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Počátky vyspělé civilizace na území Íránu

V jihozápadní části Íránu, nazývané ve starověku Elam, nalezli archeologové doklady o rozvoji vyspělé civilizace datované do 4.  ti-
síciletí př. n. l., která byla srovnatelná se soudobými kulturami Mezopotámie a Egypta. Hlavním střediskem této civilizace, ozna-
čované jako „protoelamská kultura“, byly Súsy. Z nevelké vesnice se postupně proměnily v  rozsáhlé město s monumentálními 
stavbami, které pravděpodobně sloužily jako správní budovy, jako sídla místních vladařů nebo svatyně, v nichž byla uctívána tamní 
božstva.

K nejpozoruhodnějším objevům, k nimž dospěli obyvatelé tehdejšího Íránu, patří vytvoření obrázkového písma, zapisovaného 
na hliněné tabulky. Písmo zatím nebylo beze zbytku rozluštěno. Írán tak patří – vedle Mezopotámie, Egypta a Číny – k prvním 
územím na světě, kde se objevují písemné památky. Texty byly zřejmě zapisovány ranou formou elamštiny, jazyka, který nelze 
s jistotou přiřadit k žádné známé jazykové rodině na světě. Později, někdy po polovině 3. tisíciletí př. n. l, převzali obyvatelé Íránu 
klínové písmo, kterým se psalo v sousední Mezopotámii, a tradice protoelamského písma byla zcela zapomenuta. Protoelamská 
civilizace jako celek však výrazně ovlivnila pozdější vývoj celé oblasti.

Unikátní město

Do elamských dějin se výrazně zapsal král Untaš-Napiriša (asi 1345–1305 př. n. l.), který dal vybudovat Untaš-Napirišovo město, 
dnešní Čoga Zanbil. Dominantu města představoval obří zikkurat, stupňovitá věž, která byla převzata z mezopotamské archi-
tektury. Zikkurat se čtvercovou základnou o straně téměř 100 metrů, jehož pozůstatky se dodnes tyčí do výšky přibližně 25 me-
trů nad úrovní okolního terénu, byl postaven z nepálených cihel, obložených vrstvou cihel pálených. Jeho rohy jsou orientovány 
přesně ke čtyřem světovým stranám. Svými rozměry se vyrovnává legendárnímu zikkuratu v Babylonu, jenž dal vzniknout legendě 
o „babylonské věži“. Na vrcholu zikkuratu, který byl přístupný schodištěm, se nacházel chrám, jehož zdi byly obloženy cihlami, 
zdobenými barevnou glazovanou polevou. Zikkurat v Čoga Zanbil je jednou z nejlépe dochovaných staveb tohoto typu na celém 
Blízkém východě.

Zikkurat v Čoga Zanbil
(zdroj: Shutterstock / © M R, 2014)
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Médové a Peršané

Dějiny starověkého Íránu byly vždy úzce spjaty s dějinami Mezopotámie – jak s její severní částí, která se nazývala Asýrie, tak 
i s vývojem jižní části, označované jako Babylonie. Během 3. tisíciletí př. n. l. se na  íránském území vytvořilo několik státních 
útvarů, včetně Elamu, které občas válčily se svými mezopotamskými 
sousedy.

Na  počátku 1. tisíciletí př. n. l. se v  nápisech asyrských panovníků, 
které pojednávají o  válečných výpravách do  Íránu, začínáme setká-
vat se zmínkami o Peršanech a Médech (na ilustraci vpravo vidí-
me médskou šlechtu, zdroj: Wikimedia Commons). Jejich jazyky patří 
do indoevropské rodiny, a jsou tedy blíže či vzdáleněji příbuzné s vět-
šinou jazyků současné Evropy. Médové a Peršané vytvářeli státečky, 
které se jen pozvolna sjednocovaly ve větší politické útvary. V průběhu 
7. stol. př. n. l. se zformoval médský stát, který ovládal značnou část 
západního Íránu. 

Peršané si vytvořili svůj vlastní stát v oblasti jižního Íránu pod žezlem 
dynastie Achaimenovců. Prvním významným perským panovní-
kem byl v  6. století př. n. l. Kýros II., zvaný Veliký (559–530 př. 
n. l.), který byl zpočátku podřízen médskému králi Astyagovi. Perské 
povstání proti médské nadvládě bylo úspěšné mimo jiné proto, že se 
na Kýrovu stranu přidala i část Astyagova vojska. Peršané tak získali 
plnou politickou nezávislost a pod vedením krále Kýra, který byl vy-
nikajícím vojevůdcem, vytvořili během krátké doby mocnou říši, jež 
ovládala Írán (včetně Médie), některé oblasti ve  Střední Asii a  také 
Mezopotámii a území dnešního Turecka i Sýrie. 

Kýros se osvědčil nejen jako skvělý vojevůdce, ale také jako schopný organizátor i velkorysý a tolerantní panovník. Známý je jeho 
výnos, kterým povolil návrat do původní vlasti všem, kteří byli v dřívějších letech v důsledku válečných událostí 
vyhnáni ze svých domovů. Kýrův výnos se týkal mimo jiné Židů, kteří byli po dobytí Jeruzaléma (597 a 587/6 př. n. l.) 
babylonským králem Nabukadnesarem II. (604–562 př. n. l.) odvlečeni do Babylonie. 

V úspěšných výbojích pokračovali král Kambýsés II., syn Kýrův (529–522 př. n. l.), kterému se podařilo připojit k perské říši 
také Egypt, a později ještě král Dáreios I. (521–486 př. n. l.), jenž usiloval o další rozšíření své říše západním směrem. To 
nakonec vedlo k vypuknutí řecko-perských válek. Ve slavné bitvě u Marathónu byli Peršané poraženi, ale válka 
pokračovala i za panování Dáreiových nástupců. Řekům se nakonec podařilo uhájit svou nezávislost, avšak Persie 
zůstala i nadále největší mocností na Blízkém východě. 

Za vlády dalších perských panovníků se již říše dále nerozrůstala. Perští králové především potlačovali vzpoury v podmaněných ob-
lastech, zejména v Egyptě. Poměry na perském královském dvoře byly v té době velmi spletité. Perští králové museli při výkonu své-
ho úřadu brát ohled na zájmy mocných velmožů, vojenských velitelů, ale taktéž členů své vlastní rodiny. Někteří z perských panov-
níků byli zavražděni při palácových spiknutích, která podkopávala základy perské říše. Situace v Persii využil makedonský král 
Alexandr (336 až 323 př. n. l.), který v několika bitvách porazil posledního perského krále Dáreia III. (335 až 331 př. n. l.) 
a zmocnil se celého území perské říše.
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Seleukovci, Ptolemaiovci a Parthové

Po Alexandrově předčasné smrti došlo k rozdělení říše na několik nástupnických států. Nejmocnější z nich byla říše Ptolemaiovců, 
která ovládala Egypt, část severní Afriky, východního Středomoří a jižní Sýrie, a říše Seleukovců, k níž náležela severní Sýrie, část 
dnešního Turecka, Mezopotámie, Írán a Střední Asie. Obě říše spolu sváděly vleklé války, ve kterých šlo především o získání nad-
vlády nad hospodářsky a strategicky významnou oblastí Sýrie. Kvůli soupeření s Ptolemaiovci ztráceli seleukovští vladaři pozvolna 
politický vliv na východě. Důsledkem bylo vytvoření nezávislého království v Baktrii (dnešní Afghánistán) a v Parthii (severovýchodní 
Írán) v polovině 3. století př. n. l. Parthská říše, v níž vládla dynastie Arsakovců, postupně šířila svůj vliv na západ, vytlačovala 
Seleukovce a zmocnila se celého Íránu a Mezopotámie. Poté, co seleukovská i ptolemaiovská říše podlehly Římanům, 
byl celý Blízký východ rozdělen mezi dvě velmoci – Řím a parthskou říši. Hranicí mezi nimi se stal Eufrat. Oblasti ležící 
na západ od tohoto veletoku (Egypt, Sýrie, Turecko) náležely k římské sféře vlivu, zatímco území na východě (Mezopotámie, Írán, 
Střední Asie) patřilo k parthské říši. Mezi oběma velmocemi se nakonec ustálila politická rovnováha, která byla občas narušována 
válečnými konflikty.

Sásánovci

Parthská říše ovládala rozsáhlé území s rozmanitými přírodními podmínkami a různorodými kulturními tradicemi. Některé regiony 
byly přímou součástí parthské říše, zatímco jiné byly formálně samostatné, ale byly politicky závislé na parthském králi. Jeden z ta-
kových regionů ležel v jižním Íránu, kde vládla místní dynastie Sásánovců, odvozující svůj původ od legendárního a historicky 
nedoloženého vládce Sásána. Ardašír, člen této dynastie, jenž vládl ve 3. století n. l., využil rozbrojů v parthské královské rodině 
a začal rozšiřovat území svého státu. Parthský král Artabanos IV. (216–224 n. l.) proti němu vyslal trestnou výpravu, avšak bez-
výsledně. Ardašír (224–241 n. l.) pak poslal parthskému vladaři dopis, v němž jej vyzval, aby si sám zvolil místo, na němž se oba 
utkají v rozhodující bitvě. Artabanos si vybral horskou planinu v západním Íránu. Bitva skončila porážkou parthského vojska a smrtí 
parthského panovníka. V následujících letech vedl Ardašír vítězné války, díky nimž ovládl celý Írán i některé sousední oblasti. Jeho 
úspěchy vedly k přijetí královského titulu, čímž se zrodila sásánovská říše. 

Ve vojenské expanzi pokračoval také Ardašírův syn Šápúr I. (241–272 n. l.), za jehož vlády se sásánovská říše 
stala jednou z největších velmocí starověkého světa. Sásánovci ovládali území na východ od Eufratu, zatímco západní 
břeh zůstával v rukou římské (později východořímské, tedy byzantské) říše. Soupeření mezi oběma velmocemi vyvrcholilo za vlády 

Alexandr Veliký v boji s perským králem Dáreiem III.
(zdroj: Wikimedia Commons)
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sásánovského krále Chosraua II. (591–628 n. l.) řečeného Parvíz (Vítěz) na počátku 7. století. Sásánovská armáda, rozděle-
ná do dvou částí, nezadržitelně postupovala na západ. Jižní křídlo obsadilo Damašek, Jeruzalém a nakonec i celé území Egypta. 
Severní část sásánovského vojska pronikla až do bezprostřední blízkosti byzantského hlavního města Konstantinopole (dnešního 
Istanbulu). Sásánovští vojáci a jejich spojenci Avaři podnikli útok na město, avšak byli odraženi. Obrat ve válce nastal až poté, co se 
byzantského trůnu zmocnil schopný a energický vojevůdce Hérakleios (610–641 n. l.). Podnikl výpad do týlu nepřítele a zasadil 
sásánovskému vojsku několik zdrcujících porážek. Jeho tažení vyvrcholilo dobytím a zpustošením sídla sásánovského vladaře, které 
leželo na území dnešního Iráku. Neúspěchy v bojích s byzantskou říší vyvolaly nespokojenost v řadách mocné sásánovské šlechty, 
která sesadila a popravila krále Chosraua. V následujících letech byla sásánovská říše sužována vleklými boji mezi různými mo-
censkými skupinami. Oslabená říše nakonec podlehla arabským bojovníkům, kteří ji připojili ke svému území a do dobytých oblastí 
přinesli nové náboženství – islám.

Náboženství starého Íránu

Nežli na území převládl islám, převažovalo zde náboženství, které založil Zarathuštra (známý též pod řeckým jménem Zoroas-
ter). Narodil se někdy kolem roku 1000 př. n. l. a položil základy náboženského učení, které označujeme jako zoroastrismus. 
Základem této nauky byla víra v existenci dvou základních principů, dobra a zla. Božstvo nazývané Pán Moudrosti (persky 
Ahura Mazda) bylo symbolem dobra a  světla, zatímco jeho protikladem byl temný a  zlý bůh – Zlý Duch (Angra 
Mainju). Povinností každého člověka bylo postavit se na stranu dobra a přispět tak k jeho konečnému vítězství. Posvátným spisem 
zoroastrismu je Avesta. V ní nalézáme modlitby, oslavné zpěvy na božské bytosti, předpisy určující způsob předkládání obětí i pří-
běhy ze života bohů a lidí. Jednotlivé části Avesty se předávaly nejprve ústně, ale postupně byly také zapisovány. Jeden rukopis byl 
podle pozdějších zpráv zapsán zlatým inkoustem na volské kůži. Drahocenná kniha však byla údajně zničena poté, co Persii dobyl 
Alexandr Makedonský. Rovněž mnoho dalších rukopisů se nenávratně ztratilo v bouřlivých časech válek, takže je dnes zachová-
na pouze část původního rozsahu Avesty.

Ukázka rukopisu Avesty (zdroj: Wikimedia Commons)
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Věda a vzdělanost ve starém Íránu (Persii)

Poznávání okolního světa bylo, stejně jako v  jiných starověkých kulturách neoddělitelně spojeno s  náboženstvím. Základní 
otázky související se vznikem světa i uspořádáním lidské společnosti byly vysvětlovány prostřednictvím mýtů, v nichž vystupo-
vali bohové a bájní hrdinové. Na rozdíl od starověkého Řecka či Mezopotámie nevěnovali vzdělanci ve staré Persii příliš velkou 
pozornost neživé přírodě ani zkoumání rostlin a živočichů.

Výtvarné umění

Většina dochovaných uměleckých děl zobrazuje perské 
panovníky a uctívaná božstva. Významné místo v  tvor-
bě perských umělců zaujímalo především sochařství. 
Perští sochaři vytvořili pozoruhodné reliéfy vytesané 
do skalních stěn i do kamenů, které byly součástí staveb. 
Nejznámější ukázkou sochařské tvorby ve staré Persii je 
reliéf vytesaný za vlády Dáreia I. do skalní stěny neda-
leko Bísutúnu v západním Íránu. Zobrazuje krále, před 
nímž jsou seřazeni spoutaní vzbouřenci z různých regi-
onů perské říše. 

Architektura je reprezentována honosnou metropolí 
perských králů, kterou vybudoval Dáreios I. v Persepoli. 
Dominantu Persepole tvoří ohromná kamenná terasa, 
na kterou se vstupovalo monumentální Branou všech 
zemí. Jejím ústředním bodem byla rozlehlá audienční 
síň, zvaná persky apadána, která se nacházela na velkém 
čtvercovém prostranství o rozměrech 110 × 110 metrů. 
Střechu přijímacího sálu tvořily cedrové trámy podpírané 
kamennými sloupy, jejichž hlavice byly zdobeny sochami 
býků. Umění parthské říše bylo do značné míry ovlivněno 
soudobou uměleckou tvorbou antického Řecka a Říma. 
Je zastoupeno především ukázkami soch a staveb, které 
se nalezly ve  starověkém městě Hatra, v  dnešním se-
verním Iráku. V  sásánovské říši se výtvarné umění za-
čalo znovu obracet spíše k  vlastním íránským tradicím. 
Zvláštní skupinu uměleckých děl ze starého Íránu tvoří 
mince, které pocházejí z doby vlády achaimenovských, 
parthských a sásánovských panovníků. Byly raženy nejen 
z mědi či bronzu, ale také ze zlata a stříbra.

Brána všech zemí v Persepoli 
(zdroj: Shutterstock / © suronin, 2014)
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Reliéfní výzdoba staroperských  
budov v Súsách 
(zdroj: Shutterstock /  
© Borna_Mirahmadian, 2014)

Hrobka krále Kýra 
(zdroj: Shutterstock / © suronin, 2014)

Brána všech zemí v Persepoli 
(zdroj: Wikimedia Commons / © Classical 
Numismatic Group; GNU / CC License)

Reliéf zobrazující nastolení sásánovského krále Ardašíra 
(zdroj: Shutterstock / © Aleksandar Todorovic, 2014)
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Říše Achaimenovců 
(zdroj: Nakladatelství Fraus, autor: Petr Vítek)

Říše Alexandra Makedonského 
(zdroj: Nakladatelství Fraus, autor: Petr Vítek)
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Parthská říše 
(zdroj: Nakladatelství Fraus, autor: Petr Vítek)

Říše Sásánovců 
(zdroj: Nakladatelství Fraus, autor: Petr Vítek)
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Středověké dějiny Íránu

Islamizace Persie

Za počátek islamizace Persie pokládáme rok 637. Tehdy se v bitvě u Qádesíje střetla vojska arabského chalífy Umara a sásá-
novského panovníka Jazdegerda III. Během tří staletí převálcovala arabsko-islámská invaze sásánovské 
území a násilně vykořenila zoroastrovskou víru. Období 7. až 10. století je tak v Persii pozname-
náno nadvládou arabských chalífů.

Zejména v období vlády abbásovské dynastie (750–1258) se však do arabské říše postupně vkrá-
dal perský vliv. Dělo se tak především kvůli vlivu rodu Barmakovců, vysokých úředníků abbásovského 
dvora. Hierarchický způsob vlády jako dědictví zoroastrovského systému vyhovoval arabským chalífům 
více než sociální rovnost hlásaná islámem. Perský vliv se projevil nejen v administrativě a stylu vlád-
nutí, ale i v kultuře. V architektuře to byla stavba kupolí nad stavbami a zejména pak motiv ívánu, 
tedy obloukovitých bran obklopujících čtvercové nádvoří. Kulturní svébytnost Peršanů a jejich potřeba 
zachovat své předislámské kořeny se projevila i v  jazyce. Ač byla perština „arabizována“ přije-
tím arabského písma, Peršané nikdy arabštinu nepřijali za vlastní a i přes převzetí některých slov 
z arabštiny zachovali původní stavbu svého jazyka. Abbásovský dvůr, jehož centrem byl Bagdád 

v dnešním Iráku, ožil i rozkvětem arabsko-islámské filozofie, tzv. falsafy. Její 
představitelé sice psali arabsky, ale mnozí byli perští „rodáci“. Nelze opo-
menout zvláště významného učence, lékaře a filosofa Avicennu (Ibn Síná, 
980–1037), jehož spisy si získaly obdiv i na Západě.

Přibližně v 10. století se na východě abbásovského chalífátu vymaňují z  vazalství na ústřední vládě 
původem perské dynastie. V Chorásánu to byli Táherovci, v Sístánu Saffárovci a v Bucháře Sámánovci. 
Přežití předislámských kulturních prvků napomáhala zejména kronika perských králů Šáhnáme 
od básníka Ferdousího (935–1020), kterou Íránci dodnes považují za skutečnou historickou zkazku 
o životě a skutcích velkých perských předislámských panovníků. Ferdousí psal svou básnickou skladbu 
na  dvoře sultána Mahmúda z  Ghazny (971–1030), který se zmocnil podobně jako výše zmíněné 
dynastie východní oblasti Persie. Ghaznovská dynastie byla turkického původu a vládla převážně 
v oblasti dnešního Afghánistánu.

Turecké kmeny se hlásí o slovo v 11. století, kdy se tureckému kmenovému svazu Seldžukovců poda-
řilo dobýt Bagdád a zmocnit se Malé Asie. Ani na jejich dvoře nebyl perský vliv zatlačen do pozadí 

a perský živel se prosazoval zejména díky Nizámulmulkovi (?–1091), vezírovi sultána Malikšáha (vládl 1072–1092), jehož Spis 
o vladaření ovlivnil evropská díla zabývající se touto tematikou. Přítelem Nizámulmulka byl slavný perský básník a astronom 
Omar Chajjám (1048–1141).

Mongolové

Na konci 12. století je říše Seldžuků na východě vyvrácena kmeny z Chórezmu. Chórezmšáhové, tedy vládci z Chórezmu, se však 
na výsluní moci dlouho neohřáli a území Persie a později celé abbásovské říše bylo ovládnuto mocnou a drancující silou z východu 
– Mongoly, kteří si za své sídelní město v oblasti Íránu zvolili Tabríz. Jejich vládce se nazýval ílchán. V roce 1258 dobyli Mongo-
lové Bagdád, a vyvrátili tak abbásovský chalífát. I na dvoře Mongolů zastávají Peršané místa zdatných a vysoce postavených 
úředníků a uplatňují perský vliv. Až do konce 14. století vládnou Mongolové na území Íránu již jako poperštění muslimové, 
neboť v roce 1295 přestoupil mongolský (původně buddhistický) vládce Gázán Chán (1271–1304) na islám. Za jejich 
vlády pokračuje rozkvět perské poezie, který se nejvíce projevil v dílech básníků Rúmího (1207–1273), Háfeze (1320–1390) či 
Sa’adího (1210–?1292).

Íván 
(zdroj: Shutterstock /  
© Anton_Ivanov, 2014)

Avicenna 
(zdroj: Shutterstock /  
© mishabender, 2014)
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Podobně jako tomu bylo u Abbásovců, i v případě ílchánů se říše začíná ve 14. století potýkat s rozpadem a osamostatněním pů-
vodně vazalských dynastií. Zdrcující nápor přišel spolu s vpádem stepních turkických kočovníků, které vedl Tímúr, zvaný Chromý 
(Lang; 1336–1405). Dobu kořistnických a dobyvačných tažení Tímúra ukončila až jeho smrt v roce 1405, kdy se Persie dostává 
do vyjetých kolejí a prosazuje svůj kulturní i politický vliv i pod cizí turkickou nadvládou.

Safíjovci

Za přelomové období íránských kulturních a politických dějin můžeme považovat rok 1501. Tehdy na perský trůn nastupuje 
mladičký šáh Ismá’íl (1487–1524) a zakládá novou dynastii Safíjovců. Spolu se získáním nadvlády nad Persií ustavil Ismá´íl 
státním náboženstvím šíu, tedy stranu Alího (?599–662), která se odštěpila od sunnitského směru islámu v  raném 
období vývoje tohoto náboženství. Hlavním sporem mezi oběma směry byl problém nástupnictví. Šíité prosazovali po smrti 
Proroka (570–632) jako nástupce pouze jeho přímé potomky, tzv. imámy, kdežto sunnité se spokojili s voleným vládcem. Jejich 
spor vyvrcholil v roce 680, kdy se vnuk proroka Muhammada Hosejn (?626–680) utkal v bitvě u Karbalá s vojsky umajjovského 
chalífy Jazída (?645–683) a se svou armádou byl zmasakrován. Jeho smrt je šíitskými věřícími považována za mučednickou a ti si 
ji každoročně připomínají.

Vláda šáha Ismá’íla je poznamenána válkami se silným soupeřem – sunnitskou osmanskou říší. Další rozmach říše přichází s vládou 
jednoho z Ismá’ílových nástupců – Abbáse Velikého (1587–1629), a to jak v oblasti politické, tak kulturní. Novým sídelním 
městem se stal Isfahán, který svou impozantní architekturou předčil i velkolepé stavby tehdejšího islámského světa. Na vyspělé 
úrovni bylo v říši také tkaní koberců a kovotepectví. 

Ghaznovská a Seldžukovská říše 
(zdroj: Nakladatelství Fraus, autor: Petr Vítek)
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Po smrti šáha Abbáse Velikého počalo období kulturního i vojenského úpadku. Výjimku představovala jen vláda šáha Abbáse II. 
(1642–1666). V první polovině 18. století se Persie dostává do sevření mezi afghánské nájezdníky na východě a Osmany na západě 
a upadá do stále většího chaosu. Slávu Persie obnovil v roce 1736 s definitivním koncem safíjovské dynastie šáh 
Náder z dynastie Afšárovců. Během jeho vlády (1736–1747) byla uskutečněna invaze do mughalské Indie a ukořistěno značné 
bohatství města Dillí. Vedle vojenské expanze zažila říše rozkvět díky daňovým, administrativním a vojenským reformám. Po Ná-
derově smrti přichází další úpadek. Ten byl částečně překonán až s nástupem Karíma Chána Zanda (1760–1779). Tento 
panovník se kromě vojenských úspěchů zasloužil o zvelebení Šírázu, města básníků Háfeze a Sa’adího, kam přesunul i své sídlo.

Pohled na moderní Isfahán v dnešním Íránu 
(zdroj: Wikimedia Commons / © Arad Mojtahedi; GNU / CC License)
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Vstup Persie do moderního věku

Kontrolu nad strategicky významnými oblastmi bývalé safíjovské říše znovu získal te-
prve Ághá Mohammad (1742–1797). Ten založil dynastii Qádžárovců a roku 1796 
se nechal korunovat na šáha. Své mocenské postavení si však nevychutnal dlouho, ne-
boť o rok později byl zavražděn a na jeho místo nastoupil Fath Alí Šáh (1797–1834; 
vlevo na obrázku, zdroj: Wikimedia Commons). Za jeho dlouhé vlády se Persie stala 
cílem mocenských choutek carského Ruska, Anglie a Francie. Během rusko-perských 
válek ztratila dokonce část území v oblasti Kavkazu, nicméně svou nezávislost si země 
zachovala. 

V 19. století stála Persie na prahu moderní doby. Svůj vstup mezi moderní světové 
mocnosti potvrdila tzv. konstituční revoluce v letech 1905–1911. Vláda qádžá-
rovských šáhů byla omezena nově zřízeným parlamentem a ústavou. 

První světová válka se nesla ve znamení obnovujícího se politického i hospodářského 
chaosu a boje o moc v zemi mezi světovými mocnostmi, zejména Ruskem a Anglií, kte-
rým šlo o čerstvě nalezená ložiska ropy. V roce 1921 provedl s pomocí Britů vojenský 
převrat Rezá Chán (1878–1944), perský důstojník původně vycvičený v ruské kozác-
ké brigádě. Ten v roce 1925 navíc svrhl starou qádžárovskou dynastii a založil zcela 
novou – Pahlaví. Rezá, korunovaný na šáha Persie, prováděl modernizační reformy 
po vzoru sousedního Turecka. Odvozoval svoji dynastii od předislámských panovníků, 
což nechal stvrdit v roce 1935 přejmenováním řeckého názvu Persie na pů-
vodní Írán. Koketování s nacistickým Německem mu však bylo osudné a na jeho mís-
to byl za pomoci Británie, která společně se SSSR obsadila v srpnu roku 1941 íránské 
území, dosazen jeho syn Mohammad Rezá Šáh (1919–1980). 

V roce 1943 se Spojenci dohodli o uspořádání konference mocností v Teheránu a vůdčí představitelé Spojenců Stalin, Roosevelt 
a Churchill na této konferenci stvrdili íránskou suverenitu. Stěžejním tématem však bylo otevření evropské západní fronty, dále 
se řešila otázka ustavení hranic mezi Sovětským svazem a Polskem a podpora jugoslávských partyzánů v čele s Josipem Brozem 
Titem ze strany SSSR. 

S koncem války se namísto domluveného odchodu z Íránu Sověti pokusili o prohloubení svého vlivu v oblasti íránského Ázer-
bájdžánu na severozápadě země. Od r. 1945 zde podporovali prosovětské separatistické hnutí (asi třetinu Ázerbájdžánu totiž 
ovládali sami, existovala zde Ázerbájdžánská sovětská socialistická republika, dnešní nezávislý Ázerbájdžán). Vítali také protivládní 
odpor ze strany kurdské menšiny. Na počátku ledna 1946 opustili Britové Írán, nicméně sovětská armáda svůj odchod pozdržela 
argumentujíc, že chrání zájmy íránské komunistické strany Túde. Se sovětskou podporou vznikly dva loutkové útvary: v lis-
topadu 1945 to byla Ázerbájdžánská lidová vláda v íránském Ázerbájdžánu a v lednu 1946 Kurdská republika Ma-
hábád v íránské části Kurdistánu. Jejich existence však neměla dlouhého trvání a již na konci roku 1946 byly oba útvary vyvráceny 
íránskou armádou.

Radikální ekonomické, společenské a kulturní reformy a příklon k Západu se však nesetkaly s přátelským přijetím 
části obyvatel. Ani sesazení premiéra Mohammada Mosaddeqa (1880–1967), oblíbeného mezi lidmi, který v roce 1951 zná-
rodnil íránský ropný průmysl ve snaze omezit britský vliv v této oblasti a předat zisky z těžby ropy do rukou Íránců, nebylo přijato 
velkou částí veřejnosti pozitivně. V roce 1957 tak v reakci na puč (1951–53) zosnovaný Mosaddeqem nechal šáh zřídit tajnou po-
licii SAVAK, která se krutě vypořádala jak s politickou opozicí, tak s lidmi, kteří jakýmkoliv způsobem kritizovali šáhovo počínání.
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Cesta k íránské islámské revoluci

V roce 1963 šáh Mohammad Rezá spustil svůj megalomanský modernizační plán s názvem Bílá revoluce, z jehož reforem (po-
zemková reforma, reforma školství, udělení volebního práva ženám a náboženským menšinám, omezení pravomoci duchovenstva) 
profitovala pouze úzká společenská vrstva pohybující se kolem 
šáha. Ve stejném roce nastoupilo na scénu utlačované íránské šíit-
ské duchovenstvo, kterému se postupně podařilo v čele s aja-
tolláhem Chomejním (1902–1989) dostat lid na svou stranu. 
Projevy „hvězdy odboje“ ajatolláha Chomejního byly pašovány 
v  ruksacích ze sousedního Iráku, kam byl v  roce 1964 na příkaz 
šáha tento muž vyhoštěn. 

V  roce 1978, kdy sílily lidové demonstrace proti šáhově megalo-
manské politice a neutěšené ekonomické situaci, zosnoval šáh pře-
sun Chomejního do Francie. Zde se však Chomejní dlouho neohřál. 
Již v  únoru 1979 se vítězoslavně navrátil do  Íránu poté, co šáh 
Mohammad Rezá Pahlaví opustil zemi. Tehdy došlo k převratu, kte-
rý vešel ve známost jako íránská islámská revoluce. Monarchie 
byla svržena. Nahradila ji islámská republika, která vychází z prin-
cipů šíitského islámu. V praxi to napříkad znamená, že je oddělen 
ženský a mužský prostor ve veřejné dopravě, ženy se mohou na ve-
řejnosti pohybovat pouze řádně zahalené (nikoliv v obličeji) a po celé zemi funguje cenzura tisku, televize a prostředků komunikace. 
V čele Íránu stanul rahbar neboli vůdce revoluce ajatolláh Chomejní, jenž držel prakticky absolutní moc v rozhodování o chodu 
státu. V politické rovině fungují demokratické principy v oblasti přímé volby prezidenta a íránského parlamentu.

Zhoršení vztahů s USA

Mezi novým íránským režimem a USA nepanovaly dobré vztahy. Asi nejvýrazněji je narušilo dne 4. 11. 1979 obsazení americké 
ambasády v Teheránu stovkami radikálních íránských studentů. Ti zajali většinu zde přítomných Američanů a za jejich vydání žádali 
od USA veřejnou sebekritiku, vydání šáha a závazek nevměšování se do íránských záležitostí. Pokus Američanů o osvobození rukoj-
mích skončil neúspěšně a přinesl oběti na životech ze strany amerických vojáků. Celá kauza výrazně podkopala vnitropolitické po-
stavení demokratického prezidenta Jimmyho Cartera (*1924), jenž prohrál v nových prezidentských volbách s mnohem razantněji 
vystupujícím republikánem Ronaldem Reaganem (1911–2004). Rukojmí byli propuštěni díky zprostředkování alžírské vlády, a to 
20. 1. 1981, v den inaugurace nového prezidenta USA Reagana. 

Irácko-íránská válka 1980–1988

Roku 1980 nastal v dějinách Íránu další dramatický okamžik. V září 1980 byl Írán napaden sousedním 
Irákem v čele s prezidentem Saddámem Husajnem (1937–2003). Důvodů k invazi bylo několik. 
Iráku šlo zejména o spornou oblast Šatt al-Arab bohatou na ropu a dále o íránský Chúzestán ležící 
na hranicích s  Irákem, kde žilo arabské obyvatelstvo Íránu. Důvody byly též ideologické, neboť se 
íránské vedení snažilo o rozšíření islámské revoluce ve jménu šíismu do dalších oblastí. 

V roce 1986 byla odhalena aféra nazvaná Irangate, ve které USA podporovaly obě strany konfliktu 
a do obou zemí posílaly dodávky zbraní ve snaze získat finanční prostředky na podporu pravicových 
sil v Nikaragui. Válka se táhla dlouhých osm let, až do roku 1988, přičemž žádná ze stran nedosáhla 
rozhodující převahy. Nakonec bylo za přispění OSN nařízeno ukončení bojů, které měly na svědomí 
1,5 milionu obětí. Během války se ztratilo 95 tisíc dětských vojáků, kteří byli nasazeni jako živé vlny 
proti iráckému nepříteli. 

Mohammad Rezá Pahlaví 
(zdroj: Wikimedia Commons /  
© Ghazarians)

Ajatolláh Chomejní 
(zdroj: Wikimedia Commons)

Saddám Husajn 
(zdroj: Wikipedia / 
© Iraqi News Agency)
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Po smrti ajatolláha Chomejního roku 1989 byl do funkce nejvyššího duchovního vůdce zvolen ajato-
lláh Alí Chámene’í (*1939), který drží tento post dodnes. Politický, společenský a hospodářský vý-
voj v Íránu od 90. let minulého století pokračuje s jistým uvolněním ve stejném revolučním islámském 
duchu. Prezidentské volby roku 2005 vyhrál bývalý starosta Teheránu a představitel radikálně konzer-
vativní skupiny Mahmúd Ahmadínežád (*1956). Za jeho vlády došlo k výraznému poklesu životní 
úrovně obyvatel, který byl zapříčiněn nejenom celosvětovou ekonomickou krizí (2009), ale i  hos-
podářskou izolací Íránu, zejména ze strany EU a Spojených států, kvůli neprůhlednému jadernému 
programu země, neuspokojivé situaci v oblasti dodržování lidských práv a kvůli rétorickým výpadům 
prezidenta Ahmadínežáda. Proto je až s podivem, že Ahmadínežád prezidentský post obhájil ještě 
jednou ve volbách v červenci roku 2009. V srpnu 2013 jej vystřídal nově zvolený prezident Hasan 
Rúhání (*1948), jehož zásluhou došlo k mírnému „oteplení“ ve vztazích s USA, k nimž nezaujímá 
tak vyhraněný postoj jako jeho předchůdce Ahmadínežád.

Malý slovníček pojmů:

ajatolláh – „znamení Boží“; titul duchovního v šíitském islámu
audience – doslova slyšení; setkání, schůzka; zpravidla užívané v souvislosti s politikou, např. audience u panovníka či ministra
hierarchie – uspořádání nadřazenosti a podřazenosti
ideologie – soubor idejí, ideový systém (např. v náboženství, politice apod.)
chaos – nepořádek, opak řádu
chán – turkické označení vůdce kmene
chalífa – „nástupce“; panovník střežící zájmy a řád islámu
chalífát – nábožensko-politický útvar muslimů, v jehož čele stojí chalífa jakožto vládce věřících
ílchán – vládce íránské dynastie podřízené Mongolům
imám – „předák“; ten, který stojí v čele při modlitbě; u šíitů uctívaný potomek v linii Muhammada
impozantní – velkolepý
invaze – vpád, např. vojsk určitého státu na cizí území
íván – brána
konstituce – ústava
satrapie, satrapa –  administrativní jednotka v perské říši, v jejím čele stál satrapa (ochránce země) s finanční a soudní pravomo-

cí; v moderní době byl daný termín používán i pejorativně (hanlivě) jako označení pro hlavy států sovětských 
satelitních zemí v době studené války (do této kategorie patřilo i Československo)

sultán – panovnický titul používaný v muslimských zemích
suverenita – svrchovanost, právo státu neomezeně vykonávat moc na svém území
šáh – perský titul pro krále
unikátní – jedinečný
vezír – v islámských zemích titul užívaný pro vysoce postaveného politického činitele; ministr
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