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Resumo 

SIMÃO, João Paulo Santos. O pensamento histórico de aṭ-Ṭabarī: relatos do califado de 
al-Ma’mūn (198-218 a.H.) na História dos Mensageiros e dos Reis. 2017. 164 f. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.   

Nesta pesquisa analisamos passagens de A História dos Mensageiros e dos Reis, obra 
histórica de aṭ-Ṭabarī, estudioso que viveu entre os séculos nono e décimo da era cristã, 
no Iraque. A análise compreende o período em que governou o califa al-Ma’mūn (198-
218 a.H./813-833 e.c.) e o momento anterior a isso, quando houve o conflito pelo 
califado entre esse califa e seu irmão, al-’Amīn. Investigando premissas de políticas 
oficiais que favorecem ou desfavorecem a comunidade dos muçulmanos e de 
paradigmas religiosos que servem de guia para a compreensão da história do islã, 
corroboramos duas hipóteses acerca do escopo da História dos Mensageiros e dos Reis: 
a centralidade de sua preocupação com a comunidade dos muçulmanos e a produção de 
reflexões históricas. Apresentamos, antes da análise, uma breve discussão 
historiográfica do período de aṭ-Ṭabarī. Durante a análise e nas considerações finais, 
abordamos as operações narrativas internas de sua crônica histórica. 

Palavras-chave: historiografia, abássidas, Iraque, al-Ma’mūn, aṭ-Ṭabarī. 

 



Abstract  

SIMÃO, João Paulo Santos. Aṭ-Ṭabarī’s historical thought: reports of the caliphate of 
al-Ma’mūn (198-218 AH) in the History of the Messengers and the Kings. 2017. 164 f. 
Dissertation (Master Degree). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

In this research, we analyze some episodes of the History of Messengers and Kings, aṭ-
Ṭabarī’s historical work, who lived between the ninth and tenth century of the Christian 
era, in Irak. The analysis comprehends the period when al-Ma’mūn (198-218 AH/813-
833 C.E.) was caliph and the moment right before it, when he was fighting against his 
brother al-’Amīn for the caliphate. By investigating premises of official polices which 
acted in favor or against the muslim community and of the religious paradigms which 
served as guides to the comprehension of the history of Islam, we corroborate two 
hypothesis about the escope of the History of the Messengers and the Kings: the 
centrality of its concern with the muslim community and the production of historical 
reflections. Before the analysis, we present a brief historical discussion of aṭ-Ṭabarī’s 
time. During the analysis and in the final considerations, we approach the internal 
narrative operations of his historical chronicle. 

Keywords: historiography, Abbasid, Irak, al-Ma’mūn, aṭ-Ṭabarī. 
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Nota sobre a transliteração 
 

Os nomes próprios e termos árabes foram transliterados conforme a publicação 

Para uma Romanização Padronizada de Termos Árabes em Textos da Língua 

Portuguesa, de Safa Abou-Chahla Jubran, em 20041.  

No entanto, nomes de cidades e expressões cujas grafias são mais conhecidas ao 

leitor da língua portuguesa não foram transliterados, como Bagdá, Damasco, Basra, 

ulemá, califa, imã, suna.        

Letra Transliteração 
 ā ا  - ى   

 b ب
 t ت
 ṯ ث
 j ج
 ḥ ح
 ḫ خ
 d د
 z ذ
 s س
 š ش
 ṣ ص
 ḍ ض
 ṭ ط
 ḏ ظ
 ʿ ع
 ġ غ
 f ف
 q ق
 k ك
 l ل
 m م
 n ن
 h ه

                                                           
1 JUBRAN, S. A.-C.. Para uma Romanização Padronizada de Termos Árabes em Textos da Língua 
Portuguesa. Tiraz, v. 1, p. 16-29, 2004. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/tiraz/article/view/88628/91511. Acesso em: 14 dez. 2016.  
 



xi 

 

 ū (vogal longa) / w (semiconsoante) و
 ī (vogal longa) / y (semiconsoante) ي
 ’ ء
 t2 ة
ࣳ u 

 َ◌ a 
 ِ◌ i 

                                                           
2 Transliterado somente quando pronunciado entre duas vogais.  
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Guia de pronúncia para a transliteração3 

 

Consoantes e Semiconsoantes 

b como o b do português bar 

t como o t do português taco   

ṯ como o th do inglês think 

j como o j do inglês jam 

ḥ como o h do inglês heart, pronunciado de forma enfática 

ḫ como o j do espanhol Javier  

d como o d do inglês dad 

ḏ como o th do inglês them 

r como o r do português arara 

s como o s do português sal, ou o dígrafo ss no português assim 

š como o sh do inglês shine 

ṣ como o s do português sol, ou do inglês saw 

ḍ como o d do inglês dock 

ṭ como o t do inglês talk ou do português toco 

ḏ como o th do inglês thorough 

ʿ como o breve som entre os dois a do português brasileiro caatinga 

ġ como o r no francês parisiense Paris  

f como o f no português faca

                                                           
3 Reproduzido de COSTA, R.P.  Uma história da Síria do século XXI para além do sectarismo religioso. 2016.  
136 f. + apêndices. Dissertação (Mestrado em Letras) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. p. 10. 



xiii 

 

q como o c no inglês core ou cough 

k como o k no inglês key ou o c em cat 

l como o l do inglês lack 

n como o n do inglês noon 

m como o m do inglês mock 

’ parada glotal como a que se faz para (não) pronunciar o h no inglês hour 

w como o w do inglês war 

y como o breve y que se pronuncia antes da primeira sílaba no inglês university 

 

Vogais 

ā como o primeiro a de casa 

a como o segundo a de casa 

ū como o u de urso 

u como o u de tulipa 

ī como o í de açaí 

i como o i de caritê



xiv 

 

Lista de Abreviaturas  

 

 

EI2 – The Encyclopaedia of Islam, new edition, 12 vols., Leiden,1960-2004. 

EIr – Encyclopaedia Iranica on-line. New York, 1996-. 
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1. Introdução 
   

Esse trabalho tem por foco analisar certas passagens da obra histórica de ’Abū Jaʿfar 

Muḥammad bin Jarīr aṭ-Ṭabarī4 (morto em 310) relativas ao califado de ’Abū al-ʿAbbās 

ʿAbdallāh al-Ma’mūn (morto em 218) no Iraque5 (198-218)6, sob o ponto de vista de 

historiadores contemporâneos, apontando nelas traços do pensamento histórico de seu autor. 

Para isso, escolhemos episódios que narram os eventos dos vinte anos em que 

governou al-Ma’mūn, inclusive o momento imediatamente anterior, quando do conflito com 

seu irmão. Sua época fez parte de um movimento acalorado de incentivos oficias e 

extraoficiais às artes e às ciências, que se deram concretamente por meio de estudos em 

filosofia, história, astronomia, agricultura, e, permeando-os, de traduções de textos 

estrangeiros, especialmente gregos a partir do siríaco.           

Nos duzentos anos antes de al-Ma’mūn, ocorreram fortes transformações, com 

rupturas e continuidades, das quais a comunidade fundada pelo profeta  Muḥammad7 foi um 

dos pontos convergentes da atividade humana entre o norte da África e o oeste da Índia.  

O registro de certos eventos ligados à ’umma8 era uma dessas atividades. Com raízes 

pré-islâmicas, a prática de contar os acontecimentos ficara mais complexa no terceiro século. 

Segundo Hourani, nessa época, escritores como aṭ-Ṭabarī, ’Aḥmad bin Yaḥyā bin al-Bālaḏurī 

(morto em 279) e ’Abū al-Ḥasan ʿAlī bin al-Ḥusayn bin ʿAlī al-Masʿūdī (morto em 345) 

escreveram histórias cujo tema principal era a história do islã. Assim, segundo o autor, a obra 

histórica de aṭ-Ṭabarī costuma ser classificada como expoente de um momento mais maduro 

da escrita histórica entre os muçulmanos9, quando os escopos das pesquisas aumentaram sua 

abrangência.  

                                                           
4 A versão da obra de aṭ-Ṭabarī utilizada nessa dissertação, como veremos mais adiante com detalhes, é a 
tradução inglesa da edição de Leiden, do final do século XIX da era cristã.  
5 Aconselha-se consultar Mapas, na seção de Anexos, para conferir as localizações ou arredores dos lugares 
citados.   
6 A partir de agora, indicações cronológicas farão referência ao ano da Hégira, 622 e.c. Exceções terão a 
indicação cronológica e.c. (era cristã) ao lado. 
7 Seguiremos a sugestão de Mamede Mustafa Jarouche: “É de bom tom evitar a forma ‘Maomé’”. JAROUCHE, 
M.M. “Posfácio”. In: O Leão e o Chacal Mergulhador. Tradução de Mamede Mustafa Jarouche. São Paulo: 
Ed. Globo, 2009, p. 222. 
8 Para os termos em árabe, sempre em itálico, quando não explicados no corpo do texto, consultar a seção 
Glossário.   
9 HOURANI, A. Uma História dos Povos Árabes. Tradução de Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia de 
Bolso, 2007, p. 84; DANIEL, E. Historiography iii, early islamic period. [2012]. Encyclopaedia Iranica 
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Na análise de alguns autores contemporâneos, como veremos adiante, a história 

universal proposta por aṭ-Ṭabarī apresenta problemas. Aparentemente, aṭ-Ṭabarī teria 

esforçadamente compilado trechos de outros relatos históricos, sem se preocupar em executar 

uma análise que tratasse dos diversos setores da sociedade, contando a história do islã apenas 

do ponto de vista dos califas e outras autoridades. Al-Azmeh, por exemplo, afirma que autores 

de anais, como aṭ-Ṭabarī, fragmentam os relatos em curtas passagens que carecem de 

antecedentes e temporalidade clara10. 

Outros estudiosos contemporâneos, no entanto, oferecem visões diversas daquelas. 

Khalidi afirma que, analisando os métodos de aṭ-Ṭabarī, é possível argumentar que a noção do 

que era historicamente factual para ele não é incomensurável com a nossa11. Desse modo, 

para evidenciar métodos historigográficos de organização de conhecimento e informações na 

Ta’rīḫ, recorremos a esse e outros autores. Naturalmente não podemos classificar essa obra de 

aṭ-Ṭabarī como uma produção acadêmica nos moldes contemporâneos de um departamento de 

história, porém é possível identificar, como lembra Humphreys, arranjos textuais e 

metodológicos que prefiguram a preocupação de cunho histórico, com o objetivo de explicar a 

realidade e situar nela os muçulmanos.       

Martensson lembra que em outros trabalhos, aṭ-Ṭabarī esclarece quais são suas 

opiniões, o que não ocorre de forma explícita na sua História. Porém, há pistas, como o título 

da obra: Ta’rīḫ ar-Rusul wa al-Mulūk, “A  História dos Mensageiros e dos Reis”, o que indica 

que aṭ-Ṭabarī entendia história “como uma sucessão de instituições religiosas (‘mensageiros’) 

e estados (‘reis’), com o islã e o califado como uma continuação direta dos legados religioso e 

monárquico da região”12. A autora percebe que o arranjo dos relatos, quer dizer, o modo como 

estão dispostos e se contradizem ou se repetem, podem nos mostrar as opiniões do 

historiador13.    

                                                                                                                                                                                     
[electronic resource]. Edited by Ehsan Yarshater. Available online at: http://www.iranicaonline.org. New York: 
Columbia University Center for Iranian Studies, 1996-. Disponível em: 
http://www.iranicaonline.org/articles/historiography-iii. Acesso em: 20. jul. 2016. 
10 AZMEH, A. Histoire et narration dans l'historiographie árabe. Annales. Histoire, Sciences Sociales. 41e 
Année, No. 2 (Mar. - Apr., 1986), p. 411-431. Disponível em: 
https://www.jstor.org/stable/27583283?seq=1#page_scan_tab_contents. Acesso em: 28 nov. 2016, p. 416. 
11 KHALIDI, T. Al-Tabari: an introduction. In: KENNEDY, H. (Org.), Al Tabari: a medieval muslim 
historian and his work. Studies in late antiquity and early Islam, 15. New Jersey: The Darwin Press, 2008, p. 8.  
12 “… as a succession of religious institutions (‘messengers’) and states (‘kings’), with Islam and the caliphate 
as direct continuations of the region’s religious and monarchic legacies”. MARTENSSON, U. Tabari. New 
Dheli: Oxford University Press, 2009, p. 37. [Tradução nossa]    
13 MARTENSSON, ibid., p. 38.  
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Doner atribui a distribuição de informações em aṭ-Ṭabarī a dois fatores: o primeiro, 

sua própria seletividade, tratava temas com mais interesse porque, por algum motivo, 

interessava-se mais por eles; o segundo, uma massa de materiais já selecionados, com tópicos 

já delimitados, e não um conjunto preparado de fontes sobre diversos temas14.       

Um dos claros interesses de aṭ-Ṭabarī era salvar a comunidade dos muçulmanos, na 

forma do governo abássida, do desaparecimento. Tal atitude fica aparente, segundo 

Martensson, pelas análises das políticas que fortaleciam ou enfraqueciam o governo15. Assim, 

podemos ver a obra também como uma espécie de conselho aos governantes, elaborado como 

uma cronologia de relatos que analisam os feitos dos líderes da comunidade dos muçulmanos.    

Assim, o segundo capítulo situará a obra histórica de aṭ-Ṭabarī na historiografia 

islâmica e relaciona-la-á com a de outros autores. Também nessa seção encontraremos 

esclarecimentos sobre a edição em árabe da história de aṭ-Ṭabarī organizada na Europa, bem 

como sobre a tradução feita a partir dessa edição para o inglês.  

O terceiro capítulo tratará de questões substanciais ao califado de al-Ma’mūn, na visão 

de alguns historiadores contemporâneos, e servirá como preâmbulo das análises concernentes 

à obra de aṭ-Ṭabarī sobre o período daquele califa.  

Nos capítulos quarto e quinto, exploraremos as hipóteses concretas desse trabalho: 

primeira, a de que a ’umma e o califado são os principais temas de interesse de aṭ-Ṭabarī no 

período analisado e, de modo geral, na Ta’rīḫ ar-Rusul wa al-Mulūk;  segunda, a de que, 

nessa obra, ao pensar a trajetória dos muçulmanos, o autor realiza reflexões históricas. Para 

isso, partiremos de duas premissas de Martensson sobre aṭ-Ṭabarī: primeira, uma de suas 

preocupações na Ta’rīḫ ar-Rusul wa al-Mulūk é a de distinguir entre as políticas que, em sua 

concepção, enfraquecem ou fortalecem a comunidade dos muçulmanos16; segunda, nessa 

obra, símbolos religiosos servem de guia para análise da história dos muçulmanos em termos 

de “uma complexa visão de sociedade”17. Por meio de relatos acerca de califas, como ’Abū 

ʿAbdallāh Muḥammad al-’Amīn (morto em 198) e al-Ma’mūn, e generais governadores, 

como Ṭāhir bin al-Ḥusayn (morto em 207) e ʿAbdallāh bin Ṭāhir al-Ḫurāsānī (morto em 229), 

demonstraremos como as premissas acima se aplicam aos casos particulares analisados.  

                                                           
14 DONNER, F. M. Narratives of Islamic Origins: the beginnings of Islamic historical writing. Princeton: 
The Darwin Press, 1998, p. 128. 
15 MARTENSSON, op. cit., p. 145-146. 
16 MARTENSSON, ibid., p. 2. 
17 MARTENSSON, U. Discourse and Historical Analysis: the Case of al-Tabari’s History of the Messengers and 
the Kings. Journal of Islamic Studies, 16:3 (2005), p. 287-331, p. 300.  
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    Nas considerações finais retomaremos a discussão historiográfica em aṭ-Ṭabarī para 

pensar de que forma a estrutura de seu texto histórico permite, segundo sua proposição, o 

aprendizado de lições com base no trabalho do historiador. Reiteramos, nessa seção, o debate 

sobre narrativas históricas e o lugar dessas práticas no curso dos próprios acontecimentos que 

relatam e explicam.     

 Nos anexos, encontraremos uma tabela genealógica dos abássidas, uma relação de 

mapas concernentes às regiões abordadas nessa pesquisa e os trechos da obra histórica de aṭ-

Ṭabarī referentes às análises realizadas, arranjados cronologicamente e separados pelos 

volumes das edições em inglês a que correspondem. 
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2. Aṭ-Ṭabarī na historiografia islâmica 
 

 

2.1. Historiografia islâmica  
 

Há dois termos técnicos que, em árabe, indicam a ideia de história: “(ʿilm) al-aḫbār e 

ta’rīḫ”18. Segundo Rosenthal, o termo aḫbār corresponde à história no sentido de anedota e 

não implica fixação no tempo. Ta’rīḫ, que a partir do terceiro século da Hégira pode ser 

considerada, em linhas gerais, como história e historiografia, parece ter derivado do termo 

semítico “lua (mês)”, em hebraico “yarḥ”, em aramaico “yraḥ”. Pode ser que o termo ta’rīḫ 

tenha se formado no sul da Arábia e sua hipotética forma original fosse “tawrīḫ”19.  

Em análise do sentido da palavra ta’rīḫ para os “historiógrafos árabes clássicos” al-

Muḥyi ad-Dīn Muḥammad bin Sulaymān al-Kāfiyājī (morto em 879)  e Šams ad-Dīn 

Muḥammad ibn ʿAbd ar-Raḥmān as-Saḫāwī (morto em 902), Bhat a entende como “um 

divisão do conhecimento que investiga as seções do tempo e as circunstâncias que prevalecem 

nela, bem como as circunstâncias que estão conectadas com essas seções do tempo (...)”20. 

Assim, o sentido do termo que designa história parece se aproximar da ideia de um estudo das 

partes do tempo e de alguns de seus detalhes.  

Humphreys nos sugere que os trabalhos históricos do fim do terceiro século e começo 

do quarto “representam o ápice da escrita histórica no começo do Islã”, pois teriam resumido, 

selecionado e organizado um vasto material de narrativas dos duzentos anos anteriores e 

                                                           
18 ROSENTHAL, F. A History of Muslim Historiography. Leiden: E.J. Brill, 1968, p. 11. 
19 “moon (month)”, ROSENTHAL, ibid., p. 11-12. [Tradução nossa] 
20 Afirma “al-Kāfiyājī: ‘Linguistically, ta’rīḫ is the indication of time. In the customary usage and as a technical 
term, Tarikh is the general fixation of time, for the purpose of relating to it a time-section, either of the past, the 
present or the future.’ According to Imam ʿAbd ar-Raḥmān as-Saḫāwī: Tarikh  is  the  indication  of  time  that  
serves  for  an accurate  establishment  of circumstances  affecting  the  transmitters  of  traditions  (’aḥadiṯ)  
and  religious leaders. It indicates the dates of their birth and  death, their soundness of mind and  body,  their  
travels  and  pilgrimages,  their  accuracy  and  knowledge  of traditions, the degree of reliability and 
unreliability ascribed to them and similar matters.’ Furthermore, he says: ‘Important  events  and  occurrences  
are  also  added  to  it.  Such  events  are  the appearance  of  religion.  The  imposition  of  new  (religious)  
duties,  events concerning  caliphs  and  wazirs,  raids,  battles  and  wars,  conquests  of  countries and change 
of dynasties.” BHAT, S-U. Towards Understanding the Muslim Historiography and Muslim  Historians. Journal 
of Islamic Thought and Civilization, v. 4, Primavera de 2014, p. 63-74, p. 63.  
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definido seu sentido religioso e político pelos seguintes séculos21. Isso não quer dizer que não 

existisse interesse pelo passado nas sociedades islâmicas de antes disso e tampouco nas pré-

islâmicas22. Hourani recorda que as tribos árabes precedentes ao islã inscreviam os atos de 

seus antepassados na poesia, ação que integrava uma bem disseminada tradição oral23.    

No Corão também podemos perceber trechos que parecem revelar algo que se deve 

aprender com as narrativas e a história. A décima segunda sūra, que conta a história do 

profeta José, filho de Jacó e Raquel, diz em seu último versículo: “111. Com efeito, há, em 

suas narrativas, lição para os dotados de discernimento. Isto [o Corão] não é conversa forjada, 

mas confirmação do que havia antes dele, e aclaramento de todas as cousas e orientação e 

misericórdia para um povo que crê”24. Abbott, nesse sentido, afirma que o Corão fornecia 

incentivo para que os muçulmanos expandissem seus interesses históricos. Assim, os atos de 

Deus e dos próprios homens proviam “aviso e orientação” que levariam à real percepção da 

natureza e do desenvolvimento da história25. 

O Kitāb al-Fihrist ou O Índice ou A Lista, escrito por ’Abū al-Faraj Muḥammad bin 

’Isḥāq bin al-Nadīm (morto em 385) e finalizado em 377, afirma em seu prefácio que 

pretendia ser um índex de todos os livros escritos em árabe26. A existência da obra sugere que 

os trabalhos escritos entre os muçulmanos eram minimamente difundidos entre os estudiosos, 

embora muito tenha se perdido e chegado até nós apenas via citações em obras posteriores27. 

Do trabalho de Bin al-Nadīm, Doner compilou uma lista de autores árabes e não árabes cujas 

mortes não passam do ano 200. Notou naqueles que se interessavam por história os seguintes 

temas: antiguidades arábicas, cronologia comparada, interpretação de alusões históricas no 

Corão, a vida do profeta Muḥammad e suas excursões militares, genealogia das tribos árabes 

                                                           
21 HUMPHREYS, R.S. Taʾrīk̲h̲ II. The Encyclopaedia of Islam. Prepared by a number of leading orientalists; 
edited by C. E. Bosworth... [et al.]; under the patronage of the International Union of Academies. 12 v.  Leiden: 
Brill, 1980-.. v. 10, p. 271-276, p. 271. 
22 “Suponho, mas sem ter muita certeza, que não há sociedade onde não existam narrativas maiores que se 
contam, se repetem e se fazem variar; fórmulas, textos, conjuntos ritualizados de discursos que se narram, 
conforme circunstâncias bem determinadas; coisas ditas uma vez e que se conservam, porque nelas se imagina 
haver algo como um segredo ou uma riqueza” FOUCAULT, M. A Ordem do Discurso: aula inaugural no 
Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. Tradução por Laura Fraga de Almeida Sampaio. 
São Paulo: Edições Loyola, 2012, p. 21. Donner discute a tradicional conceitualização da dicotomia entre eras 
pré-islâmicas e islâmicas, apontando para os riscos de tal procedimento obscurecer os fortes laços de 
continuidade entre os períodos pré e pós Hégira; ver DONNER, op. cit., p. 294-295.   
23 HOURANI, op. cit., p. 84. 
24 Tradução do Sentido do Nobre Alcorão Para a Língua Portuguesa. Tradução de Helmi Nasr. Al-
Madinah: Complexo do Rei Fahd, 2005, 12:111, p. 387. 
25 “warning and guidance”, ABBOTT, N. Studies in Arabic Literary Papyri I: Historical Texts. Chicago: The 
University of Chicago Press, 1957, p. 6. [Tradução nossa] 
26 FÜCK, J.W. Ibn Al-Nadīm. EI2, v. 3, p. 895-896, p. 895.  
27 Aṭ-Ṭabarī, por exemplo, utiliza muitas dessas fontes, como veremos adiante.  
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e história de seus feitos heroicos28. Segundo Daniel, essas seções de investigação teriam 

chegado ao ápice nas figuras de Muḥammad bin ’Isḥāq bin Yasār bin Ḫiyār (morto em 151), 

com o trabalho sobre a vida do Profeta; Ḥišām bin Muḥammad bin al-Kalbī (morto em 204), 

al-Hayṯam bin ʿAdī aṭ-Ṭāʿī (morto em 206) e ʿUbayda Maʿmar bin al-Muṯanā (morto em 

209), sobre a antiga Arábia; ’Abū ʿAbdallāh Muḥammad bin ʿUmar bin Wāqid (morto em 

207), sobre as excursões militares do profeta. Então, durante período abássida, a historiografia 

islâmica teria atingido grande importância e a partir de aí, o escopo de seus interesses teria 

aumentado para outros temas, como as guerras de expansão do islã, o assentamento de tribos 

árabes nos novos territórios e, sobretudo, as guerras civis e as disputas sobre o califado29.   

 Foi por essa época que viveram alguns estudiosos cujas obras históricas se relacionam 

à de aṭ-Ṭabarī. Acredita-se que um deles, al-Bālaḏurī, tenha sido tradutor e vivido a maior 

parte do seu tempo em Bagdá. Escreveu ’Ansāb al-’Ašrāf ou Genealogia dos Nobres, que é 

“primariamente um registro biográfico e genealógico”30 dos líderes da ’umma desde o profeta 

Muḥammad até o tempo do historiador. Como o texto de aṭ-Ṭabarī, os manuscritos dessa obra 

são fartos: 1.227 fólios. Outro trabalho é o Kitāb Futūḥ al-Buldān ou Livro das Conquistas 

dos Países, relato das expedições e conquistas militares, desde as guerras em que o Profeta 

participou até as ocupações no Iraque e na Pérsia. Segundo Becker e Rosenthal, a narrativa 

histórica é permeada de registros relevantes para a história da cultura31. 

’Abū Ḥanīfah ’Aḥmad bin Dāwūd al-Dīnawarī (morto possivelmente entre 281 e 290) 

escreveu quinze trabalhos, listados em Bin al-Nadīm, que variam entre um comentário ao 

Corão e um tratado de aritmética. Segundo Pellat, “al-Dīnawarī era partidário da reação 

purista contra os ‘erros’ de linguagem”32. Sua obra histórica se chama Kitāb al-’Aḫbār aṭ-

Ṭiwāl fī at-Ta’rīḫ ou O Livro das Longas Narrativas Históricas e foi escrito após a morte do 

califa ’Abū ’Isḥāq Muḥammad bin Hārūn ar-Rašīd al-Muʿtaṣim Bi’Allāh, em 227, quando a 

narrativa cessa. A obra também conta a história do islã, mas omite as cadeias de transmissão, 

                                                           
28 DONNER, op. cit., p. 298-306.  
29 DANIEL, op. cit. Daniel fornece uma pequena lista com os estudiosos considerados importantes para a 
história da Pérsia.  
30 “It is primarily a biographical and genealogical record (…)”. BOSWORTH, C.E. Balāḏorī. [1988]. EIr. 
Disponível em: http://www.iranicaonline.org/articles/baladori-abul-hasan. Acesso em: 14 out. 2016. [Tradução 
nossa]. Athamina faz uma comparação oportuna entre os métodos de aproximação às fontes usados por aṭ-Ṭabarī 
e al-Bālaḏurī.Ver ATHAMINA, K. The Historical Work of al-Bālaḏurī and aṭ-Ṭabarī: the Author’s Attitutdes 
towards the Sources. In: KENNEDY, H. (Org.) Al-Ṭabarī: a medieval muslim historian and his work. Série: 
Studies in late antiquity and early Islam, 15. Princeton: The Darwin Press, 2008.   
31 BECKER, C.H.; ROSENTHAL, F. Al-Balādhurī. EI2, v. 1, p. 971-971, p. 971. 
32 “Dīnavarī was an adherent of the purist reaction against ‘errors’ in language.” PELLAT, C. Dīnavarī. [2011]. 
EIr. Disponível em: http://www.iranicaonline.org/articles/dinavari-abu-hanifa-ahmad . Acesso em: 13 set. 2016. 
[Tradução nossa] 
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já que aparentemente era para ser um livro mais de “qualidades literárias e distrativas” do que 

históricas, conforme Lewin33. 

Al-Masʿūdī aproximou seus trabalhos a uma interpretação histórica e geográfica dos 

fenômenos sociais. Em sua história universal, primeiramente aborda a criação do mundo e, 

depois, descreve-o fisicamente. Confere aos árabes pré-islâmicos atenção a seus elementos 

culturais, combinando a sessão com uma discussão sobre os povos estrangeiros conhecidos 

pelos árabes até o século quarto. Segundo Rosenthal, anedotas poéticas e literárias constituem 

a principal preocupação do autor34.     

A sistematização das narrativas históricas, entendidas “como um esforço consciente 

para explicar uma situação humana específica a partir da sequência de eventos anteriores”35, 

parece adquirir maior importância para a ’umma quando esta se vê defrontada com desafios 

externos e internos à sua legitimidade. Assim, como sugere Donner, a narração histórica nesse 

nível se torna imprescindível à comunidade36.  As obras históricas daqueles autores e as de aṭ-

Ṭabarī, então, poderiam ser vistas como uma profunda discussão sobre o passado e o futuro da 

’umma. 

 

2.2. Vida e trabalhos de aṭ-Ṭabarī 
  

2.2.1. Vida 

 

’Abū Jaʿfar Muḥammad bin Jarīr aṭ-Ṭabarī nasceu em Amul, cidade a 180 quilômetros 

de Teerã, a sul do Mar Cáspio, em 224. O nome pelo qual ficou conhecido entre os modernos, 

aṭ-Ṭabarī, indica a região de onde veio: Tabaristão, que corresponde à província iraniana de 

Mazandaran.  

Embora os nomes dos parentes paternos de aṭ-Ṭabarī sejam de origem árabe, como bin 

Jarīr, não há consenso sobre o local de proveniência de sua família. “O próprio at-Tabari 

                                                           
33 “a book of literary and entertaining qualities.” LEWIN, B. Al-Dīnawarī. EI2. v. 2, p. 300. [Tradução nossa] 
34 ROSENTHAL, op. cit., 1968, p. 136. 
35 “the conscious effort to explain a specific human situation by relating how it resulted from a sequence of 
earlier events”, DONNER, op. cit., p. 96. [Tradução nossa] 
36 Humphreys concorda com esse ponto de vista. Segundo o autor, depois de 132, com a chegada abássida ao 
califado, os analistas e compiladores da história passaram a dedicar bastante tempo de seu trabalho para a 
questão da legitimidade da nova dinastia. HUMPHREYS, op. cit., p. 271. 
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desencorajava especulações sobre sua ancestralidade”, afirma Rosenthal. Segundo o autor, 

quando inquirido sobre o assunto, aṭ-Ṭabarī teria respondido com um verso do conhecido 

poeta ’Abū al-Jaḥḥāf Ru’ba bin al-ʿAjjāj at-Tamīmī (morto em 145), zombando do orgulho 

genealógico37. 

Sua família era proprietária de terras, fator que, para Robinson, foi determinante para a 

formação de aṭ-Ṭabarī 38. Teve um tutor quando criança e, aos sete anos, teria memorizado o 

Corão39. Aos doze, deixou Amul e partiu em viagens de estudos que durariam quinze anos. 

Percorreu outros pontos do Irã, passou pela Síria, Egito, Arábia e Palestina, colecionando o 

que podia de “tradições proféticas e outros tipos de conhecimentos transmitidos oralmente”40.  

Estabeleceu residência em Bagdá, após ter vivido na cidade por duas vezes, onde 

passou os últimos cinquenta anos em intensa produção escrita. Por mais que a reputação de aṭ-

Ṭabarī fosse excelente, ele tinha como oponentes alguns dos “ativistas” da recém-emergida 

escola jurídica de ’Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal ’Abū ʿAbdallāh al-Šaybānī (morto em 

241), como recorda Martensson. Esses opositores o atacavam pelas suas visões teológicas e o 

acusavam de ser partidário dos alidas41.   

Seu interesse por idiomas, notando a ocorrência de palavras não árabes no Corão, é 

visto por Rosenthal como um reflexo de sua preocupação geral com a linguagem42. Foi 

estudante de poesia do filólogo ’Abū al-ʿAbbās ’Aḥmad bin Yaḥyā bin Zayd Ṯaʿlab43 (morto 

em 291), que o considerou um dos mais “sagazes”44 gramáticos de seu tempo. Segundo um 

relato, em sua estada no Egito, soube recitar e explicar os versos do poeta aṭ-Ṭirimmāḥ bin 

Ḥakīm al-Ṭa’ī45 (morto em 126), do primeiro século do islã, cujo registro era raro entre os 

egípcios46.       

                                                           
37 “Tabari himself discouraged speculation about his ancestry.” ROSENTHAL, F. “The Life and Works of al-
Tabari”. In: ṬABARĪ. The History of al-Tabari (Ta’rīhk al-rusul wa‘l-mulūk); v. 1, 
General Introduction and From the Creation to the Flood. Tradução e comentário de Franz Rosenthal. Albany: 
State of New York Press, 1989, p. 12. [Tradução nossa] 
38 “Prophetic traditions and other kinds of orally transmitted learning”. ROBINSON, C.F. Islamic Civilization 
in Thirty Lives: The First 1,000 Years. Thames&Hudson, 2016. p. 86. [Tradução nossa] 
39 ROSENTHAL, op. cit., 1989, p. 15. Robinson reforça que a memorização do Corão na sociedade muçulmana 
podia abrir caminho para estudos em virtualmente todas as áreas do islã, já que o Livro Sagrado é um dos pilares 
para a organização da vida. ROBINSON, op. cit., 2016, p. 86.  
40 ROBINSON, op. cit., 2016, p. 86. 
41 “activists”, MARTENSSON, op. cit., 2009, p. 12. [Tradução nossa] 
42 ROSENTHAL, op. cit., 1989, p. 46. 
43 Para mais informações, ver BERNARDS, M. Tha'lab. EI2, v. 4, p. 433. 
44 “sagacious”, ROSENTHAL, op. cit., 1989, p. 46. [Tradução nossa] 
45 Para mais informações, ver KRENKOW, F.; ACHÈCHE, T. Aṭ-Ṭirimmāḥ. EI2, v. 4, p. 541-542. 
46 ROSENTHAL, op. cit., 1989, p. 46. 
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Ainda que seu trabalho mais conhecido entre nós tenha lhe conferido prestígio como 

historiador, é possível que aṭ-Ṭabarī não se considerasse como tal – sua história universal é a 

única obra nomeada história de fato, como sugere Straley47. A autora afirma ser mais factível 

que ele se entendesse como um faqīh, isto é, um especialista da lei religiosa, dada sua 

preocupação com a “formulação de um código”48 para o eficaz funcionamento da comunidade 

dos muçulmanos. O estudioso tomou partido das discussões teológicas de sua época e, 

segundo Robinson, participou do processo de cristalização da ortodoxia sunita49. 

Aṭ-Ṭabarī morreu em 310, com oitenta e quatro anos, e foi enterrado no jardim de sua 

própria casa.  

 

2.2.2. Trabalhos 

 

Aṭ-Ṭabarī estudou diferentes assuntos durante sua vida, o que não era incomum para 

os homens eruditos da época. Desfrutou de reconhecimento por ser uma autoridade em 

exegese corânica, história, filologia, gramática, ḥadīṯ, jurisprudência, entre outros temas que, 

como esses, estavam ligados uns aos outros. O historiador passou seus últimos anos 

escrevendo e estudando.  

Ainda que possa parecer exagerada a crença de que o autor escrevesse quarenta fólios 

por dia, é inegável que sua produção escrita era imensa, segundo Daniel50. A parte de seu 

trabalho que chegou até nós tratava principalmente de questões relativas ao fiqh, termo 

equivalente a “jurisprudência”, “a ciência da lei religiosa no Islã”51, tema que compreendia 

desde a adoração a ’Allāh até a conduta cotidiana. Conforme afirma Straley, a Ta’rīḫ parece 

ter sido escrita com base nessa preocupação52.  

Para esse estudo, abordaremos particularmente o comentário ao Corão, conhecido 

como Tafsīr, e história universal, chamada por vezes apenas de Ta’rīḫ – objeto de nossa 

                                                           
47 STRALEY, D.S. Perspective and method in early Islamic Historiography: a study of aṭ-Ṭabarī’s Ta’rīḫ  
al Rusul wa ‘l-muluk. Tese apresentada para o doutoramento em Filosofia pela Universidade de Edinburgo, 
1977, p. 166. [Itálico nosso] 
48 “formulating a code”, STRALEY, op. cit., p. 167. [Tradução nossa] 
49 ROBINSON, op. cit., 2016, p. 90. 
50 DANIEL, op. cit. 
51 “[Fiqh] has become the technical term for jurisprudence, the science of religious law in Islam.” SCHACHT, J. 
Fiḳh. EI2, v. 2, p. 886-891, p. 886. [Tradução nossa] 
52 STRALEY, op. cit., p. 28 
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análise. A vasta produção de aṭ-Ṭabarī foi listada por Rosenthal, que fornece pormenores 

elucidativos do material53. O autor aponta que os trabalhos mais importantes de aṭ-Ṭabarī 

foram primeiramente ditados em palestras. Há diferença entre as datas de publicação final das 

obras e as datas nas quais partes dos trabalhos começavam a circular. Por esse motivo, o que 

parece ser o mesmo trabalho é referido, às vezes, por diferentes títulos, ao passo que muitos 

trabalhos que parecem fazer parte de diferentes obras são, em algumas ocasiões, porções de 

uma mesma publicação final54.  

 

2.2.2.1. Tafsīr 

 

Jāmiʿ al-Bayān ʿan Ta’wīl ’ay al-Qur’an ou A Completa Coleção de Explicações do 

Sentido Original dos Sinais do Corão55, também conhecido como Tafsīr ou Comentário ou 

Explicação, ficou pronto para propagação em alguma data entre 283 – 290. No geral, aṭ-

Ṭabarī tratou os versos corânicos de um ponto de vista gramático e lexicográfico, mas 

também fez deduções jurídicas e teológicas a partir do texto. A popularidade e valor de seu 

comentário fizeram surgir traduções da obra, como aquela patrocinada pelo emir samânida 

’Abū Ṣāliḥ Manṣūr bin Nūḥ (morto em 365) e realizada por estudiosos na Transoxania56. O 

filósofo e teólogo cristão jacobita Yaḥyā bin ʿAdī (morto em 364) copiou o manuscrito duas 

vezes para vender a governantes provinciais.  

Segundo Martensson, a introdução do trabalho esclarece dois pontos: primeiro, aṭ-

Ṭabarī colecionava o que achava como as mais importantes interpretações de cada verso do 

Corão, o que constitui seu método interpretativo, at-tafsīr bi al-ma’ṯūr, “explicação por 

tradição”; segundo, essa relação visava a explicar o sentido desejado por autores em um 

contexto histórico específico. Porém, para tal, era preciso conhecer o grupo ou a pessoa que 

afirmou o que se queria transmitir. Em sua fala, discurso, palavra encontram-se sempre as 

mais subjetivas preocupações do emissor57.  

                                                           
53 Lista em ROSENTHAL, op. cit., 1989, p. 80-134. Bosworth também lista alguns trabalhos em BOSWORTH, 
C.E. Ṭabarī. EI2, v. 10, p.11-15, p. 13-15. 
54 ROSENTHAL, op. cit., 1989, p. 80. 
55 MARTENSSON, op. cit., 2009, p. 23. Rosenthal traduz como “ The complete clarification of the 
interpretation of the verses of the Qur'an”. ROSENTHAL, op. cit., 1989, p. 105. 
56 Antiga denominação para a região na Ásia Central, hoje situada no Uzbequistão, Tadjiquistão e a sudoeste do 
Cazaquistão. 
57 “explanation by tradition”, MARTENSSON, op. cit., 2009, p. 23-24. 
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Rosenthal nos informa que ’Abū al-ʿAbbās Aḥmad ibn Muḥammad ibn Kaṯīr al-

Farġānī (morto em 362), que teria conhecido pessoalmente aṭ-Ṭabarī, escreveu sobre seu 

Tafsīr:  

ele [aṭ-Ṭabarī] explicou nele [no comentário] as informações derivadas do Corão, 
seus versos abrogantes e abrogados, suas passagens difíceis e suas palavras raras (...) 
se um estudioso alegasse que pode escrever dez livros baseados nele [no 
comentário], dos quais cada um trataria sobre um assunto especial e notável que é 
exaustivamente apresentado, ele poderia58. 

 

2.2.2.2. Ta’rīḫ 

  

Sob título oficial de Ta’rīḫ ar-Rusul wa al-Mulūk ou História dos Mensageiros e dos 

Reis, a Ta’rīḫ é uma história universal que pretende contar os eventos desde a criação do 

mundo por ’Allāh até os últimos dias de aṭ-Ṭabarī em Bagdá, em 310. A obra está organizada 

em compêndios de narrativas, com ênfase no período da primeira expansão do islã, entre o 

primeiro ano da Hégira e 150, e nas dinastias omíada e abássida.  

Humphreys também percebe que, antes do surgimento do islã, a Ta’rīḫ está arranjada 

por nação ou povo, com ênfase nos israelitas e persas. A partir da Hégira, a obra segue uma 

estrutura puramente de anais59.  

A narrativa mestra traça episódios fundamentais, na visão de aṭ-Ṭabarī, para a história 

da humanidade60: 

1. Criação do mundo por Deus.  

2. Sucessivas revelações da verdade de Deus à humanidade por meio dos 
profetas.  

3. História dos impérios pré-islâmicos, especialmente aqueles do Irã.  

4. História dos reinos do Sul da Arábia e dos árabes pré-islâmicos do norte, 
incluindo a história de Meca e dos Coraixitas antes do islã. 

5. Vida do Profeta Muḥammad. 

6. A sucessão de ’Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq (califa após o Profeta, morto em 13) e 

                                                           
58 “He explained in it the legal data derived from the Qur'an, its abrogating and abrogated verses, its difficult 
passages, and its rare words (…) If a scholar claimed that he could write ten books based on it, of which each 
would deal with a special remarkable subject that is exhaustively presented, he could do it”. ROSENTHAL, op. 
cit., 1989, p. 106. Rosenthal trata da obra entre as páginas 105 e 111. [Tradução nossa] 
59 HUMPHREYS, op. cit., p. 272. 
60 Quadro elaborado a partir da lista de eventos da História de aṭ-Ṭabarī em DONNER, op. cit., p. 129-130. 
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os subsequentes califas líderes da comunidade Islâmica. 

7. A consolidação de poder na Arábia durante o califado de ’Abū Bakr. 

8. As conquistas Islâmicas, durante o período do califado de ʿUmar bin al-
Ḫaṭṭāb (califa após ’Abū Bakr, morto em 23) e dos seguintes. 

9. As guerras civis que dividiram a comunidade islâmica, incluindo numerosas 
rebeliões contra os omíadas. 

10. A derrubada dos omíadas e ascensão dos abássidas representando a 
família do Profeta. 

11. O reino dos abássidas, incluindo muitas rebeliões contra a autoridade 
abássida por alidas e outros. 

12. A sucessão de governadores, comandantes, e outros oficiais que foram a 
personificação do Estado do islã. 

 

O desenrolar da história se dá por relatos múltiplos, os aḫbār, plural de ḫabar, que 

literalmente significa “relato, pedaço de informação”61. São apresentados por meio de 

’isnād62, uma cadeia de autoridades consideradas transmissoras de confiança, pois teriam 

presenciado os acontecidos ou obtido os dados a partir de uma fonte que teria visto a ação. 

Os aḫbār concordam com os eventos básicos relatados, mas divergem nos detalhes. A 

profusão de relatos dá a impressão de que o autor apenas apresenta as fontes, isento de 

julgamentos. Porém, estudos de momentos históricos específicos mostram que aṭ-Ṭabarī 

expressava suas opiniões por meio do arranjo dos aḫbār. Ao estudar os relatos do historiador 

acerca da guerra entre ’Abū al-Ḥasan ʿAlī bin ’Abī Ṭālib (quarto califa, genro do Profeta, 

morto em 40) e Muʿāwiyah bin ’Abī Sufyān  (primeiro califa omíada, morto em 60)63, Marshal 

Hodgson aponta para a preocupação de aṭ-Ṭabarī em estabelecer uma lei reconhecida por 

todos, na qual fosse menos importante decidir quem seria o governante, pois não haveria 

espaço para arbitrariedade das autoridades64.   

                                                           
61 “report, piece of information.” WENSINCK, A.J. Ḵh̲abar. EI2, v. 4, p. 895. [Tradução nossa]. Rosenthal 
sugere que, embora não haja evidências suficientes, a raiz de aḫbār  teria uma possível conexão com o termo 
acadiano ḫabaru, “ser ruidoso, fazer ruído”. ROSENTHAL, op. cit., 1968, p. 11. Sobre o termo, ver também 
JUYNBOLL, G.H.A. Ḵh̲abar  al-Wāḥid. EI2, v. 4, p. 895. 
62 ROBSON, J. Isnād. EI2, v. 4, p 207.  
63 Considerada a primeira guerra civil árabe, ou primeira fitna, opôs os seguidores do genro do Profeta, ‘Ali, aos 
que apoiavam o primeiro califa omíada, que venceu o conflito.  
64 HODGSON, M. Two Pre-Modern Muslim Historians. Pitfalls and Opportunities in Presenting Them to 
Moderns. In: NEF, J. (Org.), World Academy of Art and Science 5: Towards World Community. (The Hague: 
W. Junk, 1968). p. 53-68, p 55. 
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Aṭ-Ṭabarī parece ter se proposto a montar um relato confiável dos eventos mais 

importantes do islã. Para atestar a origem dos relatos, usou a ferramenta do ’isnād, o que 

teoricamente permitiria ao leitor acessar sua autenticidade e credibilidade. A prática de se 

transmitir relatos por cadeias confiáveis de autoridade é seguramente anterior a aṭ-Ṭabarī, 

como mostra Athamina no estudo comparativo dos métodos deste historiador e de al-

Bālaḏurī: “O ’isnād coletivo não foi inventado pelos dois historiadores [aṭ-Ṭabarī e al-

Bālaḏurī] discutidos aqui. Era um método já em uso mais ou menos duzentos antes de al-

Ṭabarī ”65. O uso rigoroso do ’isnād, entre outras pistas, sugere que aṭ-Ṭabarī queria alçar a 

história ao patamar de ciência religiosa, como sugere Humphreys66.  

Para Daniel, a história de aṭ-Ṭabarī é “completamente religiosa em concepção e 

método” e, do ponto de vista historiográfico, “desapontadora”. Um dos problemas apontados 

por ele seria que o texto completo, montado a partir de manuscritos, parece ser uma cópia 

infiel do original. A metodologia histórica de aṭ-Ṭabarī, o ’isnād, seria igualmente 

questionável. Por fim, ainda que a história se pretenda universal, seus assuntos de interesse 

não iriam além da comunidade muçulmana. Assim, o texto parece ser “simplesmente a 

transcrição de uma massa de notas mal processadas que nunca foram moldadas em nada que 

se assemelhasse a um texto com um ponto de vista coerente”67. Outros autores concordam 

com essa visão, como Kennedy, que afirma que essas anedotas – chamadas ḫabar – mal 

tentavam explicar o que estava para além dos eventos68. As anotações desses estudiosos, 

embora não denotem exatamente uma discordância em relação aos métodos de aṭ-Ṭabarī, 

indicam que seus escritos de investigação histórica não iriam além da descrição superficial 

dos eventos.     

No entanto, para autores como Doner e Martensson, essa visão obscurece aspectos 

para além da moralidade e religiosidade da obra; uma nova configuração desses aspectos 

                                                           
65 “The collective isnad was not invented by the two historians under discussio here [aṭ-Ṭabarī e al-Bālaḏurī]. 
Rather, it was a method already in use some two hundrd years before al-Ṭabarī.” ATHAMINA, K. The 
Historical Work of al-Bālaḏurī and aṭ-Ṭabarī: the Author’s Attitutdes towards the Sources. In: KENNEDY, H. 
(Org.), Al-Ṭabarī: a medieval muslim historian and his work. Série: Studies in late antiquity and early Islam, 
15. Princeton: The Darwin Press, 2008, p. 141-156, p. 152. [Tradução nossa] 
66 HUMPHREYS, op. cit., p. 272. 
67 “thoroughly religious in conception and method”; “it is disappointing in many respects”, “Ṭabari’s text gives 
the distinct impression of being simply the transcription of an undigested mass of notes that was never shaped 
into anything resembling a text with a coherent point of view.” No entanto, Daniel admite a existência de estudos 
que sugerem mais autonomia crítica do historiador. DANIEL, op. cit. [Tradução nossa] 
68 KENNEDY, H. The sources of aṭ-Ṭabarī’s History of the ‘Abassid Caliphate. In: ______ (Org.) Al Tabari: a 
medieval muslim historian and his work. Série: Studies in late antiquity and early Islam, 15. New Jersey: The 
Darwin Press, 2008. p. 175. [Tradução nossa]. Cf. discussão promovida por Martenson com relação a Robinson 
e Tottoli. MARTENSSON, op. cit., 2005, p. 299-300 
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rearranjaria os motivos e procederes dos métodos empregados por aṭ-Ṭabarī. Martensson 

entende que aṭ-Ṭabarī concebia a sociedade formada por diferentes grupos e que a 

preocupação central do historiador era mostrar como a lei deveria servir essas diversas esferas 

de modo mais racional. Desse ponto de vista, ’Allāh simbolizaria não o princípio legitimador 

da organização da ’umma, mas a racionalidade da lei do Estado69. Donner parece ir pelo 

mesmo caminho e aponta que a narrativa principal de aṭ-Ṭabarī apresenta uma explicação 

orgânica para a identidade e papel da comunidade muçulmana do começo do islã, de tal 

maneira que essa comunidade possa se entender como o resultado da aplicação da lei divina 

nos assuntos humanos70. Assim, sem excluir o aspecto divino da história da comunidade 

muçulmana, esses autores sugerem novos rumos para se interpretar os relatos que o 

historiador transmitiu. É o que veremos na análise a seguir nos capítulos dois e três.  

 

2.2.2.2.1. Fontes para o califado abássida 

 

Para compor a Ta’rīḫ, aṭ-Ṭabarī recolheu relatos de diversas fontes. Aqui 

apresentamos três autores importantes para os temas principais de aṭ-Ṭabarī. Segundo 

Kennedy, eles colecionaram “numerosos, variados e algumas vezes contraditórios relatos que 

a tradição havia preservado, e tentaram editá-los e arranjá-los como uma narrativa 

compreensível”71.        

- ’Abū ʿAbdallāh Muḥammad bin ʿUmar bin al-Wāqid (morto em 207) era uma 

autoridade reconhecida em assuntos militares, nas primeiras conquistas, em fiqh, em sīra 

(vida do profeta Muḥammad) e especialmente em história. Parece ter vivido sob a proteção de 

Hārūn ar-Rašīd (morto em 193), e al-Ma’mūn. 

- ’Abū al-Ḥasan ʿAlī bin Muḥammad al-Madā’inī (morto em 225)  é creditado por 

Straley como um estudioso de história e ’adab. Seu trabalho Kitāb Futūḥ Ḫurāsān ou Livro 

da Conquista do Curasão, sobre as expedições de conquista do Curasão, é o mais 

extensivamente citado na Ta’rīḫ72. Nascido em 135, é dito seguramente como pupilo do 

mutazilita Muʿammar bin Ḫayyāṭ al-ʿAbbās as-Sulamī (morto em 215). Segundo Sezguin, 

                                                           
69 MARTENSSON, op. cit., 2009, p. 39.   
70 DONNER, op. cit., p. 130. 
71 “numerous, varied and sometimes contradictory accounts that tradition had preserved, and attempted to edit 
them and arrange them as a comprehensible narrative.” KENNEDY, op. cit., 2008, p. 175. [Tradução nossa] 
72 STRALEY, op. cit., p. 36. 
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parece ter morado bastante tempo em Kufa, pois grande parte de seus informantes eram de lá. 

Era considerado por seus contemporâneos como um especialista confiável na transmissão de 

aḫbār 73.  

- Lūṭ bin Yaḥyā bin Saʿīd bin Miḫnaf al-Kūfī (morto em 157) viveu seus últimos anos 

sob  califado de ’Abū Jaʿfar ʿAbdallāh bin Muḥammad al-Manṣūr (morto em 158) e, segundo 

Chase Robinson, teria escrito trinta trabalhos na linha de tradição histórica74. Segundo Straley, 

era um transmissor confiável acerca de assuntos sobre o Iraque e as conquistas muçulmanas 

no Iraque e Síria75.  

Outras informações, como nomes dos líderes da peregrinação anual a Meca e das 

expedições militares contra os Bizantinos, condições climáticas, pequenas rebeliões, formam 

o que Kennedy chama de “esqueleto dos anais”: notícias simples contadas em linguagem 

simples. O autor atenta para o fato de que as fontes desses esqueletos não são fáceis de 

determinar, pois não são introduzidas por nenhum ’isnād. Propõe três hipóteses: a primeira e 

mais remota, que aṭ-Ṭabarī teria retirado essas informações de compêndios anteriores, como 

os de al-Wāqid, al-Madā’inī  ou ’Abū ʿAmr Ḫalīfa bin Ḫayyāṭ (morto em 240), e não tenha 

dado indicações da origem das informações. A segunda hipótese é a de que, para os anos 271 

e 272, os esqueletos tenham se baseado em compêndios cristãos de língua árabe. A terceira e 

mais provável é que o historiador tenha recorrido diretamente a arquivos do governo ou a 

versões editadas dos materiais76.    

 

2.2.2.2.2. Tradução para o inglês e edições em árabe  

 

A tradução da Ta’rīḫ de aṭ-Ṭabarī para o inglês originou-se da edição de Leiden, 

organizada no fim do século XIX, na Holanda. Os tradutores, porém, sabiam da existência de 

outra edição em árabe, a do Cairo, e a consultaram livremente quando necessário77.  

Menções ao texto da Ta’rīḫ já eram feitas no Ocidente. B. d’Herbelot (morto em 1697 

e.c.) tem um artigo sobre aṭ-Ṭabarī em sua Biliothèque Orientale, publicada postumamente 

                                                           
73 SEZGUIN, U. Al-Madā’inī. EI2, v. 5, p 946-948, p. 946. 
74 ROBINSON, C. Islamic Historiography. Cambridge: Cambridge university press, 2003, p. 28. 
75 STRALEY, op. cit., p. 36.  
76 “skeleton anna”, KENNEDY, op. cit., 2008, p. 177-179. 
77 A totalidade das informações dessa seção foi retirada da seção “The History and Its English Translation”, em 
ROSENTHAL, op. cit., 1989, p. 141-147. 
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em 1697. A Europa já tinha contato no século XVII com as histórias de ’Ismāʿīl bin ʿAlī ’Abū 

al-Fidā’ (morto em 732) e Jirjis Bin al-ʿAmīd (morto em 672), autores que conheciam 

indiretamente as obra de aṭ-Ṭabarī. A partir daí, começou a busca pelos textos originais.    

A edição de Leiden, impressa pela E.J. Brill, entre 1879 e 1901 da era cristã, foi 

preparada por M.J. Goeje e sua equipe. Aparentemente, os manuscritos de Istambul foram os 

únicos significativos não utilizados nessa edição, que, segundo Rosenthal, apresentou “um 

texto acurado com um completo aparato crítico e uma boa quantidade de informações 

adicionais”78. Sob o título de “Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed Ibn Djarir at-

Tabari”, seu material da crítica editorial também foi escrito em latim79.   

A edição do Cairo, que começou a ser publicada a partir de 1969 e.c., utilizou os 

manuscritos de Istambul e adotou o procedimento de mostrar a paginação de edição de Leiden 

na margem do texto. Muḥammad ’Abū al-Faḍl Ībrāhīm , o editor desse texto, também utilizou 

manuscritos do Egito e da Índia.  

Veremos a seguir algumas das questões mais expressivas do califado de al-Ma’mūn, 

na virada do século segundo para o terceiro. A discussão desses pontos, alguns controversos, 

foi executada com base em análises de especialistas contemporâneos e, por vezes, citando 

trechos da história de aṭ-Ṭabarī. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 “an accurate text with a full critical apparatus and a good deal of additional information.” ROSENTHAL, op. 
cit., 1989, p. 142. 
79 ROSENTHAL, op. cit., 1989, p. 142. 
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3. Debate histórico contemporâneo sobre o califado de al-
Ma’mūn  

 

O início do governo do califa abássida al-Ma’mūn, em 198, foi marcado por um 

conflito com seu irmão, al-’Amīn, pela disputa do califado. No final do segundo século, o 

califa Hārūn ar-Rašīd havia decidido que o sucessor seria seu filho al-’Amīn, pouco mais 

novo que seu irmão, al-Ma’mūn, que ficaria em segundo lugar na linha sucessória e 

governaria o Curasão, terras a leste do Iraque80. O mais novo tinha como mãe Zubayda, 

parente do segundo califa abássida al-Manṣūr, fundador da capital Bagdá. O mais velho era 

filho de uma escrava persa, Marajil81. Assim, colocava-se em questão a legitimidade do 

herdeiro do califado. O filho de Zubayda estava mais enraizado na família abássida – portanto 

na do Profeta também – do que seu irmão. Porém, para além da hereditariedade sanguínea, 

existia a questão da herança política e cultural. Pelo lado de suas mães, al-’Amīn e al-Ma’mūn 

representavam diferentes tradições: a primeira, árabe, de qual provinha a casa abássida, o 

Profeta e os acontecimentos tidos como sagrados pelo islã; a segunda, persa, que aumentara 

sua esfera de influência no califado, emprestando-lhes o sistema administrativo e padrões 

cerimoniais religiosos, especialmente sob o califa Hārūn ar-Rašīd, conforme El-Hibri.82 Com 

a morte deste, em 193, al-’Amīn de fato se tornou califa, mas em seguida alterou a linha 

sucessória e transformou seu filho em herdeiro direto do califado, afastando al-Ma’mūn da 

linha de sucessão.   

Uma guerra eclodiu a partir de 196 e “durante os próximos dois anos, o conflito de 

sucessão entre al-’Amīn e al-Ma’mūn se traduziu em uma miríade de conflitos regionais no 

império Islâmico, de modo que líderes locais defendiam a causa de um líder abássida contra a 

do outro”83.  

A vitória de al-Ma’mūn veio em 198, ainda que, de acordo com Crone, o irmão tivesse 

a seu lado o apoio militar de tropas de Bagdá, que originalmente haviam levado a família 

                                                           
80 Ver REKAYA, M. Al-Ma’mūn. EI2, v. 6, p. 331-339, p. 331. 
81 Ibid., p. 331. 
82 El-HIBRI, T. The empire in Iraq. In: ROBINSON, C.F. (Org). The New Cambridge History of Islam. Vol. 
1. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, p. 269-305, 270.  
83 “During the next two years the succession conflict between al-’Amīn and al-Ma’mūn translated into a myriad 
of regional conflicts across the Islamic empire as local leaders championed the cause of one Abbasid leader 
against the other.” Ibid. p. 285. [Tradução nossa] 
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abássida ao poder, em 13284. Hugh Kennedy atribui grande importância ao vizir ’Abū  al-

ʿAbbās al-Faḍl bin Sahl as-Sarḫasī (morto em 202), que teria aconselhado al-Ma’mūn durante 

esse período de guerra e negociações com seu irmão. De família persa de pequenos 

proprietários no Iraque, al-Faḍl  teria incentivado o califa a fazer alianças com figuras 

importantes de Curasão para somar forças aos seus exércitos e combater seu irmão85. 

A questão do território era de vital atenção para o califado. A terra era a principal fonte 

de recursos, pois para viver e trabalhar nela pagava-se imposto, e suas regiões férteis 

abasteciam as cidades de alimentos e outros mantimentos. O transporte das mercadorias era 

realizado pelas estradas, bem como a peregrinação anual a Meca, por isso as vias deveriam 

estar sempre seguras. 

Durante os primeiros califados abássidas, o centro econômico, político e cultural havia 

se deslocado para Bagdá, ainda mais a leste em direção ao interior e mais longe do 

Mediterrâneo, o que tornou mais difícil controlar as regiões afastadas do novo centro. Em 

138, o califado perdeu a Espanha, sob controle dos omíadas; por volta de 183, havia desistido 

do norte da África e Egito, enquanto Síria e Iraque estavam mergulhados no caos.  

Embora alguma centralização administrativa e concentração de poder tenham sido 

experimentadas pelos califas anteriores a al-Ma’mūn, este enfrentava um momento de muitas 

revoltas. Em 199, uma rebelião iniciada por um descendente do quarto califa, ʿAlī, colocou 

em alerta o califado. O levante foi declarado em nome de Muḥammad bin Ībrāhīm bin 

’Ismāʿīl al-Dībāj al-Ġamr bin al-Ḥasan al-Muṯanna (morto em 199), conhecido como Bin 

Ṭabāṭabā, porém o real líder era ’Abū as-Sarāyā as-Sarī bin Manṣūr aš-Šaybānī (morto em 

200). Como aponta Abou El Fadl, a rebelião partiu de Kufa, espalhou-se por Basra, Meca, 

Medina e Iêmen. Aparentemente, até o povo da Síria estava disposto a se aliar aos rebeldes86. 

Um dos motivos para essa rebelião, segundo nos relata aṭ-Ṭabarī, foi que al-Faḍl bin 

Sahl, ministro persa de alto relevo político para o califado, teria encarcerado al-Ma’mūn em 

seu próprio palácio, proibindo que qualquer um tivesse contato com ele. Circulou também o 

rumor no Iraque de que al-Faḍl  estaria lidando com assuntos de governo de acordo com seus 

próprios interesses, sem se reportar ao califa. Assim, membros da tribo hachemita e os líderes 

                                                           
84 CRONE, P. God's rule: government and Islam. New York: Columbia University Press, 2004, p. 93. 
85 Para mais informações, ver KENNEDY, H. The Prophet and the age of the Caliphates: the Islamic Near 
East from the sixth to the eleventh century. Harlow: Pearson, Longman, 2004, p. 147.  
86  ABOU EL FADL, K. Rebellion and Violence in Islamic Law. New York: Cambridge University Press, 
2006, p. 85.  
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da comunidade árabe que estavam no Iraque reagiram contra o que entenderam como uma 

influência do conselheiro persa sobre al-Ma’mūn87. 

Porém, o exército de ’Abū as-Sarāyā foi derrotado e este executado em 200. Quando 

essa notícia chegou a Meca e Medina, os seguidores do quarto califa, ʿAlī, entenderam que 

haviam perdido apoio popular. Por isso, resolveram proclamar califa a Muḥammad bin Jaʿfar 

aṣ-Ṣādiq (morto em 203), que desfrutava de respeito aos olhos do povo e, assim, concentraria 

mais apoio popular para a causa. Bin Jaʿfar, após ter recusado, terminou por ser convencido a 

aceitar o cargo. No ano 200, “todo o povo, incluindo os residentes permanentes de Meca e os 

imigrantes temporários estrangeiros, se juntou ao redor dele”88, ofereceu sua aliança, 

dirigindo-se a ele como Comandante dos Crentes. Pouco tempo depois, as forças de al-

Ma’mūn depuseram o anticalifa e o trouxeram a julgamento em Meca, onde ele teria dito em 

discurso ao povo que pensara que al-Ma’mūn estivesse morto, e que por isso havia aceitado a 

condição de califa89. 

Talvez a mais perigosa revolta tenha sido a de Bābak Ḥurramdīn (morto 223), que em 

200 tinha em seu controle as regiões de montanha que hoje fazem parte do Azerbaijão e da 

Armênia. O califa não conseguiu combatê-lo. De acordo com Yusofi, todas as expedições 

militares enviadas para eliminar a dissidência falharam devido a certos fatores: os revoltosos 

contavam com uma fortaleza situada no meio de montanhas de passagens estreitas, o tempo 

de inverno com chuva e neve tornavam-na quase inacessível, além de Bābak usar de sua 

posição de vantagem para surpreender os inimigos90. 

Embora nunca tenha suprimido os insurgentes, al-Ma’mūn parece não ter esquecido os 

problemas ocasionados por Bābak. Em seu testamento, o califa pede a al- al-Muʿtaṣim, seu 

irmão, que 

Lance contra a Ḫurramiyya [o movimento rebelde de Bābak] expedições 
lideradas por um comandante que seja resoluto, feroz e firme, e o apoie com 
finanças, armas e tropas, tanto cavalaria quanto infantaria. Se eles estiverem 

                                                           
87 ṬABARĪ. The History of al-Tabari (Ta’rīhk al-rusul wa‘l-mulūk); v. 32, 
The Reunification of the 'Abbasid Caliphate: The Caliphate of al-Ma'mun A.D. 813-833/A.H. 198-218. Tradução 
e comentário de C. E. Bosworth. Albany: State of New York Press, 1987, p. 13. 
88“all the people, including the permanent residents of Mecca and the temporary foreign immigrants, gathered 
round him”. Ibid, p. 31. [Tradução nossa] 
89 ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 36. 
90 YUSOFI, G.-H. Babak Korrami. [2011]. EIr online edition, 2011. Disponível em 
http://www.iranicaonline.org/articles/babak-korrami. Acesso em 24 mai. 2015. 
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em campanha por um longo tempo, concentre sua atenção neles e envie-lhes 
reforços dos auxiliares e servos que você tem ao seu redor91. 

 A situação em Bagdá não estava melhor que a de outras partes do califado. 

Descontentes com o governante da cidade, tropas de um subúrbio ao norte da cidade, 

Ḥarbiyya, aquartelaram-se em 200. Expulsaram os governantes e proclamaram um parente do 

terceiro califa abássida, Muḥammad bin Manṣūr al-Mahdī (morto em 169), como deputado de 

al-Ma’mūn em Bagdá. Um representante do Curasão, teria sido trazido de lá por al-Ḥasan bin 

Sahl (morto em 236), irmão do vizir de al-Ma’mūn, para governar Bagdá.  

Autoridades políticas, militares e religiosas abássidas olhavam para Curasão com 

desconfiança, pois  

Ao longo do curso do meio século entre os reinos de [’Abū al-ʿAbbās ʿAbdullāh bin 
Muḥammad] as-Saffāḥ [morto em 137] e ar-Rašīd, o Curasão havia representado 
uma fonte de considerável ameaça política e religiosa para o califado. Apesar do fato 
de que a Revolução Abássida houvesse emergido no Curasão, o leste permanecia, no 
período dos primeiros Abássidas, uma fonte de medo político e religioso nas terras 
islâmicas centrais92.  

  Além disso, conforme El-Hibri, essas autoridades receavam que al-Ma’mūn, apoiado 

por um novo círculo político de Curasão, encabeçasse mudanças nas crenças islâmicas93. O 

califado, no entanto, logrou suprimir os aquartelamentos em Bagdá e as revoltas no Curasão e 

na Transoxania. 

Rekaya nota que o grande incentivo conferido ao trabalho científico, especialmente 

nos ramos da astronomia, matemática e cartografia, coincide com a “restauração da 

autoridade do califado sobre as províncias autônomas e as regiões do norte do Iraque”94. 

                                                           
91 “Launch against the Khurramiyyah expeditions led by a commander who is resolute, fierce and firm, and 
support him with finance, arms and troops, both cavalry and infantry. If they are away campaigning for a long 
time, concentrate your attention on them and send them reinforcements from the auxiliaries and retainers whom 
you have around you.” ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 228. [Tradução nossa]  
92 “Over the course of the half-century between the reigns of as-Saffāḥ and ar-Rašīd, Khurasan had represented 
a source  of considerable  political  and  religious threat toward the caliphate. Despite the fact that the Abbasid 
revolution had emerged from Khurasan, the east remained in the early Abbasid period a source of religious and 
political fear in the central Islamic lands.” EL-HIBRI, T. Reinterpreting Islamic Historiography: Hārūn ar-
Rašīd and the Narrative of the ‘Abbasid Caliphate. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, p. 99. 
[Tradução nossa] 
93 EL-HIBRI, op. cit., 2000, p.101.  
94 “Scientific work, especially in the realms of astronomy and of mathematics, as well as cartography, 
conducted alongside the theological discussions of the decade beginning in 820, coincided with the restoration 
of the authority of the caliphate over the autonomous provinces with the regions situated to the norh of 'lrak.” 
REKAYA, op. cit., p. 337. [Tradução nossa] 
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El-Hibri nos fornece uma lista das pessoas sob o patrocínio científico de al-Ma’mūn95. 

São matemáticos, engenheiros, pensadores ligados às traduções científicas, astrólogos. A 

reputação de intelectual96 é tal que  

estudiosos modernos tendem a esquecer que al-Ma’mūn era um líder político; que 
apesar de seus interesses acadêmicos, ele era antes de tudo o Comandante dos 
Crentes, que comandava um império e passava a maior parte de seu tempo 
mapeando melhores métodos de centralização administrativa e planos infalíveis para 
acabar com o império Bizantino97. 

A imagem de al-Ma’mūn como intelectual partidário de discussões teológicas 

angariava prestígio e nivelamento com as autoridades religiosas. Fazia parte de sua retórica 

religiosa, via pela qual os “estudiosos da religião encontravam alguma justificativa para 

continuar mantendo relações com os califas”98. 

Bagdá, à época, era o centro desenvolvedor de uma nova cultura – “árabe em 

expressão e islâmica em inspiração”99 – integrando as contribuições dos vizinhos do império 

abássida, parceiros comerciais da Índia ou mesmo inimigos políticos de Bizâncio. Estudiosos 

muçulmanos, zoroastrianos, cristãos contribuíam com o avanço da ciência, adotada e adaptada 

conforme variáveis requisitos, como os dos campos jurídico e teológico, entre as autoridades 

governantes. 

O califa, para governar, precisava se relacionar com os juízes e com os ulemás, 

“homens devotos que estudavam e discutiam a interpretação do Corão e pontos da lei 

                                                           
95 Ver EL-HIBRI, op. cit., 2000, p. 95-96. A lista incluía a família Baḫtyīšūʿ, médicos de confiança do califa; o 
renomado pensador Yūsuf Yaʿqūb ibn ’Isḥāq al-Kindī (morto em 256); ’Abū Zayd Ḥunayn bin ’Isḥāq al-’Ibādī 
(morto em 259), a principal figura das traduções científicas; al-ʿAbbās bin Saʿīd al-Jawhari (presumidamente 
morto em 245), chefe do observatório astronômico de Bagdá; astrólogos, ʿAbdallāh bin Sahl ibn Nawbaḫt (morto 
em 328), que sugeria ao califa os melhores momentos para tomada de decisões. 
96 Por exemplo, MANTRAN, R. Expansão muçulmana, séculos VII-XI. Tradução por Trude von Laschan 
Solstein. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1977, p. 125. “Al-Ma’mūn foi um príncipe inteligente, sob cujo 
reinado a civilização abássida atingiu o seu apogeu.” Em relação ao incentivo às artes e ciências, diz: 
“Aristóteles era objeto de estudos, pelos quais o método do raciocínio lógico penetrou nos meios intelectuais 
orientais e teve sua principal aplicação na escola motazilita (...), que verdadeiramente se desenvolveu com al-
Ma’mūn.” Ver também discussão em GUTAS, D. Greek thought, Arabic culture: the Graeco-Arabic 
translation movement in Baghdad and early ʻAbbāsid society (2nd-4th/8th-10th centuries). London: 
Routledge, 1998, p 77-79, e EL-HIBRI, T. op. cit., 2000, p. 96-97.  
97 “modern scholars tend to forget that al-Ma’mūn was a political leader; that despite his scholarly interests, he 
was first and foremost a Commander of the Faithful, who ran an empire and spent most of his time charting 
better methods of administrative  centralization  and  foolproof plans  for finishing  off the Byzantine empire.” 
EL-HIBRI, op. cit., 2000, p. 96. [Tradução nossa] 
98 “religious scholars could find some justification for continuing to maintain relations with the caliphs.” 
ZAMAN, M. Q. Religion and politics under the early ʻAbbāsids: the emergence of the proto-Sunni elite. 
Vol. 6 (Islamic history and civilization. Studies and texts). Leiden: Brill, 1997, p. 136. [Tradução nossa] 
99 “Arabic in expression and Islamic in inspiration”, REKAYA, op. cit., p. 336. [Tradução nossa] 
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islâmica”100. Em documento do quinto século analisado por Zaman, um seguidor de ’Aḥmad 

bin Ḥanbal oferece sua visão sobre o papel dos ulemás: combater as inovações e falsas 

crenças por meio de provas que eliminassem o erro101. Essas figuras tinham grande apelo 

junto à população e, por esse motivo, a maneira de lidar com esse corpo de 

políticos/estudiosos teria impacto na relação do califa com seus próprios súditos.  

 

3.1. Legitimação da autoridade de governar 
 

Assim que empossado oficialmente, em 198, o governo de al-Ma’mūn precisou lidar 

com o problema da legitimação de autoridade, pilar político que era condição para o 

funcionamento da estrutura de poder do califado. 

Em 201, al-Ma’mūn mandou executar Yaḥyā bin ʿĀmir bin ’Ismāʿīl, membro do 

antigo exército abássida, por ter repreendido o califa e se referido a ele como comandante dos 

infiéis102. Para além das possibilidades de intrigas palacianas, o evento traz à superfície, 

segundo El-Hibri, “a essência da hostilidade dirigida a al-Ma’mūn nas províncias ocidentais”, 

proveniente das suspeitas ortodoxas em relação ao influente círculo político do califa, 

localizado bem mais a leste de Bagdá e da própria família abássida103.       

A herança administrativa persa de al-Ma’mūn e a proveniência do apoio político e 

militar do Curasão todavia causavam problemas e desconfianças por parte dos membros da 

família abássida e dos ulemás. Segundo Campanini, os alidas, sempre alusivos à reivindicação 

e recuperação de uma justiça originária, representavam movimento de contestação a uma 

autoridade considerada por eles falsa, pois usurpada do quarto califa, ʿAlī ibn Talib, o genro 

                                                           
100 “devout  men  who  studied  and  discussed  the  interpretation of  the Qur'an and points of  Islamic  law.” 
WATT, W.M. The Political Attitudes of the Mu'tazilah. The Journal of the Royal Asiatic Society of Great 
Britain and Ireland, No. 1/2 (Apr. 1963), pp. 38-57. Cambridge University Press. Disponível em: 
http://www.jstor.org/stable/25202593. Acesso em 15. dez. 2015, p. 45. [Tradução nossa] 
101 Zaman disponibiliza versão em inglês: “It is incumbent upon the 'ulama' to contest whatever innovations 
and false beliefs arise, by establishing proofs which would eliminate doubts and end the darkness of error. On 
the Imam and his deputy [for their part], it is incumbent to enforce [what the 'ulama' have established as proofs] 
and to oblige the deviant to abandon their ways after the proofs have been made clear to them”. ZAMAN, op. 
cit., 1997, p. 117.   
102 ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 45. 
103 “the essence of the hostility toward al-Ma’mun in the western provinces.” EL-HIBRI, op. cit., 2000, p. 100. 
[Tradução nossa] 
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de Muḥammad104. Também constituíam paralelamente um sistema de lideranças na figura dos 

imãs que, se não competiam com o califa, fragmentavam o controle das decisões políticas.   

Outro centro de tensão para al-Ma’mūn era o fato de ter acedido ao trono por via 

fratricida. A execução de al-’Amīn foi o primeiro regicídio abássida. Gutas nos lembra que o 

califa teve sua imagem bastante comprometida e, para reverter essa situação, entre outras 

ações, mandou revisar a historiografia para justificar seus atos105. O conflito entre os irmãos 

dividiu a comunidade e engendrou um problema moral e religioso. El-Hibri observa que uma 

mudança tão drástica na ordem só poderia ser acomodada no entendimento público por meio 

de uma comensurada explicação religiosa, apoio que os ulemás não estavam dispostos a 

conceder106.   

Al-Ma’mūn centralizou a burocracia de diversos pontos de vista: no aspecto militar, 

administrativo, fiscal e político. Ideológica e religiosamente, o califa tentou reverter o 

processo pelo qual a autoridade religiosa se descentralizava pelas mãos de novos líderes 

religiosos, reconhecidos pelos muçulmanos como intérpretes do islã. 

 

3.2. Sobre a centralização do califado de al-Ma’mūn 
 

Como já ressaltado, investidas na centralização de instâncias administrativas de poder 

já haviam sido feitas por outros califas. A própria Bagdá abássida fora planejada e construída 

de modo que o califa se localizasse no centro dela. Hourani também percebe acúmulo de 

poder na mão do governante e de altos funcionários, sobretudo nos governos de al-Manṣūr 

(95-158) e de Hārūn ar-Rašīd (148-193)107. De certo modo, a centralização política e 

administrativa não pode ser considerada uma novidade do califado de al-Ma’mūn.  

Porém é válido fazer um comentário sobre o movimento de centralização política 

desse governo.  Em 204, devido à instabilidade militar no baixo Iraque e em regiões do 

Curasão, o califa concedeu certa autonomia e porções de terra a Ṭāhir bin al-Ḥusayn e a 

governadores eleitos entre membros de sua família, inclusive seu filho. Foi a primeira vez que 

                                                           
104 CAMPANINI, M. Islam y política. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2003, p. 95. Ver também discussão 
acerca das pretensões políticas xiitas em WATT, op. cit., p. 48, em que o autor as propõe como limitadas.   
105 GUTAS, op. cit., p. 76. 
106 EL-HIBRI, op. cit., 2000, p. 99. 
107 HOURANI, op. cit., p. 58.  
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um representante da dinastia abássida recorreu a esse expediente para apoiar o plano político 

geral do califado.  

Rekaya assim vê a movimentação política de al-Ma’mūn no plano geral de governo: 

... o poder do Estado não era concebido em termos de centralização, representando 
um alto custo e resultados incertos, mas na cooperação de diferentes províncias que, 
em troca de algum grau de autonomia, estavam preparadas para mobilizar e 
empregar energias e habilidades criativas de seus habitantes para serviço da 
’umma108. 

       Assim, a centralização com base apenas em laços sanguíneos mostrava falhas. Essa era 

uma das experiências históricas mais significativas para os governantes, que observaram que 

o parentesco garantia legitimidade, mas não lealdade. A guerra entre al-Ma’mūn e al-’Amīn, 

filhos do califa abássida mais conhecido, Hārūn ar-Rašīd, aponta nessa direção e ilumina 

profundos rachas no que se convencionou chamar de família abássida. Tudo indica que 

muitos e importantes membros da família de al-Ma’mūn não lhe garantiriam apoio militar e 

político, já que questionavam a própria credibilidade do califa em governar. Portanto, melhor 

era confiar os territórios a leste a governantes que, por quaisquer motivos, aceitassem 

prontamente a legitimidade de al-Ma’mūn e que trabalhassem “para mobilizar e empregar 

energias e habilidades criativas” dos habitantes de suas províncias em favor da comunidade 

dos muçulmanos, como sugere Rekaya acima. 

A soberania do califado tentava, assim, firmar-se pela mediação de uma sólida 

burocracia, capaz de gerir um sistema de informações que mantivesse o poder central a par 

dos eventos nas províncias. Segundo Hourani, a administração se dividia em departamentos 

ou dīwān: a seção militar, um órgão que registrava as receitas e as despesas, uma chancelaria 

que preparava cartas e documentos, entre outras seções109. Naturalmente, a pura existência 

desses dispositivos não garantia o funcionamento administrativo como planejado, mas 

indicava esforços oficias no sentido de conferir coesão às medidas econômicas, 

administrativas, militares e religiosas. Ainda conforme Hourani: “Um soberano que 

governava por meio de uma hierarquia de funcionários espalhados por uma vasta área tinha de 

                                                           
108 “the power of the state was not conceived in terms of centralisation, representing a very high cost and 
uncertain results, but in the cooperation of different provinces which, in exchange for a degree of autonomy, 
were prepared to mobilize and to employ the energies and creative abilities of their inhabitants in the service of 
the ’umma.” REKAYA, op. cit., p. 337. [Tradução nossa] 
109 HOURANI, op. cit., p. 61. 
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providenciar para que eles não se tornassem demasiado fortes nem abusassem do poder que 

exerciam em seu nome”110.  

Essa tolerância para certa autonomia das regiões, acrescida da identidade persa de al-

Ma’mūn, do apoio da elite econômica e política do Curasão e mesmo o tempo em que habitou 

em Marw foram “fatores que progressivamente fizeram o Islã parecer menos o emblema 

político de conquistadores estrangeiros e mais uma nova identidade cultural doméstica”.111 O 

islã havia se tornado “a cultura definidora de mudança política e mobilidade social”112. 

      

3.3. Ações oficiais no campo Estado-religião  
 

Conforme observou Gutas, para consolidar sua autoridade, o califado de al-Ma’mūn 

deu início a uma campanha de propaganda apoiada em dois pontos: o primeiro consistia em 

tornar visível a figura do califa como defensor do islamismo; o segundo, em afirmá-lo como 

intérprete apto e oficial do islã. Para o primeiro objetivo, o califa liderou grandes campanhas 

militares contra os bizantinos para conquistar terras e lá assentar muçulmanos, bem como 

definiu meticulosamente o conceito de inimigo e sua identidade. O segundo objetivo 

demandou outra tarefa: confrontar-se com os ulemás, cujo poder até então não havia sido 

frontalmente questionado113.  

No entanto, o califado de al-Ma’mūn não quis revogar a autoridade dos estudiosos da 

lei e da religião. É possível, porém, que esse califado e anteriores tenham almejado as mesmas 

competências que os ulemás, isto é, interpretar o islã por meio do Corão e da suna114 e 

conferir a isso legitimidade junto à comunidade dos crentes. Paradoxalmente, isso significava 

                                                           
110 Id. Ver ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 111-128. Epístola de Ṭāhir para seu filho, em que aquele o aconselha 
sobre as melhores formas de governar. Ver também: BOSWORTH, C. E. “An Early Arabic Mirror for Princes: 
Ṭahir's Epistle to His Son ʿAbdallāh (206/821)”. Journal of Near Eastern Studies 29.1 (1970): 25-41. 
Disponível em http://www.jstor.org/stable/543568. Acesso em: 18 dez. 2015.   
111 “factors that increasingly made Islam appear less the political emblem of outside conquerors and more the 
new domestic cultural identity.” EL-HIBRI, op. cit., 2011, p. 295. [Tradução nossa] 
112 “the defining culture for political change and social mobility.” Ibid., p. 295. [Tradução nossa] 
113 GUTAS, op. cit., p. 82.      
114 Ver WATT, op. cit., p. 45-46, foi somente por volta de 850, por influência de al-Shafi, que a concepção de 
suna do Profeta se cristalizou. Mesmo assim, grupos desses estudiosos existiam antes de 700, ainda que menos 
homogêneos do que se tornariam depois. 
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reconhecer a autoridade dos estudiosos da lei, que, como observam Crone e Hinds, estavam 

efetivamente à frente da definição das leis antes do califa115.  

Tudo indica que essa postura do califado deixou pistas, como a adoção discursiva do 

título de ímã por al-Ma’mūn, a concessão de maior espaço a debates teológicos, a indicação 

de um sucessor xiita para o califado, em 201, ’Abū al-Ḥasan ʿAlī bin Mūsā ar-Riḍā (morto em 

203), o decreto do Corão Criado, a promulgação da superioridade do califa ʿAlī, em 212 e a 

execução da miḥna, em 218. Esse confronto ocorreu durante o período em que al-Ma’mūn, 

entre outros objetivos, pretendeu submeter os ulemás à doutrina do Corão Criado, de 

inspiração mutazilita e, portanto, fortemente contra as vias de interpretação ortodoxas que 

começavam a se formar.   

Essas medidas foram tomadas ao final de sessenta anos nos quais a tarefa de 

arregimentar o fiqh islâmico em favor de propósitos políticos e administrativos havia se 

tornado um problema crescente, como aponta Demichelis116. Como a suna profética era 

definida pelos ulemás e seus partidários, as regras eram “frequente e intencionalmente de 

nenhuma ajuda” para o governo117. Em contrapartida, o califado vislumbrou a criação de um 

grupo de adeptos que apoiasse suas decisões oficiais, deixando assim menos espaço para as 

massas se abrigarem sob a autoridade de novas lideranças religiosas. Para isso, segundo 

Gutas, precisava de uma elite de pensadores religiosos que confirmasse os dogmas oficiais e 

que servisse de esteio para a elite política118.               

          

3.3.1. Imãs e a evocação do poder  

 

Os califas abássidas, mais que os omíadas, “tentaram justificar seu governo em termos 

islâmicos. Desde o início recorreram à simbologia religiosa”119. O islã era a força central do 

                                                           
115 CRONE, P.; HINDS, M. God's caliph: religious authority in the first centuries of Islam. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1986, p. 86. Bin al-Muqaffaʿ entendia esse fato como normal, o que sugere que a 
atuação dos ulemás na formulação de leis já vinha de tempos.   
116 DEMICHELIS, M. Between Muʿtazilism and Syncretism: A Reappraisal of the Behavior of the Caliphate of 
al-Maʾmūn. Journal of Near Eastern Studies, n. 2, p. 257-274, 2012, p. 259. No entanto, ZAMAN, M.Q. op. 
cit., 1997, p. 101-102, atesta a existência de cartas de juízes recomendando que problemas religiosos sejam 
resolvidos também com o califa. Zaman analisa trecho de carta de Hārūn ar-Rašīd para Harthama b. A’yan (aṭ-
Ṭabarī, III, p. 717; translation as in The History of aṭ-Ṭabarī, XXX, tr. Bosworth, p. 274) que mostra sua 
autoridade religiosa em conjunto com a dos ulemás, e não em competição. 
117 CRONE; HINDS, op. cit., p. 91. 
118 GUTAS, op. cit. p. 83. 
119 HOURANI, op. cit., p. 63 
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governo, usar dela para angariar autoridade era praxe entre os abássidas, seja por meio do 

cerimonial, das construções de mesquitas ou da vinculação de todo o código de conduta dos 

muçulmanos ao Corão e à suna do Profeta. O islã conferia às pessoas uma identidade com a 

qual era possível pertencer a uma comunidade, partilhar de eventos espirituais coletivos, 

definir-se em relação ao resto do mundo. Certos símbolos evocavam o poder atribuído a essa 

religião e a seus intérpretes.  

Entre outros documentos120 nos quais al-Ma’mūn utiliza o título de imã, a carta que 

ordena o início da miḥna, escrita para Muḥammad ’Isḥāq bin Ībrāhīm (morto em 236), 

governador de Bagdá, aponta certos desígnios dessa função. 

’Allāh tornou incumbência dos imãs e califas dos Muçulmanos que eles [imãs e 
califas] devessem ser zelosos no estabelecimento da religião de ’Allāh, a qual Ele 
lhes pediu que guardassem fielmente; na herança da profecia da qual Ele os fez 
herdeiros; na tradição do conhecimento que Ele confiou à sua guarda121.  

 Calder, em análise dos usos e significados dos termos imã e suna, afirma que esta, na 

literatura jurídica, refere-se à lei divina, a mesma com base nas ações do Profeta e que 

constitui o modelo para a comunidade dos muçulmanos. O termo imã, portanto, designa a 

pessoa cujo comportamento produz exemplos para as gerações seguintes. Porém o termo não 

é usado apenas para se referir a Muḥammad. Os xiitas atestam a existência de outro ímã, o 

genro do Profeta, Ali. Como os ímãs não são pessoas específicas, mas um depositório da lei 

pelos exemplos, outros grupos podem atribuir o termo e a função a outras autoridades. Os 

murjitas, por exemplo, identificam os dois primeiros califas depois de Muḥammad, ’Abū Bakr 

e ʿUmar, como imãs122.  

Crone nos faz recordar que os xiitas, em período inicial de formulação de suas visões 

teológicas e políticas, consideravam o imã como mais do que um ser humano ordinário, 

explicando seu status especial pelo parentesco com Muḥammad123. Mutazilitas e carijitas 

                                                           
120 RUIZ FIGUEROA, M. Califato y religión. Las sorprendentes iniciativas del califa Al-Ma'Mún (813-833). 
Estudios de Asia y Africa, v. XLII, n. 3, p. 647-673, septiembre-diciembre 2007. Disponível em 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=58611168004. Acesso em 16 jul. 2015. Também 
menciona Risāla al-Ḫamīs, em SAFWAT, Jamhara Rasā’il al-ʿarab, El Cairo, Mustafa al-Halabi, 1937; e a 
carta de nomeação de ʿAlī ar-Riḍā, tradução inglesa disponível no Appendix 4, em CRONE; HINDS, op. cit., p. 
133-139.   
121 “God has made incumbent upon the imams and the caliphs  of the Muslims that they should be zealous in 
establishing God’s religion, which He has asked them to guard faithfully; in the heritage of prophethood of 
which He has made them inheritors; in the tradition of knowledge which He has entrusted to their keeping…”. 
ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 199-200. [Tradução nossa]    
122 CALDER, N. Interpretation and jurisprudence in medieval Islam. In: MOJADDEDI, J. e RIPPIN, A. (Orgs.) 
Collected Studies Series. Vol. 862. Aldershot Burlington, VT: Ashgate, 2006, p. 256. 
123 CRONE, op. cit., p. 79 
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entendiam o imã como um professor da lei e um líder político. Os mutazilitas ’Abū ’Isḥāq bin 

Sayār bin Hāni’ an-Naḏḏam (morto em 229), Ḥišām bin ʿAmr al-Fuwatī (morto em 230), seu 

pupilo ʿAbbād bin Sulaymān (morto em 218) pensavam que o sistema de imãs não era 

exatamente prescrito por lei, mas estipulado por uma convenção humana que, segundo Crone, 

poderia ser abandonada caso perdesse a utilidade124.     

Assim, é possível inferir que a mera evocação do termo imã por al-Ma’mūn sinalizava 

para uma série de barganhas e embates políticos com os “homens de saber religioso, guardiães 

de um sistema de crenças, valores e práticas comuns”125. 

Ao evocar um nome capaz de agregar múltiplas visões de autoridade sobre o califado, 

al-Ma’mūn também nos dá uma pista acerca das diversas comunidades que, naquele 

momento, compunham o quadro da construção do islã126. 

 

3.3.2. O lugar e o teor dos debates 

 

Antes mesmo do califado de al-Ma’mūn, ’Abū Muḥammad ʿAbdallāh Rūzbih bin 

Dādūya bin al-Muqaffaʿ (morto em 142), conhecido secretário abássida,  sugeria em sua 

Risāla fī aṣ-Ṣaḥāba ou Epístola Sobre a Amizade, que o califado deveria ser construído no 

reconhecimento da autoridade do califa, e que este deveria cultivar relações com os ulemás e 

utilizar seus serviços, conforme relata-nos Zaman127. Por outro lado, a função dos ulemás 

deveria ser a de acompanhar o califa, além de atuar na comunidade nas quais viviam, 

disciplinando e reformando as pessoas, combatendo as inovações religiosas e conflitos 

sociais. Bin al-Muqaffaʿ escreve sob proteção abássida e inspirado pela administração persa. 

Na carta, aconselha incorporar a religião à esfera administrativa, de modo que o califa possa 

inspecionar a autonomia dos ulemás, e esclarece que o Corão e a suna são fontes autônomas 

                                                           
124 Ibid., p. 66. Sobre as propostas de imamatos mutazilitas: “None of these proposals is spelt out in any detail. 
We are not told how the relationship between the leaders of households, districts, towns, and tribes should be 
envisaged, who would elect the temporary imams, whether there should be a single executive committee in the 
enttre caliphate or on the contrary one in each province; or what would hold the federation together now  that 
the Prophet had died. Nor are we told how the proposals might be implemented. It is nonetheless a remarkably 
inventive set of ideas, especially in view of the fact that its authors were not thinking in terms of a return to some 
putative original condition.” Ibid., p.68. 
125 HOURANI, op. cit., p. 160.  
126 Para maiores noções de “imã” e o que representavam para variados grupos, ver CAMPANINI, op. cit., 2003, 
p. 90-93, e MADELUNG, W. Imāma. EI2, v. 3. p. 1163-1169. 
127 ZAMAN, op. cit., 1997, p. 81. 
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de poder128. De acordo com Crone e Hinds, o autor da risāla temia que al-Manṣūr falhasse em 

se apropriar dos dispositivos de manipulação da lei, ou seja, que dependesse integralmente 

dos ulemás para articular o código de governo129.   

Na corte do califado, os debates se sucediam e tinham o califa como mediador. Aṭ-

Ṭabarī relata ocasião em que estavam presentes na corte de al-Ma’mūn, entre outras 

autoridades, Bišr bin Ġiyāṯ bin ʿAbī Karīma al-ʿAdawī al-Marīsī (morto em 218), importante 

teólogo e propositor da doutrina do Corão Criado e Ṯumāma bin Ašras an-Numayrī al-Baṣrī 

(morto em 218), teólogo sob a proteção dos abássidas, “engajados numa disputa sobre o 

xiismo”130.  

O califa intervém quando os debatedores começam a trocar insultos e sumariza a 

discussão.  

Nós permitimos que aconteçam disputas teológicas e arranjamos 
apresentações abertas dos pontos de vista religiosos. Sobre aqueles que 
falam a verdade, nós concedemos louvor; para quem quer que seja que não 
saiba a verdade, nós provemos instrução131

.    

É difícil saber as opiniões do califa em relação a esses diálogos. Mas a imagem 

propagada como líder que promovia, supervisionava e guiava debates teológicos e culturais 

parece coincidir com uma das estratégias que Gutas aventa como propaganda de um califa 

protetor do islã. Demichelis também nota que os debates serviam para estimular a imagem de 

um califa defensor da religião132. Assim, a figura do califa e suas ações podem contribuir para 

um debate sobre a própria concepção de califado.  

A variedade de opiniões sobre a natureza dessa instituição “não era um assunto 

puramente teórico, mas uma questão de política prática”133. O pensador e autor mutazilita 

’Abū Sahl Bišr bin al-Muʿtamir (morto em 210), conforme Watt, propõe que as escrituras 
                                                           
128 Ibid., p. 81. Para maiores esclarecimentos sobre a Risāla fī aṣ-Ṣaḥāba, ver ARJOMAND, S.A. Bin al-
Muqaffaʿ and the 'Abbasid Revolution. Iranian Studies, Vol. 27, No. 1/4, Religion and Society in Islamic Iran 
during the Pre-Modern Era (1994), p. 9-36. Disponível em http://www.jstor.org/stable/4310884.  Acesso em 04 
jan. 2016. 
129 CRONE; HINDS, op. cit., p. 86. 
130 “were engaged in a disputation about Shi’ism. Muḥammad ibn Abi al-Abbasargued on behalf of the cause of 
the imamate (for the Imami  Shi’a), whilst ‘Ali b. Haytham upheld the cause  of the Zaydi Shi’a”. ṬABARĪ, op. 
cit., 1987, p. 100. [Tradução nossa] 
131 “We have allowed theological disputation to take place and have staged the open of presentation of 
[religious]  viewpoints (azharna al-maqalat). Now upon whoever speaks the truth, we bestou praise, for whoever 
does not know, we provide instruction”. ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 100. [Tradução nossa]  
132 “to personalize the interpretation of the holy Qurʾan based on a political-religious ideology.” 
DEMICHELIS, op. cit., p. 261. [Tradução nossa] 
133 “was not a purely theoretical  matter,  but  a question of practical  politics.” WATT, op. cit., p. 48. 
[Tradução nossa] 
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sagradas e o imã são de grande importância política, portanto as duas instâncias de poder só 

poderiam ser a base da ’umma se não excluíssem uma à outra134.  

 

3.3.3. A nomeação do sucessor imã: ʿAlī bin Mūsā ar-Riḍā 

 

Em 201, enquanto al-Ma’mūn ainda habitava em Marw, no Curasão, Bagdá passava 

por sérios conflitos internos. Al-Ḥasan bin Sahl, governador do Iraque ligado à família de 

zoroastrianos convertidos ao islamismo, designado pelo califa para governar o Iraque, parecia 

não aguentar a pressão das influentes famílias abássidas estabelecidas em Bagdá. A falta de 

uma autoridade central abriu espaço para que soldados do bairro Ḥarbiyya e outros 

espalhassem o terror na cidade.  

Infligiram grande dano à população e cederam a comportamento maléfico, 
bandidagem e à captura de jovens e mulheres abertamente da rua. Eles 
costumavam bandear juntos, ir até um homem, capturar seu filho e levá-lo 
embora, e nada podia ser feito no sentido de pará-los135.  

 

A população, então, organizou-se para barrá-los enquanto alguns abássidas tratavam 

de convencer “Manṣūr bin al-Mahdī” a aceitar o califado, em oposição a al-Ma’mūn. A 

proposta não foi aceita, mas Bin al-Mahdī foi proclamado representante do califa em Bagdá, 

como força de resistência aos governadores designados pelo califa, considerados suspeitos 

pela oposição abássida em Bagdá. “Nós não aceitaremos o Zoroastriano, filho do Zoroastriano 

(al-majūsī bin al- majūsī), al-Ḥasan bin Sahl e nós o expulsaremos até que ele volte para 

Curasão”136. 

Diante do cenário de enfraquecimento político em Bagdá, al-Ma’mūn proclamou 

como seu sucessor ʿAlī bin Mūsā, com o título de “ar-Riḏā min al-Muḥammad”137, “aquele 

que é do agrado [de Deus] da Casa de Muḥammad”138. ʿAlī ar-Riḍā era neto de Jaʿfar bin 

                                                           
134 WATT, op. cit., p. 49.  
135 “inflicted great harm on the population and indulged in evil behavior, brigandages and the seizing of youths 
and women openly from the streets. They used to band together, go up to a man, seize his son and carry him off, 
and nothing could be done to stop them.” ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 55. [Tradução nossa] 
136 “We won’t accpet the Zoroastrian, son of the Zoroastrian, (al majusi ibn al-majusi) al-Hasan b. Sahl, and 
we’ll drive him out until he returns to Khurasan.” ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 55. [Tradução nossa] 
137 Ibid., p.60. 
138 “The One Well-pleasing [to God] from the house of Muḥammad”, ṬABARĪ. op. cit., 1987, p. 60; “el que es 
del agrado de Dios de la familia o casa de Muḥammad”. RUIZ FIGUEROA, op. cit., 2007, p 653.   
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Muḥammad aṣ-Ṣādiq (morto em 148), sexto imã e último reconhecido por ambas variantes 

principais do xiismo.  

A designação do imã alida como sucessor do califa foi um evento “extraordinário para 

os padrões da época e recebeu muita atenção dos historiadores modernos”139. Entre os 

motivos para a alteração na linha sucessória, Bayhom-Daou aventa: o ato fazia parte de uma 

política pró-alida, o califa venerava a figura de Ali e seus descendentes e queria reparar as 

injustiças sofridas sob omíadas e abássidas. Outra possibilidade é a de que a designação era 

uma política de convicções xiitas e mutazilitas empregadas para firmar a autoridade religiosa 

do califado140. Desconfiava-se também que essa decisão teria sido tomada por influência 

direta do vizir persa al-Faḍl bin Sahl e de seu irmão, al-Ḥasan. Já outras explicações atribuem 

a designação com base na suposta convicção de al-Ma’mūn de que o califado deveria 

pertencer aos descendentes de Ali. Bayhom-Daou lembra e retifica outra especulação: a de 

que al-Ma’mūn, portando crenças milenaristas, teria proclamado ʿAlī ar-Riḍā seu sucessor141.   

Demichelis nos faz notar que a medida teve apoio de pensadores mutazilitas, como 

Bišr bin al-Muʿtamir, Ṯumāma bin Ašras, ’Abū al-Huḏaīl al-ʿAllāf (morto entre 227 e 235), 

como parte de desenvolvimento de projeto político religioso que pudesse levar coesão a 

’umma 142. 

Quando a notícia da designação chegou ao Iraque, quatro meses depois, as autoridades 

abássidas se opuseram contra o que interpretavam como um golpe aos seus direitos 

conquistados sobre a sucessão no califado –  “nós não deixaremos essa questão da sucessão 

                                                           
139 “extraordinary event by the  standards of  the  time  and  has  received  much  attention  from  modern  
historians.” BAYHOM-DAOU, T. Al-Ma'mūn's Alleged Apocalyptic Beliefs: A Reconsideration of the 
Evidence. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 71, No. 1 
(2008), p. 1-24. Disponível em http://www.jstor.org/stable/4037896. Acesso em 04 jan. 2016, p. 1. [Tradução 
nossa] 
140 Ibid., p. 2. Ver discussão sobre os motivos alegados pelos especialistas para a designação de ʿAlī ar-Riḍā. 
BOSWORTH parece concordar com essa opinião: “Parece, no entanto, que a decisão foi puramente de al-
Ma’mūn [e não de al-Faḍl bin Sahl], que desejava apoiar seu poder militar e político como califa em uma 
autoridade moral e religiosa”. BOSWORTH, C.E. Tāḥir b. Al-Ḥusayn. EI2, v. 10, p. 103. 
141 BAYHOM-DAOU, op. cit., 2008. Bayhom-Daou aponta que esta análise de Madelung (MADELUNG, W. 
New Documents Concerning al-Ma’mūn, al-Faḍl bin Sahl ʿAlī ar-Riḍā in Studia Arabica et lslamica; 
Festschrift for lḥsan ʿAbbas, ed. W. al-Qadi, Beirut 1981) fundamentou-se em trecho que não fazia parte do 
documento original, pois fora acrescentado no século XIII pelo então redator que queria dar suporte a ideias 
alidas. Para Hourani, o califa fez uma tentativa de se atribuir “um direito mais firme ao governo” em resposta às 
inúmeras revoltas alidas dos primeiros abássidas. (HOURANI, op. cit., p. 63) Crone entende que xiitas, também 
alijados da ordenação política do governo pelo crescente movimento sunita, poderiam ser acionados para 
fortalecer o partido de al-Ma’mūn (CRONE, op. cit., p. 77). Ver também análise de SOURDEL, D. La Politique 
Religieuse du Calife Abbasside al-Ma’mūn. Revue des Etudes Islamiques (1976): 27–48,  que  enfatiza um 
esforço conjunto de mutazilitas de Bagdá e agentes protoxiitas para aproximar o califado do imamato.  
142 DEMICHELIS, op. cit., p. 265.  
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sair da linha de al-ʿAbbās”143, argumentavam soldados das tropas de Bagdá. Depois de 

debates por muitos dias, a família abássida “discutiu a questão e, finalmente, anunciou: “Nós 

apontaremos como governante um de nós e jogaremos fora nossa aliança com al-Ma’mūn”144.  

 Os apoiadores do califa em Bagdá, então, concederam aliança a Ībrāhīm bin al-Mahdī 

(morto em 224), meio irmão de ’Abū Muḥammad Mūsā bin al-Mahdī al-Hādī (morto 170) e 

de Hārūn ar-Rašīd. Ībrāhīm bin al-Mahdī permanecera como califa, segundo aṭ-Ṭabarī, por 

“um ano, onze meses e doze dias”145. Esse conflito pode ser considerado como outro racha na 

dinastia abássida, pois marca um momento em que o califa, que ainda não residia em Bagdá, 

mas em Marw, perdera o apoio na principal cidade do califado. 

 Quanto a ʿAlī ar-Riḍā, embora fosse o oitavo imã dos xiitas duodecimanos, ficara mais 

conhecido após ser convocado por al-Ma’mūn para sucedê-lo, conforme relata Lewis. “As 

fontes concordam que ʿAlī ar-Riḍā estava relutante em aceitar a nomeação, cedendo somente 

à insistência do califa”, completa o autor146. As circunstâncias de sua morte são misteriosas. 

Aṭ-Ṭabarī relata que ele teria comido uma grande quantidade de uvas e, de repente, 

morrera147. 

Para Bosworth, era essencial que al-Ma’mūn voltasse a Bagdá, de onde se ausentara 

por dez anos. Isso de fato ocorreu em 204, quando o califa teria feito entrada triunfal na 

cidade e poderia ser, então, visto como governante de um califado unido148.   

 

3.3.4. Miḥna 

 

 Quatro meses antes de sua morte, em 218, al-Ma’mūn dera início a uma campanha 

para coagir os ulemás a aceitar a doutrina do Corão Criado. Esse evento ficou conhecido 

                                                           
143 “we will not let this question of the succession pass out of the line of al-ʿAbbas.” ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 
62. [Tradução nossa] 
144 “We will appoint as rulers one of ourselves and throw off our allegiance to al-Ma’mūn.” Ibid., p. 62. 
[Tradução nossa] 
145 “one year, eleven months and twelve days.” ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 92. [Tradução nossa] 
146 “The sources agree that ʿAlī ar-Riḍā was reluctant to accept this nomination, ceding only to the insistence of 
the Caliph.” LEWIS, B. ʿAlī Al-Riḍā. EI2, v. 1, p. 399-400, p. 399.  
147 ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 84. 
148 BOSWORTH, C.E. Ma’mun. [1988]. EIr. Disponível em http://www.iranicaonline.org/articles/mamun-abul-
abbas-abd-allah. Acesso em: 09 set. 2015. 
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como miḥna, “teste” ou “julgamento”149, e parece ter figurado como uma tentativa do califa 

de angariar para si mais terreno na condução da comunidade dos crentes150.   

 A doutrina do Corão Criado se converteu em um ponto de embate intelectual desde o 

começo do islã. Os mutazilitas, de um ponto de vista racional, clamavam ser o Corão criado, 

já que era a palavra de ’Allāh; essa visão contrastava com a da maioria dos ulemás, que 

entendiam o Corão como incriado, isto é, co-eterno a ’Allāh. Como observou Campanini,  

Uma questão (...) em que se exercitava a capacidade especulativa mutazilita é o 
problema do Corão incriado. O Corão é, para os muçulmanos, a palavra direta de 
Deus . Mas se o Corão fosse criado (...) ele gozaria, como Deus, do atributo da 
eternidade; (...) se o Corão fosse incriado, existiria o risco de multiplicar a 
Unicidade e de cair no politeísmo151.  

 Inicialmente, o teste promovido por al-Ma’mūn interrogou e exitosamente coagiu uma 

série de ulemás a aceitar a doutrina do Corão Criado. Uma controversa exceção foi ’Aḥmad 

bin Ḥanbal, teólogo, jurisconsulto, especialista em ḥadīṯ, fundador de uma das quatro 

principais escolas sunitas de jurisprudência, que mesmo supostamente açoitado, permanecera 

fiel à sua posição. Fontes sunitas apontam que ele teria sido solto devido ao medo da reação 

popular contra sua perseguição; porém, outras fontes sugerem que ele tenha sido liberado 

simplesmente porque concordou com a doutrina, conforme explica Zaman152. 

 Não apenas os estudiosos do ḥadīṯ foram submetidos aos interrogatórios. Alguns dos 

que passaram pelo teste possuíam histórico de oposição política ao califa, como é o caso de 

Ībrāhīm bin al-Mahdī, que não era um ulemá, mas membro conhecido da família abássida 

declarado califa em Bagdá após a indicação de ʿAlī ar-Riḍā como sucessor de al-Ma’mūn. 

“Isso sugere que os usos da miḥna se estendem para além da especulação teológica e ainda 

mais além da afirmação da autoridade religiosa do califa”153.  

 De todo modo, o evento tocava em questões relativas ao papel do califado, como 

sugere a primeira carta com as instruções da miḥna, enviada a ’Isḥāq bin Ībrāhīm, em 218. 

Fosse para simplesmente combater inimigos, para afirmar sua autoridade ou para promover a 

doutrina do Corão criado, al-Ma’mūn expressa em seu testamento afinidade e confiança em 
                                                           
149 “testing or trial”, HINDS, M. Miḥna. EI2. v. 7, p. 2-6, p. 2. 
150 Crone e Hinds, embora concordem com essa ideia, admitem que a perda de autoridade califal já vinha 
ocorrendo desde os omíadas. (CRONE; HINDS, op. cit., p. 94). 
151 CAMPANINI, M. Introdução à Filosofia Islâmica. Tradução por Plinio Freire Gomes. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2010, p. 21. 
152 ZAMAN, M.Q. Miḥna. MARTIN, R.C. (Org.). Encyclopedia of Islam and the Muslim World. New York: 
Macmillan Reference USA: Thomson/Gale, 2004. P. 448-450, p. 448.   
153 “this suggests that the Mihna’s uses extended beyond theological speculation and even beyond the caliph’s 
assertion of religious authority.” ZAMAN, op. cit., 2004, p. 449. 
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’Abū ʿAbdallāh bin ’Abī Dāwūd (morto em 275), o estudioso mutazilita que estaria à frente 

da miḥna: “[Em relação] a ’Abū ʿAbdallāh bin ’Abī Dāwūd, assegure-se de que ele não 

abandone o seu lado, e associe-o como um conselheiro em todos os seus assuntos, porque ele 

é um repositório de bons conselhos”154.    

 As perseguições da miḥna continuaram nos governos dos califas seguintes, al-

Muʿtaṣim e ’Abū Jaʿfar Hārūn bin Muḥammad al-Wāṯiq Bi’Allāh (morto em 233), porém sem 

a mesma energia com que foi conduzida inicialmente com al-Ma’mūn. O malogrado final dos 

testes parecem ter encerrado, segundo Hinds, qualquer pretensão de que os califas pudessem 

definir os pressupostos religiosos do islã, bem como abriu nova vias para o desenvolvimento 

do que mais tarde ficaria conhecido como sunismo155.   

 

3.4 O legado do governo de al-Ma’mūn   
 

 Al-Ma’mūn é conhecido por haver incentivado traduções acadêmicas, pelo seu 

interesse teológico e pelo incentivo às ciências de modo geral. Hourani sustenta que a Casa do 

Saber, fundada em Bagdá sob al-Ma’mūn, era mais do que um repositório de pergaminhos, 

mas um centro de ideias propagadas pelos soberanos156.  Porém, nem todos intelectuais 

partilham dessa visão, como George Saliba, para quem o califa “estava apenas administrando 

o seu próprio lado (...) e, se olharmos para o material que foi realmente produzido no século 

IX [da era cristã], não foi durante o período de al-Ma’mūn, foi durante o período de al-

Mutawakkil [Jaʿfar bin Muḥammad al-Muʿtaṣim Bi’Allāh, al-Mutawakkil, morto em 247], 

225-239”157.    

 Em relação a certo êxito em ter restaurado unidade ao império após longa guerra civil, 

al-Ma’mūn pode ser comparado ao quinto califa omíada, ʿAbd al-Malik bin Marwān (morto 

                                                           
154 “[In regard to] ʿAbdallāh bin ’Abī Dāwūd, make sure that he does not abandon your side, and associate him 
as an adviser in all your affairs, for he is indeed a repository of good advice”. ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 229-
30. [Tradução nossa] 
155 HINDS, op. cit., p. 6. Crone e Hinds entendem que a liderança de Ibn Hanbal também contribuiu para esses 
desdobramentos. CRONE; HINDS, op. cit., p. 96.    
156 HOURANI, op. cit., p. 268. 
157“Mamun was just busy managing his own side (…) Also if we look at the material that was really produced 
during the 9thcentury, it was not during the Al-Mamun period, it was during al-Mutawakkil period.”; “People 
like Habbash al-Hasib [’Aḥmad bin ʿAbdallāh al-Marwazī, morto por volta de 260], Hunayn ibn Ishaq, all of 
those were really working during the Mutawakkil period.” Entrevista com o professor George Saliba disponível 
em: http://muslimheritage.com/article/interview-professor-george-saliba. Último acesso em 20 out. 2016. 
[Tradução nossa]   
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em 86), que governou entre 65 e 85, conforme aponta Rekaya158. Os tempos de governo são 

semelhantes, vinte anos, e os sucessores de ambos os califas se beneficiaram de suas políticas.   

 Al-Ma’mūn fez diversas e bem sucedidas incursões em território bizantino, inclusive 

sua morte se deu em meio à preparação de uma delas, a que pretendia tomar Amorium, uma 

cidade chave bizantina de então. A primeira campanha, segundo Rekaya, teve início em 215. 

E seu desfecho foi a captura de algumas fortalezas na Capadócia. Antes, al-Ma’mūn também 

resolveu a revolta de coptas e muçulmanos no Egito acerca de questões de taxação, depois 

empreendeu uma reforma fiscal lá e melhorou a relação com os núbios, o que permitiu o 

califado exercer controle mais eficaz sobre as terras do Nilo159. 

   El-Hibri recorda que por volta de 215, o califado havia colocado sob seu controle a 

maior parte do império e mudara a administração das províncias em relação aos califados 

anteriores, organizando-as em unidades administrativas maiores. Um exemplo disso é a 

família tahirida, fundada por Ṭāhir bin al-Ḥusayn, responsável pelo governo da vasta região 

do Curasão no terceiro século160. O califa também efetuou alterações militares para depender 

menos da influência iraniana. Criou um corpo especial de soldados escravos turcos e um 

exército tribal sob a direção de seu filho, al-ʿAbbas bin al-Ma’mūn (morto em 223) 161.  

 O período de transformações no qual o sétimo califa abássida governou foi 

influenciado por ele e também o influenciou. Suas medidas, como as de todos os governantes, 

mobilizaram instituições e pessoas em disputas, concessões e barganhas por poder. O caldo 

dessa experiência, analisado por especialistas do presente e do passado, pode nos auxiliar a 

ver a sombra do que pensavam – califas e pesquisadores – sobre complexos sistemas de 

ideias, como o islã e o califado. 

 

 

  

                                                           
158 REKAYA, op. cit., p. 338.  
159 Ibid., p. 338. 
160 Para mais informações sobre essa linha de governantes, ver BOSWORTH, C.E. Taḥirids. EI2, v. 10 , p. 104-
105. 
161 EL-HIBRI, op. cit., 2011, p. 288-289. 
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4. Conflito entre irmãos e disputa pela sucessão do califado
 relatados por aṭ-Ṭabarī  

 

4.1. A guerra fratricida entre al-’Amīn e al-Ma’mūn 

 

No ano de 198 (1º de setembro, 813 – 21 de agosto, 814), a guerra entre os dois 
filhos de Hārūn ar-Rašīd, Muḥammad (al-’Amīn) e ʿAbdallāh (al-Ma’mūn), chegou 
a um fim, e o povo nas terras a leste, no Iraque e no Hijaz, reuniu-se e deu sua 
obediência a ʿAbdallāh al-Ma’mūn162. 

 

Com esse esclarecimento, aṭ-Ṭabarī inicia os anais do ano 198. O conflito narrado pelo 

historiador, entre os dois irmãos que disputavam o califado, parece partilhar de certas 

semelhanças com o que Humphreys chama de paradigma do “acordo, traição e redenção”. 

Segundo o autor, esse paradigma já estava claramente estabelecido durante período omíada e 

aglutinava experiências religiosas pré-islâmicas, como entre judeus e cristãos, em uma 

narrativa que evidenciava a sequência de eventos vividos por aqueles povos. Conforme esse 

modelo, Deus oferece um acordo de fruição reta da vida para certo grupo de fiéis, que o 

aceita. Em seguida, por desrespeitar esse acordo, os humanos padecem sofrimentos terríveis 

promovidos como castigo divino. Então, para reestabelecer o acordo, os fiéis devem se 

redimir diante de Deus. Essa visão abarcava também os eventos entre os muçulmanos: 

Muḥammad ofereceu às pessoas ao seu redor a possibilidade de um acordo, mediado pelo 

Corão. O acordo fora violado pela ingratidão e ambição dos muçulmanos, que 

inevitavelmente sofreriam com cismas e derramamento de sangue163.  

Pela ótica dos historiadores do século terceiro, as guerras entre muçulmanos 

compuseram esse quadro. A primeira fitna, entre 36-47, começou com o assassinato do 

terceiro califa, ʿUṯmān bin ʿAffān (morto em 35), e terminou com o assassinato do quarto 

califa, ʿAlī, seguido da proclamação de Muʿāwiyah, governador da Síria e parente de 

‘Uthman, como califa. Na segunda fitna, que durou doze anos, entre 60 e 72, já sob governo 

omíada, espocaram rebeliões em diversos lugares. Al-Ḥusayn bin Alī bin ’Abī Ṭālib (morto 
                                                           
162 “In the year 198 (September i, 813 -August 21, 814), the war between the two sons of Hārūn al -Rashīd, 
Muḥammad (al-Amīn) and 'Abdallāh ( al-Ma'mūn ), came to an end, and the people in the eastern lands, in Iraq 
and the Hijaz, came together and gave their obedience to 'Abdallāh al-Ma'mūn.” ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 9. 
[Tradução nossa] 
163 “covenant, betrayal and redemption”. Para mais informações acerca deste paradigma, ver HUMPHREYS, op. 
cit., p. 271-272, p. 271. [Tradução nossa]  
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em 61), filho de ʿAlī, o quarto califa, em viagem a Kufa, foi assassinado na batalha de 

Karbala’ por forças omíadas. Al-Ḥusayn logo se tornou um mártir e sua morte é lembrada até 

hoje pelos xiitas.          

O paradigma em questão, cujas raízes também estão no Corão, moldou em grande 

medida o debate sobre a legitimidade da própria dinastia abássida, que, após a terceira fitna, 

129-132, ocupara o centro da administração político-religiosa do islã.  

Essa série de guerras civis – acompanhadas de muitas outras rebeliões menores – 
trouxe à tona não somente questões relacionadas à liderança Islâmica, mas também 
outras questões teológicas, em parte porque esses conflitos sobre a liderança da 
comunidade não eram entendidos como meras competições pelo poder temporal, 
mas antes como lutas para estabelecer um governo justo Islâmico164.     

 A quarta fitna, 194-198, exatamente os conflitos entre os irmãos al-’Amīn e al-

Ma’mūn, evidencia mais um cisma na história do islã. O assassinato do califa al-’Amīn era o 

primeiro evento deste tipo na linha abássida de governantes. Conforme esclarece El-Hibri, o 

evento deixou uma forte marca no consciente coletivo da comunidade muçulmana, para a qual 

os abássidas se impunham como a dinastia capaz de restaurar a paz após a terceira fitna. 

Primeiro, porque a ação foi tomada em nível oficial e deliberadamente, o que a tornava 

diferente dos outros assassinatos, como o do terceiro califa,  ʿUṯmān. Segundo, o desfecho da 

guerra foi público: a cabeça do califa morto foi exibida na entrada de Bagdá, no portão de al-

’Anbār165.  

  Aṭ-Ṭabarī relata os versos de Diʿbil bin ʿAlī al-Ḥuzāʿī (morto 246)166, um poeta de 

inclinação xiita, contemporâneo a al-Ma’mūn: “Al-Ma’mūn está impondo a mim o gabinete 

de adivinho; não viu ele apenas ontem a cabeça de Muḥammad [al-’Amīn, seu irmão]? / Ele 

olha de cima os crânios dos califas assim como as montanhas olham de cima as colinas mais 

baixas”167. A crítica satírica a al-Ma’mūn em forma de verso mostra uma nuance da marca de 

                                                           
164 “This series of civil wars — along with many other smaller rebellions—brought up not only issues related to 
Islamic leadership, but other theological issues as well, in part because these conflicts over leadership of the 
community were not understood as mere contests over temporal power, but rather as struggles to establish 
righteous Islamic governance.” CAMPBELL, S. Fitna. Encyclopedia of Islam and the Muslim World. New 
York: Macmillan Reference USA: Thomson/Gale, 2004, p. 260. [Tradução nossa] 
165 El-Hibiri afirma que o desafio historiográfico do assassinato nunca foi resolvido pelas fontes medievais que 
analisa, entre elas  aṭ-Ṭabarī e al-Masʿūdī. “The Regicide of the Caliph al-Amīn and the Challenge of 
Representation in Medieval Islamic Historiography”. EL-HIBRI, T.  Arabica, T. 42, Fasc. 3 (Nov., 1995), pp. 
334-364. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/4057380. Acesso em: 07 nov. 2015. 
166 Ver ZOLONDEK, L. Diʿbil. EI2, v. 2, p. 248-249.  
167 “Al-Ma’mūn is imposing on me the office of diviner; did he not see only yesterday the head of Muḥammad 
[al-’Amīn, his brother] / He looks down on the skulls of the caliphs just as the mountains look down on the low-
lying hills.” ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 248. [Tradução nossa] 
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que fala El-Hibri. Aos olhos da comunidade, uma mancha no proceder de al-Ma’mūn como 

califa. 

 Uma possível redenção historiográfica acerca do episódio nas crônicas de aṭ-Ṭabarī 

aparece, entre outros momentos, em um relato do ano 205, no qual ele parece querer deixar 

claro o sofrimento do califa ao pensar na morte de seu irmão. Visto chorando por Ṭāhir bin al-

Ḥusayn, o general que teria sido diretamente responsável pela morte de al-’Amīn, o califa diz: 

“Eu estou chorando por um assunto que é humilhante de mencionar e cuja ocultação é uma 

fonte de pesar”168. Questionado em uma segunda ocasião por seu eunuco, que jurara segredo, 

al-Ma’mūn enfim admite o que o incomoda: “Eu chamei à mente meu irmão Muḥammad [al-

’Amīn] e a humilhação que ele sofreu; as lágrimas me sufocaram, e eu só achei alívio em 

copioso chorar”169.  Em seguida manifesta o desejo de vingança sobre Ṭāhir. 

 Como observa El-Hibri, “a estrutura temática do regicídio de al-’Amīn é uma das que 

tem relevância e conexões para além de particularidades da história Islâmica”170. A estrutura 

de narração histórica dos eventos apresenta começo, meio e fim. Em sua parcela inicial, al-

’Amīn é relatado como um califa que se alia a pessoas mal intencionadas e que se deixa 

influenciar por elas.  

Em aṭ-Ṭabarī, podemos observar o uso do epíteto “o deposto”, um termo que tenta 

redefinir a natureza da saída de al-’Amīn do poder, tornando-a menos pessoal e mais 

racionalmente justificável, conforme conclui El-Hibri171. Esse sutil deslocamento de sentido é 

retomado quando aṭ-Ṭabarī reconstitui o discurso de Bin Jaʿfar, feito em Meca, entre 199 e 

200.  “... e eu fui uma das testemunhas legais que atestaram na Caaba os dois documentos de 

sucessão de Hārūn ar-Rašīd acerca de seus dois filhos, o deposto Muḥammad [al-’Amīn] e o 

                                                           
168 “I am weeping on account of a matter which is humiliating to mention and whose concealment is a source of 
grief.” ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 102. [Tradução nossa] 
169 "I called to mind my brother Muḥammad [al-’Amīn] and the humiliation which he suffered; the tears 
suffocated me, and I only found release in copious weeping”. Ibid., p. 103. [Tradução nossa]  
170 “The  thematic  structure  of  al-’Amīn's  regicide  is  one  that  has  relevance  and  connections  beyond  the  
particularities  of  Islamic  history (…) The  main  outline  of  its  development,  for  example,  finds  parallels in  
the  regicide  of  the  English  monarch  Richard  II.  The  downfall  of both  can  be  summarized  as  the  
tragedy  of  a  king  accused  of misgovernment,  of  surrounding  himself  with  men  of  inferior  birth, and  of 
listening  to  flatterers  who  lead  him  to  make  wrong  decisions. Both  suffered  humiliating  ends,  and  in  
their  physical  humiliation, there  came  about  a  diminishing  in  the  credibility  of  the  office”, El-HIBRI, 
opus cit., 2000, p 347. [Tradução nossa]   
171 Ibid., p. 364.  
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Comandante dos Crentes, ʿAbdallāh al-Ma’mūn”172. Além dessa vez, o expediente pode ser 

encontrado em três outras passagens da crônica relativa ao período de al-Ma’mūn173.  

Não podemos perder de vista que o assassinato de al-’Amīn estremeceu as fundações 

de duas autoridades islâmicas: a da dinastia abássida e a da função do califa como líder. 

Outros cronistas, como al-Masʿūdī, também organizaram seus relatos de modo a redimir o 

califa al-Ma’mūn. Conta al-Masʿūdī que “um homem vestido com roupas brancas de um 

tecido grosso”174 foi ter com al-Ma’mūn nas conferências de jurisprudência que eram 

comumente realizadas às terças-feiras no palácio. Uma vez sentado na presença do califa, o 

desconhecido dispara: “Esse trono sobre o qual tu estás sentado, tu o deves a um acordo 

unânime, ao pleno consentimento dos Muçulmanos, ou à violência que tem exercido sobre 

eles, abusando da sua força e do seu poder?”175 A resposta de al-Ma’mūn reforça a natureza 

da sucessão do líder dos muçulmanos. “Eu não devo nem ao sufrágio deles, nem ao emprego 

da violência. Um chefe que dirigia antes de mim os interesses dos Muçulmanos (...) me 

transmitiu a mim e a um outro [al-’Amīn] o exercício dessa autoridade depois de sua 

morte”176. Em seguida, al-Masʿūdī relata o esclarecimento de al-Ma’mūn sobre o imbróglio 

com se irmão:   

Aquele que tinha sido investido de poder comigo seguiu um caminho no qual ele 
estava envolvido; tornou-se o único mestre, eu senti a necessidade de ser 
reconhecido pelo sufrágio unânime e livremente expresso pelos Muçulmanos, dentre 
todos os escutados no império. Mas, depois de ter refletido, eu cria que, se eu os 
abandonasse a eles mesmos, o islã seria posto em risco, a fé do juramento 
desapareceria, o Estado seria desmembrado. Eu entendi que a desordem e o mal 
dominariam; que no seio das discórdias civis, as leis de ’Allāh permaneceriam sem 
vigor; que o acesso à Casa Santa seria interditado e a guerra contra os infiéis, 
abandonada, meus súditos não estariam mais reunidos sob uma autoridade que os 
dirige; enfim, que a bandidagem infestaria s vias, e que o fraco estaria entregue sem 
defesa à opressão. Em consequência, eu tomei o poder com o fim de proteger o 
povo, de combater seus inimigos e de assegurar a segurança das vias, e eu 
conduzirei os Muçulmanos pela mão, até o momento em que, seu sufrágio e sua 
vontade unânime se reúnam sob um chefe de sua escolha, eu possa resignar entre 

                                                           
172 “and I was one of the legal witnesses who attested in the Ka’bah  the two succession documents of Hārūn ar-
Rašīd regarding his two sons,the deposed one Muḥammad (al-’Amīn) and the Commander of the Faithful, 
ʿAbdallāh al-Ma’mūn.” ṬABARĪ, opus cit., 1987, p. 36. [Grifo e tradução nossos] 
173 ṬABARĪ, opus cit., 1987, p. 10, p. 49 e p. 192.  
174 "un homme habillé de vêtements blancs d'un tissu grossier” MAS’ŪDĪ. Les Prairies d’Or. v. 7. Tradução e 
comentário de C. Barbier de Meynard. Paris: Imprimiere Nationale, 1873. p. 39. [Tradução nossa].   
175 "Ce trône sur lequel tu es assis, le dois-tu à l'accord unanime, au plein consentement des Musulmans, ou bien 
à la violence que tu as exercée sur eux, en abusant de ta force et de ton pouvoir?" Ibid., p. 40, [Tradução nossa].  
176 “Je ne le dois ni à leur suffrage, ni à l'emploi de la violence. Un chef qui dirigeait avant moi les affaires des 
Musulmans, et qu'ils supportaient de gré ou de force, m'a transmis à moi et à une autre (Emin) l'exercise de cette 
autorité après sa mort”, Ibid., p. 40-41. [Tradução nossa]  
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suas mãos minha autoridade para me tornar um simples súdito... – Adeus, respondeu 
o desconhecido; que ’Allāh vos conceda sua misericórdia e suas bendições177.      

A narrativa de al-Masʿūdī prossegue de modo a nos fazer crer que o homem, 

supostamente um ṣūfī, deixa o palácio satisfeito com as respostas do califa e conta, com ar de 

aprovação, o sucedido a seus pares.  

 Em que pesem inúmeras diferenças a respeito dos textos de aṭ-Ṭabarī e al-Masʿūdī, 

existe certa unidade neles. Conforme nota Humphreys, os relatos desses autores abrangem 

regiões específicas, sobretudo o Iraque; são monográficos; e, mais importante para essa parte 

de nossa pesquisa, utilizam-se do paradigma do “acordo-traição-redenção” para tratar de 

eventos que relatam178.    

 

4.2. O processo da morte de al-’Amīn 
 

Interessante também é notar os relatos de aṭ-Ṭabarī sobre os últimos dias de vida de al-

’Amīn, já sem apoio militar e político, em Bagdá. Para contar a sucessão dos acontecimentos, 

o historiador utilizou dezoito aḫbār, os quais apresentam informações sobre: as negociações 

de rendição de al-’Amīn com dois generais de al-Ma’mūn, Harṯama bin an-Naḍir al-Jabalī 

(morto em 234) e Ṭāhir bin al-Ḥusayn; as tensões entre esses dois generais para decidir quem 

lideraria a rendição; os pormenores da fuga frustrada de al-’Amīn; as ações e pensamentos de 

al-’Amīn enquanto estava preso aguardando sua morte; a morte em si; a recepção da notícia 

da morte de al-’Amīn por Ībrāhīm bin al-Mahdī; uma carta de Ṭāhir a al-Ma’mūn explicando 

o processo que levou à morte de al-’Amīn; um discurso que este teria feito um dia antes de 

sua morte; um discurso de Ṭāhir na mesquita após descer do púlpito e uma carta sua para um 

membro importante da família califal.   
                                                           
177 “Celui qui avait été investi du pouvoir avec moi a suivi la route où il s'était engagé; devenu le seul maître, j'ai 
senti la nécessité d'être reconnu par le suffrage unanime et librement exprimé des Musulmans, dans toute 
l'étendue de l'empire. Mais, après y avoir réfléchi, j'ai cru que, si je les abandonnais à eux-mêmes, l'islam serait 
mis en péril, la foi du serment disparaîtrait, l'Etat serait démembré. J'ai compris que le désordre et le mal 
domineraient; qu'au sein des discordes civiles, les lois de Dieuresteraient sans vigueur; que l'accès de la Maison 
Sainte serait interdit et la guerre contre les infidèles abandonnée, mes sujets n'étant plus réunis sous une 
autorité qui les dirige; enfin, que le brigandage infesterait les routes, et que Le faible serait livré sans défense à 
l'oppresseur. En conséquence, j'ai pris le pouvoir afin de protéger le peuple, de combattre ses ennemis et 
d'assurer la sécurité des routes, et je conduirai les Musulmans par la main, jusqu'à ce que, leur suffrage et leur 
volonté unanime se réunissant sur un chef de leur choix, je puisse résigner entre ses mains mon autorité pour 
devenir un simple sujet. Sois donc mon représentant auprès de la communauté musulmane, et, lorsqu'elle se sera 
mise d'accord sur ce choix, j'abdiquerai le pouvoir. — Salut, répondit l'inconnu; que Dieu vous accorde as 
miséricorde et ses bénédictions! Et il s'éloigna.” MAS’ŪDĪ, op. cit., 1873, p. 41-42. [Tradução nossa] 
178 HUMPHREYS, opus cit., p.  273. 



56 

 

Conforme afirma Straley, a ’umma, comunidade, era o tema central e unificador da 

História de aṭ-Ṭabarī, ou seja, a comunidade islâmica em seu aspecto mais amplo, como um 

desenvolvimento da sociedade ideal fundada pelo Profeta179. Partindo dessa premissa, 

podemos entender os homens e grupos históricos descritos pelo historiador como personagens 

cuja função, entre outras, é demonstrar tipos de atitudes em relação à comunidade islâmica.  

Por ser um tema tão delicado de ser tratado – qualquer deslize narrativo poderia 

retratar al-Ma’mūn como assassino de um califa designado por ’Allāh, um inimigo da 

comunidade –, aṭ-Ṭabarī parece ter optado por disponibilizar relatos que enfatizassem um al-

’Amīn arrependido, penitente e consciente de seus erros, os quais fatalmente o levaram àquela 

condição. É o que se pode depreender dos trechos que remontam a um discurso pronunciado 

por al-’Amīn no Palácio do Portão Dourado aos comandantes e soldados que estavam com ele 

na cidade, um pouco depois de ser capturado pelos soldados de Ṭāhir:  

Você sabe da minha negligência naqueles dias, quando al-Faḍl bin ar-Rabī [morto 
em 208] era meu vizir e conselheiro, e como esses dias continuaram, causando-me 
arrependimento entre cortesãos (...) e plebeus (...). Finalmente, você me alertou, e eu 
entendi. Eu nomeei como comandante alguém que não se encaixava e confiei 
assuntos a alguém que não era capaz180.  

Esse é um dos últimos aḫbār da seção, e o primeiro que não se inicia com a 

legitimação do ocorrido por uma autoridade, como os aḫbār anteriores a esse, mas com uma 

afirmação genérica: “foi mencionado”181. A partir desse ponto, os três seguintes e últimos 

relatos carecem de nomeação das fontes, quer dizer, de maiores explicações sobre como aṭ-

Ṭabarī adquiriu as informações que relata. Os quatro eventos apresentados sem indicações de 

fontes tratam, respectivamente: do discurso de al-’Amīn para soldados e comandantes, pouco 

antes de sua morte (citado acima); das ações de Ṭāhir bin al-Ḥusayn após a morte do califa 

deposto: citação de um verso corânico e pedido de manutenção de unidade; do discurso de 

Ṭāhir para um grupo de hachemitas e comandantes; de uma carta com teor de aviso ou 

ameaça escrita por Ṭāhir para um membro da família abássida.  

                                                           
179 STRALEY, op. cit., p. 122 
180 “You know of my negligence in the days when al-Fadl b. al-Rabi' was my vizier and adviser and how his days 
continued, causing me regret among courtiers (khāṣṣah) and commoners ('dmmah). Finally, you alerted me, and 
I took notice; you sought my aid in everything that displeased you in regard to myself and among you; and I 
gave you unsparingly what my kingdom contained and my power had obtained-what I had  gathered and what I 
had inherited from my fathers. I named as commander someone who was not suitable and entrusted matters to 
someone who was not up to them”. ṬABARĪ. The History of al-Tabari (Ta’rīhk al-rusul wa‘l-mulūk); v. 31, 
The War Between Brothers. Tradução e comentário de Michael Fishbein. Albany: State of New York Press, 
1992, p. 203. [Tradução nossa] 
181 “It has been mentioned”. Ibid., p. 202. [Tradução nossa] 
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Se comparados com os catorze primeiros relatos que compõe a seção, os quatro 

últimos podem dar a entender que aṭ-Ṭabarī tratou de modo vago a conclusão dos eventos. 

Embora seja arriscado afirmar por quais razões o historiador optou por sublinhar ou omitir as 

fontes, vale lembrar que o cerco a Bagdá e a morte de al-’Amīn ocorreram pouco tempo antes 

do nascimento de aṭ-Ṭabarī. Revisitar o fratricídio talvez trouxesse novas desordens 

administrativas e políticas, de tal feita que aṭ-Ṭabarī pode ter escolhido, como observou 

Straley, omitir detalhes de certas fontes justamente para evitar reações desastrosas entre seus 

contemporâneos182.    

Pouco antes de sair para se entregar a Harṯama, al-’Amīn é retratado em uma cena 

familiar, beijando e abraçando seus filhos, despedindo-se deles, “seus olhos cheios de 

lágrimas, e ele começou a limpá-los com as mangas”183. O ḫabar é atribuído a al-Madā’inī , 

que teria adquirido a informação de Muḥammad bin ʿAysā bin Yazīd al-Julūdī (governador do 

Egito entre 212 e 216). O último segue contando: “Meu pai e seus companheiros não queriam 

ir atrás de Harṯama, porque eles tinham sido seus companheiros e conheciam os seus modos 

de agir. Eles temeram que ele os fosse ameaçar ferozmente, que não os favorecesse, e que não 

lhes desse cargos políticos”184. Al-’Amīn, ao contrário, queria se entregar a Harṯama, e não a 

Ṭāhir bin al-Ḥusayn, de quem tinha medo. O motivo, pressagioso, é um sonho de al-’Amīn 

envolvendo Ṭāhir185. 

Presságios também ocorrem no ḫabar atribuído a um eunuco, “ḫādim”, da corte de al-

’Amīn, Ṭāriq, que o teria relatado a al-Ḥasan ’Abī Saʿīd, identificado como rāwī por 

Bosworth186. O relato conta o momento em que al-’Amīn sai para se entregar a Harṯama. O 

eunuco parece perceber o mau agouro trazido pela água – primeiro, ele busca água para seu 

senhor, mas não encontra; segundo, quando chegam à guarita do portão de Basra, a água que 

                                                           
182 STRALEY, op. cit., p.117 
183 “His eyes filled with tears, and he began to wipe them with his sleeve.” ṬABARĪ, op. cit., 1992, p. 189. 
[Tradução nossa] 
184 “My father and his companions did not want to go out to Harthamah, because they had been his companions 
and knew his ways. They feared he would treat them roughly, would not favor them, and would give them no 
offices.” Ibid., p. 183. [Tradução nossa] 
185  "Alas, I do not like Ṭāhir! For I have dreamed: it was as if I were standing on a brick wall towering into the 
sky, broadbased and firm ; never have I seen one like it in length , breadth, and firmness. I was wearing my 
black robes, my belt, my sword, my hat, and my boots. Ṭāhir was at the base of the wall, and he kept striking its 
base until the wall fell. I fell and my hat fell from my head.” Ibid., p.184. [Tradução nossa] 
186 Ibid., p. 261 
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al-’Amīn toma está infectada com um estranho odor. Na travessia do Tigre, o barco de al-

’Amīn vira e ele cai na água. Em seguida é levado pelos homens de Ṭāhir187.    

O presságio é uma mensagem que anuncia o que está por vir. Assim, o indivíduo ou o 

grupo que o presencia, ganha consciência de ao menos uma possibilidade do que ainda pode 

acontecer, divisando aspectos de uma nova situação por meio de uma informação não 

discursiva. Na introdução de sua obra histórica, aṭ-Ṭabarī afirma que ’Allāh lançou favores 

sobre os homens, e que alguns deles foram gratos, outros, não; recompensas ou castigos 

divinos ocorreram para cada uma das situações188. Martensson argumenta que o conjunto de 

ações dos governantes nesse meio é o objeto do estudo de aṭ-Ṭabarī. E os símbolos religiosos 

são pistas para essa análise189. 

Tanto o sonho com Ṭāhir quanto o episódio da água adiantam ao leitor o castigo que 

sofrerá al-’Amīn devido a suas ações. Apontam para o desenlace daquela história de modo a 

contemplar o destino certo da punição àquele que se opôs à vontade de ’Allāh. Porém, o 

castigo que recai sobre al-’Amīn não é simples nem direto, pois ele já foi um califa, um 

escolhido divino, sua função na ’umma fora por demais nobre para que sofresse a mesma 

punição de um camponês – ou antes, fundamentalmente, para que tivesse sua trama de fato 

narrada. 

O momento da captura da al-’Amīn é contado em quatro aḫbār: o primeiro, sob 

autoridade de al-Ḥasan ’Abī  Saʿīd e o ḫādim Ṭāriq; o segundo, também sob a de al- al-Ḥasan 

’Abī  Saʿīd; o terceiro, transmitido por al-Madā’inī e al-Julūdī. O quarto ḫabar, o mais longo 

da seção, aṭ-Ṭabarī atribui a ’Aḥmad bin Sāllam, funcionário, chefe de polícia – “ṣāḥib  aš-

šurṭa”, sob as ordens de Harṯama, capturado pelos homens de Ṭāhir enquanto tentava 

atravessar o rio ao lado de al-’Amīn190.   

’Aḥmad bin Sāllam relata, entre alguns eventos, os momentos em que dividiu a mesma 

cela com al-’Amīn. “‘’Aḥmad - .’ ‘Ao seu dispor, mestre’, eu disse. ‘Venha para perto de 

mim’, ele disse, ‘e me segure. Eu me sinto muito amedrontado.’ Então eu o segurei junto a 

mim. Seu coração estava batendo tão forte que estava a ponto de explodir seu peito e sair”. 

                                                           
187 ṬABARĪ, op. cit., 1992, p.187 
188ṬABARĪ. The History of al-Tabari (Ta’rīhk al-rusul wa‘l-mulūk); v. 1, 
General Introduction and From the Creation to the Flood. Tradução e comentário de Franz Rosenthal. Albany: 
State of New York Press, 1989, p. 168. 
189 MARTENSSON, op. cit., 2005, p. 300 
190 “Police chief (ṣāḥib shurṭah) of the mawlā of the Commander of the Faithful”. ṬABARĪ, op. cit., 1992, p. 
190. 
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Al-’Amīn pergunta de seu irmão, al-Ma’mūn, e em seguida ’Aḥmad bin Sāllam conclui que 

“ele pareceu desculpar-se por travar guerra contra ele [al-Ma’mūn]”191. O relato dos 

bastidores da prisão de al-’Amīn conta com detalhes de seus pensamentos, marcadamente o 

arrependimento e o temor, qualidades de um muçulmano reto. ’Aḥmad bin Sāllam, a fonte do 

relato, também é muçulmano observante das orações. Momentos antes de al-’Amīn ser morto, 

ele se recorda do temor que sentiu ao imaginar que também seria assassinado – mas sem ter 

completado as preces. Nos instantes finais, reza ao lado de al-’Amīn192.        

A credibilidade do ’isnād é crucial para que seu relato possa compor o quadro 

narrativo de aṭ-Ṭabarī. A cadeia de transmissão das informações é único elo pelo qual o 

conhecimento do passado pode ser acessado. Na introdução da Ta’rīḫ, aṭ-Ṭabarī afirma:  

[Na Ta’rīḫ] eu dependo somente excepcionalmente do que é aprendido por meio de 
argumentos racionais e produzido por processos internos de pensamento. Porque 
nenhum conhecimento da história dos homens do passado e dos homens de 
recentemente e dos eventos é atingível por aqueles que não estiveram aptos a 
observá-los e não viveram em seu tempo, exceto por meio de informação e 
transmissão providas por informantes e transmissores193.  

Humphreys lembra que o uso da ferramenta do ’isnād teoricamente conferia ao leitor a 

possibilidade de verificar a autenticidade da informação, bem como sua credibilidade 

religiosa194. Nesse sentido, Martensson concorda e acrescenta que a preocupação de aṭ-Ṭabarī 

em utilizar registros escritos é essencialmente política: o registro escrito, histórico ou legal, é 

uma fonte a qual todos podem consultar, interpretar, referir-se por meio de acordos pré-

estabelecidos195.      

Dado que o tema central da análise de aṭ-Ṭabarī é a ’umma, os transmissores 

confiáveis são aqueles cujas atitudes podem ser consideradas favoráveis em relação à 

comunidade dos muçulmanos. ’Aḥmad bin Sāllam, ao ser descrito como um muçulmano 

obediente até nas horas mais adversas, participa eficazmente na construção da ideia de que al-

’Amīn merecia morrer pelas escolhas erradas que fizera, embora estivesse de fato 

                                                           
191“‘’Aḥmad -.’ ‘At your service, master,’ I said . ‘Come close to me,’ he said, ‘and hold me. I feel very 
frightened.’ So I held him to myself. His heart was beating so hard that it was about to burst his chest and come 
out.”; “He seemed to be apologizing for waging war against him.” ṬABARĪ, op. cit., 1992, p. 192. [Tradução 
nossa] 
192 Ibid., p. 193.  
193 “I rely only very exceptionally upon what is learned through rational arguments and produced by internal 
thought processes. For no knowledge of the history of men of the past and of recent men and events is attainable 
by those who were not able to observe them and did not live in their time, except through information and 
transmission provided by informants and transmitters.”ṬABARĪ, op. cit., 1989, p. 170. [Tradução nossa] 
194 HUMPHREYS, op. cit., p. 273.  
195 MARTENSSON, op. cit., 2009, p. 54. 
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arrependido. ’Aḥmad, o bom muçulmano, funcionário de Harṯama, para quem al-’Amīn 

queria assumidamente se render, corrobora o relato com a força de suas qualidades.  

Al-Madā’inī, outra autoridade citada por aṭ-Ṭabarī, escreveu mais de duzentos 

trabalhos, dos quais muitos lidavam com assuntos históricos desde a fundação do islã até o 

momento de sua vida. Seu método de trabalho assemelhava-se ao de aṭ-Ṭabarī: a compilação 

de aḫbār, algumas vezes precedidos por ’isnād, procedimento certamente já postulado pelas 

fontes que utilizava. A al-Madā’inī  são atribuídos três aḫbār dessa seção, dois diretos e um 

indireto. O primeiro, direto, trata da negociação entre Harṯama e Ṭāhir acerca da rendição de 

al-’Amīn; o segundo, indireto – cita al-Julūdī, trata da captura de al-’Amīn; o terceiro, direto, 

é a apresentação da carta de Ṭāhir bin al-Ḥusayn para al-Ma’mūn, na qual explica como se 

deu a captura e morte de al-’Amīn.  

De particular interesse é essa carta para nosso estudo, uma vez que ela é o documento 

– introduzido por uma fonte considerada de alta confiança – que apresenta a versão de Ṭāhir 

como explicação oficial sobre o trágico destino do irmão de al-Ma’mūn e por que isso 

aconteceu. O início desse ḫabar já nos dá uma pista do caminho que tomará o relato de Ṭāhir: 

“De acordo com al-Madā’inī: Ṭāhir escreveu [a seguinte carta] para al-Ma’mūn sobre a 

vitória”196.  

Nessa epístola, após as costumeiras exaltações a ’Allāh, o segundo parágrafo deixa 

claro que todo o sucedido a al-’Amīn foi engendrado por determinação divina.  

Entre as coisas que ’Allāh determinou e confirmou, ordenou e estabeleceu, estavam: 
como o Deposto deveria ter quebrado seu juramento de aliança, violado seu acordo, 
e ser destronado em seu conflito; e como ele teria decretado que ele seria 
assassinado pelas ações que suas mãos fizeram197. 

É significativo o pressuposto teológico na história de aṭ-Ṭabarī. No começo de sua 

obra histórica, o autor recorda ao leitor, citando o Corão, que ’Allāh concederá mais bênçãos 

àqueles que forem gratos a Ele, mas se forem ingratos, “a punição infligida por Mim será 

grande”198. Larsson aponta que a ambição de aṭ-Ṭabarī como historiador era mostrar a sua 

audiência o que aconteceria com os homens que desrespeitassem a vontade divina, 

                                                           
196 “According to al-Mada' ini: Tahir wrote [the following letter] to al-Ma'mun about the victory:” ṬABARĪ, op. 
cit., 1992, p.197. [Tradução e itálico nossos] 
197 “Among the things that God determined and confirmed, ordained and established , were how that the 
Deposed One should break his oath of allegiance, violate his covenant, and be overthrown in his strife, and how 
that He would decree that he would be slain for the deeds his hands had earned”.  Ibid., p. 197. [Tradução 
nossa] 
198 ṬABARĪ , op. cit., 1989, p. 167. 
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especialmente líderes e reis199. Nesse sentido, embora parecesse mais um profeta, aṭ-Ṭabarī 

“parece estar bem consciente de que está colhendo e processando ‘fatos’ do passado. Ele não 

é simplesmente um compilador ou coletor de relatos pre-existentes (i.e. aḫbār )”200. Aṭ-

Ṭabarī, na história que deseja contar, entre outras coisas, sobre os homens que tentaram dar 

continuidade à comunidade fundada por Muḥammad, não escapa do papel produtivo como 

juiz moral ou artista, como sustenta Koselleck sobre os historiadores em geral, mesmo que 

confrontados com a posição de meros receptores201.    

Com base nessas ideias, não é insensato afirmar que a escolha de um acadêmico 

respeitado, como al-Madā’inī , para apresentar um documento que explicará os ocorridos de 

um fratricídio califal, faça parte de um método historiográfico de aṭ-Ṭabarī. É al-Madā’inī , e 

não Ṭāhir, o responsável pela legitimação das afirmações feitas na carta. Se al-’Amīn não 

tivesse se associado às pessoas erradas, isto é, aquelas contra a ’umma desejada por aṭ-Ṭabarī, 

não teria padecido o castigo prometido aos ingratos na surā de Abraão. O segundo parágrafo 

da carta acima é a justificativa para todo o relato posterior de Ṭāhir, bem como o motivo pelo 

qual o ḫabar é interpretado como uma vitória, e não como o assassinato de um irmão pelo 

outro.  

Em seguida, Ṭāhir apresenta o conteúdo de cartas anteriores que teria enviado a al-

Ma’mūn. Chama atenção como se refere às ações, depois do cerco de Bagdá, que executou 

para prevenir que al-’Amīn se rebelasse. Levou navios, barcos e soldados para o portão do 

Curasão com o intuito de “manter vigia sobre o Deposto, para que não praticasse artimanha 

ou seguisse um curso de ação pelo qual ele pudesse achar um meio de iniciar briga, levantar 

discórdia, ou provocar combate, depois que ’Allāh, que é exaltado e glorificado, cercou-o e o 

abandonou”202. 

A carta/relato reforça a ideia de que al-’Amīn escolhera equivocadamente seu 

caminho, enfim, que já estava abandonado por ’Allāh, o que praticamente lava as mãos de 

todos que participaram de seu assassinato, sobretudo de al-Ma’mūn, cujo cargo máximo do 

                                                           
199 LARSSON, G. Al-Ṭabarī on history and knowledge. In: RYDVING, H. (Org.), Al-Ṭabarī’s History: 
interpretations and challenges. Stockholm: Acta Uni vcversitatis Upsaliensis, 2007, p. 15-24, p 17. 
200 Al-Ṭabarī seems to be well aware that he is collecting  and processing ‘facts’ from the past. He is not simply 
a compiler or collector of pre-existing reports (i.e. aḫbār).” Ibid. p. 19. 
201 KOSELLECK, R. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: 
Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2006, p. 166.  
202 “to keep watch over the Deposed One, lest he practice some guile or follow a course of action whereby he 
might find away to stir up strife, arouse discord , or provoke combat, after God, who is exalted and glorified, 
had encircled him and abandoned him”. ṬABARĪ, op. cit., 1992, p. 198. [Tradução nossa] 
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islã não poderia ser comprometido pela possibilidade de haver cometido um erro, 

especialmente desse porte.      

Ṭāhir, então, explana os desentendimentos que teve com Harṯama. Segundo a carta, 

este teria descumprido o acordo feito pelos dois em relação à rendição de al-’Amīn, o que 

teria levado à sua captura. O califa deposto ainda tentou subornar os guardas, mas Ṭāhir relata 

que os soldados não aceitaram a proposta do capturado, defendendo al-Ma’mūn, a religião e 

seu dever203. Al-’Amīn é morto e sua cabeça é exibida para efeito de confirmar sua morte 

entre a população da cidade, “Assim, a confusão em suas mentes terminaria, juntamente com 

o mal da sedição...”204. A guerra tinha chegado a um fim, as pessoas já poderiam voltar às 

suas ocupações, “indo cedo para os seus lugares de negócio, e voltando tarde para suas 

casas”205.           

Martensson recorda que, para aṭ-Ṭabarī, parece ter sido importante que as injustiças 

fossem resolvidas de modo apropriado, sem dar margem a novos problemas.  

A base moral para isso  

parece ser a de que se as coisas são resolvidas de modo profissional (o que, bem 
como assegurar o direito das pessoas, inclui transparência e prestação de contas em 
assuntos de Estado e administração), as causas da rebelião e o prosseguimento da 
destruição da vida e dos bens podem ser removidas206.  

Assim, podemos entrever que a ’umma aspirada e incentivada por aṭ-Ṭabarī precisava 

de eficiência estatal para lidar com os problemas que ameaçavam a vida e a propriedade. 

Martensson sublinha a importância que aṭ-Ṭabarī parece dar à ideia de garantir o direito das 

pessoas207. Juntamente com a transparência administrativa, assegurar os direitos era uma 

maneira legal de proceder, capaz de contribuir para o bom funcionamento da comunidade dos 

muçulmanos.  

                                                           
203 ṬABARĪ, op. cit., 1992, p. 200. 
204 “Thus the confusion in their minds would be ended, along with the evil of sedition” ṬABARĪ, op. cit., 1992, p. 
201. [Tradução nossa] 
205 “going early to their places of business, and returning late to their homes.” ṬABARĪ, op. cit., 1992, p. 201. 
[Tradução nossa] 
206 “The moral here seem to be that if matters are handled  professionally  (which, as well as upholding people’s 
rights, includes transparency and accountability in matters of state and administration) the causes of rebellions 
and the ensuing destruction of life and property can be removed.” MARTENSSON, op. cit., 2009, p. 143-144. 
[Itálico e tradução nossos] 
207 MARTENSSON, op. cit., 2009, p. 144. A autora cita um trecho da obra de aṭ-Ṭabarī referente ao último ano 
de sua História, em 302: “People had never seen anything like al-’Uṭruš’s justice, his exemplary way of life, and 
the way he {upheld rights (iqāmatihi al-ḥaqq)}”. Lembra que a tradução do termo em árabe iqāmatihi al-ḥaqq 
para upheld rights foi sua escolha, pois ḥaqq pode significar “verdade” e “direito”; no sentido legal,  condiz mais 
com o que aṭ-Ṭabarī quer ilustrar como exemplo de probidade fiscal e administrativa. [Itálico nosso].  
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No momento final da carta, em que Ṭāhir se despede de al-Ma’mūn e deseja-lhe as 

bênçãos de ’Allāh, também afirma que reza para que ’Allāh lance continuamente sua graça 

sobre ele [al-Ma’mūn], “até que ’Allāh una para ele o bem desse mundo e do mundo que está 

para vir – para ele, seus amigos e os defensores do seu direito, e para todos os Muçulmanos 

por meio de sua bênção, a bênção de sua regra e a boa fortuna de seu califado”208. O bem 

deste mundo e do mundo que está por vir deverá ser religado diretamente por ’Allāh para al-

Ma’mūn, seus amigos e os asseguradores de seu direito, isto é, o de governar; para o restante 

dos muçulmanos, no entanto, a operação ocorrerá por meio da bênção do califa, de seu 

governo ou lei, e da boa fortuna do califado. Os muçulmanos, parte da comunidade, só 

alcançarão a salvação se guiados, ou melhor, bem guiados por um califa que estabeleça uma 

justa lei. Esta seria, conforme Martensson, a forma racional de governo, que afastaria os 

abássidas da crise209. 

Os relatos da morte de al-’Amīn na Ta’rīḫ de aṭ-Ṭabarī, se analisados com as lentes 

propostas, podem revelar partes da metodologia do autor. Comparando o entendimento de 

história Hayden White – de que os eventos são transformados em história por um detalhado 

processo de seleção, sobreposição e supressão deles, e de que as técnicas empregadas para 

isso se assemelham às da elaboração da trama de um romance ou peça210 – com a maneira 

como aṭ-Ṭabarī conta o passado, Larsson entende que as técnicas narrativas deste se 

aproximam das descritas por White211, embora reconheça que é por demais precipitado intuir 

a partir disso que aṭ-Ṭabarī pensasse seus métodos como um historiador “pós-moderno”212.     

 

4.3 O perigo de uma nova fitna – indicação de um alida à sucessão do 
califado 

 

 Aṭ-Ṭabarī relata por meio de um ’isnād anônimo que al-Ḥasan bin Sahl enviara uma 

mensagem a Bagdá, em 201, dizendo que al-Ma’mūn havia indicado como seu sucessor o 

alida ’Abū al-Ḥasan ʿAlī bin Mūsā, conhecido a partir de então como ʿAlī ar-Riḍā. Segundo a 

                                                           
208 “until God unites for him the good of this world and of the world to come-for him, his friends, the upholders 
of his right,and for all the Muslims through his blessing, the blessing of his rule, and the good fortune of his 
caliphate.” ṬABARĪ, op. cit., 1992, p.202. [Tradução nossa] 
209 MARTENSSON, op. cit., 2009, p. 53. 
210 WHITE, H. Tropics of Discourse: essays in cultural criticism. Baltimore: The Johns Hopkins University 
Press, 1978, p. 84. 
211 LARSSON, op. cit., 2007, p. 19. 
212 “post-modern”, ibid., p. 18. [Tradução nossa]  
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mensagem, que não é apresentada pelo historiador, al-Ma’mūn considerara as duas famílias, 

de al-ʿAbbas e de ʿAlī, “mas não encontrou ninguém mais excelente, mais pio ou mais 

experiente que ʿAlī [bin Mūsā]”213. O historiador afirma que, na mensagem, al-Ḥasan b. Sahl 

havia ordenado aos oficiais que deixasse as túnicas pretas e adotasse as verdes, uma troca da 

cor que representava os abássidas pela que representava os alidas. Além disso, todas as 

autoridades em Bagdá deveriam prestar juramento a ʿAlī e incentivar a população a proceder 

do mesmo modo214.   

A alteração na linha sucessória dividira as opiniões. Alguns concordaram em prestar 

aliança ao herdeiro alida, outros, não. “Nós não faremos o voto de aliança, nós não usaremos 

verde e nós não deixaremos essa questão da sucessão sair da linha de al-ʿAbbas; tudo não 

passa de maquinações da parte de al-Faḍl bin Sahl”215. A situação se agravou de tal modo que 

a família abássida resolveu terminar a aliança com al-Ma’mūn e proclamar como novo califa 

Ībrāhīm bin al-Mahdī.   

Esse registro, além de tratar de questões relativas à sucessão do califado de al-

Ma’mūn, também é importante fonte sobre a formação de correntes de pensamento originados 

na primeira fitna, isto é, sobre o processo de formação das diversas vertentes do que se 

cristalizou mais tarde como xiismo. Esses grupos nunca deixaram de fazer parte da ’umma, 

porém as divergências com omíadas e abássidas no que diz respeito à sucessão califal os 

tornavam uma comunidade dentro da comunidade.  

Martensson argumenta que aṭ-Ṭabarī selecionou e arranjou seus relatos de acordo com 

a mensagem que queria passar sobre a história da comunidade muçulmana e das 

subcomunidades216. A autora entende que a postura que o historiador mantinha em relação aos 

alidas era de estrito enquadramento na lei: como descendentes legítimos do profeta, também 

tinham direito ao governo e ao prestígio, respaldados pelo contrato social entre eles e 

abássidas. Somada a sua visão semirracionalista, seria fácil pensar que aṭ-Ṭabarī tivesse uma 

inclinação aos descentes de ʿAlī, como afirmavam os seguidores de ’Aḥmad bin Ḥanbal. No 

entanto, Martensson não vê aṭ-Ṭabarī como partidário de nenhum grupo específico, mas sim a 

                                                           
213 “but had not found anyone ‘more excellent’, more pious or more learned than 'Alī.” ṬABARĪ, op. cit., 1987, 
p. 61. [Tradução nossa] 
214 Ibid., p. 61-62. [Grifo nosso]  
215“‘We will not take the oath of allegiance, we will not wear green and we will not let this question of the 
succession pass out of the line of al –‘Abbas; all this is nothing but machinations on the part of al-Faḍl b . Sahl 
’”. Ibid., p. 62. [Tradução nossa]. 
216 MARTENSSON, op. cit., 2005, p. 297. 
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favor de um sistema que garantisse o atendimento das necessidades de todos os grupos 

sociais217.    

As tensões que ocorrem entre pequenas comunidades dentro de uma comunidade 

maior, como afirma Donner, são de extrema relevância para a fixação inicial de narrativas que 

legitimam os grupos contendores. A “existência de comunidades dentro de comunidades” é a 

base para a constituição e transformação de visões coletivas do passado com base em algo 

comum, “e pode explicar em parte por que surgem tradições historiográficas amplamente 

desenvolvidas (...) em grandes e altamente complexas comunidades”218. 

Bosworth alerta para o fato de que o adjetivo – al-faḍl, “o mais excelente” – utilizado 

para designar o novo sucessor de al-Ma’mūn, possuía “conotação sentimental” para os 

descendentes de ʿAlī quando aplicado à sua linhagem, pois os xiitas costumavam referir-se 

aos seus últimos imãs como “al-’imām  al-’afḍal”, “o mais excelente líder da comunidade”219. 

O relato proposto permite entrever a complexidade de forças que concorriam para a liderança 

do califado, e portanto, da ’umma.    

Nesses termos, a narrativa histórica de aṭ-Ṭabarī revela os conflitos que ele 

considerava mais urgentes e perigosos para a comunidade dos muçulmanos. Ainda que o 

historiador acreditasse que os descendentes de ʿAlī tivessem direito à participação no califado, 

como vimos, isso não significa que a indicação de um alida como próximo califa fosse, para 

aṭ-Ṭabarī, uma ação isenta de riscos para a ’umma.  

A percepção de uma possível nova cisão dentro da já fraturada comunidade islâmica 

pode ser vista nos trechos da Ta’rīḫ seguintes à indicação de ʿAlī como sucessor de al-

Ma’mūn. “Os membros da família abássida em Bagdá proclamaram  que eles haviam dado 

sua aliança a Ībrāhīm bin al-Mahdī como Califa e, depois dele, para seu sobrinho”220. Além de 

negarem al-Ma’mūn como califa, seus adversários alteraram a linha sucessória do califado, 

tema que também foi o estopim para as disputas da primeira fitna. 

                                                           
217 MARTENSSON, op. cit., 2009, p. 146. 
218 “The existence of communities-within-communities, then, provides an important basis for the birth, growth, 
and transformation of communal visions of the past, an d may explain in part why full-blown historiographical 
traditions arise mainly, if not only, in large and highly complex communities.” DONNER, op. cit., p. 141. 
[Tradução nossa] 
219 “the most excellent leader of the community”, BOSWORTH, op. cit., 1987, p. 61. [Tradução nossa]  
220 “the members of the `Abbasid family in Baghdad proclaimed that they had given their allegiance to Ibrahim b 
. al-Mahdi as Caliph and, after him, to his nephew” ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 63. [Tradução nossa] 
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O trecho da carta abaixo, externa à Ta’rīḫ, faz parte da nomeação oficial de ʿAlī ar-

Riḍā por al-Ma’mūn como herdeiro do califado. Em suas nove seções, a epístola versa sobre a 

decisão do califa acerca da escolha do alida, sobre o califado e sobre a mensagem de ’Allāh. 

[A Importância de Acordar a Sucessão] 

5. Aquele dos imãs que é mais vigilante dele mesmo e mais sincero em relação à 
Sua religião, Seus servos, e Seu califado na Sua terra, é aquele que age em 
obediência a ’Allāh e [em acordo] com Seu livro e a suna de Seu profeta – que a paz 
recaia sobre ele – ao longo dos dias [do seu reino] e se esforça para usar a sua 
inteligência e perspicácia em relação àquele para o qual ele acorda a sucessão, 
àquele que ele escolhe para liderança e cuidado dos Muçulmanos depois dele, àquele 
que ele eleva como marco para eles e um refúgio para unir seu companheirismo e 
trazê-los junto depois de sua dispersão, poupando seu sangue, resguardando-os – 
com a permissão de ’Allāh – da desunião, do distúrbio da concórdia, e da variação, e 
removendo deles a insinuação e engenhosidade do Satã. ’Allāh, grande e poderoso 
Ele é, fez o acordo do califado parte da completude, perfeição e poder do governo do 
Islã e do bem estar do seu povo. No Seu fazer soberano àquele que Seus califas 
escolheram por Ele [para sucedê-los], ’Allāh lhes inspirou com algo no qual há 
grande benção e segurança circundante, e Ele dessa maneira distorceu a corda das 
pessoas de cisma e inimizade, [aqueles dados a] empenharem-se na desunião e na 
busca por sedição221. 

Notamos que a escolha de al-Ma’mūn recai, segundo ele próprio, sobre ʿAlī com base 

na necessidade de proteger o califado, de resguardar os muçulmanos dos caminhos da 

discórdia e da variação. O acordo do califado é parte do todo planejado por ’Allāh. Assim, “a 

importância de acordar a sucessão” expõe os grupos que arrogam para si o direito de presidir 

o “poder do governo do Islã” entre os muçulmanos.  

Ainda segundo a mesma carta, em trecho anterior, o califa afirma que, quando se foi o 

Profeta, “’Allāh selou a revelação e a mensagem, Ele fez [residir] no califado o suporte 

principal da religião e do ordenamento do governo dos Muçulmanos”222. Aṭ-Ṭabarī parece 

                                                           
221 “[The Importance of Covenanting the Succession] 5. He of the imams who is most watchful of himself and is 
most sincere regarding His religion, His servants, and His caliphate on His earth, is he who acts in obedience to 
God and [in accordance with] His book and the sunna of His prophet - may peace be upon him - throughout the 
days [of his reign] and exerts himself using his intelligence and perspicacity concerning the  one to whom he 
covenants the succession, the one he chooses for the leadership and care of the Muslims after him, the one he 
sets up as a waymark for them and a refuge for uniting their fellowship and bringing them  together  after their 
dispersal, sparing their  blood, securing them – with God's permission – from disunity, disturbance of concord, 
and variance, and removing from them the insinuation and artfulness of Satan. God, great and mighty is He, has 
made the covenanting of the caliphate part of the completion, perfection and might of the government of lslam 
and the well-being of its people. In His making sovereign of him whom His caliphs choose for Him [to succeed 
them], God has inspired them with something in which there is great blessing and all-encompassing security, 
and He has thereby untwisted the rope of the people of schism and enmity, [those given to] striving for disunity 
and looking out for sedition.” Sobre a carta de nomeação de ʿAlī ar-Riḍā: “This document was translated into 
Italian over fifty years ago by F. Gabrieli (…), who relied on the versions transmitted by Sibṭ bin al-Jawazī 
[morto em 654] (…) and [’Abū al-ʿAbbās] al-Qalqašandī [morto em 821] (…)”CRONE; HINDS, op. cit., p. 136-
137. [Tradução nossa]  
222 “God sealed revelation and the message, He made the  mainstay of the  religion  and the  ordering of the  
government (amr) of the Muslims [reside] in the caliphate”, CRONE; HINDS, op. cit., p. 134-35. 
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preocupar-se com essas premissas quando relata a escolha de ʿAlī ar-Riḍā para sucessão. É 

possível observar a existência, naquele trecho da Ta’rīḫ, de duas correntes diferentes que 

almejavam a linha sucessória do califado. De um lado, a família abássida, já no poder, e de 

outro, a família do genro e primo de Muḥammad, ʿAlī. Embora distintas, ambas são parte da 

mesma comunidade. 

Mais de um ano depois de sua nomeação como sucessor, ʿAlī ar-Riḍā viajava ao lado 

do califa quando morreu em Tus, cidade no noroeste do Irã, em 203. Al-Ma’mūn parara 

naquela localidade por alguns dias para visitar a tumba de seu pai. Aṭ-Ṭabarī relata, sem 

nomear o ’isnād, que ʿAlī ar-Riḍā “comeu uma quantidade imoderada de uvas e 

repentinamente morreu”.  “Al-Ma’mūn deu ordens , e ele [ʿAlī ar-Riḍā] foi enterrado ao lado 

do túmulo de ar-Rašīd”223. 

Bosworth aponta para outros relatos, nos quais o sucessor alida teria sido assassinado 

por meio de uma romã envenenada em outra cidade224. É possível que, se estivesse a par das 

fontes que sustentam esses outros relatos, aṭ-Ṭabarī tenha escolhido o relato que mais 

afirmasse a ideia de um califado sem dissensões. O assassinato de um importante descendente 

de ʿAlī, ligado diretamente ao Profeta, seguramente não constituiria ação que fortalecesse a 

’umma, mas o contrário225. 

Naquele mesmo ano, conta aṭ-Ṭabarī, al-Ma’mūn escreveu para al-Ḥasan b. Sahl 

informando que ʿAlī ar-Riḍā havia morrido e que “sua morte o havia inundado com pesar e 

sentimentos de perda”226. Também, segundo o texto, escreveu à família abássida, aos clientes, 

aos homens libertos e ao povo de Bagdá enfatizando o fato de que era apenas da escolha do 

herdeiro que aqueles grupos discordavam, e que já podiam devolver sua obediência ao 

califa227.     

Porém, a resposta que recebera veio “expressa nos mais duros termos pelos quais 

ninguém deveria ser adereçado”228. Invariavelmente de ʿAlī ar-Riḍā ter sido ou não 

                                                           
223 “ate an inordinate quantity of grapes and suddenly died”; “Al-Ma'mūn gave orders, and he was buried at the 
side of al-Rashīd's grave”. ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 84. [Tradução nossa] 
224Os relatos são de Ḫalīfa bin Ḫayyāṭ e de ’Aḥmad bin’Abū bin al-Yaʿqūb bin Jaʿfar al-Yaʿqūbī (morto em 
284). BOSWORTH, op. cit., 1987, p. 84.  
225 Lewis afirma que aṭ-Ṭabarī não faz nenhuma alusão à possibilidade de assassinato. LEWIS, op. cit., p . 400.  
226 “his death had overwhelmed him with grief and feelings of loss.”  ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 85. [Tradução 
nossa] 
227 ṬABARĪ, Ibid., p. 85. 
228 “couched in the toughest terms by which anyone could ever be addressed”. Ibid., p. 85. [Tradução nossa] 
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assassinado, a dissensão já estava instalada no califado e Ībrāhīm bin al-Mahdī seguiu por 

quase dois anos como califa em Bagdá, quando renunciou em favor de al-Ma’mūn.  

Após as análises desse segundo capítulo, devemos lembrar que aṭ-Ṭabarī, no começo 

de sua Ta’rīḫ, afirma que o único caminho para se obter conhecimento da história dos homens 

é por meio da transmissão dos eventos passados por quem presenciou o momento, o que 

acaba se transformando em uma cadeia de autoridades que portam e apresentam as 

informações. Martensson afirma que devemos prestar atenção a essa ideia de aṭ-Ṭabarī como 

parte de uma teoria do conhecimento histórico229.  

O historiador do Tabaristão partia de uma premissa e utilizava de certos métodos para 

trazer à superfície os eventos que haviam ocorrido no passado. Ao fazer isso – e porque fazia 

isso – o historiador tinha objetivos e preocupações contemporâneos à sua realidade. Podemos 

nos perguntar, como o faz Hayden White, qual desejo se satisfaz pela fantasia de que eventos 

reais sejam representados na coerência formal de uma história230? As linhas gerais desta 

pesquisa indicam que Aṭ-Ṭabarī, quando declara meramente reportar as informações como 

foram reportadas a ele, por mais que os transmissores possam desagradar ao leitor ou ao 

ouvinte231, levanta perguntas, interroga e seleciona os documentos – talvez não com os 

mesmos critérios de um historiador moderno –, transformando-os em fontes históricas.  

Como sugere Certeau, a escrita tem função “simbolizadora”. Permite a uma sociedade 

situar-se, dando-lhe um passado, abrindo caminho para o presente e “redistribuindo o espaço 

das possibilidades”232.  Assim, talvez a narrativa de aṭ-Ṭabarī delimite o passado da ’umma e 

rearranje suas possibilidades para o presente. 

 

 

 

 

 

                                                           
229 MARTENSSON, op. cit., 2005, p. 294.  
230 WHITE, H. The content of the form: narrative discourse and historical representation. Baltimore: The 
Johns Hopkins University Press, 1987, p. 4  
231 ṬABARĪ, op. cit., 1989, p. 171.  
232 CERTEAU, M de. A escrita da história. Tradução Maria de Lourdes Menezes. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1982, p. 107 
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5. Tahiridas na narrativa histórica de aṭ-Ṭabarī 
 

 

5.1.  O conselho e a carta de Ṭāhir bin al-Ḥusayn para seu filho  
 

Para o ano de 206, aṭ-Ṭabarī aponta incidentes naturais nas regiões do Sawad e de 

Kaskar233 e em concessões de terra234 destinadas à agricultura. Informa que Bābak, líder e 

estrategista de grupos contrários ao domínio abássida no Azerbaijão, derrotou o general 

encarregado de fazer guerra contra ele; que foi escalado por al-Ma’mūn um novo governante 

para as províncias de Basra e para o comando da guerra contra os Zutt235. 

No último informe sobre os apontamentos oficiais, consta que al-Ma’mūn indicou 

ʿAbdallāh bin Ṭāhir para governar Raqqa, cidade  situada ao centro-norte da Síria e de grande 

importância para os abássidas, assinalando-lhe a tarefa de combater Naṣr bin Šabaṯ al-ʿUqaylī 

[morto em 210]236. ʿAbdallāh bin Ṭāhir era filho de Ṭāhir bin al-Ḥusayn, general que teve 

papel central e controverso na morte de al-’Amīn, como vimos acima, e que fundou uma linha 

de governantes e altos oficiais do governo abássida no terceiro século, os tahiridas.  

O ḫabar que introduz a história nos é apresentado por Yaḥyā bin al-Ḥasan bin ʿAbd 

al-Ḫāliq, tio do vizir dos califas ar-Rašīd e al-’Amīn e também citado como rāwī  “recitador e 

transmissor de poesia, também de tradições narrativas (aḫbār) e ḥadīṯ ”237. Aṭ-Ṭabarī chama a 

atenção para a divergência entre as datas da nomeação: além do já citado ano de 206, “alguns 

dizem” 205, “outros”, 200, “e ainda outros”, 207238.  

A nomeação de ʿAbdallāh bin Ṭāhir era consoante aos esforços deste alto militar 

abássida, que nos primeiros anos do governo de al-Ma’mūn destacou-se nas operações 

conduzidas na Síria e na al-Jazira, onde, conforme  Bosworth, “o legado de amargura das 

guerras civis, e o ressentimento árabe sobre a nova onda de funcionários Persas e influências 

                                                           
233  Cidade no atual Omã.  
234  “Land-grant”, termo traduzido do árabe “qaṭīʿa”. Em BOSWORTH, op. cit., 1987, p. 108.  
235 Para mais informações sobre os Zutt, ver BOSWORTH, C.E. Zutt. EI2, v.11, p. 574-575.  
236 ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 108. 
237 “reciter and transmitter of poetry, as also of narrative traditions and ḥadīth ”. JACOBI, R. Rāwī. EI2, v. 8, p. 
466. [Tradução nossa] 
238 “some say, however, that this was in the year 205 (820/11), others in the year (200) odd, and yet others in the 
year (20)7 (822/3).” ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 109. [Tradução nossa]  
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vindas do Curasão no rastro [das atitudes] de al-Ma’mūn levaram a várias rebeliões por parte 

de elementos pró al-’Amīn”239.       

O relato de Yaḥyā prossegue com um diálogo entre ʿAbdallāh e al-Faḍl bin ar-Rabī, o 

ex-vizir de quem o transmissor era tio240. Na conversa, o recém empossado governador pede 

conselhos para o ex-vizir. “Eu preciso saber os seus pontos de vista, e eu preciso encontrar 

guia por meio dos seus bons conselhos”241. ʿAbdallāh, então, acompanha al-Faḍl até sua casa 

“buscando conselho sobre muitos assuntos privados”242. 

A epístola escrita por Ṭāhir foi preservada no Kitāb Baġdād ou Livro de Bagdá, de 

’Abī Ṭāhir bin Ṭayfūr (morto em 280). Da obra, porém, chegou a nós somente a sexta seção, 

concernente ao governo de al-Ma’mūn. Esse texto foi publicado a partir de um manuscrito do 

Museu Britânico, com uma tradução em alemão por H. Keller, em 1908. Mais tarde, outra 

edição do texto em árabe foi produzida na metade do século XX da era cristã. Segundo 

Bosworth, o material de Taifur foi extensamente utilizado por aṭ-Ṭabarī em sua história, bem 

como por outros historiadores, como al-Masʿūdī, ’Abū bin al-Ḥusayn al-’Iṣfahānī (morto em 

356). O texto da epístola, em específico, pode ser encontrado também na obra de ʿIzz ad-Dīn 

’Abū al-Ḥasan ʿAlī bin al-’Aṯīr (morto em 630)243.  

A carta pode ser vista, de acordo com Bosworth, como parte do gênero árabe “espelho 

para príncipes”, guias éticos e morais sobre as qualidades que um governante deveria ter para 

desempenhar bem sua função. O fato de esse tipo de literatura refletir mais um estado teórico 

do que prático dos modos de governar não torna as informações menos valorosas244. 

Aṭ-Ṭabarī, ao lançar mão da carta, nos coloca a seguinte situação: ʿAbdallāh recebe 

conselhos de um governante mais velho e mais experiente, sintetizando o que entende como 

as características fundamentais de um bom governante muçulmano. Aconselhar é um ato que 

pressupõe deliberação; aconselha-se para que alguém possa avaliar as melhores opções e 

                                                           
239 “the legacy of bitterness from the civil wars, and Arab resentment at the fresh wave of Persian personnel and 
influences coming from Khurasan in al-Ma’mūn's wake, had led to various rebellions by pro-Aminid elements”. 
BOSWORTH, C.E. An Early Arabic Mirror for Princes: Ṭāhir Dhū l-Yamīnain's Epistle to His Son ʿAbdallāh 
(206/821). Journal of Near Eastern Studies, Vol. 29, No. 1 (Jan., 1970), pp. 25-41, p. 26. [Tradução nossa] 
240 Ver SOURDEL, D. Al-Faḍl b. al-Rabī. EI2, v. 2, p. 730-31. 
241 “I need to know your views, and I nedd to find guidance through your good counsels.” ṬABARĪ, op. cit., 
1987, p. 110. [Tradução nossa] 
242 “seeking his advice on various private matters.”Ibid., p. 110. [Tradução nossa] 
243 BOSWORTH, op. cit., 1970, p. 26-27. 
244 BOSWORTH, op. cit., 1970, p. 25. 
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consiga decidir entre quais atitudes tomar. Diz ʿAbdallāh a al-Faḍl: “meu pai e seu irmão me 

avisaram para não decidir nenhum grande assunto sem o seu conselho”245. 

Nesse sentido, parece oportuna a tese de Koselleck, que entende experiência e 

expectativa como duas categorias convenientes para se pensar o tempo histórico, pois 

constituem simultaneamente a história e o seu conhecimento, “mostrando e produzindo a 

relação interna entre passado e futuro”246. A percepção de história dos sujeitos que a vivem é 

constantemente reformulada pela observação e apuração dos eventos anteriores. Assim, o 

expediente do conselho pode ser visto como parte desse exercício de apuração de experiência 

que propicia o planejamento de ações.  

O ḫabar de apresentação da carta se inicia por um ’isnād não declarado: “É dito 

que”247. Depois de um início em que prevalecem as graças a ’Allāh, Ṭāhir recomenda a seu 

filho uma firme aderência às práticas prescritas pelo Mensageiro de ’Allāh, a imitação das 

qualidades do Profeta e dos exemplos dos seus sucessores.  

Não se afaste da justiça de acordo com os seus próprios gostos a favor de alguém 
próximo a você ou alguém distante, mas escolha ser guiado pela lei religiosa [fiqh] e 
os seus praticantes, pela religião e seus expoentes, os teólogos, e pelo livro de ’Allāh 
e aqueles que agem de acordo com ele248. 

ʿAbdallāh deveria, se quisesse ser o tipo de governante que descreve Ṭāhir, recorrer 

aos fundadores do islã para resolver os problemas do presente, lembrando seus exemplos. Por 

esse motivo é que deve guiar-se pela lei religiosa e seus praticantes, pois eles representam o 

caminho para o conhecimento dos exemplos deixados pelo Profeta e pelos primeiros califas. 

Esses, bem como os teólogos e o livro de ’Allāh, salvaguardavam os ensinamentos para a 

’umma que funciona segundo as leis de ’Allāh.  

Depois de listar de modo geral os assuntos dos quais trata aṭ-Ṭabarī em sua Ta’rīḫ, 

Donner afirma que a narrativa mestra de aṭ-Ṭabarī fornece uma explicação histórica orgânica 

para a identidade e papel da comunidade dos muçulmanos nos terceiro e quarto séculos, 

período no qual vive. Segundo essa narrativa, outros profetas também receberam revelações 

de ’Allāh, mas apenas Muḥammad procedeu corretamente e levou sua comunidade pelo 

                                                           
245 “both my own father and your brother have adjured me not to decide any great matters without your advice.” 
ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 110. 
246 KOSELLECK, op. cit., p. 308. 
247“It is said that”, ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 110. 
248“Do not incline away from justice according to your own likes and dislikes in favor of someone near to you or 
someone far away, but choose to be guided by the religious law [fiqh] and its practitioners, by religion and its 
exponents the theologians, and by the Book of God and those who act by it”. Ibid., p. 112. [Tradução nossa] 
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caminho correto249. Assim, contar a história de outros profetas é um “aviso tácito aos 

Muçulmanos para serem diligentes de seus próprios comportamentos”250, para não levarem a 

comunidade pelo caminho errado.   

No momento seguinte, a epístola aconselha ʿAbdallāh a seguir por um caminho de 

moderação, no qual ele aumentará seu poder e do qual tanto seus assuntos privados como 

públicos beneficiar-se-ão251. “A moderação é um apoio secundário para a religião e para 

aqueles hábitos passados pelo Profeta e pelos quais os homens são guiados”252. A moderação 

é também uma forma na qual a religião e as ações transmitidas do Profeta se cristalizam.   

Por mais que o governante deva ter “atitude favorável em relação às pessoas”253, ele 

não deve deixar de investigar as ações de seus funcionários. Aliado a isso, Ṭāhir atribui àquele 

que governa o dever de proteger os interesses dos súditos, de saber suas necessidades e 

ampará-los, pois essas ações seriam mais eficientes no fortalecimento da religião e de uma 

conduta de vida próxima à suna254. Do mesmo modo que diretivas oficiais de um partido 

político moderno não condizem às práticas políticas desse partido na vida pública de um país, 

as instruções dessa epístola tampouco podem nos informar sobre como de fato eram 

governados os territórios, bem como suas situações sociais e econômicas. No entanto, se 

pouco nos diz essa fonte sobre uma face da história, diz mais sobre outros lados, como o 

programa de governo que apoiava aṭ-Ṭabarī. Assim, é viável sondar outras extensões de seu 

pensamento histórico, com base no que acreditava ser importante para a ’umma desejada por 

ele, no caminho desenhado por Muḥammad. 

Com base na ideia de que aṭ-Ṭabarī escreve a Ta’rīḫ com o propósito, entre outros, de 

aconselhar o califado abássida em como evitar sua desintegração, é possível considerar a 

própria carta de Ṭāhir para seu filho como uma espécie de conselho mais pontual, direto, em 

meio à análise geral que faz dos eventos históricos. Parece evidenciar, ponto a ponto, a 

melhor relação possível entre ’Allāh e a ’umma, por meio de seus governantes. “Saiba que, 

pela sua indicação como governador, você foi colocado como um guardador de valores, um 

                                                           
249 DONNER, op. cit, p. 98. 
250 “tacit warning to Muslims to be mindful of their own behavior”, DONNER, op. cit., p. 130, 
251 ṬABARĪ. op. cit., 1987, p.113. 
252 “moderation is a supporting prop for religion and for those usages handed down from the Prophet by which 
men are guided.” Ibid., p. 113. [Tradução nossa] 
253 “a favorable attitude towards people”, ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 114. [Tradução nossa] 
254 Ibid., p. 114. 
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vigilante e um pastor”255. O governante, seja ele Ṭāhir ou qualquer outro, deverá conduzir os 

muçulmanos pelos caminhos corretos do islã e observar que esses caminhos sejam cumpridos 

por meio dos valores que salvaguarda. O governante é a ponte entre o divino e a comunidade 

de muçulmanos.   

Essa relação passava necessariamente pela lei de ’Allāh. “Que o seu governo sobre 

eles [seus súditos] seja agraciado pelo exercício da justiça; governe-os com a devida equidade 

e com o conhecimento que o levarão no caminho da divina guia”256. Conhecimento e 

equidade são a garantia para conduzir os muçulmanos pela via de ’Allāh. É apropriado 

lembrar que Martensson sugere que ’Allāh, na obra de aṭ-Ṭabarī, simboliza objetividade e que 

seu conhecimento também seria objetivo, diferentemente do conhecimento histórico e dos 

humanos, subjetivos257. Portanto, não é sem razão que a epístola afirma ter o gabinete do juiz 

posição privilegiada na visão de ’Allāh: “pois [o gabinete do juiz] é a balança de ’Allāh, por 

meio da qual os assuntos na Terra são regulados”258. É por meio do sistema de justiça, na 

figura do qāḍī, que se processa boa parte das relações entre ’Allāh e a ’umma.  

Considerando a premissa de Martensson de que aṭ-Ṭabarī analisou a história em 

termos de uma visão complexa de sociedade e que símbolos religiosos são guias para essa 

análise, podemos olhar para a “balança” de ’Allāh como um guia para o procedimento de 

análise histórica do autor. Os assuntos terrenos regulados pela balança fazem parte do acordo 

entre ’Allāh e os muçulmanos. Se prevalecer a justiça no proceder dos juízes, os crentes 

receberão devidamente castigos ou recompensas, as estradas estarão seguras e será garantido 

o bem estar das pessoas259. Note-se que essa realidade não será um fato natural, mas 

dependerá da boa aplicação da lei religiosa e da suna pelos juízes.        

A carta apresenta uma pequena lista de conselhos diretos concernentes ao modo de 

governar os muçulmanos dentro dos parâmetros da equidade: “Não trate levemente nenhum 

assunto pecaminoso; não se influencie pela pessoa invejosa; não mostre misericórdia para o 

                                                           
255“Know that, by your appointment as governor, you have been placed as a custodian of valuables, a watchman 
and a shepherd”. ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 122. 
256 “Let your rule over them be graced with the exercise of justice; govern them with due equity and with the 
knowledge which will lead you on the way of divine guidance.” ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 116. [Tradução 
nossa] 
257 MARTENSSON, op. cit., 2005, p. 301 
258 “This is because it is God's balance, by means of which the affairs on earth are regulated”. ṬABARĪ, op. cit., 
1987, p. 120 
259 Ibid., p. 120. 
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malfeitor; não dê presente para uma pessoa ingrata”260 e outras vinte sugestões de como 

proceder diante de situações cotidianas. O parágrafo seguinte parece concluir a lista anterior 

de “não faça” com uma importante diretiva: “Tenha como hábito consultar os estudiosos da 

lei religiosa [fuqahā’] com frequência, e quando exercer a sua vontade, mostre temperança 

[ḥilm]”261. Segundo Pellat, a palavra ḥilm indica uma complexa e delicada noção de atitudes 

morais, que contempla sobretudo o autocontrole como chave para as ações262. É possível, 

então, inscrever a diretiva acima no quadro de pensamento histórico de aṭ-Ṭabarī, 

especialmente quando Pellat observa que, para “pensadores e moralistas”, ḥilm “é um tipo de 

refreamento interno, de domínio sobre as paixões, graças à intervenção da razão, que deve 

decidir a conduta a ser seguida em qualquer circunstância particular”263. Consultar os 

estudiosos da lei religiosa, além de fazer uso da moderação, parece a chave para não sucumbir 

à vaidade do poder, o que pode “destruir”264 o julgamento e revelar a falta de “firme 

crença”265 em ’Allāh, situações que concorreriam para o esfacelamento da comunidade dos 

muçulmanos.    

 Para incentivar a desejada ordenação daquele mundo islâmico, Ṭāhir previne seu filho 

de tiranizar o tesouro de seus subordinados e o insta a pagar-lhes justas somas, o que os faria 

permanecer sinceramente devotos aos seus interesses266. Deve-se prestar atenção à oposição 

feita entre avareza e generosidade, no que diz respeito à administração do tesouro público. 

“Assim, evite a avareza, e saiba que a avareza foi o primeiro ato de rebeldia provocado pelo 

homem contra seu Senhor”267. Após citar um trecho do Corão, a epístola prossegue: “Então, 

seja realmente generoso. Garanta a todos muçulmanos uma parte e um montante da receita da 

sua pilhagem capturada”268. O exército também deverá ser contemplado com bons salários, 

porque assim “’Allāh levará embora sua carência”269. O governante deverá evitar a dureza ou 

a leniência, sempre optando pelo caminho entre essas duas características. “É suficientemente 
                                                           
260 “Do not treat any sinful deed [dhanb] lightly; do not incline towards the envious person ; do not show mercy 
towards the evildoer; do not give presents to an ungrateful person”. Ibid., p. 118. [Tradução nossa] 
261 “Make a habit of consulting the scholars of the religious law [fugaha'] as much as possible, and when 
exercising your will, show forbearance [ḥilm]” ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 119. [Tradução nossa] 
262 PELLAT, C. Ḥilm. EI2. v. 3, p. 390-392. 
263 “the thinkers and moralists tend to make it a sort of internal restraint, of mastery over the passions, thanks to 
the intervention of reason, which must decide the conduct to be followed in any particular circumstance.” Ibid., 
p. 392. [Tradução nossa] 
264 “destroy”, ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 116. [Tradução nossa]  
265 “firm belief ”, ibid., p. 116. [Tradução nossa] 
266 ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 119. 
267 “Therefore shun avarice, and know that avariciousness was the first act of rebellion raised by man against 
his Lord”. Ibid., p. 119. [Tradução nossa]  
268 “So be really generous. Grant to all the Muslims a share and allotment from the revenue of your captured 
plunder”. Ibid., p. 119. [Tradução nossa] 
269 “God will take away their neediness.” Ibid., p. 119. [Tradução nossa] 
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feliz para um governante que seu exército e seus súditos achem compaixão em sua conduta 

equitativa”270.  

Duas passagens apontam para o papel destacado que desempenha, na visão de aṭ-

Ṭabarī, uma burocracia em pleno funcionamento. “Dentro das províncias no seu controle, 

indique [para governar o] povo oficiais de clara visão e claro julgamento, homens que sejam 

bem testados e experientes no governo provincial e que saibam quando demonstrar severidade 

e moderação”271. O outro trecho especifica melhor as funções de um “observador de 

confiança”, a quem é relegada a tarefa de manter o governante informado acerca das 

atividades dos oficiais locais, de suas vidas e afazeres, de tal sorte que este será “uma 

testemunha ocular das atividades completas de todo oficial, dentro da sua esfera de 

responsabilidade”272.    

Quando a carta se dirige para o fim, uma afirmação salta à vista:  

(...) considere o exemplo de seus predecessores, os governantes e líderes dos séculos 
passados, e das nações que agora desapareceram da Terra. (...) que as suas ações 
sejam guiadas pela Sua lei religiosa e pelos exemplos praticados pelo Seu profeta e 
pelos sucessores273. 

O cabedal de conhecimento que o governante deve considerar antes de escolher suas 

ações é aquele justamente proposto na Ta’rīḫ de aṭ-Ṭabarī. Inclusive o próprio título da obra, 

“História dos Mensageiros e Reis”, como faz recordar Martensson, atenta-nos para o fato de 

que o autor concebia a história como uma sucessão de instituições religiosas e Estados. O islã 

e o califado seriam uma continuação direta desse legado religioso e político da região274. 

Portanto, o governante que quisesse situar seu governo na sucessão dos grandes impérios até 

então vistos, deveria fazer uma apreciação cuidadosa dos eventos passados protagonizados 

por líderes e mensageiros, ou reis e profetas, detendo-se, sobretudo, nas ações de Muḥammad, 

acessíveis com suposto grau de credibilidade por meio da suna, e nas dos seus sucessores, os 

califas.  

                                                           
270 “It is sufficient felicitousness for a ruler that his army and his subjects should find compassion in his 
equitable conduct”. ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 120. [Tradução nossa] 
271 “Within the provinces under your control, appoint over the people officials of clear foresight and judgment, 
men who are well-tested and experienced in provincial government and who know when to show severity and 
when to show restraint”. Ibid., p. 122. [Tradução nossa] 
272 “an eyewitness of every official's complete activities within his sphere of responsibility.” ṬABARĪ, op. cit., 
1987, p. 120. 
273 “consider the examples of your predecessors, the rulers and leaders of past centuries, and of nations [that 
have] now disappeared from the earth. Then in your affairs hold fast to God's command; keep yourself in the 
orbit of His love; let your actions be guided by His religious law and the examples laid down by His prophet and 
the successors”. ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 126. [Tradução nossa] 
274 MARTENSSON, op. cit., 2009, p. 37-38. 
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Com base nessa argumentação, podemos inferir que a história de aṭ-Ṭabarī se 

propunha também a dar conta daquilo que o governante deveria saber para gerir exitosamente 

o seu reino e, talvez ainda mais urgente para sua época, desviar a ’umma de uma sempre 

iminente desintegração. O caminho para isso deveria ser a estrita observância da lei religiosa, 

que objetivamente levaria a uma conduta equânime por parte do governante, contemplando as 

diversas esferas da sociedade e, por fim, evitando novas cisões. 

O historiador ainda reservou espaço para um breve comentário sobre a recepção do 

texto de Ṭāhir, bem como para um possível efeito da carta na conduta de ʿAbdallāh. Um 

’isnād indeterminado nos informa que a fama da carta chegara até al-Ma’mūn, e que este teria 

ordenado uma cópia para si. Após a leitura em voz alta, o califa teria afirmado que assuntos 

como a “fé, o mundo presente, a conduta de assuntos públicos, (...) o aprimoramento do reino 

e dos súditos, a proteção da comunidade muçulmana, (...) e a manutenção do califado”275 

foram profundamente tratados. O ḫabar afirma que al-Ma’mūn teria ordenado que cópias da 

epístola fossem distribuídas aos governadores e que ʿAbdallāh, filho de Ṭāhir, “modelou sua 

conduta naquilo recomendado na epístola, seguiu suas injunções e atuou de acordo com o que 

foi requisitado a fazer”276.     

  

5.2.  A morte de Ṭāhir bin al-Ḥusayn 
 

Em 207, aṭ-Ṭabarī relata, entre outros eventos, que no Iêmen estourou uma rebelião 

por motivos de impostos e que os preços subiram em Bagdá, Basra e Kufa. Outro 

acontecimento, no entanto, ocupa a maior parte dos relatos sobre esse ano: é a morte de Ṭāhir 

bin al-Ḥusayn, contada em um conjunto de relatos que se estende por 5 aḫbār, dos quais três 

são atribuídos a autoridades277 e dois tem ’isnād anônimo. 

                                                           
275 “faith, the present world, the conduct of public affairs, judgment, statecraft, the improvement of the realm and 
of the subjects, the safeguarding of the Muslim community, obedience to the Caliphs and maintenance of the 
caliphate”. ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 128-29. [Tradução nossa] 
276 “he modelled his conduct on that recommended in the epistle, followed its injunctions and acted in 
accordance with what he had been enjoined to do.” Ibid., p. 129. [Tradução nossa] 
277 A saber: Muṭahhar bin Ṭāhir al-Maqdisī, historiador ativo no século quarto; Kulṯūm bin Ṯābit ʿAbī Saʿd, 
importante mawlā em vila do oásis de Marw e al-ʿAbbas, filho de al-Ma’mūn. 
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Ṭāhir foi o fundador de uma “curta linha de governantes no Curasão durante o alto 

período abássida, os tahiridas”278. Durante o breve período em que governou aquela região, 

Ṭāhir mostrou evidências de afastamento em relação ao governo central de Bagdá. Conforme 

aponta Bosworth, o tahirida teria omitido das preces o nome de al-Ma’mūn, bem como da 

cunhagem de algumas moedas279. A primeira omissão também anotou aṭ-Ṭabarī, pelo ’isnād 

de Kulṯūm bin Ṯābit ʿAbī Saʿd: “Quando ele [Ṭāhir] chegou no ponto de mencionar o Califa, 

ele absteve-se de rezar por ele [al-Ma’mūn] e meramente disse: ‘Ó ’Allāh, assegure o bem 

estar da comunidade de Muḥammad assim como você o tem assegurado para aqueles que são 

seus partidários mais próximos”280. ʿAbī Saʿd, ao observar tal omissão, teria entendido a ação 

como um sinal de traição a al-Ma’mūn e, por isso, escreveu ao califa contando o ocorrido. Al-

ʿAbbas reporta a aṭ-Ṭabarī o momento em que o califa recebe a notícia da morte de Ṭāhir. Al-

Ma’mūn teria exclamado: “Louvado seja ’Allāh, que enviou Ṭāhir para a próxima vida e nos 

manteve para trás”281.  

ʿAbī Saʿd relata que após a morte de Ṭāhir, al-Ma’mūn teria indicado como sucessor 

de governo o filho de Ṭāhir, Ṭalḥa bin Ṭāhir (morto em 212). Depois de sete anos governando 

o Curasão, Ṭalḥa morreu e em seu lugar o califa teria apontado ʿAbdallāh bin Ṭāhir. No 

entanto, “um relato diferente do acima foi mencionado em relação à indicação de Ṭalḥa como 

governador do Curasão”282. O relato apresentado diverge um pouco do primeiro: quando da 

morte de Ṭāhir, o exército teria se levantado em rebelião e, após o adiantamento do estipêndio 

de seis meses de salário militar, “al-Ma’mūn então confiou o governo de Ṭāhir para Ṭalḥa, 

como representante de ʿAbdallāh bin Ṭāhir”283.  

O fato de aṭ-Ṭabarī elencar relatos distintos e cotejá-los no corpo do texto, bem como 

dividir as narrativas em episódios, suscitou críticas entre os analistas modernos. Daniel, como 

vimos, afirma que o texto parece ser a simples transcrição de notas não processadas284. Para 

Humphreys, as compilações não traçam uma narrativa unificada dos eventos, são conjuntos de 

                                                           
278 “the founder of a short line of governors in Khurasan during the high Abbasid period, the Tahirids.” 
BOSWORTH, C.E. Tāḥir b. Al-Ḥusayn. EI2, v. 10, p. 103.  
279Ibid., p. 103. 
280 “When he came to mentioning the Caliph, he refrained from praying for him, and merely said, ‘O God, secure 
the welfare of the community of Muhammad as you have secured it for those who are your close supporters”. 
ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 132. [Tradução nossa] 
281 “Praise to be God, who has sent Tahir on [to the next life] and kept us back!” Ibid., p. 134. [Tradução nossa] 
282 “An account different from the one above has been mentioned in regard to Talḥah' s appointment as governor 
of Khurasan”. ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 134. [Tradução nossa] 
283“Al-Ma'mun then entrusted Ṭāhir's governorship to Talḥah as the deputy of 'Abdallāh b. Ṭāhir” Ibid., p. 134. 
[Tradução nossa] 
284 DANIEL, E. op. cit. 
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notícias que, ora grandes ora pequenas, não estão ligadas por um fio narrativo, mas 

justapostas, diferenciadas pelo seu ’isnād285. As práticas historiográficas de aṭ-Ṭabarī, na 

visão de al-Azmeh, acarretariam na perda da integralidade do evento, deixando seus 

antecedentes e diferentes aspectos esparsos pelo texto286. 

Porém podemos evocar outras explicações para aqueles métodos historiográficos. 

Segundo Khalidi, aṭ-Ṭabarī entendia a historiografia como adjunta ao ḥadīṯ. Os aṯār, traços e 

padrões da conduta moral de Muḥammad, e os aḫbār, eventos históricos puros e simples, 

mantinham em comum o fato de que precisavam ser submetidos a um escrutínio para compor 

o quadro de ambas narrativas. Era mais importante, no entanto, determinar a credibilidade dos 

aṯār do que a dos aḫbār. Por isso, aqueles precisavam ter seus textos organizados antes 

destes287.  

Ainda conforme anota Khalidi, à luz da análise de outras obras de aṭ-Ṭabarī, como o 

Tafsīr, o historiador perseguia um programa específico de reforma religiosa: resolver 

decisivamente, onde pudesse, as ambiguidades do Corão e dos ’aḥadiṯ. Critérios como 

múltipla transmissão de eventos e análise racional de atos particulares eram aplicados para 

suprimir as aparentes contradições tanto dos aṯār quanto dos aḫbār. Assim, a múltipla 

transmissão de dados implicava a ideia de que, “onde muitas narrativas são possíveis, elas são 

abandonas a se sustentarem por elas mesmas”288. 

Contradizendo a ideia de Humphreys de que o trabalho histórico de aṭ-Ṭabarī requeria 

um talento para autoisenção289, deve-se analisar mais detidamente a construção dessas 

narrativas que deveriam se manter sozinhas em meio a outras que talvez fossem falsas ou 

contraditórias. A escolha de um ’isnād específico certamente determinará a solidez ou a 

fraqueza dos relatos. Por exemplo, um dos ’isnād que compõe os aḫbār sobre a morte de 

Ṭāhir, Kulṯūm bin Ṯābit ʿAbī Saʿd, possuía o cargo de ṣāḥib  al-barīd do Curasão, ou seja, 

chefe de uma instituição chave no califado, o serviço postal e de inteligência290.  

                                                           
285 HUMPHREYS, op. cit., p. 272. 
286 AZMEH, op. cit., p. 416 
287 KHALIDI, op. cit., p. 7 
288 KHALIDI, op. cit., p. 8. 
289 HUMPHREYS, op. cit., p. 272. 
290 Ver SOURDEL, D. Barīd. EI2, v. 1, p. 1045-56. 
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Há que se recordar que, segundo Kennedy, a maioria das fontes usadas por aṭ-Ṭabarī 

são de registros governamentais291. Assim, o próprio núcleo das fontes reside nos arquivos em 

poderes do Estado e alimentados por ele. Se partirmos da ideia de que aṭ-Ṭabarī estava 

preocupado com os destinos da ’umma, a pesquisa para sua obra ocorreria com mais 

intensidade onde a comunidade dos muçulmanos se documentava com mais profusão. Assim, 

podemos inferir que aṭ-Ṭabarī, ao utilizar fontes que remetiam a assuntos como a sucessão dos 

califas, a vida do Profeta, o desenrolar dos eventos políticos em Bagdá, entre muitos outros, 

estava lançando mão de premissas teóricas para construir um conhecimento histórico que 

delimitava suas preocupações. E conhecimento histórico, como argumenta Koselleck, é 

sempre mais do que aquilo que se encontra nas fontes. Uma história nunca é igual à fonte que 

lhe fornece as informações, do contrário a história seria puramente a reunião dos vestígios 

selecionados como fontes292.          

Para além da biografia das autoridades citadas, que já sabemos conferiam mais ou 

menos credibilidade a um relato, a morte de Ṭāhir, na Ta’rīḫ, encerra uma parte da história do 

califado de al-Ma’mūn que ficara em aberto, isto é, a fitna entre os dois filhos de Hārūn ar-

Rašīd. O episódio da morte de al-’Amīn pelos soldados de Ṭāhir ainda soava como um tema 

controverso e mal resolvido na narrativa de aṭ-Ṭabarī293.  

Finalmente ocorre a punição, deixada no ar, que deveria ser infligida a Ṭāhir. Dessa 

vez, não por mãos mortais, muito menos pelas de al-Ma’mūn, mas aparentemente por uma 

fatalidade do destino, uma doença. O caso é delicado, pois Ṭāhir era figura essencial para o 

exército e governante entre os abássidas, ainda que ele próprio fosse filho de um mawlā persa.  

Considerando as premissas de aṭ-Ṭabarī para sua Ta’rīḫ, especialmente a preocupação 

de que a ’umma fosse conduzida por um caminho virtuoso e previsto à unidade, é factível, que 

a desaparição do primeiro tahirida ocorresse, em nível narrativo, de modo a não incitar novas 

divisões.  

Muṭahhar bin Ṭāhir al-Maqdisī  esclarece a morte de Ṭāhir no início do primeiro ḫabar 

que compõe a série de relatos: “foi o resultado de uma febre e de alta temperatura que o 
                                                           
291 Kennedy supõe duas outras hipóteses de como aṭ-Ṭabarī teria lidado com suas fontes: teria  encontrado as 
informações destiladas em anais muçulmanos anteriores, como al-Wāqid, al-Madā’inī, Ḫalīfa bin Ḫayyāṭ; e 
fontes cristãs também teriam sido utilizadas. KENNEDY, op. cit., 2008, p.178-79. 
292 KOSELLECK, op. cit., p. 186. 
293 Por exemplo, vemos al-Ma’mūn ressentir-se de Ṭāhir no relato de 205 a. H. O relato é transmitido por Bišr 
bin al-Marīsī, proeminente teólogo e partidário da doutrina do Corão Criado. “Lembrei de meu irmão Muḥamad 
[al-’Amīn] e da humilhação que ele sofreu; as lágrimas me sufocaram, e só achei alívio no chorar copioso. Mas 
Ṭāhir não escapará” ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 103.      
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atacaram”294. Antes que o califa pudesse puni-lo pela omissão de seu nome das preces ou das 

moedas, ou antes mesmo que pudesse haver uma clara discussão sobre o tema, o problema se 

resolve. 

Lembremos que, no começo da Ta’rīḫ, aṭ-Ṭabarī afirma que pretende apresentar: “as 

datas dos reis passados (...) e sumários de sua história, os tempos dos mensageiros e dos 

profetas (...), os dias dos primeiros califas e alguns de seus dados biográficos”295. Para 

Martensson, falar sobre essas questões era tratar da sociedade, levantando reflexões históricas 

a partir das ações dos governantes296. Talvez aṭ-Ṭabarī também o fizesse utilizando as ações 

que aconteceram às autoridades, que recaíram sobre elas ou as acometeram.  

Podemos nos perguntar: qual a reflexão histórica sugerida por aṭ-Ṭabarī ao tratar da 

morte de um general e de sua sucessão? Um caminho possível é, mais uma vez, voltar às 

premissas de aṭ-Ṭabarī, quando diz: “Nesse meu livro, mencionarei qualquer informação que 

nos tenha chegado sobre reis ao longo das eras quando nosso Senhor começou a criação de 

Sua criação até sua aniquilação. Houve mensageiros enviados por ’Allāh, reis investidos de 

autoridade, ou califas estabelecidos na sucessão califal”297. O historiador parece não esquecer 

da questão relativa à sucessão, pois isso também diz respeito a como as autoridades 

manejavam o poder investido nelas. “Assim, tanto o governo quanto a sucessão são de 

interesse primário para aṭ-Ṭabarī”, analisa Martensson298.  

Embora Ṭāhir não fosse um califa, era uma peça de grande importância no cenário 

político, especialmente porque governava o Curasão, região que apoiava al-Ma’mūn, e porque 

estava envolvido frontalmente com a morte de al-’Amīn. Tratar dos sucessos relativos a Ṭāhir 

era, também, cuidar dos assuntos concernentes aos desdobramentos da própria ’umma em 

207.    

    

                                                           
294 “the result of a fever and high temperature which attacked him”. ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 131. [Tradução 
nossa] 
295 “the dates of past kings mentioned by us and summaries of their history, the times of the messengers and 
prophets andhow long they lived, the days of the early18 caliphs and some of their biographical data”. 
ROSENTHAL, op. cit., 1989, p. 169. [Tradução nossa] 
296 MARTENSSON, op. cit., 2005, p. 331.  
297 “In this book of mine, I shall mention whatever information has reached us about kings throughout the ages 
from when our Lord began the creation of His creation to its annihilation . There were messengers sent by God, 
kings placed in authority, or caliphs established in the caliphal succession.”  ṬABARĪ, op. cit., 1989, p. 168. 
[Tradução nossa]  
298 “Thus both rule and succession are of prime interest to Ṭabari.” MARTENSSON, op. cit., 2005, p. 300. 
[Tradução nossa]   
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5.3.  Al-Ma’mūn testa ʿAbdallāh bin Ṭāhir 
 

O relato a seguir, relativo a 211, é apresentado unicamente por ʿAṭā’, um oficial  

incumbido do cargo de avaliar as reclamações299. Essa função, segundo Nielsen, deveria 

receber e processar petições contra abuso de poder e, eventualmente, ser uma instância de 

apelo contras as decisões dos juízes300. Portanto, não é de se estranhar que ʿAṭā’ informe a al-

Ma’mūn uma suspeita em relação a ʿAbdallāh bin Ṭāhir: “Ó Comandante dos Crentes, 

ʿAbdallāh bin Ṭāhir tem uma inclinação pelos descendentes de ’Abū [al-Ḥasan ʿAlī bin ’Abī] 

Ṭālib, como seu pai tinha antes dele”301. O califa aparentemente não ouviu seu funcionário. 

Porém, quando seu irmão reitera a suspeita, al’Ma’mun envia “secretamente um homem a 

ʿAbdallāh instruindo-o, ‘Vá para o Egito disfarçado de recitador do Corão e asceta, e 

convoque um grupo de grandes homens de estado para uma aliança com al-Qāsim bin Ībrāhīm 

bin Ṭabāṭabā (ar-Rassī) [morto em 246] (...) e depois vá até ʿAbdallāh em pessoa, 

convocando-o e fazendo atrativo a ele conceder aliança ao Alida”302. 

Assim procede o espião, que logo consegue uma audiência com ʿAbdallāh. Este, após 

escutar a proposta, rechaça-a fulminantemente.  

ʿAbdallāh perguntou a ele [ao proponente], “Você me dará uma audiência justa?” 
Ele respondeu que daria. ʿAbdallāh então perguntou a ele, “É a gratidão a ’Allāh 
incumbente a todos Seus servos?” Ele concordou que era. Ele [ʿAbdallāh] seguiu 
perguntando, “É a gratidão incumbente de uma pessoa a outra em retorno de 
benefícios, favores e atos de bondade?” Ele concordou que era. ʿAbdallāh disse, 
“Todavia você vem a mim, no momento em que estou nessa posição exaltada que 
você vê, com meu selo eficaz no Leste e no Oeste, e meu comando obedecido e 
minha palavra aceita nas terras entre [Leste e Oeste]? (...) E agora você me convida 
para mostrar ingratidão pelo favor e por esse benefício [o poder concedido a 
ʿAbdallāh], e você diz, ‘Traia aquele [al-Ma’mūn] que foi o primeiro e o último 
feitor disso tudo, e concentre seus esforços para cortar a corda vital de seu pescoço e 
derramar seu sangue!’? Você realmente pensa que, mesmo que você me convidasse 
diretamente ao Jardim do Paraíso, para que eu pudesse ver diante dos meus próprios 
olhos, como eu conheço ser o Paraíso, ’Allāh gostaria que eu o traísse, mostrasse 

                                                           
299“the official charged with hearing complaints (ṣāḥib al-maẓālim)”. ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 169. 
300 Ver NIELSEN, J.S. Maẓālim. EI2, v. 6, 933-935, p. 933. 
301 “‘O Commander of the Faithful, ‘Abdallāh b. Tahir has an inclination towards the progeny of Abu Talib, just 
as his father had before him.’” ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 169. [Tradução nossa] 
302“a man secretly to ‘Abdallāh instructing him, "Go forth to Egypt in the guise of one of the Qur'an reciters, and 
ascetics, and summon a group of the great men of state there to  the alle giance of al-Qāsim bin Ībrāhīm bin 
Ṭabāṭabā (al-Rassī) (...) and then go to `Abdallāh himself, summoning him and making attractive to him the 
giving of allegiance to the `Alid.” Ibid., p. 169. [Tradução nossa]. Al-Qāsim bin Ībrāhīm bin Ṭabāṭabā ar-Rassī 
era irmão de Bin Ṭabāṭabā, que em 199, em Kufa, promovera uma revolta de cunho alida presidida por ’Abū as-
Sarāyā. 
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ingratidão pelos seus benefícios e favores, e quebrasse meu juramento de aliança a 
ele303?     

Finalmente, a notícia chega a al-Ma’mūn, que se regozija com a negativa de seu 

subordinado e o elogia. Segundo aṭ-Ṭabarī, ʿAbdallāh somente descobriria o que realmente 

ocorrera após a morte do califa.  

Um teste serve para verificar determinadas hipóteses, comprovar a veracidade ou 

qualidades de algo ou alguém. Assim, na prática dos eventos, esse teste propunha examinar 

quais as intenções de ʿAbdallāh em relação às atividades consideradas dos alidas. Porém, é 

possível que ao registrar essa pequena narrativa, aṭ-Ṭabarī estivesse interrogando o resultado 

do teste, como uma fonte histórica, a partir de sua teoria. Especialmente no que tange os 

aspectos “gratidão/ingratidão” e “acordo-contrato-terra”. 

O primeiro aspecto remete ao início da Ta’rīḫ, quando aṭ-Ṭabarī escreve suas 

considerações a respeito do mundo, do tempo e dos humanos. “Seu Senhor anunciou: se sois 

gratos, Nós dar-vos-emos mais, e se sois ingratos, o castigo infligido por Mim será grande”304. 

A esse trecho da surā de Abraão acrescentam-se considerações sobre os califas:  

’Allāh havia anteriormente concedido Seus benefícios e favores sobre alguns deles 
[califas]. Eles foram gratos por Seus favores, e Ele então concedeu mais favores e 
recompensas em adição aos já concedidos por Ele (...) Havia outros [califas] que não 
foram gratos pelos Seus favores, e então Ele os privou dos favores que Ele havia 
concedido sobre eles anteriormente e apressou sobre eles Sua vingança305. 

Larsson argumenta que na Ta’rīḫ existe nexo causal entre bondade e recompensa, e 

entre maldade e castigo, pois um dos propósitos historiográficos do texto é descrever o que 

                                                           
303 “ 'Abdallāh asked him, ‘Will you give me a fair hearing?’ He replied that he would. `Abdallāh then asked 
him, "Is gratitude to God incumbent on all His servants ?" He agreed that it was . He further asked, ‘Is gratitude 
incumbent on one person to another in return for beneficence, favors and acts of kindness?’ He agreed that it 
was. `Abdallāh said, ‘Yet you come to me, when I am in this exalted position which you see, with my seal 
efficacious in the East as in the West , and my command obeyed and my word accepted in the lands between ? I 
have only to turn to my right or left, or to look behind me or before me, and I see manifestations of acts of 
liberality from a man who has heaped them upon me, favor with which he has laid a seal on my neck, and 
unsolicited , clear beneficence [literally : a white, shining hand, yad la'ihah bayda'] which he bestowed upon me 
from the outset of graciousness and nobility of character ! And you now invite me to display ingratitude for favor 
and for this beneficence, and you say, 'Betray the one who was the first and the last mover in all this, and bend 
your efforts to sever the vital cord of his neck and shed his blood!'? Do you yourself think that, even if you were 
to invite me directly into the Garden of Paradise, so that I could see it before my very eyes, as I know Paradise 
to be, God would like me to betray him, display ingratitude for his beneficence and favors, and break my oath of 
allegiance to him?’" ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 170-171. [Tradução nossa] 
304 Ibid., p. 167. Referência ao Corão, 14:7.  
305 “God had early on bestowed His benefits and favors upon some of them. They were grateful for His favors, 
and He thus gave them more favors and bounty in addition to those bestowed by Him (…) there were others who 
were not grateful for His favors, and so He deprived them of the favors He had bestowed upon them early on and 
hastened for them His revenge.” Ibid., p. 168. [Tradução nossa] 
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pode acontecer com a humanidade caso não siga o caminho ditado por ’Allāh306. Se 

articularmos essa premissa àquela sugerida por Donner, de que o texto também procura 

evidenciar “como a comunidade pode se ver como o resultado da aplicação da guia de ’Allāh 

em assuntos humanos”307, podemos inferir que a resposta de ʿAbdallāh ao falso propositor 

desvela não somente pormenores do credo religioso, mas também as próprias preocupações 

no interior da ’umma e seu funcionamento, dentro dos limites das fontes.  

Como pretende sondar as intenções de ʿAbdallāh em relação aos seguidores de ʿAlī, o 

teste nos remete à primeira fitna, quando este, então quarto califa, fora assassinado e seu lugar 

ocupado pelo primeiro omíada, Muʿāwiyah, em 41. Relembrar esse tema, de certa maneira, 

evocava os perigos que poderiam acometer a pretendida unidade do islã. Segundo Gardet, o 

próprio termo fitna, em sua acepção de distúrbio, guerra civil, traz a ideia de cisma, algo que 

pudesse colocar em risco a pureza da fé dos muçulmanos308. Assim, aṭ-Ṭabarī parece ouvir e 

reproduzir os ecos daquela primeira grande fitna, alertando os muçulmanos para as armadilhas 

que podem desembocar em novos castigos e cindir ainda mais a sociedade.     

Outro aspecto que o trecho acima traz à tona é um conceito que permeia a obra de aṭ-

Ṭabarī e que se relaciona, conforme escreve Martensson, ao sistema de vassalagem309. Mīṯāq, 

ʿaqd e  ’arḍ, respectivamente traduzidos ao inglês pela autora como “covenant”, “contract” e 

“land”, e em português por tradução livre como “acordo”, “contrato”, “terra” compõem um 

paradigma pelo qual também passa a Ta’rīḫ de aṭ-Ṭabarī. 

Resumidamente, Martensson propõe que o acordo, na Bíblia, define como Deus quer 

ser adorado e o que devolve em troca. Na obra de aṭ-Ṭabarī, porém, o significado se expande. 

Pode significar também o povo do acordo de Deus agindo justamente pela lei. Nessa 

conjunção, o acordo parece ser precondição para a existência do contrato, que ocorre na forma 

de documentos escritos. “Porque esses conceitos estão conectados com a lei, podemos 

assumir que eles também se referem às estruturas sociais dentro das quais a lei foi 

implementada”310.  

                                                           
306 LARSSON, op. cit., 2007, p. 17. 
307 “how the community can see itself  as the result of the application of God’s guidance in human affairs.” 
DONNER, op. cit., p. 131. [Tradução nossa] 
308 GARDET, L. Fitna. EI2, v. 2, p. 930-931, p. 930. 
309 MARTENSSON, op. cit., 2009, p. 48. 
310 “Because of these concepts’ connection to law, it can be assumed that they also refer to the social structures 
within which law was implemented.” MARTENSSON, op. cit., 2009, p. 50. [Tradução nossa] 
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Visto desse modo, o acordo bíblico em suas diferentes formas descreveria uma 

evolução social de tribo para Estado. O primeiro acordo teria sido entre Deus e Noé: aquele 

promete deixar os humanos viver em meio a suas criações, e este, adorar a Deus. O segundo 

acordo estabelece que Deus reservará um território para seu povo e Abraão adorará somente a 

Deus, circuncidará os bebês masculinos e sacrificará animais em seu nome. O terceiro acordo, 

com Moisés, é o que estabelece as leis, o contrato, com mútuos deveres e direitos entre 

humanos e Deus. Finalmente, o quarto acordo, com Davi, é o que funda o Estado por meio da 

submissão das doze tribos à lei do rei, pela Torá. Martensson conclui afirmando que, em 

comum aos últimos três acordos a partir de Abraão, existe a questão da terra, ’arḍ, como 

precondição para o Estado. Só Deus pode prometer terra porque esta é uma das suas criações, 

pela qual prometeu sustentar as pessoas. “Desse modo, Deus espelha o chefe de Estado no 

sistema de vassalagem, que também é o único que pode distribuir terra”311.  

Não seria um equívoco, então, associar os benefícios e favores dos quais fala 

ʿAbdallāh ao paradigma “acordo-contrato-terra” na tradição dos textos sagrados. O filho de 

Ṭāhir declara não estar disposto a quebrar o juramento a al-Ma’mūn, pois isso seria 

demonstrar ingratidão aos favores que este lhe concede, ou seja, o governo do Curasão e a 

possibilidade de prosperar; em troca, ʿAbdallāh, e de maneira geral os tahiridas, mantiveram 

“firme governo sobre um importante setor do império em um tempo quando os próprios 

califas estavam gradativamente constritos em seu próprio poder”312.       

Assim, “vista de uma maneira puramente formal”, conclui White, “uma narrativa 

histórica não é apenas a reprodução de eventos relatados nela, mas também um complexo de 

símbolos que nos dá direções para encontrar um ícone da estrutura desses eventos na nossa 

tradição literária”313. 

 

 

 

                                                           
311 “thus God mirrors the head of state in the system of vassalage, who is also the only one who can assign land.” 
MARTENSSON, op. cit., 2009, p. 51. [Tradução nossa] 
312 “firm government for an important sector of the empire at a time when the caliphs themselves were 
increasingly constricted in their own power.” BOSWORTH, C.E. Taḥirids. EI2, v. 10, p. 106. [Tradução nossa] 
313 “Viewed in a purely formal way, a historical narrative is not only a reproduction of the events reported in it, 
but also a complex of symbols which gives us directions for finding an icon of the structure of those events in our 
literary tradition.” WHITE, op. cit., 1978, p. 88. [Tradução nossa] 
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5.4. Poemas de elogio e de agravo  

 

Um ḫabar, originalmente relatado por ’Abū al-Samrā e transmitido por ’Aḥmad bin 

Ḥafṣ bin ʿUmar314, inicia o episódio da viagem de ʿAbdallāh bin Ṭāhir em direção ao Egito, 

em 210. 

Em algum ponto entre Ramalá e Damasco, conta ‘Abū al-Samrā, a comitiva encontrou 

repentinamente um “homem velho, de óbvias inteligência e piedade (baqiyyah), montado em 

um camelo acinzentado”315. Esse sujeito fitava tenazmente ‘Abū al-Samrā e duas de suas 

companhias, ’Isḥāq bin Ībrāhīm ar-Rāfiqī e ’Isḥāq bin ʿAbī Ribʿī, ambos relevantes 

funcionários do califado; por isso, ‘Abū al-Samrā resolveu perguntar ao velho se algo lhe 

incomodava. Ele respondeu:  

Não, por ’Allāh, eu não os conhecia antes de hoje, e eu não discerni em você 
nenhuma característica ruim que eu deva condenar; mas eu possuo uma habilidade 
muito aguçada de adivinhar o caráter das pessoas e destinos por meio da 
fisiognomonia [firāsa], e posso discernir bastante coisa delas316. 

Então, ‘Abū al-Samrā pediu ao velho que dissesse algo sobre ’Isḥāq bin ʿAbī Ribʿī. 

Atendendo ao pedido, o homem recitou: “Eu vejo um secretário, cuja habilidade na arte do 

secretariado é claramente discernível, e seu treinamento no Iraque brilha à frente. / O 

movimento que ele faz presta testemunho ao fato de que ele é entendido e tem visão longa 

sobre a avaliação do imposto da terra”317.   

Sobre a outra pessoa que estava ao lado de ‘Abū al-Samrā, ’Isḥāq bin Ībrāhīm ar-

Rāfiqī, o velho recitou: “Muita gente que externamente manifesta piedade não revela 

exteriormente seu caráter interior, ama presentes [ou seja, é corrupto] e age enganosamente 

com os homens. / Eu discirno nele covardia, avareza”318.  

                                                           
314Ambos os transmissores são indicados por Bosworth unicamente como rāwī. BOSWORTH, “Index. In: 
ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 269. 
315 “old man, of obvious intelligence and piety (baqiyyah), mounted on a greyish-colored camel.” ṬABARĪ, op. 
cit., 1987, p. 161. [Tradução nossa] 
316 "No, by God, I never knew you before today, and I have not discerned in you any evil characteristic which I 
should condemn ; but I possess avery keen ability of knowing people's character and fates through physiognomy 
[firāsah], and am able to discern a great deal about them." Ibid., p. 161. [Tradução nossa] 
317 “I see a secretary, whose skill in the secretary's art is clearly to be discerned, and with his training in Iraq 
shining forth. The movements which he makes amply bear witness to the fact that he is knowledgeable and far-
sighted about the assessment of the land-tax.” Ibid., p. 161. [Tradução nossa] 
318 “Many a person who outwardly manifests piety does not reveal externally his inner character, loves presents 
[that is, he is corrupt] and acts deceitfully with men. I discern in him cowardliness, avarice”. Ibid., p. 162. 
[Tradução nossa] 
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O adivinho também lança sua habilidade sobre o próprio ‘Abū al-Samrā, o ’isnād do 

ḫabar. “Eu o reconheço como um transmissor de poesia e de ciências religiosas, e por vezes 

um companheiro sociável e um contador de histórias nas sessões literárias noturnas”319.  

Em relação a ʿAbdallāh bin Ṭāhir, as duas últimas estrofes do que recita o velho são 

também de particular interesse: “Por meio dele, o Islã foi feito seguro desde o princípio, a 

bondade floresceu e a maldade murchou. / Não é ʿAbdallāh bin Ṭāhir de fato um pai para nós, 

um benefício para nós (...) ?”320    

  Em primeiro lugar, deve-se notar que ʿAbdallāh bin Ṭāhir é citado em quinze eventos 

ao longo da seção da Ta’rīḫ dedicada ao califado de al-Ma’mūn321. A preocupação do 

historiador acerca de ʿAbdallāh bin Ṭāhir e seu pai talvez possa se explicar por algumas 

afinidades que aṭ-Ṭabarī e tahiridas possuíam. Marin lembra que ʿAbdallāh detinha a região 

do Tabaristão sob seu controle quando governava o Curasão322. Josephson afirma que, embora 

aṭ-Ṭabarī não tivesse muito contato com o círculo militar, vivera a maior parte de sua vida sob 

a proteção da família tahirida, que as famílias de aṭ-Ṭabarī e de ʿAbdallāh tinham se 

convertido recentemente ao islã. A língua falada por eles era o persa, mas a documentação 

oficial que produziam era em árabe. E, de grande relevância para essa pesquisa: o historiador 

e a maioria dos tahiridas apoiavam o califado e a perspectiva de unidade política que ele 

representava323.  

Assim, ao envolver ʿAbdallāh bin Ṭāhir em sua história, o autor fazia referência a ao 

grupo que, entre outros feitos, havia lidado exitosamente com rebeliões na Síria, no Egito e na 

Bagdá pós-conflitos entre al-’Amīn e al-Ma’mūn. Segundo Kennedy, a partir do Curasão, 

província governada pelos tahiridas até 254, foram enviadas para Bagdá as maiores taxas de 

impostos jamais coletadas naquela região324. Apresentar certos fatos que cercam a vida dos 

tahiridas talvez representasse a oportuna chance de evocar um califado forte e integrado.   

                                                           
319 “I recognise him as a transmitter of poetry and the religious sciences, and also at times a boon companion 
and storyteller at nocturnal literary sessions.” ṬABARĪ, op. cit., 1987, p. 162. [Tradução nossa] 
320 “Through him, Islam has been made secure from the outset; through him, goodness has flourished and evil 
has withered away. Is not 'Abdallih b. Tahir indeed a father to us, a benefit for us (...)?” Ibid., p. 162. [Tradução 
nossa] 
321 Ṭāhir bin al-Ḥusayn é citado em onze ocasiões; Bābak Ḥurramdīn, em dez.   
322 MARIN, E. ʿAbdallāh Bin Ṭāhir . EI2, v. 2, p. 52-53, p. 52 
323 JOSEPHSON, J. The ancient history of Iran according to al- and Balʿamī. In: Al-Ṭabarī’s History: 
Interpretations and challenges. RYDVING, H. (Org.), Stockholm: Acta Universitatis Upsaliensis , 2007. p. 
57-80, p. 59-60.  
324 KENNEDY, H. The Prophet and the age of the Caliphates: the Islamic Near East from the sixth to the 
eleventh century. Harlow: Pearson, Longman, 2004, p. 160. 
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     Em segundo lugar, devemos prestar atenção a quem recita os poemas, pois esse 

fator constitui um ponto chave para a legitimação da narrativa histórica desse episódio. 

Embora o recitador permaneça anônimo todo o tempo, a aguçada habilidade que arroga a si, 

“de adivinhar o caráter das pessoas e destinos por meio da fisiognomonia [firāsa]”, 

juntamente com sua óbvia inteligência e piedade, fazem dele um personagem quase profético, 

capaz de não somente adivinhar, mas também de atribuir qualidades e características às 

pessoas de quem fala. Portanto, suas afirmações serão levadas em conta a partir de outro nível 

narrativo, quer dizer, a comoção que suas frases causarão certamente não será a mesma que a 

causada por outras autoridades da Ta’rīḫ.   

 Firāsa, ou “técnica de adivinhação indutiva que permite predizer condições morais e 

comportamentos psicológicos a partir de indicações externas e estados físicos (...) [como] 

cores, formas e membros”325, tem referências no Corão e em coleções de ḥadīṯ, conforme 

afirma Fahd. Nesses textos, há a ideia de um influxo divino que ajuda algumas pessoas a 

entender os segredos da consciência de outras pessoas.  

29. Será que aqueles, em cujos corações há enfermidade, supõem que ’Allāh não 
fará sair à luz seus rancores? 30. E, se quiséssemos, far-te-íamos vê-los, e, em 
verdade, reconhecê-los-ias por seu semblante. E, em verdade, tu o reconhecerias por 
seu modo de falar. E ’Allāh sabe de vossas obras326. 

O autor estabelece relação de parentesco entre firāsa e uma prática pré-islâmica, 

qiyāfa, utilizada por vezes para resolver questões genealógicas, com base no reconhecimento 

de sinais de paternidade. As alterações decorrentes do tempo entre uma e outra prática se 

devem à introdução de duas significativas variáveis na vida dos povos árabes: a primeira, a 

inserção de elementos psicológicos e religiosos por parte dos textos sagrados; a segunda, a 

tradução de tratados gregos sobre fisiognomonia, como o Kitāb Sirr al-Asrār ou Livro do 

Segredo dos Segredos 327.   

Com base nas informações acima, pode-se inferir que o personagem do velho recitador 

autoriza que sejam ditas certas ideias sobre o caráter das pessoas em questão. Porém, ao 

contrário de figurar como mera ilustração de qualidades, esse expediente poético parece 

reiterar práticas de governo que aṭ-Ṭabarī considerava acertadas ou equivocadas. Martensson 

entende que a preocupação geral de aṭ-Ṭabarī na Ta’rīḫ é o governo irracional versus governo 

                                                           
325 “a technique of inductive divination which permits the foretelling of moral conditions and psychological 
behaviour from external indications and physical states (...) These indications are provided by colours, forms 
and limbs;” FAHD, T. Firāsa. EI2, v. 2, p. 916-917, p. 916. [Tradução nossa]  
326 NASR, op. cit., 47: 29-30, p. 844.  
327 FAHD, op. cit., p. 916. 
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racional, ou seja, fatores que promovem o declínio ou o fortalecimento do califado328. Assim, 

’Isḥāq bin Ībrāhīm ar-Rāfiqī ama presentes, quer dizer, deixa-se corromper por bajulações; 

’Isḥāq bin ʿAbī Ribʿī é um bom secretário, sabe lidar com o imposto da terra, tão caro à 

administração abássida. Essas adivinhações do velho sábio, vistas como símbolos de maneiras 

opostas de governar, transformam elementos da narrativa em análises úteis para o califado.   

As predições qualificam ʿAbdallāh bin Ṭāhir como alguém que salvaguarda a fonte de 

poder do califado, pois protege o islã. Quando aṭ-Ṭabarī nasceu, ʿAbdallāh já estava morto há 

pelo menos quatro anos. Seu governo se estendeu de Ray até a fronteira com a Índia. 

Conforme Marin, durante o califado de al-Muʿtaṣim, aquele governante suprimira a revolta de 

inspiração alida de Muḥammad bin al-Qāsim [desaparecido na virada do segundo para o 

terceiro século], em 219; no Tabaristão, também lograra terminar uma revolta incitada por 

Ḥaydar Kāwūs al-’Afšīn (morto em 226), em 224329. Então, pode ser que ʿAbdallāh figurasse 

como uma espécie de campeão do islã, e que suas ações se inscrevessem, na Ta’rīḫ, dentro 

dos exemplos que promoviam o fortalecimento do governo. 

Por fim, ‘Abū al-Samrā também é atingido pelas impressões do velho, que o 

reconhece como um transmissor de poesia e da ciência religiosa. Transmissor é a função que 

‘Abū al-Samrā desempenha também para o texto de aṭ-Ṭabarī. O recitador parece tornar 

consciente o método do historiador, isto é, extravaza o papel desempenhado por ‘Abū al-

Samrā para além da narrativa principal. Esse processo se dá por uma via circular, em que o 

narrador da história, ‘Abū al-Samrā, conecta o velho sábio a uma tradição amplamente 

difundida entre os muçulmanos, isto é,  firāsa, e o personagem narrado legitima a história do 

narrador, ligando-o a outra instituição igualmente conhecida no islã, o rāwī , o transmissor. 

Por meio desta, a poesia pré-islâmica foi preservada e passada para as gerações seguintes, 

bem como as tradições narrativas e os ’aḥadiṯ, conforme afirma Jacobi330.   

Dessa forma, o trecho da Ta’rīḫ acima mostra em sua estrutura a convergência de duas 

tradições bem conhecidas entre os muçulmanos. Ambas parecem levar o entendimento da 

história do califado e da ’umma para seus fundamentos, sem, no entanto, desligar-se de seus 

caminhos presentes.  

                                                           
328 MARTENSSON, op. cit., 2009, p. 2.  
329 MARIN, op. cit., p. 54. 
330 JACOBI, op. cit., p. 466.  
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Para Doner, a obra histórica de aṭ-Ṭabarī é um ponto de partida conveniente para 

reconhecer os assuntos de interesse da tradição histórica islâmica e as questões que os 

engendraram. Entre outros motivos, porque o esquema de organização do material, em anais, 

torna os temas tratados mais visíveis do que em outros esquemas, como biografias. A 

seletividade de aṭ-Ṭabarī para certos temas fazia com que esses relatos fossem ricos em 

detalhes, pois, por algum motivo, estava mais interessado neles331. 

Como recorda White, “um genuíno interesse histórico exigiria que perguntássemos 

não como ou por que o analista falhou ao escrever uma ‘narrativa’, mas qual o tipo de noção 

de realidade que o levou a representar na forma de anais o que, afinal de contas, ele entendia 

por eventos reais”332. Nos pequenos trechos analisados da Ta’rīḫ, ao abordar temas que 

considerava vitais ao islã, aṭ-Ṭabarī parece criar um quadro sobre a realidade das diversas 

comunidades muçulmanas de seu próprio tempo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
331 DONNER, op. cit., p. 127-128.   
332 “a genuinely historical interest would require that we ask not how or why the annalist failed to write a 
‘narrative’ but rather what kind of notion of reality led him to represent in the annals form what, after all, he 
took to be real events.” WHITE, op. cit., 1987, p. 6. [Tradução e itálico nossos] 
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6. Considerações finais 
 

6.1. A forma do relato 

  

Após a análise das passagens propostas na obra histórica de aṭ-Ṭabarī, outras questões 

vêm à mente. Uma delas, sugerida no final do capítulo anterior, é conveniente para tecermos 

algumas considerações finais desse estudo: por que o autor escolheu a forma cronológica, em 

anais, para reportar os acontecimentos que colhera de diversas fontes? Essa estrutura narrativa 

certamente é parte de um quadro maior de pensamento segundo o qual aquela sociedade 

representava a sua realidade. Assim, devemos focar-nos, antes, nas transformações que 

criaram condições para a formação de um “pensamento árabe”, em cujo interior a escrita 

histórica está inserida.  

Fica claro, a partir da explanação de Attie Filho, que as transformações na Península 

Arábica na época do profeta Muḥammad e o “itinerário da expansão árabe” em direção a 

novas terras e fontes de conhecimento constituem, articuladas, duas coordenadas para a 

abordagem do pensamento árabe. Primeiro, devemos nos deter sobre a “passagem de plurais 

sistemas sociais, políticos e religiosos das tribos árabes até as novas questões surgidas com o 

advento do islã” 333. A nova ordem social e política da península foi criada a partir do sistema 

de crenças e mitos anteriores ao Profeta. No entanto, práticas e cultos daquele momento 

anterior foram adaptados e estão presentes no novo regime. Ou seja, devemos lembrar que, se 

por um lado, o surgimento do islã é uma ruptura com um modo de organizar a sociedade, por 

outro, também é formado de continuidades dessa mesma organização com a qual rompeu.  

Talvez um exemplo disso seja a singular importância da genealogia em ambas as 

sociedades. Por meio dela, buscava-se fortalecer a ordem instituída ou questioná-la, traçando 

em retrospectiva o lugar de onde emanava o poder que justificasse a tomada de ações em 

favor de um ou de outro lado. Rosenthal reforça essa visão: “a forma tabular de apresentar 

relações genealógicas” provavelmente já existia antes do surgimento do islã. Depois da 

                                                           
333 ATTIE FILHO, M. Critérios de abordagens a respeito do pensamento árabe. Revista Tempo Brasileiro, Rio 
de Janeiro, n. 193, p. 27-38, abr./jun. 2013.  
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Hégira, os trabalhos genealógicos ganharam mais uma variável, a de aproximar as novas 

famílias poderosas da linhagem do Profeta334.  

Em um segundo momento, é necessário olhar para as novas fontes de conhecimento 

encontradas pelos árabes no caminho de sua expansão territorial. A troca de saberes com 

outros povos produziu formas mistas de conhecimento, um pouco árabe, um pouco 

estrangeiro. Como lembra Attie Filho, encontraram os muçulmanos no Egito e na Síria 

monges cristãos já habituados a discussões teológicas acerca da “natureza da divindade, da 

sobrevivência da alma, do livre arbítrio”. Essa experiência fora possível porque os cristãos 

tiveram mais tempo para debater esses temas, bem como pelo “poderoso ferramental teórico” 

que possuíam, já que tinham contato com traduções siríacas ou originais gregos de boa parte 

da Lógica de Aristóteles335.  

A região natal de aṭ-Ṭabarī, o Tabaristão, entrou para a esfera de influência abássida 

aproximadamente nos anos 150. Aṭ-Ṭabarī sempre manteve o interesse pelo lugar de origem 

em seu trabalho histórico. Nos relatos do último ano de sua história, 302, quando era califa 

’Abū al-Faḍl Jaʿfar bin ’Aḥmad al-Muʿtaḍid al-Muqtadir Bi’Allāh (morto em 320), o autor 

inscreve o Tabaristão novamente no cenário dos acontecimentos relevantes: “Nesse ano, o 

alida Ḥasan bin ʿAlī al-’Uṭruš [morto em 304] tomou o poder no Tabaristão (...) As pessoas 

nunca tinha visto nada como a justiça de al-’Uṭruš, seu exemplar modo de vida, e o modo 

como que estabelecia a verdade”336.  

Foi durante o califado abássida, mais especificamente no terceiro século, que se 

observou com maior intensidade a tradução de tratados científicos e filosóficos para o árabe. 

Conforme observou Attie Filho, “não há como negar que a razão universal, nesse período, não 

tenha sido o gabarito da verdade e um dos projetos mais ambiciosos dos califas abássidas”337. 

                                                           
334 “The  tabular  form  of  presenting  genealogical  relationships,  the family  tree,  probably  was  known  to  
literate  Arabs  in  pre-Islamic times,  and  it  would  be  idle  to  attempt  to  establish  its  earliest occurrence  in  
Muslim  literature.” ROSENTHAL, op. cit., 1968, p. 97. [Tradução nossa] 
335 ATTIE FILHO, op. cit., p. 33. 
336 “In this year, the `Alid al-Hasan b. ʿAlī al-’Uṭrūsh seized power in Tabaristan (...) People had never seen 
anything like al-’Uṭrūsh's justice, his exemplary way of life, and the way he established truth.” ṬABARĪ. The 
History of al-Tabari (Ta’rīhk al-rusul wa‘l-mulūk); v. 38, The Return of the Caliphate to Baghdad. Tradução 
e comentário de Franz Rosenthal. Albany: State of New York Press, 1985, p 204-205 [Tradução nossa]. 
Rosenthal, em nota de rodapé da tradução, escreve que, por mais que “estabelecer a verdade” pareça refletir uma 
ideia xiita, aṭ-Ṭabarī dificelmente teria endossado de modo tão explicito uma visão alida. (Ibid., p.  204-205). 
Vale lembrar que Martensson entende “estabelecer a verdade” como “assegurar direito”, MARTENSSON, op. 
cit., 2009, p. 144.  
337 ATTIE FILHO, op. cit., p. 34. 



92 

 

Assim, a finalização da escritura da Ta’rīḫ, na extremidade final desse período, coincide com 

o ápice de um conjunto de ações oficiais voltadas para os campos do saber. 

Nos primeiros cento e cinquenta anos a partir da Hégira, mudanças estruturais 

ocorreram na organização social, política e religiosa na Península Arábica e fora dela, nas 

regiões alcançadas pelas primeiras conquistas árabes. A própria expansão territorial, rebeliões, 

califas, autoridades, tudo isso passou a fazer parte de uma história começada, de certo modo, 

recentemente. E a maneira de registrar esses eventos também passou por mudanças. Como 

afirma Kennedy, o modelo da sīra338, narrativas com detalhes de variados tipos sobre eventos 

e autoridades, estava se tornando arcaico para a letrada sociedade abássida e sua sofisticada 

burocracia. Assim, da demanda que se formou a partir disso, um dos tipos de relato histórico 

que se configurou foi o da “historiografia formal oficial”339, cujos métodos manifestadamente 

guardavam semelhança com os da sīra, sobretudo em relação  aos aḫbār . 

Então, na expressão de Straley, os escritos históricos de aṭ-Ṭabarī não foram 

produzidos no vácuo, mas como resposta à condição da ’umma nos primeiros trezentos anos 

de existência, quando parecia estar à beira de ruir. A sociedade islâmica de então, sugere a 

autora, sentiu necessidade de justificar-se na totalidade da história da humanidade, assim 

precisando de uma escrita histórica “mais abrangente e que cobrisse mais material do que as 

básicas monografias que até então tinham sido as estruturas mais comuns para o trabalho 

histórico” 340.   

Nesse sentido, a produção histórica de aṭ-Ṭabarī está situada na história tanto quanto 

os próprios eventos que relata. Certeau, em sua Escrita da História, pontua que os discursos 

que tratam da história não são “corpos flutuantes em um englobante que se chamaria 

história”341, mas propriamente históricos, porque ligados a operações e definidos por 

                                                           
338 Raven aborda o debate que questiona quando dados sobre a vida do Profeta passaram a ser transmitidos sob o 
nome sīra. Para Hinds, apenas a patir de Bin Ḥišām, século terceiro; antes, a transmissão era realizada apenas 
sob o nome de maġāzī. Jarrar, no entanto, entende que maġāzī é apenas parte da sīra. De todo modo, “para os 
muçulmanos, sīra, que nos primeiros séculos do islã tinha sido levada menos seriamente que os ’aḥadiṯ, tornara-
se gradualmente quase um escrito sagrado, cuja credibilidade era aceita quase sem fazer perguntas”. RAVEN, 
W. Sīra. EI2, v. 9, p. 660-663. Com isso parece concordar Rosenthal: “In  reality,  already in  the  time  of  al-
Balâdurî and  almost  as  soon as  Islam extended beyond the borders of the Arabian peninsula and the rigid 
limitations of Bedouin society,  the forces which shaped the history  of  Islam  could  no  longer  be encompassed  
by genealogical schemes.” ROSENTHAL, op. cit., 1968, p. 96.  
339 “formal official historiography”, KENNEDY, op. cit., 2008, p. 176. [Tradução nossa] 
340 STRALEY, op. cit., p. 168. 
341 CERTEAU, op. cit., p. 52-53. Foucault, sobre a produção de discursos nas sociedades, anota que ela é 
“controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que tem por função 
conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório”. FOUCAULT, op. cit., p. 8-9. 
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funcionamentos. Não há maneira de compreendê-los se não mirarmos as “práticas” das quais 

resultam.      

 

6.2. Tempo e recorte 

A história de aṭ-Ṭabarī, no que tange a assuntos pré-islâmicos em geral, apresenta 

conjuntamente relatos acerca da história bíblica, dos árabes e dos persas. A história de 

Muḥammad segue o padrão de sīra. Com a Hégira, a estrutura do relato sofre uma 

modificação, passa a seguir o modelo de anais, que perdura ininterruptamente até o último 

relato. Essa quebra no molde da narrativa aponta para a divisão que aṭ-Ṭabarī percebia no 

mundo a partir do surgimento do islã e coloca em foco, mais uma vez, a comunidade dos 

muçulmanos como protagonista de uma nova fase da existência humana. 

Na introdução de sua história, em que aṭ-Ṭabarī explicita as diretrizes de seu trabalho, 

observamos uma sessão dedicada à ideia de tempo. Define-o como “as horas da noite e do dia. 

Isso deve ser dito tanto das longas quanto curtas extensões do tempo”342. Rosenthal entende 

que aṭ-Ṭabarī diferencia entre zamānā e waqt: a primeira palavra indica duração, “tempo 

estendido”; a segunda, “momento do tempo”343.  

 Os pequenos momentos de tempo, quando juntos, constituem o tempo estendido, no 

qual as ações se desenrolam. Dada essa diferença de duração de tempo, podemos supor que os 

eventos ocorridos durante um curto momento, quando listados, analisados, fornecem menos 

dados do que se estudados em seus desdobramentos temporais, ou seja, se colocados em uma 

sequência de tempo estendido, na qual mais espaço haveria para observar outras ações 

decorrentes das primeiras, originalmente inscritas em uma menor unidade de tempo. 

Então, a demarcação de uma sequência de acontecimentos em uma categoria de tempo 

linear permite comparações entre diferentes momentos e a constatação inevitável da mudança 

entre os tempos estendidos, ou épocas. A cronologia é o que possibilita o recorte em períodos, 

como aponta Certeau344. “A historiografia trabalha para encontrar um presente que é término 

                                                           
342 “the hours of night and day. This may be said of both long and short extents of time.” ṬABARĪ, op. cit., 1989, 
p. 171. [Tradução nossa] 
343 “extended time”; “moment of time”, Ibid., p. 171. [Tradução nossa] 
344 CERTEAU, op. cit., p. 97. 
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de um percurso na trajetória cronológica”345. O percurso proposto por aṭ-Ṭabarī tem início 

pela criação do mundo, passa pelos povos que o habitaram, por Muḥammad e a mensagem 

divina que transmite e, a partir daí, detém-se no tempo estendido do islã, o qual subjaz como 

experiência social dominante na realidade do autor.      

Waldman afirma que é precisamente a estrutura do trabalho dos antigos historiadores 

do islã que “porta o impacto da comunicação dos valores do autor”. Esses não são, 

geralmente, revelados por meio de declarações explícitas, mas podem ser sondados, então, se 

prestarmos atenção a elementos da forma do texto, como organização, arranjo, foco, seleção, 

omissão, ênfase346.  

A análise retrospectiva que aṭ-Ṭabarī faz do seu tempo presente, como vimos, apontou 

para alguns dos pontos gerais de interesse do autor no curso da história islâmica. Exploramos 

certos eventos relatados durante o período em que al-Ma’mūn foi califa, na virada do segundo 

para o terceiro século. Por meio desses episódios, demonstramos como as principais 

preocupações de aṭ-Ṭabarī como pensador de sua história foram abordadas nos eventos 

particulares narrados. 

Pareceu, então, plausível a sugestão de que alguns de seus procedimentos 

historiográficos não estão tão distantes dos adotados pelos historiadores modernos, no que 

trata de acesso às fontes, demarcação do fato histórico, periodização e narração347. Com 

ressalvas pertinentes348, tais constatações nos aproximam de teorias modernas sobre a 

produção de narrativas e discursos históricos. Tais ideias nos remetem ao “laço indireto”, 

como pensa Ricouer, preservado entre historiografia e competência narrativa, no qual “o 

paradoxo do conhecimento histórico transpõe para um grau superior de complexidade o 

paradoxo constitutivo da operação de configuração narrativa”349.  

É possível entrever essa transposição no interior da narrativa cronológica apresentada 

por aṭ-Ṭabarī quando olhamos os pontos para os quais converge a atenção do autor e como ele 

                                                           
345 Ibid., p. 97. 
346 “it is the structure of the work that often bears the brunt of communicating the author's values.” 
WALDMAN, M.R. Toward a Theory of Historical Narrative: A Case Study in Perso-Islamicate 
Historiography. Columbus: Ohio University Press, 1980, p. 12. [Tradução nossa] 
347 Martensson sustenta essa ideia principalmente porque aṭ-Ṭabarī utilizava “extensamente” fontes primárias. 
MARTENSSON, op. cit., 2009, p. 2.  
348 Por exemplo, a ideia de emanação de poder divino como premissa metodológica é alheia ao trabalho histórico 
moderno. 
349 RICOUER, P. Tempo e Narrativa (tomo 1). Tradução por Constança Marcondes Cesar. Campinas: Papirus, 
1994, p. 255. 
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os narra, arranja, discute. A instituição do califado, entendida como o gabinete responsável 

pela condução dos assuntos prementes da ’umma, seguramente constituía um desses 

interesses.  

A guerra fratricida entre al-’Amīn e al-Ma’mūn, por exemplo, apresentada sob o 

paradigma bíblico do acordo-traição-redenção, origina uma série de relatos nos quais temos 

acesso aos sentimentos e emoções de ambos califas, como vimos no segundo capítulo. A 

partir do conflito, novas relações se estabeleceram, como a de desconfiança entre al-Ma’mūn 

e Ṭāhir bin al-Ḥusayn. Ao que parece, a narrativa cria uma trama na qual as autoridades 

citadas desempenham papéis semelhantes aos de personagens de ficção. No entanto, como o 

intuito da obra é uma apreensão histórica da realidade, os escritos partem de premissas, 

elaboradas pelo autor, ligadas a esse fim. Assim, expedientes narrativos literários, isto é, 

apresentar personagens, qualificá-los, envolvê-los em uma intriga, são postos em cena para 

auxiliar certa compreensão da história do islã350. 

Ricouer lembra que, para Aristóteles, intriga é a mimese de uma ação, a descrição feita 

pela metáfora que atua nos campo dos “valores sensoriais, práticos, estéticos e axiológicos”. 

É, assim, um meio privilegiado para se reconfigurar “nossa experiência temporal confusa, 

informe”351.  

Por meio de sua narrativa, aṭ-Ṭabarī certamente expunha conflitos que excediam 

aqueles dos humores das autoridades de sua história. Dada a sua preocupação com o destino 

da comunidade dos crentes, por meio da atuação dos líderes da ’umma, podemos admitir 

hipoteticamente que as ações, reações e emoções dos governantes e outras autoridades 

estivessem ligadas a exemplos de práticas políticas desejadas ou indesejadas pelo autor. 

Exemplos, bons ou ruins, sublinhados na narração das experiências dos responsáveis pela 

’umma, podem constituir sugestões para a reconfiguração da sociedade segundo o conjunto de 

diretivas do autor.  

Martensson questiona o papel do conteúdo religioso na obra de aṭ-Ṭabarī, muitas vezes 

entendido como fator inibidor de análise histórica “além da moralidade de atores 

                                                           
350 Em favor dessa visão, Hodgson afirma que a história de aṭ-Ṭabarī se concentra no destino da comunidade 
muçulmana, entendida como a portadora dos ideais islâmicos, e particularmente nas decisões pessoais das 
autoridades que tinham responsabilidade sobre esse destino comum. A narrativa estabelece o quão bem ou mal 
sucedidas foram essas decisões. HODGSON, op. cit., p. 55-56. 
351 RICOUER, op. cit., p. 11-12. 
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individuais”352. Isso no nos abriu caminho para, seguindo suas pistas, buscar essas formas de 

análise histórica em meio à simbologia religiosa e às narrativas moralizantes utilizadas pelo 

autor. 

A preocupação com o califado abássida fica evidente na epístola de Ṭāhir para seu 

filho, ʿAbdallāh, um texto no qual pai aconselha filho sobre as melhores maneiras de conduzir 

a ’umma. Muitos dos conselhos da carta não diferem das posições políticas e econômicas 

atribuídas por outros autores a aṭ-Ṭabarī, como a responsabilidade administrativa sobre as 

províncias e a procura constante por bons conselheiros, geralmente ulemás, os estudiosos da 

religião. 

A história parece adquirir, assim, um caráter didático, capaz de “impor uma lição” 

porque redistribui “referências simbólicas” 353. A voz por trás do conselho na carta é a de 

Ṭāhir bin al-Ḥusayn, general celebrado em versos, a quem se atribui vasta erudição e manejo 

das línguas árabe e persa, ligado à família tahirida, conhecida por governar o Curasão durante 

gerações no século terceiro. Assim, aquele que é citado confere credibilidade às propostas da 

carta, inserindo os conselhos trazidos por ela em um mundo de mudanças possíveis.              

Para ’Abū Zaīd ʿAbdur ar-Raḥmān bin Muḥammad bin Ḫāldūn al-Ḥaḍramī (morto em 

808), celebrado estudioso de Túnis que viveu quinhentos anos após aṭ-Ṭabarī, a história 

também é uma fonte de lições. Em sua Muqaddima ou Prolegômenos, dividida em seis 

capítulos sobre a experiência social humana no meio rural e urbano, ele afirma: “A história é 

um dos ramos dos conhecimentos humanos que se transmite de geração a geração. Ela atrai 

estudantes e estudiosos dos países mais longínquos que acodem pressurosos para ouvirem-lhe 

as lições” 354. 

E para que essas lições possam ser consideradas verdadeiras, o pesquisador deverá 

operar de maneira correta “o exame e a verificação dos fatos, a investigação cuidadosa das 

causas que os precederam, o conhecimento profundo da maneira como os acontecimentos se 

sucederam, e como começaram”355. Segundo o autor, o apego dos homens a certas opiniões e 

a certas doutrinas, a confiança na palavra das pessoas, a ignorância das reais intenções dos 

                                                           
352 “beyond the morality of individual actors.” MARTENSSON, op. cit., 2005, p. 289. [Tradução nossa] 
353 CERTEAU, op. cit., p. 95. 
354 KHALDUN. Os prolegômenos ou filosofia social. Tradução de José Khoury e Angelina B. Khoury. São 
Paulo: Safady, 1958, p. 3-4. 
355 KHALDUN, op. cit., p. 4 
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“atores dos grandes acontecimentos”, a facilidade com que o espírito humano acredita estar 

em posse da verdade, a ignorância das relações entre os eventos e as suas circunstâncias, a 

inclinação dos homens para bajulação e, enfim, “a ignorância da natureza dos fenômenos que 

nascem da civilização” são as causas pelas quais a mentira adentra o relato histórico356.  

Assim, um dos erros comuns no fazer da história é dar guarida a “histórias falsas”, 

porque desse modo elas se fixam como documentos corretos para a posteridade. Embora 

tivesse al-Masʿūdī em alta conta como historiador, Bin Ḫāldūn não deixa de apontar falhas em 

um relato sobre Alexandre Magno: o conquistador macedônio percebeu que monstros 

marinhos o impediam de fundar a cidade de Alexandria, então desceu ao fundo do mar 

abrigado por um cofre de madeira e outro de vidro. Desenhou as formas dos monstros 

diabólicos para que pudesse reproduzi-las sobre certos metais. Quando voltou à superfície, 

colocou as imagens em frente aos edifícios que havia começado a construir. Quando vieram 

os monstros marinhos, viram as imagens e fugiram.  

Bin Ḫāldūn, então, argumenta: não há cofre de vidro que possa resistir às ondas do 

mar; um rei não empreenderia voluntariamente uma tentativa tão arriscada como essa, pois 

isso poderia levar à ruína o pacto social entre príncipe e súditos; um homem que mergulhasse 

no mar, mesmo dentro de um cofre, “sentiria logo uma grande dificuldade na respiração 

natural, por causa da rarefação do ar, e seu sopro não tardaria a esquentar; “além do mais, 

gênios e demônios não tem formas, nem figuras que lhes sejam próprias, podendo escolhê-las 

a seu bel prazer”. As descrições, então, têm por finalidade “não dizer a verdade, mas inspirar 

horror e medo”. Todas essas circunstâncias consideradas equívocos históricos por Bin Ḫāldūn 

bastariam para invalidar o relato de al-Masʿūdī357.  

A tentativa de eliminar o erro na transmissão dos relatos é discriminada e examinada 

na introdução da história de aṭ-Ṭabarī, na qual ele descreve o método de sua pesquisa. O 

caminho para o conhecimento do passado estaria cerrado, não fossem as informações de 

outras épocas transmitidas por informantes e transmissores. Dessa forma, como meio único 

para acessar passado, à transmissão se confere o estatuto de validadora do conhecimento 

histórico.    

                                                           
356 Ibid., p. 86-88. 
357 Ibid., p. 88-89. Também Jarouche faz nota dessa discussão, no Livro das mil e uma noites, ramo sírio / 
Anônimo; [introdução, notas, apêndices e tradução do árabe: Mamede Mustafá Jarouche.] - 3 ed. São Paulo: 
Globo, 2006. p. 18.   
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A forma ḫabar de compor uma história358, anterior a aṭ-Ṭabarī e largamente utilizada 

por ele, tece seu fio narrativo pela justaposição de relatos atribuídos a indivíduos e tradições, 

oferece a possibilidade de checar suas fontes e o caminho percorrido pelas informações que as 

constituem. O sujeito apontado como transmissor, a quem se credita a informação que 

compõe a narrativa, parece desempenhar o papel da “maquinaria”, da qual fala Certeau, 

extraindo daquilo citado “uma verossimilhança do relato e uma validade do saber” e 

produzindo credibilidade. Ao citar, o autor introduz o leitor em uma relação entre “um saber e 

um não-saber”359.  

Os exemplos da vida do Profeta, em seus diversos textos, constituem importantes 

lições para os muçulmanos, que buscam nelas inspiração para agir tanto na comunidade como 

no interior de suas vidas. Abbot também ressalta o elemento didático presente na sīra escrita 

por ’Abū Muḥammad ʿAbd al-Malik bin Hišām bin ’Ayyūb al-Ḥimyarī (morto em 218) e na 

Ta’rīḫ de aṭ-Ṭabarī. Se os textos sagrados fornecem “comandos e injunções” para os 

muçulmanos, a história lhes mostra as possíveis consequências de obedecer ou desobedecer a 

essas ordens360. 

2. Ele é Quem fez sair, de seus lares, os que renegaram a Fé, dentre os seguidores do 
Livro, quando do primeiro êxodo. Não pensastes que eles sairiam. E eles pensaram 
que suas fortalezas os abrigariam de ’Allāh. Mas ’Allāh chegou-lhes por onde não 
supunham e arrojou o terror em seus corações: arruinaram suas casas, com as próprias 
mãos dos crentes. Então, tomai lição disso, ó vós dotados de visão361.  

Mas é preciso estar atento para a as lições que as ações de ’Allāh proporcionam.  

65. E ’Allāh fez descer do céu água; e, com ela, vivifica a terra, depois de morte. Por 
certo, há nisso um sinal para um povo que ouve. 66. E, por certo, há nos rebanhos 
lição para vós. Damo-vos de beber, do que há em seus ventres – entre fezes e sangue 
– leite puro, suave para quem o bebe362. 

                                                           
358 Martensson problematiza críticas de historiadores modernos sobre a (falta de) objetividade do método ḫabar. 
Partindo de Certeau, reafirma a inexistência de uma história objetiva, na qual possam ser destacadas leis de 
funcionamento, tornadas previsíveis por evidências empíricas. Assim, não há um marco de objetividade na qual 
possam se sustentar as críticas relativas à falta de objetividade de pesquisadores de outras épocas. Isso não quer 
dizer, no entanto, que aṭ-Ṭabarī tenha escrito uma história que não pretendesse ter um compromisso objetivo 
com a verdade. MARTENSSON, op. cit., 2005, p. 289-290. 
359 CERTEAU, op. cit., p. 101-102. 
360 “commands and injunctions”, ABBOTT, op. cit., p. 7. 
361 NASR, op. cit., 59:2, p. 920.  
362 NASR, op. cit., 16:65-66, p. 429. Também a sūra três, “A Sūra da Família de ʿImrān”. Seu décimo terceiro 
versículo trata do exemplo gerado pela batalha de Badr, aquela na qual os muçulmanos derrotaram os idólatras, 
no ano 2: “Com efeito, houve para vós, um sinal em duas hostes [batalha de Badr]: uma hoste combatia no 
caminho de ’Allāh, e outra, renegadora da fé, via-os em dobro, com os próprios olhos. E ’Allāh ampara, com seu 
socorro, a quem quer. Por certo, há nisso lição para os dotados de visão.” NASR, op. cit., 3:13, p. 81.  
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Para aprender com essas lições, o muçulmano deverá olhar, com a visão de que foi 

dotado, para os sinais, que apontam para o que deve ser visto em meio a uma infinitude de 

alternativas. De maneira semelhante, a história fornece suas lições com base em coordenadas 

de sinais, que devem ser elaboradas com cuidado pelo historiador. Uma dessas 

preocupações363, na obra de aṭ-Ṭabarī, constituía-se pela atenção à língua Árabe, que o 

estudioso deveria saber sem falhas, pois esse foi o idioma pelo qual ’Allāh falou, por meio do 

Profeta, à comunidade. Bin Ḫāldūn parece compartilhar da preocupação com a língua. Na 

introdução da Muqaddima, ele discute a maneira pela qual os sons de outros idiomas foram 

grafados em árabe na obra. “As letras articuladas oferecem ao ouvido diferenças sensíveis e 

servem para formar palavras que traduzem ideias”364.  

Assim, pode-se dizer que aprendemos que ʿAbdallāh bin Ṭāhir é fiel ao califa e 

guardião do islã com o poeta que o elogia, no trecho analisado no terceiro capítulo. O discurso 

histórico se propõe fornecer um conteúdo verdadeiro, verificável, sob a forma de uma 

narração. O mecanismo que produz o texto escrito da história parece, então, sofrer um 

“deslize metafórico”, que torna a plausibilidade um critério mais válido do que a 

verificabilidade, como aponta Certeau365.      

Deve-se olhar para a divisão teórica na história proposta por Bin Ḫāldūn. Primeiro a 

“forma externa” da história, na qual se dá o registro dos acontecimentos e da sucessão de 

Estados; “a pena do historiador se agiganta e o verbo do mestre se enfeita de figuras e 

provérbios”. Em segundo, a “forma interna”, na qual ocorre o exame dos fatos e investigações 

sobre suas causas e pormenores366. O autor parece dividir as ações concernentes ao 

pensamento histórico, estipulando formas e reconhecendo nelas particularidades367. Com base 

nisso, anuncia o “novo método” de escrever história:  

                                                           
363 Martensson aponta para a introdução do Jāmiʿ al-Bayān ʿan Ta’wīl ’ay al-Qur’an, na qual aṭ-Ṭabarī explica 
que colecionava o que considerava mais importante dentre as interpretações de todos os versos corânicos e que 
aplicava uma “teoria da linguagem” aliada a uma teoria da interpretação, que deveriam explicar o que quiseram 
dizer os autores de outras épocas levando-se em conta o contexto histórico. MARTENSSON, op. cit., 2009, p. 
23-24.  
364 KHALDUN, op. cit., p. 81.  
365 CERTEAU, op. cit., p. 100-101. 
366 KHALDUN, op. cit., 4. 
367 Certeau parece abordar discussão bastante semelhante: há dois tipos de história. A primeira se interroga sobre 
o que é pensável e sobre as condições de compreensão; a outra, busca encontrar o vivido. A primeira examina 
como tornar pensáveis as séries de documentos que o historiador aventa. “Ela obedece à necessidade de elaborar 
modelos que permitam construir e compreender séries de documentos: modelos econômicos, modelos culturais”. 
É essa visão que leva o historiador a elaborar “hipóteses metodológicas de seu trabalho”, a revisá-las por meio 
multidisciplinar”. É menos descritiva, confronta as séries que resultam de diferentes tipos de métodos. A outra 
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[Na Muqaddima] apontei causas dos acontecimentos e mostrei por que caminhos os 
fundadores dos impérios entraram. O leitor, não se achando mais na obrigação de 
crer cegamente nas narrativas tradicionais, poderá agora conhecer melhor a história 
do passado e ficará habilitado a prever os acontecimentos que poderão surgir no 
futuro368.  

 A obra, alega Bin Ḫāldūn, aborda tudo que se relaciona com a origem dos povos, as 

causas que fomentaram suas atividades e promoveram mudanças nas nações antigas, tudo o 

que diz respeito à organização social e à civilização, como a soberania, a religião, a cidade, o 

poder369. Segundo Rosenthal, a Muqaddima sugere que ascensão e queda de grupos 

governantes se relacionam com a força ou a fraqueza de sua “coerência interna”370, o que 

sugere certa semelhança com a visão de aṭ-Ṭabarī, na qual o destino da ’umma estava ligado a 

ações que a enfraquecessem ou fortalecessem. 

 O estudioso tunisiano via aṭ-Ṭabarī como um dos poucos exemplos de historiador que 

executa bem a prática histórica, para a qual era necessário que o pesquisador entendesse dos 

fundamentos da arte de governar, do verdadeiro caráter dos acontecimentos, das diferenças 

entre os povos e tempos. Só assim poderia “comparar as narrativas colhidas com os princípios 

e as regras de que dispõe”371.   

 

6.3. Visões do islã 

A forma ḫabar de história, composta de relatos variados de um mesmo tema atribuídos 

a autoridades transmissoras, parece criar um sistema de referência no corpo principal do texto. 

As fontes citadas, parte de um universo virtual compartilhado de referências, traçam uma 

espécie de caminho por onde acessar o acontecimento e a credibilidade do transmissor.  

O método pressupõe uma atividade de mediação, pela qual os membros de uma 

comunidade erigem suas imagens coletivas. Durante esse processo, lembra Donner, as 

                                                                                                                                                                                     
forma de história olha para a relação do historiador com um vivido, ou seja, para a possibilidade de fazer reviver 
ou ressuscitar um passado. Ela quer restaurar um esquecimento e encontrar os homens através dos traços que 
eles deixaram. Implica gênero literário próprio, o relato. CERTEAU, op. cit., p. 46 
368 KHALDUN, op. cit., p. 12. 
369 KHALDUN, op. cit., p. 14-15. 
370 ROSENTHAL, F. Ebn Ḵaldūn. [2011]. EIr. Disponível em http://www.iranicaonline.org/articles/ebn-kaldun. 
Acesso em: 4 nov. 2016. “A teoria de Bin Ḫāldūn radiografa o processo em ato da crise das sociedades islâmicas 
– magrebianas, certamente, em primeiro lugar, mas o raciocínio era, em suas intenções, generalizável” 
CAMPANINI, M. op. cit., 2010, p. 54. 
371 KHALDUN, op. cit., p. 67 
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memórias de muitos indivíduos são compartilhadas, ajustadas à luz de uma e de outra 

[memória], para produzir uma visão coletiva do evento”372. 

Muitos foram os pesquisadores que utilizaram aṭ-Ṭabarī como um rāwī, o seja, um 

transmissor. ʿArīb b. Saʿīd al-Kātib al-Qurṭubī (morto em 370), secretário do califa omíada al-

Ḥakam II, médico, poeta e historiador escreveu um resumo dos anais históricos de aṭ-Ṭabarī e 

continuou esse trabalho, adicionando vastas informações acerca da Andaluzia do século 

quarto. A seção que trata do Oriente, segundo Pellat, foi publicada no final do século XIX e.c. 

por M. J. de Goeje, com o nome de Tabari continuatus373. Foi importante fonte para autores 

como ’Abū Mūsā Jābir bin Ḥayyān, (morto em 200) e Abū al-ʿAbbās ’Aḥmad bin 

Muḥammad bin ʿIḏarī al-Marrākušī (viveu na segunda metade dos anos 600).  

Pouco tempo mais tarde, ’Aḥmad bin Yaʿqūb ’Abū ʿAlī bin Miskawayh (morto em 

421)  escreveu Kitāb Tajārib al-’Umam ou Livro das Experiências das Nações. Em forma de 

história geral, a obra se estende até 372 e é “notável pela sua abordagem secular e filosófica 

dos eventos”374. Para o período até o século quarto do islã, o autor oferece uma versão 

condensada da crônica histórica de aṭ-Ṭabarī.  

Bin Miskawayh viveu até 421, no Iraque, sobretudo em Bagadá. Foi em Ray, no 

entanto, que serviu ao vizir buída Ibn al-‘AmidʿAbdallāh al-Ḥusaīn bin Muḥammad al-Kātib 

(morto em 359), como bibliotecário e mantenedor dos papéis de Estado. Ao que parece, 

salvou pessoalmente a biblioteca do vizir quando atacada por “um bando de guerreiros 

religiosos”375 que passava por Ray a caminho das guerras bizantinas. 

Para a história de ʿAlī bin al-’Aṯīr, aṭ-Ṭabarī constitui fonte “fundamental”376, 

especialmente nos dois primeiros séculos do islã, cujo fim coincide  com o término do relato, 

em 302. A partir daí, ʿAlī bin al-’Aṯīr faz uso da continuação da obra de aṭ-Ṭabarī escrita por 

Bin Miskawayh. O autor viveu em Mosul, Bagdá, Jerusalém, Damasco e Aleppo. Não se sabe 

se ocupou cargo público de qualquer natureza, mas alguma fonte de renda lhe permitiu seguir 

                                                           
372 “the memories of various individuals are shared, combined, and adjusted in the light of one another to 
produce a collective vision of an event.” DONNER, op. cit., p. 139. [Tradução nossa] 
373 PELLAT, C. ʿArīb b. Saʿīd al-Qurṭūbī. EI2, v. 1. p. 628-629. 
374“it is remarkable for its secular and philosophical attitude to events.” BOSWORTH, C.E. Meskavayh. [2009]. 
EIr. Disponível em: http://www.iranicaonline.org/articles/meskavayh-abu-ali-ahmad. Acesso em: 18 set. 
2016. [Tradução nossa] 
375 “a band of religious warriors”. BOSWORTH, op. cit., 2009. [Tradução nossa]   
376 “fundamental”, RICHARDS, D.S. Ebn Al-Aṯīr. [2011]. EIr. Disponível em: 
http://www.iranicaonline.org/articles/ebn-al-air. Último acesso: 17 set. 2016. [Tradução nossa] 
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com seus estudos. Na introdução de sua história universal, o autor afirma que pretendeu criar 

uma compilação “única e conveniente” a partir do texto de aṭ-Ṭabarī e seus continuadores. 

Richards afirma que o autor tentou dar à narrativa uma forma mais fluida do que a de anais 

históricos377. 

  Até o final do século dezessete da era cristã, o nome de aṭ-Ṭabarī seguramente já 

havia chegado à Europa, por meio de autores que tinham estabelecido contato indireto com 

seu trabalho. Como nos informa Rosenthal378, nessa época, a Ta’rīḫ fora mencionada na obra 

de d’Herbelot, que ressalta traduções da obra para o persa e para o turco, e de uma 

continuação feita no século sexto por ’Abū al-Ḥasan Muḥammad bin ʿAbd al-Malik al-

Hamaḏānī (morto em 521). 

 ’Ismāʿīl bin ʿAlī ’Abū al-Fidā’ (morto em 732), um desses autores que transportara 

indiretamente a Ta’rīḫ de aṭ-Ṭabarī aos europeus, escreveu uma história universal, Ta’rīḫ 

’Abū al-Fidā ou História de ’Abū al-Fidā 379, que cobria os tempos pré-islâmicos até 729. 

Parte dela fora baseada principalmente na história de ʿAlī bin al-’Aṯīr 380, como afirma Harr. 

O texto de ‘Abū al-Fidā’ foi uma das mais importantes fontes para o orientalismo pelas 

“edições de J. Gagnier, De vita... Mohammedis (Oxford 1723) e de J. J. Reiske-J. G.Chr. 

Adler, Annales Moslemici I(Leipzig 1754 e Copenhagen 1789-94)”381.     

O autor viveu entre os séculos sete e oito. Presenciou o sítio e a tomada de Marqab, na 

Síria e participou de campanhas militares posteriores contra os cruzados. Foi governante de 

Hama, na Síria. 

Assim, partindo da ideia de que a história de aṭ-Ṭabarī relata o destino da comunidade 

dos muçulmanos em um tempo estabelecido, podemos supor que a transmissão de sua obra 

seja também um dos inumeráveis canais pelos quais se propagaram e se transformaram as 

visões que as comunidades do islã fizeram de si e dos outros. 

                                                           
377 Ibid., Ebn Al-Aṯīr. [2011]. EIr. Segundo Bernard Lewis, com vinte e oito anos, ʿAlī bin al-’Aṯīr estava com 
os exércitos comandados por Saladino para enfrentar os cruzados. ROSENTHAL, F. Ibn al-’Athīr. EI2, v. 3, p. 
723-725, p. 724. 
378 ROSENTHAL, op. cit., 1989, p. 138-139. 
379 GIBB, H.A.R. Abu’l-Fidā. EI2, v. 1, p. 118-119. 
380 Rosenthal lembra que ʿAlī bin al-’Aṯīr foi um dos maiores transmissores da obra histórica de aṭ-Ṭabarī. 
ROSENTHAL, op. cit., 1989, p. 138-139.   
381 GIBB, op. cit., p. 118-119. 



103 

 

Entre outras traduções da obra, houve uma realizada para o persa apenas meio século 

depois dos últimos eventos descritos na Ta’rīḫ. A empresa foi levada a cabo por ’Abū ʿAlī 

Muḥammad Balʿamī (morto em 364)382 que, segundo Josephson, estava preocupado, como aṭ-

Ṭabarī, com questões concernentes à linguagem no Irã Oriental, em um momento de 

esfacelamento da autoridade central na região383. Segundo Dunlop, o tradutor persa recebeu 

do emir samânida ’Abū Ṣāliḥ Manṣūr bin Nūḥ (morto em 365), de quem fora vizir por duas 

vezes, a incumbência da tradução da obra de aṭ-Ṭabarī384. 

Existiam volumes da Ta’rīḫ na biblioteca do califa fatímida ’Abū Manṣūr Nizār al-

ʿAzīz Bi’Allāh (morto em 386), que teria pago uma quantia de “cem dinares” pela cópia da 

obra385. Segundo Rosenthal, os governantes fatímidas, conscientes de seu papel na história, 

acumularam os volumes de um trabalho que refletia as glórias do islã, às quais aspiravam – 

em vão386. Também sabemos que, mais tarde, a Ta’rīḫ fora adquirida pelos sultões otomanos, 

fato que pode indicar, segundo Martensson, o “valor funcional” da análise histórica de aṭ-

Ṭabarī, apoiada na distinção entre fatores que favorecem ou desfavorecem a ’umma 387.  

 O trabalho sobre aṭ-Ṭabarī apresentado por Marshall Hodgson, utilizado nessa análise, 

teve sua publicação na obra intitulada Em Direção à Comunidade Mundial388. A série de 

trabalhos científicos presentes no livro foi fruto do encontro de especialistas entre os anos de 

1962 e 1966 da era cristã, perfazendo as atividades do Centro para Entendimento Humano, 

fundado uma década antes, dentro da Universidade de Chicago. Alerta-nos o prefácio daquele 

livro que, dentre seus objetivos, busca “fornecer um lugar comum em que poucas pessoas de 

muitas partes do mundo, e de áreas tanto do pensamento quanto da ação, possam aprender um 

com o outro em uma atmosfera em que a busca pela verdade seja a preocupação 

preponderante”389. O primeiro artigo, de Marshall Stone, um matemático membro do Comitê 

sobre Pensamento Social da Universidade de Chicago, também aponta para o caráter da 

publicação:  

                                                           
382 Ver DUNLOP, D.M. Balʿamī. EI2, v. 2, p. 984-985, p. 984. 
383 JOSEPHSON, op. cit., 2007, p. 58. 
384 DUNLOP, op. cit., p. 984. 
385 Rosenthal também informa que outra vasta quantidade de cópias compunha a biblioteca do palácio fatímida,                            
quando ocupado por Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf bin Ayyūb (morto em 589), em 567. ROSENTHAL, op. cit., 1989, p. 
141. 
386 ROSENTHAL, op. cit., 1989, p. 141. 
387 “functional value”, MARTENSSON, op. cit., 2009, p. 2. [Tradução nossa] 
388 “Towards World Community”. [Tradução nossa] 
389 NEF, J. “Preface”. In:___________ (Org.), World Academy of Art and Science 5: Towards World 
Community. (The Hague: W. Junk, 1968), p. vii. 
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Nós estamos aqui, eu entendo, para falar sobre Utopia – um mundo livre de desejo, 
de sofrimento e de rixas. No geral, o patrocínio dessa conferência sugere que o 
caminho para tal mundo está no entendimento humano390. 

O artigo de Hodgson, “Dois Historiadores Muçulmanos Pré-Modernos. Armadilhas e 

Oportunidades ao Apresentá-los aos Modernos”391, pressupõe utilidade em apresentar e tornar 

acessível a escrita histórica de aṭ-Ṭabarī aos “seres humanos Modernos” para que esses 

aprendam com a experiência relatada, ou, ainda, para que se possa colocar em perspectiva 

“esperanças e medos” dos povos de antes e de agora392. Desse modo, Hodgson conclui que o 

trabalho do historiador, que “consiste na interpretação dos grandes eventos humanos”, pode 

interessar não somente a historiadores, mas também a qualquer um “que pense sobre os 

eventos humanos”393. 

 Parece interessante, para a nossa pesquisa, deparar-nos com uma apresentação do 

texto de aṭ-Ṭabarī, mil anos depois de sua produção, em uma compilação de escritos 

científicos destinados à procura de “alternativas à guerra nucelar” e à busca pela “comunidade 

mundial”394. É em meio a esse cenário desalentador que as observações históricas de aṭ-Ṭabarī 

são novamente evocadas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
390 “We are here, I take it, to talk about Utopia - a world free from want, suffering and strife. In general, the 
sponsorship of this conference suggests that the way to such a world lies through human understanding.” 
STONE, M. The Way to Utopia. In: NEF, J. (Org.), op. cit., pp 1-11, p. 3. [Tradução nossa] 
391 “Two Pre-Modern Muslim Historians. Pitfalls and Opportunities in Presenting Them to Moderns”. Tradução 
nossa. O outro historiador apresentado é ’Abū al-Faḍl ʿAllāmī (morto em 1011), que viveu em Agrah, norte da 
Índia, sob os governantes timúridas. [Tradução nossa] 
392 “Modern human beings”; “hopes and fears”, HODGSON, op. cit., p. 60. 
393 “consists in interpretation of great human events”; “to anyone who thinks about human events”, 
HODGSON, op. cit., p. 55. 
394 “alternatives to nuclear war”; “world community”, NEF, op. cit., p. vii. [Tradução nossa]  
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Glossário 
 

’adab norma hereditária de conduta, costume.  
 
’aḥadiṯ  relatos da vida e feitos de Muḥammad e de outros primeiros 

muçulmanos; singular: ḥadīṯ. 
 
alidas   grupos partidários do quarto califa ʿAlī. 
 
 
’isnād:   cadeia de autoridade em uma transmissão de tradições sagradas  
   ou relatos históricos. 
 
’umma   comunidade dos muçulmanos.  
 
faqīh   especialista em fiqh; plural: fuqahā’. 
 
fiqh conhecimento religioso, especialmente aquele da lei islâmica; muitas 

vezes usado como sinônimo de jurisprudência.  
 
futūḥ   história das primeiras conquistas árabes.    
 
ḫabar   relato, pedaço de informação; plural: aḫbār. 
 
imã posição de liderança religiosa entre os muçulmanos; o título às vezes é 

usado para se referir a certos califas.   
 
maġāzī  história das excursões militares da época de Muḥammad. 
 
mawlā não árabe muçulmano, cliente; plural: mawālī. 
 
miḥna   teste; julgamento. 
 
mutazilitas adeptos do mutazilismo, escola teológica de cunho racionalista, iniciada 

no século IX e.c., no Iraque.  
 

qāḍī    juiz, aquele que aplica a lei religiosa. 
 
rāwī   transmissor, recitador. 
 
suna conjunto de preceitos orientadores da vida em sociedade; tem por base 

as palavras e ações do Profeta e dos quatro primeiros califas, 
conhecidos como os Bem Guiados. 

 
sīra   literatura dedicada à vida do Profeta. 
 
ta’rīḫ   história, historiografia. 
 
ulemás   estudiosos das leis e da religião.  
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Anexos 
  

ANEXO A - Genealogia da família abássida395 

               

 

                                                           
395 “Genealogical table of the 'Abbasids (with special reference to those members of the family mentioned in this 
section of al-Tabari's History)”. In: ṬABARĪ. The History of al-Tabari (Ta’rīhk al-rusul wa‘l-mulūk); v. 32, 
The Reunification of the 'Abbasid Caliphate: The Caliphate of al-Ma'mun A.D. 813-833/A.H. 198-218. Tradução 
e comentário de C. E. Bosworth. Albany: State of New York Press, 1987, p. 4. 
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ANEXO B - Mapas 

O Iraque no califado de al-Ma’mūn396 

 

  

 

 

 

 

 
                                                           
396 “Al-'Irāq in the Caliphate of al-Ma'mūn”. In: ṬABARĪ. The History of al-Tabari (Ta’rīhk al-rusul wa‘l-
mulūk); v. 32,The Reunification of the 'Abbasid Caliphate: The Caliphate of al-Ma'mun A.D. 813-833/A.H. 
198-218. Tradução e comentário de C. E. Bosworth. Albany: State of New York Press, 1987, p. 5. 
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     O leste islâmico397  

                     

 

                                                           
397 “The Islamic east”. In: ROBINSON, C.F. (Org). The New Cambridge History of Islam. vol. 1. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2011, p. xxxiv. 
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 O califado abássida398 

 

              

                                                           
398 Disponível em: http://islamichistory.org/wp-content/uploads/sites/7/2011/12/The-Abbasid-
CaliphateMap01.jpg. Acesso em: 14 dez. 2016. 
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ANEXO C - Trechos da Ta’rīḫ ar-Rusul wa al-Mulūk 
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