
ROZHODNÉ POJEDNÁNÍ O VZTAHU NÁBožENSTVÍ A FILOSOFlE

slovo zrejme používá namísto organizačních principú, které
označují jednotlivé kroky jeho argumentace. O terminech hik-
ma a šan'a či šar' je pojednáno jinde. Doslovný (a bohužel
trochu téžkopádný) prevod názvu knihy by tedy byl ,,Kniha
rozhodného posouzení výroku (prípadné: Kniha rozhodného
pojednání) a určeni vztahu mezi Zákonem a moudrostíŕ.!" Ve
svém prekladu se držím v západních jazycích pŕece jen vži-
téjšího označení Rozhodné pojednáni s dodatkem o vztahu ná-
boženstvi afilosofie.

Ibn Rušd - Rozhodné pojednání
o vztahu náboženstvi afilosofie

Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného. BUh žehnej Muham-
madovi a jeho rodine a dej jim mír. Právník, imám, soudce
a jedinečný náboženský učenecAbu 'l-Walíd Muhammad ibn
Ahmad ibn Rušd praví: Bohu budiž všechna chvála a požehnání
Muhammadovi, jeho vyvolenému služebníku a poslu.

Cílem této rozpravy je z hlediska islámského práva dňkladné
prozkoumat, zda náboženský Zákon (GŠ-šar') povoluje, zapoví-
dá, či pŕikazuje - ať už jako doporučení, nebo povinnost - studi-
um (nazar) 125 filosofie ifalsafa)126 a logiky ('ulúm al-manuqvr"

124 Srv, A. Ghannouchi, ,,Distinction et relation des discours philo-
sopbique et religieux chez Ibn Rushd: FasZ al maqal ou la double vé-
rité", in R. G. Khoury (ed.), Averroes (1126- J198) oder, der Triumph
des Rationalismus (Heidelberg: Winter, 2002),139-145, či R. C. Tay-
lor, ,,Ibn RushdIAverroes and ,Islamic' Rationalism", Medieval En-
counters 15 (2009),225-235.

123 VIz výklad klíčových pojmu.
126 Filosofii Ibn Rušd, stejné jako jeho arabští pŕedchňdci, pojímal jako

demonstrativní vedu, a ne v modernún, spekulativrúm významu. Jejím
cílem je dosažení znalosti reality, jež je na základe aristotelských pod-
mínek prúkazná, to znamená, že její závery jsou pros1fednictvím bez-
chybné logiky vyvozeny z nepochybných premis. S ostatnimi včdamí ji
také spojuje autoritativníjméno hikma (moudrost, ŕec, sophia, lat. sapi-
entia) - tedy Aristotelova "první fílosofie", metafyzika, jež vrcholí po-
znáním nejvyššího dobra, tj.Boba Toto označeníje také V Rozhodném
pojednání mnohem častšji užíváno. Toto pojetí filosofie je klíčové pro
pochopení Ibn Rušdova argumentačního stylu ijeho záveru.

127 Ibn Rušd vétšínu svých spisň uvádél tímto - ve srovnání s al-Fárábím
či Ibn Tufajlem - pomerne stručným zpúsobem ,,naším cílem je ...",
Tento zvyk pŕejal zrejme z aristotelské a novoplatónské tradíce. Sved-
čí to mimo jiné i o tom, že jeho spisy nemély primárne filosofický
nádech. K funkci úvodu obecne v arabské literatuŕe srv. rovnéž
P. Freimark, Das Vorwort als literarische Form in der arabischen
Literatur (Ph.D. Diss., Miinster, 1967), či specificky na pŕíkladu filo-
sofň S. Harvey, "The Author's Introduction as a Key to Understanding
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- l - To, že Zákon vyzývá k rozumovému uvažování o všemjsou-
~ím a vyžaduje jeho poznávání skrze rozum, je patrné z néko-
lika veršň Boží Knihy jako napŕíklad: "Vy, kdož nadáni jste
prozíravostí, rozvažujte!"!" Zde je textové jednoznačne zakot-
vena povinnost užívat rozumové odvozování (qijás 'aqlí), nebo
odvo~ování r~zumové spolu s právním (šar 'í). Dalšfm pŕíkla-
demje Jeho vyrok: "Což neuvažovali o království nebes a zeme
a o tom, co BUh stvoril z vecí'ľ'l34 Tento text jednoznačne vybízí
k úv~ o všem jsoucím. BUh také učil, že ten, pro koho
stanovil toto poznání a koho jím poctil, byl Abrahám, mír
s ním, a Vznešený pravil: ,,A. takto jsme ukázali Abrahámovi
králov~t:! nebeská i pozemská, .."13S BUh rovnéž pravil: "Což
neuvazuji o tom, jak stvoŕeni byli velbloudi, jak nebesa byla
zdvižena?"!" A dále pravíl: " ...a pŕemýšlejí o stvorení nebes
a zemé.'?" A tak dále v bezpočtu dalších veršú.

Jestliže je tedy rozhodnuto, že Zákon záväzné ukládá studí-
um všeho jsoucího pomocí rozumu a úvahy o nem, a jestliže
uvažování není nic jiného než odhalení a vyvození neznámého
ve známém, a jelikož toto je odvozování (qijás), nebo čine-
no odvozováním, pak je nutné, abychom studovali vše jsoucí
za pomoci rozumového odvozování. Je jasné, že tento zpúsob
stuodia,ke kterému vyzývá a vybízí Zákon, je nejdokonalejším
zpusobem studia za užití nejdokonalejšího druhu odvozování
jenž se nazývá dňkazem (burhán).138 '

Ajestliže Zákon vybízí k poznávání Boha a všeho jsoucího za
pomoci dúkazu, pakje pro toho, kdo chce poznat Boha a ostat-
ní jeho tvúrčí činy za pomoci dňkazu, lepší, ba nezbytné, aby
neJ~~e poznal druhy dokazování,jejich podmínky a to, v čem
se lISI odvozování vedecké (qijás burhání) od dialektického

Pravíme: pokud není činností filosofie nic jiného než studi-
um všeho jsoucího (mawdžúdát)1U. a uvažování ci 'tibárv"
o ném jakožto dokladu (dalála)130 Činitele (sáni'),131 tj)akož-
to učinéného (masnú 'át) - neboť vše jsoucí dokládá Cinitele
prostfednictvím poznání jeho učinční, a čím je toto poznání
úplnejší, tím úplnejšÍ je poznání Činitele - a pokud Zákon do-
poručuje uvažovat o všemjsoucím a nabádá k tomu, pakj e zce-
la zŕejmé, že činnost, již toto jméno označuje, je podte Zákona
buď povinná, nebo doporučená.132

Trends in Islamic Philosophy", in R Arnzen and J. Thielmann (eds.),
Words, Texts and Concepts Cruising the Mediterranean Sea: Studies
on the Sources, Contents and Irfiuences of Islam ic Civilization and
Arabic Philosophy and Science (Leuven: Peeters, 2004), 15-32.

128 Arabské mawdiúd pochází z ŕec. to on, ,jsoucí" či "byti". Vice k ter-
minologii "byti" v islámské filosofii viz napr. Fadlou Shehadi, Meta-
physics in Islamic Philosophy (Delmar: Caravan Books, 1982).

129 pojem i 'tibár byl v arabské stredoveké filosofii alogice užíván jako
generické Označeni Aristotelova ~1ta:yrorŕt,tedy induktivního vyvo-

zování.
130 Arabské slovo "dalála" či "dalíl" je ekvivalentem ŕec. O11!!E\OV(sé-

meion). pro jeho odlišení od víceméné synonymního pojmu burhán
(dňkaz), jenž v Ibn Rušdové Pojednáni hraje klíčovou úlohu, ho
pŕekládám jako "doklad". V lcgice pak tento termín mohl mít dva
navzájem propojené významy: 1)v užším smyslu postupnou derivaci
tvrzení z dalších tvrzení, 2) generický termín zahrnující sylogismus
(qifás), indukci (istiqrá') a analogii (tamthíľ). Doklad se dále delil na
nezbytný (dalíľ) a nikoliv nezbytný ('aláma).

131 Koŕen s-n-' se v této vete objevuje nékolíkrät, Je lepší ho pŕeklá-
dat bez použiti českých slov odvozených od "stvorení", neboť to
lépe dosvedčuje Ibn Rušdovo pcjímání Boha jako demiurga, a ne
Stvoŕítele ex nihilo. Byť je pravda, že ani sám Ibn Rušd v téchto
významových nuancích nebyl zceía konzistentní. Srv, rovnéž p. 145.

132 Tato Ibn Rušdova definice filosofie je zcela v souladu s Aristotelovým
pojetím vedy, jež Ibn Rušdovi slouží za paracligma jak filosofie, tak

teleologie.

133 Korán, 59:2.
134 Korán,7:185.
135 Korán, 6:75.
136 Korán, 88:17-18.
137 Korán,3:191.
138 Víz výklad klíčových pojmu.
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(džadalí), rétorického (chitábf) a chybného (mughálitz').139Toto
ovšem není možné, aniž by pŕedtím nejprve poznal, co je to
odvozování jako takové, kolik má druhu a který z nich je od-
vozováním a který ne. A to rovnéž není možné, pokud pŕedtím
nepozná jednotlivé části, z nichž se odvozování skládá, to jest
premisy (muqaddimát) a jejich druhy. Ten, kdo véŕí v Zákon
aj e poslušen pŕíkazu studovat vše j soucí, musí pred započetím
studia nejprve poznat tyto veci, jež zaujímají ke studiu stejné
postavení j ako náradí k práci.

Vždyť tak jako právník z pŕíkazu seznámit se správními
kategoriemi vyvozuje povinnost poznávání právních sylogis-
tických soudú (maqájís fiqhija) 140 podle jejich druhu a toho, co
z nich je a co není platné, tak i ten, kdo chce poznat [Boha],
musí z pŕíkazu studovat vše j soucí vyvozovat povinnost sezná-
mit se s rozumovým odvozováním a jeho druhy. Ba dokonce
je to pro nej vhodnejší, protože když právník z Božího vý-
roku: "Vy, kdož nadáni jste prozíravostí, rozvažujtel"!" vyvo-
dí povinnost poznání právního odvozování (qijás fiqhf), jak j e
vhodnejší a ŕádnéjší, když z nej ten, kdo chce poznávat Boha,
vyvodí povinnost poznání rozumového odvozování!

Nikdo nemňže narnítnout, že je tento druh studia rezu-
mového odvozování zavrženíhodnou novotou (biďa),142neboť

neexistoval v nejranéjších časech islámu. Vždyť studium
právního odvozování a jeho druhu bylo rovnéž započato až
po prvních generacích véŕících, a pŕesto není považováno
za zavrženíhodnou novotu. A stejné tak je treba VeTIt studiu
rozumového odvozování. Pro toto existuje dňvod, na jehož
zmínku zde není místo. Dokonce i vétšina [znalcú] z našeho
náboženství podporuje rozumové odvozování, až na výjimku
malé sekty extrémních tradicíonalistú,'? taje ale vyvratitelná
pomocí textú,

Jestliže je tedy rozhodnuto, že Zákon ukládá povinnost stu-
dovat rozumové odvozování a jeho druhy a rovnéž právní odvo-
zování, pak j e zŕejmé, že pokud se žádný z našich pŕedchňdcú
nevenoval pečlivému studiu rozumového odvozování a jeho
druhu, musíme ho začít zkoumat my a každý nový učenec se
musí učit od svého pŕedchňdce, aby se dovrši1a znalost tohoto
problému. Je obtížné, ba nemožné, aby kdokoliv z lidí sám
od sebe a od začátku zastal vše, co je k tomu poti'eba. Rovnéž
je obtížné, aby jeden jediný človek nabyl veškeré potŕebné

139 Ibn Rušd tuto klasifikaci odvozování pŕejal z nizných části Aristo-
telova Organa (srv. zejména Topiky, i, 1 a První analytiky, ii, 23),
kde hovoŕí o apodiktickém sylogismu (ten je obvykle ztotožňován
s vedeckým dňkazem), dialektickém sylogismu a eristickém sylogis-
mu. Eristický, v Ibn Rušdové podání "chybný", sylogismus je pak
takový, jem "vychází z toho, co se zdá pravdepodobné, ale není,
jakož i ten, který zdánlivé vychází z toho, co je pravdepodobné nebo
se pravdepodobným zdá."

140 Pojem maqájls (sg. miqjás) v textu pfekládárn jako "sylogistický
soud", abych ho odlíšil od slova qijás, byť obe slova jsou prakticky
synonymní.

141 Korán, 59:2.
142 biďa - právní termín označující doktrinální novotu či zmenu

v dogmatu vyjádŕeném ve zjeveném Zákonu, pŕípadné praxi, pro

níž neexistuje pi'íklad z času proroka Muhammada. Bid'a je tedy
protikladem sunny, ŕádné Muhammadovy praxe. Právníci takové
zavrženíhodné novoty (neboť novota múže být iprípustná či chvá-
lyhodná) odsuzují na základe nékolika hadíthú.

143 al-hašwija - zŕejmé výsméšný termín odvozený od slova hašw
(volné pŕeloženo "prázdné ŕeči, tlachání"), byť se do značné míry
jedná o prázdnou hereziografíckou nálepku, která mohla být v pole-
mickém duchu aplikována na témčŕ kohokoliv. Mu'tazilité tímto
slovem vétšinou označovali ménč významné učence zabývající se
pŕedevším studiem hadíthú, protože zastávali nékterá antropomorfní
stanoviska. Často bývali ztotožňováni také s hanbalitskými učenci,
vizA. S. Halkin, "The Hashwiyya", Journal of the American Oriental
Society 54 (1934), 1-28. Jejich eponym, Ahmad ibn Muhammad ibn
Hanbal (780-855), napi'íklad údajne nikdy nepozŕel vodní meloun,
neboť k tomu neexistoval precedent v prorokové konání. Tato škola
zpravidla odmítala užívání racionálních argumentú a spoléhala se
na doslovné chápání Koránu a hadíthň, Púvod slova hašwija je ale
nejasný a existují k nemu i jiné výklady.
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znalosti druhú právního odvozování. Aještč více to platí o po-
znání rozumového odvozování,

A pokud o tomto bádal nékdo jiný než my, je zrejmé, že
se v našem úsilí musíme obracet o pomoc k tomu, co o tomto
problému ŕekl tento náš pŕedchúdce, ať už byl stejného vyznání
jako my, nebo ne.!" Vždyť u nástrojú.jimižje provádéno ŕádné
obétování, také v posuzování ŕádnosti této obeti nehledíme na
to, jestli pam našemu souvčrci, či nikoliv, hlavne aby byly
dodrženy podmínky i'ádného obétování. A témi, kdož s námi
nesdílejí naši víru, míním ty, kteŕí tyto veci studovali pŕed pŕí-
chodem islámu. Pokud se má tedy vec takto a pokud vše, co
je zapotŕebí k dúkladnému studiu rozumových sylogistických
soudň (maqájís 'aqlija), bylo podrobne našími pŕedchúdci pro-
zkoumáno, pakje nezbytné, abychom sábli po jejich knihách
a prostudovali to, co o tomto problému napsali. Pokud bude vše
správné, mčli bychom to od nich pŕijmout, pokud tam ale bude
nčco nesprávného, mčli bych om na to upozomit,

Jestliže jsme již dokončili tento druh studia a osvojili si
nástroje, jejicbž pomocí budeme schopni uvažovat o všem
jsoucím a o ukazatelich učinéní v nem - vždyť ten, kdo ne-
zná učinéní, nezná ani učinené a kdo nezná učinené, nezná ani
Činitele - musíme začít dňkladnč studovat vše jsoucí popoŕadé
a zpňsobem, který jsme si osvojili z uméní'" poznávání za
pomoci vedeckých sylogistických soudú (maqájís burhánija).

Rovnéž je zrejmé, že tohoto cíle poznání všeho jsoucího
plne dosáhneme pouze prosti'ednictvím jeho studia jedním
učencem po druhém, pokud se každý nový učenec bude obracet

144 K podobnému závéru o nutnosti studia dŕívéjšich myš1enkových tra-
mc mezi islámskými filosofy dospel ostatné napŕíklad iFachruddín
ar-Rází (1149/5(}-1210) v úvodu ke svému dílu Mafátih al-ghajb
(Búláq: s.n., 1872).

145 siná 'a (srv. ŕec. "tÉXVTl), tedy jakákoliv osvojená schopnost či znalost,
pŕípadné racionální metoda zahrnutá v tvorbe nejakého predmetu
nebo v dosaženi nejakého cíle, užívá se v protikladu k €mcmíJ.lll (epis-
témé).

o pomoc ke svému pŕedchňdci, podobne jako tomu bylo v ma-
tematických vedách ('ulúm at-ta 'álim).146 Neboť kdybychom
pŕedpokládali, že by v naší dobe neexistovalo umení geometrie
a astronomie a nčkdo by chtél sám od sebe poznat rozmery
nebeských teles, jejich tvary a vzájemné vzdálenosti, nedokázal
by to. Stejné tak by selbal, kdyby chtél poznat pomer velikosti
slunce k zemi nebo velikost ostatních planet, byť by byl od
pŕírody nejchyti'ejší z lidí, ledaže by to bylo skrze osvícení,
nebo néco podobného. l kdyby mu bylo ŕečeno, že slunce je
150krát nebo 160krát vétší než zeme, stejné by tento výrok
považoval za šílenost ŕečníka, ačkoliv je to v astronomii vec
dokázaná a žádný z učencú, obeznámených s touto vedou, o ní
nepochybuje. 147

Co si ovšem srovnání s matematikou vyžaduje ještč nalé-
havéji, je umení základň právní vedy (usúl al-fiqh) a právní
veda (fiqh) sama. Studium téchto vécí bylo dovršeno po dlouhé
dobe. A kdyby chtél dnes nékdo sám od sebe zvládnout vš ech-
ny argumenty, ke kterým dospeli učenci právních škol ve veci
sporných otázek, o nicbž se mezi nimi vedly debaty ve vétši-
ne islámských zemích (s výjirnkou západních zemí islámu)!",
zasloužil by si výsmech, neboť by to pro nej byl o nemožné.
A navíc tento úkol již byl splnen. Tato vec je zcela zrejmá a to
nejen v uméních teoretických, ale i praktických; není mezi nimi
žádné, které by by l schopen provést jeden jediný človek. Jak by
se mu to pak mohlo podaŕit v umení všech umení, ve filosofii?

Pokud je tomu tedy tak, vždy když u nékoho z dŕívéjších
národu narazíme na studium všeho jsoucího a rozvažování
o nem, jež se 'slučuj e s tím, co vyžadují podmínky dokazování,
musíme studovat, co o tom ŕekli a co ve svých spisech potvr-
dili. Prijmeme od nich to, co je ve shodé s pravdou, radujme

146 Tedy ŕec. J.Ulíhí!!u'ta, to, co mňže být vyučováno a studováno.
147 Ve svém líývrácení (270) Ibn Rušd píše ,,170krát" - skutečná hodnota

je 109krát.
148 al-maghrib - tedy včetné Andalusie, kde málikité pred studiem zá-

kladu práva uprednostňovali aplikované právo ( 'Umal-furú ')
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se z toho a buďme jim za to vdéční, A na to, co je s pravdou
v rozporu, upozornéme, varujme pred tím a promiňme jim to.

Z toho je patmé, že Zákon ukládá povinnost studovat knihy
našich pŕedchúdcú, neboť zámérem a cílem jejich dna bylo to
samé, k čemu nás nabádá Zákon. Rovnéž je jasné, že každý,
kdo jejich studium zakáže tem, kdož k nemu mají predpoklady,
tedy tem, kdo v sobč slučují dve vlastnosti - zaprvé pŕirozenou
inteligenci a zadruhé právní bezúhonnost a morá1ní ctnosti -,
uzavírá lidem bránu poznání Boha, k némuž vybízí Zákon, tedy
bránu studia vedoucího k Jeho vernému poznání. Toto by bylo
vrchol ern tmáŕství a vzdálením se od Boha.

Pokud nékdo ve svém studiu téchto knih pochybí a dopustí
se omylu - ať už kvôli nedostatkúm ve svém pŕirozeném na-
dání, špatnému postupu pi'i jejich studiu, nechá-li se pŕemoci
svými vášnémi nebo nenalezne-li učitele, jenž by ho vedI ke
správnému porozumení jejich obsahu, pŕípadné kombinací
dvou a vice tčchto dúvodú _,149 nevyplývá z toho, abychom toto
studium zakázali tem, kdož k nemu mají predpoklady. Neboť
tento druh újmy, který z nich pramení, je jevem spjatým s nimi
pouze nahodile, nikoliv jejich podstatou. Aje-li vec užitečná
svou pŕirozeností i podstatou, není nezbytné ji zavrhnout jen
proto, že nahodile obsahuje néco škodlivého. Z tohoto dúvodu
posel Boží, pokoj s ním, pravil muži.jenž si mu stéžoval poté,
co pŕikázal jeho bratra trpícího prňjmy napojit medem aj emuž
se potíže ješté zhoršily, následující: "BUh mluvil pravdu, to
žaIudek tvého bratra lhal."!"

Ba dokonce mňžeme fíci, že ten, kdo ve studiu filosofických
spisu brání lidem tomu zpňsobilým na základe domnénky, že
nékteŕí z nejzkaženčjších lidí vlivem svého studia téchto knih
sešli ze správné cesty, je jako ten, kdo brání žíznivému napít se
čerstvé chladné vody tak dlouho, až žízní zemŕe, jen proto, že
nékteŕí lidé se pn jejím pití zalkli. A smrt zalknutím béhem pití je
pouze vecí nahodilou, zatímco smrt žízní je vecí podstaty a ne-
zbytnosti. A to, k čemu nahodile dochází u filosofie, j e vecí, jež
se mme pŕihodít i u ostatních ved a umení. Kolika právníkňm
byla právní veda pŕíčinou jejich malé zbožnosti a pohroužení
se do tohoto sveta! Dokonce to mňžeme pozorovat u vétšiny
právníkň, ačkoliv jejich povolání svou podstatou nabádá k prak-
tickým ctnostem. Proto není s podivem, když se to, k čemu
nahodile dochází lipovolání, jež nabádá k praktickým ctnostem,
objevuje i u povolání, jež nabádá k ctnostem védeckým,"!

Pokud je tedy toto vše rozhodnuto a pokud jsme roy, obec
muslimú, pevne presvedčeni o tom, že je tento náš Boží Zákon
pravdivý a že práve on nabádá a podnecuje ke štéstí.!" jakým
je poznání Boha a všech jeho tvorú, pak je toto dáno u kaž-
dého muslima zpúsobem uvéŕení (tasdíq),153 který si vyžaduje
jeho pŕirozenost a povaha. Neboť povahy lidí jsou, co se týče
uvéŕení, na rňzných úrovních. Nékteŕí z nich uvéŕí na základe

149 Tyto d.úvody jsou odrazem výčtu ili predpokladu k filosofickému chá-
pání, které mají v ŕecké a islámské filosofii dlouhou tradíci, tedy l)
vrozené inteligence a touhy po dobru, 2) zdravé morálky založené na
dobrém vychování a 3) ŕádného intelektuálního vzdélání. Srv. napr.
Platón, Ústava, ii-vii, či Aristotelés, Etika Nikomachova, x, 10.

IS() Tento hadíth ve své kanonické sbirce uvádí Buchári a Muslim. Činí
se v nem narážka na léčivou silu včelího medu, která je uvedena
v Koránu: "A z útrob jejich vychází nápoj barev rozličných, v némž
lék jest pro lidi" (16:69).

151 Toto delení rozumových ctností (umeni, vedení, rozumnost, moud-
rost, rozuméní) má své koi'eny rovnčž v Aristotelovi, viz Etika Níko-
machova, vi: pomocí vedeckých, rozumových ctností ,,zvažujeme
jsoucna,jejichž počátky nepŕipouštéjí zmenu"; pomoci praktických,
morálnich ctností pak zvažujeme "promenlivá jsoucna". Právnici tedy
musí mít praktické ctnosti, neboť jurisprudence sestává z odhaIování
ŕádné praxe z Písma.

152 V islámské filosofické literatui'e byl pod vlivem platónské politické
filo sofie a aristotelské etiky pojem sa 'áda, tedy "štestí", chápán jako
nejvyšší cíl lidského úsilí, jenž múže být dosažen prostŕednictvím
mravného života a prohlubování vedomostí. Srv. napr. O. Leaman,
,,Ibn Rushd on Happiness and Philosophy", Studia Islamica 52
(1980),167-18l.

15; Víz výklad klíčových pojmu.
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Písmu. Vždyť pravda se neprotiví pravde, ale shoduje se s ní
a dosvedčuje ji. 157 A pokud je tomu tak a vedecké studium vede
k nejakému druhu poznání určité části bytí, pak není nazbyt,
než aby toto bytí bylo v Písmu bud' zamlčeno, nebo zmínčno.
Pokud je zamlčeno, pak není s ničím v rozporu. Má stejné
postavení jako právní stanoviska, která jsou rovnéž zamlčena
a která právník vyvozuje prostŕednictvím právního odvozování
(qijás šar 'l).A pokud se o tom Písmo vyjadruje, doslovný vý_
znam vyjadŕovaného je nutne buď v souladu, nebo v rozporu
s tím, k čemu vede dokazování. A pokud je v souladu, tak
není co dodat. Pokud je v rozporu, vyžaduje si to alegorický
výklad (ta 'wíl).158 Alegorický výklad znamená odhalení pŕene-
seného (madžázL) významu nejakého výrazu z jeho významu
skutečného - aniž by se pŕitom porušila tropická pravidla
arabského jazyka, podIe nichž mňže být vec pojmenována ne-
čím podobným, nebo svou príčinou či následkem, komparací,
či dalšími včcmi.ježjsou vyjmenovány v kategoriích tropické
promluvy.!"

A pakliže toto činí právník v mnoha právních stanovís-
cích, jak je vhodnejší, aby tak činil ten, je11Žvlastní znalost
dokazování. Neboť právnik má k dispozici pouze odvozování

dokazování (burhán),jiní na základe dialektických argumentú
(aqáwíZ džadalijai, jejich uvéŕení je stejné pevné jako lidí dň-
kazu pomocí dokazování, neboť jejich povaha jim nedovolí víc,
a jini uvéŕí na základe rétorických argumentň (aqáwí/ chitábi-
ja), jejich uvéŕení je opet tak pevné jako v prípade lidí dúkazu
pomocí vedeckých argumentň (aqáwíZ burhánija).IS4

A neboť náš Boží Zákon vyzývá Hdik témto tŕem zpúsobňm,
uvéŕení v nej se tak rozšíŕilo mezi všechny Hdis výjimkou téch,
kdo ho svým jazykem tvrdohlavé popírají a pro které, vlivem
jej ich vlastního zanedbání tčchto vecí, nebyl ustanoven žádný
zpňsob vzývání Boha. A z tohoto dúvodu byl vybrán posel
Boží, pokoj s ním, pro své poslání u lidí bílých i černých.!"
Máme tím na mysli to, že jeho Zákon v sobé zahrnuje všech-
ny zpňsoby vzývání Boha. To je zcela patrné z Jeho výroku:
"Vyzývej k ceste Pána svého moudrostí i kázáním krásným
a veď s nimi spor slovy nej lepšími !"156

Jelikož je tento náboženský Zákon pravdivý a vyzývá ke
studiu vedoucímu k poznání Pravdy, my, muslimové, víme
určite, že vedecké studium nevede k ničemu, co by se pŕíčilo

154 Tato část očividne vychází z Aristotelových Druhých analytik, i, 1,
kde se o rétorickém presvedčení hovoŕí j ako o néčem založeném na
"predcházejícím poznani", pončvadž je pn tom už:ito "buď pŕíkladň,
cožje indukce, nebo entymémat, a to je sylogísmus".

15S Doslova al-ahmar wa 'l-aswad, .zudí a černí", na základe hadíthu:
,,Bu'ithtu ilá kulli ahmar wa aswad" ("byl jsem poslán ke všem li-
dem rudým ičerným"), který zdôrazňuje univerza1ituMuhammadova
poselství. Rudýrn lidem se mínili obyvatelé Evropy, západrú Asie
a severní Afriky.

156 Korán, 16:125, Ibn Rušd tímto veršem dokládá své pŕedešlé delení
lidí: vzývat Boha se má buď pomoci ,,moudrosti" (v originále hikma,
tedy fílosofie), "kázání" (v originále maw 'iza, tedy rétorické kázání)
nebo "sporem" (džadal, tedy dialektikou).

157 Opet jasná narážka na Aristotelovy První analytiky, i, 32: "všechno
pravdivé musí samo se sebou souhlasit po všech stránkách". Srv,
rovnéž Tomáš Akvinský, Summa proti pohanúm (Olomouc: Ma-
tice cyrilometodéjská, 1992), zejm. i, 7. kap, Ze stejného axiomu
o jednote pravdy, tedy že dve pravdy si nemúžou protiŕečit, vycházel
napŕíklad i al-Fárábí ve svém úsili sladit Platónovu a Aristotelovu
filosofii, STV. jeho Džam ' bajna ra 'jaj al-hakimajn.

IS8 Ta 'wil je alegorickou, či lépe ŕečeno nedoslovnou interpretací po-
svátných textň, jak Koránu, tak i hadíthú, Vice k jeho pozici v is-
lámské fiIosofii víz Alfred L. Ivry, "The Utilization of Allegory in
Islamic Philosophy", in J. Whitman (ed.), Interpretation and Allego-
ry: Antiquity to the Modern Period (Leiden: Brill, 2000), 153-180.

159 Pŕeneseným, tropickým významem (madžázz) rozumí Ibn Rušd
obecne všechny významy, které nejsou skutečné (haqíqz).
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založené na domnčnce (qijás zanm),I60 zatimco ten, jenž je zna-
Iý, má po ruce odvozování založené na jístoté (qijás jaqím).
Rozhodne tedy stvrzujeme, že kdykoliv je záver dokazování
v rozporu s doslovným významem Písma, tak tento doslovný
význam pŕipouští výklad podle ínterpretačních zásad arabštiny.
O této veci nepochybuje žádný muslim ani žádný jiný venci.
Jistota o ní se ješté zvyšuje pro ty, kdo se jí zabývali, zkoušeli jí
a za sviij cíl pojali sladéní racionálního (ma 'qúl) a tradovaného
(manqúl). Ba dokonce mňžeme fíci, že kdykoliv je néco vyjád-
reného v Písmu v rozporu s tim, k čemu vede dokazování, pak
pokud se zváží Písmo a stránku po stránee se prohledá celý
jeho obsah, nutne se v jeho výraze ch nalezne néco, co ve svém
doslovném významu dosvédčí tento výklad, anebo se tomuto
dosvédčení priblíži.

A z tohoto dňvodu panuje mezi muslimy konsensus v tom, že
není nutné brát všechny výrazy v Písmu doslova, ani doslovný
význam všech vykládat. Rozcházejí se pouze v tom, které z nich
.mají být vykládány a které ne. Napi'íklad aš'arité vykládají verš
usazení se na trún'" čí tradice o Jeho sestoupení.l'" zatimco

160 Arabské slovo zann znamená "predpoklad" či "domnénku". Obvykle
se užívá k označení myšlenky, kterou človek chová ohledné néčeho,
v co veno Tento druh odvozování byl často napadán učenci z toho
diivodu, že má zdánlivé nahodilou povahu.

161 ájat al-isttwá', ,;verš usazení se na trňn" - v Koránu se vyskytuje
celkem v 8 pŕípadech, v základní podobe 20:5: ,,Milosrdný, na trún
SVÍljse usadil", Komplikované sloveso istawá se v Koránu ovšem
vyskytuje i v jiném kontextu (na který Ibn Rušd mohl teoreticky také
odkazov at, byť to není pr-niš pravdepodobné) - napr. 2:29: "On je
ten. jenž pro vás stvoŕil vše, co na zemi je, potom se k nebi obrátil
a v sedmi nebesích je vyrovnal." V tomto druhém významu tuto na-
rážku ve svých pŕekladech mylné chápal napr. Hourani, Butterworth
či Gauthier. V každém pŕípadé aš'arité odmítali fyzické dopady toho,
že by se BUh "usadil" nebo "obrátil".

162 hadith an-nuzúl: ,,BUh každou noc sestupuje do nebes nižšího sveta",
tj. naší sublunární sféry. VlZA. J. Wensinck, Concordance et indices
de la tradition musulmane (Leiden: E. J. Brill, 1992), vi, 414.

hanbalité je chápou v jejich zŕejmém významu."? Dňvod toho,
že Písmo obsahuje jak zrejmé (záhir), tak skryté (bátin) vý-
znamy,l64 spočívá v rúznorodosti lidských povah a odlišnosti
jejich schopnosti uvéfit, A dňvod toho, že jsou v Písmu části,
jejichž zrejmé významy si protirečí, spočívá v upozornení téch,
kteŕí jsou pevní ve vedení, aby je pomocí alegorického výkladu
sladili. Na tuto myšlenku odkazuje výrok Vznešeného: "On
je ten, jenž seslal ti Písmo, v neIDŽ nékteré verše jsou pevne
stanovené" až po slova: ,,kdož pevní jsou ve vedení". 165

Múže být namítnuto, že v Písmu jsou veci, které muslimové
jednomyslné pi'ijimají v jejich zŕejmém významu, a jiné, kte-
ré shodné vykládají, a jiné, na niehž se rozcházejí. Je tedy
pŕípustné, aby dokazování vedlo k výkladu toho, na čem se
shodli, že budou brát doslova, anebo doslovném pŕijímání ne-
čeho, co se rozhodli interpretovat? Na to odpovídáme: pokud
se ustavil konsensus (idžmá ')166 jasnou metodou, pak by to ne-
bylo správné, ovšem pokud je shoda na tom vecí domnénky,
pak to správné je. Proto Abú Hámid, 167 Abu 'l-Ma'álí'" a další
z pŕedních myslitelú pravili, že nikdo nemá být definitívne pro-
hlášen za kacíŕe kvúli tomu, že porušil konsensus, co se týče
alegorického výkladu podobných vecí.

163 Pravdou je, ze hanbalíté tyto verše a výrazy nechápali antropomorfné,
proste je odmítali jakkoliv vyk1ádat a pŕíjímali je v jejich doslovném
významu, aniž by se ptali po vysvetlení (doktrína bílá kajfa, tedy bez
otázky ,jak").

164 Arabské slovo záhir značí "exoterický, zjevný, zrejmý či doslovný
význam", zatímco bátin znamená "ezoterický, skrytý či alegorický
význam".

165 Korán 3:7.
166 Viz výklad klíčových pojmú.
167 Abú Hámid al-Ghazálí (1058-1111), dále pŕekládáno již jen jako

al-Ghazálí,
168 Abu 'I-Ma'álf Džuwajní (1028-1085), proslulý učenec a autor knih

o jurisprudenci a teologii, jenž pocházel z oblasti Níšápúru a hlásil
se k aš'aritiim. Vyučoval v Bagdádu, Mekce a Medíné a mezi jeho
žáky patŕil napríklad i al-Ghazálí.
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Pokudjde O teoretické veci, konsensus nem určovánjasnou
metodou, jako je tomu v pŕípadč praktických vecí. To ti múže
být ukázáno na tom, že není možné, aby se konsensus o ja-
kékoliv veci ustavil v jakékoliv dobe, aniž by se tato doba
omezila na nás a aniž bychom znali všechny učence té doby,
to jest jako jednotlivce a jejich plný počet, a doktrína každého
z nich v této veci nám byla pŕedána prostŕednictvím četných
ŕetézcú tradentň.!" Navíc k tomu všemu bychom si museli být
jisti, že učenci žijící v této dobe se shodují na tom, že v Písmu
není zrejmý a skrytý význam, znalost jakékoliv veci nesmí být
pred nikým skrývána a že existuje pouze jediný zpňsob.jakým
lidé chápou Písmo.

Ovšem traduje se, že mnoho z prvních véŕících pŕisuzovalo
Písmu jak zrejmý, tak skrytý význam a véŕilo, že nem nutné,
aby byl tento skrytý význam poznán nékým, kdo nepatŕí k učen-
cum na tomto poli a kdo není schopen ho chápat. Tak napŕíklad
al-Buchárí traduje výrok Alího ibn Abí Táliba, nechť v nem
BUh nalezne zalíbení: .Hovoŕte k lidem o tom, co znají. Což
chcete, aby byl BUh a Jeho prorok obvinení ze lži?"170 Další
podobné pŕíklady se tradují o první generaci muslímú (salaj).
Jak je tedy možné pŕedstavit si, že se nám pŕedává konsensus
o nejaké teoretické veci, když bezpečne víme, že žádná doba
nebyla prostá učencú, kteŕí véŕili, že v Písmujsou včci.jejichž
skutečný význam by nemél být poznán všemi lidmi?

Tento stav je odlišný v praktických vécech: všichni lidé véŕí,
že pravda o nich by méla být odhalena každému človeku bez
rozdílu. K dosažení konsensu v nich stačí, aby se ta vec rozší-
ŕila a aby se k nám o ní nedonesla žádná rozporuplná zpráva.

V praktických vécech, na rozdíl od téch teoretických, je to do-
stačující k tomu, aby byl ustaven konsensus.

Mňžeš namítnout: jestliže nem povinné nékoho obvinit
z kacíŕství (takfir) za to, že porušil konsensus v alegorickém
výkladu, neboť si v této veci nelze pŕedstavit konsensus, tak co
ŕíkáš na muslimské filosofy, jako byl Abú Nasr'?' a Ibn Síná?172
Neboť al-Ghazálíje oba ve své knize známé jako fývrácenz'173
kategoricky obvinil z kacíŕství ve tŕech bodech: v jejich tvrzení
o večnosti sveta; o tom, že BUh, Onje nad to povznesený, nezná
jednotliviny (džuz'íját); a jejich výkladu textú o vzkŕíšeni tel
a stave ch bytí na onom svete. Na to pravíme: z jeho výroku
o této veci je zrejmé, že jeho obvinení obou z kacíŕství na zá-
klade téchto bodu nebylo kategorické, neboť ve svém Kritériu
k odltšeni islámu od ateismu jasne uvedI, že nazvání nékoho
kacíŕem za porušení konsensu je pouze provizorní.

Z toho, co jsme ŕekli, tedy vyplývá nemožnost ustavení kon-
sensu v podobných vécech s ohledem na tradice od mnohých
z prvních generací muslímú a dalších, pro než existovaly
alegorické výklady, které nebylo nutné vynášet, pouze s vý-
jimkou vykladačú. A to jsou ti,jižjsou pevní ve vedení, neboť
uprednostňujeme, aby po slovech Vznešeného ,,kdož pevní
jsou ve vedení" byla tečka.!" Kdyby totiž učenci neznali alego-

169 naql tawátur - technický termín z védy o hadíthech, značí takový
hadíth nebo druh tradování,jenž je pŕedáván prostŕednictvím veIkého
počtu ŕetčzcň tradentň, z níchž každý začíná u jiného prorokova druha
nebo autority, což poskytuje nej silnejší dúkaz autenticity.

17D Al-Buchárí (810-870) je autoremjedné ze šesti kanonických sbírek
hadíthú, Alí ibnAbí Tálib (z. 661) by! Muhammadovým zeťem a bra-
trancem a také čtvrtým chalífou.

171Abú Nasr al-Fárábí (z. 950).
172 Ibn Síná, neboli Avicenna (980-1037).
173 Taháfut al-falásifa, Vyvrácení filosofú,
174Tento celýkoránský verš (3:7) zní: "Onjeten,jenžseslal ti [Muham-

madovi] Písmo, v némž nčkteré verše jsou pevne stanovené, a ty jsou
podstatou Písma. zatímco jiné jsou víceznačné. Ti, v jejichž srdcíchje
odchýlení, následují to, co je v nem víceznačné, usilujíce tak o rozkol
a snažíce se o svévolný výklad toho; však. nezná výklad toho nikdo
kromé Boha. Ti, kdož pevní jsou ve vedení, fikají: ,My v ne jsme
uvéŕíli; vše, co obsahuje, od Pána našeho jel'" Presná interpunkce
v této vete (stejnč jako v celé fade dalších koránských pasáží) není
zcelajasná. Ibn Rušd preferuje chápání v tomto smyslu: "však nezná
výklad toho nikdo kromé Boha a téch, kdož pevní jsou ve védéní."
Nutno ovšem dodat, že Ibn Rušdova verre je spíše násilná. Navíc
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rický výklad, tak:by nebylí nadŕazení ve svém UVere1Ú,což by
je nutilo k we v Nej, která neexistuje mezi učenci. Búh je ale
popsal jako ty, kdo v Nej mají víru, a to odkazuje pouze k we,
která pochází z dokazování a vyžaduje znalost alegorického
výkladu.

Neučení véŕící jsou ti, jejichž víra v Nej není založena
na dokazování. A pokud je víra, kterou BUh pŕisoudil učen-
cúm, pŕíznačná pouze pro ne, musí pocházet z dokazování.
A pokud pochází z dokazování, tak musí vyžadovat znalost
alegorického výkladu, neboť BUh nás spravil o tom, že tyto
verše mají svúj výklad, jenž je pravdivý, a dokazování mňže
být vystaveno výhradne na pravde. A pokud se to má tak, pak
není možné, aby se o výkladech, které BUhvyhradil učencňm,
ustavil obecný konsensus. Toto je samo osobe zjevné všem,
kdo jsou spravedliví.

A navíc k tomu všemu se domníváme, že al-Ghazálí se zmý-
lil v peripatetických filosofech (al-hukamá' al-maššá 'íjún),
když jim pŕipsal tvrzení, že BUh nemá vúbec žádnou znalost
jednotlivin. Ovšem oni byti toho názoru, že BUhje zná zpú-
sobem, který se liší od naši znalosti. Neboť naše znalost jich
je následkem poznaného, začíná s jeho vznikem a mení se
sjeho zmenou. Zatímco BoŽÍznalost existence je toho pravým
opakem: je pŕíčinou poznaného, jež je tak jsoucí vecí. A kdo
pŕirovnává tyto dve znalosti jednu k druhé, ztotožňuje podsta-
tu a vlastnost protikladných vecí, a to je krajní nevčdomost.
A pokud se jméno "znalost" pŕipíše jak vzniklé, tak večné
znalosti, pak je pŕipisováno pouhou homonymií, jako je tomu
v pŕípadé mnoha jmen, která jsou pŕipisována protikladným
vécem: napŕíklad džalal pro velké i malé či sarim pro svet-
lo i tmu. Neexistuje tedy žádná de:finice,která by pojala oba
druhy znalosti najednou,jak si teologovénaší doby predstavujL

Tomuto problému jsme na popud jednoho z našich pŕátel ve-
novali zvláštní pojednání.!"

Jak je ale možné pŕedstavít si, že peripatetici o Bohu ŕíkají,
že nezná jednotliviny večnou znalostí, když jsou toho názoru, že
skutečné vize obsahují predtuchy jednotlivých událostí, k nimž
má dojít v budoucnosti, a že tato varující znalost pŕichází lidem
ve spánku od večné Znalosti, jež ŕídí a ovládá veškerenstvo?
A nejen jednotliviny podie nich BUhnezná stejným zpúsobem,
jakýmje známe my, ale i univerzálie (kullíját). Neboť univerzá-
lie známé nám jsou rovnéž následkem podstaty jsoucna, za-
tímco v pŕípadé Jeho znalosti je to práve naopak. Proto tedy
dokazování vede k tomu, že Jeho znalost presahuje kategorie
jako "univerzálie" či ,jednotlivina". Nemá tedy smysl pŕít se
v této veci, to jest, jestli je nazvat kacíŕi, či nikoliv.

Co se týče otázky večnosti sveta čijeho vzniku, spor o ni mezi
aš'aritskými teology a starovekými filosofy se podie meno ná-
zoru téméŕ blíži sporu o pojmenování, zejména v pŕípadé nékte-
rých starovekých filosofň. Toproto, že se shodují na existenci ili
druhu jsoucna: dvou extrémech a prostŕedku mezi nimi. Shodují
se rovnéž na pojmenování dvou extrémň, ale rozcházejí se na
prostŕedku. Jedním extrémemjejsoucno, jež vzniklo z vécijiné,
nežje ono samo, a néčím, to jest činnou pŕíčinou, z nejaké látky.
Čas jí, to jest její existenci, pŕedchází. Toje pŕípad teles, jejichž
utvorení si lze uvédomovat smysly, napŕíklad utvorení vody,
vzduchu, zeme, zvíŕat, rostlin a tak dále. Tento druh jsoucna
je starovekými filosofy i aš'arity shodné pojmenováván jako
"vzniklý" (muhdath). Toho opačným extrémem je jsoucno, jež
nevzniklo z ničeho ani ničím a nem pŕedcházeno časem. Rovnéž
najeho pojmenování se obe skupiny shodují: "večný" (qadím).
Totojsoucno si lze uvédomovat dokazováním,jedná se o Boha,
jenž je činitelem veškerenstva, dává mu existenci a uchovává
ho, nechť je veleben a jeho moc povznesena!

neexistuje žádný doklad pro to, že Korán tímto označením myslí
ten druh "vedení", který má na mysli Ibn Rušd, tedy demonstrativní
vedení, filosofii.

115 Ibn RuM tu má na mysli Damímu. Tím, kdo ho k jejímu sepsání
vyzval, byl s nejvétší pravdépodobností sámAbú Ja'qúb Júsuf.
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Druh jsoucna, jež se nachází mezi tčmito dvéma extrémy,
je jsoucnem, jež nevzniklo z ničeho a jemuž nepŕedchází čas,
ale jež vzniklo néčím, to jest činitelem. A to je svet jako celek,
Všichni z nich se shodují na existenci téchto tŕí atributú sveta.
Neboť teologové pŕíznávají, že čas mu nepŕedchází, či spíše je
to následkem jejich názoru, podIe néhož je čas néčím souvise-
jícím s pohybem a télesy, Rovnéž se shodují se starovekými fi-
losofy na tom, že budoucí čas je nekonečný stejné j ako budoucí
existence. Rozcházejí se pouze ve veci minulého času a minulé
existence. A teologové jsou toho názoru, že je konečný, což
je škola Platóna a jeho pŕívržencň, zatímco Aristotelés a jeho
škola TIkali, že je nekonečný jako v pŕípadé budoucnosti.

Je zjevné, že tato poslední existence na sebe vzala podobu
jak jsoucna, které je skutečné vzniklé, tak jsoucna večného.
A ten, u nčhož prevážila podoba k večnému spíše než k tomu,
co je vzniklé, ho pojmenoval "večným". A u koho prevážila
podoba ke vzniklému, ho pojmenoval .vzniklým". Vlastne ale
není ani skutečné vzniklý, ani skutečné večný. Vždyť to, co
je skutečné vzniklé, podléhá nezbytné zkáze, a co je skutečné
večné, nemá žádnou pŕíčinu. A jsou mezi nimi tací, kdo ho
nazývají "trvale vzniklým" (muhdath azalí), to je Platón ajeho
pŕívržencí, protože čas je podIe nich konečný do minulosti.

Nauky o svete si tedy nej sou navzáj ern až tak vzdáleny, aby
nejaká z nich byla obvinéna z kacíŕství, zatímco jiná ne. Takové
názory, u niehž by to bylo nutné, by musely jít do extrémni
krajnosti, tj., musely by být protikladné, jak se domnívají
teologové v této otázee, tedy že jména "večný" a "vzniklý"
s ohledem ke svetu jako celku jsou si navzájem protikladná.
Ovšem z našeho pojednání se ukázalo, že tomu tak není.

Navíc k tomu všemu nejsou ty to názory o svete vsouladu
se zrejmým významem Písma. Protože kdyby se prozkoumal
zrejmý význam Písma, ukáže se z veršú, které pŕináší zprávy
o vzniku sveta, že ve skutečnostijeho tvar je vzniklý, zatímco
samotné jeho bytí a čas trvají plynule do obou smeru, to jest
bez prerušení. A BoŽÍ výrok: ,,A On je ten, j enž nebesa a zemi

v šesti dnech stvoril, zatímco trim Jeho se nad vodou vznášel"!"
si ve svém zŕejmém významu žádá existenci pred touto existen-
cí - tedy trňnu a vody - a čas pred tímto časem, to jest ten, j enž
souvisí stvarem této existence, tedy počtem pohybu nebeské
sféry. A BoŽÍ výrok: "v den, kdy zeme a nebesa zménény budou
v néco jiného, než čím jsou"!" ve svém zŕejmém významu
vyžaduje druhou existenci po této existenci. Aze zŕejmého vý-
znamu Božího výroku: "Potom se k nebi vztyčil, jež dýmem
jenom bylo"!" vyplývá, že nebesa byla z néčeho stvoŕena,

Teologové se rovnčž ani v pŕípadč toho, co i'íkají o svete,
nedrží zŕejmého významu Písma, nýbrž ho dokonce alegoricky
vykládajL Neboť není v Písmu ŕečeno, že BUh existoval spolu
s naprostou nicotou, to není k nalezení v naprosto žádném textu.
Jak si lze tedy pŕedstavit to, že se výklad téchto veršú ze strany
teologú setká s konsensem, když jistá škola filosofň nazírá na
existenci sveta zpúsobem.jenžje v souladu se zrejmým význa-
mem Písma, o nem jsme práve hovorili?

zdá se, že ti, kdož nesouhlasí s výkladem téchto téžko
srozumitelnýeh otázek, buď mají pravdu a budou odménčni,
nebo chybili a bude jim odpušténo. Neboť uvéŕení néčemu
prostŕednictvím dôkazu vyvstávajícího z duše je vécí vynu-
cenou, ne dobrovoľnou, tj., není na nás, abychom uverili, či
nikoliv,jako je na nás vstát, nebo nevstávat. Ajelikož svobodná
volba je pŕedpokladem právní zodpovčdností.t" pak ten, kdo
uvéŕí na základe chyby z dúvodu nejasnosti, jež se v tom na-
chází.je-lijedním z učencú, má býtom1uven. Protoprorok, mír
s ním, pravil: .Pokud právnik užije individuální právni úsudek
(idžtihád) a dospeje ke správnému rozhodnutí, náleží mu dvojí
odmena, když se zmýlí, náleží mu jediná."!" A jaký soudce

176 Korán 11:7.
177 Korán 14:48.
178 Korán 4 1:11.
179 Srv. Aristoteles, Etika Nikomachova, iii, 1-5.
180 Hadíth obsažený v Buchárím a Muslímovi, srv. Wensinck, Concor-

dance, i, 20.
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je vétší než ten, jenž činí soudy o existenci, zda je taková, či
onaká? Tito soudci jsou učenci, jež BUh povéŕil alegorickým
výkladem. A omyl, jenž je podie Písma prominutelný, je pouze
omylem.jenž se prihodí učencúm, když zkoumají téžko srozu-
mitelné véci.jejichž studiemje povéŕilo Písmo.

Co se týče omylu, který se pŕihodí ostatním lidem, je čirým
hŕíchem, ať už jde o omyl ve vec ech teoretických, či prak-
tických.. Stejné jako soudce, jenž pŕehlíží ustavenou prorokovu
tradici (sunna), není omluven, když se zmýlí ve svém soudu,
tak není omluven ani ten, jenž činí soudy o jsoucnu a pŕitom
nesplňuje podmínky pro činéní úsudku. Je to pak buď hŕíšník,
nebo kacír. A pokud je pro soudce ve vécech povoleného (halá!)
a zakázaného (harám) podmínkou, aby v sobč spojoval dúvo-
dy pro užití individuálního právního úsudku - tedy poznání
zdroj ú [práva] a poznání vývodň z téchto zdroju za pomoci
odvozování -, jak je pak vhodnejší, aby to bylo podmínkou
pro toho.jenž činí soudy o jsoucnu, to jest, aby pomal základní
racionální princípy (awá 'il 'aqlija) a zpúsob vývodň z nich.

Obecne je omyl s ohledem k náboženskému Zákonu dvojího
druhu. První je omyl, jenž je prominutelný tomu, kdo pam
k lidu racionálního studia (ahl an-nazar) téchto vecí, v nichž
k omylu došlo. Stejné takje prominuto šikovnému lékaŕi, pokud
se zmýli v lékaŕství, či šikovnému soudci, který pochybí v sou-
du. Ovšem není prominutelný tomu, kdo v tčchto vécech není
zpúsobilý. Druhým je omyl, jenž není prominutelný nikomu.
Pokud k nemu dojde v základních dogm.atech náboženství, pak
je kacíŕstvím (kufr), a když v néčem jiném, než jsou základy,
pak je to zavrženíhodná novota. A tento omyl je tím, k némuž
dochází ve vécech, kjejichž poznání vedou všecbny druhy me-
tod dokládání. Poznání této veci je tedy tímto zpúsobem možné
pro všechny,

Tak je tomu napŕíklad ve stvrzení existence Boha, proro-
ckých poslání a štéstí či utrpení na onom svete. To proto, že
k témto tŕem základním príncipúm vedou tŕi druhy dokladu,
pomocí nichž múže každý bez výjimky uvéŕit tomu, co mu

bylo uloženo poznat, to jest rétorické, dialektické a vedecké
dokládání. Kdo popírá podobné veci, jež jsou jedním ze zá-
kladu náboženství, je kacír, jenž vzdoruje svým jazykem, ale
ne srdcem, nebo svým zanedbáním vystavit se poznání jemu
určenému dokládání, Neboť pokud jde o nékoho z lidí dňkazu,
mel možnost uvéŕit pomocí dňkazu, pokudjde o nčkoho z lidí
dialektiky, tak prostŕednictvím dialektiky, a pokud o nčkoho
z lidí kázání, tak pomocí kázání. Proto prorok, mír s ním, pravíl:
,,Bylo mi naŕízeno bojovat s lidmi, dokud neprohlásí: ,Není
boha kromé Boha' a nebudou ve me včŕit." Mel tím na mysli
jakýkoliv ze ilizpúsobú vedoucí k víre, který jim vyhovuje.

Co se týče vecí, které jsou pro svou skrytost známy pouze
prostŕedníctvím vedeckého dňkazu, BUh v nich projevil milost
tem Svým služebníkúm, kteŕí nemají pŕístup k dokazování-
ať už pro své vrozené vlastnosti, zvyky nebo nemožnost stu-
dovat -, tím, že jim uvedI pŕíméry (daraba amtháľy" a podo-
benství téchto vecí a vyzval j e k uvéŕení prostŕednictvím téchto
pŕímčrú, neboť uvéŕit v tyto pŕímčry lze pomocí dokladu sdí-
lených vš emi, to jest dialektickými a rétorickými. To je dôvod
toho, že je Písmo rozdéleno do zŕejmého a skrytého srnyslu.
Zŕejmé jsou pŕíméry použité pro tyto významy a' skryté jsou
tyto významy samy, které se vyjevují pouze lidem dňkazu, Tyto
[pŕímčry a významy] jsou onémi čtyŕmi či péti kategoriemi
jsoucna, které al-Ghazálí zmínil ve svém Kritériu.

A pokud se to má tak, jak jsme pravili, že vec samu známe
prostŕedníctvím onéch ili zpňsobú, nemáme zapotŕebí pro ni
uvádét pŕímčr, A pokud je ve svém zŕejmém významu, není
pŕístupná alegorickému výkladu. Pokud tento text se zrejmým

IS' V Koránu je slovo "pffmér" (mathat, pJ. amthál) uvedeno 88krát,
často ve spojení se slovesem daraba, napŕ.: ,,A veru jsme uvedli
lidem v Koránu tomto rúzné druhy pŕímérú" (30:58). Více k analýze
pŕímérú ajejich užívání v Koránu,jakož ijejich postavení vkoránské
exegezi víz J. Wansbrough, Quranic Studies: Sources and Methods
of Scriptural Interpretation (Amherst: Prometheus Books, 2004),
239-246.
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významem náleží k základním dogmatňm, ten, je11Žho alego-
ricky vykládá, je kacíŕem - jako ten, kdož nevéŕí ve štéstí
a utrpení na onom svete a tvrdí, že se tímto výrokem míní pouze
to, aby si lidé jeden pred druhým stŕežili své telesné ismyslové
byti, a že to j e úskok a že človek nemá jiný cíl než svou pouhou
smyslovou existenci.

Teď, když toto bylo ustaveno,je ti z našeho pojednání jasné,
že existují zrejmé části Písma, jež nesmí být alegoricky vy-
kládány. Pokud by šlo o výklad základnich dogmat, tak je to
kacíŕství, a pokud by se jednalo o výklad néčeho jiného než
téchto základních principú, tak je to zavrženíhodná novota.
Existují však také zrejmé části, které má lid dúkazu povinnost
vykIádat - jejich pŕijímání ve zŕejmém významu by pro ne bylo
kacíŕstvím. Ovšem jejich alegorický výklad a vyvozování ze
zi'ejmého významu témi, kdož nejsou z lidu dôkazu, je kacíŕ-
stvím či zavrženíhodnou novotou.

K tomuto druhu pam verš usazení se na trúnu a tradíce o Jeho
sestoupení. Proto prorok pravil pánu černé otrokyne, která ho
spravila o tom, že BUh je na nebesích: "Osvoboď jí, vždyť je
jednou z včŕících", neboť nepatŕila k lidu dúkazu. Dňvodem
toho je, že tento druh lidí, jenž uverí pouze prostŕednictvím
predstavivosti (tachajjuľ) - tj., uverí pouze v to, co si dokážou
pŕedstavit -, húŕe uvéŕí v néco jsouciho, co není spjato s néčím
pŕedstavitelným. Toto platí rovnéž pro ty, kdo cháp ou tuto spja-
tostl82 pouze jako fyzické místo. To jsou lidé, kteŕí se ve svém
myšlení alespoň trochu posunuli za pozici prvniho druhu víry
v Boží télesnost, Proto odpovedí témto lidem o nejasných pa-
sážích Písmaje, že náleží k víceznačným (mutašábihátyfi3 a že
za výrok Vznešeného: "však nezná výklad toho nikdo kromé
Boha"!" pam tečka. A i když mezi lidmi dúkazu panuje kon-

sensus v tom, že tento druh výroku je pi'ípustný alegorickému
výkladu, rozchází se najeho podobe. Záleží na míŕe schopnosti
každého z nich ve znalosti dokazování.

Existuje ještč tŕetí druh textu Písma, jenž kolisá mezi témi-
to dvéma druhy a ohlednč néhož panují pochyby. Jedna část
z téch, kdo se zabývají teoretickým studiem, ho pripojuje ke
zŕejmému smyslu, jehož alegorický výklad není povolen, za-
tímco ostatní ho pojí se skrytým smyslem, jejž učenci nesmí
brát vj eho zŕejmém významu. A to proto, že tento druh textu je
téžko srozumitelný a nejasný. A kdokoliv - to jest z učencú -
v tomto druhu textú dospeje k omylu, má být om1uven.

Nčkdo se mme zeptat: jestliže je jasné, že Písmo v tomto
ohledu obsahuje tri druhy textu, do kterého pak podie vás spadá
popis posmrtného života ajeho stavú? Na to bychom odpove-
deli: Co se týče této otázky, je vec jasná - jedná se o ten druh
textu, ohledné néhož panují neshody. A to proto, že spatŕujeme
skupinu, která se hlásí k dokazování, a tvrdí, že je povinné
brát tyto popisy v jejich zŕejmém významu, neboť neexistuje
dokazování,jež by vedlo k vyvráceníjejich zŕejmého smyslu,
a toto je metoda aš'aritú, Pak existuje další skupina, která se
rovnéž zabývá dokazováním a která tyto texty alegoricky vy-
kládá. Ovšem v tomto výkladu se mezi sebou notné liší. Do této
skupiny musí být počítán al-Ghazálí a mnozí súfijové. Nékteŕí
z nich slučují oba výklady, ISS jak činí v nékterých svých dílech
al-Ghazálí.

zdá se tedy, že učenec, j enž se s ohledem na tuto otázku
dopustí omylu, má být omluven, a tomu, jenž se nemýlí, pam
vdék a odmena. A to za predpokladu, že uzná existenci [po-
smrtného života] a vyložíji takovým zpúsobem, který nevede
k popŕení této existence. A v tomto ohledu pouze popŕení této

182 To jest Boha s nebesi.
183 mutašábihát-KDrán 3:7: "Onjeten,je11Ž seslal ti Písmo, v némž ne-

které verše jsou pevne stanovené, a ty jsou podstatou Písma, zatímco
jiné jsou víceznačné."

IM Korán 3:7. Srv. rovnéž p. 174.

18.5 at-ta 'wilán -Ibn Rušd se k této problematice vyjadfuje ve svém díle
Manáhidž, 122-123, první výklad se týká pŕijetí výhradne duchov-
ního vzkffšení, zatimco druhý hovoŕí o zmrtvýchvstání v telesných
schránkách jiného druhu, než jsou naše současné.
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existence se rovná kacíŕství, protože se jedná o základní ná-
boženské dogma, k jehož trvéŕení se dospívá prostŕedníctvím
ro metod společných všem lidem. Pro každého, kdo nepatrí
k učencňm, je povinností brát tyto popisy v jejich zŕejmém
významu - alegoricky je vykládat by pro nej bylo kacíŕstvím,
neboť by to vedlo k nevíŕe, Z toho dňvodu se domníváme,
že pro každého, jehož povinností je uvéfit pomocí zŕejmého
významu, je výklad kacfŕstvím, protože vede k nevíŕe. A kdo
z lidu výkladu mu to vyzradí, vyzývá ho tím ke kacfŕství, a kdo
vyzývá ke kacíŕství, je sám kacíŕ.

Z toho dňvoduje povinné, aby alegorické výklady byly uvá-
dény výhradne v knihách dňkazu, neboť když budou v knihách
dňkazu, nedostane se k nim nikdo mimo lid dúkazu, Když ale
budou za užití básnických, rétorickýeh či dialektiekých metod
uvedeny i jinde než v knihách dúkazu, jak to činí al-Ghazálí,
pak se jedná o prohŕešek proti Božímu zákonu a proti filosofii.
A to i kdyby tento človek mel jen ty nejčistší úmysly. Tedy,
že by tím zamýšlel zvýšit počet učencú. Pouze by ale zvýšil
počet lidu zkaženosti, byť ne bez navýšení počtu učencú, Jedna
skupina by tak začala znevažovat filosofii, další by hanobila
náboženství a další by se snažila smfŕit jednu s druhou. A zdá
se, že práve toto bylo jedním z cílú jeho [al-Ghazálího] knih.
Dokladem toho, že tím zamýšlel podnícení pfirozené zví-
davosti, je to, že se ve svých knihách nedržel žádné konkrétní
doktríny - pro aš' arity jOeto aš' arita, pro súfije súfí a pro filosofy
filosof, presne jak se ŕíká v následujícím verši:

A pro pŕedstavitele islárnské obce je povinností tyto jeho
knihy obsahujíci vedu zakázat všem s výjimkou učencú. Stejné
tak je jejieh povinnosti zakázat knihy vedeckého dňkazu tomu,
kdo 'jim není schopen porozumét. A újma na téchto lidech je
z knih vedeckého dúkazu menší, protože se jich chápou vétši-
nou jen ti s vyšším intelektem. A tento druh lidí je poškozen
pouze nedostatkem praktických ctností, nesysternatickou čet-
bou a tím, že je čte bez učitele. Pŕesto obecný zákaz [téchto
knih] brání v tom, k čemu vyzývá Písmo, neboť je to krivda
pro nej lepší druh lidí a nejlepší druh všeho jsoucího. Vždyť
spravedlivé vúči nejlepšímu druhu všeho jsoucího je, aby je
do jejich nejzazší podstaty poznal ten, kdo je pŕipravenje takto
poznat, a to je nejlepší druh lidí. A čím vétší je hodnota néčeho
jsoucího, tím nespravedlivéjší je jeho pŕehlížení. Z toho dúvo-
du BUh prohlásil: "pňdružování [jiných bohú k Bohu] je veru
krivda nesmfrná.'?"

Toto jsme tedy podIe našeho názoru museli ustavit v tomto
druhu teoretického studia, to jest pojednání o vztahu mezi ná-
boženstvím a filosofií a výnosy ohledné alegorického výkladu
zjeveného Písma. Pokud by tyto veci stejné jako otázky, které
jsme zmínili, nebyly mezi lidmi už verejne známy, nepova-
žovali bychom za ŕádné napsat o tom jediné slovo ani bychom
se za to nemuseli omlouvat vykladačňm, protože je lepší tyto
otázky zmiňovat v knihách dúkazu. A BUh nás vede a pomáhá
ke správnemu.

Jednou Jemenec, pokud potkám nékoho z Jemenu,
a pokud potkám Ma 'addijce, pak Adnánecľ"

186 Verš básníka Imrána ibn Hittán (z. 703). Jihoarabské kmeny byly
souhrnné označovány za .jemenské'', kdežto severoarabské - mezi
nimi i Ma'addí - za Adnánce. Co se týče al-Ghazálího, ten ve svých
dílech sám nijak neskrýval, jak malý význam pŕipisoval doktrinální
konzistenci. To byla také výtka, kterou na jeho adresu vyr1da celá
rada filosofú ze západní ch částí islámské ŕíše (včetnč Ibn Rušda či Ibn

Tufajla). Na druhou stranu tato kritika nebyla zcela oprávnená, neboť
nebrala v potaz rozdíly, které al-Ghazálí činil ve svých ezoterických
a verejných spisech. Navíc mezi pi'íslušnictvím k aš'arismu a súfismu
není nezbytné rozpor. Al-Ghazálí se také nikdy neprohlásil filosofem.

187 Korán 31 :13.
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-3- dialektické argwnenty, nemluvč o téch vedeckých (vzhledem
ke složi.tosti výuky vedeckých argumentú a délky času, jenž
kjejich osvojení potŕebuje ičlovek jim pŕístupný), ajelikož zá-
mérem Písmaje učit vskutku všechny, pakje nutné, aby Písmo
obsahovalo všechny druhy metod uvéŕení stejné jako všechny
druhy pojímání.

Jelikož nékteré metody uvéŕení - to jest vznik uvéŕení jej ich
prostŕednictvím - jsou společné vétšinč lidí, konkrétne rétorické
a dialektické, z nichž rétorické jsou béžnéjší než dialektické,
a jiné metody jsou vyhrazené menšímu počtu lidí, konkrétne ve-
decké, a jelikož primárním smyslem Písma je starat se o vétši-
nu, aniž by došlo k opomíjení potreb vybrané menšiny, pak,
co se týče pojímáni nebo uvéŕení, je vétšina metod uvedených
v Písmu metódami sdílenými vétšínou.

Písmo obsahuj e čtyŕi druhy téchto metod. l) První, ačkoliv je
společná, je výlučná celkove ve dvou ohledech - tj., co se týče
pojímání nebo uvéŕení, je jistá, ikdyžje rétorická nebo dialek-
tická. Jsou to sylogistické výroky, jejichž premisy, byť obecne
pŕijímány (mašhúr)l91 nebo pŕedpokládány (maznún),jsoujisté
nahodile, a jejichž závery - nahodile - mají být chápány tak,
jakjsou, ne pŕenesenč, Tento druh náboženských výrokú nemá
alegorický výklad a ten, kdo je popírá nebo vykládá, je kacíŕ.
2) Premisy v druhém druhu, ačkoliv jsou obecne pŕijímány nebo
pŕedpokládány, jsou jisté aj ejich závery pŕedstavují prenesené
zpodobnční toho, v co mély vyplynout. Tento druh výrokú, to
jestjejich závery, smí být alegoricky vykládány. 3) Treti druh
je toho opakem, tedy závery jsou vécmi, které mély vyplynout,
zatímco premisy jsou obecne pŕijimány nebo pŕedpokládány,
aniž by byly nahodile jisté. Závery v tomto druhu nepovolují
alegorický výklad, ale jejich premisy ano. 4) Premisy ve čtvr-
tém druhu jsou obecne pŕijímány nebo pŕedpokládány, aniž
by mély nahodilost jistoty, a jejich závery jsou pŕeneseným
zpodobnéním toho, v co mély vyplynout Co se týče téchto

Mel bys védét, že úmyslem Písma je učit pravdivou védu a správ-
nou praxi. Pravdivá veda znamená poznání Boha a všeho jsou-
cího tak,jakje, a obzvlášté to úctyhodné z nej, a poznání štéstí
a utrpení na onom svété.!" Správná praxe sestává z konáni činil,
které pŕináší štčstí, a stranéní se toho, co s sebou nese utrpení -
poznání téchto činu se nazývá "praktickou vedou".

Tyto činy se delí do dvou oddílú, Prvnímjsou vnéjší, telesné
úkony. Veda o nich se nazývá ,jurisprudence" (jiqh). Druhým
jsou duševní skutky jako vdék, trpélivost a další morální
vlastnosti, k nimž Písmo vybízí, či je zapovídá. Veda o nich se
nazývá "askeze" (zuhd) a .védami o posmrtném živote" ('ulúm
al-áchirai. AI-Ghazálí se jim venoval ve své knize. Jelikož lidé
se od tohoto druhu odvrátili - byť tento druh se více zabývá
zbožností, jež je pŕíčinou štéstí - a oddali se prvému, nazval
svou knihu Obnovení ved náboženských (Ihjá' 'ulúm ad-dín).
Ale to jsme odbočili od našeho výkladu, vraťme se tedy k nemu.

Pravíme: jelíkož úmyslem Písma je učit pravdivou vedu
a správnou praxi a protože učení je dvojího druhu - pojímání
(tasawwur)189 a uvéŕení -, jak ukázali logici,"? ajelikož lidé
mají ID zpúsoby uvéŕení (vedecký, dialektický a rétorický)
a dva zpúsoby poj ímání (buď vec samotnou, nebo její pŕím čr) ,
a jelikož ne všichni lidé jsou schopní pŕijmout dôkazy nebo

188 Tato pasáž naznačuje víru v posmrtný život, Ibn Rušd jako filosof
ale nevéŕil v posmr1nou ex.istencijednotlivce. Proto tento jeho výrok
musí být pŕipsán faktu, že Rozhodné pojednáníbylo exoterickou kni-
hou. K jeho skutečným názorňm o téchto vécech víz zejména jeho
komentáŕ k Aristotelovč spisu O duši.

189 VlZ výklad kličových pojmu.
190 V originále ahl al- 'ilm hi 'l-kalám, což je nejasná formulace. Slovo

kalám ve svém poislámšténém významu zpravidla znamená spek:ula-
tivní, dialektickou teologii. Ovšem v tomto kontextu je lepší ho pŕe-
kládat v primárnún významu pfevzatém z ŕec, A.óyoc, (logos), neboť
islámští mutakallimún k rozvoji téchto doktrín nijak neprispeli. 191 Srv. Aristotelovo ÉV801;a (endoxa).
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výrokú, povinnosti vyvolených je jejich alegorický výklad
a povinností mas je nesnažit se pŕekročítjejich zrejmý význam.

Celkem vzato všechny výroky v Písmu, které povolují alego-
rický výklad, mohou být skutečné pochopeny pouze pomocí
vedeckého dňkazu. Je povinností vyvolených činit alegorické
výklady a povinností mas pŕejímat doslovný význam v obou
ohledech - to jest jak v pojímání, tak i uvčŕení -, neboť od
prírody nejsou schopny ničeho jiného.

Alegorické výklady mohou teoretiky Písma"? nahodile na-
padnout díky nadŕazenosti v dosažení uvéŕeníjedné z obecných
metod nad jinou, to jest, když doklad obsažený v alegorickém
výkladu je pŕesvédčivčjší než doklad obsažený ve zŕejmém
významu. Pŕíkladem toho jsou populární výklady. Jejich čine-
ní je možná povinností pro ty, jejichž schopnosti teoretického
chápání dosáhly dialektické úrovne. Do tohoto druhu patrí ne-
které aš'aritské či mu'tazilitské výklady, byť mu'tazilité jsou
obecne ve svých výrocích presnejší. Na druhou stranu masy, j ež
nejsou schopné ničeho jiného než rétorických argumentň, mají
povinnost brát tyto texty v jejich doslovném významu a není
jim v žádném prípade povoleno znát takové výklady.

Lidé jsou tedy, co se týče náboženství, ili druhu. 1) Jeden
druh není vúbec schopen alegorického výkladu. To jsou réto-
ričtí lidé, kteŕí pŕedstavují vétšinu lidí. A to preto, že neexis-
tuje nikdo se zdravým rozumem, kdo by byl vyloučen z tohoto
druhu uvéŕení. 2) Dalším druhem jsou lidé dialektického vý-
kladu. To jsou ti, kdož jsou dialektičtí pouze povahou, nebo
povahou a zvykem. 3) Poslední druh pŕedstavují ti, kdož jsou
sbéhlí v nespomém výkladu. To jsou ti, kdož jsou védečtí po-
vahou i umením, to jest umením filosofie. Jejich alegorický
výklad by nemél být rozšíŕen mezi lid dialektiky, nemluvé
o prostých masách.

Když je cokoliv z téchto alegorických výkladu vyjeveno
nékomu, kdo v nich není zbéhlý - týká se to zvlášté vedeckých

výkladu, vzhledem k jejich vzdálenosti od bežných znalosti -,
jak ten, kdo je vyjeví, tak ten, komu jsou vyjeveny, je sveden
ke kacíŕství. Dúvodem toho je, že alegorický výklad obsahuje
dve veci: zneplamční zŕejmého významu a utvrzení toho alego-
rického. Když je tedy zrejmý význam zneplatnčn nčkým, kdo
je v nem zbéhlý, aniž by se utvrdil v alegorickém výkladu,
tak pokud se to týká základních dogmat náboženství, jedná se
o kacíŕství. Výklady by tedy nemély být vyjevovány masám
ani ustavovány v rétoríckých či dialektických knihách, to jest
knihách, v nichž jsou argumenty téchto dvou druhu - jak to
praktikoval al-Ghazálí.

K tomuto druhu lidí je povinnost vyjadŕovat se a mluvit
s ohledem na zrejmý význam - pokud je takový, že nejasnost
jeho zŕejmého významu je sama o sobé zrejmá všem, aniž by
si uvedomovali, že je možný jeho alegorický výklad - tak,
že se jedná o jeden z víceznačných veršú, jehož význam zná
pouze BUh. V tomto prípade je po výroku "však nezná vý-
klad toho nikdo kromé Boha"193 nutno délat tečku. Stejným
zpúsobem musí pŕíjít odpoveď na otázku ohledné nejasných
vecí, jež masy nemohou nikdy pochopil, jako je tomu v Jeho
výroku: "A vyptávat se te budou na Ducha. Odpovéz: Duch
pŕichází z rozkazu Pána mého a z poznání vám bylo dáno jen
nemnoho. "194

Ti pak, kdo tyto alegorické výklady vyjeví tem, kdož v nich
nejsou zbehlí, jsou kacíŕi z toho dúvodu, že vyzývají lid ke ka-
cíŕství. To je v protikladu k výzvám Zákonodárce.!" obzvlášť
jedná-li se o zvrácené výklady základních dogmat nábožen-
ství, jako se tomu stalo u skupiny lidí naší doby. Byli jsme
svédky nékterých skupin, které se domnívaly, že filosofují a že
díky své pozoruhodné moudrosti pochopily veci, které jsou ve
všech ohledech v rozporu S Písmem, to jest veci, které nejsou

192 an-mazár ft 'š-šari'a, tedy právníci a teologové.

193 Korán 3:7, srv. rovnéž p. 174.
194 Korán 17:85.
195 aš-šári', v tomto kontextu tedy prorok Muhammad.
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pŕístupné alegorickému výkladu.!" Také se domnívaly, že je
povinnosti vyjevit tyto veci masám. Ovšem tím, že tyto zvrá-
cené výklady vyjevily masám, staly se pŕíčinou zatracení mas
i svého na tomto i onom svete.

Pro vztah mezi úmyslem tčchto lidí a úmyslem Zákonodárce
existuje pŕímér v pŕípadé mme, jenž má v úmyslu vyhledat
zkušeného Iékaŕe. Úmyslem tohoto lékaŕe je zachovávat zdraví
všech lidí a odstraňovat jejich nemoci tím, že jim predloží rady,
které jsou obecne uznávané, o povinnosti praktikovat veci, kte-
ré zachovají jejich zdraví a odstranÍ jejich nemoci, a vyhýbat
se opačným vécem. Není pro nej možné, aby z nich všech uči-
nil lékaŕe, neboť lékaŕem je ten, kdo zná prosti'ednictvím ve-
deckých metod veci, které zachovají zdraví a odstraní nemoc.
Onen muž pak vyjde mezi lid a prohlásí: ,,Metody, které tento
lékaŕ pro vás ustavil, nejsou správné." A zpochybňuje je tak
dlouho, až je odmítne i lid. Nebo ŕekne, že lékaŕovy rady lze
alegoricky vykládat. Lid témto výkladúm ale nerozumí, a tak se
jimjejich prosti'ednictvím nedostane žádného uvéŕení ohledné
toho, co by méli činit,

Domníváš se snad, že lidé za téchto okolnosti učiní nékteré
veci užitečné k uchování zdraví a odstranéní nemoci? Nebo
snad myslíš, že ten, kdo rozhlásil, že by mčli odmítnout to,
čemu ohlednč téchto vecí dŕíve verili, to s nimi bude prakti-
kovat, to jest uchovávat zdraví? Ne! Nebude schopen to s nimi
praktikovat, ani oni sami toho nebudou schopni - všechny je za-
chváti zatracení. To se stane, pokud jim vyjeví správný výklad
tčchto vecí, jelikož mu nebudou schopni rozumét - nemluvé

196 Z kontextu není zcela zŕejmé, koho má Ibn Rušd na mysli. Srv. rovnčž
Ibn Tufajl, Živý, syn bdictho, 110: ,,K tomu, abychom odhalili to
tajemství a strhli s neho závoj, vedlo nás to, že sevnaší dobe objevily
četné mylné názory, které hlásají pseudofilosofové této doby, až se
rozšfŕíly v nlzných zemích a zevšeobecnélo zlo, jaké mohou pňsobít."
zda se jednalo o Ibn Bádždžu, Ibn Sínu, filosofující teology, nékteré
mystiky, či nčkoho dalšího, není zrejmé a mezi badateli se o tom
dodnes vedou spory.

o tom, kdyby jim sdčlil zvrácený výklad. Neboť ty veci jim
bude vykládat tak, aby nevideli, že je nejaké zdraví, které se
musí uchovávat, a nejaká nemoc, která musí být odstranéna.
Navíc ani nebudou chápat, že jsou veci, které zachova jí zdraví
či odstraní nemoci. A to se stane i v pŕípadé Písma, když nékdo
pfijde s jeho výkladem masám nebo nékomu, kdo mu není
otevŕený. Zprzní ho tedy a odvrátí od nej lid; a kdo odvrací lid
od Písma, je kacír.

Toto pŕirovnání je nesporné, ne poetické, jak by nékdo mohl
soudit. Jedná se o správné srovnáni téch dvou vecí, neboť vztah
lékaŕe a telesného zdraví je stejný jako vztah Zákonodárce k du-
ševnímu zdraví, to jest Iékaŕ je ten, jenž usiluje o zachování
zdraví tel, pokud existuje, a jeho navrácení zpét, pokud se vy-
tratí, zatímco Zákonodárce je ten, kdo usiluje o totéž v pŕípadé
zdraví duší. Toto zdraví se pak nazývá ,,zbožností". Vznešená
Kniha v mnoha verších uvedla, že o ni má být usilováno pomo-
cí úkonu povolených Zákonem. BUh tak prohlásil: "Byl vám
pŕedepsán púst, tak jako byl již pŕedepsán tem, kdož pred vámi
by li - snad budete zbožní! "197 Rovnéž pravil : "K Bohu nedospé-
je ani maso jejich, ani krev jej ich, ale dospeje k Nému zbožnost
vaše."!" A ŕekl také: ,,modlitba odvrací od nemravnosti a vecí
zavrženíhodných","? a tak dále v bezpočtu dalších veršú, jež
obsahuje v tomto ohledu vznešená Kniha. Zákonodárce usi-
luje o toto zdraví pouze pomoci zákonného vedení a zákonné
praxe. Toto zdraví je tím, z néhož vyplývá štéstí na onom svete,
a z jeho opaku pak večné utrpení.

Z toho ti je jasné, že správné alegorické výklady - n~tož ty
zvrácené - nesméjí být uvádény v knihách pro masy. Rádný
výklad je závazek, jejž musí nést človek a jejž také nesl, za-
tímco všechno jsoucí se od toho odvrátilo. Mám tím na mysli
to, co je zmiňováno v Jeho výroku: "Nabídli jsme závazek víry

197 Korán 2:183.
198 Korán 22:37. Verš se týká zvíŕecích obétin,
199 Korán 29:45.
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nebesúm, zemi ihorám ..."200 Kvúli výkladňm Písma - zejména
tem zvrácených - a domnčnce, že je povinností sdélovat je
všem, vznikly v islámu rúzné sekty, jež se navzájem začaly
osočovat z kacíŕství či heretického novotai'ení. Tak mu'tazilité
alegoricky vykládali mnoho veršú a tradic a vyjevili své výkla-
dy masám. To samé učinili aš'arité, ačkoliv ti se k výkladúm
uchylovali méné. Tímto mezi lidmi zpňsobili vzájemné nepŕá-
telství, nenávist a války, Písmo rozcupovali na kousky a zcela
rozdelili lido

Navíc k tomu všemu v metodách, které užívali kustavení
svých výkladú, nebyli ani s masami, ani s elitou. S masami
nebyli proto, že jejich metody byly nejasnéjší než ty, které sdí-
lely masy?" S elitou nebyli proto, že pokud by se prozkoumaly
jejich metody, zjistilo by se, že nesplňují podmínky dokazování.
Na to po krátkém prozkoumání pŕijde každý, kdo je zbéhlý
v podmínkách dokazování. Mnohé základy, na nichž aš'arité
vystavéli své védéní.jsou spíše sofistické. Popírají totiž mnoho
nezbytných pravd, jako jsou konstantnost akcidentú, pňsobení
vecí na jiné veci, existence nezbytných pŕíčin pro následky
(musabbabát), hmotné formy a druhotné pfíčiny.202

Jejich teoretici v tomto ohledu uškodili muslimúm, neboť
část aš'aritň obvinila z kacíŕství každého, kdo nezná existenci
Tvňrce (al-bári) prosti'ednictvím metod, které k Jeho poznání
predložili ve svých knihách. Ve skutečnostijsou ale oni zblou-
dilými kacíŕi! Od té doby se neshodli, jedna skupina ŕíkala,
že "prvotní povinností je teoretické studium (nazar)", zatímco
jiná, žejejí "víra" (ímán). Mám tím na mysli, že nevedeli, které

200 Korán 33:72. Celý verš zní: "Nabídli jsme závazek víry nebesám,
zemi ihorám, ale ony odmítly je nésti a zalekly se ho; a vzal je na
sebe človek, ačkoli je nespravedlivý a nevédomý."

201 Ibn Rušd vypočítává mnoho slabin téchto metod na nékolíka místech
v Manáhidž. Ve stejném duchu psa! ial-Ghazálí, viz napŕ. Kitáb al-
qistás al-mustaqim, in Kurdí, al-Džawáhir al-ghawálí, 201.

202 Srv. Maimonides, The Guide of the Perplexed, vol. l, kap. 71-76, kde
je z aristotelského hlediska rovnéž podána kritika aš'aritň akalámu.

metody jsou témi, jež sdílí všichni a jejichž prostŕednictvím
Písmo vybízí všechny lidí, a domnívali se, že existuje pouze
jediná metoda. Zmýlili se tedy v úmyslu Zákonodárce, zbloudili
a i ostatní uvedli na scestí.

Anékdo se múže zeptat: jestliže tyto metody užívané aš'arity
a dalšími učenci nejsou obecnými metodami, jimiž Zákonodárce
zamýš1e! učit masy a jimiž jedinými je možno učit, jaké jsou
pak ty metody v našem náboženství? Na to odpovídáme: Jsou to
metody,ježjsou ustaveny výhradnč ve vznešené Knize. Neboť
byla-li by vznešená Kniha prozkoumána, nalez1y by se v ní ony
tri metody existující pro všechen lid; a to jsou ty dve obecné
metody pro učení vétšiny lidí a jedna pro vyvolené. Po patričné
úvaze se ukáže, že žádné lepší obecné metody pro učení mas
než ty, které jsou zmiňovány v Písmu, neexistují.

Čili každý, kdo tyto metody pokroutí alegorickými výklady,
jež nejsou samy o sobč zrejmé ani zfejmejší všem než púvodní
výroky - což se nikdy nestaneš" -, zneplatňuje jejich moudrost
ijejich zamýšlené úsilí pňsobit lidské štéstí. To je zcela zrejmé
z podmínek prvních generací muslimú v porovnání s témi, kdo
pŕišli po nich. Vždyť první generace muslimú nabyla dokona-
lých ctností a zbožnosti pouze praktikováním výrolai Písma,
aniž by je nejak alegoricky vykládala. A pokud nékdo z nich
pŕíšel na nejaký výklad, nepovažoval za vhodné ho vyjevovat.
Když ti, co prišli po nich, užívali výklady, jejich zbožnost
upadla, zmnožily se jejich spory, jejich láska k ostatním vy-
mizela a oni se rozdelili do mnoha sekt.

Je povinností pro každého, kdo chce z náboženství odstranit
tuto zavrženíhodnou novotu, aby se držel vznešené Knihy a na-
cházel v ní doklady pro vše, v co nám bylo naŕízeno véŕit, Mel
by používat svúj nezávislý úsudek ohledné jejich zŕejmého

203 Není možné, aby intepretace byla zi'ejmejší než samo Písmo, neboť
jeho výroky jsou dokonale uzpúsobeny k dosažení jejich úmyslu -
jsou tedy nejúčínnéjším vyjádŕením. Jejich nenapodobitelnost ajedi-
nečnost patŕí ostatne k tradičnim dokladúm zázračné povahy Koránu.
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významu, jak jen môže, aniž by cokoliv alegoricky vykládal,
s výjimkou toho, kdy je výklad sám o sobé zrejmý, to jest zŕej-
mý všem. Neboť prozkoumají-li se výroky Písma určené k po-
učení lidstva, zdá se, že v ovládnutí jejich významu se človek
dostane do bodu, za nímž pouze ten, kdo patŕí k lidu dúkazu,
získá z jejich zi'ejmého smyslu néco, co v nich není zi'ejmé.
Toto je ojedinelá vlastnost, která v žádných jiných výrocích
neexistuje.

Náboženské výroky zjevené ve vznešené Knize jsou urče-
ny všem a teší se tŕem zvláštním vlastnostem, které dokládají
její nenapodobitelnou zázračnou povahu (i 'džáz). První spo-
čívá v tom, že kromé nich neexistuje nic, co by bylo celkove
pŕesvédčivéjší a schopné každého pŕivést k uvéŕení. Druhá
sestává z toho, že svou povahou jsou prístupné ovládnutí, kte-
ré dosahuje bodu, za nímž s výjimkou lidí dúkazu není nikdo
schopen pochopit jej ich alegorický výklad - pokud j sou tedy ta-
kové, že mají výklad. Tretí se týká toho, že obsahují prostŕedky
k upozornení lidí otevŕených pravde o pravdivém alegorickém
výkladu. 204A to neexistuje v učení aš'aritú ani mu'tazilitň,
tj., jejich výklad není ani prístupný ovládnutí, ani neobsahuje
upozornení na pravdu ani není pravdou. A proto se zmnožily
novotáŕské hereze.

nékoho, kdo pŕijde po nás. Nyní je naše duše plná zármutku
a bolesti nad zvrácenými výplody a pokroucenými názory, které
prostoupily toto náboženství, obzvlášť tčmi, které vzešly od lidí
nárokujících si spfíznénost s fílosofií.š" Vždyť rány od pŕítele
jsou bolestivéjší než ty od nepŕátel. Mám tím na mysli to, že
filosofie je souputnicí náboženství a jeho kojnou sestrou. Proto
rány od téch, kdo se s ní spojují, jsou nejpalčivčjší - nemluvé
o nepŕátelství, nenávisti a hádkách, které to mezi obéma zpú-
sobuje. Jedná se pŕece o pŕirozené partnery a bytostné a in-
stinktivní milence. Náboženství bylo rovnéž poškozeno mnoha
nevzdčlanými pŕäteli, kteŕí se s ním spojují, jmenovité rňznými
sektami, které v nem existují, BUh ale všem ukazuje správnou
cestu, pomáhá jim, aby Ho milovali, spojuje jejich srdce ve
zbožnosti a svou pŕívétivostí a milosrdenstvím z nich odstra-
ňuje nenávist a zášť.

BUh již odstrani1 mnohé z tohoto zla, nevedomosti a scest-
nosti pomocí této vítézné vlády.207 Jejím prostŕednictvím pŕi-
nesl mnoho dobrých vecí, zejména pro ty, kdo kráčeli cestou
studia a bažili po poznání pravdy. A to proto, že tato vláda
vybídla masy k poznám Boha pomocí prostŕední metody, jež
je povýšená nad nížiny stoupencň nápodoby.-" ale je také pod
zmatky dialektických teologň, a upozornila elitu na povinnost
dňkladného racionálního studia základu náboženství. A BUh je
svou pŕívétivostí dárcem úspechu a fádného vedení.

-Závér-

Je naší touhou vénovat čas tomuto predmetu a účinne o nem
pojednat, a pokud BUh prodlouží náš vek, učiníme v tom, kolík
jen budeme moci.2os Môže být, že se to stane východiskem.pro

204 O jednom z téchto prostŕedkň píše Ibn Rušd výše. Spočívá v tom, že
zrejmé rozpory v Písmu jsou určeny k tomu, aby stimulovaly véŕícího
khledání jejich hlubšího porozumení.

zos Tato narážka pro Ibn Rušda pozdéji pi'edstavuje východisko pro jeho
další spis, Manáhidž, v némž se venuje otázce dogmatu a polemice
s učením rôzných sekt, zejména aš'aritú,

206 VIz pozn. 196.
207 Ibn Rušd tím má na mysli vládu a1mohádského panovníka Abú Ja' qú-

ba Júsufa (vládl1163-1l84).
208 mutaqallidún - tedy stoupenci nápodoby (taqlíď), to je ti z 'ulamá',

kteŕí se v právních otázkách drží aplikovaného práva a uznávají au-
toritu čtyŕ právních škol, a ne pŕímo Písma.
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