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Zijára: Kult mrtv˘ch 
a náv‰tûva hrobÛ v salafitském islámu

OND¤EJ BERÁNEK – PAVEL ËUPEK

V urãit˘ch ãástech souãasného islámského svûta pfievládá mezi bûÏn˘mi
vûfiícími znaãná nejistota ohlednû toho, jak se fiádnû chovat na hfibitovech
a v blízkosti hrobÛ. Pramení z obav, hojnû podporovan˘ch salafitsk˘mi du-
chovními, aby se jejich chování nedalo vykládat jako modlosluÏebnictví.
Tento stav vedl v nejednom pfiípadû aÏ k niãení hrobÛ. Názornû to doklá-
dá rozsah, v jakém nûktefií islám‰tí duchovní (ulamá’) manipulují sm˘‰le-
ním vûfiících, ktefií cítí potfiebu náboÏenského vedení v mnoha aspektech
v‰edního Ïivota. Proã vlastnû hraje náv‰tûva hrobÛ tak v˘znamnou roli
v salafitském islámu, jak rÛznû byla a je interpretována a co vede nûkteré
islámské duchovní k zarputilosti v tûchto vûcech?

Vedle hadÏdÏe, pouti do Mekky povinné pro kaÏdého muslima, zná is-
lám rovnûÏ koncept oznaãovan˘ jako zijára.1 Slovo v doslovném pfiekladu
z arab‰tiny znamená „náv‰tûva“. Zahrnuje v ‰ir‰ím smyslu náv‰tûvu uctí-
van˘ch míst jako hrobÛ a hrobek svûtcÛ, stromÛ, studní, kamenÛ ãi jeskyÀ.
V uÏ‰ím smyslu tento v˘raz oznaãuje pouze náv‰tûvu hrobÛ (zijárat al-qu-
búr). TfiebaÏe se jedná o roz‰ífien˘ lidov˘ kult, neopírá se o autoritu Korá-
nu. Tato praxe je ale obsahem ãásti prorock˘ch tradic, tzv. hadíthÛ. Hadí-
thy, které mají stejnû jako Korán normativní povahu, v‰ak na rozdíl od nûj
pfiipou‰tûjí kritick˘ pohled. Nûktefií muslim‰tí uãenci proto odmítli auten-
ticitu nûkter˘ch z nich, v˘znam dal‰ích byl zase rÛznû vykládán. Nábo-
Ïenské rituály a praktiky spojené se zijárou v mnoha pfiípadech vedly ke
sporÛm s ulamá’, ktefií náv‰tûvu hrobÛ právû pro její propojenost s lidov˘-
mi a „heretick˘mi“ kulty zavrhovali a snaÏili se jí vtisknout „ortodoxní“
ráz. Îivé debaty a spory ohlednû rÛzn˘ch otázek spjat˘ch s hroby se obje-
vily jiÏ velmi záhy po vzniku islámu. K hlavním sporn˘m bodÛm patfiily
zejména: pfiípustnost stavby dómÛ nad hroby, Ïenské náv‰tûvy hrobÛ, druh
prÛpovídek nad hroby, Ïádání mrtv˘ch o pomoc ãi pfiímluvu u Boha, do-
t˘kání se hrobÛ a pfiípustná v˘‰ka náhrobního kamene tak, aby se nestal
modlou.

1 Pro analogick˘ fenomén v kontextu judaismu viz Daniel Bou‰ek, Îidovská pouÈ a pout-
ní místa na Blízkém v˘chodû v hebrejské cestopisné literatufie 12.-16. století, Praha: Ka-
rolinum 2008.
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