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6:125).* Rekl také. "Je to svetlo, které Nejvyš-
ší Buh vkládá do srdcí." Zeptali se: ,,Ajak se
pozná?" Nato pravil: "Tak, že [človek] odejde
z domu bláhovostí a vrací se do príbytku
večnosti." A jak také pravil ten, jemuž patrí
Boží mír a požehnání: "Buh, On je Vznešený,
stvoŕíl tvorstvo v temnote a pak mu venoval
néco ze svého svetla." K tomuto svetlu je tie-
ba smčŕovat své odkrývání. Vnčkterých pn-
padech toto svetlo tryská z hlubín Boží dob-
roty. Je treba je vyhlížet, jak o nem pravíl Mír
s ním [Muhammad]: "Za vašich dnu se Pánu
zalíbilo v laskavé pŕízní, Vyjdete jí vstŕíc!"
Smyslem tohoto vyprävéní je, abys vedel, že
pn hledání pravdy je tŕeba usilovat o doko-
nalost, jež vede tak daleko, až se žádá, co ne-
lze žádat. Prvotní pravdy není tŕeba hledat,
ty jsou pŕítomny [v mysli]. Hledá-li se to, co
je pŕítomno, pak se to ztratí a zmizí. Avšak
ten, kdo hledá nehledatelné, nemúže být ob-
viňován z nedbalosti pn hledání hledatel-
ného.

• Koŕen pojmu šarh v tomto koránském verši, k né-
muž smeruje uvedený dotaz Muhammadovi, vyjadru-
je v arabštiné "otevreníll

, "rozevfení" i "objasnení", "vy-
svetleni", "komentár'. Od téhož korene jsou odvozeny
i arabské termíny pro "anatomň" a "pitvu".
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o DRUZÍCH HLEDAČÚ

Když me Buh, On je Vznešený, svou mi-
lostí a svou nesmírnou dobrotou uzdravil
z této nemoci, roztŕídíl jsem si druhy hle-
daču (tálibín) do čtyf skupín:

1. scholastikové (mutakallimún), ti si ná-
rokují schopnost rozumového náhle du (ra'j)_

. a spekulativního úsudku;
2. esoterikové (bátiníja), ti tvrdí, že jsou

místŕi učitelské [zasvéceneckél doktríny
(ta'lím) a jsou s to citovat neomylného imá-
ma;*

3. filosofové (jalásifa), ti tvrdí, že pracují
s logíkou a dokazováním;

4. mystici (súfíjové), ti si osobují výsadu
Boží pŕítornností (al-hadra), prozŕení a od-
halení.

Rekl jsem si: Pravda neunikne témto
čtyŕem druhúm hledačň, neboť kráčejí po
cestách jejího hledání. Kdyby jim unikala,

• Jde o šíity, u Ohazzälího zejména ismá'íIitského
smeru, pro než vysokou autoritou [sou výroky ímämú,
tj. potornkú 'Alího a Fátimy.
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nebylo by nadéje, jak ji uchopit, bylo by
možno jen vrátit se k tradici a näpodobé
toho, co bylo opuštčno. Podmínkou by bylo,
že tradiční konformní napodobitel (muqal-
lid) by si musel uvédomít, že pouze napodo-
,buje, avšak takovým poznáním by se mu
rozbil pohár nápodoby. Je to lid nepochy-
bující, lid, který neumí sbírat a znovu spojo-
vat, leč tak, že by [stŕepy] byly roztaveny
ohném a pŕípravíl se z nich nový, jiný tovar.
Vydal jsem se tedy na pouť po tčchto ces-
tách, abych pŕezkoumal, co tyto skupiny
mají. Počal jsem scholastikou, pokračoval
po ceste filosofie, napotŕetí se pak obíral
vniti'nírni naukami a za čtvrté se vydal ces-
tou súííjň.

o cílech a výsledcích vedy kalám

Začal jsem scholastikou a podrobne ji
studoval. Četl jsem knihy od učencú v ní za-
vedených a sám jsem jich také podle své vôle
nékolík sepsal. Zjistil jsem, že je to veda ver-
ná svému účelu, nikoli však mému. Iejím
účelem je uchovat sunnitúm jejich, to jest
sunnitskou doktrínu a chránit ji pred kazy,
jež pfínäšejí novätoŕí (ahl al-bid'a). Buh, On
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je Vznešený a Velebený, predal svým véŕícím
[azykem svého Posla svou nauku, která je
pravdou o dobru jejich náboženství a jejich
sveta, jak byla podána v Koránu a v tradí-
cích. Potom Satan našeptal novátorňm veci
odporující sunnč, Rozhlašovali je a bývali by
svému lidu bezmála pokazili 'pravdivou
nauku. Tehdy dal Buh vznik skupine scho-
lastíkä a vyzval je, nechť pomohou sunné
racionálním kalámem, odhalujícím nánosy
lží, jimiž novätoŕí zanesli zdédénou sunnu.
Tak vznikla veda kalám a její lido Nčkteŕf
plnili, co jim svéŕíl Buh, a počínali si dobre
pri obrane sunny, bojovali za víru pŕíjatou
od Proroka a proti jejím zmenám. Pŕítom se
však opírali o argumenty prevzaté v duchu
ústupku od protívníkú: pŕejímalí je z tradi-
ce, nebo jako konsensus obce, nebo proste
s domnčnkou, že jde o pravý význam Koránu
a tradice. Včtšínou se omezovali na odhalo-
vání rozporu v názorech protívníkň a na úto-
ky na jejich závery plynoucí z jejich premis.
Tomu, kdo pŕipouští jen základní jistoty, to
bylo pramálo užitečné. Také v mém pŕípadé
kalám nepostačoval a nedokázal vyléčit ne-
moc, kterou jsem trpel.

Ano, když kalám vznikl, mnozí se do nej
zapojili a trval již delší čas, tehdy mutakalli-
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mové* pojali pŕání bránit sunnu také bädä-
ním o skutečnostech vecí a pustili se do
zkoumání substancí, akcídentň a jej ich zá-
konu. Protože pri tom však nešlo o vlastní
účel jejich vedy, jejich diskurs nedospel pn-
líš daleko. Vzhledem k rozdílnostem názoru
výsledek nepomohl rozptýlit bludné temno-
typlynoucí z rozdílu mezi lidmi. Nevylučuji,
že jiným než já se to mohlo podaŕít, a nepo-
chybuji ani, že mohlo jít o celou skupinu. Ale
[mohlo se tak stát] pouze za cenu slepé ná-
podoby v nékterých otázkách, které nepatŕí
kprvotním.

Snažím se vyprävčt svňj vlastní pŕíbéh
a nechci odporóvat tomu, kdo se scholastí-
kou mohl uzdravit. Uzdravující léky se liší
podIe rUzných nemocí. Kolikrát tentýž lék
jednomu prospeje a druhému uškodí!

* Mutakallimové se historicky označují teologové za-
bývající se racionální spekulativni teologií, kalá1llem.
Samo slovo kalám znamená v pävodním významu "ho-
vor", .dískurs'' a mutakallimovéjsou "hovofící" "dispu-
tující"; ve stredoveké Evropč byli označováni latin-
ským loquentes (in lege Maurorum).
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o výsledcích filosofie

Co jí lze vytknout a co nikoli, v čem se její
péstítel dopouští bezvérectví a v čem se bez-
vércem sice nestává, ale [hŕíšným] noväto-
rem ano? ~o vše filosofové pobrali z del lúh
pravdy, smísivše to s vlastním diskursem,
aby pak hlásali své falše spolu s pravdami?
Jak se stane, že se duše odtáhne od pravdy,
a jak odlišit ryzí pravdu od podvodu a klamu
v souboru jejich učení?

Když jsem skončil s vedou kalámu, pustil
jsem se do vedy filosofie (jalsafa). vedel jsem
s jistotou, že kazy ve vede neodhalí, kdo sám
nedosáhne nejzazší meze daného vedení,
takže se sám vyrovná jeho nejproslulejším
autoritám. Musí jít dokonce dál a pŕedčít je
a probádat zla a nebezpečí, jimiž se tito pes-
titelé vedy nezabývali. Jenom tak môže sku-
tečnč odhalit její kazy. Ale nevím o žádném
islámském učenci, který by takovémuto po-
stupu venoval pozornost a péči.

Knihy scholastíkň, kteŕí se ve svém kalámu
zabývali odpovedí íílosoíúm, obsahují jen
rozptýlené složité narážky, samy zjevnč roz-
porné a mylné, takže nedokáží pŕesvédčít ani
prňmérné rozumného človeka, natož pak
kohokoliv, kdo zvládl jemnosti ved. Byl jsem
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si védom, že odpovídat na nejaký myšlenko-
vý smer bez pŕedchozího studia a porozu-
mení by bylo stŕelbou naslepo. A tak jsem
spéchal prostudovat tuto vedu v jejích kni-
hách. Pročítal jsem je bez pomoci učitele. Za-
býval jsem se tímto studiem ve chvílích volna
mezi opravami studentských prací a výukou
náboženského práva. Mel jsem v té dobe
v Bagdádu na starosti výuku ili set poslucha-
ču. Buh, On je Vznešený, mi v téchto kradmo
posbíraných chvílích umožnil,porozumet za
ménč než dva roky nejzazším hlubinám je-
jich vedy [filosofie]. Když jsem téma zvládl,
pŕemýšlel jsem o nem dál [ešté asi rok. Vracel
jsem se, znovu je probíral a znovu pfezkou-
mával jeho hloubky a skrytá nebezpečí.
Nakonec jsem dokázal odkrýt klamy a zälud-
;osti onoho učení, a to zpňsobem, který mi
neponechával ani stín pochybnosti.

Vyslechni si nyní vyprávéní o nich a o vý-
sledcích jejich ved. Rozdelil jsem je na sku-
piny a jejich vedy na části. TIebaže jich je
mnoho druhu, všichni se vyznačují jedním
a tímtéž: bezvérectvím (kufr) a ateismem
(ilhád), pŕestože existuje velký rozdíl mezi
staršími skupinami a mladšími, či posled-
nímí, z hlediska blízkosti pravde či vzdále-
nosti od ní. '
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O druzích filosofu
a obsahu jejich spoleéneno bezvérectví,

Vez, že pri vší početnosti typu a rozmani-
tosti smeru se [filosofové] člení do tŕí sku- '
pin: na materialisty, naturalisty a teisty.

První skupina: materialisté (dahríjún). Ti
tvorí nej starší skupinu, popírají Stvoŕítele
a Uspoŕadatele, Vševédoucího a Všemohou-
cího, a tvrdí, že svet existuje a trvá sám od
sebe od večnosti, bez Stvoŕítele. [PodIe nich]
živočích vzniká ze spermatu a sperma zase
z živočícha, tak tomu bylo a tak tomu také
vždy bude. Isou to kacíŕí (zanádiqa).

Druhá skupina: naturalisté (tabtYjún). Ti
se nejvíce zasloužili o bádání o prírode
a o divech žívočíšného a rostlinného sveta.
Zašli nej dál ve výzkumech anatomie žívočíš-
ných organísmú, Poznali v ní divy stvorení
Božího, On je Vznešený, a díla Jeho moud-
rostí, což je pfimčlo uznat moudrého Stvori-
tele, znalého smyslu a účelu vecí. Nelze totiž
studovat anatomii apodivuhodné íungo-
vání organísmú, aniž si badatel uvedomí do-
konalost stavitele žívočíšného tela, zvläštč
pak lidského. Avšak tito badatelé pro hoj-
no st svých zkoumání prírody usoudílí, že
~ilný vliv na konstituci živočícha má rovno-
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váha šťáv.Propadli také domnčnce, že sama
rozumová síla človeka závisí na takovémto
ustrojení a zanikla by bez oné róvÍlOváhy.
A když zanikne, nepokládají za rozumné
počítat se vzkŕíšením.

Dospívají tedy k názoru, že duše umírá
a nevrací se k životu. Popírají onen svet, po-
pírají ráj a pekelný oheň, zmrtvýchvstání
a poslední soud. Nepočítají s odmenou za
dobré jednání, ani s trestem za neposluš-
nost. Zcela si popustili otéže a oddávají se
svým choutkám jako zvirata.'Také oni [sou
kacfŕí: neboť základem víry je víra v Boha
a v soudný den. Oni však, pŕestože verí
v Boha, On je Vznešený, a v Jeho atributy,
nevéŕí v poslední soud.

Tretí skupina: teisté (iláhíjún). Ti tvorí
novéjší skupinu, patril k nim napŕíklad Só-
kratés, učítel Platónúv, a platón je účitelem
Aristotelovým. Aristotelés jim uspoŕädal Io-
giku, systematizoval [filosofické] vedy, do-
vedl ke kvasu, co dŕfve nevykvasilo, a dovedl
ke zralosti, co sevjejich vedení jen slabe ozý-
valo. Všichni z nich horovali proti prvým
dvéma skupinám, materíalístňm a naturalis-
túm, odhalili jejich hanebné bludy, a tak
uspoŕílí tuto práci druhým ...Buh tak ušetril
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véfícf nutnosti boje, když se [filosofové]
sami navzájem potírali.

Aristotelés pak obsáhle odpovédél Plató-
novi a Sókratovi i dŕívčjším teístúm, aby se
od nich ode všech oddélíl, pŕestože stop je-
jich bezvérectví a novotáŕství se zcela zbavit
nedokázal. Je treba je prohlásit za bezvérce

Jtakfíruhum) a kaceŕovat islámské rádoby fi-
losofy (mutafalsifa), kteŕí je následují, jako
jsou Ibn Síná, al-Fárábí a další. Fakticky ni-
kdo z rádo by íilosofú [k nám] nepfínesl aris-
totelské nauky tolik jako tito dva mužové.

Nic z toho, co pŕíneslí jiní, není prosté
nejasností a pomíšenin, jež matou srdce
bádajícího čtenáŕe svou takŕka nesrozumi-
telností. Jak múže človek pŕíjmout nebo od-
mítnout, čemu nerozumí? Celý soubor toho,
co je podle našeho soudu skutečnč aristotel-
ská fílosofíe, tak jak ji prevzali Ibn Síná
a al-Fárábí, sestává ze tŕf částí:

l - část, již je treba kaceŕovat jako bezvč-
rectví, .

2 - čäst, která si zasluhuje být nazvána
novotáŕstvím (at-tabdfbihi),

3 - čast, kterou není nutné zásadne od-
mítnoút.

Vysvétlíme podrobnéjí.

f.
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o částech filosofických ved

Včz, že jejich vedy se vzhledem k našemu
účelu člení na šest částí: matematiku, logiku,
pŕírodní vedy, metafyziku (iláhíja)*, politiku
a etiku.

l. Matematika Zabývá se aritmetikou,
geometrií a stavbou kosmu a nikterak, ani
negatívné ani pozítívné, se nedotýká nábo-
ženských otázek. Zabývá se dokazovanými
skutečnostmi (axiomy), které, jsou-li po-
znány apochopeny, nemohou již být zpo-
chybňovány. Vyvstávají v ní však dve rizika:

První riziko tkví v tom, že kdo se matema-
tice venuje, je ohromen její presnosti a silou
jejích dúkazú. Pŕenáší pak toto vysoké oce-
není na všechny filosofické disciplíny v do-
mnení, že všechny [sou stejné jasné a pevne
opŕené o dňkazy jako matematika. A když by
snad zaslechl, že se matematíkúm vyčíta ka-
žení víry, negativní postoje a nedodržování

• Iláhfja, doslova ••bádání o otázkách božství";
M. Abulaylah pfekládá do angličtiny jako ••metafyzi-
ka", egyptský arabsko-francouzsko-anglický fi]~sofic-
ký slovník (Murád Wahba, Júsuf Karam, Júsuf Salála,
Dár ath-thaqáfa, 1971) klade tuto součást podIe Ibn
Síny do kontextu ••první filo sofie" a pŕeklädä ji jako
"teodiceall

•
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Božího zákona, odvrhne pravdy, které dfíve
čiste koníormné prijal, a ŕekne: "Má-li nábo-
ženství pravdu, jak by mohlo vymizet u lidí
takto presných ve své vede?" A jestliže se
obecne hovoff o jejich nedostatku zbožnosti
a o bezvérectví, pak pravda musí znamen at
odmítnutí a popŕení' náboženství. Kolik jen
lidí zbloudilo z pravdy pro takovéto reči, jen
pro ne! Lze jim odvétít, že odborník v urči-
tém oboru nemusí být nutne odborníkem ve
všem; kdo dobre zná prävní včdu (fiqh) a ka-
lám, nemusí pfece ovládat medicínu, ani zas
ten, kdo se nevyzná v metafyzice, nemusí být
nevzdelaný v gramatice. Každý obor má své
odborníky a vynikající znalce, kteŕí [sou pri-
tom prosťáčky a nevédomcí v jiných oblas-
tech. Matematika se už od svých prvních •
znalcú zakládala na dúkazech, zatímco teo-
logický diskurs stavél na spekulacích. Ví to
jen ten, kdo se sám pustil do experimentu
a zkoumání. Bohužel takovéto úvahy unika-
jí lidem, jejichž víru tvoŕí jen konformita
s tradicí, a ty pak náruživost, marnivá touha
a chuť vypadat moudŕe žene až k naléhavým
tvrzením, že oni schvalují a ovládají všechny
[filosofické] vedy.

Toje velké riziko, pred nímž je treba varo-
vat každého, kdo se pouští do téchto ved.
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Pŕestože [matematika] nesouvisí s näbožen-
stvím, tvoŕí základ dalších ved a zakládá rizi-
ko nákazy jejich zlými stránkami apoklesky.
Jen málokteŕí, kdo se do nich pustí, uniknou
nebezpečí ztráty víry a uchrání se ztráty bo-
habojnosti.

Druhé riziko vzniká u človeka pŕätelského
k islámu, avšak nevédomého. Ten se totiž do-
mnívá, že náboženství je treba podporovat
popŕením všeho jiného vedení, odmítá tedy
všechny vedy, tvrdí, že je nezná, a jde až tak
daleko, že zavrhuje vedecká vysvetlení
zatmení Slunce a Mčsíce, ponévadž prý
odporují božskému rádu. Když se to do-
slechne nčkdo další, kdo ví, že vec je dokäzä-
na pádným dňkazem, nepropadne pochy-
bám o tomto dňkazu, ale usoudí, že se islám
zakládá na nevedomosti a popírání dňkazň.
Vzroste tak jeho láska k íílosoííí a nenávist
k islámu. A tak náboženství trpí neblahou
škodu ze strany téch, kdož se domnívajfže
islámu prospeje popírání ved, zatímco bož-
ský rád (aš-šar') se k tčmto včdám ani nestaví
odmítavé, ani je nepotvrzuje, a v nich sa-
mých není nic, co by odporovalo nábožen-
ským postojňm. Prorok Muhammad - aťmu
Buh žehná a dá mu mír - pravil: "Slunce
a Mčsíc [sou dva z divil Božích - chvála Mu! -
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nezatmívají se, když nékdo umírá nebo se
rodí. Když spatŕíte zatmení, hleďte si pŕípo-
menout jméno Boží - On je Vznešený - a po-
modlit se." V tčchto slovech nic nenabädä
k popŕení aritmetiky propočítávající pohyb
Slunce a Mčsíce a specífícky jejich kon-
junkce nebo opozice. A co se týče výroku
[Prorokova], mír s ním: "Když se Buh sám
nččemu zjevuje, pokorne se mu to podrobí",
tento doplnék se nenalézá v pňvodních, pro-
véŕených sbírkách hadíthil. Takové jsou tedy
soudy matematiky a jejich rizika.

2. Logika Nemá v sobč nic, co by popí-
ralo nebo potvrzovalo náboženství. Zabývá
se zkoumáním zpňsobú dokazování, sylo-
gismy, premisami dňkazú a zpňsoby jejich
spojoväní, jakož i podmínkami správnosti
defíníce a zpúsobu její formulace. Logika se

~ zajímá pouze o pojem a cestu k nemu vidí
v definíci a pak v potvrzení pravdivosti po-
znatku dňkazem. Není v tom nic, co by bylo
treba odmítat. Logikou se ostatne zabývali
již spekulativní teologové (mutakallimún)
a zájemci o rozumové dokazování. Logikové
se od nich líší pouze svým slovníkem, užíva-
nými termíny a hojnéjším využíváním deíí-
nic a klasifikací. Uveďme pŕíklad jejich dís-
kursu: "Jestliže platí, že každé A se rovná B,
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vyplývá z toho, že nékteré B je také A. Jestli-
že tedy platí, že každý človek je živočich,
tedy nčkteŕí živočichové jsou lidé." Toto mají
na mysli, když ŕíkají, že univerzální pravda
zrcadlí pravdu částečnou. Jaká je tu spojitost
mezi takovouto logíkou a úlohou näbožen-
ství, jež by nás nutila logiku odmítnout a od-
soudit? Jestliže bude odmítnuta, pak z jejího
popŕení logíkové vyvodí nedobré závery jed-
nak o rozumu odmítajícího, jednak o jeho
náboženství, na nčmž podle svého tvrzení
své odmítání staví.

Ano, v této vede je cosi nespravedlivého. _
Logikové se snaží hromadit pro své dňkazy
podmínky, o nichž védí, že dají vznik plné,
nezpochybnitelné [ístoté. Když však dospéjí
k náboženským otázkám, takovýmto pod-
mínkám nemohou dostát. A tak zjednodu-
šují, a to až do krajností. Kdo obdivuje lo-
giku a pokládá ji za jasnou, domnívá se, že
bezvérecké teze prenesené [od fílosoíú] se
opírají otakovéto solidní dňkazy a rychle
sám speje k bezvérectví, dŕíve než se dopra-
cuje k védäm o vécech božských. Takové je .
riziko, jež nalezneme i zde.

3. P:i'írodní vedy Bádají o nebeském
svete a hvézdäch, jakož i o jednotlivých lät-
kách pod nimi, jako [sou voda, vzduch,
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zeme, oheň a organická telesa, jako žívočí-
chové, rostliny a minerály, a zkoumají, jak se
mení, p:i'etváfejí a mísí. Podobajf se tak lé-
ka:i'skýmbádáním o tele človeka, o jeho hlav-
ních a pomocných orgánech a o príčinách
míšení šťáv.A tak jako k otázkám nábožen-
ství nepatrí popírat lékaŕskou vedu, nejde
mu ani o popírání této vedy kromé určitých
otázek, které jsme uvedli v knize "Vyvrácení
fílosofň= (Taháfut al-falásifa). Tam je uve-
deno, kde je tŕeba nesouhlasit a pečlívé pro-
mýšlet, aby se rozlíšílo, která tvrzení má
stihnout tento nesouhlas. V základu všech
pŕírodních ved stojí potreba včdét, že príro-
da je podŕízena Bohu, On je Vznešený. Ne-
pňsobí samostatne, nýbrž je využívána svým
Tvúrcem, Slunce, Mésíc, hvézdy it pfuozená
jsoucna jsou podŕízena Jeho príkazu, nic
nernúže nic čínít samo o sobč a ze sebe.

4. O včcech božských (AI-Iláhíját) - meta-
fyzika, teodicea zde nalézáme [ze strany
fílosoíúj nejvíce chyb. Protože nedokážf po-
stupovat verne cestou dňkazú, [aké si v du-
chu logiky určili za podmínky, rozcházejí se
hojne mezi sebou navzájem. Aristotelés se
tu svým učením velmi blfží naukám ísläm-
ských učencú, jak je predávají al-Fárábí a Ibn
Síná. Avšak soubor jejich omylu dosahuje
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v základe počtu dvaceti. z nich je tŕeba od-
soudit tŕí jako heretické bezvérectví a sedm-
náct označit za nežádoucí novotáŕství, Abych
vyvrátil jejich učení v téchto dvaceti otáz-
kách, sepsal jsem knihu "Vyvrácení íílosofú".

TIi otázky, v nichž se muslimští filosofové
dopustili závažných pochybení, zahrnují
tyto jejich výroky:

l) [Tvrdí, že v den posledního souduJ
tela nebudou shromäždéna, a odménény či
potrestány budou pouze duše, takže tresty
budou jenom duchovní, nikoli telesné. Mají
pravdu, když hovorí o duchovní stránce, ta je
také jistá, ale lžou, když popírají stránku te-
lesnou, a když tak hovorí, dopouštéjí se bez-
vérectví vňči zjevenému právu (šan~a).

2) Patrí sem také jejich výrok: Buh, On je
Vznešený, zná obecné (universalia, kullíját),
nikoli však jednotliviny (panieularia, džu'Z'í-
ját). To je opet holé bezvérectví (kufr). Pravda
je taková, že On 'Zná nepo'Znatelné a neunikne
mu ani váha 'Zrnka praehu na ne~esíeh a na 'Zemi
(súra 34:3). ,

3) A také jejich výrok o preexistenci
a večnosti sveta: v nic takového nikdy žádný
muslim neveru.

Dáh: [sou pak otázky, jako popírání Bo-
žích atríbutň či tvrzení fílosofú, že Buh zná
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a ví svou vlastní bytností a nikoli vedením,
jež k ní pŕístupu]e navíc, a podobné ideje.
Jejich učení se v tčchto včcech podobá na-
ukám mu'ta'Zilitu. Mu'ta'Zilu nícméné není
kvúlí podobným myšlenkám treba kaceŕo-
vat. V knize "Kritérium rozlišení mezi íslä-
mem a herezí" (Fajsal at-tafriqa bajna 'l-islám
wa 'z-zandaqa; jsme ukázali, jak nedobré je
kvapne odsuzovat jako herezi všechno, co se
odlišuje od vlastního učení.

5. Politologie Politika se ve všem svém
diskursu zabývá ŕízením svetských záleži-
tostí a autoritou vládcu. Její principy však
byly pŕevzaty z knih 'Božích, On je Vznešený,
seslaných prorokňm, a z maxim predaných
dávnými proroky.

6. Etika Veškerý diskurs fílosofä o etice
se zabývá studiem vlastností duše a jejích .
mravň, uvádí jejich kategorie a druhy i zpň-
sob, jak je kultivovat a úsilím usmérňovat,
Pŕebírají tu z diskursu súfíjú, což jsou zbož-
ní mužové, horlívé oddaní trvalému pŕípo-
mínání (dhikr) jména Božího, On je Vzneše-
ný. Zápasí proti náruživo stem a usilují
o vzestup na ceste k Bohu, On je Vznešený,
pričemž si odpírají slasti tohoto sveta.
V jejich duchovních stavech se jim odkryly
dobré mravy duše i její vady a rizika jejího
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púsobení; to vše upŕímné vyložili. Fílosofo-
vé to od nich prevzali a srnísili s vlastní rečí,
aby tak v té sme si šíŕílí své omyly. V jejich
vlastní dobe, ba vlastne vždy a v každé dobe,
existovala a existuje skupina zbožných, bez
níchž BUh, On je Vznešený, svet neponechá-
vá, a ti [sou pílfŕí Zeme. Iejích požehnáním
(baraka) sestupuje k pozemštanúm milosr-
denství, jak se praví ve výroku [Prorokovčl.,
ať mu BUh žehná a dá mu mír: skrze né pfi-
chází déšť a skrze né pfichází obiiva. Takovíby-
li lidé z jeskyné.* Ti žili v dávných časech, jak
praví Korán. Ze smíšení prorocké reči s rečí
súfíju [jakého se dopouštéjí filosofové] ve
svých knihách vyvstávají dve rizika: riziko
pro toho, kdo pŕíjímä jejich učení, a riziko
pro toho, kdo je odmítá.

A) Kdo odrnítá fílosofíí, vystavuje se vel-
kému nebezpečí Nékteŕí lidé slabšího du-
-cha soudílí, že všechnu reč zapsanou v jejich
knihách, a tedy pomfšenou s falešnými tvrze-
ními, je treba ignorovat, nebrat v úvahu, ba
ve všem, co uvádí, odrnítat. [Soudili tak p,ro-
w,že mnohé myšlenky] slyšeli poprvé práve

• Lidé z [eskyné (ashábu al-kahf): legendu o sedmí
'kresťanských mladících z Efesu, které pro jejich víru
pronásledoval cfsaŕ Decius, avšak BUh je ochránil spící
v jeskyni po dobu 196 let, pŕípomfná Korán ve velmi
oblibené 18. súie.
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od nich [fílosofú] a jejich slabým myslím se
pŕedem zdalo, že reč je falešná, protože kdo
tak mluví, je bludar. Je to stejné, jako když
napadnete kresťana za to, že Oká: "Neníboha
kromč Boha a 'Ísá je posel Boží", a kritik to
odrnítne slovy: "Toje reč kŕestanú", *

Pokládá pŕítom sám kresťana pro tento vý-
rok za bezvérce (káfir), zatímco by se mel za-
méŕít na kŕestanovo popírání prorockého po-
slání Muhammadova, ať mu BUh žehná a dá
mu mír! Je-li kdo bezvércem jenom pro to, co
popírá, nemej by být kriticky napadán pro
nic jiného, než co popírá, když jde o veci prav-
divé, jako zde "kresťan Oká, co je pravdivé.
Takový je ale už zvyk lidí slabého rozumu, ti
poznávají pravdu jen podle mužú [kteŕí ji
pronášejí] a nikoli muže podle pravdy. Na-
opak rozumný muž se ŕídí radou pána ro-
zumných Alího (ibn Abí Tálib)**, ať v nem
Buh nalezne zalíbení, když ŕekl: "Nem;čuj
pravdu podle mužú, nýbrž nejprve rozpoznej .
pravdu, a pak poznáš, kdo je pravdoniluvný."
• z hledíska islámu je to [isté neobvyklá modifikace'
šahády, formálne však vyznání správné: 'Ísá, tj. JežÍŠ,
platí podIe muslimské víry skutečnč za posla Božího,
neboť pam mezi proroky, kteŕí svému lidu pŕíneslí
Písmo, v Iežfšovč prípade indžl1, tj. evangelium.
•• Ali ibn Abí Tálib, bratranec a zeť Prerokúv, Je
pŕedmétem zvláštni úcty šfitú. .
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. Znalý a rozumný pozná, kde je pravda, a pak
zkoumá jednotlivé výroky. Iestlíže pozná vý-
rok pravdivý, pŕíjme jej, bez ohledu na to, zda
ten, kdo ho pronesl, je bludaŕ, nebo muž
pravdomluvný. Ba možná se i vynasnaží vytč-
žit pravdu z výroku lidí bloudících, neboť ví,
že zrnka zlata jsou skryta v písku a že zkušený
srnénárník bez obav vsune ruku do padélate-
lova mčšce a mezi falešnými mincemi vybere
ryzí zlato, neboť dňvčŕu]e své bystrosti. Od
jednání s padélatelem se však musí zdržovat
venkovan bez smčnämícké zkušenosti, tak
jako se na morský breh nemá vydávat pošetí-
lee, ale pouze zkušený plavec, a jako se brání
chlapci, aby se dotýkal hada, zatímco obratný
krotitel toto múže.

Pozor však! Vétšína lidí si o sobé myslí, že
[sou zdatní, dovední a zúplna rozumní, tak-
že dokonale rozliší pravdu od lži a správné
vedení (hudá) od bloudční (dalála). Bylo by
proto lepší, kdyby to bylo možné, zavŕít dve-
re a zakázat všem číst knihy bloudících, aby
tak nepropadli druhému nebezpečí, o nčmž
dále pohovoŕíme [tj. plnému pfijetí Iíloso-

. fie], když už uniknou nebezpečí jejího od-:
mítání, jak zde líčíme.

Nékterá slova v našich spisech o tajem-
stvích náboženských ved se setkala s nesou-
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hlasnými projevy nčkolíka lidí, [ejíchž duše
se v téchto vedách dostatečné neutvrdíly
a neotevŕely se jim do potrebné míry prozí-
ravosti. Tvrdílí pak, že tato slova byla prý
pfevzata od dávných Iílosofú, pŕestože jde
o produkty [mé vlastní] mysli - i když se sto-
py rôzných kopyt mohou zajisté podobat -
a nčkterä z tčch slov lze nalézt ve svatých
texte ch. Vétšína pak čerpá své významy
z knih súfíjU. Avšak i kdyby se naše slova' na-
šla práve jen v knihách [dávných fílosofú],
proč je zavrhovat a odmítat, [de-lí o reč samu
o sobč rozumnou, podepŕenou dúkazy a ne-
odporující Knize a sunnčŕ Kdybychom ote-
vŕelí takovéto dvere a začali odmítat jakou-
koli pravdu, kterou dŕfve vyslovil bloudivý
autor, museli bychom odmítnout celou radu
výroku zahrnujících í nékteré koránské ver-
še a zprávy o Prorokovi a vyprävéní o pred-
cích (salaf) a slova mudrcň a súííjú. Tfebas
jen proto, že je citoval autor v listech Bratr-
stva čistoty* a jejich užitím se snažil pňsobít

• Bratrstvo čistoty (Ichwán as-safá'), učené společen-
stvo s utajovaným členstvím, púsobící v 10. století
v irácké Basŕe. Jejich hlavním dílem je encyklopedický
sou bor 53 traktátň (rasá'il), které podávají výklad sveta
v duchu esoterických nauk ismá'fl{je se silným pythago-
rejským dúrazem na symboliku čísel.

(39)



na Wupáky. Jde o to, že šíŕítelé bludu si od
nás pújčují pravdivé myšlenky a vkládají je
do svých knih.

To nej menší, co múžeme vyžadovat od
vzdélance, je schopnost odlišit se od neve-
domého prosťáčka. Med si nezkazí chuť,
octne-li se v baňce lazebníka pouštéjícího
žilou, a vzdélanec ví, že med se nezmení jen
podle nádoby. U prostého človeka však pri-
rozené vzbudí nechuť skutečnost, že baňka
byla vyrob ena proto, abynabírala krev, jež se
pokládá za nečístou, a domnívá se, že je

. nečistou práve proto, že je v baňce. Neví, že
krev je nečistá sama osobe, nikoli pňsobe-
ním baňky. U medu tomu tak není a nádo-
bou se neznečístí, pŕestože mnoho lidí
upadá do takovéhoto omylu. Iestlíže se ne-
jaký výrok pripíše osobe, které si oni váží,
pak jej pŕíjmou, i kdyby byllživý. A naopak,
je-li pŕípísovän nékomu, o némž nesmýšlejí
dobre, pak ho odmítnou, i kdyby byl pravdi-
vý.~í tedy pravdu podIe mužň a nikoli
muže podIe pravdy. To je naprosté zbloudé-
ní! A tolik tedy o nebezpečí, jaké predstavu-
je odmítání filosofie.
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B) Druhým nebezpečím je pfíjímat filo-
som Kdo se pustí do studia knih [íílosoíú],
jako jsou listy Bratrstva čistoty a [iné, shledä,
že svou reč promísílí s výroky prorokú a slovy
súfíju, a tak v nich možná najde zalíbení
a prijme je s dobrým úmyslem. Pŕíjímä tak
v té smčsí i jejich bludy na základe toho, co se
mu zalíbilo; pŕestože je tam vsunuta faleš.

Vzhledem k tomuto nebezpečí je treba
zakázat četbu jejich knih pro jejich nebez-
pečnost a proradnost. Tak jako je treba chrá-
nit neplavce, aby nesklouzl z brehu do vody,
je treba chránit líd pred četbou tčchto knih.
A tak jako je treba chránit deti, aby se nedo-
týkaly hadň, je treba chránit se pred naslou-
cháním tak pomíchaným slovňm. Krotitel
hadň by si s plazy nemél pohrávat pred svým
synkem, který by si' mohl myslet, že je jako
on, a chtél by ho napodobit. Mel by naopak
synka varovat. A skutečný vzdélanec by si
mel počínat stejné,

Dokonale zkušený krotitel uchopí hada
a rozliší jed a protijed; odsaje protijed ze
žláz a zneškodní jed, zatímco protijed neod-
mítne darovat nikomu, kdo by jej potrebo-
val. Stejnč tak šikovný sménärník prohledä
mešec padélatele a oddelí ryzí zlato od pa-
délkň; a ani on neodmítne zlato tomu, kdo
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o ne požädä. Totéž platí pr.o vzdélance.
A [s nabytou zkušeností, že] ten, kdo potŕe-
buje protijed, cítík nemu odpor, nebot ví, že
byl vytažen z hada plného jedu, a že chuďa-
soví, dohnanému k prosbé o zlato a nedúvč-
ŕívému k mešci padélatele, je tŕeba vysvčtlít,
jak si môže uškodít svou nezkušeností, jež
mu brání dosähnout užitku, dospfvärne
k obecnému poznatku, že blízké sousedství
íalešného a dobrého nemení dobré ve fa-
lešné, ani falešné v dobré. Stejnč je tomu
s blízkostí pravdy a bludu: neučiní z pravdy
lež, ani ze lži pravdu.

A to je vše, co jsme si pŕälí uvést o rizikách
a zlu fílosofíe.

o učitelské doktríné (ta'lím) a nebezpečíeh,
která z ní plynou

Když jsem probral filosofíí, její výsledky,
chápání a klamy, shledal jsem, jak neuspo-
kojívé neúplná je to veda, nebot rozum není
natolík sobéstačný, aby postíhl .všechny
požadavky a vyŕešíl všechny složíté problé-
my. Tehdy se již objevílí Wasatelé doktríny
(ta'lím, ta'límíja), kteŕí mili mezi lidem své
feči o .tom. že poznaní lze dosähnout pr.o-
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stŕedníctvím neomylného imáma, učitele
pravdy. A tak me napadlo prostudovat, co
.O nem ŕíkajf a jaké }ípy mají ve svém toulcí.
Shodou okolností mi tehdy práve došel pn-
kaz od jeho Výsostí chalífy, abych sepsal
knihu odhalující pravdu o jejich näzorovém
smeru. 'Io jsem nemohl odmítnout, takže
k mému vlastnímu vnítŕnímu podnčtu se tu
navíc pŕídružíl [ešté další, vnéjší, Začal jsem
tedy shromažďovat jejich spisy a texty. Už
dŕíve jsem získal nékteré výroky z jejich roz-
prav z poslední doby, které se Iíšíly od názo-
rú starších pŕedstavítelň této sekty, Posbíral
jsem takovéto texty 'ct pečlívé si je uspoŕädal,
kriticky je porovnal a vypracoval na ne od-
povčď, a to v té míŕe, že nékteŕí z lidí pravdy
(ahl al-haqq) mi až vyčetlí, že o nich hovorím
pŕílíš pŕíznívé. Reklí: "Vždyť ty pracuješ pro
ne! Bez tvé kritické pomoci a bez tvého
uspoŕädání by oni sami nedokázali roz-
poznat, jak plynou jejich vlastní myšlen-
ky." Ta výčitka nebyla neopodstatnčnä.
Když Ahmad ibn Hanbal* káral al-Hárithe

• Ahmad ibn Hanba! (780-855) zakladatel pŕísného
teologického a právního smeru, nazvaného jeho jmé-
nem (hanbalovský), Odmítal racionální teologické vý-
klady mu'tazily ve jménu dôsledné a doslovné koránské
ortodoxie.
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