co odporuje Cestû, za v‰e, co odporuje duchovnímu poznání, za v‰e, co odporuje Pravdû, za v‰e, co odporuje pevnému zámûru, ó Nejmilosrdnûj‰í z Milosrdn˘ch.“
(3) ·ajch poté recituje: „Ó PÛvodce v‰ech pﬁíãin! Ó Otvíraãi v‰ech dveﬁí!
Ó Mûniteli srdcí a oãí! Ó prÛvodce zmaten˘ch! Ó Podporovateli tûch,
kdo hledají Tvou pomoc! Ó Îivoucí! Ó Nezávisl˘! Ó obdaﬁen˘ vzne‰eností a hojností! Svûﬁuji své záleÏitosti Bohu. Vskutku, BÛh je v‰ímav˘ ke sv˘m sluÏebníkÛm.“
(4) Rábita a‰-‰arífa. V této fázi se za pomoci meditace (muráqaba) snaÏí
úãastník aktivovat rábitu, spojení se sv˘m ‰ajchem (Názimem) spoãívající v komunikaci „ze srdce do srdce“. V ideálním pﬁípadû se díky
tomuto spojení, za pomoci ‰ajcha, prodlouÏí tento kanál aÏ k srdci Prorokovû a dále do prostﬁedí BoÏí pﬁítomnosti.
(5) Al-Fátiha. Sedmkrát se recituje první koránská súra: „Ve jménu Boha
milosrdného, slitovného. Chvála Bohu, Pánu lidstva ve‰kerého, Milosrdnému, Slitovnému, vládci dne soudného! Tebe uctíváme a Tebe
o pomoc Ïádáme, veì nás stezkou pﬁímou, stezkou tûch, jeÏ zahrnuls
milostí Svou, ne tûch, na nûÏ jsi rozhnûván, ani tûch, kdo v bludu
jsou.“
(6) Salawát (modlitby za Proroka). Stonásobné62 opakování „Ó BoÏe, se‰li poÏehnání a mír na Muhammada a Muhammadovu rodinu.“
62 V krátké verzi chatmu je poÏadováno deset opakování.
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(7) Súra al-In‰iráh (Otevﬁení). Devûtasedmdesátkrát63 je recitována ãtyﬁiadevadesátá koránská súra: „Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.
CoÏ jsme ti hruì tvou neotevﬁeli a nesÀali s tebe tvé bﬁemeno, jeÏ záda tvá tak tíÏilo, a povûst tvou jsme do v˘‰e nezvedli? VÏdyÈ se strastmi i úleva pﬁichází, vûru, Ïe se strastmi i úleva pﬁichází! A aÏ se uvolní‰, pak dál se namáhej a k Pánu svému v touze spûj!“
(8) Súra al-Ichlás (Upﬁímnost víry). Zde je poÏadováno tisíc a jedno opakování64 stodvanácté súry: „Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.
Rci: ‚On BÛh je jedineãn˘, BÛh sám o sobû vûãn˘. Neplodil a nebyl
zplozen a není nikoho, kdo je mu roven.‘“
(9) Al-Fátiha. Sedminásobné opakování.
(10) Salawát (modlitby za Proroka). Stonásobné opakování.65
(11) Súra al-Júsuf (Josef), ver‰ 101. ·ajch nejprve recituje: „Hledám útoãi‰tû u Boha pﬁed satanem proklet˘m. Ve jménu Boha Milosrdného,
Slitovného.“ Poté následuje samotn˘ sto první ver‰ dvanácté súry:
„Pane mÛj, Tys mne obdaﬁil ãástí moci královské a nauãils mne v˘kladu záhad; tvÛrce nebes a zemû, Tys m˘m ochráncem na tomto
i onom svûtû, povolej mne k Sobû oddaného do vÛle Tvé a pﬁipoj mne
k bezúhonn˘m!“ Recitace tohoto ver‰e je zakonãena slovy: „Vûﬁím
v Boha, vzne‰en˘ BÛh hovoﬁil pravdivû. Chvála Pánu slavnému, mír
poslÛm, chvála Bohu, pánu lidstva ve‰kerého.“
(12) Ihdá’ (Vûnování). Jedenkrát „Ó BoÏe, dej, aby hodnota toho, co jsme
ãetli, a svûtlo z toho, co jsme recitovali, mohly b˘t nabídnuty jako dar
du‰i na‰eho proroka Muhammada a du‰ím prorokÛ a svat˘ch. A zvlá‰tû imámovi taríqy a pﬁímluvãímu v‰eho stvoﬁeného, ChwádÏovi Bahá’uddínu an-Naq‰band al-Uwajsí al-Buchárí, a na‰emu ctihodnému
uãiteli a mistru, sultánu svat˘ch, na‰emu ‰ejchu ’Abdulláhu ad-Daghestánímu, a na‰emu pánu, ‰ejchu Muhammadu Názimovi al-Haqqánímu Mu’ajjad ad-Dín, a v‰em na‰im mistrÛm a spravedliv˘m, al-Fátiha.“
3.2. Dlouh˘ dhikr – hlasitá ãást
(1) Kalimát at-tawhíd. Stonásobné opakování „Není boha kromû Boha.“
(2) Ihdá’ (Vûnování). ·ajch po odﬁíkání ihdá’ recituje: „Na poãest Proroka (nechÈ mu BÛh poÏehná a dá mu mír) a du‰í pﬁedchozích mistrÛ
a pravdiv˘ch, al-Fátiha.“

63 V krátké verzi chatmu je poÏadováno sedm opakování.
64 V krátké verzi chatmu je poÏadováno jedenáct opakování.
65 V krátké verzi chatmu je poÏadováno deset opakování.
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(3) Vzne‰en˘ dhikr. Stonásobné deklamování slova BÛh. PasáÏ je zakonãena formulí: „BÛh nám postaãuje a je nejlep‰ím z ochráncÛ, nejlep‰í
správce, a nejlep‰ím z pomáhajících. Není jiné moci ani síly neÏ u Boha, Nejvy‰‰ího, Mocného.“
(4) Hú (On). Tﬁiatﬁicetkrát je opakováno jedno z krásn˘ch BoÏích jmen
Hú.66 PasáÏ je zakonãena formulí: „BÛh nám postaãuje a je nejlep‰ím
z ochráncÛ, nejlep‰í správce, a nejlep‰ím z pomáhajících. Není jiné
moci ani síly neÏ u Boha, Nejvy‰‰ího, Mocného.“
(5) Haqq (Pravda). Tﬁiatﬁicetkrát je opakováno jedno z krásn˘ch BoÏích
jmen Haqq. PasáÏ je zakonãena formulí: „BÛh nám postaãuje a je nejlep‰ím z ochráncÛ, nejlep‰í správce, a nejlep‰ím z pomáhajících. Není
jiné moci ani síly neÏ u Boha, Nejvy‰‰ího, Mocného.“
(6) Hajj (Îivoucí). Tﬁiatﬁicetkrát je opakováno jedno z krásn˘ch BoÏích
jmen Hajj. PasáÏ je zakonãena formulí: „BÛh nám postaãuje a je nejlep‰ím z ochráncÛ, nejlep‰í správce, a nejlep‰ím z pomáhajících. Není
jiné moci ani síly neÏ u Boha, Nejvy‰‰ího, Mocného.“ KaÏdé z tûchto
tﬁí slov je opakováno tﬁiatﬁicetkrát tím zpÛsobem, Ïe súfí z poãátku vyslovování daného slova protahuje na nûkolik vteﬁin, s pﬁib˘vajícím poãtem opakování je pak naopak zkracuje a ubírá na délce mezer mezi
proná‰ením tûchto slov. V˘sledkem je pak cosi, co lze pﬁi absenci notového zápisu snad nejv˘stiÏnûji popsat pﬁirovnáním k hlasitému ‰tûkotu.
(7) Alláh Hú, Alláh Haqq / Alláh Hú, Alláh Hajj / Alláh Hajj, Já Qajjúm.
Postupné, vÏdy dvanáctinásobné opakování uveden˘ch kombinací.
PasáÏ je zakonãena formulí: „BÛh nám postaãuje a je nejlep‰ím z ochráncÛ, nejlep‰í správce, a nejlep‰ím z pomáhajících. Není jiné moci
ani síly neÏ u Boha, Nejvy‰‰ího, Mocného.“
(8) Já Hú, Já Hú, Já Dá’im. Trojnásobné opakování.
(9) Alláh Já Hú, Já Dá’im. Jedenkrát.
(10) Já Dá’im. Tﬁikrát.
(11) Já Alláh. Jedenkrát.
(12) Halím (Shovívav˘), Hafíz (StráÏce), Latíf (Laskav˘), Ghaffár (Odpou‰tûjící), Sattár (Skr˘vající), Fattáh (Otevíraã), MudÏíb (Odpovídající),
Mu’iz (Posilující), Mu’ín (Pomáhající), Wadúd (Milující), Rahman
(Milosrdn˘), Rahím (Slitovn˘), Hannán (Starající se), Mannán (Dobroãinn˘), Dajján (Spravedliv˘), Subhán (Nádhern˘), Sultán (Nejvy‰‰í
vládce), Amán (Zabezpeãující), Alláh (BÛh). Uvedená BoÏí jména jsou
nejãastûji souãástí dhikru. Pokud je v‰ak ‰ajch patﬁiãnû inspirován,

66 Zájmeno „On“ má v tomto kontextu v˘znam „Ten Absolutní, Nepoznan˘“.
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mÛÏe do recitace zahrnout i dal‰í jména.67 PasáÏ je zakonãena formulí: „BÛh nám postaãuje a je nejlep‰ím z ochráncÛ, nejlep‰í správce,
a nejlep‰ím z pomáhajících. Není jiné moci ani síly neÏ u Boha, Nejvy‰‰ího, Mocného.“ Následuje formule: „BÛh se sv˘mi andûly Ïehná
Prorokovi, vy, kdo vûﬁíte, modlete se za nûho a zdravte s úctou.“
(13) Salawát (modlitby za Proroka). Desetinásobné opakování „Ó BoÏe,
se‰li poÏehnání a mír na Muhammada a Muhammadovu rodinu.“
(14) Pán modliteb. „Nejvzne‰enûj‰ímu ze v‰ech stvoﬁení, na‰emu mistru
Muhammadovi, nechÈ BÛh poÏehná a dá mu mír. Nejoblíbenûj‰ímu ze
v‰ech stvoﬁení, na‰emu mistru Muhammadovi, nechÈ BÛh poÏehná
a dá mu mír. Nejdokonalej‰ímu ze v‰ech stvoﬁení, na‰emu mistru Muhammadovi, nechÈ BÛh poÏehná a dá mu mír. PoÏehnání BoÏí, Jeho
andûlÛ, Jeho prorokÛ, Jeho poslÛ a v‰eho stvoﬁení Muhammadovi a jeho rodinû. NechÈ mír a milost BoÏí a Jeho poÏehnání spoãine na nûm
a na nich. NechÈ BÛh, PoÏehnan˘ a Nejvy‰‰í, je potû‰en kaÏd˘m z na‰ich mistrÛ, druhy poslÛ BoÏích, a ran˘mi mistry práva, a zboÏn˘mi
uãenci, a spravedliv˘mi svat˘mi, a na‰imi ‰ejchy nejvy‰‰í taríqy naq‰bandíja. NechÈ BÛh posvûtí jejich ãisté du‰e a osvûtluje jejich hroby.
NechÈ nám BÛh dopﬁeje totéÏ poÏehnání a odmûnu. Chvála Bohu, Pánu lidstva ve‰kerého, al-Fátiha.“
(15) Ihdá’ (Vûnování). Jedenkrát „Ó BoÏe, dej, aby hodnota toho, co jsme
ãetli, a svûtlo z toho, co jsme recitovali, mohly b˘t nabídnuty jako dar
du‰i na‰eho proroka Muhammada, a du‰ím prorokÛm, a svat˘m.
A zvlá‰tû imámovi taríqy a pﬁímluvãímu v‰eho stvoﬁeného, ChwádÏovi Bahá’uddínu an-Naq‰band al-Uwajsí al-Buchárí, a na‰emu ctihodnému uãiteli a mistru, sultánu svat˘ch, na‰emu ‰ejchu ’Abdulláhu
ad-Daghestánímu, a na‰emu pánu ‰ejchu Muhammadu Názimovi alHaqqánímu Mu’ajjad ad-Dín a v‰em na‰im mistrÛm a spravedliv˘m,
al-Fátiha.“
Závûr
Cílem této studie bylo pﬁedstavit ãtenáﬁi strukturu dhikru v pojetí souãasného islámského mystického ﬁádu naq‰bandíja haqqáníja a zároveÀ tento stûÏejní rituál zasadit do kontextu obecnû súfijské i úÏeji naq‰bandíjské
67 Souãástí uvedeného v˘ãtu jsou i jména, která nejsou obsaÏena v tradiãním, nejãastûji
uvádûném seznamu al-asmá’ al-husná, „krásn˘ch BoÏích jmen“. Viz napﬁíklad The
Encyclopaedia of Islam nebo Sheikh Muzaffar, Irshad, Wisdom of a Sufi Master, Warwick: Amity House 1988, 5-30. Pro ãesk˘ pﬁeklad tûchto 99 jmen viz Lubo‰ Kropáãek,
Duchovní cesty islámu, Praha: Vy‰ehrad 21998, 63. Vedle tohoto tradiãního seznamu
ov‰em existují i jiné, které obsahují i dal‰í jména. Jejich celkov˘ poãet pak mÛÏe pﬁesahovat onûch devadesát devût. To je i pﬁípad naq‰bandíje.
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tradice. Dhikr hraje v nauce taríqy naq‰bandíja haqqáníja zásadní roli,
autority ﬁádu se jí jako stûÏejnímu duchovnímu cviãení ãasto vûnují ve
sv˘ch textech ãi pﬁedná‰kách. Správnû provádûn˘ dhikr je povaÏován za
nezbytn˘ pﬁedpoklad náleÏitého osobnostního a duchovního rozvoje Ïáka
taríqy, zvlá‰tû spoleãn˘ dhikr pak má také dÛleÏitou sociální funkci, neboÈ
posiluje kolektivní identitu ãlenÛ ﬁádu. Pokud jde o duchovní techniky i samotn˘ obsah dhikru, nauka ani praxe haqqáníje nijak extrémnû nevyboãuje z ‰ir‰í súfijské tradice, která je sama o sobû dosti bohatá a mnohotvárná. Haqqáníja pﬁirozenû vyuÏívá tradiãní súfijskou terminologii spolu
s mnoh˘mi osvûdãen˘mi koncepty. Tato skuteãnost platí právû i v pﬁípadû
dhikru. Ten reprezentuje jednu z nejdÛleÏitûj‰ích povinností, které má vûﬁící vÛãi Bohu. âtenáﬁi byly pﬁedstaveny náleÏitosti správného zvládnutí
dhikru a byl podrobnû popsán spoleãn˘ dhikr v podobû formalizované autoritami ﬁádu. V praxi se v‰ak prÛbûh rituálu co do obsahu i formy mÛÏe
i v˘znamnû li‰it podle lokality, v níÏ probíhá.
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SUMMARY
Dhikr by Naqshbandiyya Haqqaniyya: Context and Structure of the Ritual
The Islamic mysticism or Sufism is a very diverse spiritual phenomenon. Dozens of orders (tariqas) and their branches exist in its not easily definable framework. In spite of certain common foundations and tendencies, tariqas often differ significantly in interpretations
of theological, philosophical and other concepts, in approaches to institutional aspects, in religious practice, in theoretical and practical aspects of related rituals, and so on. Such diversity encourages one to try to describe and analyze various manifestations of Sufism in
appropriate specific contexts. This article represents just such a contribution. It deals with
dhikr, a kind of prayer or meditation, in the context of both theory and practice of the contemporary successful tariqa Naqshbandiyya Haqqaniyya. The article consists of three main
parts. The first offers a brief introduction to dhikr as a traditional Sufi ritual; essential characteristics and some typologies are presented here. The second deals with dhikr in the general context of Naqshbandi tradition and in the particular context of one of the contemporary Naqshbandi branches, Haqqaniyya. Here the main features, principles and meanings of
Haqqani individual and congregational dhikr are presented. Finally, the specific structure of
Haqqani congregational dhikr is described in detail with various elements of its silent and
vocal parts.
Keywords: Islamic mysticism; Sufism; dhikr; Naqshbandiyya Haqqaniyya; ritual.
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