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Resumo 

 

 
A proposta deste trabalho é analisar os elementos sobrenaturais e mágicos presentes nas 

narrativas do núcleo fundador das Mil e uma noites e nas histórias inseridas ao livro, no 

século XVIII, pelo primeiro tradutor dessa obra, o francês Antoine Galland. Ao ter em mãos 

o manuscrito que, atualmente, é considerado o melhor e o mais antigo das Mil e uma noites, 

o orientalista francês não somente traduziu o núcleo mais antigo do livro, mas também 

inseriu novas histórias, algumas das quais, até o momento, não possuem um manuscrito 

árabe e, por isso, são chamados “contos órfãos”. Observa-se que tanto nas histórias do 

núcleo fundador como nas que foram inseridas por Galland os seres sobrenaturais e mágicos 

apresentam diferentes funções, veiculando valores e concepções socioculturais diferentes.  

Por isso, propõe-se neste trabalho a identificação, a descrição e a análise da função desses 

elementos sobrenaturais e mágicos nas narrativas em questão, observando tanto sua 

importância para o desenvolvimento da intriga como a construção de sentido que tais 

elementos promovem nos dois ciclos narrativos, elaborados em contextos socioculturais 

distintos. Com base nas narrativas em que os elementos sobrenaturais e mágicos 

desempenham um papel preponderante no enredo, delimitou-se para este trabalho um 

corpus de 23 histórias, o que permitiu observar amplamente as modificações das funções 

desses elementos nos diferentes textos, bem como os diferentes sentidos que eles constroem 

nas histórias dos dois ciclos narrativos. 
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Abstract 

 

 

The purpose of this research is to analyze the supernatural and magical elements 

available in the constitutive narratives of the founding nucleus of the Thousand and One 

Nights and the tales added to the book in the 18th century by its first translator, Antoine 

Galland. Since he acquired the manuscript, which is considered currently to be the 

oldest and the best one, the French orientalist not only translated the oldest collection of 

tales of the book, but also added new tales whose manuscripts were not found so far, for 

this reason, they were called "orphan tales". Comparing the tales belonging to the oldest 

collection of the book and the ones written by Galland, we conclude that the 

supernatural and magical beings play various roles transmitting different moral values 

and sócio-cultural conceptions. For this reason, we aim to identify, describe and analyze 

the roles of these elements in the narratives, taking into consideration their importance 

while generating the intrigue and the way they create meanings along the two narrative 

cycles built in various sócio-cultural contexts. After selecting the narratives in which the 

supernatural and magical elements play more influential roles in the storyline, we chose 

23 tales as a corpus allowing us to observe clearly the role changes of the elements in 

each text.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

No mundo árabe, circulou, ao menos desde o século IX e.c, um texto cujo título e 

prólogo-moldura
1
 são semelhantes aos das Mil e uma noites. Desse período até meados do 

século XV, data aproximada de seu mais antigo manuscrito conhecido, o tempo nos legou 

apenas o silêncio da obra que fora tecida, em terras do Levante e do Egito, na boca de 

contadores, bem como na pena de copistas e de adaptadores, seja nos movimentados 

mercados populares de rua, seja nos eruditos recônditos das bibliotecas. Embora sua 

urdidura nos tenha sido silenciada, chegaram-nos, desse longo período, alguns testemunhos, 

raros registros que atestam a existência e a circulação, em terras árabes, de uma obra 

chamada Mil e uma noites.   

Outro capítulo da história de sua composição se inicia na França, no final do século 

XVII, quando o orientalista Antoine Galland adquiriu o mais antigo manuscrito das Mil e 

uma noites e adaptou-o ao francês, inserindo em sua tradução novas histórias que nunca 

pertenceram originalmente ao texto árabe. Assim, a partir das duas primeiras décadas do 

século XVIII, em terras francesas, somaram-se aos gênios e gênias, feiticeiras e 

metamorfoses, ogras, cavalos voadores e passáros gigantes novos elementos mágicos e 

sobrenaturais que, até então, as Mil e uma noites árabes desconheciam: a lâmpada e o anel 

de cAlā’ ad-Dīn, o tapete voador de Hussayn, a luneta de
 c
Alī, a maçã artificial de Aḥmad, 

o pássaro Bulbul-Hezar de Parīzadah, entre muitos outros. Longe de ser fruto da 

imaginação de Galland, os elementos sobrenaturais e mágicos que engendram as novas 

narrativas das Mil e uma noites vêm da voz do maronita sírio Ḥannā Dyāb, uma fonte viva 

de histórias para o orientalista que já não tinha mais o que traduzir e que ainda aguardava 

novos textos para, provavelmente, sua tradução alcançar as 1001 noites do título. 

Nesse novo périplo, as Mil e uma noites – cujas fontes e letras árabo-islâmicas 

juntaram-se às letras francesas e à nova fonte árabo-cristã de histórias – alcançaram um 

enorme sucesso, sendo traduzidas para diversas línguas europeias. Como consequência, 

progressivamente, alguns de seus ávidos leitores tornaram-se, também, pesquisadores da 

intrigante obra, engendrada, entre outros, por eventos insólitos e elementos extraordinários.  

Apesar de muito difundidos, os diferentes seres sobrenaturais e elementos 

mágicos das Mil e uma noites, que compõem tanto as histórias do manuscrito árabe de 

                                                 
1
 Primeira história do livro. Interpostas ou não entre as noites, todas as histórias narradas ao longo de As 

mil e uma noites estão subordinadas a essa narrativa primeira, que assinala onde, por que e por quem tais 

histórias são narradas; em outros termos, o prólogo-moldura engendra o fato que suscita as narrativas 

noturnas da personagem Šahrāzād e, por isso, podemos dizer que se constitui como a história das 

histórias. 
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Galland como os contos inseridos pelo orientalista a partir das narrativas de Ḥannā 

Dyāb, não apresentam, no histórico de pesquisas sobre a obra, um estudo específico a 

eles dedicado. Essa lacuna deve-se, talvez, à própria inexistência de uma sistematização 

do que se poderia chamar mitologia árabe. O fato é que, na ausência de um estudo 

específico, esses elementos extraordinários têm sido tomados, essencialmente, como 

referência para os estudos de classificações dos contos das Mil e uma noites, como é o 

caso dos trabalhos de Nikita Elisséeff (1949), Thèmes et motifs des Mille et une nuits: 

essai de classification, e de Hasan El-Shamy (2006), A motif index of the Thousand and 

one nights.  

Apesar de permitir uma visão de conjunto da obra e, por isso, ser uma referência 

importante para as pesquisas que procuram estabelecer relações entre os numerosos 

contos da coletânea, as listas de motivos e temas mostram-se insuficientes, já que são 

apenas classificatórias, servindo para agrupar, por exemplo, as histórias com gênios 

raptores, com petrificações, com metamorfoses, com feitiçarias etc. Assim, se, por um 

lado, os trabalhos classificatórios possibilitam uma visão panorâmica das histórias que 

compõem as Mil e uma noites, por outro, não apresentam as funções que esses 

elementos estruturais desempenham na narrativa, tampouco, o sentido que eles 

engendram em tais histórias. 

Entre as funções de caráter estrutural, verifica-se, por exemplo, que os elementos 

sobrenaturais e mágicos possuem papel significativo na construção da coerência interna 

da obra. Tais elementos erigem, estruturalmente, uma situação especular em relação ao 

quadro inicial, ou prólogo-moldura: nas histórias de Šahrāzād, gênios e ogros, pela sua 

arbitrariedade e violência, ameaçam a vida das diversas personagens tanto quanto o rei 

Šāhriyār ameaça a vida da própria Šahrāzād e, em todos os casos, a moeda de troca é 

sempre uma história espantosa e extraordinária. 

 Além do aspecto de sua funcionalidade na narrativa, observa-se também que, 

inseridos em um universo mítico e religioso árabo-islâmico, gênios, ogros, pássaros 

míticos e objetos mágicos, muitas vezes, extrapolam a condição estrutural de elementos 

extraordinários ou sobrenaturais que simplesmente engendram o gênero maravilhoso, 

conforme sugeriu Todorov (1992), ou, também, não se enquadram completamente na 

classificação de acessórios épicos, responsáveis por conferir o tom maravilhoso à 

narrativa, conforme propôs Elisséeff (1949).  No núcleo fundador das Mil e uma noites, 

por exemplo, verifica-se que há uma tendência do sobrenatural e do mágico de 

engendrar a cosmovisão árabo-islâmica da plenitude do poder divino e da força do 
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destino na vida humana; diferentemente, nas narrativas inseridas por Galland, há um 

abrandamento do caráter arbitrário e violento dos seres sobrenaturais, e os elementos 

mágicos, por sua vez, tendem a cumprir a função de catalisadores das virtudes e dos 

vícios humanos. Ou seja, em ambos os casos, o sentido mais completo do sobrenatural e 

do mágico, na medida em que extrapolam tais concepções do maravilhoso, só é 

alcançado quando estes são reconduzidos à ambientação sócio-cultural de suas 

respectivas composições (Bakhtin, 2010), fatores não contemplados pelas abordagens 

conceituais de Elisséeff e Todorov.  

 Diante de tal lacuna nos estudos das Mil e uma noites, o presente trabalho volta-

se para a análise dos elementos sobrenaturais e mágicos que engendram as narrativas de 

dois importantes ciclos narrativos da obra: o núcleo fundador, ou comum, formado 

pelas histórias presentes na maioria dos manuscritos árabes das Mil e uma noites, e os 

contos inseridos por Galland a partir das narrativas de Ḥannā, entre os quais figuram os 

mais representativos do livro, como “cAlā’ ad-Dīn ou a lâmpada maravilhosa” e “
c
Alī 

Bābā e os quarenta ladrões exterminados por uma escrava”. Assim, levando-se em conta 

que o sobrenatural e o mágico nas Mil e uma noites são componentes estruturais 

significativos do texto e, também, são elementos que remetem a um sistema de crenças 

e valores do universo árabo-islâmico no núcleo fundador da obra – atenuando-se nas 

narrativas inseridas posteriormente por Galland –, o presente trabalho tem, 

essencialmente, os seguintes objetivos: a) a identificação e a descrição dos seres 

sobrenaturais e dos elementos mágicos presentes em ambos os ciclos narrativos; b) a 

análise da função dos elementos sobrenaturais e mágicos nas narrativas do corpus em 

estudo, objetivando avaliar a construção dos diversos sentidos que tais elementos 

promovem nas histórias, tendo em vista os diferentes contextos socioculturais desses 

dois ciclos narrativos; b) o estabelecimento e a análise das principais relações dos 

elementos mágicos e sobrenaturais do núcleo fundador das Mil e uma noites com mitos, 

crenças, valores e superstições da cultura árabo-islâmica presentes no período de 

constituição da obra. 

A análise literária dos elementos sobrenaturais e mágicos das Mil e uma noites 

envolve, portanto, o exame da função desses elementos no que concerne ao 

desenvolvimento da narrativa (tais como dano, separação de cônjuges, ascensão 

sócioeconômica etc.), como também a compreensão dos efeitos de sentido que eles 

engendram nos dois ciclos narrativos produzidos em contextos históricos e 

socioculturais diferentes.  
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Neste trabalho, a construção das relações literárias e contextuais privilegia, além do 

Alcorão, os registros de pensadores representativos dos diferentes períodos que abrangem a 

elaboração da obra, tais como o historiador bagdali al-Mas
c
ūdī e o exegeta persa aṭ-

Ṭabarī, no século X, o filósofo e médico persa Ibn-Sīnā, no século XI, do geógrafo 

persa Qazwīnī, no século XIII, o historiador e jurista norte-africano Ibn-Ḫaldūn, no 

século XIV, e, mesmo, o historiador, bibliógrafo e geógrafo do império otomano Ḥājjī 

Ḫalīfa (1017-1067 H./1609-1657 e.c.), cuja existência é posterior à data do mais antigo 

manuscrito das Mil e uma noites. Os aspectos históricos, sociais e culturais desse 

período de elaboração das Mil e uma noites são, aqui, considerados um elemento 

essencial para a análise literária porque se admite que o contexto (o externo) está 

relacionado com a própria constituição da obra (o interno) e, portanto, é parte 

importante para a apreensão dos sentidos que o sobrenatural e o mágico engendram nos 

textos como um todo (Bakhtin, 2010; Candido, 2000; Larzul, 1996). 

Para empreender os objetivos anteriormente mencionados, o presente trabalho 

organiza-se em quatro capítulos. O primeiro apresenta os principais aspectos da 

elaboração das Mil e uma noites, envolvendo os seguintes tópicos: os testemunhos mais 

antigos da obra; os manuscritos e sua classificação segundo a crítica filológica de 

Muhsin Mahdi; a chegada da obra à França; a tradução de Antoine Galland e as 

inserções de novos contos ao cânone a partir das narrativas do maronita sírio Ḥannā 

Dyab. Além desses aspectos, o primeiro capítulo também versa sobre a ḫurāfa [fábula], 

principal gênero das histórias das Mil e uma noites. 

O segundo capítulo tem como eixo principal a magia, envolvendo dois aspectos 

principais. O primeiro, de caráter histórico, aborda a recepção de textos esotéricos – em 

particular, astrológicos, divinatórios e mágicos – e a incorporação desse domínio do 

saber entre os eruditos e pensadores árabo-islâmicos da época em questão. O segundo, 

de caráter epistemológico, centra-se em reflexões a propósito da relação entre magia e 

pensamento, dos conceitos de magia e de feitiçaria, das questões em torno do termo siḥr 

[magia/feitiçaria], bem como a perspectiva da tradição corânica a propósito da arte 

mágica. 

O terceiro e o quarto capítulos são voltados, propriamente, para a análise dos 

elementos mágicos e sobrenaturais em histórias do núcleo fundador das Mil e uma 

noites e em contos inseridos por Galland, tendo em vista tanto sua atuação no 

desenvolvimento da narrativa como os sentidos que eles engendram nos textos, 

considerando os aspectos contextuais (histórico, social e cultural) do período. O capítulo 
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três centra-se nos elementos mágicos, como os rituais de magia e as metamorfoses 

realizadas por feiticeiras e feiticeios, a presença da astrologia, dos talismãs, dos objetos, 

das palavras e das substâncias mágicas. O capítulo quatro centra-se nos elementos 

sobrenaturais, envolvendo gênios, pássaros extraordinários, ogras e a força sobrenatural 

de origem divina, que se manifesta tanto por meio de metamorfoses, como pela 

concepção de destino. 

O corpus desta pesquisa é formado por 23 histórias, sendo 17 pertencentes ao 

núcleo fundador das Mil e uma noites e 6 inseridas à coletânea por Antoine Galland a 

partir das narrativas de Ḥannā. Nos dois ciclos narrativos em questão, foram 

selecionadas todas as histórias em que os elementos sobrenaturais e mágicos 

desempenham um papel preponderante no enredo, o que permitiu uma ampla análise 

das diferentes funções que tais elementos cumprem nas narrativas, bem como dos 

diversos sentidos que eles constroem nos textos.  

 Entre as diferentes edições que comportam o núcleo fundador das Mil e uma 

noites, optou-se, neste trabalho, pela edição de Muhsin Mahdi, baseada no manuscrito 

“Arabe 3609-3611”, que pertenceu a Galland e, como já fora mencionado 

anteriormente, é considerado pela crítica o melhor e o mais antigo dos manuscritos do 

livro. Também foi amplamente utilizada neste trabalho a tradução brasileira de Mamede 

Mustafa Jarouche (2005), que, além de se basear nesse mesmo manuscrito, prima pela 

fidelidade ao original. Para os contos inseridos por Galland, utilizou-se a edição 

francesa de 1965 de suas Les mille et une nuits. Entre as histórias do núcleo fundador 

das Mil e uma noites foram analisadas: o “prólogo-moldura (história de Šahriyār e 

Šahrāzād)”; “O mercador e o gênio”; “O primeiro xeique”; “O segundo xeique”; “O 

terceiro xeique”, “O pescador e o gênio”; “O rei Yūnān e o médico Dūbān”; “O filho do 

rei e a ogra”; “O rei das Ilhas Negras e sua esposa”; “O primeiro dervixe”; “O segundo 

dervixe”; “O invejoso e o invejado”; “O terceiro dervixe”; “A primeira jovem, a dona 

da casa”; “Os irmãos Nūr ad-Dīn e Šams ad-Dīn”; “Jullanār, a marítima, e seu filho 

Badr” e “Qamar az-Zamān e Budūr”. Entre os contos inseridos por Galland foram 

analisadas: “
c
Alā’ ad-Dīn ou a lâmpada maravilhosa”; “O cego Bābā 

c
Abd-Allāh”; “Sīdī 

Nu
c
mān”; “

c
Alī Bābā e os quarenta ladrões exterminados por uma escrava”; “O príncipe 

Aḥmad e a fada Parī –Banū” e “As duas irmãs invejosas da irmã mais nova”. 

Nota-se que, entre os estudiosos, a delimitação do corpus das Mil e umas noites 

é ainda bastante divergente.  A perspectiva aqui adotada se baseou na proposta de 

Chraïbi (2008), pesquisador que, aproximando-se sobremaneira do repertório 
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selecionado por Elisséeff (1949) e Gerhardt (1963), concebe como corpus atual das Mil 

e uma noites um conjunto de 305 contos que englobam: 35 contos oriundos do 

manuscrito do ramo sírio (edição de Mahdi), 237 contos do ramo egípcio (edição de 

Būlāq), 22 contos da edição de Habicht (o conjunto da edição não corresponde a 

nenhum manuscrito verdadeiro, mas utiliza uma soma de manuscritos que pertencem à 

obra ou que lhe eram análogos) e 11 contos inseridos na tradução de Galland, os quais, 

até o momento, não possuem um manuscrito árabe e, por isso, são chamados “contos 

órfãos”.  

Observa-se, por fim, que os contos inseridos na tradução do orientalista francês 

são considerados como parte do corpus das Mil e uma noites porque sua tradução 

representa uma das etapas decisivas na evolução do livro, de modo que as já citadas 

“cAlā’ ad-Dīn” e “
c
Alī Bābā”, apesar de jamais terem sido parte de qualquer manuscrito, 

tornaram-se, sobretudo, narrativas representativas da obra (Chraïbi, 2008). É importante 

considerar ainda que a versão de Galland estabeleceu uma base para escola de traduções 

que se consolidou durante os três séculos posteriores à sua publicação, além de ter sido 

uma fonte para a criação literária desde que fora publicada. 
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CAPÍTULO I 

AS MIL E UMA NOITES EM CONTEXTO 
 

1.1 Na vereda dos textos 

   Para traçar a complexa história da constituição das Mil e uma noites, é preciso 

considerar, minimamente, duas fontes de informações complementares. A primeira é 

concernente aos vários manuscritos da obra; a segunda, aos diferentes testemunhos de 

uma espécie de pré-história das Mil e uma noites, constituídos pelos vestígios de um 

texto intitulado Kitāb fīhi ḥadīṯ ’Alf layla, bem como pelos registros de eruditos árabes 

medievais sobre um livro cujo título é semelhante ao do livro em questão. Ambas as 

fontes evidenciam que as Mil e uma noites, tal como hoje é conhecida, tem uma 

construção labiríntica e multiforme.  

Em termos cronológicos, se for observada a fonte dos manuscritos do livro em 

estudo, seria possível pensar que a história das Mil e uma noites começa por volta do 

século XV e.c., data de seu mais antigo manuscrito; porém, se se considerar os 

testemunhos que remetem a outras versões das Mil e uma noites, hoje perdidas, seria 

possível cogitar que a história desse livro se inicia no século IX e.c., data de seu mais 

antigo testemunho
2
.  Com exceção ao prólogo-moldura – ou seja, à primeira narrativa 

desse livro –, as descrições que esses testemunhos registram a respeito de determinados 

elementos composicionais não correspondem exatamente à obra árabe como hoje é 

conhecida, sugerindo que, em sua origem, as Mil e uma noites já se configuravam como 

uma obra aberta, capaz de se metamorfosear com facilidade, e que, materialmente, ela 

possuía várias versões (Chraïbi, 2008). As duas seções seguintes abordam, 

suscitamente, as duas fontes de informações complementares a propósito do percurso e 

da constituição das Mil e uma noites, que envolvem, pelo menos, seis séculos: dos mais 

antigos testemunhos, datados do século IX e.c., ao mais antigo texto desse livro, o 

manuscrito sírio do século XV. 

 

 1.1.1  Vestígios e testemunhos  

 Seguindo a ordem cronológica, tem-se, primeiramente, entre os testemunhos, a 

citação de um gramático de Bagdá, escriba e preceptor do califa abássida al-Muhtadī 

                                                 
2
 Para maiores detalhes sobre todos os testemunhos, cf. Chraïbi, 2008.  
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(m. 870 e.c./ 256H.), 
c
Abd-Allāh Ibn-

c
Abd-al-’Azīz al-Kātib. Na obra intitulada Al-

kuttāb wa sifat aldawāt walqalam wa tafsīrihimā [Os escribas e a descrição do tinteiro, 

da pluma e seu uso], em capítulo dedicado aos diferentes escribas que o antecederam e 

seus méritos, 
c
Abd-Allah Ibn-

c
Abd-al-

c
Azīz registra: “

c
Abd-Allāh Ibn-Almuqaffa

c  

traduziu para o árabe o livro Hazār afsāna (fasān?),  Kalīla e Dimna e o livro de 

Mazdak e Kārawand (Nahāwarand?) (1973, apud Chraïbi, 2008, p.25)
3
”. De acordo 

com tal citação, o escriba persa Ibn-al-Muqaffa
c 

(m. 757 e. c./ 140 H.) teria introduzido 

entre os árabes, em meados  do século VIII,  o livro Hazār afsāna, título persa que pode 

ser traduzido como Mil fábulas, mesmo livro que, como se verá adiante no testemunho 

do historiador al-Mas
c
ūdī, foi adaptado ao árabe sob o título de Mil e uma noites ou Mil 

noites. 

 O segundo testemunho desse mesmo período é o manuscrito nº1718 de Chicago, 

que veio a público pela primeira vez em 1949, no Journal of Near Eastern Studies, por 

Nabia Abbott, especialista em papirologia árabe. Trata-se de dois fragmentos de folhas, 

datados de 879 e.c./ 266 H., provindos de Antioquia, na Síria; atualmente, eles 

constituem a mais antiga evidência material das Mil e uma noites. Neles é possível ler 

algumas linhas de uma obra que é ali referida, na terceira página, como “livro que 

contém narrativa [ḥadīṯ] das mil noites” [كتاب  فيه حديث  الف ليلة  /Kitāb fīhi ḥadīṯ ‘Alf 

layla]” (Abbott, 1949 apud Chraïbi, 2008, p.26). A palavra ḥadīṯ, no título, que pode ser 

traduzida por “narrativa”, “história”, traz alguns problemas, pois produz certa 

ambiguidade. Na concepção de Abbott, o título Kitāb fīhi ḥadīṯ ’Alf layla poderia ser 

traduzido por “Livro de histórias das Mil noites”, portanto, por essa perspectiva, esse 

texto não corresponderia às Mil e uma noites, mas, seria, somente, um livro com 

algumas narrativas delas extraídas. Na quarta página do manuscrito, é possível ler que 

uma personagem chamada Dīnāzād pede à outra que conte uma história, cujo conteúdo 

seja imbuído do “adab [decoro] da Síria” e que trate da “virtude” e da “falta”, do 

“poderio” e da “ignorância”, da “prodigalidade” e da “avareza”, da “valentia” e da 

“covardia”. Como observa Chraïbi (2008), o mais interessante desse fragmento é que 

ele não se apresenta como uma tradução da famosa obra persa Hazār afsāna, dando, de 

fato, indícios de que se trataria de uma imitação ou de uma reescritura do texto de 

origem persa. Um elemento bastante representativo desse fato, para Chraïbi, é a 

evocação do “adab da Síria”, que não advém de uma tradição persa, é uma invenção do 

                                                 
3
 Todos dos trechos citados neste trabalho, cujo texto original está em francês, inglês ou árabe, foram por 

nós traduzidos, tonando, portanto, desnecessária a adventência “tradução nossa” a partir desta nota. 
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domínio árabe, o que já mostra uma nova trilha do livro rumo à cultura na qual fora 

recebido em meados do século VIII, como indicou o testemunho anterior de 
c
Abd-Allāh 

Ibn-
c
Abd-al-’Azīz Alkātib. 

  Do século X, há pelo menos duas importantes menções às Mil e uma noites ou, 

como também aparece nestes textos, Mil noites. A primeira menção está no livro Murūj 

aḏḏahab wa ma
c
ādin aljawhar [Pradarias de ouro e minas de pedras preciosas] (947 

e.c.), do historiador bagdali al-Mas
c
ūdī, (893 e.c. / 279 H. – 956 e.c./ 346 H.), num 

ponto em que relata sobre um conjunto de obras que contêm hurāfāt [fábulas]: 

O livro de 
c
Ubayd Bin ³arya circula entre as pessoas e é bem 

conhecido. Muitos conhecedores das notícias constantes desse livro 

afirmam que elas são elaboradas a partir de hurāfāt [fábulas] forjadas, 

arranjadas por quem pretendia aproximar-se dos reis, narrando-as para 

eles. [...] Sua maneira é a mesma de livros transmitidos a nós e 

traduzidos para o nosso idioma a partir do persa, do sânscrito e do 

grego; e a maneira pela qual foram compostos esses livros que 

mencionamos é semelhante à do livro Hazār afsāna, cuja tradução do 

persa é ’Alf ḫurāfa [Mil fábulas], pois ḫurāfa em persa se diz afsāna. 

As pessoas chamam esse livro de ’Alf layla wa layla [var. ’Alf layla/ 

Mil e uma noites e var. Mil noites]’
4
 e ele dá a notícia do rei, do vizir, 

de sua filha e de sua serva, que são Šīrazād e Dīnāzād. É também 

semelhante à maneira do livro de Farzah e Sīmās e o que ele contém 

de notícias sobre os reis da Índia e os vizires, e também ao Sindabād e 

de outros livros no mesmo sentido (al-Mas
c
ūdī, apud Jarouche, 2005a, 

p.15; apud Chraïbi, 2008; as referências entre os colchetes são 

nossas). 
 

O orientalista Joseph Von Hammer foi o primeiro a chamar a atenção, em 1827, para a 

existência dessa passagem, e, desde então, ela foi amplamente citada e estudada pela 

maior parte dos estudiosos das Mil e uma noites, pois encerra determinadas informações 

relevantes. Em primeiro lugar, há a referência à origem do livro Hazār afsāna que, 

como se pode observar, trata-se de uma obra persa, do gênero ḫurāfa, que foi traduzida 

ao árabe sob o título Mil e uma noites ou Mil noites. Em segundo lugar, há a referência 

a personagens similares às do livro das Mil e uma noites, entre as quais, Šīrazād, 

Dīnāzād, um rei e um vizir, porém, não exprime como exatamente se davam as relações 

entre elas.  

 A segunda menção está no renomado Al-fihrist [Catálogo], do livreiro de Bagdá 

’Abū-al-Faraj Muḥammad Ibn-Isḥāq an-Nadīm (m. 995 e.c. / 385 H.). Até o momento, é 

o testemunho mais longo e mais detalhado sobre as origens das Mil e uma noites, suas 

primeiras modalidades de sua circulação no mundo árabo-islâmico e sua recepção pelos 

                                                 
4
 Há divergência entre os manuscritos, alguns trazem Mil e uma noites e outros, simplesmente Mil noites, 

lançando dúvidas sobre o nome inicial da obra. Cf. Chraïbi, 2008, p.28 e Jarouche, 2005b, p.15 
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letrados da época
5
. Em capítulo também dedicado às obras com hurāfāt, an-Nadīm 

registra que no livro persa “Hazār afsāna, que significa Mil ḫurāfa [Mil fábulas]”, um 

rei “quando se casava com uma mulher e passava com ela a noite, matava-a no dia 

seguinte. Então, ele se casou com uma moça [jārya] filha de rei que tinha inteligência e 

sabedoria, ela se chamava Šahrāzād”; essa personagem, segundo o livreiro, logo que 

ficou com o rei, começou “a contar ḫurāfāt [tuḫarrifuhu], e entoava a narrativa [ḥadīṯ] 

até o expirar da noite, o que motivava o rei a preservá-la e a indagá-la na noite seguinte 

sobre a continuação da narrativa [ḥadīṯ], até que se completaram mil noites” (1871, 

p.304-305). Diferentemente das outras citações, an-Nadīm, além de se referir às origens 

e às personagens da obra Hazār afsāna, precisa como é o contato entre o rei e Šahrāzād, 

descrevendo as características dessa relação que foram mantidas nas Mil e uma noites 

tal como hoje é conhecida: o rei sanguinário casa-se com uma mulher inteligente e sábia 

chamada Šahrāzād, que se mantém viva mediante o ardil de lhe contar ḫurāfāt durante a 

noite e de suspendê-las ao amanhecer, pois, assim, desperta a curiosidade do rei, que a 

preserva a fim de ouvir a continuação de sua história na noite seguinte. Ademais, an-

Nadīm também dá notícia da estrutura do livro, que, segundo ele, divide-se em “mil 

noites”. 

 As menções de al-Mas
c
ūdī e de an-Nadīm a propósito da obra persa Hazār 

afsāna evidenciam que ela compartilha com as Mil e uma noites determinadas 

semelhanças em relação ao título, à estrutura – divisão em noites, introdução (prólogo-

moldura) –, às personagens e, de certa forma, ao gênero – hurāfa [fábula] –, 

testemunhando, também, que, entre os árabes, esse protótipo das Mil e uma noites 

possuía ampla circulação no século X. Porém, em relação ao conteúdo das histórias 

narradas por Šahrāzād de Hazār afsāna, não há, até o momento, qualquer informação. 

  Um fragmento de manuscrito da Geniza
6
 do Cairo, datado de aproximadamente 

1150 e.c. / 550 H., descoberto por Goitien em 1958, traz, incontestavelmente, o título 

Mil e uma noites. A menção ocorre em um catálogo de livros, tal como se apresenta: 

“Majd Bin-al-
c
Azīzī [tem] um livro das Mil e uma noites” [Majd Bin-al-

c
Azīzī kitāb Alf 

                                                 
5
 Na próxima seção, o longo trecho do texto de an-Nadīm a propósito das hurāfāt e de Hazār afsāna será 

abordado mais detalhadamente. 
6
 Geniza é um santuário subterrâneo de uma sinagoga em que se depositam escritos religiosos antigos, 

pois, uma vez que tais registros contenham o nome de Deus ou utilizem o alfabeto hebraico sagrado, não 

podem ser simplesmente descartados. Na chamada Geniza do Cairo, uma antiga comunidade judaica 

arquivou nesse subterrâneo da Sinagoga Ben-Ezra uma diversidade de textos, não apenas religiosos. Por 

volta de 1890, foram descobertos nesse local mais de 1700 fragmentos de manuscritos em árabe e em 

hebraico que remontam, essencialmente, ao período entre os séculos X e XIII.  
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layla wa layla/  مجد بن العزيزي كتاب ألف ليلة وليلة ] (Goitien, 1958, apud Chraïbi, 2008, p.45). 

Essa curta citação do fragmento de um catálogo de livros atesta que, na primeira metade 

do século XII, as Mil e uma noites circulavam no Cairo sob a forma de um livro inteiro, 

cujo título é, extamente, o mesmo de hoje. 

 Por fim, há uma passagem que testemunha a circulação das Mil e uma noites em 

três diferentes períodos: trata-se da citação do historiador egípcio al-Maqrīzī (m. 1442 

e.c./ 845 H.), escrita a partir da citação do historiador, geógrafo e poeta de Al-’Andalus 

Ibn-Sa
c
īd al-Maġribī ou al-Andalusī (m. 1286 e.c./685 H.), que, por sua vez, foi 

registrada a partir da citação do historiador egípcio al-Qurṭī (fim do séc. XII e.c./  VI 

H.). Pode-se ler nas Ḫiṭaṭ de al-Maqrīzī: 

Ibn-Sa
c
īd disse em seu livro al-Muḥallà bi-l-aša

c
ār: al-Qurtī (var. 

Qurtubī) disse em sua História: as pessoas tanto falaram da aventura 

da jovem beduína e de um de seus primos, Ibn-Mayyāḥ, e do que 

aconteceu com [o califa] al-Âmir bi-’Aḥkām ’Allāh, que as diversas 

versões que delas se deram tornaram-se como as histórias de al-Baṭṭal, 

das Mil e uma noites e outras obras semelhantes. (apud Chraïbi, 2008, 

p.45-46). 

 

Nesse relato em destaque, a desventura amorosa do califa que se casa com a jovem 

beduína e a separa de seu verdadeiro amor, o seu primo Ibn-Mayyāḥ, é comparada às 

incríveis narrativas do herói das guerras árabo-bizantinas, al-Baṭṭal, e das Mil e uma 

noites, deixando entrever que se tratava de uma história de caráter excessivo e pouco 

confiável. O que fica claro com esse testemunho é que as Mil e uma noites, nas 

passagens dos séculos XII para o XIII e, depois, para o XV, eram uma coletânea de 

histórias bem conhecidas, assim como as do famoso herói al-Baṭṭal, e de conteúdo nem 

sempre crível. 

Até este ponto, os testemunhos dos séculos IX ao XV evidenciam, como se pôde 

observar, a circulação de uma obra com título, com estrutura e com introdução 

(prólogo-moldura) muito semelhantes aos das Mil e uma noites como hoje são 

conhecidas. Mais adiante, será observado que, historicamente, nesse período de 

elaboração, ou reelaboração da obra em estudo, a civilização árabo-islâmica vivenciou 

adventos marcantes, tais como o califado abássida e sua revolução livresca e intelectual 

entre os séculos IX e XI, a invasão e a destruição de Bagdá pelos mongóis em 1258 e a 

atuação do Estado Mameluco
7
 no Egito e na Síria. Esses adventos ficaram gravados, de 

                                                 
7
 Os mamelucos, em árabe mamālīk [مماليك], eram escravos militares do Cáucaso e da Ásia Central que 

foram trazidos ao Egito pelos aiúbidas, uma dinastia fundada por Ṣalāḥ ad-Dīn  (1138-1193 e.c. /532 – 

589 H.), também conhecido como Saladino. Os mamelucos depuseram os aiúbidas e governaram o Egito 

por mais de dois séculos, entre 1250 e 1517, e também a Síria a partir de 1260, onde conseguiram deter os 
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uma forma ou de outra, nas redações desse livro, as quais o tempo nos legou. Mas, por 

agora, a atenção será voltada para as fontes dos manuscritos das Mil e uma noites. 

  

1.1.2 Manuscritos  

 O mais antigo manuscrito das Mil e uma noites, datado de, aproximadamente, 

1455 e.c. / 859 H., veio do Levante, região hoje correspondente ao Líbano, Síria e 

Palestina. Tal manuscrito pertenceu ao erudito e numismata francês Antoine Galland 

(1646-1715) e foi adquirido na Síria, no momento em que o orientalista estava em busca 

de coletâneas semelhantes às histórias do marinheiro Sindbād. Galland traduziu esse 

manuscrito juntamente com outros textos de circulação independente, e, entre 1704 e 

1717, foi publicada, em língua francesa, a primeira tradução das Mil e uma noites. 

 Esse manuscrito que pertenceu a Galland, hoje identificado como “Arabe 3609-

3611”, infelizmente, não nos chegou por completo. Ele contém o prólogo-moldura e as 

primeiras duzentas e oitenta e duas noites, encerrando-se abruptamente ao final da 

décima primeira noite da “História do rei Qamaruzzamān e seus filhos Amjad e As
c
ad”. 

Além do “Arabe 3609-3611”, depositado da Biblioteca Nacional da França, o “Arabo 

872” da Biblioteca Apostólica Vaticana, datado do século XV e.c./ IX H., e o 

manuscrito Russell, nº 647, da John Rylands Library, Manchester, do século XVIII e.c./ 

XII H., são, igualmente, interrompidos no mesmo ponto. Tal fato tem gerado, até o 

momento, opiniões divergentes. Segundo Chraïbi (2008), por exemplo, o manuscrito 

Russell e o “Arabo 872” seriam cópias do mais antigo, o “Arabe 3609-3611”, feitas na 

região do Levante, ao passo que, para Jarouche, com base em Mahdi (1984, 1994), esses 

três manuscritos “não guardam nenhuma relação genealógica entre si [...] e, como não 

se trata de coincidência fortuita, é possível falar de uma interrupção da elaboração por 

motivos ignorados” (2005a, p.28). Mahdi (1984), por sua vez, dando continuidade ao 

trabalho dos orientalistas Zotenberg (2006) e de MacDonald (1922), classificou todos 

esses manuscritos, juntamente com o “Arabic 6299” (India Office Library, século XIX), 

transcrito do manuscrito de Russel, como pertencentes ao ramo sírio das Mil e uma 

noites, ramo que, segundo estudioso, preserva melhor as características do que seria a 

matriz mais antiga perdida do livro. 

                                                                                                                                               
mongóis. Embora normalmente se considere esse período como de enorme decadência, inclusive na área 

das letras, a historiografia contemporânea tem tentado rever esse preconceito. 
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 Em relação à composição, o manuscrito considerado, até o momento, o mais 

antigo das Mil e uma noites (o “Arabe 3609-3611”), além de ser introduzido pela 

história de Šahrazād (o prólogo-moldura), possui mais nove histórias principais, que se 

apresentam na seguinte ordem: “O mercador e o gênio”, “O pescador e o gênio”, “O 

carregador e as três jovens de Bagdá”, “As três maçãs”, “O corcunda e o rei da China”, 

“Nūr ad-Dīn 
c
Alī Bin-Bakkār e Šams an-Nahār”, “Anīs al-Jalīs e Nūr ad-Dīn 

c
Alī Bin-

Ḥāqān”, “Jullanār, a marítima, e seu filho Badr” e a incompleta “Qamar az-Zamān e 

Budūr”, nessas nove histórias estão encaixadas mais 25 narrativas, totalizando, portanto, 

35 histórias. Além de ser o mais antigo, o “Arabe 3609-3611” é também considerado o 

melhor dos manuscritos. De acordo com Chraïbi, sua  

concepção é extremamente elaborada [...] com uma mistura  

surpreendentemente densa e, ao mesmo tempo, controlada de diversos 

temas e de diversas técnicas de narração [...] que quase o aproxima do 

Kitāb alhikāyāt al
c
ajība [Livro das histórias espantosas], mas que 

também o afasta, devido a um notável prólogo-moldura, fazendo-o 

remontar, apenas pela presença de Šahrāzād e de Šāhriyār, às antigas 

Hazār afsāna. (2008, p.57) 

 

Além da diversidade da técnica narrativa, caracterizada, sobretudo, pelo encaixe 

sucessivo de uma história na outra a partir do prólogo-moldura, destaca-se também que 

o manuscrito é constituído por uma rica linguagem, que mistura o árabe clássico aos 

usos popular e dialetal. E, em relação às suas narrativas, “os vestígios incontestáveis do 

passado”, que remetem às antigas Hazār afsāna, conforme sugere Chraïbi, estão 

presentes no prólogo-moldura, cujo enredo e personagens são muito semelhantes aos 

registrados por an-Nadīm, no século X.  

 No “Arabe 3609-3611”, após o prólogo-moldura, há uma sucessão de histórias 

que trazem referências a fatos e a personagens históricos, hábitos, tradições e crenças do 

mundo árabo-islâmico. A primeira história narrada pela heroína Šahrazād, por exemplo, 

remete diretamente a essa tradição, pois “O mercador e o gênio” nada mais é do que 

uma imitação de uma narrativa [ḥadiṯ] atribuída ao profeta Muḥammad
8
. A segunda 

história, “O pescador e o gênio”, é introduzida pela autoridade de Salomão, figura 

lendária da tradição árabo-islâmica (e também da judaico-cristã), que subjuga os gênios 

ímpios, encerrando-os em vasos de cobre selados com seu sinete. “O carregador e as 

três jovens de Bagdá”, “As três maçãs”, “Nūr ad-Dīn 
c
Alī Bin-Bakkār e Šams an-

Nahār” e “Anīs al-Jalīs e Nūr ad-Dīn 
c
Alī Bin-Ḥāqān”, respectivamente, a terceira, a 

                                                 
8
 Cf. Tradução de Jarouche desse ḥadiṯ não canônico em Livro das mil e uma noites, 2005ª. 
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quarta, a sexta e a sétimas histórias, começam e terminam em Bagdá sob a autoridade 

bem estabelecida do lendário califa abássida califa Hārūn ar-Rašīd, acompanhado de seu 

célebre vizir Ja
c
far, o barmécida. Em “Os irmãos Nūr ad-Dīn e Šams ad-Dīn”, narrativa 

encaixada na quarta história do manuscrito “Arabe 3609-36011”, como bem observa 

Jarouche (2005a), é possível entrever os efeitos do advento da invasão mongol em 

Bagdá na fala de uma personagem, na septuagésima segunda noite: “Por Deus que sairei 

sem rumo pelo mundo, nem que eu vá para Bagdá”, e, mais adiante, recebe o conselho: 

“Não faça isso, meu filho. O país está em ruínas, e eu temo por você” (Livro das mil e 

uma noites, 2005a, p.215-216). Tais referências dão indícios de que Bagdá estava 

destruída, e, nessa condição, pôde ter se tornado por algum tempo um local perigoso; 

historicamente, no período de elaboração do livro, o advento mais devastador ocorrido 

nessa cidade, capital do califado abássida, foi a invasão dos mongóis chefiados por 

Hulagu, ainda que desde pelo menos o século anterior ela tenha sido assolada por várias 

catástrofes. 

 As marcas de estruturação paradigmática, isto é, o tempo, o lugar, as 

personagens, em meio à cultura árabe medieval, acompanhadas de uma temática 

recorrente, a da justiça ou, mais exatamente, da justiça incerta dos poderosos desse 

mundo, conferem, à quase totalidade dos contos desse manuscrito, unidade e coesão 

(Chraïbi, 2008). Essa temática decorre do prólogo-moldura, no qual a personagem de 

um rei, Šāhriyār, para punir uma esposa adúltera, condena, injustamente, à morte todas 

as mulheres com quem ele se casará, no dia seguinte à noite de núpcias. Nas narrativas 

seguintes ao prólogo-moldura, diversas personagens, como gênios, esposas adúlteras, 

algumas delas feiticeiras, vizires, reis, xeiques e outros irão, também, assumir esse papel 

cumprido, mais dramaticamente, pelo rei Šāhriyār. 

 Seguindo a classificação proposta por Mahdi, além do ramo sírio, há também os 

manuscritos do ramo egípcio, produzidos nessa região. O mais antigo deles remonta ao 

século XVII e.c./ XI H., e, como assinala Jarouche (2005b), sofreram, de modo mais 

visível, a intervenção de copistas, apresentando, assim, em numerosas passagens, 

discrepâncias entre si. Os dois melhores manuscritos do ramo egípcio antigo são o 

“Arabe 3615”, da Biblioteca Nacional de Paris – pertencente ao final do século XVII 

e.c./ XI H. ou ao início do século do XVIII e. c./ XII H. – e o “Gayangos 49”, da Real 

Academia de la Historia, em Madri. O “Arabe 3615” contém a versão mais arcaica de 

“Sindbād, o marujo” e “Os dez vizires”, que também consta da edição de Breslau das 

Mil e uma noites. O “Gayangos 49” modernizou sua linguagem e inseriu expressões 
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picantes ao longo do texto. O “Bodl. Or. 550” e sua continuação o “Bodl. Or. 551”, da 

Bodleian Library, de Oxford, pertencem a um conjunto que se estende até o número 

556; todo esse conjunto, datado da segunda metade do século XVIII d.C./ XII H., 

pertenceu, inicialmente, ao orientalista e viajante Edward W. Montagu. O primeiro 

tomo, o “Bodl. Or. 550”, possui um texto bastante lacunar e falhas na numeração das 

noites: chega a noventa e uma noites, embora seu corpus corresponda, grosso modo, às 

cento e setenta primeiras noites dos manuscritos do ramo sírio.  O “Bodl. Or. 551” 

estende-se da 92ª noite à 166ª e é integralmente ocupado pela história de “Qamar az-

Zamān e Budūr”, a mais antiga e completa versão árabe, de acordo com a avaliação de 

Mahdi.  

 Nessa diversidade de manuscritos, os quais se diferenciam no tempo, no espaço, 

no número e na divisão das noites, na linguagem e nas histórias, há um núcleo fundador 

(Chraïbi, 2008). 

Tal como circula hoje, o núcleo fundador se constitui do conjunto de histórias 

que são encontradas na maior parte dos manuscritos, e que correspondem às dez 

primeiras histórias do manuscrito sírio
9
 e todas as narrativas nelas encaixadas, bem 

como a história do “Terceiro xeique”, presente apenas no chamado ramo egípcio do 

livro, e “Ni
c
ma e Nu

c
m”, inserida na história completa de “Qamar az-Zamān e Budūr”, 

totalizando 37 histórias. Os projetos que se apresentam nesse núcleo, conforme sugere 

Chraïbi (2008), são geralmente projetos de conservação, em que menos se busca 

melhorar uma situação inicial do que evitar que ela se degrade ainda mais. O tema 

maior é aquele de uma justiça pervertida, que deve ser restabelecida, e, em termos de 

estrutura, segue a técnica do duplo encaixe, ou seja, as narrativas são encaixadas na 

história de Šahrazād (todas as histórias são narradas por ela), mas também se encaixam, 

por sua vez, em outras histórias que servem, quase sempre, para resgatar vidas. No que 

concerne ao presente estudo, vale registrar que a intervenção do mágico e do 

sobrenatural nas narrativas pertencentes ao manuscrito “Arabe 3609-3611”, que servem 

como base maior para este trabalho, ocorre em 17 do total de 35 histórias desse texto e, 

em relação ao núcleo fundador, em 18 de suas 37 histórias. Estando, portanto, presentes 

em, aproximadamente, 50% das histórias do núcleo fundador das Mil e uma noites e do 

manuscrito considerado, até o momento, o melhor e o mais antigo desse livro, nota-se 

                                                 
9
  O “prólogo-moldura” (a história de Šahrazād), “O mercador e o gênio”, “O pescador e o gênio”, “O 

carregador e as três jovens de Bagdá”, “As três maçãs”, “O corcunda e o rei da China”, “Nūr ad-Dīn 
c
Alī 

Bin-Bakkār e Šams an-Nahār”, “Anīs al-Jalīs e Nūr ad-Dīn 
c
Alī Bin-Ḥāqān”, “Jullanār, a marítima, e seu 

filho Badr” e a incompleta “O rei Qamar az-Zamān e seus filhos Amjad e As
c
ad”. 
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que os elementos mágicos e sobrenaturais desempenham um papel determinante nesse 

conjunto de textos. Ademais, os elementos mágicos e sobrenaturais são componentes 

que, entre outros, caracterizam um gênero que passou a ser cultivado entre os árabes a 

partir de meados do século VIII: a ḫurāfa, gênero que, como se verá a seguir, é base 

para a constituição das Mil e uma noites.  

1.2. Sobre o gênero ḫurāfa 

1.2.1 A ḫurāfa em Al-fihrist  

Na obra Al-fihrist [Catálogo], o livreiro de Bagdá ’Abū-al-Faraj Muḥammad 

Ibn-Isḥāq an-Nadīm (m. 995 e.c. / 385 H.)  compendiou livros de vários povos sobre 

diversas áreas do conhecimento – como gramática, caligrafia, história, poesia, 

matemática, astronomia, medicina, filosofia, fábula, feitiçaria, talismãs, entre outras –, 

tal como sugeriu em sua introdução: “Este é um catálogo de livros de todos os povos, de 

árabes e não árabes, existentes em língua árabe, [bem como] de seus resumos, 

[versando] sobre as ordens dos saberes, as notícias de seus criadores e as categorias de 

seus compositores [...]” (1871, p.4). Nesse compêndio de saberes, além de registrar o 

resumo do prólogo-moldura do livro persa Hazār afsāna, com o qual as Mil e uma 

noites compartilham alguns elementos comuns, an-Nadīm também delineia uma noção 

chave: a ḫurāfa [fábula]. Gênero bastante disseminado na cultura da época, conforme é 

possível observar no trecho a seguir, as ḫurāfāt [fábulas] estão entre os livros 

compendiados na primeira seção do oitavo capítulo de Al-fihrist de an-Nadīm: 

[...] Quem primeiro compôs as ḫurāfāt, e colocou-as em livros, e 

depositou-os em bibliotecas, e colocou uma parte disso na linguagem 

de animais foram, primeiramente, os persas; a seguir, aprofundaram-

se nisso os reis arsácidas (mulūk aššġānīah)
10

, terceira dinastia dos 

reis persas; depois, isso se ampliou e se difundiu na época dos reis 

sassânidas (mulūk assāssānīah). Os árabes passaram-nas para sua 

língua, então, os eloquentes e disertos delas se apropriaram, poliram-

nas, ornamentaram-nas e compuseram [obras] de sentido semelhante. 

O primeiro livro elaborado com tal sentido é o livro Hazār afsān[a], 

que significa Mil ḫurāfa. O motivo disso foi que um de seus reis [dos 

persas], quando se casava com uma mulher e passava com ela a noite, 

matava-a no dia seguinte. Então, ele se casou com uma concubina 

(jārīa) filha de rei que tinha inteligência e sabedoria, ela se chamava 

Šahrāzād. Logo que ficou com ele, ela começou a contar ḫurāfāt 

(tuḫarrifuhu), e entoava a narrativa (ḥadīṯ) até o expirar da noite, o 

                                                 
10

 Depois dos aquemênidas (546 a.e.c. a 330 a.e.c.), segue na Pérsia a dinastia arsácida (249 a.e.c. a 226 

e.c.), fundada pelo nobre parta Ársaces, e, depois, a dinastia sassânida (226 – 632 e. c.). A conquista 

muçulmana na Pérsia teve início em 632, no primeiro ano do reinado de Izdegerdes III (624 – 651), 

último rei do império sassânida, filho de Šahrīar e neto de Kosroes II (590 – 628). 
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que motivava o rei a preservá-la e a indagá-la na noite seguinte sobre 

a continuação da narrativa (ḥadīṯ), até que se completaram mil noites 

[...] O rei tinha uma aia chamada Dīnārzād, que a apoiava em sua 

artimanha. [...] E o correto, se Deus quiser, é que o primeiro a passar a 

noite em tertúlia noturna (samar) é Alexandre [Magno]. Ele tinha um 

grupo que o divertia e lhe contava ḫurāfāt (yuḫarrifūnahu), e não 

queria com isso o prazer, mas sim a proteção e a vigília. Depois dele, 

os reis utilizaram com essa finalidade o livro Hazār afsān[a], 

composto de mil noites e menos de duzentos samar porque um único 

samar pode ser narrado em várias noites. Eu já vi cópias completas 

dele e, na verdade, é um livro fraco, de narrativa (ḥadīṯ) fria [...] ’Abū 
c
Abd-Allāh Muḥammad Bin-

c
Abdūs al-Jahšiyārī, autor do Livro dos 

vizires começou a escrever um livro com mil samar dentre os quais os 

asmār dos árabes, dos persas, dos gregos e de outros [...] e dos livros 

compostos sobre asmār e ḫurāfāt escolheu o que lhe agradou
11

 [...] 

Antes disso, quem elaborava asmār e ḫurāfāt na linguagem dos seres 

humanos, das aves e das feras era o grupo de 
c
Abd-Allāh Bin 

Almuqaffa
c
, Sahl Bin-Hārūn e 

c
Alī Bin-Dāwūd, escriba de Zubayda

12
 

[...] Existem divergências em relação ao livro Kalīla e Dimna; diz-se 

que foi elaborado pelos indianos, e a notícia disso provém do [próprio] 

livro; diz-se que foi elaborado pelos reis arsácidas e os indianos o 

atribuíram para si; diz-se que foi elaborado pelos persas e os indianos 

o atribuíram para si; e um grupo disse que quem elaborou [diversas] 

partes foi o sábio Buzurjumihr
13

; mas Deus sabe mais.  O livro do 

sábio Sindbād [possui] duas transcrições, uma grande e uma pequena, 

e há também divergências iguais às do livro Kalīla e Dimna, [mas] o 

mais provável e próximo da verdade é que os indianos o compuseram 

(1871, p.304-305).   

 

Nesse significativo trecho de Al-fihrist, an-Nadīm registra, primeiramente, algumas 

informações sobre o gênero e seu percurso nas letras árabes até o século X e.c. 

Elaboradas, gravadas em livros e guardadas em bibliotecas pelos persas, ampliadas e 

difundidas nas dinastias dos arsácidas e dos sassânidas, as ḫurāfāt aparecem, no texto 

do livreiro, como um gênero disseminado na Pérsia e, posteriormente, cultivado pelos 

árabes. Essa disseminação entre os árabes ocorre, conforme assinala o livreiro, por meio 

de um processo que envolve traduções e, depois, apropriação do gênero.  

                                                 
11

 Não há vestígio das fábulas reunidas por ’Abū 
c
Abd-Allāh Muḥammad Bin-

c
Abdūs al-Jahšiyārī (m. 942 

e. c. / 331 H.), mas chegou aos dias de hoje um longo trecho de seu Livro dos vizires, que, em alguns 

manuscritos, é chamado Livro dos vizires e dos escribas. (Jarouche, 2005b, p. 17). 
12 c

Abd-Allāh Ibn-al-Muqaffa
c
 (m. 757 e. c./ 140 H.) era persa, nasceu  na aldeia de Gūr, atual 

Fayrūzabād. Antes de sua conversão ao islamismo,  o autor persa era chamado Rūzbīh (“feliz e bem 

aventurado em todos os seus dias”); ocupou a função de escriba nos califados omíada e abássida e, 

segundo a tradição, Ibn-al-Muqaffa
c
 adaptou ao árabe a versão persa do livro de Kalīla e Dimna. De 

origem persa, Sahl Bin Hārūn (m. 830 e. c / 215 H.) foi um escriba renomado dos califados de Hārūn ar-

Rašīd (m. 809 e.c.) e de al-Mā’mūm (786-833), foi autor de obras epistolares, gênero que conheceu um 

grande sucesso na literatura árabe, bem como do fabulário chamado Livro do tigre e do raposo.  Do 

escriba 
c
Alī Bin-Dāwūd (séc. IX e. c./ III H.) chegaram apenas os títulos de suas obras, como o Livro da 

mulher livre e da escrava e o Livro dos elegantes; Zubayda (m. 831 e. c. / 216 H.) foi esposa do califa 

abássida Hārūn ar-Rašīd. Cf. Jarouche 2005a, p. XVII-XLIV.     
13

 Vizir do rei sassânida Kosroes. Jarouche, 2005b., p.17. 
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A fim de melhor compreender esse trecho de Al-fihrist que menciona um conjunto 

de livros que contém as ḫurāfāt, as duas subseções seguintes versam sobre alguns dos 

fabulários mencionados pelo livreiro. Em seguida, será abordado o samar que, como se 

verá, é um gênero diferente da ḫurāfa pelo fato de vincular-se, sobretudo, à oralidade.    

 

1.2.2 Fabulários antigos 

 

 Em relação aos livros que contém ḫurāfāt, destaca-se na citação de an-Nadīm o 

fabulário perdido dos sassânidas, o Hazār afsāna. Esse primeiro livro do gênero 

registrado pelo livreiro foi, provavelmente, vertido do pálavi
14

 ao árabe em meados do 

século VIII e.c, como já mencionado em seção anterior. O que se sabe desse fabulário é 

somente o resumo de sua primeira história, o prólogo-moldura, que encena o motivo 

pelo qual são narradas todas as fábulas desse livro. Analogamente ao livro das Mil e 

uma noites, no prólogo-moldura de Hazār afsāna, como atesta o resumo de An-Nadīm, 

há uma personagem inteligente e sábia chamada Šahrāzād que, ao contrário das outras 

mulheres com as quais o rei persa se casara, consegue manter-se viva graças ao ardil de 

contar-lhe histórias durante a noite e interrompê-las ao raiar do dia, mantendo acesa a 

curiosidade do rei, que a preserva para ouvir, na noite seguinte, a continuação da 

narrativa. A personagem Dīnārzād, de Hazār afsāna, cumpre a função de auxiliar a 

protagonista em sua artimanha, também como ocorre no livro das Mil e uma noites. 

Como foi dito na seção anterior, embora, até o momento, nada se conheça a respeito dos 

títulos, do número e do conteúdo das fábulas narradas pela Šahrāzād de Hazār afsāna, 

esse fabulário persa é considerado uma das fontes do livro das Mil e uma noites, 

justamente pela semelhança de enredo do prólogo-moldura dessas duas obras. 

 O livro de Kalīla e Dimna é um fabulário político, cujas narrativas, 

originalmente, pertenciam ao Pañcatantra [Cinco tratados] – coletânea de fábulas da 

Índia antiga – e à epopeia indiana Mahabharata. No século VI e.c., foi vertida do 

sânscrito ao pálavi e, em meados do século VIII, o escriba persa Ibn-al-Muqaffa
c
 

adaptou ao árabe a versão pálavi da referida obra. A (re)elaboração árabe de Kalīla e 

Dimna tornou-se, ao longo do tempo, a  única preservada, sendo a principal fonte de 

difusão da obra, de forma que todas as traduções espalhadas pelo mundo foram feitas do 

árabe ou a partir de alguma tradução cuja origem era o árabe (Jarouche, 2005a, p. 

                                                 
14

 Também chamado persa médio. Foi falado na Pérsia, atual Irã, durante o período da dinastia Sassânida 

até o século IX. 
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XVII). Algumas poucas fábulas dessa coletânea foram incorporadas a determinadas 

versões das Mil e uma noites (Marzolph et al.  et al., 2004, p.615).  

 A origem indiana do Livro do sábio Sindbād
15

, como an-Nadīm e a crítica 

tradicional sugerem, vem sendo refutada por novos argumentos em favor da origem 

persa, pois o livro teria sido elaborado em pálavi antes do século VIII e.c. (Marzolph et 

al., 2004, p.703). A versão mais antiga e preservada do livro está em siríaco e data do 

século XI; a versão persa mais antiga é a de Muḥammad Zāher as-Samarqandi, datada 

de, aproximadamente, 1160. A versão árabe mais antiga e preservada, autônoma, que 

não faz parte das Mil e uma noites, é de 1533; há, também, uma versão árabe desse livro 

que foi incorporada à obra Cento e uma noites
16

, sob o título de “Os sete vizires”; outra 

versão foi inserida ao ramo egípcio tardio do livro das Mil e uma noites
17

, com o título 

de “Astúcias e malícias das mulheres”. Somente duas narrativas do Livro do sábio 

Sindbād, “O marido ciumento e o papagaio” e “O filho do rei e a ogra”, foram 

incorporadas ao ramo sírio do livro das Mil e uma noites e estão encaixadas na história 

do “Rei Yūnān e o médico Dūbān”. No Livro do sábio Sindbād, cujo prólogo-moldura 

relata o motivo pelo qual o rei pretende matar seu próprio filho, todas as histórias 

exemplares narradas pelos vizires visam, de um lado, dissuadir o rei de executar o seu 

filho e de confiar nas mulheres, por outro, todas as histórias exemplares narradas por 

uma das concubinas do soberano visam convencê-lo do contrário, isto é, persuadi-lo a 

confiar nas mulheres e a executar o seu filho. Nota-se, então, que o prólogo-moldura do 

Livro do sábio Sindbād, tal como no livro das Mil e uma noites, envolve os motivos da 

mulher infiel e da narrativa como instrumento de preservação da vida.  

  Assim, Hazār afsāna, Kalīla e Dimna e o Livro do sábio Sindbād, como 

assinala o livreiro, pertencem ao gênero ḫurāfa, e, enquanto tal, apresentam 

determinadas características comuns. Em primeiro lugar, em relação à estrutura, são 

compostas por um prólogo-moldura do qual partem diferentes histórias; e, em segundo, 

em relação às narrativas, o Livro do sábio Sindbād e Kalīla e Dimna mostram que são 

                                                 
15

  O marinheiro Sindbād e o Livro do sábio Sindbād são obras diferentes cujos protagonistas, por 

coincidência, apresentam o mesmo nome. 
16

 Possível variação das Mil e uma noites, as Cento e uma noites foram elaboradas no norte da África, e 

todos os manuscritos, datados do século XIX, apresentam a caligrafia cúfica, típica do Ocidente árabe; 

nada se sabe a respeito de suas origens. O livro possui um prólogo-moldura que apresenta, tal como nas 

Mil e uma noites, o motivo do adultério, o ciclo de casamentos e execuções e as personagens de Šahrāzād 

e Dīnarzād. Em relação às histórias em comum com as Mil e uma noites, destacam-se, além de “Os sete 

vizires” (Livro do sábio Sindbāḏ), “O cavalo de Ébano”, “As três maçãs”, “Hasan de Basra”, entre outras. 

Para maiores detalhes, cf. Jarouche, 2001; Marzolph et al., 2004, p. 594-595.  
17

 Presente na edição de Būlāq e segunda edição de Calcutá. Cf. Marzolph et al., 2004, p. 703. 
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histórias-exemplares, das quais as personagens, humanas ou animais 

antropomorfizados, lançam mão para provarem algo, trazendo lições de sabedoria. A 

história-exemplar baseia-se num sistema de metáforas e analogias que espelham 

determinado contexto de enunciação, e quem a conta visa mover seu ouvinte a praticar 

uma ação, ou demovê-lo de praticá-la, pois, a inobservância do que se propõe resulta em 

prejuízo: “se você agir assim, ou se você não agir assim, irá suceder-lhe o mesmo que 

sucedeu a fulano” (Jarouche, 2005a, p.22). É, então, provável que o protótipo das Mil e 

uma noites, ou seja, Hazār afsāna, também encerrasse algo similar, mantendo as 

características tradicionais do gênero: um conjunto de narrativas que veiculavam lições 

de sabedoria, com histórias-exemplares protagonizadas por humanos e animais 

antropomorfizados, encaixadas umas nas outras a partir do prólogo-moldura.  

 

1.2.3 A apropriação do gênero pelos árabes 

 A tradução de obras com ḫurāfāt a partir do persa, como Hazār afsāna, Kalīla e 

Dimna e o Livro do sábio Sindbād, contribuiu não somente para o desenvolvimento 

desse gênero, mas, também, para a prosa árabe, afinal, como assinala Miquel (1969, 

p.60), a prosa literária árabe encontrou seus primeiros modelos no estrangeiro e seus 

primeiros autores fora dos membros das grandes tribos que emigraram da Península 

Arábica. Assim, pode-se dizer que tais traduções remetem, num primeiro momento, a 

esse processo de recepção de um modelo estrangeiro, de um novo gênero literário que 

comporta “a linguagem dos seres humanos, das aves e das feras”, e, numa fase seguinte, 

a uma transformação criadora do modelo emprestado, conforme registrou o próprio an-

Nadīm: “Os árabes passaram-nas para sua língua, então, os eloquentes e disertos delas 

se apropriaram, poliram-nas, ornamentaram-nas e compuseram [obras] de sentido 

semelhante”.  

 Um dos primeiros textos da prosa árabe, a adaptação do livro de Kalīla e Dimna 

pelo persa Ibn-Almuqaffa
c
, por exemplo, foi ao longo do tempo disseminada nos 

círculos letrados e despertou tanto a louvação, sendo tomada como uma espécie de 

“maravilha do tempo”, como assinalou Jarouche (2005a, p. XXXVIII), como também 

críticas, menosprezo e, o mais interessante, despertou o desejo de suplantá-la. No século 

seguinte à tradução de Kalīla e Dimna, na Bagdá do século IX, o escriba persa Sahl Bin 

Hārūn (m. 830 e. c / 215 H.), citado por an-Nadīm, elaborou o Livro do tigre e do 

raposo, um fabulário político produzido como reação ao livro de Ibn-al-Muqaffa
c 

. 



33 
 

Diferentemente da obra que lhe serviu de modelo, Sahl Bin-Hārūn elaborou uma 

narrativa planiforme, sem a tradicional e complexa estrutura de histórias que se 

encaixam sucessivamente umas nas outras, e realçou o tom islâmico da linguagem, 

introduzindo versos de poetas caros à tradição árabe, bem como máximas e provérbios 

oriundos dessa mesma tradição (Jarouche, 2010). Com o desígnio de superar e substituir 

o livro de Kalīla e Dimna, Sahl Bin-Hārūn operou uma modificação na estrutura e no 

teor da linguagem, polindo, ornamentando o texto conforme os valores estético-

culturais árabo-islâmicos, mas manteve certos elementos tradicionais das ḫurāfāt 

oriundas da tradição indo-persa:  a composição sapiencial, visando a instrução e o lustro 

de quem lê, e, sobretudo, os animais antropomorfizados à frente da cena, uma 

particularidade do gênero.  

Tradicionalmente, as ḫurāfāt se constituem, conforme registra an-Nadīm, pela 

“linguagem dos seres humanos, das aves e das feras”, o que remete diretamente o 

gênero ao que é fora do comum. Esse caráter extraordinário pode ser explorado de 

modo a ir além da atribuição de fala a criaturas que não são dotadas de palavra, como 

ocorre com os modelos persas.  

É nesse sentido que as Mil e uma noites também se inscrevem entre as ḫurāfāt. 

Se, inicialmente, as ḫurāfāt de Hazār afsāna se distinguiam pela “linguagem dos seres 

humanos, das aves e das feras”, as ḫurāfāt das Mil e uma noites se diferenciam por dar a 

voz a seres míticos e sobrenaturais. Os animais antropomorfizados, por exemplo, estão 

presentes em apenas duas (“O burro, o boi, o mercador e sua esposa” e “O mercador e o 

papagaio”) das 35 histórias do manuscrito mais antigo das Mil e uma noites; por outro 

lado, seres extraordinários, como gênios, ogros, pássaros rūḫḫ e homens 

metamorfoseados em animais participam de 14 narrativas.  

 Da mesma maneira, se as tradicionais ḫurāfāt de origem indo-persa se 

caracterizam pela história-exemplar, valorizando a transmissão de experiências por 

meio de uma narrativa de cunho didático-moralizante, as ḫurāfāt das Mil e uma noites, 

visivelmente, afastam-se desse modelo. Na obra árabe, embora apareça esse tipo 

tradicional de composição, a força maior da narrativa recai sobre a experiência de se 

ouvir uma história espantosa e estranha [
c
ajīb wa ġarīb / عجيب وغريب]; assim, se a 

personagem visa mover seu ouvinte a praticar uma ação, ou demovê-lo de praticá-la, ela 

oferece uma história espantosa. A principal narradora das Mil e uma noites, Šahrāzād, é 

quem primeiro lança mão de uma história surpreendente como meio de persuasão: para 

demover o rei de seu intento insano e salvar a própria vida e das demais mulheres do 
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reino, ela o entretém todas as noites com histórias repletas de seres extraordinários, 

feitiçarias, metamorfoses, traições, vinganças, crimes, ciúme, injustiças, nas quais suas 

personagens vivem no limite da frustração, da dor, da ruína. E promete, ao raiar do dia, 

sempre algo mais admirável e espantoso para a noite seguinte: “Isso não é nada perto do 

que vou contar na próxima noite, caso eu viva e caso o rei me poupe. A continuação da 

história é melhor e mais espantosa [a
c
jab] do que o relato de hoje” (1ª noite do Livro 

das mil e uma noites, 2005a, p.58; Alf layla wa- layla, 1984, p.74).  

 Logo no início do livro, aproximando-se do modelo tradicional das ḫurāfāt, a 

primeira história encaixada no prólogo-moldura é exemplar e apresenta a linguagem das 

feras. O pai de Šahrāzād, o vizir, tencionando demovê-la da ideia de se casar com 

Šāhriyār, o rei sanguinário, conta-lhe o que aconteceu às personagens da fábula “O 

burro, o boi, o mercador e a sua esposa”
18

. Porém, Šahrāzād não se mostra convencida: 

“Por Deus que não voltarei atrás. Essas histórias que você contou não me farão hesitar 

quanto à minha intenção. E, se eu quisesse, poderia contar muitas histórias semelhantes 

a essa” (Livro das mil e uma noites, 2005a, p.55). Em primeiro lugar, é possível 

perceber que tal fábula não provoca qualquer efeito, seus argumentos não são 

suficientes para persuadir a protagonista da obra. Sua presença mostra que, em algumas 

circunstâncias, as histórias-exemplares não atingem sua meta; como consequência, no 

caso das Mil e uma noites, a opção é por outras matérias narrativas e outros meios de 

persuasão
19

, conforme foi dito anteriormente. Em segundo lugar, verifica-se que, no 

discurso da principal narradora do livro (“se eu quisesse, poderia contar muitas histórias 

semelhantes a essa”), há uma resistência a esse tipo de composição que traz a 

experiência alheia como forma de aprendizado
20

. Resistência esta que se pode notar na 

coletânea como um todo: as histórias-exemplares, tal como se verifica nas tradicionais 

ḫurāfāt, não possuem um número muito expressivo no livro das Mil e uma noites. De 

acordo com a classificação dos contos proposta por Chraïbi, a fábula “O burro, o boi, o 

mercador e a sua esposa”, narrada pelo vizir, faz parte do pequeno grupo de seis 

histórias-exemplares do livro
21

, das quais cinco pertencem ao núcleo fundador e estão 

localizadas logo no início da obra. Além dessa história narrada pelo vizir, pai de 

                                                 
18

 Na verdade, essa fábula se compõe de dois episódios independentes que foram habilmente reunidos no 

livro árabe. O primeiro episódio concerne ao burro e ao boi: o burro, depois de aconselhar o boi a mudar 

sua conduta, encontra-se em difícil situação, mas, graças a um novo estratagema, ele reencontra a 

tranquilidade.  O segundo diz respeito ao marido que conhece a linguagem dos animais e sua esposa 

curiosa. Ambas as fábulas pertencem à tradição indiana. Cf. Marzolph et al., 2004, p.603.  
19

 Cf. Chraïbi, 2008, p.96. 
20

 Cf. Jarouche, 2005b, p. 26-27. 
21

 Cf. Chraïbi, 2008, p.105. 
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Šahrāzād, “O mercador e o papagaio” e “O invejoso e o invejado” também não 

convencem seu ouvinte, ao passo que as histórias-exemplares “O rei Yūnān e o médico 

Dūbān” e “O filho do rei e a ogra” atingem sua meta, porém, no caso desta última 

história-exemplar, ela funciona de modo irônico, pois provoca a morte de um inocente. 

 Além disso, verifica-se que as ḫurāfāt que compõem o livro das Mil e uma 

noites estruturam-se conforme as ḫurāfāt da tradição indo-persa, isto é, por meio de um 

prólogo-moldura do qual partem as narrativas encaixadas, porém, diferenciam-se delas 

não apenas pela valorização de seu aspecto espantoso e estranho, mas, também, por se 

configurarem como moeda de troca. Não é surpreendente que as Mil e uma noites, 

engendradas em um contexto no qual, além de trocas de mercadorias, havia também um 

importante intercâmbio de saberes, tenham nas histórias espantosas e estranhas o valor 

necessário para se obter a graça de uma vida. Šahrāzād e várias de suas personagens têm 

suas vidas suspensas pelo fio das histórias que tecem, de modo que se consagra no livro 

o ato de narrar; nesse sentido, o príncipe, o mercador, o gênio, o vizir, o pescador, o rei, 

o médico, o dervixe, enfim, as mais variadas personagens das Mil e uma noites 

entregam-se ao ato de narrar em troca da graça da vida de alguém ou de si mesmo. Tal 

inovação se explicita na primeira história contada por Šahrāzād, “O mercador e o 

gênio”, quando o primeiro dos três xeiques que participam da narrativa propõe ao gênio 

a troca de uma história espantosa por um terço da vida do mercador:  

Ó demônio, ó coroa do rei dos gênios, se eu lhe contar minha 

história e minha notícia em relação a esta gazela, e se você julgar tais 

sucessos espantosos e estranhos [
c
ajīb wa ġarīb / عجيب وغريب] ainda 

mais espantosos [a
c
jab / اعجب] do que sua história com esse 

mercador, você me concederá um terço do crime por ele cometido e 

da culpa em que incorreu? (Livro das mil e uma noites, 2005a, p.62). 

 

De acordo com Chraïbi (2008), a utilização das histórias como moeda de troca é uma 

inovação em relação às tradições indianas, assim como é também uma novidade o fato 

de se explorar, essencialmente, nas histórias seu aspecto espantoso e estranho como 

qualidades fundamentais. Para Chraïbi, essa diferenciação no plano narrativo está 

relacionada às crenças diferentes que orientam esses povos. A repetição das histórias-

exemplares, de caráter didático-argumentativo, utilizada com o objetivo de salvar vidas 

nas tradicionais ḫurāfāt indianas, manifesta um sistema de crenças em transformações 

progressivas fundadas na aprendizagem, em que sempre há, de uma vida a outra, a 

possibilidade de melhora pela metempsicose. Já o modelo de crenças dos judeus, 

cristãos e muçulmanos se baseia em outro sistema, baseado em uma troca definitiva, no 
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qual as ações estranhas que se contam a um demônio
22

, como as boas ações que se 

entregam a Deus, permitem, naturalmente, salvar uma vida, ou condená-la, de modo 

definitivo, pois nenhum retorno à vida terrena é possível
23

.  

 

1.2.4 O samar 

 Além da ḫurāfa, outro termo citado com frequência por an-Nadīm é o samar, e 

seu plural asmār. Diferente da ḫurāfa, o samar não corresponde exatamente a um a um 

tipo de conteúdo ficcional, ele é um gênero de texto que se distingue, sobretudo, pela 

sua temporalidade: o período noturno. Ibn-Manzūr (m. 1311 e.c. / 712 H.), em seu 

dicionário Lisān al-
c
arab atribui ao samar (à entrada s.m.r) uma única definição: o 

“ḥadīṯ bi-l-layl”, ou seja, a narrativa, a conversação, o relato durante a noite, sem, 

portanto, especificar o conteúdo desse colóquio (Ibn-Manzūr apud Chraïbi, 2008, p.40). 

Assim, qualquer diálogo de caráter erudito ou filosófico no período noturno é samar
24

, 

como também o é a narrativa noturna de fábulas; em suma, o samar é um gênero que, 

na origem, vincula-se à oralidade, pois é veiculado pelas conversações, pelos colóquios, 

cuja matéria, ficcional ou não, entretém as pessoas no período noturno. Bastante 

difundidos ao longo do tempo e entre diferentes povos, assim como as ḫurāfāt, os 

asmār, conforme registrou an-Nadīm, auxiliaram o ilustre Alexandre Magno a manter-

se em vigília, como também foram matéria para as obras de
 c

Abd-Allāh Ibn-al-

Muqaffa
c
, Sahl Bin-Hārūn, 

c
Alī Bin-Dāwūd e de ’Abū-

c
Abd-Allāh Muḥammad Bin-

c
Abdūs al-Jahšiyārī, que escolheu “mil  samar dentre os quais os asmār dos árabes, dos 

persas, dos gregos e de outros”.  

 Os asmār também foram matéria para o livro Hazār afsāna, obra que, tal como 

as Mil e uma noites, se constitui de histórias narradas no período noturno. De acordo 

com an-Nadīm, em Hazār afsāna, os asmār somavam menos de duzentos e eram 

distribuídos ao longo de mil noites, “porque um único samar pode ser narrado em várias 

noites”. É claro que, para a Šahrāzād de Hazār afsāna realizar seu estratagema, era 

necessário que uma história durasse mais de uma noite, mas, além dessa constatação 

óbvia, é interessante notar que o número mil, nesse contexto, não parece ser hiperbólico, 

como comumente se sugere ao título das posteriores Mil e uma noites. Além do fato de 

                                                 
22

 O termo “demônio” aqui se refere aos gênios, seres sobrenaturais da tradição islâmica que serão 

estudados no último capítulo deste trabalho. 
23

 Cf. Chraïbi, 2008, p.89. 
24

 Cf. Chraïbi, 2008, p.40. 
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Hazār afsāna, cujo título significa Mil fábulas, possuir mil noites e menos de duzentos 

asmār, há também a menção de an-Nadīm ao erudito ’Abū-
c
Abd-Allāh Muḥammad 

Bin-
c
Abdūs al-Jahšiyārī, que pretendeu reunir mil samar. Portanto, diante do 

testemunho do livreiro, o número mil parece, efetivamente, real, seja de histórias ou de 

noites, sinalizando certa tendência de imitar e superar o modelo de Hazār afsāna, como 

é o caso de ’Abū-
c
Abd-Allāh Muḥammad Bin-

c
Abdūs al-Jahšiyārī, que não intentou mil 

noites, mas, de fato, mil histórias, ou melhor, mil asmār. Assim, é possível pensar que, 

na origem, o tamanho dos protótipos das Mil e uma noites era substancial, de modo que 

a existência de mil noites poderia ser uma dimensão aceita
25

. Sob esse aspecto, o título 

da obra árabe, que acrescenta ainda mais uma noite às consagradas 1000, é ainda mais 

belo, pois, conforme notou Jorge Luís Borges, sempre se pode ir além. 

 Considerando a hipótese de que se trata de um fenômeno mais geral, ligado ao 

processo de criação (Chraïbi, 2008), e não à tese de que as Mil e uma noites jamais 

tiveram realmente em seu conteúdo o número exato de noites, mas somente um grande 

número (Mahdi, 1994), torna-se compreensível a tentativa de fazer o número de noites 

atingir o montante de seu título, acrescentando novos asmār, reduzindo ou ampliando 

certas ḫurāfāt, enfim, modificando o conteúdo original da coletânea, como se verifica 

não somente no mundo árabe, com copistas que elaboraram o ramo egípcio das Mil e 

uma noites, mas também no continente europeu, com seus primeiros tradutores, a 

começar com Antoine Galland, cujo cânone será abordado em seção posterior. 

 

1.2.5 Raízes etimológicas 

 Ainda sobre o gênero ḫurāfa, é importante observar as origens do termo. 

Partindo da raiz trilítere de ḫurāfa, “fábula”, ḫ.r.f (خرف), encontram-se, em dicionários 

contemporâneos, acepções como “delirar”, “desvairar”, “caducar”
26

, e, no Lisān al-

c
arab, de Ibn-Manzūr, essa mesma entrada apresenta uma definição que remete à 

verborragia de velhos, a propósitos débeis, incoerentes, delirantes (apud Chraïbi, 2008, 

p.41). Depreende-se que, nos dicionários, a etimologia da palavra ḫurāfa, embora não 

deixe de abarcar o sentido fantasioso que caracteriza o gênero, carrega certo aspecto 

depreciativo. Arrisca-se a hipótese de que, talvez, tal etimologia traga consigo os 

vestígios conflituosos que envolvem a recepção das ḫurāfāt entre os árabes. O gênero 

                                                 
25

 Cf. Chraïbi, 2008, p.38. 
26

 Cf. Corriente; Ferrando, 2005, tomo I, p.308. 
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que, com Kalīla e Dimna, em meados do século VIII, tornou-se tão popular no novo 

centro de Bagdá, com o recente califado abássida, foi também alvo de críticas 

implacáveis nos séculos seguintes; um exemplo é o autor de Muḍāhāt amṯāl Kalīla wa 

Dimna, ’Abū-
c
Abd Allāh al-Yamanī  (séc. X), que associou o gênero aos partidários da 

velha civilização persa e, tencionando promover o patrimônio árabe, qualificou como 

“delírio” a literatura ficcional de seus adversários
27

. 

 Por outro lado, o ḥadīṯ
28

 presente na coletânea de provérbios Al-fāḫir fī-l-amṯāl, 

de al-Mufaḍḍal Bin-Salama
29

 (m. início do IX e.c./ III H.) sugere que a etimologia da 

palavra ḫurāfa vincula-se ao nome de uma personagem real que vivenciou uma história 

espantosa. Ḫurāfa
30

 teria vivido no período pré-islâmico, pertenceria à tribo saudita dos 

Banū 
c
Uḏra e, de acordo com o ḥadīṯ, ele próprio teria contado sua aventura ao profeta 

Muḥammad.  

Nesse ḥadīṯ, 
c
Aiša, esposa do profeta, pede a Muḥammad que conte a história de 

Ḫurāfa e, assim, ele narra que, certa noite, em meio a uma caminhada, Ḫurāfa topou 

com três gênios. Eles o aprisionaram e começaram a discutir se iriam perdoá-lo, matá-lo 

ou escravizá-lo. Estavam nisso quando chegou um homem que, ao tomar conhecimento 

da situação de Ḫurāfa, propôs: “Se acaso eu lhes contar uma história espantosa, vocês 

me dariam sociedade nele?” (Livro das mil e uma noites, 2005a, p.389). Então, esse 

homem contou-lhes sua própria história, que envolvia sua metamorfose em mulher e, 

depois, novamente em homem, e assim os gênios, surpreendidos com uma história tão 

espantosa (“Ó Deus poderoso! Isso é assombroso!”) lhe concederam um terço da vida 

de Ḫurāfa. Logo em seguida, passou outro homem com um pau em punho, correndo 

atrás de um boi voador.  Da mesma forma que o primeiro, ele quis saber o que estava 

ocorrendo ali e, igualmente, propôs a troca de um terço da vida de Ḫurāfa pela sua 

própria história: desde tenra idade, ele perseguia aquele quadrúpede voador porque, 

somente depois de capturá-lo, teria a mão de sua prima em casamento. Os gênios 

consideraram sua história assombrosa e também lhe concederam um terço da vida de 

Ḫurāfa. Por fim, surgiu um homem montado em uma égua e seu criado montado num 

belo cavalo. Tal como os outros, ele também ficou curioso para saber o que estava 

                                                 
27

 Para maiores detalhes sobre a confrontação ideológica em torno do gênero ḫurāfa, cf. Chraïbi, 2008, 

p.40-45. 
28

 Termo que designa a tradição profética, nesse sentido, ele é “o ḥadīṯ”. É também utilizado em sentido 

mais geral, designando narrativas, relatos, conversações, histórias. 
29

 Autor natural de Kufa, no Iraque. Observa-se que esse ḥadīṯ não foi acolhido pelas coletâneas 

canônicas de ḥadīṯ. 
30

 De acordo com Jarouche, além do ḥadīṯ presente em Al-fāḫir fī-l-amṯāl, a personagem Ḫurāfa é citada 

por mais de um autor antigo. Cf. Livro das mil e uma noites, 2005a, p. 389, nota 22. 
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acontecendo ali e, ao sabê-lo, fez a mesma proposta de trocar um terço da vida de 

Ḫurāfa por sua história espantosa. Com a permissão dos gênios, o homem contou que 

sua mãe, a égua em que estava montado, tinha relações sexuais com seu escravo, que 

era, então, o cavalo montado pelo seu criado. Conhecedora da feitiçaria, ela preparou 

um ritual mágico de plantio, colheita e moagem de grãos, realizado diante de seu criado, 

a fim de metamorfosear o filho:  

[...] ele (o criado) adormeceu e sonhou que [..] que ela lhe disse: 

“Regue!”, e ele regava; “De novo!”, e ele repetia; “Plante!”, e ele 

plantava; “Colha!”, e ele colhia; “Pise!”, e ele pisava. Depois ela 

mandou vir uma pedra de moinho, com a qual moeu aquilo e colocou 

em uma taça. Quando o criado acordou, assustado, ela lhe disse: 

“Leve isto e dê de beber ao seu patrão!” (Almufadal Bin Salama apud 

Livro das mil e uma noites, anexo 3, 2005a, p.391). 

 

Porém, o homem foi mais esperto e preparou um ardil para que sua mãe e o escravo 

caíssem na própria armadilha, tornando-se o que eram até aquele momento: uma égua e 

um cavalo. Os gênios ficaram espantados com tal história e concederam-lhe um terço da 

vida de Ḫurāfa; a seguir, os três homens se reuniram e o libertaram. 

 Este é, então, o ḥadīṯ Ḫurāfa, a narrativa de Ḫurāfa atribuída ao profeta 

Muḥammad, que se tornou um arquétipo do gênero, designando, a partir de então, sob o 

o nome de ḫurāfa, de origem beduína, todas as histórias que a ela se assemelham. Esse 

ḥadīṯ não é canônico, mas, de qualquer forma, o fato de ser colocado sob a autoridade 

de Muḥammad lhe confere indiscutivelmente uma dimensão fundadora, um patrimônio 

árabo-islâmico, favorecendo a circulação do gênero. Por essa perspectiva, a ḫurāfa não 

é, simplesmente, um gênero que veio da Pérsia, da Índia ou de algum outro lugar, e que 

pode ser apreciada ou depreciada; ela é, daí em diante, uma tradição árabe, e, mesmo, 

beduína, com personagens, um período e um lugar emblemáticos para o nascimento 

dessa cultura, e que, portanto, toda pessoa letrada deveria conhecer (Chraïbi, 2008). Sob 

a autoridade do profeta, a ḫurāfa encontra seu iniciador, ganha legitimidade, porque, por 

mais que traga elementos extraordinários, não é um “delírio”, e passa a ser identificada 

como uma narrativa típica da tradição árabe.  

 Entre os elementos composicionais da história fundadora do gênero, a do 

beduíno Ḫurāfa, destaca-se, primeiramente, a presença do extraordinário, do espantoso: 

gênios, um boi voador, feitiçaria e metamorfoses, as quais, em termos ficcionais, 

equivalem, de certo modo, aos animais antropomorfizados das fábulas tradicionais. Em 

termos estruturais, o ḥadīṯ Ḫurāfa compõe-se a partir de um prólogo-moldura no qual se 

encaixam as narrativas de outras personagens que, sucessivamente, tomam a palavra. 
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Suas narrativas não são, em sua totalidade, exemplares, elas se fundamentam, 

sobretudo, no aspecto espantoso, portanto, as lições de sabedoria não são indispensáveis 

ao gênero. Por fim, suas narrativas são moedas de troca: todas as personagens que 

tomam a palavra propõem a troca de uma vida por uma história espantosa. Em face do 

que foi exposto anteriormente, é possível concluir que todos esses elementos que 

compõem a história de Ḫurāfa fundamentam o gênero ḫurāfa e todos eles, com exceção 

ao paradigma do boi voador, estão presentes nas Mil e uma noites, obra constituída, 

sobretudo, pelas ḫurāfāt. 

 Observa-se ainda que a primeira ḫurāfa contada pela Šahrāzād do livro das Mil e 

uma noites é similar à história de Ḫurāfa: “O mercador e o gênio” também traz uma 

figura que, agora, na pele de um mercador, tem sua vida salva das garras de um gênio 

pelas ḫurāfāt de três xeiques. A primeira narrativa das Mil e uma noites tem suas raízes 

em elementos beduínos que explicam o que é a ḫurāfa, portanto, relaciona-se ao 

arquétipo que funda o uso e a significação da ḫurāfa em língua árabe, apoia-se em uma 

autoridade reconhecida – o ḥadīṯ Ḫurāfa do profeta Muḥammad –, e, ao mesmo tempo, 

estabelece o conteúdo que está por vir no livro
31

. 

 Considerando que, do ponto de vista histórico, a ḫurāfa, “fábula”, tenha chegado 

ao mundo árabe por meio de traduções de textos persas, indianos e gregos, é possível 

concluir que as transformações do gênero foram ocorrendo progressivamente na pena de 

tradutores e autores, adaptaptando os modelos estrangeiros aos valores estético-culturais 

árabo-islâmicos. Nesse contexto de recepção, a ḫurāfa foi admirada e cultivada por uns, 

criticada, desprezada e considerada um gênero inferior para outros. Do ponto de vista 

sócio-cultural depreende-se que a ḫurāfa é parte da tradição árabe, já que, com o ḥadīṯ 

Ḫurāfa, o gênero apresenta sua própria história fundadora, sendo legitimado, inclusive, 

pela figura do profeta do islamismo.  

 Por fim, nota-se que, no mundo árabo-islâmico, o gênero se caracteriza por uma 

nova linguagem e um novo conteúdo, como a utilização das histórias como moeda de 

troca e a valorização do aspecto espantoso e estranho como qualidades fundamentais. 

Elementos extraordinários, como os gênios, as feitiçarias, as metamorfoses, também se 

tornaram constituintes da ḫurāfa, que, por sua vez, é o gênero que não somente abre o 

livro das Mil e uma noites, mas que, também, a fundamenta, como será visto no terceiro 

capítulo deste trabalho. 

                                                 
31

 Cf. Chraibi, 2008, p.58. 
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1.3 Mil e uma noites chegam aos salões franceses 

1.3.1 Oriente, Ocidente 

 Durante os séculos XV e XVI, todas as regiões de língua árabe, exceto partes da 

Arábia, Sudão e o Marrocos, foram incluídas no império otomano, com capital em 

Constantinopla. Essa dinastia, fundada pelo turco Osman, em árabe 
c
Uṯmān, em 1299, 

foi, segundo Hourani, “a última grande expressão da universalidade do mundo do islã. 

Preservou a lei religiosa, protegeu e ampliou as fronteiras do mundo muçulmano, 

guardou as cidades santas da Arábia e organizou a peregrinação a elas” (1994, p.215). 

Nos séculos XVI e XVII, o império otomano tornou-se a principal potência militar e 

naval no Mediterrâneo Oriental e, também, no mar Vermelho, controlando uma vasta 

área comercial, que se ligava, a leste, ao Irã e à Índia e, a oeste, aos países da Europa 

Ocidental, em processo de expansão econômica devido à existência de fortes 

monarquias centralizadas e ao crescimento da população, da agricultura e da importação 

de metais preciosos do Novo Mundo, vindos das colônias portuguesas e espanholas. 

  A França de Luís XIV, entre 1661 e 1715, ampliou, sobremaneira, as relações 

com o império otomano. Os empreendimentos comerciais na região, efetivados com a 

Companhia do Levante em 1670, levaram Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), ministro 

de Luís XIV, a estimular atividades culturais: fundou, em Paris, a “École des Jeunes de 

Langues”
32

 para a formação de dragomanos
33

, financiou estudos em seus territórios e 

missões para a procura de medalhas e manuscritos.  

A partir dessas relações comerciais, foram elaboradas narrativas de viagem, 

como as de Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689), Jean de Thévenot (1633-1667) e Jean 

Chardin (1643-1713), que registraram e publicaram, ao final do século XVII, suas 

jornadas à Pérsia, à Índia e ao Levante, observando seus vários aspectos relativos à vida 

social e religiosa, à política e ao desenvolvimento comercial. Estudiosos que viajavam 

para a região, nesse período, além de relatos sobre a história, a religião, o modo de vida, 

a organização política e social desses locais, elaboraram textos enciclopédicos, como a 

Bibliothéque oriental de Barthélémy d’Herbelot (1625-1695), e diversas traduções 

                                                 
32

 Em 1795 tornou-se a « École Spéciale des Langues Orientales », em 1914  a « École Nationale des 

Langues Orientales Vivantes » e, desde 1971, o « Insitut National de Langues et Civilisations Orientales 

(INALCO).  
33

 A palavra em português veio do francês drogman, que, por sua vez, veio do árabe turgumān [مان  ,[ت ْرج 

que significa “tradutor”, “intérprete”. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1643
http://fr.wikipedia.org/wiki/1713
http://fr.wikipedia.org/wiki/1914
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sobre medicina, filosofia, história, uma versão do Alcorão e do livro de Kalīla e Dimna, 

como também algumas poucas coletâneas de sentenças e de poesias, que chamavam, 

sobretudo, a atenção de eruditos.  

  Na literatura francesa, durante quase todo o século XVII, o Oriente foi 

representado pelos autores com certo exotismo figurado em topônimos e em alguns 

nomes estrangeiros, como os romances de Madeleine de Scudéry, Ibrahim ou l’illustre 

Bassa (1641) e Artamène ou le grand Cyrus (1649-1653), que empolgaram os 

preciosistas. No teatro, a marca oriental foi um pouco mais sensível: Bajazet (1672), de 

Racine (1639-1699), por exemplo, foi inspirado no assassinato do príncipe otomano 

Bāyazīd, em 1635, sob ordem de seu irmão, o sultão Murād IV (1612-1640); e na 

comédia Le bourgeois gentilhome [O burguês fidalgo] (1670), de Molière (1622-1673), 

apareceram algumas palavras em turco, mas que não passavam de elementos cômicos.  

 Nota-se que o cenário do século XVII figurava um Oriente ainda desconhecido 

e, por isso, alguns orientalistas passaram também a se aplicar à tradução de obras com 

títulos atraentes, conteúdo agradável e variado, trazendo conhecimentos sobre as 

sociedades que os textos históricos evocavam: os hábitos e costumes, práticas religiosas 

e mágicas, ideias morais, a vida comum de povos que pareciam tão distantes da 

civilização europeia.  

 

1.3.2. Le Grand Siècle e as Noites  

No final do século XVII, Antoine Galland, no encalço do gosto francês pela 

literatura gnomológica, almejou difundir a moral de alguns desses povos com Les 

paroles remarquabes, les bons mots, et les maximes des Orientaux: traduction de leurs 

ouvrages en Arabe, en Persan & en Turc, avec des remarques [Expressões notáveis, 

bons termos e máximas dos orientais: tradução de suas obras em Árabe, Persa e Turco, 

com notas] – publicada em Paris, em 1694 – e Fables indiennes de Bidpaï [Fábulas 

indianas de Bidpaï] – completada em 1696, a partir de uma versão turca do fabulário 

Kalīla e Dimna. Mas, é preciso lembrar que, nesse período no qual Galland preocupava-

se em fazer conhecer, aos olhos europeus, uma civilização ainda desconhecida, as 

tendências literárias francesas atravessavam um momento singular, que, aliás, não se 

pode deixar de retomar, mesmo brevemente, com a finalidade de alcançar maior clareza 

do contexto literário do final do século XVII e do início do XVIII, quando as Mil e uma 

noites são traduzidas pela primeira vez. 
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 Vale destacar que os valores do Classicismo – especial e atentamente cultivados 

nas décadas de 1660 e 1670 – abalaram-se com o desenvolvimento da “Querela dos 

Antigos e Modernos”, em 1687, na qual se opunham os adeptos da imitação da 

literatura clássica – representantes dos “Antigos”, como Racine e Boileau –, e os 

defensores do progresso de novas ideias e da primazia das culturas nacionais – 

partidários dos “Modernos”. Charles Perrault (1628-1703), o desencadeador da 

“Querela”, em busca de razões que justificassem a superioridade dos “Modernos” 

franceses sobre os “Antigos” greco-latinos, voltou-se às fábulas nacionais, que até então 

eram somente reproduzidas oralmente pelo campesinato francês. Desse modo, Perrault 

utilizou o folclore como um meio de aprofundar sua crítica aos “Antigos”, defendendo 

que as fábulas da Antiguidade, tais como as milesianas, Psychê e mesmo os poemas 

homéricos, eram ficções equivalentes aos contes de vieilles [contos de velhas] e 

apresentavam natureza semelhante àquelas histórias populares francesas. Sendo assim, 

na perspectiva de Perrault, seria mais conveniente a referência aos contos da civilização 

francesa, que detinham uma moral mais elevada do que a moral pagã dos “Antigos”. 

Nota-se que a valorização das fábulas francesas por Perrault decorreu da própria 

concepção literária do Grand Siècle: a obra deveria ser um meio de instrução e 

moralização dos leitores, o que denotava a indissociabilidade entre a estética e a ética. 

Embora os contos populares franceses, edificados pelo maravilhoso
34

, fossem criticados 

e julgados frívolos, não se podia ignorar que eles encerravam uma “moral útil”, que 

“instrui e diverte ao mesmo tempo” (Perrault apud Coelho, 1985, p.67). 

 Perrault recolheu as fábulas nacionais e adaptou-as para o salão – a fim de 

atender ao gosto de uma audiência sofisticada, sem, no entanto, desviar-se da linha 

original das histórias – e as publicou em 1697, com o título Histórias ou contos do 

tempo passado, com moralidades: contos da mamãe gansa
35

; os contos ali reunidos 

deliciaram os salões franceses e acabaram consagrando-o um mestre do gênero. Além 

dos contos de Perrault, no final do século XVII, houve também as publicações da jovem 

baronesa Marie Catherine d’Aulnoy, que colocou em moda os “contos de fadas”. Ela 

                                                 
34

 O termo “maravilhoso” remete, nesse contexto, ao que era concebido como “espantoso”,  pelos árabes 

no período de elaboração das Mil e uma noites, tratado nas seções anteriores.  
35

 As histórias de Ma mère l’oye ficaram habitualmente conhecidas como “contos de fada”, tal qual as 

demais ficções do mesmo estilo, mas nessa coletânea, em especial, metade não apresenta fadas. O rótulo 

fora empregado para indicar, na verdade, o seu gênero, que se convencionou chamar de “conto 

maravilhoso’,  pela presença de elementos extraordinários na narrativa, como as metamorfoses, os objetos 

mágicos, os animais que falam e agem como humanos e as próprias fadas. 
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estreou em 1690 com o romance “precioso”
36

, História de Hipólito, conde de Douglas, 

marcado por aventuras mirabolantes, bem ao estilo da época. Em 1695, iniciou a 

publicação de oito volumes de contos maravilhosos que fizeram grande sucesso, 

desafiando o racionalismo clássico e o os modelos dos “Antigos” greco-latinos. Os 

salões franceses também se deleitaram com as publicações de Mlle L’Héritier – 

sobrinha de Perrault –, de Preschac, de Mme de Murat e de outros líderes do gênero. 

 Desse modo, o contexto literário francês dos últimos anos do século XVII – 

marcado pela lassitude do “espírito clássico”, pela aspiração de novas ideias e pelo 

florescimento dos “contos de fadas” – associado aos próprios desdobramentos das 

relações com o Oriente – como os relatos de viagens que denotavam diferentes locais e 

costumes – propiciaram a tradução de fábulas orientais por Galland, que via nesse tipo 

de literatura um meio de se fazer conhecer a cultura de civilizações orientais na Europa. 

 

1.3.3 A ambiência de Antoine Galland 

Inicialmente, Galland completou suas Fables indiennes de Bidpaï, a seguir, 

traduziu um manuscrito árabe com as histórias de “Sindbād”, e então, em 1704, 

publicou, na França, os primeiros tomos – quatro de uma série de doze que se 

completou somente em 1717, dois anos após sua morte – de sua tradução das Mil e uma 

noites, sob o título Les mille et une nuit
37

, contes arabes, mis en françois par M. 

Galland [As mil e uma noites, contos árabes, vertidos para o francês por Sr. Galland]. 

A publicação obteve um sucesso imediato, os ávidos leitores, entre eles as senhoras da 

nobreza, desejavam conhecer o tradutor e obter dele sequências ainda inéditas da obra 

ou volumes já esgotados. Os contos traziam elementos diversos em relação aos 

chamados “contos de fada”, publicados extensivamente nos últimos anos, que atraíram 

os leitores e, subsequenciamente, renovaram a literatura francesa inspirada no 

maravilhoso.  

 Galland, como um orientalista, observou, na primeira nota introdutória à sua 

tradução das Mil e uma noites, que os contos árabes eram um excelente meio de 

informação e conhecimento: 

                                                 
36

 Segundo Coelho (1991, p.87), “forma romanesca que proliferou nos salões da França do século XVII, 

na linha de evolução do ideal cortês que nascera na Idade Média e avançara pelo Classicismo adentro”. 
37

 Conforme o costume da época, Galland concorda “nuit” com “une”.  



45 
 

Eles [contos] devem ainda agradar pelos costumes e hábitos dos 

orientais, pelas cerimônias de sua religião, tanto pagã como 

maometana; tais coisas, nestes contos, são melhor demarcadas que nos 

autores que escreveram sobre elas e que nos testemunhos dos 

viajantes. Todos os orientais, persas, tártaros e indianos se distinguem 

e aparecem tais como são, desde os soberanos até as pessoas da mais 

baixa condição. (Les mille et une nuits, 1965a, p.21). 

 

E, como um erudito do século XVII, não deixou de atentar ao aspecto moral – caráter 

primordial que uma obra deveria encerrar –, destacando aos leitores tal propriedade: 

Aqueles que lerão esses contos, por menos dispostos que estejam a 

aproveitar os exemplos de virtude e de vícios que encontrarem, 

poderão extrair uma vantagem que, absolutamente, não se extrai da 

leitura de outros contos, que mais corrompem os hábitos do que os 

corrigem. (Les mille et une nuits, 1965a, p.22). 

 

 

Mas, para propagar tais conhecimentos e, ao mesmo tempo, moralizar, Galland 

entendeu que a tradução deveria ser agradável, obedecendo, assim, ao gosto da época; 

para isso, seria necessário fazer adaptações e eleminações de determinados trechos que 

pudessem chocar seus leitores (bienséance). Um dos resultados dessa escolha foi o 

inevitável afastamento do texto original
38

. Essa concepção foi registrada em carta a 

Cuper, datada de agosto de 1702: “O original está em árabe, e eu digo vertido para o 

francês porque não é uma versão precisamente atrelada ao texto, o que não agradaria 

aos leitores” (Galland apud Mahdi, 1994, p.204-205). Galland também registrou em sua 

primeira nota introdutória às Mil e uma noites o caráter de sua tradução, que procurou 

não se afastar dos desígnios do original, mas adaptou e suprimiu elementos quando os 

julgara inadequados ao gosto da época: 

 Procurou-se conservar seus caracteres e não se afastar de suas 

expressões e sentimentos, desviou-se do texto somente quando a 

conveniência não permitiu encerrar-se nele. O tradutor está certo de 

que [...] mostrou os árabes aos franceses com toda a circunspecção 

que demandava a delicadeza de nossa língua e de nosso tempo. (Les 

mille et une nuits, 1965a, p.22). 

 

Assim, seguindo a concepção de tradução de seu tempo, Galland adaptou as Mil e uma 

noites à língua francesa e aos valores literários clássicos da época, acrescentando 

elementos para atender às funções sociais de instruir e moralizar e suprimindo o que 

poderia ferir o convenientemente aceito na literatura do período. E foi, portanto, em 

                                                 
38

 Esta era, na verdade, uma concepção comum nos séculos XVII e XVIII, tanto para os teóricos como 

para os tradutores, a finalidade principal do trabalho não era a fidelidade escrupulosa ao original, mas 

tornar a versão uma obra digna de ser lida e admirada pelos seus contemporâneos; nesse sentido, o século 

de Luís XIV conheceu o reinado das “belles infidèles” – mais obras de criação do que de tradução, no 

sentido contemporâneo. Para mais detalhes, cf, Damien, 2010, p.45-46. 
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uma corte que já apreciava os contos de Perrault e de Mme d’Aulnoy que essa versão 

adaptada das Mil e uma noites encontrou um sucesso imediato, pondo à mostra um 

universo que até então era desconhecido – que se figurava, talvez, mais como um 

sinônimo de rotas comerciais francesas e de lugares exóticos –, desvelando a face 

social, cultural, política, religiosa e literária árabo-islâmica. 

 

1.4 O cânone de Antoine Galland 

1.4.1 Viagens ao Oriente 

Entre 1670 e 1688, Antoine Galland, a trabalho dos interesses franceses no 

Oriente, participou de viagens a algumas regiões do Mediterrâneo Oriental, sobretudo, a 

Constantinopla, onde permaneceu por vários anos. Durante suas viagens, adquiriu 

conhecimento mais acurado das línguas
39

 dessa região e do modo de vida de seus 

habitantes, interessou-se profundamente por sua literatura, visitando numerosas 

bibliotecas e livrarias, em especial na cidade de Constantinopla; e, a serviço de Colbert, 

comprou manuscritos para a Biblioteca do Rei. No entanto, toda essa atividade não lhe 

propiciou o encontro com os manuscritos das Mil e uma noites, como também não há 

qualquer indicação, até o momento, de que Galland tivesse tomado conhecimento da 

existência desse livro durante a fase de suas viagens.   

1.4.2 Em busca de manuscritos 

Na verdade, os comentários sobre a gênese e as etapas do trabalho de Galland 

com as Mil e uma noites não são menos controversas do que a própria história do livro, 

pois o orientalista deixou, em relação às suas fontes, apenas informações fragmentárias. 

Baseando-se em suas correspondências, verifica-se que ele adquiriu os manuscritos das 

Mil e uma noites posteriormente aos de “Sindbād, o navegante”.  

Em 25 de fevereiro de 1701, por exemplo, Galland escreveu a Pierre-Daniel 

                                                 
39

 Galland leu muitas obras de ficção e poesia e realizou várias traduções do persa, hebraico, árabe e 

turco. Do turco traduziu Kalīla e Dimna sob o título Les fables indiennes de Bidpaï; do árabe traduziu o 

Kitāb aljāmi
c
a li-mufradāt al-’adwiya wa al-’aġḏiya [ لمفردات األدوية واألغذيةكتاب الجامع   ] do médico e 

botânico andaluz Ibn-al-Bayṭār (1190-1248 e.c.), sob o título Traité des simples; como também a obra do 

historiador turco Kātip Celebi (1609-1657), Kašf aÞẓunūn 
c
an asāmi alkutub wa alfunūn, utilizada por 

Barthélémy d’Herbelot para compor sua Bibliothèque oriental, prefaciada e publicada em 1697 por 

Galland sob o título de Dictionnaire bibliographique; e, também, elaborou uma tradução do Alcorão. Da 

língua persa, traduziu o célebre Matla
c
 assa

c
dayn, do historiador 

c
Abd-ar-Razzāq. A propósito das várias 

traduções de Galland, publicadas ou não, cf. Abdel-Halim, 1964, p.29-300.  

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/313283/Katip-Celebi#ref266600
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Huet informando sobre sua tradução de determinados contos, parecidos com os de 

fadas, nos quais dois ele reconhecia similaridades com Homero: tratava-se de “Sindbād, 

o navegante”: 

Eu tenho também uma pequena tradução de contos que são melhores 

do que aqueles de fadas, que se publicaram nesses últimos anos com 

tanta profusão [...]. Há dois deles que parecem ter sido tirados de 

Homero: com efeito, reconhecemos em um a fábula de Circe e em 

outro a de Polifemo (Galland 1919 apud Mahdi, 1994, p.189). 

 

Em 13 de outubro de 1701, ele escreveu nova carta a Huet mencionando, então, as Mil e 

uma noites: 

Há três ou quatro dias, eu soube pela carta de um amigo de Alepo, 

residente em Paris, que ele recebeu de seu país um livro árabe que eu 

lhe havia pedido. Ele é em três volumes,  intitulado (Alf al-layl)  Mil 

noites. É uma coletânea de contos, com os quais, naquele país, 

entretém-se nos serões. Eu pedi a esse amigo para que ele o guarde até 

a minha chegada a Paris [...] (Galland 1919 apud Mahdi, 1994, p.191). 

 

Esse relato de Galland, além de indicar a aquisição do manuscrito das Mil e uma noites 

em outubro de 1701, também testemunha que, nesse período, ainda circulava, no 

Levante, narrativas de entretenimento à maneira dos asmār [tertúlias noturnas] e das 

ḫurāfāt [fábulas]. Três anos antes de adquirir o manuscrito das Mil e uma noites, 

Galland completara a sua tradução das histórias de “Sindbād, o navegante”, sob o título 

de Contes arabes, os quais, como se viu, ele julgava melhores do que os de fadas, em 

moda na época. Provavelmente, fora por meio de sua prévia tradução de “Sindbād”, 

realizada a partir de um manuscrito independente, que ele tomara conhecimento das Mil 

e uma noites. Acreditando ser o périplo do marinheiro apenas uma parte dessa uma 

coletânea maior, ele suspendera a impressão no aguardo de adquirir o manuscrito das 

Mil e uma noites e, assim, apresentar uma tradução mais completa, conforme registrou 

em dedicatória à Marquesa D’O, constante do primeiro tomo de sua tradução das Mil e 

uma noites, publicado em 1704: 

[...] Senhora [...] eu ouso demandar-vos para este livro a mesma 

proteção que vós consentistes à tradução francesa dos sete Contos 

árabes, que eu  tive a honra de apresentar-vos. Vós surpreender-vos-

eis por, desde aquele tempo, eu não ter tido a honra de vos oferecê-los 

imprimidos. O atraso, Senhora, vem pelo fato de eu ter tomado 

conhecimento, antes de começar a impressão, de que esses Contos 

foram tirados de uma coletânea prodigiosa de Contos semelhantes, em 

diversos volumes, intitulada As mil e uma noites. Essa descoberta me 

obrigou a suspender a impressão e a empregar meus cuidados para 

recuperar a coletânea. Foi preciso fazê-la vir da Síria e verter para o 
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francês o primeiro volume, que aqui está, de somente quatro
40

 que me 

foram enviados. (Galland, 1965, v.1, p.19-20). 

Embora Galland tivesse esperado por um manuscrito das Mil e uma noites que possuísse 

“Sindbād”, ele nunca o encontrou, e, ao acreditar que as narrativas do marinheiro 

fizessem parte das Mil e uma noites (“esses Contos foram tirados de uma coletânea 

prodigiosa de Contos semelhantes”), ele realizou seus primeiros acréscimos ao livro; 

desse modo, as histórias de Sindbād, bastante próximas ao gosto da época, conduziram 

Galland às Mil e uma noites. Interessante observar que também houve inserções das 

histórias do marinheiro Sindbād em manuscritos árabes das Mil e uma noites, o mais 

antigo deles que traz o périplo do marinheiro é o “Arabe 3615”, do ramo egípcio do 

livro, datado do final do século XVII e.c. ou ao início do século do XVIII.  

 

1.4.3 As Noites em volumes 

  Em 1704, junto ao seu editor, a Maison Barbin, Galland publicou os 

quatro primeiros tomos de sua tradução, contendo, além das primeiras histórias do seu 

manuscrito das Mil e uma noites, as sete viagens de “Sindbād, o marinheiro”, a partir de 

um manuscrito independente. O extraordinário sucesso com as quais foram recebidas 

motivou a sequência da publicação; assim, nos dois anos seguintes, Galland publicou 

mais três tomos, finalizando a tradução do conjunto de três volumes de seu manuscrito 

das Mil e uma noites, hoje codificado como “Arabe 3609-3611”
41

, pertencente ao ramo 

sírio, por vezes, também chamado “manuscrito Galland”
42

. 

Em 1709, foi publicado o controverso oitavo tomo de sua tradução das Mil e 

uma noites: Galland enviara “Ganem”, traduzido de um manuscrito não identificado, a 

Maison Barbin; porém, seu editor, desejoso de atrair leitores para o novo tomo, julgou o 

material insuficiente. Adicionou, então, sem consultá-lo, “Zayn al-Aṣnām” e 

“Ḫudādād”, contos traduzidos por Pétis de la Croix
43

, forjando o vínculo dessas 

                                                 
40

 Entre os manuscritos aos quais Galland se refere, três volumes correspondem aos hoje codificados 

como 3609, 3610 e 3611 da Biblioteca Nacional de Paris; o quarto, de acordo com Mahdi, seria um 

volume perdido que o orientalista recebeu posteriormente, mas sem qualquer relação com o conjunto 

anterior. Cf. Mahdi, 1994, p.25-26. 
41

 Cf. seção “Manuscritos” (1.1.2) deste trabalho.  
42

 Cf. Chraïbi, 2008. 
43

 Aproveitando o sucesso das Mil e uma noites, Pétis de la Croix publicou, entre 1710 e 1712 uma 

coleção de contos baseados em fontes diversas, sob o título Mille et un jours [Mil e um dias]. Sua 

principal fonte foi um manuscrito turco com a versão de Alfaraj ba
c
da aššidda [Libertação depois da 

dificuldade], uma coletânea de histórias espantosas originalmente compiladas pelo autor árabe Altanūḫī 

(m. 995 e.c. / 384 H.). Cf. Marzouph et al., 2004, p.720. 
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histórias com as Mil e uma noites. Galland tomou conhecimento do fato somente depois 

da publicação, como atesta a nota introdutória do nono tomo, publicado três anos 

depois: 

Os dois contos que finalizam o oitavo tomo não são da obra Mil e uma 

noites: eles foram inseridos e impressos sem que o tradutor soubesse, 

tomando conhecimento dessa infidelidade que lhe fizeram somente 

quando foi colocado à venda [...] Teremos o cuidado de, em uma 

segunda edição, suprimir esses dois contos [...]. (Galland, 1965, v. 2, 

p.423). 

 

Embora Galland tivesse prometido que a fraude seria reparada em edição posterior, as 

histórias traduzidas por Pétis de la Croix, inseridas na obra em 1709, permaneceram 

como parte de sua tradução das Mil e uma noites. 

 

1.4.4 Ḥannā Dyab, uma voz das Noites 

Galland já havia esgotado a tradução dos manuscritos que possuía
44

 e ainda 

aguardava uma versão mais completa do livro, esperando que o número de noites 

alcançasse a cifra do título, ou seja, “mil e uma noites”, quando encontrou uma fonte 

viva de histórias árabes: o maronita alepino Ḥannā Dyāb. O encontro ocorrera durante 

as visitas a Paul Lucas (1664-1737), um viajante que adquiria, no mundo árabe, joias, 

manuscritos, moedas medalhas e outros objetos antigos a serviço do rei Luís XIV e de 

nobres franceses. A primeira menção a Ḥannā registrada no Diário de Galland data de 

17 de março de 1709, momento em que, possivelmente, o orientalista estabelece maior 

contato com o alepino: “Eu fui de manhã à casa de Paul Lucas devolver-lhe as medalhas 

que ele me havia confiado há oito dias: eu conversei por um tempo com Hanna, 

Maronita de Alepo, que, além de sua língua, que é o árabe, fala o [t]urco, o provençal e 

toleravelmente o francês” (2011a, p.286). A próxima menção, datada de 25 de março, já 

faz referências às histórias contadas pelo maronita sírio: “Pela manhã eu fui ver o Sr. 

Paul Lucas, que estava de saída. Eu fiquei com o Sr. Hanna, maronita de Alepo, e o Sr. 

                                                 
44

 De acordo com correspondências de Galland, entre 1701 e 1702, e a dedicatória à Madame D’O, de 

1704, Abdel-Halim observou que Galland, além do conjunto codificado 3609-3611, possuiu outros 

exemplares – inclusive um manuscrito turco contendo as primeiras noites do livro, mas que não fora 

utilizado pelo tradutor –, aguardando sempre uma versão mais completa. Galland também entrara em 

contato com o manuscrito egípcio trazido por Benoît de Maillet, no início do século XVIII, com 870 

noites (pertencente ao que a crítica filológica denominou, anos depois, de ramo egípcio antigo), contendo 

um número maior de histórias; no entanto, não há evidência de que ele o tenha utilizado em sua tradução. 

Para as controversas questões a respeito de demais fontes de Galland na elaboração de sua tradução das 

Mil e uma noites, aqui sumariamente indicadas, consultar Abdel-Halim, 1964, p. 169-214. 
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Hanna [contou] alguns contos árabes muito bonitos, e prometeu escrevê-los para 

transmiti-los a mim” (ibd., p.290).  Após tais evocações iniciais, a maioria das 

referências a Ḥannā no Diário vem acompanhada de resumos das narrativas do alepino, 

que somam o total de 16 histórias das quais 10 foram publicadas nos últimos quatro 

tomos das Mil e uma noites; entre elas citam-se: “As aventuras do califa Hārūn ar-

Rašīd”, “
c
Alā’ ad-Dīn”, “História do cavalo encantado”, “História das duas irmãs que 

invejavam a irmã mais nova”, “História do príncipe Aḥmad e da fada Parī -Banū”, “
c
Alī 

Bābā” e “
c
Alī Ḫoja, mercador de Bagdá”. Tais anotações não contêm somente a ideia 

geral ou os principais acontecimentos da história, há certo detalhamento da ação, 

principalmente ao iniciar o resumo para, a seguir, deixar registradas sugestões e frases a 

fim de acionar a memória.  

A primeira narrativa de Ḥannā mencionada no Diário de Galland é justamente a 

célebre história de 
c
Alā’ ad-Dīn que, de acordo com os registros do orientalista, foi 

finalizada pelo maronita no dia 05 de maio de 1709
45

. Diferentemente das demais 

histórias de Ḥannā contidas no Diário, “
c
Alā ad-Dīn” não apresenta nenhum resumo. 

Essa história foi provavelmente preparada pelo orientalista a partir de um texto escrito 

em árabe pelo próprio Ḥannā, tal como indica os registros feitos no Diário nos dias 3 e 

15 de novembro de 1710 e 10 de janeiro de 1711: 

Segunda-feira, 3 de novembro. Desde o dia anterior comecei a 

ler o Conto Árabe da Lâmpada que foi escrito em árabe para mim há 

mais de um ano pelo maronita de Damasco
46

, que o Sr. Lucas havia 

trazido consigo, com a intenção de vertê-lo para o francês. Eu acabei a 

leitura pela manhã. Eis o título desse conto: História de Aladdin, filho 

de um alfaiate, e do que lhe sucedeu com um Mágico Africano a 

propósito de uma Lâmpada [...] (Galland, 2011b, p. 253-254). 

 

Sábado, 15 de novembro. Eu continuei, pela manhã, a 

trabalhar no Tratado do Alcorão [...] À noite, eu continuei a trabalhar 

também no Conto da Lâmpada. (ibd., p.261). 

 

Sábado, 10 de janeiro. [...] Eu acabei a tradução do 10º tomo 

das Mil e uma noite (sic) referente ao texto árabe que eu tinha 

recebido das mãos de Hanna, ou Jean Dipi, que o Sr. Lucas trouxera 

para a França no retorno de sua última viagem ao Levante. Eu havia 

começado essa tradução no mês de novembro e trabalhei nela somente 

à noite. (ibd., p. 302).  

 

                                                 
45

 “De manhã, o maronita Hanna de Alepo acabou de me contar o conto da Lâmpada” (Galland, 2011a, 

p.321). 
46

 Galland registra Damasco, porém, como já mencionado pelo próprio orientalista em citação anterior, o 

maronita Ḥannā era de Alepo. 
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 Tais registros do Diário evidenciam que Ḥannā entregara uma versão escrita de “
c
Alā’ 

ad-Dīn” a Galland, e, o mais importante, atestam que essa célebre história, tal como 

hoje a conhecemos, é, sem dúvida, uma tradução do orientalista feita a partir desse 

manuscrito preparado pelo alepino. Até o momento, essas são as únicas referências 

sobre a origem de “
c
Alā’ ad-Dīn”, narrativa que Galland, depois de vertê-la ao francês, 

publicou-a sequencialmente em 1712 nos tomos IX e X de suas Mil e uma noites.  

Entre 06 de maio e 02 de junho de 1709, Galland registra as demais histórias 

narradas por Ḥannā, que foram sendo anotadas pelo orientalista de forma bastante 

condensada, enfocando, principalmente, a articulação da intriga. Em algumas dessas 

histórias, como é o caso de “
c
Ali Bābā”, é possível perceber certas modificações feitas 

por Galland no texto reelaborado alguns anos depois, conforme será visto no capítulo 2 

deste trabalho. “
c
Alā’ ad-Dīn” e “

c
Ali Bābā”, histórias narradas por Ḥannā que se 

tornaram as mais conhecidas das Mil e uma noites, não apresentam, até o presente, 

nenhum texto árabe anterior à versão impressa de Galland e os manuscritos de que se 

tem notícia se revelaram falsificações, ou seja, são traduções árabes produzidas a partir 

da versão francesa dos textos, como é o caso do manuscrito de “
c
Alā ad-Dīn”, elaborado 

por Dionisius Chavis e reelaborado por Michel Sabbagh, e de “
c
Ali Bābā”, por Jean 

Varsy
47

.  

  Até 2015, quando foi publicada a tradução francesa do diário de viagem de 

Ḥannā
48

, descoberto na Biblioteca Apostólica Vaticana por Jérôme Lentin, na década de 

1990, a figura desse maronita de Alepo manteve-se obscura, uma vez que, com exceção 

ao Diário de Galland, não havia nenhum outro testemunho de sua existência, nem 

mesmo no diário de viagem de Paul Lucas
49

, que não o menciona uma única vez. A 

publicação de suas memórias traz, indubitavelmente, informações importantes sobre 

Ḥanna, como seu nome completo, Anṭūn Yūsuf Ḥanna Dyāb, e suas experiências 

durante os nove meses que ficara na França. Para os estudiosos das Mil e uma noites, 

há, em particular, um extrato de seu diário de viagem que merece maior atenção, pois é 

o único desse texto que se refere às histórias que ele contara a Antoine Galland:  

Um homem velho nos visitava com frequência. Ele era o encarregado 

da biblioteca de livros árabes. Lia bem o árabe e traduzia livros dessa 

                                                 
47

 Cf. MAHDI, M. (ed.) The Thousand and One Nights. Leiden-Nova York-Colônia: Brill, 1995, p.51-86. 

Cf. Zakharia, 2015.  
48

 DYAB, H. D’Alep à Paris, les pérégrinations d’un jeune syrien au tempos de Louis XIV. Arles : Actes 

Sud, 2015. 
49

 LUCAS, P. Deuxième Voyage du Sieur Paul Lucas dans le Levant (octobre 1704-septembre 1708). 

Saint-Étienne : Publications de l’Université Saint-Étienne, 2002. 
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língua ao francês. Naquele tempo, ele estava traduzindo, entre outros, 

o livro de histórias das Mil e uma noites. Esse homem recorria à 

minha ajuda para certas partes que ele não compreendia e que eu lhe 

explicava. Faltavam algumas noites ao livro que ele traduzia, então, eu 

lhe contei histórias que eu conhecia. Ele pôde completar seu livro com 

essas histórias e ficou muito contente comigo. (Dyāb, 2015, p.334).  

 

Na passagem em questão, embora Ḥannā não mencione o nome de Galland – um 

esquecimento justificável, pois seu relato foi redigido somente a partir de suas 

memórias cinquenta anos depois do ocorrido –, fica claro que essa única e breve 

passagem atesta, primeiramente, seu encontro com o orientalista e, o mais importante, 

testemunha o principal favor que lhe prestara: o de contar-lhe histórias que ele conhecia 

e que serviram para Galland completar sua tradução das Mil e uma noites. Esse breve e 

significativo registro confirma, assim, as informações contidas no Diário do orientalista 

francês, as quais precisam o conteúdo das histórias narradas por Ḥannā e atestam a 

contribuição do maronita para a composição das Mil e uma noites traduzidas por 

Antoine Galland. 

Com as histórias narradas por Ḥannā, Galland pôde preparar o nono tomo de sua 

tradução, composto pela história do “Adormecido desperto”, traduzida de um suposto 

manuscrito perdido e já pronta desde 1708, e por uma parte de “
c
Alā Addīn” [Histoire 

d’Aladdin ou la Lampe merveilleuse]. No décimo tomo, Galland reuniu a continuação 

de “
c
Alā Addīn” e “As aventuras do califa Hārūn-ar-Rašīd” [Les aventures du calife 

Haroun-al-Raschid], narrativa na qual se encaixam a “História do cego Bābā 
c
Abd-

Allāh” [Histoire de l’aveugle Baba-Abdalla], “História de Sidī an-Nu’mān [Histoire de 

Sidi Nouman] e “História de Ḫoja Ḥasan al-Ḥabbāl” [Histoire de Cogia Hassan 

Alhabbal]. Conforme já se mencionou anteriormente, a história de 
c
Alā’ ad-Dīn foi 

traduzida ao francês a partir de um texto manuscrito por Ḥannā e os outros contos que 

constituem a sequência desse décimo tomo foram transmitidos oralmente pelo maronita 

e resumidos por Galland em seu Diário; entretanto, a anotação do dia 10 de janeiro de 

1711 (“Eu acabei a tradução do 10º tomo das Mil e uma noite (sic) referente ao texto 

árabe que eu tinha recebido das mãos de Hanna”) é bastante enigmática, pois suscita 

dúvidas se tais histórias também foram redigidas por Ḥannā. O nono e o décimo tomos 

foram publicados em 1712 pelo editor Delaulne. 

 O décimo primeiro tomo começou a ser planejado em agosto de 1711
50

, 

compreendeu a “História de 
c
Alī Bābā e os quarenta ladrões exterminados por uma 

                                                 
50

 Cf. Mahdi, 1994, p.203, nota 78. 
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escrava” [“Histoire d’Ali Baba et les quarante voleurs, exterminés par une esclave”]
51

, 

a “História de 
c
Alī Ḫoja, mercador de Bagdá” [Histoire d’Ali Cogia, marchand de 

Bagdad] e “Hi as quaisstória do cavalo encantado” [Histoire du cheval enchanté]
52

; as 

duas últimas histórias basearam-se nos detalhados resumos que Galland registrara em 

seu Diário dois anos antes. No décimo segundo tomo de sua versão, Galland incluiu a 

“História do príncipe Aḥmad e a fada Parī -Banū” [Histoire  du prince Ahmed et de la 

fée Pari-Banu] e a “História das duas irmãs que invejavam a irmã mais nova”  [Histoire 

des deux soeurs jalouses de leur cadete], ambas tiveram sua fonte nos resumos do 

Diário, a partir das narrativas de Ḥannā. Os dois últimos volumes ficaram prontos em 

1713, mas foram publicados somente em 1717 pelo editor Delaulne, dois anos após a 

morte de Galland.  

 Com exceção da “História do cavalo encantado”, presente em um manuscrito do 

ramo egípcio, todas as demais histórias transmitidas por Ḥannā, que constituem os 

tomos de nove a doze, não possuem manuscritos árabes datados anteriormente à 

publicação das Mil e uma noites de Galland; por isso, Mia Gerhardt (1963) cunhou o 

termo “contos órfãos” para essas histórias. Alguns desses contos, como “
c
Alā Addīn” e 

“
c
Alī Bābā”, e, mesmo, o famoso “tapete mágico”, presente somente na história do 

“Príncipe Aḥmad”, tornaram-se representativos do livro das Mil e uma noites, 

inspirando, desde sua publicação, a produção literária mundial. Por isso, o conjunto 

dessas histórias inseridas por Galland e, mesmo por seu editor, à revelia do orientalista, 

acabaram constituindo uma das etapas decisivas da evolução do livro, o que justifica 

considerar, no presente trabalho, os 11 novos contos inseridos em seu cânone como 

parte constitutiva do atual corpus das Mil e uma noites. 

 Embora Galland tenha utilizado outros manuscritos e histórias transmitidas por 

Ḥannā, oralmente ou por escrito, a maior fonte para a composição de sua tradução das 

Mil e uma noites foi seu manuscrito em três volumes (o “Arabe 3609-3611”), que 

ocupou a maior parte dos sete primeiros tomos
53

. Talvez os motivos que o levaram a 

realizar os acréscimos em relação à sua fonte principal – o que provocou críticas 

ferrenhas à sua versão –, devam-se ao engano – no caso de “Sindbād” –, pela insistência 

                                                 
51

 Deste conto há apenas um manuscrito árabe (Bodl. Or. 633), porém, trata-se de uma versão revisada do 

texto francês de Galland preparado pelo mercador e estudante Jean Varsy. Cf. Marzolph et al., 2004, 

p.89-91.  
52

 Este conto está no ramo egípcio tardio. 
53

 Segundo a avaliação percentual de Mahdi, as Mil e uma noites de Galland apresentam a seguinte 

distribuição: os três volumes de manuscritos ocupam 46% da obra; o manuscrito de “Sindbâd”, 4%; 

outros manuscritos perdidos ou contendo histórias conhecidas, transmitidas por meio da tradição escrita, 

20%; e histórias contadas por Ḥannā, oralmente ou por escrito, 30%. Cf. Mahdi, 1994, p.210, nota 100. 
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de seu primeiro editor por mais volumes, à espera acalorada de seus leitores ou, mesmo, 

como assinalou Bremond ao seu desconcerto após ver sua obra fraudada pelo editor: 

“Galland pôde ter pensado que suas Mil e uma noites, como tradução, não havia, dali 

em diante, mais nada a perder” (1996, p.7); mas vale lembrar que as inserções das 

histórias de Ḥannā nos quatro volumes finais, conquanto figurassem em sua tradução 

das Mil e uma noites como exemplos de contos do livro, jamais foram anotadas em seu 

Diário como tais.  

1.4.5 A última das noites 

 Quanto ao desfecho do livro, nenhum manuscrito sobrevivente das Mil e uma 

noites que se reporta ao tempo de Galland contém mil e uma noites ou uma cena que 

finaliza a história de Šahrāzād e Šahriyār. A interpretação do título é divergente entre os 

estudiosos. Segundo Mahdi (1994), o número do título remete-se a um número vultoso, 

indefinido, e, por isso, o escriba que reunira as histórias das Mil e uma noites, tal como 

hoje a conhecemos, não teria pretendido alcançar as literais mil e uma noites ou 

produzir uma cena conclusiva. Diferentemente, Chraïbi (2008), ao analisar tendência de 

alguns autores árabes do século X de fazer o número de histórias ou de noites alcançar o 

número mil, sugere que o título Mil e uma noites pode ser, sim, compreendido em 

sentido literal. Ademais, há também os manuscritos do ramo egípcio, nos quais não 

somente se observa essa tendência
54

, como se atinge, literalmente, as mil e uma noites.  

Galland também tomou o título das Mil e uma noites em sentido literal, conforme se 

observa no extrato de sua carta a Cuper, de agosto de 1702, em que resume “o desígnio 

dessa grande obra”: “De noite em noite a nova sultana o conduz [o sultão] até às mil e 

uma, e o obriga, deixando-a viver, a desfazer-se da prevenção que tinha contra todas as 

mulheres” (Galland apud Mahdi, 1994, p.214).  

 No desfecho de suas Mil e uma noites, uma sentença com conteúdo bastante 

assemelhado ao do extrato da supracitada carta foi introduzida logo ao final de “História 

das duas irmãs que invejavam a irmã mais nova”, no décimo segundo tomo de sua 

versão: “Mil e uma noites haviam passado nesses inocentes divertimentos; eles 

ajudaram muito a diminuir as prevenções dolorosas do sultão contra a fidelidade das 

mulheres; seu espírito tornara-se dócil; ele estava convencido do mérito e da sabedoria 

de Scheherazade” (Les mille et une nuits, 1965c, p.433). As mil e uma noites de Galland 
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 Como exemplo, cita-se o manuscrito que pertenceu a Benoît de Maillet, datado do século XVII-XVIII, 

que chegou a 870 noites. 
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tiveram, assim, um desfecho lógico e verossímil: Šahriyār acabou por revogar a lei que 

se havia imposto de desposar a cada noite uma virgem e matá-la no dia seguinte; 

diferente, aliás, do que ocorre com diversas edições árabes das Mil e uma noites, 

pertencentes ao ramo egípcio, nas quais a resolução se dá como um “deus ex machina”: 

Šahrāzād mostra a Šahriyār um filho, ou mesmo três, gerado durante o período das mil 

e uma noites, livrando-se, então, do pesar da morte.    

Tendo em vista o fato de que, durante a elaboração dos volumes onze e doze, 

Galland ainda procurava por um manuscrito completo das Mil e uma noites – desejando, 

talvez, ir além do décimo segundo tomo –, Abdel-Halim (1964) questiona se o desfecho 

foi realmente feito por ele ou se o responsável pelo termo do livro foi seu editor, que já 

não podia mais obter a continuação das histórias. Ademais, Abdel-Halim também 

aponta para o fato de que a conclusão de Pétis de la Croix de seus Mille et un jours, 

comparável àquela dada às Mil e uma noites de Galland, já havia sido feita em 1712, 

material que o editor poderia ter se inspirado para finalizar o livro
55

. 

 As mil e uma noites de Galland, tal como o conjunto das Mil e uma noites 

árabes, têm na história de sua edificação mais de uma pena, como também fontes 

incertas que geram controvérsias e desafiam pesquisadores. A particularidade do cânone 

de Galland não se encerra com a alteração do corpus e da sequência de histórias que 

constituem o manuscrito que lhe serviu de base, mas há também o próprio caráter da 

tradução do orientalista francês. Ao longo de sua versão, Galland ocultou, amplificou e 

adaptou elementos das Mil e uma noites, aclimatando o livro árabe para o gosto de sua 

época com o propósito de divulgar o conhecimento da civilização árabo-islâmica na 

França. A civilização delineada por suas letras, ancorada na magnificência e na 

conveniência (bienséance), aproximou-se, em alguns momentos, mais da corte de Luís 

XIV do que do próprio universo retratado nas Mil e uma noites árabes; porém, apesar da 

aclimatação operada na versão francesa, Galland não deixou de conservar a carga 

comunicativa do original, entrelaçando elementos da civilização árabo-islâmica das Mil 

e uma noites aos elementos emprestados da civilização francesa do Grand Siècle, sem 

fazer de seu texto uma adaptação grosseira. 

 Desse modo, Galland rompeu com as elementares representações orientais 

elaboradas até aquele momento ao apresentar um trabalho de tradução que, embora 

tenha sofrido adaptações, não deixou de manter o “espírito” dos contos árabes, 
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conforme assinalou Larzul
56

; ademais, o orientalista, por meio de sua tradução, 

viabilizou o contato entre os leitores franceses e as Mil e uma noites, um livro 

desconhecido na época, mas que trazia um tipo apreciado de histórias, provenientes de 

uma civilização que ele almejava fazer conhecer na França, e claro, em toda Europa.   
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CAPÍTULO II 

UM UNIVERSO DE MAGIA 

 

2.1 O mágico como pensamento 

Do ponto de vista da tradição árabe, o gênero ḫurāfa teve sua história fundadora 

baseada na cultura beduína, distinguindo-se, sobretudo, pela presença de elementos 

mágicos e sobrenaturais, como os gênios, a feitiçaria e as metamorfoses. Esses 

elementos presentes na história de Ḫurāfa, personagem presente no ḥadīṯ não canônico, 

mencionado no capítulo anterior, integram o universo de crenças e práticas oriundas do 

período pré-islâmico que foram, posteriormente, incorporadas ao corpus mágico 

islâmico. Além da feitiçaria [siḥr / سحر] e da crença em espíritos superiores eficazes (os 

gênios [jinnī /جنٌي]) que aparecem na história do beduíno, a Península Arábica do 

período pré-islâmico também cultivava a magia simpática [ruqya / رقية], a imprecação 

[li
c
ān / لعان] e as técnicas de adivinhação [fa’l / فأل], práticas mágicas que, em sua maior 

parte, atravessaram os tempos seguindo modalidades técnicas e culturais diversas 

(Hamès, 2008). Como se nota, a feitiçaria e os gênios são elementos integrantes de um 

sistema de crenças e práticas mágicas que datam de um período bastante anterior à 

elaboração das Mil e uma noites. 

O fato é que a presença do mágico, aqui compreendido como um evento 

sobrenatural, que pode se manifestar, por exemplo, pela feitiçaria, pelos gênios ou pelas 

metamorfoses – para se restringir apenas aos elementos presentes na narrativa do 

beduíno Ḫurāfa e nas Mil e uma noites –, corresponde a um tipo de pensamento 

existente desde os primórdios: o pensamento mágico.  

As marcas desse tipo de pensamento foram, ao longo do tempo, gravadas em 

diferentes suportes (Attie Filho, 2016), como registros de palavras, números e símbolos 

em anéis, contas, pedras, papéis, como também, em livros, entre eles os ficcionais, 

como as Mil e uma noites. Em termos conceituais, conforme o propõe Attie Filho 

(2016), o pensamento mágico pressupõe a existência de um mundo de “forças invisíveis 

que movem as coisas”, forças estas que estão presentes na condução de todos os eventos 

que atingem o homem, como, também, o mundo natural onde ele vive. Por exemplo, na 

formulação “vi, com meus próprios olhos, uma corda transformar-se em uma serpente”, 

há a imagem de um evento do tipo mágico, porque está implícita a noção de que a 

transformação foi realizada por meio de forças, invisíveis, as quais o emissor 
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desconhece. Pode-se dizer que, nesse breve relato, espelha-se uma visão admirada da 

realidade, quase sem julgamento, a não ser o de que “há forças invisíveis que movem as 

coisas”. Uma vez que se admite um mundo no qual há forças invisíveis que movem as 

coisas, que interagem com os eventos, ou os comandam, o homem, por meio de práticas 

e rituais, procura acessar as forças – daí a feitiçaria e os esconjuros, por exemplo – 

como também busca decifrá-las, tal qual o fazem os astrólogos e os talismanistas
57

.  

Práticas de adentrar no mundo das forças invisíveis, envolvendo rituais com ou 

sem a presença de seres sobrenaturais, não foram deixadas de lado com o advento do 

islamismo. Ao acervo mágico árabo-islâmico veio se juntar uma herança muito 

importante para o plano das ideias, após a revolução livresca e intelectual que se 

propagou sob o império abássida, nos séculos IX, X e XI. 

2.2 Expansão muçulmana e pensamento mágico 

A partir do final do século VIII, com a expansão do poder político islâmico em 

direção às terras bizantinas e persas e, depois, indianas, os árabes entraram em contato 

com diferentes ramos do pensamento helenístico, não somente discursivo-racionais, 

como sempre é lembrado, mas também esotéricos, em particular, astrológicos, 

divinatórios e mágicos. A incorporação desses dois domínios do saber helenístico no 

pensamento árabo-islâmico em plena construção se fez, como se sabe, por um longo 

trabalho de tradução e adaptação de textos gregos para o árabe
58

, afluindo aos 

estudiosos textos de alquimia, magia, astrologia, astronomia, filosofia, medicina, 

matemática, entre outras áreas do saber. Paralelamente à empreitada de tradução, houve 

o início da fabricação do papel. Técnica nascida na China e recuperada pelos 

muçulmanos na Ásia Central, nos arredores de Samarcanda, ela foi implantada na região 

que hoje corresponde ao Irã-Iraque, onde os engenhos de papel passaram a funcionar no 

século IX. Como assinala Hamès (2008), as diversas traduções e a produção de papel 

acabaram por produzir um fenômeno cultural sem precedentes. De fato, com o suporte 

do papel, e, então, dos livros (códices) manuscritos, e com a afluência de textos gregos, 

e, também, persas, indianos, egípcios, nabateus, sabeus, ampliaram-se, como nunca, as 
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 De acordo com a classificação dos tipos de pensamento proposta por Attie Filho (2014), a busca pelo 

acesso às forças caracteriza o “pensamento iniciático” e a busca por decifrá-las, o “pensamento cifrado”.  
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 A maior biblioteca e o maior centro de traduções de textos gregos, persas, indianos, entre outros, do 

mundo árabe-islâmico foi a “Casa da Sabedoria” [Baīt al-Ḥikma], fundada por al-Ma’mūn (786-833 e.c./ 

169-217 H.), filho do lendário califa abássida Hārūn ar-Rašīd (m. 809 e.c./ 192 H.), em Bagdá. Al-

Ma’mūn estabeleceu uma política cultural sob o duplo signo, bastante evidente, do islã e da língua árabe 

como veículo de cultura e ciência. 
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possibilidades da escrita, da difusão de conhecimentos de vários povos e de produção de 

textos em diversas áreas do saber.  

Ao observar as obras elaboradas nesse mesmo período de revolução livresca e 

intelectual, verifica-se que o século X marca o ponto culminante dos efeitos da 

penetração das ideias mágicas helenísticas, principalmente astrológicas, no pensamento 

árabo-islâmico (Hamès, 2008). São numerosas as referências aos autores antigos, entre 

os quais os emblemáticos Aristóteles de Estagira (séc. V a.e.c.), para as disciplinas de 

base do pensamento, Ptolomeu de Alexandria (séc. II e.c.), o mestre da astrologia 

antiga, e Galeno de Pérgamo (séc. II e.c.), para a medicina. De acordo com Hamès, o 

princípio de base que estrutura as obras desse período 

 é aquele de um universo no qual todo elemento está ligado a toda uma 

série de outros elementos que se respondem uns aos outros segundo 

uma teoria de correspondências, característica das cosmologias 

antigas. As estrelas do zodíaco, os planetas, as plantas, os metais, os 

minerais, as cores, os calendários, os algarismos e os números, o 

corpo humano e todos os tipos de série de elementos são 

interdependentes e o destino das pessoas e dos indivíduos estão 

ligados a eles; os autores muçulmanos do século X desenrolam uma 

longa litania de análises, ao mesmo tempo teóricas e práticas, sobre o 

exercício da causalidade no seio do universo do qual o homem faz 

parte integralmente. É por isso que essas obras apaixonantes misturam 

teoria explicativa da estrutura e do funcionamento do universo com a 

descrição prosaica da elaboração de receitas talismânicas respondendo 

a esses critérios teóricos. (2008, p. 83-84). 

 

Essa concepção que integra de modo globalizante, todas as dimensões do 

conhecimento, envolvendo, como sugere a citação em destaque, desde as estrelas do 

zodíaco às questões metafísicas, pode ser observada na classificação das ciências 

proposta pelo maior expoente da filosofia do mundo árabo-islâmico medieval, o médico 

e filósofo persa Ibn-Sīnā (n. 980 - 1037 e.c. / 369 - 427 H.), também conhecido como 

Avicena. 

 

2.3 Divisão das Ciências entre os eruditos 

 Na obra de Ibn-Sīnā Risāla fī ’aqsām alu
c
lūm al

c
aqliyya [Epístola sobre as 

divisões das ciências intelectuais] (1984), a Ciência Natural, que estuda as coisas cuja 

definição e existência depende da matéria
59

, é dividida em oito ramos
60

, desdobrando-
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 O saber teórico, segundo Ibn-Sīnā, divide-se em três partes: as Ciências Naturais, classificadas como 

ciências inferiores, as Ciências Matemáticas, ciências intermediárias, e a ciência superior, chamada 

Ciência Divina, ou seja, a Metafísica. Cf. Attie Filho, 2011, p.46 
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se, depois, nas seguintes subdivisões: medicina, astrologia, fisiognomia, a oniromancia, 

os talismãs, a teurgia e a alquimia.  Com exceção à teurgia, todas as demais ciências 

estão presentes nas Mil e uma noites, por isso, registram-se, a seguir, os sujeitos desses 

saberes. A medicina, presente na história “O rei Yūnān e o médico Dūbān”, é 

considerada por Ibn-Sīnā a primeira ciência da subdivisão das Ciências Naturais, cujo 

objetivo é “o conhecimento dos princípios do corpo humano, os estados de saúde e de 

doença, suas causas e sintomas, com o propósito de afastar as doenças e conservar a 

saúde”. A segunda ciência, a astrologia, presente em diversas histórias, entre as quais a 

do “Terceiro dervixe”, é considerada uma ciência provável, baseada na posição das 

estrelas e dos planetas, suas disposições e distâncias relativas, suas relações com o 

zodíaco em outras medições, tendo por objetivo a dedução do “que ocorrerá nos ciclos 

do mundo, quanto ao poder dos estados e dos governos, seus surgimentos e mudanças e 

alterações de posição”. A fisiognomia, presente em “
c
Alā’ ad-Dīn”, tem, por meio das 

fisionomias, o objetivo de “deduzir caracteres dos fundamentos e comportamentos do 

indivíduo”; a oniromancia, que também integra o “Terceiro dervixe”, é a ciência da 

interpretação, e tem, por seu turno, o objetivo de “interpretar as formas imaginativas que 

ocorrem na alma, seja em vigília seja nos sonhos, a partir daquilo que ela viu da ciência 

do invisível e figurou segundo outro modelo”.  Os talismãs, presente em muitas 

histórias, como a do “Segundo dervixe”, é uma ciência que “procura mesclar as 

potências celestes às potências de certos corpos terrestres para produzir coisas 

espantosas no mundo terrestre”.  E, por fim, a alquimia, saber presente no ramo egípcio 

das Mil e uma noites, “tem o objetivo de despojar as substâncias minerais de suas 

propriedades para lhes dar propriedades de outras substâncias ou [...] para dar a certas 

substâncias as propriedades de outras a fim de obter ouro e prata a partir de outros 

corpos” (Ibn-Sīnā, 1984, apud Attie Filho, 2011, p.52-53). Esses conhecimentos 

esotéricos que faziam parte rol das ciências e orientavam tanto personalidades do 

mundo real como, também, as personagens do mundo ficcional foram objeto de várias 

obras nesse período áureo do mundo árabo-islâmico, conforme será visto na próxima 

subseção. 
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 Os oito ramos das Ciências Naturais são classificados na seguinte ordem: A Física, O Céu e o Mundo, 

A Geração e a Corrupção, Os Meteorológicos, Os Minerais, A Alma, Os Vegetais e Os Animais. Cf. Attie 

Filho, 2011, p.50-60. 
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2.3.1 Astrologia e Astronomia 

 A maior autoridade clássica sobre o tema da astrologia foi o matemático, 

astrônomo, astrólogo e filósofo persa ’Abū Ma
c
šar (m. 886 e.c./ 272 H.), discípulo do 

primeiro filósofo árabe, al-Kindī (801-873 e.c. / 185-260 H.), e conhecido pelo latinos 

como Albumasar, que traduziu do pálavi ao árabe diversos tratados de astrologia 

helenística. Historicamente, a astrologia desse período advém de uma síntese de saberes 

da Mesopotâmia, do Egito e da astronomia grega que ocorreu com a expansão territorial 

de Alexandre Magno (362-331 a.e.c.). Atribuída ao deus egípcio Hermes-Thoth, o 

Hermes Trismegisto, “o três vezes grande”, ela surgiu no século III a.e.c. (Eliade, 2009), 

tratando tanto de predições universais quanto individuais, relativas ao futuro ou à 

etiologia, às prescrições e à posologia médicas; e, no século II, segundo Eliade, houve 

uma nova síntese astrológica com Ptolomeu de Alexandria, ainda corrente nos dias de 

hoje, porém sem o estatuto de ciência. A astrologia helenística chegou à Índia entre os 

séculos II e III e. c., e, no século VI, à Pérsia, onde vários tratados foram primeiramente 

traduzidos ao pálavi e, depois, como se disse, ao árabe por Abū Ma
c
šar. Esse erudito 

persa elaborou uma obra enciclopédica sobre o tema, chamada Kitāb almadḫal alkabīr 

fī 
c
ilm ’aḥkām annujūm [Grande livro de introdução à ciência da astrologia] (848 e.c.), 

que foi traduzida ao latim em 1133 sob o título Introductorium maius in astrologiam. 

2.3.2 A Ciência dos Talismãs 

 O conhecimento teórico e prático a respeito dos talismãs foi esmiuçado em uma 

das maiores obras da tradição hermética árabo-islâmica
61

, a Ġāyat alḥakīm [A meta do 

sábio], a qual o historiador Ibn-Ḫaldūn (1332-1406 e. c. / 732-808 H.) atribuiu ao 

matemático e astrônomo de al-’Andalus, Maslama al-Majrīṭī (séc. X e. c.)
62

. Nessa obra, 
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 Cf. Corbin, 1986, p.186-187. 
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 Embora Ibn-Ḫaldūn (1960, p.179) tenha atribuído Ġāyat alhakīm a Maslama al-Majrīṭī,  esta obra não é 

mencionada em nenhuma biografia do astrônomo de al-’Alandalus. Por ser alvo de muitas controvérsias, 

a autoria de Ġāīat alhakīm é, às vezes, grafada como Pseudo-Majrīṭī. ’Abū-Alqāsim Maslama Ibn-

’Aḥmad al-Faradī al-Ḥāsib al-Qurṭubī, comumente chamado de al-Majrīṭī, ou seja, nativo de Madri, 

nasceu em meados do século X e, ainda muito jovem, deixou sua cidade natal para estudar em Córdova, 

capital do califado Omíada, onde viveu até sua morte. Erudito reconhecido em al-’Alandalus, foi um 

estudioso de Ptolomeu e de ’Abū-
c
Abd-Allāh Muḥammad Ibn-Mūsā al-Ḫwārizmī (780-850 e.c./162-235 

H.), um reconhecido astrônomo, matemático e geógrafo persa que pertenceu ao grupo de eruditos da Casa 

da Sabedoria. O principal trabalho de al-Majrītī em astronomia foi a revisão que ele fez, junto com seu 

discípulo Ibn-aṣ-Ṣaffār, de Zīj assindhind [Tabelas astronômicas de Sindhind], de al-Ḫwārizmī, um 

manual que se baseia, sobretudo, na astronomia da Índia. Adelardo de Bath (1080 – 1152) traduziu as 

tabelas estelares de al-Ḫwārizmī, a Zīj assindhind, para o latim a partir da revisão de al-Majrītī. Cf. 

Lyons, 2011, p.152-154.   
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há referências relevantes a respeito do conhecimento de astrologia e dos talismãs dos 

“Sabeus de Ḥarrān”
63

, grupo situado ao norte da Mesopotâmia que remontava sua 

ascendência espiritual a Hermes-Thoth. As doutrinas desse grupo associavam a antiga 

religião astral dos caldeus, os estudos matemáticos e astronômicos e a espiritualidade 

dos chamados neopitagóricos e neoplatônicos
64

. O quarto capítulo da primeira parte 

dessa obra, da qual a passagem abaixo foi extraída, procura estabelecer a relação 

universal entre as conjunções astrais e o desenvolvimento de talismãs: 

 Casa Aššaratān [nome de duas estrelas do chifre de Áries]. 

Ela se estende entre o início de Áries e a posição 12° 51’ 26’’ da 

mesma constelação. As pessoas da Índia dizem que quando a Lua se 

encontra nessa casa, pode-se empreender [favoravelmente] uma 

viagem e ingerir medicações de facilitação. Aplique essa regra ao 

viajante e confeccione para ele um talismã para assegurar sua viagem. 

Confeccione durante essa casa um talismã para deteriorar a relação 

entre dois esposos ou entre dois amigos, por ruptura e inimizade. 

Confeccione também nesse momento um talismã para a fuga de um 

escravo ou para sua conservação, segundo o que é desejado, e 

igualmente para a deterioração do contrato entre associados, pois é um 

momento nefasto instalado sob o signo do fogo. (Pseudo-al-Majrītī 

1933 apud Hamès, 2008, p.84). 

 

Associando conhecimentos de astronomia e astrologia, o trecho da obra, em destaque, 

denota um saber prático a propósito dos talismãs, ciência que, como dito anteriormente, 

mescla as forças invisíveis celestes às forças invisíveis de certos corpos terrestres para 

produzir coisas espantosas no mundo terrestre. Pertencendo, ou não, ao renomado 

astrônomo al-Majrīṭī, essa obra oriunda de al-’Andalus  é um testemunho importante da 

ampla circulação de ideias mágicas  na vasta civilização árabo-islâmica – a qual, no 

século X, se estendia em uma faixa entre o sul da Espanha, norte da África, Síria, 

Iraque, Irã e noroeste da Índia –,  sem se restringir aos territórios próximos à Casa da 

Sabedoria, em Bagdá, o centro mais renomado de traduções e de produção de 

conhecimento da época. Conforme o prólogo de sua versão latina, intitulada Picatrix – 

cuja tradução para o castelhano foi feita, em 1256, a pedido de Afonso X, o Sábio, rei 

de Castela e Leão –, Ġāyat alḥakīm é considerada “a obra mais célebre de magia do 

                                                 
63

 Um representante ilustre desse grupo foi Ṯābit Ibn-Qurra (826-904 e. c./ 210-290 H.), além de 

astrólogo real, trabalhou na Casa da Sabedoria, onde, na qualidade de um dos maiores eruditos do 

califado, revisou e corrigiu versos em árabe do Almagesto e de outros clássicos gregos, e escreveu obras 

sobre teoria dos números, cálculo e mecânica. Também escreveu textos sobre as concepções filosóficas e 

religiosas dos sabeus de Ḥarrān  e era considerado pelos eruditos árabes um especialista em talismãs. Suas 

obras mágicas foram referência para Adelardo de Bath e João de Sevilha (ambos séc. XII). Cf. Corbin, 

1986, p.41-42 ; Lyons, 2011, p.138-139.   
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 Cf. Corbin, 1986, p. 186-187. 
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mundo islâmico”
65

, tornando-se, nos períodos posteriores à sua tradução, uma referência 

importante para a teoria e a prática mágica no continente europeu, sobretudo,  na arte 

dos talismãs.  

Assim, as teorias dos pensadores do mundo árabo-islâmico, elaboradas nesse 

período de grande desenvolvimento cultural, formaram a base para a evolução dos 

sistemas mágicos no pensamento e, também, na prática, criou uma atmosfera na qual a 

magia pôde florescer nos séculos XIII e XIV, quando se verifica, por exemplo, a 

presença das práticas mágicas da adivinhação e da geomancia, invocando as 

propriedades dos nomes, versos, números; a magia simpática; o esconjuro demoníaco; 

encantamentos; a evocação dos espíritos; os talismãs e amuletos; artifícios e o uso de 

plantas medicinais
66

.  

2.4 Al-fihrist e a magia 

Algumas dessas práticas mágicas, presentes no século X, foram registradas pelo 

livreiro an-Nadīm, que, em meio ao ponto culminante da circulação de obras imbuídas 

do pensamento mágico, também compendiou livros versados nesses saberes, oriundos 

dos gregos, egípcios, indianos, nabateus e babilônios. O texto do livreiro de Bagdá, 

além de testemunhar a circulação desses conhecimentos contemporaneamente à 

circulação das ḫurāfāt, e, portanto, do protótipo das Mil e uma noites (o livro Hazār 

afsāna), também traz em seu discurso determinada concepção islâmica acerca das 

práticas mágicas, e, por tudo isso, é também um registro importante a ser considerado.  

Se, na primeira seção do oitavo capítulo de Al-fihrist, dedicada aos livros sobre 

asmār e ḫurāfāt, an-Nadīm trata de narrativas que contêm elementos extraordinários, na 

seção seguinte, o livreiro versa sobre o conhecimento do sobrenatural, ou seja, trata dos 

saberes relativos ao acesso, ao controle, ao domínio e à decifração das forças invisíveis, 

como também a arte de iludir, que pressupõe um falso acesso ao mundo sobrenatural. 

Assim, a segunda seção do oitavo capítulo do Alfihrist é dedicada aos mu
c
azzimīn 

aos muša ,[esconjuradores / المعزمين]
c
biḏīn [المشعبذين / prestigitadores], aos saḥara [السحرة 

                                                 
65

 Cf. Lejbowicz, M. « Images et magie. Picatrix entre Orient et Occident ». In Cahiers de recherches 

médiévales et humanistes [En ligne]. Éd. Jean-Patrice Boudet, Anna Caiozzo, Nicolas Weill-Parot 

(CNRS, EHESS, UP, UAPV)., 2011, mis en ligne le 28 mai 2012, http://crm.revues.org/12703. 

Consultado em 11 de agosto de 2014. 
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 Cf. Marzolph et al., 2004, p. 630. 

http://crm.revues.org/12703
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/ feiticeiros] e àqueles que utilizavam nīranjiyyāt [النيرنجيات / encantamentos]
67

, ḥiyal 

  .[talismãs / طلسمات] e ṭalismāt [truques / الحيل]

 Logo nas primeiras linhas do artigo de an-Nadīm (1871, p. 308) verifica-se que 

essas forças podem estar associadas a determinados seres sobrenaturais: “os 

esconjuradores [mu
c
azzimīn] e os feiticeiros [saḥara] dizem que os demônios [aššayāṭīn 

 os obedecem  e os (االرواح - ar-‘arwāḥ) e os espíritos [الجنٌ  / aljinn] os gênios ,[الشياطين /

servem, agindo segundo sua ordem ou sua proibição”. E o acesso a essas forças 

invisíveis, no caso, os seres sobrenaturais, ocorre, segundo o livreiro, de modo 

diferente. Os esconjuradores, em acordo com as leis divinas, exercem o domínio dos 

demônios e dos espíritos graças às suas invocações a Deus, a quem tais seres obedecem, 

seja por conta do juramento que prestaram a Deus ou pelo medo de Deus. Já os 

feiticeiros os subjugam por oferendas e atos proibitivos:  

[...] eles dizem que os demônios se satisfazem com a realização de 

atos proibidos por Deus [...] A perpetração das proibições de Deus [...] 

os deixa satisfeitos, e, para os demônios, realizações como o abandono 

da oração e do jejum, a permissão do sangue, o casamento com 

mulheres proibidas, e outros atos desses os satisfazem. (an-Nadīm, 

1871, p. 309). 

  

Orientados por objetivos diferentes, os esconjuradores e os feiticeiros, segundo o que é 

relatado no texto de an-Nadīm, entram em contato com os seres sobrenaturais por meio 

de rituais, que podem ser lícitos, no caso dos primeiros, como as invocações a Deus, ou 

rituais e práticas ilícitas, como o fazem os últimos. De qualquer forma, para entrar em 

contato com tais forças invisíveis, há um sistema de ações. E não apenas atos, há 

também objetos, substâncias, palavras que viabilizam o contato com as forças, com o 

sobrenatural: conforme an-Nadīm, foi-lhe relatado que feiticeiros, feiticeiras e 

esconjuradores, todos eles afirmam possuir “selos [ḫawātīm / خواتيم], esconjuros de 

papéis [
c
azā’im waraqà عزائم ورقى], sândalo [ṣanādil / صنادل], ḥizāb [seções, versículos 

do Alcorão / حزاب]
68

, fumaça [daḫan / دخن] e outras [coisas] dessas utilizadas em seus 

saberes” (1871, p. 309). 
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 A tradução do antigo vocábulo nīranjiyyāt [النيرنجيات], “encantamento”, foi baseada em Dodge (1998, 

p.725) e em Dozy (1881, vol. 2, p.655). 
68

Para “esconjuros de papéis” [
c
azā’im waraqà/عزائم  ورقى], Dodge (1998, p. 726) sugere que se trata 

“indubitavelmente de pedaços de papéis nos quais estavam escritas palavras pagãs ou versos do Alcorão”.  

Em relação à palavra “sândalo”, a edição árabe de Flügel (1871, p.309) traz o plural ṣanādil / صنادل, 

porém, na presente pesquisa, não foi encontrado o plural de “sândalo” em árabe; esta forma no plural 

pode designar “sandálias”, o que, no contexto, não possui qualquer sentido, por isso, optou-se por 

“sândalo”, no singular. Quanto ao ḥizāb (حزاب), Flügel (1871, p.152) em nota registra que se trata da 

forma vulgar de ’aḥizāb (احزاب), versículos do Alcorão (“Ḳorânische Versabtheilungen”); para a forma 

ḥizb, Dozy (1881, p.280-281) dá o sentido de “litanias”, “preces”, como a de Abū-al-Ḥasan aš-Šāḏilī, 
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 Além dos esconjuros e da feitiçaria, o livreiro também registra que o 

conhecimento a propósito dos talismãs era bastante difundido; nas terras do Egito e da 

Síria, em especial, eram numerosos, e, suas formas, bem conhecidas. E, como mais um 

testemunho de que, nesse período, os pensadores do mundo árabo-islâmico englobavam 

em suas análises diversas dimensões do conhecimento, an-Nadīm (1871, p. 309) anota 

que “esse saber é divulgado abertamente entre os filósofos”. Baseando-se nas 

observações dos planetas, filósofos e “servos das estrelas” produziam esses objetos para 

“tudo o que eles queriam em relação a atos magníficos, excitações, benevolências e 

autoridades; e eles tinham inscrição em pedras [nuqūš 
c
ala alḥijāra / على  الحجارة نقوش   ], 

conta [ḫaraz /الخرز]  e engaste  [fuṣūṣ / الفصوص]”
69

 (an-Nadīm, 1871, p. 309). Sem se 

relacionar aos seres sobrenaturais, como já foi visto anteriormente em relação ao trecho 

da obra Ġāyat alḥakīm, o conhecimento acerca dos talismãs aciona as forças invisíveis 

relativas aos astros, aos números e às letras: as forças estão cifradas na natureza, e 

aquele que produz os talismãs consegue decifrá-las para, a seguir, cifrá-las em um 

suporte (um anel, uma conta, uma pedra)
70

, permitindo a conexão com tais forças e sua 

manipulação para atingir um determinado objetivo, que podem ter, como nos casos 

citados por an-Nadīm, um caráter benéfico. 

 Enquanto os talismãs desfrutam de certo prestígio nos registros do livreiro, a 

feitiçaria é considerada “um caminho condenável” [aṭarīqah almaḏmūmah/ مذمومةال  

uma prática associada às forças maléficas desde a origem ,[الطريقة
71

. No registro do 

livreiro, os feiticeiros, para atingir seus desígnios, servem e são servidos por seres 

sobrenaturais malévolos, como Iblīs [ابليس], uma figura associada aos gênios, 

equivalente a Satã, e sua filha, que “tem um trono na água”, Bīḏūḫ [بيذخ], deusa pagã 

associada à Afrodite. 

 A tradição islâmica situa as origens dos atos mágicos no antigo Egito ou na 

Babilônia. Em conformidade com essa tradição, an-Nadīm registra que o Egito, a 

“Babilônia dos feiticeiros”, era a referência maior para a feitiçaria, sendo um centro de 

grande profusão de livros sobre o tema. Do Egito, o livreiro cita um único livro vertido 

à língua árabe, porém, de importância capital em relação à magia, à astrologia e à 

                                                                                                                                               
Ḥizb albaḥr [Litanias do mar]; na tradução de Dodge (1998, p.726), ele registra, em lugar de  ḥizāb 

 cuja grafia só se diferencia em árabe por um ponto embaixo da primeira letra,  uma ,(جزاب) jazāb ,(حزاب)

planta (Orchis flava) que, segundo o tradutor, era usada para medicamentos.  
69

 Nota-se que as inscrições são feitas também em adornos, como as contas de um cordão [ḫaraz /الخرز], 

que podem ser de conchas, pedras preciosas, pedras; e o engaste [fuṣūṣ / الفصوص] ao qual An-Nadīm se 

refere pode ser um anel de sinete. Cf. Dodge (1998, p.726, nota 5).  
70

 Cf. Attie Filho, 2016. 
71

 Cf. Alcorão (2, 102 e 20, 71). 
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alquimia: o Corpus Hermeticum (provavelmente elaborado entre os séculos I e III e. c.), 

atribuído Hermes Trismegisto, ou, nas palavras de an-Nadīm, “Livros de Hermes [  كتب

 sobre os encantamentos, as propriedades, os talismãs, as ressuscitações, os ,[هرمس

amuletos e os esconjuros” (1871, p. 312). O livreiro também cita outros povos que 

dominavam o conhecimento sobre a feitiçaria, como os turcos, que a utilizavam para 

derrotar exércitos, matar inimigos, atravessar a água e percorrer pequenas e longas 

distâncias em curtos períodos de tempo.  

 Entre os filósofos do pensamento mágico helenístico registrados por an-Nadīm, 

cita-se o iniciado na antiga sabedoria pitagórica e retrato do “homem divino”, Apolônio 

de Tiana (séc. I e.c.): “Apolônio, o Sábio, ele era de Tiana, no território de Roma
72

. Diz-

se que foi o primeiro a realizar a discussão sobre os talismãs. Seu livro sobre talismãs, 

que ele escreveu em sua cidade e no reino dos reinos, é conhecido e famoso” (1871, p. 

312). An-Nadīm não menciona o título da obra, porém, sabe-se que, no califado de al-

Ma’mūn  (833 e. c. / 217 H.), foi atribuída à figura de Apolônio de Tiana uma famosa 

obra produzida por um muçulmano anônimo: o Kitāb sirr alḫalīqa [Livro do segredo da 

Criação/ كتاب سر الخليقة], mais um texto importante da tradição hermética árabo-

islâmica
73

; é esse tratado que termina com a célebre “Tábua de esmeralda”, a Tabula 

smaragdina, na qual estariam os principais preceitos alquímicos, tendo-se tornado o 

compêndio da sabedoria hermética.  

 An-Nadīm se ocupa pouco dos prestidigitadores, citando apenas três nomes, 

Manṣūr ’Abū-
c
Ajab, 

c
Ubayd al-Kayyis e Quḍīb al-Ḥaṣà, sendo os dois últimos, além de 

especialistas nessa arte, também autores de alguns livros sobre o tema. Diferentemente, 

são registrados vários os nomes de personalidades que interagiam com as forças 

invisíveis por meio de encantamentos, talismãs, selos e que, também, escreviam livros 

teóricos e práticos sobre o assunto. Como exemplo, há a referência a um erudito 

chamado Ibn-Hilāl, detentor de diversos livros sobre demônios; de acordo com o 

livreiro, comunicava-se com gênios e era servido por eles, além de ter sido bastante 

conhecido por selos de valor comprovado.  

 Também são vários os nomes de quem, segundo an-Nadīm, praticava “o 

condenável caminho” da feitiçaria. Entre eles, o livreiro cita dois autores importantes 

que figuravam na tradição hermética árabo-islâmica: Ibn-Waḥšiyyah (séc. X e. c. / IV 

                                                 
72

 Ar-rūm [الروم] e, principalmente, ar-rumyy [الرومي] é utilizado por an-Nadīm, geralmente, para designar 

o nativo do Império Bizantino, mas, também, como indica no contexto, pode se referir aos gregos, 

romanos ou antigos povos de cultura grega.  
73

 Cf. Corbin, 1986, p.186-187. 
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H.), de origem nabateia, e Abū-Ṭālib Aḥmad Ibn-az-Zaīāt (m. 951 e.c. / 340 H.), xiita 

de uma família de vizires.  Na descrição de an-Nadīm, Ibn-Waḥšiyyah além de 

feiticeiro, fazia talismãs e escreveu diversos livros sobre tais saberes, entre os quais 

Livro da expulsão dos demônios, também conhecido como Segredos, O grande livro de 

feitiçaria e O pequeno livro de feitiçaria, As doutrinas dos caldeus sobre os ídolos, O 

segredo das estrelas, O grande e o pequeno livro da agricultura [nabateia], entre vários 

outros
74

. An-Nadīm ainda registra demais autores e livros de origem árabe, indiana e 

grega relativos à feitiçaria, alquimia, astrologia, amuletos, obras as quais hoje só se 

conhece o título. Portanto, os livros, os autores, determinadas personalidades citadas 

pelo livreiro de Bagdá, e, mesmo, suas próprias observações sobre o tema, 

testemunham, também, a ampla circulação de ideias e práticas mágicas cultivadas entre 

letrados desse período no qual as Mil e uma noites vinham sendo tecidas no mundo 

árabe. 

 

2.5 O mágico entre letrados e eruditos 

 Perseguindo o contexto dos primeiros séculos de formação das Mil e uma 

noites, verificam-se, nos meios letrados e eruditos, diversas manifestações do 

pensamento mágico no mundo árabo-islâmico. A partir do final do século VIII, há uma 

grande entrada de ideias mágicas, sobretudo helenísticas, por meio de traduções, a partir 

das quais irá se fomentar uma significativa produção de obras esotéricas, inclusive de 

tradição hermética. Obras teóricas e práticas que tratam dos saberes que envolvem o 

acesso, o controle, o domínio e a decifração das forças invisíveis são traduzidas e 

elaboradas ao longo da revolução livresca da civilização árabo-islâmica, entre os 

séculos IX e XI. A presença do mágico não é negada. O mágico permeia a classificação 

das ciências de Ibn-Sīna, no século XI, como também, em outros períodos, é tolerado 

por pensadores preeminentes, como al-Kindī (m. 870 e. c./ 255 H.), al-Ġazzālī (m. 1111 

e. c. / 504 H.) e ar-Rāzī (m. 1209 e. c. / 605 H.). Ademais, eruditos iniciados nas artes 

mágicas expõem teorias e práticas mágicas, como Abū-Ma
c
šar (séc. IX), [Pseudo] al-

Majrīṭī (séc. X e. c.) e Ibn-Waḥšiyya (séc. X e. c. / IV H.).  

                                                 
74

 Vários livros e traduções foram atribuídos a Ibn-Waḥšīyah, porém, a famosa Agricultura nabateia, ou, 

como no texto de an-Nadīm, O grande e o pequeno livro da agricultura, foi escrito por Abū-Ṭālib Aḥmad 

Ibn-az-Zayyāt. Cf. Corbin, 1986, p.186. 
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Se, por um lado, o mágico permeia reflexões filosóficas relativas ao campo das 

ciências e é objeto de textos esotéricos que esmiúçam seu aspecto teórico e prático, por 

outro lado, provoca certas tensões, sendo alvo de condenações religiosas, sociais ou 

penais, as quais chegam, até mesmo, à pena capital. O que é considerado lícito ou ilícito 

em relação ao contato do homem com as forças invisíveis não foi um consenso entre 

pensadores e juristas do mundo islâmico. Alguns deles rejeitaram todas as formas de 

alquimia, astrologia e feitiçaria; outros permitiram uso de versos corânicos como 

encantamentos, desde que pertencessem ao domínio do divino (Marzolph et al.  et al., 

2004, p. 630). No texto do livreiro, por exemplo, enquanto a prática da feitiçaria é 

claramente condenada porque, segundo an-Nadīm, suas forças são provenientes dos 

demônios, a elaboração dos talismãs não aponta para o mesmo julgamento, ao contrário.  

Tais divergências se justificam pelo fato de não haver, no mundo árabo-islâmico, 

uma única corrente jurídica; elas se diferenciam, inclusive, por serem mais 

conservadoras ou, então, mais liberais, como parece ser o caso de Bagdá, de modo que, 

nos registros de an-Nadīm, não se sugere a condenação da interação do homem com as 

forças sobrenaturais dos astros, dos números, das letras e dos símbolos
75

, algo que, para 

Ibn-Ḫaldūn, é altamente condenável.  

  

2.6 Ibn-Ḫaldūn e a condenação da magia 

Para o historiador Ibn-Ḫaldūn, (1332-1406 e. c. / 732-808 H.), que viveu em 

período posterior à queda do califado Abássida
76

 e trezentos anos depois de an-Nadīm, 

no norte da África, não somente a feitiçaria é condenável, mas, também, a astrologia e 

os talismãs. No capítulo sobre “As ciências da feitiçaria e dos talismãs” dos 

Prolegômenos [Al-muqqadima], Ibn-Ḫaldūn registra: 

A lei divina não estabelece distinção alguma entre magia, arte 

talismânica e a dos prestígios; ela as classifica na categoria das coisas 

proibidas. Autoriza o legislador tudo o que dirige nossos pensamentos 

para a religião, porque ela nos assegura a felicidade na outra vida; 

permite os atos que, proporcionando-nos o alimento, asseguram nosso 
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 As quatro escolas ou correntes do Direito e Jurisprudência [fiqh] sunitas são: Ḥanafita (Síria, Turquia, 

Paquistão, Ásia Central, Afeganistão, China, Egito, Irã), estabelecida por Abū Ḥanifa (699-767 e. c. / 79-

149 H.); Malikita (Norte e Oeste da África; Estados Árabes do Golfo Pérsico), foi estabelecida por Malik 

Ibn-’Anas (aproximadamente 715-795 e. c / 95-178 H.); Šafita - Indonésia, Malásia, Ilhas Maldivas, 

Somália, Etiópia, Iêmen, Índia, foi estabelecida por aš-Šafī (767-820 e. c. / 149-204 H.); Ḥanbalita - 

Arábia Saudita,  foi estabelecida por Ahmad Ibn-Ḥanbal (780-855 e. c. / 162-240 H.). A escola do direito 

e jurisprudência xiita é a Jafarita  (Irã, Iraque, Líbano, Azerbaijão, Bahrein, Paquistão, Índia), foi 

estabelecida por Ja
c
far aṣ-Ṣadiq (702-765 e. c. / 82 – 147 H.). 

76
 Em 1258, sob o comando de Hulagu, neto de Gengis Khan, os mongóis conquistam e saqueiam Bagdá, 

dando fim ao califado abássida.  
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bem-estar neste mundo. Quanto aos atos que não nos interessam sob 

esses dois pontos de vista, podem ser classificados assim: os que são 

mais ou menos nocivos, as-siḥr [a feitiçaria]
 77

, por exemplo, que 

produz realmente o mal; a arte dos talismãs, cujos efeitos são idênticos 

ao siḥr; e a astrologia, arte perigosa por seu caráter, por ensinar a crer 

nas influências dos astros e ser lesivo aos dogmas da fé atribuindo os 

acontecimentos deste mundo a algum ser diferente de Deus. Todas 

estas práticas são condenadas pela lei por causa de sua afinidade com 

o mal. [...] A lei, pois, colocou o siḥr, os talismãs e os prestígios 

dentro de uma só categoria, por causa do mal que lhes é inerente; ela 

os proibiu especialmente e os condenou. (1960, p.190-191, v.3) 

 

Por isso, segundo Ibn-Ḫaldūn, “quem tira a vida a seu semelhante pelo emprego do siḥr 

ou dos talismãs é condenado ao último suplício” (p. 192). A escola malikita, corrente do 

direito e jurisprudência do islã do norte e do oeste da África, a qual pertencia Ibn-

Ḫaldūn, reagiu, na verdade, de modo severo às práticas mágicas ainda durante o período 

mais efervescente de circulação das ideias mágicas. Como exemplo, o jurista malikita 

Ibn-’Abī Zayd Alqayrawānī, no século X, registrou:  

O ímpio incorre na pena de morte. Sua resipiscência não é admitida. É 

aquele que, sob as aparências do muçulmano, é, na realidade, um 

infiel. Do mesmo modo para o que concerne ao feiticeiro [saḥir/ ساحر], 

do qual também não se aceita a resipiscência. (1968, apud Hamès, 

2008, p.93).  

 

No século XV, para o malikita al-Maġīlī (m. 1500 e.c. / 905 H.), que exerceu o papel de 

conselheiro de soberanos no oeste da África, os feiticeiros, as feiticeiras e todos que, por 

meio de talismãs, de fórmulas mágicas ou de outros procedimentos, pretendessem 

produzir riqueza, derrotar tropas ou outras coisas do mesmo gênero mereciam a morte, a 

menos que “venham à resipiscência [...] porém, quem a recusar, deve ser morto” 

(Almaġīlī, 1985 apud Hamès, 2008, p.93).   

Mediante todos esses exemplos, o que chama, sobretudo, atenção não são as 

condenações através dos tempos, a tolerância ou a valorização do mágico, mas, sim, sua 

grande presença em meios letrados ao longo de todo o período em que as Mil e uma 

noites vão sendo tecidas no mundo árabo-islâmico, durante, pelo menos, seiscentos 

anos. Nesse período, entre meados do século VIII e o IX, no Iraque, quando 

provavelmente foi traduzido ao árabe o protótipo das Mil e uma noites, a obra persa 

Hazār afsāna [Mil fábulas], até século XV, data do mais antigo manuscrito da obra 

árabe, verifica-se que o pensamento mágico está presente em diversas áreas do 
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 Para o termo siḥr / سحر, Khoury traduz “magia”, porém, neste trabalho, vem sendo adotado “feitiçaria” 

para esse mesmo vocábulo. A discussão a respeito desses termos será feita na seção 2.8.2 O siḥr e o 

mundo mágico. Para o texto árabe, cf. Ibn-Ḫaldūn, 2005, p.109. 
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conhecimento no vasto território da civilização árabe, seja entre os filósofos, os juristas, 

os historiadores, os livreiros, os matemáticos, os astrônomos, os astrólogos, os 

adoradores de estrelas e, também, os autores e contadores de fábulas. Essa cosmovisão 

imbuída do mágico que permeira o texto ficcional adquire, em determinados momentos, 

contornos superlativos, de modo que o poder da magia, da feitiçaria, dos talismãs e dos 

gênios, muitas vezes, é amplificado, como é o caso, para citar apenas um exemplo, de 

um reino todo que é metamorfoseado por uma feiticeira, esposa infiel do jovem rei das 

Ilhas Negras. 

O mágico vibrante desse núcleo está em diálogo com o mágico dos textos de 

eruditos, juristas ou astrólogos, nesse longo período de elaboração das Mil e uma noites, 

porém, com uma importante diferença: no universo ficcional, feiticeiras, talismãs, 

gênios ganham cores mais vivas, porque são ainda mais poderosos do que se supõe ser 

na vida cotidiana, e, além disso, a eles podem ser acrescidos seres míticos, como ogros, 

pássaros rūḫḫ, cavalos alados, conferindo, ao conjunto do texto, o admirável, o 

espantoso [
c
ajīb/ عجيب], o estranho [ġarīb /  غريب ] que perfazem o gênero ḫurāfa, e que 

encantam tanto as personagens das Mil e uma noites, como seus leitores de todos os 

tempos. 

 

 2.7 Magia e feitiçaria 

Considerando que o mágico é a ambiência de forças invisíveis que movem as 

coisas
78

, a magia, uma das manifestações do mágico, é, por sua vez, uma forma de 

conhecimento e de operação que envolve o acesso e o controle dessas forças invisíveis a 

fim de modificar o curso natural dos eventos.  A magia compreende atos, agentes e 

representações (Mauss, 2002, p.55). Os atos são os ritos de magia, e os agentes são os 

mágicos, ou seja, são aqueles que efetuam os ritos mágicos. As representações são as 

ideias e as crenças que correspondem aos atos mágicos, pois as práticas mágicas não são 

vazias de sentido; minimamente, os atos mágicos comportam a representação de seu 

efeito, ou seja, visando à mudança de estado de alguém ou de algo, os atos mágicos 

representam o que pretendem realizar, parecendo proceder de uma espécie de raciocínio 

silogístico (Mauss, 2002, p.97), como ilustram as palavras ritualísticas pronunciadas por 

uma feiticeira das Mil e uma noites: “Ó bezerro, se foi uma criação do Poderoso 

Vitorioso, não se modifique; se foi enfeitiçado e atraiçoado, então saia dessa forma para 
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 Cf. seção 2.1 O mágico como pensamento. 
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a sua forma adâmica com a permissão do Criador das criaturas” (Kitab alf layla wa-

layla, 1985, p.81).  

Como sugere Marcel Mauss, a magia e seus rituais são fatos de uma tradição: 

sua eficácia é acreditada por todo um grupo e os atos mágicos sempre se repetem; desse 

modo, a forma dos ritos é transmitida entre os membros de uma determinada 

comunidade e é sancionada pela opinião (2002, p.56). Entre características dos mágicos, 

Mauss registra que eles detêm determinados traços que são adquiridos e outros que são 

inatos, congênitos, por isso, de acordo com o antropólogo, “não é mágico quem quer” 

(2002, p. 63-64). 

 Os rituais mágicos, baseados na repetição e pertencentes ao universo de crenças 

de um povo, distinguem-se pelo seu caráter efetivo: a magia, como já se disse, visa à 

modificação de estado de algo ou de alguém, por isso, os atos mágicos são criadores, 

eles fazem, e esse caráter pode ser verificado, por exemplo, em sua própria 

nomenclatura:  

[...] Os atos rituais [...] são, por essência, capazes de produzir mais do 

que convenções; eles são eminentemente eficazes; eles são criadores; 

eles fazem. Os ritos mágicos são, mesmo, mais particularmente 

concebidos dessa maneira; a tal ponto que eles, frequentemente, 

tiraram seu nome desse caráter efetivo: na Índia, a palavra que melhor 

corresponde à palavra rito é karman, ato; o envultamento
79

 é, mesmo, 

o factum, [...]; a palavra alemã Zauber tem o mesmo sentido 

etimológico; outras línguas também empregam, para designar a magia, 

palavras cuja raiz significa fazer. (Mauss, 2002, p.11) 

 

De acordo com o antropólogo, em diferentes culturas, os atos mágicos são designados 

por vocábulos que pertencem ao domínio do “fazer”; na língua portuguesa, é possível 

verificar esse fato em relação ao vocábulo feitiço, palavra que vem do latim facticius, ou 

seja, “factício”, “fictício”, tratando-se, portanto, na base, de um fazer artificial, não 

natural
80

. A esse fazer mágico que interfere no curso natural das coisas associou-se uma 

concepção negativa do uso da magia, e, assim, a tradição atribuiu ao feitiço a noção de 

uma prática mágica que utiliza as forças invisíveis com intenções, sobretudo, 

malfazejas
81

. 
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 Prática mágica que, para mudar o estado de uma pessoa, utilizam-se, no ritual de magia, partes de seu 

corpo (unhas, cabelos, etc.), seus objetos ou bonecos que a representam; note-se que, no envultamento, 

todos os elementos utilizados no ritual são representações da pessoa sobre a qual se pretende agir. 
80

 Para “factum” e “facticius” Cf. Dicionário de latim. Porto: Porto Editora, 2001, p.280. 
81

 Cf. Collin de Plancy, J.-A.-S., 1863, p.623-628. Cf. Houaiss eletrônico 1.0 
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 Diferentemente, a tradição atribuiu à magia sentidos que podem ou não estar 

associados ao fazer maléfico. A noção dual de magia parece estar ligada à evolução do 

sentido do termo e de todas as noções que a ele se relacionam. A palavra magia provém 

do latim magīa, a partir do grego mageía [μαγεία], significando “teoria dos magos”
82

; 

mageía, por sua vez, é uma derivação de mágos [μάγος], um empréstimo do persa 

magu-, mago, o qual, originalmente, designava, segundo o historiador grego Heródoto, 

o nome de uma tribo meda
83

. De acordo com Benveniste (1938), os magos eram um 

agrupamento social que seguia uma organização rigorosa e possuía, entre os medas, 

atribuições políticas e religiosas. Sob os aquemênidas, esse agrupamento se fechou em 

uma confraria poderosa, respeitada e tão identificada com a classe sacerdotal que, na 

época de Heródoto, foi associada, entre os gregos, a uma organização tribal. No antigo 

Irã, o sacerdócio era, então, um exercício dos magos, porém, nem todos os magos eram, 

necessariamente, sacerdotes. Partindo dessa perspectiva histórica, Benveniste pressupõe 

que o termo magu- sofreu, ao longo do tempo, uma especialização semântica, passando 

do nome de um agrupamento social para, a seguir, denominar determinados membros 

desse agrupamento que possuía certas prerrogativas religiosas e políticas. 

 Das práticas correntes entre os magos, sabe-se que eles tinham o hábito de não 

enterrar os mortos, deixando os cadáveres expostos aos predadores, eram adoradores do 

fogo e realizavam sacrifícios em determinadas cerimônias. Segundo o linguista francês, 

a ciência dos magos foi referência para Pitágoras, Demócrito e Platão, que se dirigiram 

ao Oriente para entrar em contato com a doutrina desses sacerdotes. A partir desse 

contato, o termo e a noção de “mago” se desenvolveu na Grécia em duas linhas bem 

diferentes. A primeira, vinda de uma tradição erudita, cultivada por filósofos como 

Platão, Aristóteles e Eudemo de Rodes, associou a noção de mageía [μαγεία] ao culto 

do divino (θεων θεραπεια/ theon therapeia)
84

; a outra, popular e igualmente antiga, 

utilizada por autores como Sófocles, empregou mágos [μάγος] como sinônimo de 
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 Cf. Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. Paris: 

Klincksieck, 1974, p.656.  
83

 Os medos eram um grupo étnico que ocupava a região noroeste do atual Irã, ao sul do Mar Cáspio e do 

Cáucaso. Até o momento, a mais antiga referência aos medos data de 835 a.e.c., trata-se de um 

documento cuneiforme que relata uma campanha do rei da Assíria, Salmanassar III, contra eles. O 

primeiro rei dos medos, Dejoces (século VIII-VII a.e.c.), estabeleceu Ecbátana (atual Hamadan) como a 

capital do reino; em meados do século VI a.e.c., Ciro, o rei persa (da região sudoeste do atual Irã), 

suplantou os medos, conquistou a Babilônia (onde libertou os judeus) e fundou o império aquemênida, 

que colocou a Grécia em ameaça e sucumbiu apenas com Alexandre Magno, em 331 a.e.c. Cf. Duchesne-

Guilleman, 1962, p. 10-28. 
84

 Tal expressão θεων θεραπεια relacionada à doutrina dos mágos aparece em Alcebíades primeiro de 

Platão.  Nesse texto, Cousin (1851) a traduz como “religião”.  
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feiticeiro ou de charlatão [γοητής], confundindo os magos do antigo Irã com os caldeus, 

conhecidos pela prática da astrologia e pela interpretação de sonhos. Essas duas 

tradições cedo se misturaram, aparecendo, de acordo com autor e época, tanto em uma 

acepção como em outra. Mas foi a segunda que, desviada de sua origem, prevaleceu, 

cindindo-se, por sua vez, em duas noções. De um lado, surgiu a representação dos reis 

magos, no texto bíblico de Mateus (2:1-12), no qual ele se refere, sem precisão, a 

“magos”, ou seja, a astrólogos que, guiados pelo sinal celeste, se conduziram até o local 

do nascimento de Jesus. Por outro, a ciência que os magos supostamente praticavam, 

isto é, a “magia”, que se tornou uma denominação específica de operações que a 

religião e a ciência, igualmente, censuraram no decorrer do tempo (Benveniste, 1938, 

p.26).  

 Assim, o termo e a noção de magia foram associados ao acesso e ao controle 

forças invisíveis e, em torno dessa concepção passou a gravitar uma série de práticas 

mágicas particulares, como o feitiço, o envultamento, o encanto, a bruxaria, o sortilégio, 

a adivinhação, etc. Todas essas práticas envolvem a magia, pois, em primeiro lugar, são 

uma forma de conhecimento e de operação que envolve o acesso e o controle de forças 

invisíveis, visando modificar o estado de alguém ou de algo, tendo, portanto, um caráter 

efetivo, associado ao fazer. Em segundo lugar, compreendem agentes, atos e 

representações; e, por último, são fatos de uma tradição, tendo seus ritos repetidos, 

transmitidos e acreditados por todo um grupo ao longo do tempo. Cada uma dessas 

práticas particulares é magia, mas o inverso não é verdadeiro: todo feitiço, por exemplo, 

é magia, porém, nem toda magia é feitiço. A magia envolve, portanto, uma concepção 

ampla a respeito do acesso e do controle das forças invisíveis, e engendra diversas 

práticas particulares que visam à modificação do estado de algo ou de alguém. 

  

2.8 Magia e feitiçaria entre os árabes 

2.8.1 O majūs e a Pérsia 

O termo persa magu- foi incorporado ao léxico árabe como majūs [مجوس] e seu 

sentido se manteve associado à esfera religiosa do antigo Irã. Em diferentes dicionários 

e enciclopédias
85

, o sentido desse termo é também associado aos seguidores da doutrina 

de Zaratustra: o verbete majūs, por exemplo, é traduzido como “mago” e 

“zoroastriano”; o termo derivado majūsiyy significa “mágico”, “zoroástrico”, e, para o 
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 Corriente (2005); Marzolph et al., (2004) ; Sabbah (2011) ; Dozy (1881). 
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termo majūsyyia, há apenas designações como “zoroastrismo”, “xamanismo”, 

“masdeísmo”, “paganismo”, estando ausente a designação “magismo”.  

Diferentemente dessa concepção tradicional, Benveniste assinala que, ainda no 

período dos sassânidas – dinastia persa que foi suplantada pela conquista árabo-islâmica 

–, permanecia a distinção entre o magismo e o zoroastrismo: 

Enfim, um testemunho independente e recentemente descoberto 

nos confirma que, sob os sassânidas, continuava a distinguir a religião 

dos Magos daquela de Zaratustra. Em uma das homilias maniqueístas 

exumadas em Faium, a religião do fogo, que é a dos Magos é 

apresentada como diferente do zoroastrismo: nós aí ficamos sabendo 

de fato que o maniqueísmo deve substituir o “magismo” como o 

cristianismo perseguiu o judaísmo e Zaratustra, a “falsa religião”. Isso 

mostra que, apesar do sincretismo que foi crescendo e professando 

Zaratustra como promotor da fé, os Magos não se confundiam com os 

zoroastrianos propriamente ditos. (1938, p.25) 

 

Nesse contexto, a doutrina dos magos se caracterizava por um conjunto de crenças 

naturalistas, por ritos herdados de comunidades indo-iranianas e por uma cosmologia 

masdeísta que, em diversos pontos, se harmonizava com a reforma moral de Zaratustra 

(Benveniste, 1938), mas que, como aponta o linguista, não se confundia com o 

zoroastrismo. Ao mesmo tempo, é preciso considerar que os magos eram os sacerdotes 

e, nessa condição, integraram práticas no interior do zoroastrismo que, inicialmente, tal 

doutrina, pelo seu caráter anti-ritualista, havia condenado, como é o caso do sacrifício 

de animais (Eliade; Couliano, 1999); assim, possivelmente, em razão de tais pontos de 

contato, os magos foram associados ao zoroastrismo.  

No núcleo fundador das Mil e uma noites não há a ocorrência de termos 

derivados de Zaratustra, tais como zarāduštiyy/ زرادشتي  [zoroástrico] ou zarāduštiyya/ 

 mas há diversas referências aos majūs e à sua doutrina, a ,[zoroastrismo] زرادشتية

majūsyyia. Nesse conjunto de contos, os majūs apresentam determinados traços que 

podem ser associados tanto ao magismo quanto ao zoroastrismo, como o culto ao fogo e 

a prática do sacrifício de sangue e, além disso, em determinados contos, eles também 

são associados à prática da feitiçaria; por isso, dependendo do contexto, o termo majūs e 

seus derivados podem ser compreendidos tanto como “mago”, “magismo”, “mágico”, 

quanto “zoroastriano”, “zoroastrismo”, “zoroástrico”, etc. Sobre os magos nas Mil e 

uma noites, é, também, importante registrar que eles desempenham, majoritariamente, 

na narrativa, um papel estereotipado de vilão sinistro que realiza diferentes atos de 
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crueldade, representando um mundo bárbaro e incivilizado que os muçulmanos, com 

seu domínio na região da Pérsia, devem combater. 

  

2.8.2 O siḥr e o mundo mágico 

 Em árabe, o termo siḥr [حر  remete a diferentes significados na esfera [س 

do mágico, abrangendo sentidos mais amplos, como “magia”, e mais específicos, como 

“feitiçaria”. Em relação à constituição do vocábulo siḥr, ele deriva da raiz trilítere s.ḥ.r, 

ou seja, do verbo saḥara [سحر], que pode remeter a expressões como “utilizar a magia”, 

“enfeitiçar”, “encantar”; logo, os termos derivados de saḥara [سحر] podem apresentar as 

seguintes significados: siḥr [حر ر] magia”, “feitiço”, “encanto”; sāḥir“ ,[س   ,[ساح 

“mágico”, “feiticeiro”, “encantador” e masḥūr [مسحور], “enfeitiçado”, “encantado”
86

.  

Então, o que seria precisamente o siḥr? Em nenhuma parte da literatura islâmica 

foi estabelecido um inventário dos rituais, das ações, das palavras que poderiam 

pertencer à esfera do siḥr, de modo que o termo apresenta sentidos diferentes 

dependendo do autor e da época em que é empregado. Na classificação das ciências de 

Ḥājjī  Ḫalīfa (1017-1067 H./1609-1657 e.c.), historiador, bibliógrafo e geógrafo do 

império otomano
87

, determinados conceitos e técnicas reunidos sob o vocábulo siḥr 

deixam entrever o amplo sentido desse termo. Na sua obra Kašf aẓẓunūn 
c
an asāmī al-

kutub wa’l-funūn [Lexicon bibliographicum et encyclopaedicum
88

], o siḥr é classificado 

no interior das ciências naturais e compreende: a) a adivinhação [kahāna]; b) a magia 

branca ou natural [nīranjiyyāt]; c) as propriedades dos nomes divinos, dos números e de 

certas invocações [ḫawāṣṣ]; d) a magia simpática [ruqya]; e) o esconjuro demoníaco 

[
c
azā’im]; f) a evocação dos espíritos [istihdār]; g) a invocação dos espíritos dos 

planetas [da
c
wat alkawākib assayyāra]; h) os filactérios (amuletos, talismãs, filtros) 

[filaqtīrāt]; i) a faculdade de desaparecer instantaneamente da vista [ḫafā’]; j) os 

artifícios e truques [alḥiyal assāsāniyya]; k) a arte de revelar as fraudes [kašf addakk]; l) 

a prestidigitação [ša
c
baḏa]; m) os encantamentos [ta

c
alluq alqalb]; n) o recurso a 

propriedades das plantas medicinais [al-isti
c
ānat bi-ḫawāṣṣ al-adwiyat]

89
. Conforme se 

observa, sob o vocábulo siḥr, Ḥājjī  Ḫalīfa situa uma série de práticas que envolvem o 
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 Para a raiz saḥara [سحر] e seus termos derivados, cf. Corriente, F.; Ferrando, 2005, tomo I, p.518-519. 
87

 A diversificação em torno do termo siḥr pode ser observado, anteriormente, em Al-fihrist [Catálogo], 

de an-Nadīm (m. 995 e.c. / 385 H.). Cf. seção 2.4 Al-fihrist e a magia. 
88

 Tradução latina de Gustavus Fluegel (1850). 
89

 Para maiores detalhes a respeito da classificação de Ḥājjī  Ḫalīfa, cf. Fahd, data, p. 157-158. 
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acesso e o controle de forças invisíveis a fim de modificar o curso natural dos eventos, 

conferindo a esse termo um amplo sentido que, em língua portuguesa, pode ser 

compreendido como “magia”. Além desse aspecto, é também importante observar que, 

de acordo com esse autor, no universo letrado arabo-islâmico do século XVII, a ciência 

continua a integrar, de modo globalizante, todas as dimensões do conhecimento, pois, 

assim como o filósofo Ibn-Sīna (século XI), Ḥājjī  Ḫalīfa classifica a teurgia e os 

talismãs (c, d, h, n) no interior das ciências naturais e amplia tal classificação ao incluir, 

também, outras artes, como o encantamento, a prestigitação e a adivinhação. 

Anteriormente a Ḥājjī  Ḫalīfa, Ibn-Ḫaldūn, como já foi mencionado em capítulo 

anterior, também versou sobre o siḥr. Esse historiador do século XIV assegura a 

existência do  siḥr
90

 e assinala a particularidade das almas daqueles que o praticam: 

 As almas dos que praticam o siḥr podem ser classificadas em 

três grupos: o primeiro compreende as que exercem uma influência 

pela aplicação de seu pensamento somente sem recorrerem a qualquer 

instrumento ou socorro exterior. É o que os filósofos designam pelo 

termo siḥr. As almas do segundo grupo agem por meio de recursos 

que tiram do temperamento das Estrelas Celestes e dos elementos, ou, 

então, mediante as propriedades dos números; é o que se chama a arte 

talismânica, e ocupa um grau inferior ao do  siḥr. As almas do terceiro 

grupo exercem uma influência sobre as faculdades da imaginação: o 

homem possuidor desse talento dirige-se à imaginação do espectador, 

e, agindo sobre ela até certo ponto, fornece-lhe ideias fantásticas, 

imagens e formas tendo todas certas relações com o projeto que ele 

tem em vista. (2005, p.110; 1960, p.180) 

 

Primeiramente, nota-se nesse fragmento que o pensador situa sob o termo siḥr 

diferentes práticas. Uma segunda observação diz respeito à diferença que o autor 

estabelece entre as almas do primeiro e do segundo grupo no que se refere à utilização 

de instrumentos para praticar o siḥr; na verdade, essa diferenciação tem, essencialmente, 

um valor teórico, pois é raro encontrar, nos textos, uma operação mágica realizada sem 

o emprego de nenhum meio material.  Em diferentes textos teóricos, como o Ġāyat 

alḥakīm, verifica-se que a arte talismânica exige conhecimentos e técnicas mais precisas 

que envolvem dados astronômicos, astrológicos, geométricos, botânicos, lapidários, 

entre outros, o que a diferencia de outras práticas mágicas que envolvem o acesso e o 
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 “Garantimos ao leitor que os homens inteligentes nunca tiveram a menor dúvida quanto à existência do 

siḥr” (Ibn-Ḫaldūn, 1960, p.181). Além dessa afirmação, Ibn-Ḫaldūn também confirma a existência do 

siḥr por meio do seguinte testemunho: “Vimos uma pessoa que praticava a magia [siḥr], e a quem bastava 

apontar o dedo na direção de um vestido ou de uma pele e resmungar certas palavras para que o objeto 

apontado se regasse em pedaços. Se fizesse o mesmo gesto na direção de carneiros que pastavam no 

campo, o ventre dos animais rebentava no mesmo instante e os intestinos caíam no chão. [...]” (1960, p. 

183). 
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controle das forças invisíveis. Em terceiro lugar, nota-se que, para Ibn-Ḫaldūn, a prática 

do siḥr apresenta um caráter inato
91

, portanto, o exercício do siḥr envolve não apenas o 

conhecimento teórico e prático dessa arte, mas, também, uma propriedade diferenciada 

da alma; tal concepção evidencia que, nesse contexto, a prática mágica é uma habilidade 

que depende, sobretudo, da disposição da natureza da alma. 

 O historiador assinala, ainda, a diferença entre as almas dos profetas e daqueles 

que praticam o siḥr [magia/feitiçaria] e a kahāna [adivinhação]: 

Na classe dos profetas, possuem estas almas a faculdade de poder se 

desembaraçar da espiritualidade humana, para entrarem na 

espiritualidade angélica e se tornarem anjos durante o instante 

passageiro que dura este estado de desembaraço. Eis em que consiste a 

revelação [...] A alma que se acha neste estado possui a faculdade de 

participar dos conhecimentos próprios a Deus [rabaniya], de 

conversar com os anjos, e de obter, por uma consequência necessária, 

o poder de exercer certa influência sobre os seres criados. Entre os 

mágicos [السحرة / assaḥara], a alma tem como caráter distintivo a 

faculdade de influir sobre estes seres e de atrair para baixo a 

espiritualidade dos astros a fim de servir-se dela para a conclusão de 

seus desígnios. Esta influência se exerce quer por uma potência 

pertencente à alma, quer por uma potência satânica; enquanto que 

entre os profetas, ela deriva do senhor e se distingue por seu cunho 

divino. Quanto às pessoas que praticam a adivinhação [الكهنة / 

alkahana], as suas almas têm igualmente um caráter especial, o de 

conhecer as coisas do mundo invisível por meio de uma potência 

satânica. Assim, possui cada uma destas classes sua marca distintiva 

(2005, p.110; 1960, p.180).  

 

De acordo com Ibn-Ḫaldūn, as almas humanas, embora formem uma unidade quanto à 

espécie, distinguem-se umas das outras pelas suas capacidades individuais: as almas dos 

feiticeiros/mágicos e dos adivinhos têm a capacidade de intervir no curso natural tanto 

pela potência existente em si mesmo como pela faculdade de ligar-se a uma potência 

satânica para atingir seus desígnios. Diferentemente, as almas dos profetas têm a 

capacidade de se ligar à espiritualidade angélica e de “participar dos conhecimentos 

próprios a Deus” para realizar as revelações ou de exercer demais influências sobre os 

seres criados. Nessa classificação das almas, o historiador reafirma o caráter inato e 

diferenciado do mágico/feiticeiro e do adivinho e, ao mesmo tempo, condena as práticas 

do siḥr e da kahāna ao associá-las a potências demoníacas. 
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2.8.3 O siḥr e a tradição corânica 

No Alcorão, o grupo lexical constituído pela raiz s.ḥ.r produz a ideia geral de 

“enfeitiçar” ou “utilizar a magia”. Quase na totalidade dos casos, a referência ao siḥr 

ocorre no contexto no qual o profeta Muḥammad, proferindo verbalmente suas 

primeiras mensagens corânicas, é acusado de praticar o siḥr, de ser um sāḥir, ou, em 

sentido inverso, os mequenses também dizem que ele está masḥūr [sob ação do siḥr]. 

Fora desse campo de acusação, há o versículo 2,102, um texto de fundação que explica 

as origens da magia-feitiçaria e insiste em seu estatuto moral e religioso negativo:  

E seguiram o que os demônios apregoavam acerca do Reinado 

de Salomão. Porém, Salomão nunca foi incrédulo [não renegou sua 

crença praticando o siḥr]; outrossim foram os demônios que 

incorreram na incredulidade. Ensinaram aos homens o siḥr e o que foi 

revelado aos dois anjos, Hārūt e Mārūt, na Babilônia. Ambos a 

ninguém instruíram sem que dissessem: “Somos apenas uma prova; 

não vos torneis incrédulos!” Porém, os homens aprendiam de ambos 

como desunir da sua esposa o marido. Mas, com isso não podiam 

prejudicar a ninguém, a não ser com a anuência de Allah. Os homens 

aprendiam o que lhes era prejudicial e não o que lhes era benéfico, 

sabendo que aquele que assim agisse, jamais participaria da ventura da 

outra vida. A que vil preço se venderam! Se soubessem…
92

. 

  

Nesse mito de origem do siḥr há primeiramente a referência a Salomão, uma figura 

lendária de imenso e incontestável poder que é, inclusive, capaz de controlar os gênios. 

O poder de Salomão, como sugere a passagem, não se origina do siḥr, mas de sua fé em 

Deus, pois, ele “nunca foi incrédulo”. Em segundo lugar, a passagem associa o siḥr aos 

ímpios, indicando que foi ensinado aos homens por dois anjos caídos, Hārūt e Mārūt, na 

Babilônia; que é uma tentação, portanto, é condenável; que detém determinadas 

capacidades de intervenção no mundo natural, sendo capaz de separar a esposa do 

marido; que é ineficaz se Deus assim o quiser; e que seu aprendizado custa ao homem 

sua alma, condenando-o ao inferno. Nessa passagem do Alcorão, a concepção de siḥr 

associa-se à falta de fé, à perturbação conjugal, à condenação, e sua origem não está 

entre os homens, é um conhecimento que está inicialmente fora do domínio humano, 

mas que é adquirido por meio do contato do homem com seres sobrenaturais. Ainda 

nessa passagem, como em outras do Alcorão, verifica-se que o siḥr não é negado, pelo 

contrário, no discurso corânico, em acordo com as concepções de sua época, afirma-se e 

confirma-se a existência do siḥr. Esse versículo isolado detalha, portanto, não somente 
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 Tradução de Samir El Hayek, doravante grafado S.E.H. 
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as origens do siḥr, mas também sua esfera de aplicação, o lar conjugal, cujo objetivo é o 

de perturbar a vida de um casal.  

O núcleo fundador das Mil e uma noites, como será visto no próximo capítulo, 

parece se basear nesse mito de origem do siḥr, pois, em diversas histórias, o termo é 

empregado no contexto da vida conjugal e, em várias situações, serve para a esposa se 

desvencilhar do marido ou do amante indesejável, conforme o uso preconizado pelo 

discurso corânico. A primeira história narrada por Šahrāzād já apresenta o propósito de 

separação no lar conjugal, conforme se observa, por exemplo, no trecho seguinte, 

extraído da narrativa do primeiro xeique:   

[...] minha prima se aproveitou para aprender adivinhação [الكهانة / 

alkahāna] e o siḥr [السحر]. Depois de ter aprendido, ela pegou meu 

filho e saḥaratuhu [سحرته], transformando-o num bezerro [...] Depois, 

ela saḥarat [سحرت] a mãe do menino, transformando-a em vaca [...] 

Mandei chamar o pastor e lhe determinei que me trouxessem uma 

vaca nédia para que eu a imolasse, e ele trouxe a que era minha 

segunda esposa masḥūra [مسحورة] (Livro das mil e uma noites, 2005a, 

p.63; Kitāb alf layla wa-layla, 1985, p.78-79).  

 

No trecho em destaque, a prima e esposa do xeique, movida pelo ciúme e pela inveja, 

aprende o siḥr com a finalidade de neutralizar a presença da segunda esposa e de seu 

filho no lar conjugal. Esse modo de explorar o siḥr, notadamente constante no núcleo 

fundador das Mil e uma noites, engendra, no texto, a metamorfose de uma criatura 

humana em animal com a finalidade de separar os laços entre um homem e uma mulher 

no quadro de uma história de casal, estabelecendo, portanto, um diálogo constante com 

a passagem corânica citada anteriormente. 

Outro aspecto a ser observado nesse trecho em destaque é o grupo lexical 

constituído pela raiz s.ḥ.r, que se liga essencialmente à ideia de empregar a magia com a 

intenção de provocar dano; por isso, no contexto desse fragmento, o termo “feitiço” 

parece mais adequado à tradução de siḥr do que o termo “magia”, de sentido mais geral 

e nem sempre associado a intenções malfazejas. Assim, em “O primeiro xeique”, como 

nas demais histórias que envolvem a metamorfose de um ser humano em animal, ou 

vice-versa, o ato mágico que visa ao dano é registrado pelo grupo lexical da raiz s.ḥ.r, 

remetendo, como se disse, à ideia de enfeitiçar. 

Conforme foi observado ao longo desta seção, a magia envolve o acesso e o 

controle das forças invisíveis para mudar o curso natural dos eventos, podendo ser 

praticada com a finalidade de causar ou não o dano. Essa concepção de magia se 

manifesta no núcleo fundador das Mil e uma noites, ora por meio do termo siḥr, sempre 
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empregado em contextos que ocorrem metamorfoses de um ser humano em animal ou 

de um animal em uma criatura humana, ora por meio de referências a objetos 

talismânicos, a substâncias mágicas e lugares enfeitiçados, a aparições instantâneas de 

seres humanos ou sobrenaturais, à adivinhação, entre outros. Tendo em vista a 

ocorrência específica do termo siḥr, que aparece, em geral, como uma particularidade 

negativa da magia, praticada, sobretudo, com o objetivo provocar uma transformação na 

forma humana e de causar dano, tal vocábulo e seus derivados são traduzidos, neste 

trabalho, como “feitiçaria”, “feitiço”, “enfeitiçar”, etc. Assim, uma das manifestações 

do mágico no núcleo fundador das Mil e uma noites é a feitiçaria, realizada, sobretudo, 

com a finalidade de separar casais, fato que, como já se mencionou, dialoga diretamente 

com a passagem corânica 2,102, narrativa mítica que narra as origens da magia-

feitiçaria entre os homens.  
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CAPÍTULO III 

O MÁGICO NAS MIL E UMA NOITES 
 

3.1 Feitiçaria e metamorfose 

No presente capítulo, o propósito é investigar a atuação do mágico no 

desenvolvimento das narrativas do corpus em análise, considerando a ambientação 

sócio-cultural e histórica abordada no capítulo precedente. 

 Elaboradas em um período em que as práticas e os conhecimentos mágicos 

circulavam não apenas nas tradições populares e no texto corânico, mas, também, na 

produção teórica de eruditos do mundo árabo-islâmico, como historiadores, 

matemáticos e filósofos, as Mil e uma noites apresentam a magia logo nas primeiras 

narrativas do seu núcleo fundador. A primeira história que Šahrāzād narra a Šāhriyār, 

“O mercador e gênio” – história que guarda semelhanças com o relato de Ḫurāfa, 

atribuído ao profeta Muḥammad –, engendra o primeiro ciclo de histórias das Mil e uma 

noites, do qual fazem parte três histórias encaixadas: “O primeiro xeique”, “O segundo 

xeique” e o “Terceiro xeique”. Nessas três histórias, a magia desempenha um papel 

primordial na narrativa, conforme será visto na próxima seção. 

“O primeiro xeique” inicia-se com a apresentação de uma mulher 

metamorfoseada em gazela, conforme conta o xeique, narrador-personagem dessa 

história: “Saiba, ó gênio, que esta gazela é minha prima, carne de minha carne e sangue 

do meu sangue; e também minha esposa desde nossa primeira juventude [...]” (Livro 

das mil e uma noites, 2005a, p.62-63). A história do primeiro xeique é inserida em “O 

mercador e o gênio” como uma moeda de troca, ou seja, o velho xeique oferece ao 

gênio sanguinário uma narrativa espantosa e estranha [
c
ajīb wa ġarīb] em troca de um 

terço da vida do mercador, e, assim, as primeiras linhas narradas já remetem a um 

evento espantoso: a metamorfose de uma mulher invejosa em uma gazela. As duas 

histórias seguintes, que fecham o ciclo de “O mercador e o gênio”, também são moedas 

de troca e apresentam, igualmente, como elemento espantoso e estranho, o motivo da 

metamorfose: no “Segundo xeique”,  dois irmãos invejosos são metamorfoseados em 

cães
93

 e no “Terceiro xeique”
94

, a esposa – adúltera ou invejosa, conforme a origem do 

manuscrito – é metamorfoseada em mula. 
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 Na edição de Mahdi, na 5ª noite e no início da 6ª, é, primeiramente, mencionado que os irmãos foram 

metamorfoseados em “duas cadelas”, e, a seguir, passa ao registro de “dois cães” (Mahdi, 1984, p.81-86). 
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Nos contos do núcleo fundador, a metamorfose de homens e mulheres, da forma 

humana para a forma animal e vice-versa, aparece ligada, majoritariamente, à prática do 

siḥr em contextos que, em geral, estão associados à separação de um casal e, também, à 

punição por má conduta, manifestando-se como o resultado de um feitiço ou, 

excepcionalmente, de uma ação divina. Nesses contos, as metamorfoses de seres 

humanos ocasionam sua transformação em seres do reino animal, tais como mula, 

gazela, cachorro, peixe, pássaro, e elementos do reino mineral, tendo o corpo 

transmutado parcial ou inteiramente em pedra.  

As metamorfoses como forma de punição parecem fazer eco ao texto corânico, 

conforme se observa no versículo 5, 60: “[...]  Poderia anunciar-vos um caso pior do que 

este, ante os olhos de Allah? São aqueles a quem Allah amaldiçoou, abominou e 

converteu em símios, suínos, os adoradores do sedutor; estes encontram-se em pior 

situação, e mais desencaminhados da verdadeira senda” (S.E.H.). Outra referência à 

metamorfose no Alcorão se apresenta no versículo 36,67, sob o verbo masaḫa / مسخ 

[metamorfosear]: “E, se quiséssemos, tê-los-íamos transfigurado [لمسخنهم/ 

lamassaḫnahum] em seus lares e não poderiam avançar, nem retroceder” (S.E.H.); nesse 

versículo, em particular, observa-se que não há efetivamente a metamorfose, mas a 

sugestão de que Deus poderia, se assim o quisesse, transformar os idólatras ou 

incrédulos em seres inertes, detendo-os em quaisquer possíveis ações contra a religião
95

.  

Paralelamente ao texto corânico, a magia e a feitiçaria são elementos que, como já 

se apresentou no capítulo anterior, fazem parte da ambientação sócio-cultural, tanto em 

meios eruditos quanto populares, permeando, portanto, o universo de crenças e o 

imaginário do mundo árabo-islâmico no período de elaboração do livro das Mil e uma 

noites.  Depreende-se que o pensamento mágico que permeia o contexto sócio-cultural 

ou universo exterior das Mil e uma noites deixa suas marcas no interior dessa obra, na 

medida em que os rituais mágicos, os talismãs, as transmutações passam a compor o 

                                                                                                                                               
Como assinala Chraïbi, essa metamorfose inabitual de uma personagem masculina em um animal do sexo 

feminino poderia representar a obediência a um quadro que apresenta elementos similares: três xeiques 

trazendo, cada um deles, animais do sexo feminino (2008, p.100).  
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 A história “O terceiro xeique” não consta do manuscrito sírio 3609-3611, em que se baseia a edição de 

Mahdi, mas está contida em quatro manuscritos do ramo egípcio antigo, mantendo os seguintes elementos 

estáveis: como punição de má conduta (ciúme em um dos manuscritos e adultério nos demais), a esposa 

do xeique é metamorfoseada em uma mula ou égua e, sob a forma animal, ela confirma a veracidade dos 

fatos narrados pelo xeique acenando com a cabeça. Estes mesmos elementos estáveis estão presentes na 

narrativa do terceiro homem do ḥadīṯ Ḫurāfa, narrativa em que se baseia a história “O mercador e o 

gênio”, portanto, dada a estabilidade das versões nos manuscritos do ramo egípcio e a semelhança com o 

ḥadīṯ Ḫurāfa, “O terceiro xeique” pode ser considerado parte do núcleo fundador das Mil e uma noites. 

Para as versões da história “O terceiro xeique”, cf. Livro das mil e uma noites, 2005, p. 376-388.  
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 Cf. nota 1 da tradução de Helmi Nasr, página 725. 
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tecido ficcional. Porém, as intervenções mágicas no texto literário, conforme será visto 

ao longo deste trabalho, são amplificadas em relação ao que se acreditava como possível 

no mundo cotidiano, real. Esse caráter superlativo dos elementos mágicos, por sua vez, 

geram fatos tão espantosos e surpreendentes nas histórias das Mil e uma noites que 

valem como moeda troca, ou melhor, em uma obra que se valoriza a arte de contar, uma 

história espantosa e estranha, constituída por feiticeiras e transformações na forma 

humana, vale uma vida.  

Em relação aos aspectos estruturais das Mil e uma noites, a feitiçaria e a 

metamorfose são motivos que engendram a matéria narrada. Conceitualmente, o motivo 

é um elemento que constitui um episódio completo, ou seja, é um elemento material 

pelo qual se constrói a narrativa96. O tema, por sua vez, é a ideia fundamental expressa 

por um ou mais motivos, portanto, é um elemento mais abstrato da narrativa que nasce a 

partir da materialidade do(s) motivo(s)97. Nas histórias das Mil e uma noites, como já 

mencionado em seção anterior, a feitiçaria aparece atrelada à metamorfose, por isso, 

esses dois motivos serão considerados como um único motivo, sendo, a partir de agora, 

grafados como palavra composta “feitiçaria-metamorfose”. 

3.2 Transformações em “O primeiro xeique” e “O terceiro xeique” 

As histórias do primeiro e do terceiro xeiques encaixadas em “O mercador e o 

gênio” tematizam a traição, que é engendrada a partir do motivo da feitiçaria-

metamorfose. Esse tema aparece reiteradamente nas narrativas das Mil e uma noites, 

estabelecendo um permanente diálogo com a primeira história do livro: a história de 

Šahriyār, o rei persa que fora traído por sua esposa. Os xeiques que narram suas 

histórias espantosas e estranhas ao gênio a fim de livrar o mercador da morte são alvos 

de traição, seja pelo adultério, propriamente, seja por atos de deslealdade cometidos por 

pessoas do círculo de confiança dos protagonistas.  

Em “O primeiro xeique”, a primeira esposa do narrador-protagonista, tomada 

pela inveja e pelo ciúme, transforma a segunda esposa em vaca e o filho dela em 

bezerro durante o período em que o xeique sai em viagem. Ao retornar, ela o informa 

que sua segunda esposa havia morrido e que seu filho havia fugido. Nos preparativos 

para uma determinada festa, a primeira esposa insiste que seja imolada justamente a 
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 Cf. VAX, Louis “Thèmes, motifs et schèmes”. In : La séduction de l’étrange. Paris : presses 

Universitaires de France : 1965. 
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 Os temas e motivos delimitados nesta análise têm como referência a obra de Nikita Elisséeff, Thémes et 

motifs des Mille et une nuits, essai de classification (1949). 
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vaca que era a segunda esposa enfeitiçada; a vaca é degolada, porém, ao cortá-la, 

verifica-se que não tinha carne nem gordura, apenas pele e osso. Diante de tal fato, a 

primeira esposa volta-se contra o bezerro, pedindo que ele seja sacrificado. O xeique, 

acometido pela piedade do animal, que chorava diante da morte iminente, impede o 

sacrifício e o entrega ao pastor. A filha do pastor, por sua vez, é iniciada nas artes 

mágicas, por isso, ao ver o bezerro reconhece, imediatamente, o feitiço e impõe ao 

xeique duas condições para livrar o filho dele da metamorfose: o casamento com o 

jovem e a permissão de enfeitiçar a primeira esposa, a fim de se assegurar contra os 

malefícios dela e de fazê-la provar o mal que ela causara aos outros.  O xeique aquiesce 

às condições da filha do pastor e ela transforma sua primeira esposa em gazela.  

Em termos estruturais, em “O primeiro xeique”, o motivo da feitiçaria-

metamorfose apresenta determinadas características que serão repetidas na maioria das 

histórias com magia no núcleo mais antigo das Mil e uma noites. Primeiramente, em 

relação aos agentes mágicos, nota-se que, nessa narrativa, cabe apenas à figura feminina 

a execução dos atos de magia. Em segundo lugar, a propósito dos rituais mágicos, 

observa-se que eles seguem um modelo padrão que envolve ao menos três 

componentes: a pronúncia de determinadas palavras, a execução de certos gestos e o 

emprego de alguma substância. Tais características estruturais constroem sentidos 

significativos na narrativa, conforme se verá a seguir.  

Partindo dos agentes mágicos, é possível observar que, tanto em “O primeiro 

xeique” quanto em muitas outras histórias em estudo, a opção pela figura feminina não 

parece ser fortuita, pois reitera a concepção presente no prólogo-moldura de que as 

mulheres são cheias de artimanhas e de perfídia, sendo, por isso, capazes de arruinar 

vidas. É preciso lembrar que, na primeira história das Mil e uma noites, a esposa do rei 

Šāhzamān, a esposa do rei Šahriyar e uma jovem sequestrada por um gênio poderoso 

são três figuras centrais que levam o rei Šahriyar a concluir que todas as mulheres são 

ardilosas e pérfidas e que, por isso, ele mataria todas as suas esposas no dia seguinte ao 

casamento. Em “O primeiro xeique”, por sua vez, a primeira esposa aproveita-se da 

ausência do marido para aprender feitiçaria, a fim de dissimular a morte da segunda 

esposa e o sumiço do filho dela, que lhe haviam sido confiados pelo xeique. Com tais 

atitudes, a primeira esposa feiticeira trai a confiança do marido, reitera a encenação da 

natureza perversa da mulher e, assim, entra para a galeria de figuras femininas cheias de 

perfídia e de artimanhas, numa relação especular com a primeira esposa de Šahriyār. 

Por outro lado, a filha do pastor, assumindo a figura da feiticeira benfazeja que repara o 
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dano, não deixa de remeter à personagem de Šahrazād, figura feminina que ao longo das 

noites restabelece o equilíbrio psíquico de Šahriyar98.   

Em relação aos atos mágicos, em “O primeiro xeique”, o ritual de quebra de 

feitiço feito pela filha do pastor inaugura o modelo ritualístico das feiticeiras benfazejas 

das Mil e uma noites, composto por gestos, substâncias e uma fórmula mágica que 

invoca Deus: 

[...] a filha do pastor encheu uma taça de água e esconjurou [عزمت] e 

adjurou [اقسمت] sobre ela e disse ao meu filho: “Ó bezerro, se foi uma 

criação [خلقة] do Poderoso Dominador [القاهرالقادر], não se modifique; 

[mas] se foi enfeitiçado [مسحور] e atraiçoado [مغدور], então saia [خرج] 

dessa forma [الصوره] para a sua forma [صورتك] adâmica [االدميه] com a 

permissão [بادن] do Criador [خالق] das criaturas [البريه]”, e 

imediatamente lançou sobre o bezerro a água da taça, então ele se 

sacudiu [انتفض] e virou [صار] um ser humano tal e qual era [...]. (Alf 

layla wa-layla, 1985, p.81). 

 

Nessa passagem, é possível identificar que na fórmula pronunciada pela feiticeira são 

apresentados três dos 99 atributos de Deus contidos no Alcorão: O Poderoso [القادر/ 

Alqādir], O Dominador [القاهر/ Alqāhir] e O Criador [خالق/ Ḫāliq]
99

. Além disso, a 

feiticeira pede permissão a Deus para que o feitiço seja desfeito, formalidade esta que 

pode estar em diálogo com o versículo 102 da sura 2 do Alcorão, segundo o qual o sihr 

é ineficaz se Deus assim o quiser. Nota-se, então, que, em primeiro lugar, no núcleo 

fundador das Mil e uma noites, a invocação de Deus e a pronúncia de seus atributos em 

uma fórmula mágica ocorrem, majoritariamente, nos contextos em que as feiticeiras 

tencionam desfazer um feitiço, como é o caso em questão; e, em segundo lugar, 

observa-se que essa fórmula mágica não é vazia de sentido, ela comporta a 

representação do que se pretende fazer e, ademais, sinaliza a tradição islâmica.  

Outro aspecto a se considerar é o de que a invocação de Deus e a menção de 

alguns de seus atributos na fórmula mágica pronunciada pela feiticeira benfazeja são 

elementos característicos de uma fórmula que dialoga com determinadas práticas 

mágicas cultivadas no período de elaboração das Mil e uma noites. Em relação à 
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 Do ponto de vista antropológico, a associação entre a figura feminina e feitiçaria não é uma 

particularidade da cultura áraboislâmica, basta lembrar as perseguições durante a Idade Média na Europa, 

em especial no século XIV, quando muitas mulheres foram acusadas e punidas por encantamentos que 
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mais aptas à magia que os homens” (data, p.65); assim, pela perspectiva antropológica, essa associação 
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adquirido uma aura de mistério em decorrência das transformações pelas quais seu corpo passa ao longo 

da vida (menarca, gestação, parto, menopausa). 
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invocação de Deus para libertar o filho do xeique de um mal (o feitiço da 

metamordose), por exemplo, a filha feiticeira do pastor tem um procedimento 

semelhante aos dos esconjuradores mencionados por an-Nadīm. Além disso, é também 

possível pensar que a menção aos atributos de Deus fazia parte das práticas mágicas 

árabes medievais, tal como sugere Fahd:  

[...] o destaque recai bem menos sobre a técnica material do talismã, 

sua composição, as misturas e as combinações que ele pressupõe do 

que sobre o poder mágico do verbo [...] Tal fato explica o 

florescimento da onomatomancia, que alcança proporções 

desmesuradas no islã, e o papel crescente dos 99 Belos Nomes
100

 de 

Deus (1966, p.180-181). 

 

 Portanto, tal aproximação, isto é, a referência aos atributos de Deus (ou aos seus “Belos 

Nomes”) na fórmula pronunciada pela jovem feiticeira pode induzir certa disseminação 

da crença do poder mágico da menção de tais atributos em diferentes meios 

socioculturais, desde o mais especializados em magia até na literatura ficcional. O ritual 

praticado pela feiticeira benfazeja também envolve a adjuração [aqsām], o esconjuro 

demoníaco [
c
azā’im] e uma porção de água que, quando lançada sobre o enfeitiçado, 

conclui o rito mágico, devolvendo-lhe a forma humana. A utilização da água é também 

um elemento estável nos rituais mágicos das histórias do núcleo fundador, sendo, 

raramente substituído por outra substância.  

 Outro ponto de destaque da presença do mágico na narrativa do “Primeiro 

xeique” é o fato de apresentar, diferentemente de todas as demais narrativas que contém 

magia, uma descrição mais detalhada das capacidades das feiticeiras, especialmente as 

que competem à filha do pastor: “Meu senhor, eu tenho uma filha muito ligada às 

atividades de adivinhação [الكهانة / alkahāna]  , da feitiçaria [السحر/ siḥr], do esconjuro 

al / العزائم]
c
azā‘im] e da adjuração [اقسام/ aqsām]” (Kitāb alf layla wa-layla, 1985, p. 80, 

5ª noite). A descrição mais precisa dos conhecimentos mágicos dessa feiticeira na 

primeira história de magia do núcleo fundador das Mil e uma noites, além de 

intensificar a atmosfera mágica, cumpre também a função de justificar seu pronto 

reconhecimento do bezerro enfeitiçado logo que o observa junto ao pastor. Esse 

reconhecimento da metamorfose vai se repetir com as demais feiticeiras das narrativas 

do núcleo fundador, porém, sem a descrição de tal habilidade, uma vez que, nessa 

primeira história, já foi relacionado ao poder do siḥr outras práticas mágicas, tais como 

a adivinhação e o esconjuro demoníaco, que auxiliam no reconhecimento e na quebra do 
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feitiço da metamorfose. Interessante notar, ainda, que, além da magia/feitiçaria [siḥr], a 

adivinhação [kahāna] e o esconjuro demoníaco [
c
azā‘im] também foram práticas 

disseminadas no mundo árabo-islâmico no período em estudo, pois, além de constar nas 

Mil e uma noites, um texto literário que associa erudição e tradição popular, também 

aparecem, como já se mencionou em capítulo anterior, na classificação das ciências do 

pensador otomano Ḥājjī  Ḫalīfa, no século XVII, e no renomado Al-fihrist [Catálogo], 

do livreiro bagdali an-Nadīm, no século X. 

 Por fim, observa-se que, em “O primeiro xeique”, o motivo da feitiçaria-

metamorfose é central na história, pois é em torno dele que se constrói todo o conflito 

da narrativa – a morte da segunda esposa e o atentado à vida do filho do xeique –  e, 

também, é por meio dele que se restabelece o equilíbrio na narrativa, mediante a atuação 

da feiticeira benfazeja, que devolve a forma humana ao filho do xeique e transforma a 

primeira esposa em mula. Depreende-se, então, que, na narrativa, o motivo da feitiçaria-

metamorfose cumpre, pelo menos, duas funções
101

: por um lado, promove a separação 

de casais (do xeique e de sua segunda esposa, e, depois, do xeique e de sua primeira 

esposa, já que seu papel matrimonial fica neutralizado); por outro, gera a punição da 

primeira esposa por sua má conduta. Para além desse caráter estrutural, o motivo da 

feitiçaria-metamorfose gera determinados efeitos de sentido na história, como o efeito 

moralizante (os maus pagam pelos seus erros) e o esperado efeito extraordinário que 

surpreende o gênio, ou melhor, o espantoso e o estranho [
c
ajīb wa ġarīb]. Observa-se 

por fim que, situando a história do “Primeiro xeique” em seu contexto sócio-cultural, é 

possível verificar que ambas as funções estruturais mencionadas dialogam com o 

Alcorão, seja pelo fato de a magia-feitiçaria ser empregada para separar esposa de 

esposo (2,102), seja pelo fato de a metamorfose ser uma forma de punição por má 

conduta (5,60; 36, 67). 

 Na história do “Segundo xeique”, a metamorfose de seus dois irmãos invejosos 

em cães como uma forma de punição se dá por meio de uma gênia e, por isso, tal 

narrativa será analisada no próximo capítulo, dedicado exclusivamente ao estudo da 

atuação dos seres sobrenaturais no corpus em questão. 

 A história do “Terceiro xeique”, conforme a edição de Mahdi (1984), está 

ausente no ramo sírio e apresenta quatro versões diferentes presentes em manuscritos do 
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ramo egípcio. No Bodl. Or. 550 (1117 H. / 1764 e.c.), no Arabe 3612 (século XVII) e 

no Gayangos 49 (final do século XVIII), a esposa metamorfoseia o xeique em cão
102

 no 

momento em que ele a flagra em adultério. Nessa forma animal, ele ganha a confiança 

de um homem – um cozinheiro ou um açougueiro –, cuja filha feiticeira, ao reconhecer 

no cão um homem enfeitiçado, livra-o da metamorfose. A seguir, a esposa é 

transformada em mula em duas diferentes situações: ou a jovem feiticeira, filha do 

cozinheiro ou do açougueiro, exige, como punição, o feitiço da esposa do xeique ou ele 

mesmo solicita, como vingança, a metamorfose de sua mulher. Em todos esses 

manuscritos, o xeique aprende com as feiticeiras como transformar a sua esposa em 

mula. Somente no manuscrito Arabe 3615, não há a presença do adultério nem da 

metamorfose do xeique, mas há a transformação da esposa em mula como uma punição 

por sua má conduta: ela sequestra o único filho do xeique com uma esposa já falecida e 

ameaça jogá-lo de cima do telhado caso o xeique não cortasse o próprio pênis, 

tencionando evitar que ele se casasse e tivesse filhos com outras mulheres. O xeique 

acaba cortando seu órgão e, como vingança, aprende com um feiticeiro a fórmula para 

transformá-la em uma mula. Como se pode observar, o elemento estável na história do 

terceiro xeique é a metamorfose de uma esposa desleal em mula.  

Primeiramente, constata-se que as três primeiras versões da história do “Terceiro 

xeique” são bastante semelhantes à narrativa do terceiro homem do ḥadīṯ Ḫurāfa
103

, 

apresentando os seguintes elementos análogos: a presença de uma mulher adúltera 

feiticeira; a realização de um ato de magia pelo homem ultrajado; a transformação da 

mulher em mula. É preciso lembrar que, no ḥadīṯ Ḫurāfa, a mulher é a mãe e não a 

esposa do protagonista, o que, talvez, tenha parecido um pouco desrespeitoso, causando, 

por isso, variações na recuperação da história. Além disso, observa-se que, nas 

diferentes versões da história do terceiro xeique, tal como no ḥadīṯ Ḫurāfa, o motivo da 

feitiçaria-metamorfose é um componente que engendra na narrativa o advento espantoso 

e estranho que surpreende o gênio ouvinte e, assim, garante, definitivamente, a vida do 

homem que está prestes a morrer – o mercador, nas Mil e uma noites, e Ḫurāfa, no 

ḥadīt.  

Em termos estruturais, todas as versões do “Terceiro xeique”, presentes nos 

manuscritos Bodl. Or 550, Arabe 3612 e Gayangos 49, a feitiçaria é realizada com a 

finalidade de a esposa ou o esposo neutralizar a presença de seu cônjuge, ou seja, a 
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magia é meio pelo qual o agente mágico se desvencilha do cônjuge indesejado. Porém, 

como nas três primeiras versões do “Terceiro xeique” a feitiçaria é, inicialmente, 

inserida no quadro de adultério, um determinante para a separação do casal, é possível 

concluir que tais versões da história, além de ter como fonte o ḥadīṯ Ḫurāfa, também 

estão mais estreitamente ligadas ao mito de origem do siḥr, para o qual a magia serve 

para “desunir da sua esposa o marido”. A última versão do “Terceiro xeique”, na qual a 

esposa é transformada em mula por fazer o marido cortar seu pênis, tal como na história 

do “Primeiro xeique”, em que a primeira esposa metamorfoseia a segunda esposa e o 

filho dela, o emprego do siḥr aparece como uma variação do mito de origem, já que 

apresenta uma esposa desleal (não adúltera, mas, sim, invejosa/ciumenta) da qual o 

marido deseja não apenas se desvencilhar, mas, sobretudo, puni-la pelos maus atos 

cometidos com ele, tal como os versículos corânicos que encenam a metamorfose como 

uma forma de punição por má conduta.  

Nas diferentes versões da história do “Terceiro xeique” são descritos os rituais 

mágicos das esposas-feiticeiras desleais; eles guardam determinadas semelhanças entre 

si em relação às fórmulas mágicas proferidas, bem como às substâncias, aos gestos e 

aos objetos empregados: 

 
 Bodl. Or 550 

[...] ela se colocou em pé, pegou uma taça de cobre, encheu-a 

de água, esconjurou [عزمت/
 c

azamat] sobre ela e a água começou a 

ferver como se estivesse sobre o fogo; então ela me borrifou e disse: 

“Eu adjuro [اقسمت/’aqsamtu] por estes nomes que você saia da forma 

humana [البشرية / albašariya] e passe para a forma canina
104

.” (Livro 

das Mil e uma noites, 2005a, p.378; Kitāb alf layla wa-layla, 1984, 

p.691.) 

 

 Arabe 3612 

 [...] ela pegou uma moringa de água, falou e murmurou palavras 

incompreensíveis sobre ela e aspergiu-me um pouco [de água] e disse 

para mim: “saia dessa forma humana para a forma canina”. (Kitāb alf 

layla wa-layla, 1984, p.698). 

 

  Gayangos 49 

 [...] ela pegou uma moringa de água, pronunciou palavras sobre 

ela e aspergiu-me [água] e disse: ‘saia dessa forma humana para a 

forma canina. (Kitāb alf layla wa-layla, 1984, p.700).  

 

O que chama atenção em cada uma das versões em destaque é o fato de não haver nas 

fórmulas mágicas nenhuma menção aos atributos de Deus nem a invocação divina para 
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a realização do feitiço da transformação da forma humana em animal, pois, nesse caso, 

a magia praticada sequer visa à punição por má conduta. Ao contrário disso, a fórmula 

mágica visa somente ao dano, já que o agente mágico tenciona, essencialmente, 

desvencilhar-se do esposo para ficar com o amante, sendo, portanto, uma prática 

condenável do siḥr que, portanto, não se convém evocar Deus.  Destaca-se ainda que, 

no Bodl. Or 550, a descrição do narrador e a fórmula proferida pela feiticeira 

apresentam um vocabulário próprio do universo da magia, como o verbo “esconjurou” 

[
c
azamat] e a expressão “eu adjuro” [aqsamtu], tal como ocorre no trecho relativo ao 

ritual mágico da jovem feiticeira da história do “Primeiro xeique”, destacado 

anteriormente; a presença de um vocabulário mais específico cria na narrativa maior 

vivacidade na atmosfera mágica do texto.    

 Na história do “Terceiro xeique”, além do ritual mágico da esposa-feiticeira, há 

também o ritual da jovem-feiticeira, que desfaz a metamorfose e prepara o feitiço contra 

a esposa infiel. Eis os fragmentos de tais rituais em cada uma das diferentes versões da 

história: 

 Bodl. Or 550 

[...] ela pegou uma taça, encheu-a de água e esconjurou [عزمت/
 

c
azamat] sobre ela até que a água espumou e borbulhou como se 

estivesse ao fogo; então ela disse: “Deus meu, por estes nomes que 

pronunciarei, se esta fora a forma na qual ele nasceu, que assim 

permaneça, mas se ele estiver enfeitiçado, por estes nomes que 

pronuncio, que ele volte à forma humana na qual nasceu”, e borrifou-

me com a água da taça; eu me sacudi, estremeci e voltei à forma que 

eu tinha, conforme Deus altíssimo me criara. A filha do cozinheiro me 

disse: “Leve esta taça” – depois de pronunciar sobre ela palavras 

incompreensíveis, entregando-a para mim –, “e vá até a sua esposa; 

quando ela abrir a porta, jogue nela a água dessa taça; sua esposa vai 

se transformar em qualquer animal que você desejar” (Kitāb alf layla 

wa-layla, 1984, p.693; Livro das Mil e uma noites, 2005a, p. 379-

380). 

 

Arabe 3612 

[...] pegou uma taça de cobre, encheu-a de água e falou palavras que 

eram incompreensíveis para mim, para o seu pai e para a sua mãe; 

murmurou, esconjurou [عزمت/
 c

azamat] e pôs-se a dizer: “Depressa, 

depressa! Agora, agora! Imediatamente, imediatamente! Deus os 

abençoe!”. Depois disse: “Se você estiver enfeitiçado, e se você for 

um ser humano, retorne para a sua forma primitiva com o poder de 

Deus altíssimo, que diz ‘Seja e é’”. Então, aspergiu-me com a água, e 

de imediato retomei a minha forma primitiva [...] pegando a moringa 

de água, pronunciou algumas palavras, murmurou, fez esconjuros 

/عزمت]
 c

azamat] e me disse: “Vá hoje mesmo até a sua casa; você 

chegará à noite e encontrará sua mulher mergulhada no sono; 

aproxime-se, lance esta água sobre ela e diga no que você quer que ela 

se transforme; ela vai se transformar naquilo que você desejar”. (Kitāb 
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alf layla wa-layla, 1984, p.698, Livro das Mil e uma noites, 2005a, 

p.385) 

 

    

Gayangos 49 

Então a filha do açougueiro pegou uma moringa de água, pronunciou 

algumas palavras e me aspergiu com um pouco de água dizendo: 

“Abandone essa forma e retorne para a sua forma primitiva, com a 

permissão de Deus altíssimo”, e então retomei minha forma primitiva. 

[...] A jovem me deu um pouco de água e disse: “Quando você a vir 

dormindo, lance esta água sobre ela e diga em que você quer que ela 

se torne; ela se transformará no que você desejar”. (Livro das Mil e 

uma noites, 2005a, p. 387-388; Kitāb alf layla wa-layla, 1984, p.698). 

 

 Na versão do manuscrito Arabe 3615, o feiticeiro prepara o feitiço contra a esposa 

desleal e orienta o xeique na execução final da magia: 

O homem pegou uma taça de cobre, gravou nela umas palavras 

talismânicas [طالسم / talāsim] e disse: “Quando você estiver em 

sua casa, encha a taça de água, jogue-a sobre a mulher e diga: 

‘Transforme-se em mula com a permissão de Deus’”. (Livro das 

Mil e uma noites, 2005a, p. 383; Kitāb alf layla wa-layla, 1984, p. 

697). 

 

Tendo em vista tais fórmulas mágicas presentes nas diferentes versões do “Terceiro 

xeique”, como também as que estão inseridas na história do “Primeiro xeique”, observa-

se, em primeiro lugar, que há repetições de gestos, de fórmulas pronunciadas, de objetos 

e substâncias empregadas, fato que remete diretamente à afirmação de Mauss, de que 

“atos que não se repetem não são mágicos” (2002, p.55), pois, como já se mencionou 

em seção anterior, os rituais de magia são fatos de uma tradição. Entre os elementos que 

se repetem, citam-se: a presença de um recipiente; a água; o gesto de aspergir o líquido 

sobre a pessoa; e a fórmula, que representa o que se tenciona com o feitiço. Por outro 

lado, os recipientes apresentam algumas especificidades que os diferenciam, sendo 

constituídos de elementos mais simples, como a moringa, até mais complexos, como é o 

caso da taça de cobre com palavras talismânicas. O maior ou menor detalhamento do 

objeto ritualístico provoca efeitos diferentes na narrativa, pois, quanto maior é a 

complexidade dos elementos que compõem o ritual, mais se acentua a presença do 

misterioso e do espantoso, intensificando a atmosfera mágica do texto. Além disso, o 

detalhamento das palavras talismâmicas na taça também sugere a disseminação da 

crença e dos conhecimentos relativos aos talismãs, arte amplamente disseminada nos 

meios eruditos e populares do mundo árabo-islâmico entre, pelo menos, os séculos IX e 

XVI.  
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Em segundo lugar, observa-se que, nas fórmulas em destaque, a menção a Deus 

ocorre não apenas nos rituais de quebra de feitiço, mas, também, nos rituais que visam à 

punição da esposa por sua má conduta. Portanto, considerando todas as fórmulas 

mágicas até agora analisadas, depreende-se que a menção ao divino só não ocorre nos 

contextos em que o ritual de magia desencadeia um dano a um inocente. Assim, embora 

a função do siḥr seja a mesma (separar esposa de esposo e vice-versa), a fórmula se 

modifica em função do contexto, de modo que Deus é evocado somente quando se 

pretende quebrar o feitiço ou punir alguém por má conduta, isto é, a força divina é 

evocada somente nos feitiços que representam uma reparação de injustiça. Tais 

diferenças nas fórmulas não apenas constroem a ideia de um feitiço benéfico ou 

maléfico no interior do texto, mas, também, expressam mais claramente os diálogos 

com os conhecimentos mágicos disseminados no período de elaboração das histórias do 

núcleo fundador. Além das evocações de Deus, outro exemplo desse diálogo com a 

cultura mágica islâmica é a fórmula presente no manuscrito Arabe 3612, que contém a 

expressão do texto corânico: “Seja e é” (Alcorão, 2, 117; 3, 46; 3, 59; 6, 73). Tal 

menção, no interior da fórmula, parece ser um exemplo de uma prática mágica relatada 

pelo livreiro an-Nadīm, na qual feiticeiros e feiticeiras empregavam em seus rituais 

versículos do Alcorão
105

.  

 Por fim, observa-se que nas diferentes versões do “Terceiro xeique”, o feitiço é 

preparado somente por um iniciado nas artes mágicas, portanto, por alguém que detém 

um saber que o diferencia das demais personagens: os esconjuros, os objetos, as 

substâncias, os gestos e, principalmente, a pronúncia de palavras desconhecidas 

expressam esse conhecimento particular que, na narrativa, é mais um elemento que 

reforça a atmosfera mágica e espantosa. Embora seja uma narrativa ficcional, em que 

coisas extraordinárias ocorrem a todo o momento, o texto ancora-se no que é 

considerado crível aos interlocutores da época: a magia só pode ser efetivamente 

realizada por quem a aprende, por isso, o texto das Mil e uma noites reitera essa 

concepção em diversas histórias, inserindo livros de magia e velhas feiticeiras que são 

os responsáveis por transmitir esse conhecimento às poderosas feiticeiras das histórias. 

Na narrativa em análise, justifica-se, assim, o fato de que o ritual para provocar a 

metamorfose da esposa desleal seja iniciado pela feiticeira ou pelo feiticeiro, isto é, são 

eles que preparam a água capaz de enfeitiçar e a conclusão do rito, por sua vez, é feita 
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pelo xeique, que, seguindo as orientações dos feiticeiros, repete as ações de aspergir a 

água e de pronunciar a fórmula no imperativo que representa o seu desejo: “Seja uma 

mula tordilha” (Bodl. Or 550); “Abandone essa forma e transforme-se numa mula 

tordilha” (Arabe 3612); “Abandone essa forma e transforme-se em uma mula” 

(Gayangos 49); “Transforme-se em mula com a permissão de Deus” (Arabe 3615). 

Em termos estruturais, observa-se que, nas três primeiras versões do “Terceiro 

xeique”, tal como ocorre com o “Primeiro xeique”, o motivo da feitiçaria-metamorfose 

é central na história porque é o elemento que instaura o conflito da narrativa, com a 

transformação do protagonista em cão e, a seguir, é também o elemento que restaura o 

equilíbrio, com a quebra do feitiço pela ação da feiticeira benfazeja, que devolve a 

forma humana ao protagonista, e com a metamorfose da mulher feiticeira e adúltera em 

mula, que provoca a neutralização dessa figura como esposa. Na última versão do 

“Terceiro xeique”, presente no manuscrito Arabe 3615, embora o motivo da feitiçaria-

metamorfose seja inserido somente ao final, ele cumpre as mesmas funções de separar 

um casal (o xeique de sua esposa ciumenta/invejosa) e de punir o antagonista por sua 

má conduta, engendrando, como nas demais versões do “Terceiro xeique” e do 

“Primeiro xeique”, o espantoso e o estranho que surpreendem o gênio e garantem a 

integridade da vida do mercador. 

No século XVII, Galland, a partir de sua fonte oral de histórias, o maronita 

Ḥannā, inseriu em seu cânone a história de “Sīdī Nu
c
mān”

 106
, conto órfão que guarda 

significas semelhanças com com as três primeiras versões do “Terceiro xeique”, tal 

como será visto na próxima seção. 

 

3.3 “Sīdī Nu
c
mān” e as metamorfoses 

A história de “Sīdī Nu
c
mān” apresenta, minimamente, os seguintes elementos 

análogos em relação às três primeiras versões do “Terceiro xeique”: a esposa (Amina) é 

uma feiticeira; o marido (Sīdī Nu
c
mān) é transformado em cão pela esposa; o marido 

metamorfoseado ganha a confiança de um homem (um padeiro); uma jovem feiticeira 
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 A história de “Sīdī Nu
c
mān” foi narrada pelo já citado Ḥanna a Galland em 10 de maio de 1709, 

conforme atesta a anotação do resumo dessa história em seu diário. De acordo com os registros do 

tradutor, o maronita teria atendido ao seu pedido de verter por escrito as histórias narradas oralmente. Em 

10 de janeiro de 1711, Galland registra que terminou seu 10º tomo das Mil e uma noites a partir do texto 

árabe que lhe fora entregue por Hanna. Nessa passagem ambígua, permanece a dúvida se, além de 
c
Alā 

ad-Dīn, as histórias do cego Bābā-
c
Abdalla, de “Sīdī Nu

c
mān” e parte da história de Ḫoja Ḥasan al-

Ḥabbāl também foram elaboradas  a partir da versão árabe que Ḥannā havia redigido em atenção à sua 

demanda. Para mais detalhes a propósito do resumo de “Sīdī Nu
c
mān”, cf. Bauden, F.; Waller, R. Le 

jornal d’Antoine Galland (1646-1715). La période parisienne. Leuven: Peeters, 2011, p. 327 – 329.  
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reconhece no cão um ser humano e desfaz o feitiço; a jovem feiticeira exige, como 

punição, a metamorfose da esposa do enfeitiçado; ao voltar à forma humana, o homem 

recebe orientações da jovem feiticeira para transformar sua esposa em mula.  

Diferentemente das versões do “Terceiro xeique”, em “Sīdī Nu
c
mān”, a esposa 

não é nem adúltera nem invejosa, mas infringe outra lei moral que regula as convenções 

sociais: ela é necrófaga, alimenta-se de cadáveres humanos recém-sepultados em 

companhia de uma ogra. Amina, com um comportamento tão condenável quanto ao da 

esposa adúltera, esconde esse hábito que é objeto de tabu até o dia em que Sīdī Nu
c
mān, 

sem se conformar com os poucos grãos de arroz com que ela se alimentava, segue-a até 

o cemitério e toma conhecimento da necrofagia. Ao anunciar sua descoberta, Amina o 

metamorfoseia em cão: 

[...] no auge de sua cólera, ela pegou um vaso de água que 

estava ao seu alcance, mergulhou seus dedos nele, murmurou palavras 

que não compreendi e, aspergindo-me essa água no rosto, disse-me em 

tom furioso: “Desgraçado, receba a punição por sua curiosidade: 

torne-se um cão!” (Les mille et une nuits, 1965c, p.201). 

 

Após essa primeira inserção do motivo da feitiçaria-metamorfose, tal como ocorre na 

história do “Terceiro xeique”, esse motivo é novamente introduzido na narrativa 

mediante a inserção de outra personagem na narrativa: uma jovem feiticeira, filha de 

uma mulher que, ao observar o cão no estabelecimento do padeiro, leva-o para sua casa, 

desconfiando ser um homem metamorfoseado. Logo que a jovem feiticeira o vê, 

reconhece a metamorfose de Sīdī Nu
c
mān e logo desfaz o seu feitiço:  

A jovem se levantou, pegou um vaso cheio de água, mergulhou a mão, 

e, aspergindo essa água sobre mim, disse: “Se nasceu cão, permaneça 

cão; mas se nasceu homem, retome a forma de homem pela virtude 

desta água”. (Les mille et une nuits, 1965c, p. 206). 

 

No desfecho da história, o motivo da feitiçaria-metamorfose é reinserido na narrativa 

com a intervenção da jovem-feiticeira, que pede a Sīdī Nu
c
mān que metamorfoseie sua 

esposa: 

[...] espere a volta de Amina em seu quarto, ela não irá demorar. Logo 

que ela chegar, desça ao pátio e apresente-se diante dela. Ao se 

surpreender com sua presença, ela virará as costas para fugir; então, 

atira-lhe a água dessa garrafa, pronunciando, vigorosamente, estas 

palavras: “Receba a punição de sua maldade!”. Não digo mais nada: 

você verá o efeito. (Les mille et une nuits, 1965c, p. 208). 

 

Conforme se pode observar nos três fragmentos destacados, o motivo da feitiçaria-

metamorfose engendra na narrativa de Sīdī Nu
c
mān as mesmas situações de 
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desequilíbrio e equilíbrio presentes na história do “Terceiro xeique”, cumprindo 

também as mesmas funções estruturais de separar esposo de esposa e de punir uma má 

conduta.  

Além desse aspecto estrutural, chamam atenção, também, as características dos 

rituais mágicos dos trechos em destaque, que se compõem, como fatos de uma tradição, 

de elementos semelhantes aos das histórias do núcleo fundador das Mil e uma noites: 

um recipiente com água, a aspersão desse líquido na pessoa que sofre a ação da magia e 

a pronúncia de uma frase no imperativo, que conclui o ato mágico gerando a 

transformação desejada. Embora os componentes dos rituais de magia sejam os mesmos 

daquelas do núcleo fundador do texto árabe, observa-se que, em “Sīdī Nu
c
mān”, as 

fórmulas pronunciadas não apresentam determinadas especificidades, tais como a 

esconjuração e, principalmente, a solicitação da permissão divina para desfazer o 

feitiço. As ausências desses elementos mais específicos torna o ritual de “Sīdī Nu
c
mān” 

mais simples e, ao mesmo tempo, menos identificado com a cultura mágica árabo-

islâmica.  

Com a análise dos vários rituais mágicos presentes nas histórias do núcleo 

fundador, como o “Primeiro xeique” e as diferentes versões do “Terceiro xeique”, é 

possível concluir que os elementos que os compõem, sobretudo os objetos e fórmulas 

mágicas, dialogam com um sistema de crenças e de valores que, no período de 

elaboração das Mil e uma noites, permeavam a cultura árabo-islâmica, em maior ou 

menor grau, seja nos textos religiosos ou especulativos, seja nos meios populares ou 

eruditos. Como já fora dito, diversos e importantes pensadores islâmicos, situados em 

lugares e séculos diferentes trataram do siḥr, da esconjuração demoníaca, da 

adivinhação e dos talismãs em seus textos, seja para classificá-los, para condená-los ou 

para situá-los nos diferentes livros escritos em árabe, atestando, assim, que essas artes 

mágicas permeavam o pensamento da sociedade islâmica ao longo período de 

composição das Mil e uma noites. O conhecimento das artes mágicas que circulavam 

nessa sociedade seja no universo da imaginação, da especulação ou da prática, 

apresenta-se, ainda que de modo simplicado, nos rituais mágicos das Mil e uma noites, 

nos quais se manifestam traços da cultura mágica islâmica, como a menção aos atributos 

de Deus, a invocação da permissão divina para a realização da magia e a pronúncia de 

determinadas expressões do texto corânico nas fórmulas mágicas, bem como a presença 

de palavras talismânicas gravadas em uma taça ritualística. 
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A história de “Sīdī Nu
c
mān”, por sua vez, escrita na Europa do início do século 

XVIII por um orientalista francês, a partir de um resumo da história narrada oralmente 

ou de uma versão escrita em árabe pelo maronita sírio Ḥannā, não apresenta, em suas 

fórmulas mágicas as marcas da cultura mágica islâmica. Constata-se que permanecem 

nos rituais mágicos da história de “Sīdī Nu
c
mān” apenas os traços gerais da prática 

mágica, que se caracterizam pelo emprego de gestos, substâncias e pronúncias de 

fórmulas que expressam um tipo de raciocínio silogístico: “se nasceu A permaneça A; 

se nasceu B, retome a forma B”.  

Em termos estruturais, o motivo da feitiçaria-metamorfose em “Sīdī Nu
c
mān” 

também é central, pois é por meio dele que se desencadeia a separação do casal, as 

desventuras de Sīdī Nu
c
mān na pele de um cachorro e, por fim, a transformação da 

esposa em mula, que a pune pelos seus atos condenáveis e, ao mesmo tempo, neutraliza 

sua ação na narrativa. Comparativamente, em “O terceiro xeique”, a transformação do 

marido em cão ocorre no contexto em que ele descobre o adultério da esposa, por isso, o 

feitiço lançado por ela cumpre, na narrativa, a função primordial de neutralizar a 

presença do marido, sugerindo o diálogo com o versículo 2, 102 do Alcorão. Já em 

“Sīdī Nu
c
mān”, o diálogo com o mito de origem do siḥr se atenua significativamente, 

pois, o que o texto coloca em destaque é o desejo da esposa de punir seu marido pela 

descoberta da necrofagia, tal como se evidencia na fórmula mágica: “Desgraçado, 

receba a punição por sua curiosidade: torne-se um cão!”. Assim, enquanto no “Terceiro 

xeique” o texto sugere que o feitiço cumpre, em primeiro plano, a função de separar o 

casal, em “Sīdī Nu
c
mān”, o texto expressa, claramente, que o feitiço cumpre a função de 

punir o marido, embora ele engendre, na narrativa, sua funcionalidade máxima: a 

separação do casal.  

Como se verá ao longo deste capítulo, o feitiço com a função de separar o 

esposo da esposa, além de figurar nas histórias dos xeiques, inseridas em “O mercador e 

o gênio”, também se apresenta em outras narrativas do núcleo fundador nas quais o 

feitiço é realizado por seres humanos, tal como na próxima história a ser analisada: o 

“Rei das ilhas negras e sua esposa”. 

 

3.4 Peixes extraordinários em “O pescador e o gênio” 

 “O pescador e o gênio”, segundo ciclo de histórias narrado por Šahrāzād, liga-se 

à história do “Rei das Ilhas negras e sua esposa”, uma narrativa em que o motivo da 
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feitiçaria-metamorfose engendra, tal como na história do “Terceiro xeique”, o tema da 

traição, cumprindo, essencialmente, a função de separar um casal num quadro de 

adultério. Além de tal atuação na narrativa, a feitiçaria-metamorfose também está 

correlacionada com o motivo dos peixes extraordinários, primeiro elemento mágico 

inserido na narrativa de “O pescador e o gênio” que será analisado nesta seção, logo 

após a síntese dessa história.  

Na história “O pescador e o gênio”, um gênio, depois de ficar preso por quase 

dois mil anos em um vaso selado com o sinete de Salomão, é liberto por um velho e 

pobre pescador, oferecendo como retribuição ao seu benfeitor a escolha do modo como 

ele desejava morrer. O pescador lança mão de uma artimanha
107

 e prende o gênio 

novamente no vaso, dizendo-lhe que o lançaria ao mar novamente e que ali construiria 

uma casa para advertir qualquer pescador de que naquelas águas vivia um gênio que 

mataria qualquer um que o resgatasse. Após várias súplicas do gênio e de algumas 

histórias narradas por ambas as personagens a fim de ilustrar aquela situação vivida, o 

gênio é liberto novamente pelo pescador. Mantendo sua palavra de deixá-lo vivo e de 

recompensá-lo por sua libertação, o gênio leva o pescador até um lago rodeado por 

quatro montanhas; lá, o velho lança sua rede e recolhe quatro peixes coloridos – azul, 

amarelo, branco e vermelho –; em seguida, o gênio lhe diz para entregar esses peixes ao 

sultão da cidade, que lhe pagaria um bom dinheiro por eles.  

Os peixes coloridos são recolhidos no lago pelo pescador e entregues no palácio 

do sultão em três momentos diferentes e, em todos eles, promovem um estranho 

acontecimento: na primeira vez em que são fritos, a parede da cozinha se fende e dela 

sai uma bela jovem com uma vara de bambu na mão dizendo: “Ó peixes, ó peixes, 

porventura permaneceis fiéis ao pacto?”. Os peixes erguem a cabeça da frigideira e 

respondem à interpelação: “Sim, sim, se voltardes, voltaremos; se cumprirdes, 

cumpriremos a nossa; e se abandonardes, ainda assim nos consideraremos 

recompensados” (Livro das mil e uma noites, 2005a, p.93). A seguir, a bela jovem vira a 

frigideira, os peixes caem pretos no chão como carvão e ela adentra a parede fendida, 

que torna a se fechar. Essa sequência de acontecimentos ocorre mais duas vezes, uma 

diante do vizir e outra diante do sultão, só que, na última vez, em lugar de uma jovem, 

sai um enorme escravo negro da fenda do palácio. Os eventos mágicos em torno dos 

peixes coloridos atiçam a curiosidade do sultão, que convoca o pescador para que ele 
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 De maneira inteligente, o pescador consegue prender o gênio no vaso ao simular a incredulidade, 

parecendo não acreditar que um gênio tão grande pudesse caber em um recipiente tão pequeno.  
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informe o local onde pescava aqueles peixes. O local informado ressalta a atmosfera 

mágica do texto: o lago em torno das montanhas situa-se nas cercanias da cidade, 

porém, apesar de o rei e seu vizir conhecerem a região, eles afirmam que jamais viram 

tal lugar: “Ó rei, por Deus que durante toda a nossa vida jamais tínhamos visto este lago 

antes deste momento; situa-se nos arrabaldes de nossa cidade, mas nunca vimos nem 

sabíamos nada a seu respeito” (Livro das mil e uma noites, 2005a, p.95). A surpresa das 

personagens preanuncia o fato mágico: o local está sob o feitiço da esposa do rei das 

Ilhas Negras.  

Observa-se, nessa síntese da história, que os eventos mágicos em torno dos 

peixes coloridos motivam o sultão a partir em busca de respostas, criando, na narrativa, 

a ligação com a história do “Rei das Ilhas Negras e sua esposa”, na qual se revela que 

tais peixes extraordinários são, na verdade, seres humanos que foram metamorfoseados 

pela esposa adúltera do jovem rei das Ilhas Negras. Conforme se nota, a presença desses 

peixes na história “O pescador e o gênio” promove o desenvolvimento final dessa 

narrativa e gera o início da outra, não sendo possível, portanto, classificá-lo como um 

“acessório épico”
108

,  tal como propõe Elisséeff (1949, p.179),  mas, sim, como um 

motivo gerador de episódios.  

Embora a análise de “O pescador e o gênio” se reserve ao último capítulo deste 

trabalho, pois é edificada a partir da presença de um ser sobrenatural, é relevante 

analisar o motivo dos peixes extraordinários, porque, além de engendrar os episódios 

finais da narrativa, também cumpre a função de reparar a injustiça do gênio contra o 

pescador: os peixes enfeitiçados rendem ao velho pobre boas somas de dinheiro nas três 

vezes que os leva ao palácio e, também, conduzem o sultão às Ilhas Negras, 

proporcionando ao soberano uma aventura que tem como desfecho o casamento das 

duas filhas do pescador com dois reis (o sultão e o rei das Ilhas Negras), tornando esse 

pobre senhor um dos homens mais ricos de seu tempo.  

Observa-se, então, que, ao lado da reparação da injustiça do gênio contra o 

pescador, o motivo dos peixes extraordinários também contribui para a salvação do rei 

das Ilhas Negras e da população de sua cidade, pois são eles que conduzem o sultão ao 

reino inteiramente enfeitiçado pela esposa-feiticeira do rei. Essa função estrutural 

cumprida pelos peixes extraordinários remete a uma possível origem desse motivo, que, 

                                                 
108

  De acordo com Elisséeff, o acessório épico, diferentemente do motivo e do tema que produzem 

sentido na narrativa, é apenas “um objeto, geralmente de ordem sobrenatural, tal como a árvore de ramos 

estranhos, a varinha mágica, que amplia o maravilhoso da narrativa” (1949, p. 85). 
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de acordo com Chraïbi (2005, p.43), parece estar ligado com o conto do “peixe que ri”, 

narrativa que provém de uma coletânea indiana chamada Contos do papagaio, traduzida 

ao persa, ao turco e depois ao árabe. No conto do “peixe que ri”, um pescador pesca um 

peixe que julga digno de um rei; esse peixe, diante do soberano, apresenta um 

comportamento enigmático: ele ri. Tal fato é desvendado ao rei pela filha do pescador: 

ele ri porque a rainha tem um amante diante das barbas do rei. Após tal descoberta, o rei 

se casa com a filha do pescador e a rainha é punida. Na história “O pescador e o gênio”, 

por sua vez, observa-se que o motivo dos peixes extraordinários apresenta determinados 

residuais da tradição narrativa do “peixe que ri”, tais como: os peixes possuem um 

atributo humano, isto é, falam quando estão na grelha; o enigma dos peixes leva à 

descoberta da traição de uma rainha; cada uma das filhas do pescador se casa com um 

rei (o sultão e o rei das Ilhas Negras), porém, diferentemente do que ocorre na narrativa 

de origem, elas não cumprem nenhum papel relevante, pois aparecem apenas para o 

casamento no desfecho da história.  

Observa-se também que, em “O pescador e o gênio”, o motivo dos peixes 

extraordinários, ao mesmo tempo em que contribui para o desenvolvimento da narrativa 

e para atmosfera mágica da história, também expressa a particularidade sócio-cultural 

do mundo islâmico, pois, com suas quatro cores diferentes, os peixes, cidadãos 

metamorfoseados das Ilhas Negras, representam as comunidades religiosas que 

conviviam no período histórico de elaboração do texto: os peixes brancos são os 

muçulmanos, os vermelhos são os magos/zoroastrianos [مجوس/ majūs], os azuis, os 

cristãos e os amarelos, os judeus.  

A atmosfera mágica se desenvolve em torno dos peixes no momento em que 

estão na grelha, prestes a ficarem prontos: a bela jovem e o negro que surgem por uma 

fenda da parede estabelecem um diálogo com os eles, lembrando-os de um pacto – 

possivelmente o feitiço ao qual estão submetidos – e, a seguir, viram os peixes da 

frigideira, que caem no chão carbonizados. Entretanto, essa sequência estranha e 

espantosa que se finda com os peixes carbonizados não encerra apenas a atmosfera 

mágica do texto. Nota-se que, tanto nesta narrativa quanto na história do “Primeiro 

xeique”, são criadas situações que impedem os seres humanos de se alimentarem de 

seres humanos metamorfoseados, seja pela ausência de carne, no caso da vaca, feita 

apenas de pele e ossos, seja pela ação da jovem e do negro que, por meio da magia, 

carbonizam os peixes, tornando-os impróprios para o consumo.  Com tais 

circunstâncias, verifica-se, então, que, nas narrativas com metamorfose, as situações 
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mágicas criadas no texto impedem que os seres humanos se alimentem de seres 

humanos metamorfoseados, manifestando um tabu em torno do que seria uma espécie 

de antropofagia.   

Portanto, observa-se que o motivo de caráter mágico dos peixes extraordinários 

repara a injustiça do gênio contra o pescador, gera a continuidade da narrativa e da vida, 

ainda que, para isso, seja preciso a morte de súditos do reino das Ilhas Negras. Há de se 

lembrar, entretanto, que o desfecho feliz do pescador não é gerado apenas a partir de 

elementos mágicos e sobrenaturais; conforme se verá no próximo capítulo, o pescador, 

um bom muçulmano, vence a tirania do gênio a partir das mais humanas das 

capacidades: a inteligência. 

3.5 A metamorfose do reino em “O rei das Ilhas Negras” 

Comparável à história do “Terceiro xeique”, “O rei das Ilhas Negras” também 

apresenta uma esposa-feiticeira que, depois de ser flagrada em adultério com um 

escravo negro, lança um feitiço contra seu marido, transformando a metade inferior do 

corpo do rei das Ilhas Negras em pedra, deixando-o inerte em seu trono.  

Essa história se inicia logo após o sultão avistar, junto ao lago dos peixes 

extraordinários, um ponto negro ao longe, para onde ele se dirige e chega ao palácio 

onde se encontra o jovem rei metamorfoseado. Então, esse rei narra ao sultão sua 

história: após descobrir a traição da esposa, decidira matar o amante, porém, com o 

golpe de sabre que lhe impingira, só conseguira deixá-lo moribundo, nem vivo nem 

morto. Ao tomar conhecimento do que ele fizera ao escravo amante, a rainha feiticeira o 

metamorfoseara, como também lançara um feitiço contra todo seu reino.  Desde então, a 

esposa o chicoteava diariamente até sangrá-lo, cobria-o com um tecido impregnado de 

um pó que aumentava seu suplício para, a seguir, cuidar do amante ferido, ampliando, 

assim, a dor física e moral do jovem soberano.  

O que, inicialmente, chama atenção nessa história não é a interferência do 

mágico na narrativa, mas, sim, a representação que é dada a paixão da rainha-feiticeira, 

com a qual se relaciona, conforme será visto nesta análise, a característica específica da 

metamorfose nesta narrativa. Em primeiro lugar, nota-se que o amante da rainha é um 

escravo negro, uma escolha que, para as concepções da época, não era considerada nada 

inocente
109

; a tal perspectiva, juntam-se as características do amante, retratado como um 
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 De acordo com Bencheikh (1988), as representações do negro variam na literatura árabe medieval, 

entretanto, a animalidade e a sexualidade são traços reiterados em diversos contos.  
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homem feio e, sobretudo, repulsivo, sugerindo que somente a perversão faria a rainha 

preferir a feiúra do escravo, sua sujeira, sua violência e baixeza ao luxo do seu palácio, 

à beleza, à ternura e à nobreza de alma de seu marido. Da mesma maneira, sua 

fidelidade ao amante agonizante encena um tipo de delírio frenético que coloca em 

xeque não apenas os valores morais, mas, também, sociais e políticos, pois tal relação 

extraconjugal perpetua a ruína de todo um reino (Bencheikh, 1988, p. 28-29).  

Outro aspecto a se considerar a respeito da rainha das Ilhas Negras é o de que, 

tal como as esposas de Šāhriyār e Šāhzamān, no prólogo-moldura, ela é acometida por 

uma paixão enlouquecedora injustificada, isto é, o texto nada diz a respeito dos motivos 

que a levaram a se entregar a um escravo tão repugnante. Diante de tal ausência, o texto 

sugere o caráter nefasto da rainha, um ser bestial e perverso que engendra o colapso de 

um reino: o príncipe é petrificado, as ilhas são transformadas em montanha, os 

habitantes transformados em peixes, a capital é despovoada e arruinada. Assim, a rainha 

da história do “Rei das Ilhas Negras” entra para o rol das temíveis figuras femininas das 

Mil e uma noites, cuja perfídia e devassidão arruínam a estabilidade do lar e, 

extensivamente, de todo o reino. Nessa relação especular com as esposas reais do 

prólogo-moldura, reitera-se, então, no texto a ideia de que a mulher, investida de poder 

(ela é uma soberana), deixa-se conduzir pelos seus instintos, constituindo-se como uma 

ameaça à ordem e à lei que legitima essa ordem. 

Nesse contexto, a inserção do motivo da feitiçaria-metamorfose amplifica a 

representação da terrível rainha e de sua paixão devassa: à castração do príncipe, 

mutilação individual, acrescenta-se a destruição de todo o reino. Como assinala 

Bencheikh, “a ordem geral é destruída como o foi, simbolicamente, a virilidade daquele 

que o representa” (1988, p.29). Estruturalmente, a intervenção do mágico engendra, no 

texto, o terror como consequência de uma transgressão, de uma traição, de um delito. 

Depreende-se, assim que, na história do “Rei das Ilhas Negras e sua esposa”, 

diferentemente das anteriores, há a ampliação da atmosfera mágica, pois a feiticeira vai 

além da metamorfose de seu marido: como se trata de um rei, o dano se estende por 

todo seu reino. Portanto, o motivo da feitiçaria-metamorfose, na presente história, além 

de cumprir a função de causar a separação de um casal, tem também a função de 

aniquilar tudo ao redor, funções estas que, no texto, se apresentam como um desejo da 

rainha, manifesto no próprio diálogo que ela trava com seu amante:  

[...] “Meu senhor, amado de meu coração, acaso você não sabe 

que sou casada com meu primo e que por causa dele, por ter de 
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ver a cara dele, passei a detestar todas as criaturas; por causa da 

companhia dele, passei a odiar os seres humanos. Se eu não 

tivesse medo de deixar você zangado, antes mesmo que o sol 

raiasse eu transformava a cidade dele em ruínas sobre as quais 

corujas e corvos iam crocitar, e raposas e lobos iriam se refugiar. 

E também mandaria as pedras da cidade para lá das montanhas 

do fim do mundo”
110

. (Livro das mil e uma noites, 2005a, p. 

101) 

 

Como se expressa no fragmento em destaque, a repulsa que a rainha sente pelo cônjuge 

se estende a tudo que está a sua volta, envolvendo tanto o lugar quanto os seres 

humanos; por isso, a personagem, ao descobrir que partira do marido a tentativa de 

assassinato do amante, que o deixara nem vivo nem morto, inerte para sempre, 

concretiza seu desejo de neutralizar a presença de tudo que está ao seu redor, isto é, do 

rei e do reino. Com a metamorfose do marido em pedra da cintura para baixo, a esposa 

desfaz-se de suas obrigações matrimoniais e, ao mesmo tempo, vinga-se ao modo da lei 

de Talião, deixando-o, assim como o amante, nem vivo nem morto, como o próprio rei 

diz ao sultão: “transformei-me nisto que você está vendo, meu senhor: angustiado, 

triste, sem poder levantar-me, nem me sentar, nem dormir. Nem estou morto com os 

mortos, nem vivo com os vivos” (Livro das mil e uma noites, 2005a, p.104).  

 Observa-se, assim, que a história do “Rei das Ilhas Negras” é engendrada por 

forças antagônicas: vida e morte, prazer e dor, paixão e ódio, desejo e repulsa. O texto 

não se coloca a serviço do amor. Ele o apreende em seu contrário e o deixa com suas 

sombras, suas hesitações, seus excessos. O horror se mistura à beleza, e a narrativa 

revela as perturbações da alma humana. A imagem desse antagonsimo é amplificada 

com a intervenção do mágico, do feitiço, da metamorfose, que dá forma, concretiza, os 

conflitos de desejos, as contradições da vida.  

 Outro aspecto a considerar nesta análise é o de que essa narrativa, iniciada na 22ª 

noite, apresenta outra força de caráter sobrenatural atuando na vida das personagens: o 

destino irremediável, gerador de todas as adversidades vivenciadas pelas personagens, 

inclusive as de ordem mágica, uma vez que a magia só se realiza com anuência divina, 

conforme expressa o versículo 2, 102 do Alcorão, já citado anteriormente: “Mas, com 

isso não podiam prejudicar a ninguém, a não ser com a anuência de Allah” (S.E.H). 

Assim, nesse contexto, o motivo da feitiçaria-metamorfose tende a engendrar, no 
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 Como assinala o tradutor assinala em nota, a expressão “montanhas do fim do mundo” traduz “jabal 

qāf”, que significa, literalmente, “montanhas em torno do paraíso terrestre, na cosmogonia islâmica” 

(Jarouche, 2005, p.101, nota 63) 
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interior da narrativa, a cosmovisão árabo-islâmica da plenitude do poder divino e da 

força do destino na vida humana, conforme expressam os versos recitados pelo rei 

metamorfoseado: “Paciência com a tua decisão e decreto, meu Deus/ eu esperarei se 

nisso estiver a tua satisfação [...]/ o que te peço, apenas, é que me retires deste inferno.” 

(Livro das mil e uma noites, 2005a, p. 105). 

Observa-se também que, na história do “Rei das Ilhas Negras”, diferentemente 

das narrativas dos xeiques, que estavam diretamente vinculadas ao ḥadīṯ Ḫurāfa, a 

esposa desleal não é transformada em animal, como também não há a intervenção de 

outra feiticeira para desfazer a metamorfose do esposo ultrajado. A intervenção se dá 

por meio do sultão, que mata o amante negro e se coloca no lugar dele, usando seus 

andrajos e imitando seu modo de agir. Com esse ardil, ele convence a esposa-feiticeira a 

desfazer o feitiço que lançara contra o esposo e seu reino; tendo alcançado tais 

objetivos, ele imediatamente a mata. Assim, mediante essa intervenção do sultão, é 

restituído o equilíbrio à narrativa, com a des-metamorfose do jovem rei e de seus 

súditos e com quebra do feitiço de todo o reino Ilhas Negras, deixando de ser 

montanhas, para tornarem-se, novamente, ilhas.  

Em termos de rituais mágicos, figuram, na narrativa, somente os que se 

relacionam ao feitiço da rainha contra o rei, conforme se segue: 

E, pondo-se de pé, pronunciou palavras que eu não compreendi 

e disse: “Com meu feitiço e meu ardil eu faço de você metade 

pedra e metade filho de Adão” [“فللوقت صرت  كما  ترانى  ايها  السيد, 

 e imediatamente  [ ”بسحرى   ومكرى  نصفك    حجر     نصفك  بن ادم

tornei-me como pode me ver, ó senhor (Kitāb alf layla wa-layla, 

1985, p.120). 

 

[...] ela tomou uma taça cheia de água e falou sobre ela, [a água] 

ferveu [غليت] e borbulhou [بقبقت] como se estivesse num 

caldeirão de fogo. Em seguida, espargiu-o com água e disse: Em 

nome do que eu recitei e pronunciei [تلوته وقلته ], se sua criação 

لبارى] foi assim [feita] pelo Iniciador da Criação [خلقك]
111

] ou  se 

a cólera [سخط] [dele] está sobre você [عليك], então não se 

modifique [فال تتغير], [mas] se você  assim ficou [بقيت] por meu 

feitiço [سحرى] e meu ardil [ومكرى], então saia [فاخرج] dessa 

forma [الصوره]  para a sua forma [صورتك]   milenar [االلفيه], com a 

permissão [بادن] do Criador [خالق] das criaturas [البريه]. E o rapaz 

 Kitāb alf) ...[قام] e ficou de pé [ انتفض] se chacoalhou [الصبى]

layla wa-layla, 1985, p.123). 
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 Cf. tradução de Helmi Nasr, Alcorão 59,23. 
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Conforme se pode notar no trecho em destaque, ambos os rituais mágicos apresentam 

elementos estáveis em relação aos que já se apresentaram anteriormente, entre os quais 

se destacam: a pronúncia de palavras desconhecidas por quem não é um iniciado em 

magia, a pronúncia de uma fórmula que representa os desígnios da feiticeira, o 

raciocínio silogístico, o pedido de permissão ao divino e a pronúncia dos nomes de 

Deus (“O Iniciador da Criação”, “O Criador”) na fórmula para desfazer o feitiço da 

metamorfose. Destaca-se, também, que, no ritual de metamorfose, a narrativa rompe 

com o procedimento comum de se utilizar a taça com água, para, a seguir, ser retomado 

no ritual de desfazimento do feitiço. Observa-se, então, que as fórmulas mágicas 

seguem, na maior parte das histórias do núcleo fundador das Mil e uma noites, um 

modelo padrão, uma forma / ṣūra [صورة], que remete à tradição mágica árabo-islâmica. 

A única história em que há uma modificação importante no ritual mágico é a de 

“Jullanār, a marítima, e seu filho Badr”, que será analisada na próxima seção. 

 Conforme se observou ao longo desta análise, com a história do “Rei das Ilhas 

Negras”, pertencente ao segundo ciclo narrativo das Mil e uma noites, o motivo da 

feitiçaria-metamorfose, além de cumprir função de separar um casal, adquire sentidos 

mais complexos, na medida em amplifica a imagem da perversidade feminina e de 

sentimentos humanos antagônicos, como o desejo e a repulsa. Além disso, esse motivo 

expressa também a cosmovisão árabo-islâmica da plenitude do poder divino e da força 

do destino na vida humana. E, por fim, observa-se que os atos de magia conservam, de 

modo semelhante às narrativas do primeiro ciclo, isto é, do “Primeiro xeique” e 

“Terceiro xeique”, traços característicos da cultura islâmica, como a menção aos nomes 

de Deus nas fórmulas mágicas e o diálogo com o texto corânico no que diz respeito à 

vinculação entre a magia e à separação de um casal. 

 

3.6 Jullanār e o amor como ardil 

 Nesta seção, será abordada a última história do núcleo fundador em que a 

feitiçaria é realizada por seres humanos. Todas as demais narrativas do corpus em 

análise que são engendradas pelo mágico serão analisadas no próximo capítulo, pois são 

feitas, principalmente, por seres sobrenaturais, isto é, por gênios e gênias que intentam, 

sobretudo, punir uma má conduta.  
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“Jullanār, a marítima, e seu filho Badr”
112

, como assinala Chraïbi (2008, p.114-

115), é composta por duas partes: a primeira é centrada em um rei persa sem 

descendência que se casa com Jullanār, filha de um dos reis do mar, com quem tem o 

filho Badr; a segunda concentra-se em torno do jovem rei Badr, que, ao ouvir sua mãe 

Jullanār e seu tio Ṣāyiḥ falarem de uma bela princesa marítima, Jawhara, apaixona-se 

imediatamente e parte em sua busca; após diversas desventuras, casa-se com ela. 

A primeira parte da história, que contém uma sequência menor de episódios, 

parece servir de introdução à segunda, bem mais longa e complexa. O conjunto de 

eventos da primeira e da segunda partes do texto ocorre no meio marinho, local que 

amplia a atmosfera mágica da narrativa e engendra o espantoso e o estranho [
c
ajīb wa 

ġarīb]. Nota-se que a morada de seres humanos no ambiente marítimo parece vir da 

tradição narrativa folclórica, já se apresentando, inclusive, em histórias do Hitopadeša; 

ao contrário da tradição indiana, o texto árabe em estudo justifica a sobrevivência dos 

seres humanos embaixo d’água graças ao poder mágico das palavras grafadas no anel da 

lendária figura de Salomão, que, ao serem pronunciadas, livra-os do afogamento. 

Porém, esse traço extraordinário da vida humana no ambiente marinho, presente em 

“Jullanār, a marítima, e seu filho Badr”, não se relaciona com a tradição corânica, 

produzindo na história um efeito mágico que é, aqui, concebido como superlativo, isto 

é, que extrapola o nível de crenças mágicas e sobrenaturais do cotidiano árabo-islâmico 

medieval. Seria, então, possível dizer que esse traço mágico do texto aproxima o 

espantoso e o estranho [
c
ajīb wa ġarīb], aqui engendrado, à concepção de mirabilia 

(admirável, maravilhoso) presente no mundo erudito medieval europeu.  

O motivo da feitiçaria-metamorfose, por sua vez, apresenta-se somente na 

segunda parte do texto, cumprindo, tal como nas narrativas anteriores, a função de 

separar um homem e uma mulher no quadro de uma história de casal, como também 

auxilia na construção do tema central dessa segunda parte da história: “amor nascido de 

uma descrição” (Chraïbi, 2008, p.115). O motivo da feitiçaria-metamorfose é inserido, 

primeiramente, no contexto em que Badr e Jawhara se encontram, ocasionalmente, em 

uma ilha, para onde fogem quando o rei marinho Samandal, pai de Jawhara, e Ṣāyiḥ, tio 

de Badr, entram em guerra. O conflito entre eles é desencadeado no momento em que 

Ṣāyiḥ pede, em nome do rei Badr, a mão de Jawhara em casamento ao rei Samandal. 

Tal rei, um homem prepotente e arrogante, não admite o pedido e manda, 
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 Essa história se encontra também  no Kitāb al-hikāyāt al-
c
ajība wa alġarība  [Histórias espantosas e 

crônicas insólitas]. 
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imediatamente, seus guardas atacarem Ṣāyiḥ e seu séquito; porém, o tio de Badr 

consegue matar a maioria dos seus soldados e, assim, aprisiona o rei Samandal. No 

momento em que Badr e Jawhara apresentam-se um ao outro, pois ainda não se 

conheciam pessoalmente, a jovem imediatamente pensa:  

Então foi por causa desse pulha imprestável, desse covarde 

miserável que tudo isso aconteceu, meu pai foi preso, seus 

companheiros e soldados foram mortos e eu fiquei vagando longe de 

minha terra, vindo como prisioneira para esta ilha! Se eu não preparar 

uma artimanha, esse traste vai me agarrar e alcançar seu objetivo, pois 

está apaixonado, e o apaixonado, por mais que apronte, ninguém o 

condena. (Livro das mil e uma noites, 2005b, p.142). 

 

Destaca-se que, com esse trecho, introduz-se na história uma das características mais 

frequentes da figura feminina nas Mil e uma noites: o ardil, a artimanha, e, nessa 

perspectiva, a feitiçaria é o meio de concretizar, ardilosamente, os planos da princesa 

marítima de se livrar do apaixonado Badr. Assim, Jawhara finge estar apaixonada por 

ele e, logo que ganha sua confiança, transforma-o em uma bela ave: 

[...] a jovem estreitou-o ao peito, pronunciou palavras que ele não 

compreendeu, cuspiu em seu rosto e disse: “Seu pulha imprestável, 

saia da forma humana para a forma da mais bela das aves, de penas 

brancas e bico e pés vermelhos”. (Livro das mil e uma noites, 2005b, 

p.143). 

 

Como é possível observar, o ritual mágico de metamorfose mantém os elementos 

mínimos estáveis: a pronúncia de palavras desconhecidas para quem não é um iniciado 

nas artes mágicas e a fórmula mágica que representa os desígnios da feiticeira. A fim de 

causar a morte do príncipe Badr, Jawhara ordena a uma criada que o leve para a Ilha 

Ressecante; porém, a beleza
113

 da ave faz a mulher apiedar-se da criatura, e, 

contrariando as ordens de sua ama, ela o leva a outra ilha, repleta de víveres.  

Observa-se que, em “Jullanār, a marítima, e seu filho Badr”, como em outras 

histórias das Mil e uma noites, o ser metamorfoseado apresenta determinados traços 

distintivos que, direta ou indiretamente, podem interferir em sua salvação. Na história 

em estudo, por exemplo, a ave metamorfoseada apresenta uma grande beleza; na 

história do “Primeiro xeique”, o bezerro chora; em uma das versões do “Terceiro 

xeique”, o cão come com as patas; em “Sīdī Nu
c
mān”, o cão sabe identificar moedas 

falsas; e na história do “Rei das Ilhas Negras e sua esposa”, os peixes falam. Assim, na 

narrativa de “Jullanār, a marítima, e seu filho Badr”, o elemento que engendra a 
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 Conforme será visto no próximo capítulo, a beleza é um motivo frequente nas Mil e uma noites que 

interfere no curso de vida das personagens. 
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sobrevivência do protagonista é a grande beleza da ave em que fora metamorfoseado: a 

beleza incomum garante sua ida a uma ilha fértil, onde ele consegue sobreviver, como 

também promove seu encontro com o rei local, já que um caçador, surpreendido pela 

beleza da ave, a captura para, em seguida, presentear o rei com tal raridade. No palácio, 

o rei fica maravilhado com sua beleza e seus prodígios e, por isso, chama a rainha para 

vê-lo. Ao observar a ave, a esposa do rei, uma das mais hábeis feiticeiras de seu tempo, 

logo adivinha que o animal era, na verdade, o rei Badr, filho de Jullanār. A pedido do 

rei, a rainha logo o liberta do feitiço: 

[...] empunhou uma taça de água, entrou no quarto e proferiu, 

sobre a água, palavras que ninguém compreendia, borrifou o 

pássaro com a água e lhe disse: “pelo direito destes nomes 

poderosos e destes adjuros nobres e veneráveis [الكريمه الشريفه 

 ,al-’aqsām alkarīmah aššarīfa], por Deus altíssimo / االقسام

Criador [خالق / Ḫāliq] dos céus e da terra , Vivificador  dos 

mortos [محيى االموات / Muḥyyī al'amwāt] e Distribuidor das 

fortunas [مقسم االرزاق / Muqassim al
’
arzāq] e dos prazos de vida, 

saia desta forma na qual você se encontra, que é a de pássaro, 

para a forma na qual Deus o criou”. Mal ela terminou de falar, o 

pássaro estremeceu violentamente e retomou sua forma humana. 

(Kitāb alf layla wa-layla, 1984, p.515; Livro das mil e uma 

noites, 2005, p. 147).  

     

Conforme se observa no fragmento em destaque, o ritual da rainha-feiticeira mantém os 

mesmos elementos presentes nos rituais de quebra de feitiço realizados anteriormente 

nas histórias analisadas. Observa-se somente que, ao se referir aos atributos de Deus, ela 

também menciona O Vivificador (المحيى/ Al-Muḥyyī)
114

, além de O Criador [الخالق/ Al-

Ḫāliq], presente na maioria das fórmulas para desfazer o feitiço. 

 Outro aspecto a se considerar é o de que, como a segunda parte da história de 

“Jullanār, a marítima, e seu filho Badr” se desenvolve inteiramente em torno da 

feitiçaria e da metamorfose, há na narrativa um número significativo de feiticeiros. 

Além de Jawhara e da rainha que quebra o feitiço da metamorfose de Badr, já 

mencionadas, a narrativa vai apresentando, sucessivamente, outros feiticeiros: a rainha 

Lāb, o xeique Abū 
c
Abdillāh, a mãe de Lāb, Jullanār, que, ao fim da história, se revela 

uma das maiores feiticeiras de seu tempo, e sua mãe Farāša. 

 Nessa segunda parte da história, a doutrina dos magos ou do zoroastrismo, 

compreendidos nesse contexto como a mesma coisa, aparecem vinculados à prática da 

magia: a rainha Lāb é uma majūsiyya/ مجوسية  , ou seja, uma maga ou uma adepta do 

                                                 
114

 Alcorão 30, 50. 



108 
 

zoroastrismo, e uma poderosa feiticeira. Ela é a rainha da Cidade dos Feiticeiros [ السحرة           

 madinat assaḥarah], cidade na qual todos os seus habitantes são feiticeiros e / مدينة

adoradores do fogo, ou seja, são zoroastrianos. Os jovens estrangeiros que ali chegam 

são seduzidos por ela, pois é uma mulher de extrema beleza, e, ao final de quarenta dias 

de desfrute amoroso, são transformados em cavalos, jumentos, asnos, camelos, entre 

outros. Tal como observou Antoine Galland, esse traço característico da rainha-feiticeira 

da história de “Jullanār, a marítima, e seu filho Badr” aproxima-se sobremaneira de 

Circe, feiticeira do canto X da Odisseia que transforma seus amantes em diferentes 

animais com drogas venenosas.  

A chegada do rei Badr à cidade da rainha Lāb ocorre em função de um naufrágio 

que sofre durante seu retorno para casa. Em sua chegada, Badr é recebido pelos animais 

metamorfoseados, que tentam expulsá-lo dali, temendo que o mesmo acontecesse a ele. 

Badr retorna ao mar e alcança o outro lado da cidade, onde encontra o xeique Abū 

c
Abdillāh, um muçulmano muito respeitado por todos nessa cidade. É ele quem explica 

ao rei Badr as características daquela cidade e promete proteção ao jovem: 

Mas não se preocupe, pois estou em sua retaguarda e não existe neste 

tempo ninguém mais conhecedor da feitiçaria do que eu. Nada farei, 

no entanto, antes do momento necessário, e salvarei a maioria das 

pessoas das mãos daquela maldita que não tem nenhum poder contra 

mim e me teme. Todos os habitantes desta cidade são como ela e 

adoram o fogo. (Livro das mil e uma noites, 2005b, p.157). 

 

De acordo com o fragmento em destaque, o xeique Abū 
c
Abdillāh [“pai do servo de 

Deus”
115

] é um feiticeiro temido por Lāb, já que o poder da majūsiyya não pode atingi-

lo pelo fato de ele deter mais conhecimento de magia do que ela. Observa-se que as 

características do xeique engendram a propaganda islâmica, ao passo que as da feticeira 

condenam o zoroastrismo: Lāb é descrita pelo xeique como uma “demônia” [الشيطانة / 

aššayṭāna], pois a majūsiyya utiliza a magia somente com a finalidade de causar dano a 

inocentes, portanto, é a vilã da história. Diferentemente, porém, é o papel cumprido pelo 

xeique, um bom muçulmano-feiticeiro que, por ser o único capaz de fazer frente ao 

poder da terrível rainha e de todos os zoroastrianos, é o auxiliar do protagonista, tendo 

por função proteger Badr de todos “adoradores do fogo”, representanates do mal. 

Depreende-se que, em linhas gerais, tal situação manifesta a visão negativa acerca do 

zoroastrismo ou do magismo cultivado na Pérsia, região sob domínio islâmico, pois tais 

manifestações religiosas iranianas são, nesse caso, associadas ao dano, à barbárie, ao 
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passo que a fé islâmica destaca-se pela superioridade, uma vez que o xeique promove o 

bem ao protagonista e apresenta um poder superior ao dos adoradores do fogo. 

 Em termos estruturais, após a intervenção das personagens de Jawhara e da 

rainha feiticeira, que inserem o motivo da feitiçaria-metamorfose, causando o 

desequilíbrio e, depois, o reequilíbrio na narrativa, dá-se início a outro desequilíbrio na 

história igualmente construído a partir da magia: a rainha Lāb vai até a venda de Abū 

c
Abdillāh e promete-lhe por três vezes que nada faria contra Badr: “[...] Juro pelo fogo, 

pela luz, pela sombra e pelo vento abrasador que farei dele a minha parte neste mundo” 

(Livro das mil e uma noites, p.152); e sob esse juramento o jovem rei Badr muda-se 

para o palácio da rainha-feiticeira, onde, por quarenta dias, eles vivem 

apaixonadamente. Porém, quase ao final desse período, ele presencia um pássaro branco 

copulando com um pássaro preto e, desconfiado de que se tratava de Lāb com um de 

seus amantes metamorfoseados, ele demonstra insatisfação à rainha, que imediatamente 

percebe a razão de tal comportamento.  

A partir desse momento, o motivo da feitiçaria-metamorfose é novamente 

inserido na narrativa com a função de separar uma mulher e um homem no quadro de 

uma história de casal. A rainha Lāb utiliza a feitiçaria tanto para separar seus amantes 

de suas servas, como é o caso do pássaro preto – um mameluco que ela amava 

ardorosamente, mas que se enamorou por uma de suas criadas e, por isso, lançou seu 

feitiço contra ele –, quanto para separar-se deles, a fim de manter livremente as relações 

com quem pretender, seja na forma que for, humana ou animal.  

Assim, Lāb quebra seu juramento e inicia sua preparação mágica para 

metamorfosear Badr. Essa preparação é semelhante àquela que é produzida pela mãe 

traidora do terceiro homem do ḥadīṯ Ḫurāfa
116

, envolvendo plantação, colheita e 

moagem de grãos: 

O rei Badr, que estava acordado, mas fingia dormir, abriu um 

dos olhos para espreitar o que ela fazia, e verificou que pegara um 

saco de terra vermelha, espalhando-o no meio do palácio; 

repentinamente, aquilo virou um riacho corrente. Ela pegou um 

punhado de cevada, espalhou-a à margem desse riacho, sobre a terra, 

regou-o com água do rio e o punhado de cevada se transformou em 

espigas que ela colheu, debulhou e moeu. Aquilo virou uma farinha 

que ela recolheu, e então foi se deitar ao lado do rei Badr, dormindo 

até o amanhecer. (Livro das mil e uma noites, 2005b, p.158). 
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Conforme assinala Chraïbi (2014, p.119), usar a magia para fabricar farinha ou um pão, 

graças a uma colheita acelerada feita sem esforço, e geralmente destinada a 

metamorfosear em animal aquele que dela se alimenta não é um fenômeno isolado, mas 

um fato de cultura largamente partilhado tanto pela literatura erudita (exegese corânica, 

literatura clássica ou adab), quanto pela literatura média (como as Mil e uma noites). 

Um texto que ilustra esse tipo de ritual mágico está no tafsīr
117

 de Aṯṯa
c
labī, 'Arā'is al-

majālis fī qisas al-anbiyā' [Vidas dos profetas], datado do século XI, no qual o exegeta 

relata o episódio de uma mulher que vai aprender magia na Babilônia, local em que, 

segundo o versículo 2,102 do Alcorão, os anjos Harūt e Marūt ensinaram a magia [sīhr] 

aos homens: 

Após a morte do profeta Muḥammad, uma senhora se apresentou em 

lágrimas diante de 
c
Aiša se lamentado por ter provocado a própria 

danação, pois ela havia aprendido magia e tinha esperanças no profeta 

para que seu erro fosse perdoado. Ela contou sua aventura a 
c
Aiša. A 

fim de fazer seu marido voltar depois de ele a ter deixado, seguiu os 

conselhos de uma velha e, com sua ajuda, foi à Babilônia, onde 

encontrou dois homens pendurados pelos pés. Ela lhes disse que 

queria aprender magia. Os dois homens tentaram, inicialmente, 

dissuadi-la, pois ela ia perder sua fé. Diante de sua insistência, eles lhe 

pediram que urinasse no interior de um forno [de pão]. Depois de 

muito hesitar, ela o fez e viu sair de seu baixo-ventre um cavaleiro 

coberto de ferro que voou em direção ao céu: era a sua fé. Os dois 

homens lhe disseram que ela podia partir, pois havia aprendido a 

magia! Como ela não compreendeu, eles lhe explicaram que, daquele 

momento em diante, tudo o que ela quisesse se realizaria e eles lhe 

deram grãos de trigo para demonstrar isso. A mulher os semeou, 

depois ela disse: “Cresça!” e o trigo cresceu imediatamente; ela disse: 

“Colha!”, e o trigo foi colhido; ela disse: “Debulhe!”, e o trigo foi 

debulhado; ela disse: “Moa!” e o trigo foi moído; ela disse: “Torne-se 

pão!”, e a farinha se tornou pão. Entretanto isso não lhe deu nenhuma 

satisfação, ela não uso jamais a magia e lastimou o que fez para obtê-

la. (Aṯṯa
c
labī apud Chraïbi, 2014, p.115) 

 

Na passagem acima citada, os dois homens pendurados são identificados como os dois 

anjos caídos, Harūt e Marūt, que ensinam a magia à mulher: para obter o poder mágico, 

é preciso urinar em um forno de pão, ou seja, é preciso profanar o lugar de onde vem o 

alimento cotidiano e, assim, renegar o pão “natural” tal como Deus nos deu (Chraïbi, 

2014). A ligação entre a operação de magia e a colheita acelerada se justifica, como 

assinala Chraïbi, pelo fato de Harūt e Marūt pertencerem, na origem, ao panteão 

zoroastriano de deuses guardiães da água e das plantas (Haurvatāt e Ameratāt). Na 

cultura islâmica, esses deuses foram assimilados a anjos caídos, mantendo, ainda que de 

                                                 
117

 Termo árabe que, aqui, designa a exegese do Alcorão. 



111 
 

modo residual, aspectos de divindades geradoras, agrárias; assim, a operação de magia 

que eles dirigem toma concretamente a forma de uma colheita acelerada. O texto das 

Mil e uma noites, por sua vez, retoma tal modelo mítico de ritual mágico e o atribui a 

Lāb, a feiticeira zoroastriana com traços de Circe que se apresenta na história como a 

maior antagonista em “Jullanār, a marítima, e seu filho Badr”.  

De volta ao enredo, o xeique feiticeiro Abū 
c
Abdillāh, logo que toma 

conhecimento do ritual de Lāb para a produção da farinha mágica, prepara uma cilada 

para a feiticeira, a fim de que feitiço se volte contra ela, tal como o terceiro homem do 

ḥadīṯ Ḫurāfa: ele produz uma farinha que age apenas contra Lāb, advertindo o jovem 

para não comer nenhum grão da farinha da feiticeira: “Se não comer, não se preocupe 

com ela, pois seu feitiço não surtirá efeito nem o contaminará” (Livro das mil e uma 

noites, 2005b, p.158). Logo que a feiticeira come a farinha produzida pelo xeique, Badr 

atira um pouco de água em seu rosto e diz: “Saia dessa forma para a forma de uma 

jumenta malhada” (ibd., p. 159). Assim como na história do “Terceiro xeique”, que 

guarda semelhanças ḥadīṯ Ḫurāfa, o jovem Badr aprende com um feiticeiro a maneira de 

transformar a esposa-feiticeira em uma jumenta, mantendo um ritual semelhante: 

aspersão de água e a pronúncia de uma fórmula imperativa que represente o seu desejo.  

Em “Jullanār, a marítima, e seu filho Badr”, além desses traços característicos do 

ritual mágico, que envolvem tanto procedimentos associados a uma narrativa mítica, 

quanto a procedimentos tradicionais das narrativas das Mil e uma noites, observa-se 

também que o motivo da feitiçaria-metamorfose engendra, no interior da narrativa, a 

cosmovisão árabo-islâmica da plenitude do poder divino, conforme expressam as 

palavras do xeique no momento em que encontra Lāb metamorfoseada em jumenta: 

“Que Deus a amaldiçoe, sua maldita! Como vê o que Deus lhe fez?” (Livro das mil e 

uma noites, 2005b, p. 159). Assim, de acordo com tal perspectiva islâmica, a 

metamorfose de Lāb realizada em conjunto, pelo xeique e por Badr, é um castigo divino 

em razão de suas ações condenáveis. Observa-se que, comparativamente, nas histórias 

do “Primeiro xeique”, do “Terceiro xeique” e de “Sīdī Nu
c
mān”, a metamorfose da 

feiticeira em mula com a função de puni-la por sua má conduta é, também, o desfecho 

da narrativa. Na história de “Jullanār, a marítima, e seu filho Badr”, mais longa e 

complexa que as demais, a metamorfose da feiticeira, além de punir uma má conduta, 

também engendra novos episódios na narrativa, conforme se verá a seguir.  

Logo que Lāb é transformada em mula, o xeique faz duas advertências a Badr: 

ele deveria sair imediatamente da cidade e, o mais importante, os arreios da jumenta 
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jamais poderiam ser dados à outra pessoa. A interdição de fazer algo, nas Mil e uma 

noites, é um elemento recorrente e a transgressão da interdição
118

, por sua vez, é um 

motivo que se apresenta em diversas histórias do núcleo mais antigo desse livro; porém, 

nas narrativas em que as feiticeiras e os feiticeiros desempenham um papel importante, 

esse elemento é praticamente ausente. O motivo da transgressão da interdição, presente 

apenas na história de “Jullanār, a marítima, e seu filho Badr”, engendra, assim, novas 

inserções do motivo da feitiçaria-metamorfose: quando chega a outra cidade, Badr 

transgride a ordem do xeique Abū 
c
Abdillāh e vende a jumenta a uma velha senhora 

que, na verdade, é a mãe de Lāb. Em posse dos arreios, a velha os retira da feiticeira 

metamorfoseada para que sua magia tenha efeito e, logo depois, repete o habitual ritual 

de aspersão de água e desfaz o feitiço da metamorfose, ordenando: “Saia, minha filha, 

dessa forma para a sua forma humana” (Kitāb alf layla wa-layla, 1984, p. 529). 

Importante observar que esta fórmula de quebra de feitiço é a única do corpus em 

estudo que não apresenta o pedido de permissão a Deus, isto porque é a única proferida 

por uma feiticeira zoroastriana, que apresenta um sistema de crenças diferente daquela 

das feiticeiras muçulmanas. 

Ao libertar-se da metamorfose, a rainha Lāb lança seu feitiço contra o rei Badr: 

“E, pegando a água, atirou-a sobre ele e disse: ‘Saia dessa forma para a forma do mais 

horrendo dos pássaros’” (Livro das mil e uma noites, 2005b, p. 161). Neste contexto, a 

função da metamorfose realizada pela feiticeira é diferente da que se apresenta em todas 

as demais histórias do núcleo fundador, nas quais vigora a função de separar a mulher 

(adúltera) do homem (traído). Nesse momento da narrativa, a feiticeira lança seu feitiço 

tão-somente com a intenção de punir um inocente com a morte.  

A salvação de Badr se dá pela intervenção do xeique, que, ao saber das intenções 

de Lāb por intermédio de uma serva, avisa Jullanār por meio de um 
c
ifrīt. Os gênios 

conduzem Jullanār, a mais poderosa feiticeira de seu tempo, até a Cidade dos Feiticeiros 

e, no palácio de Lāb, ela realiza o tradicional ritual para desfazer a metamorfose: “[...] 

pegou água com a mão e aspergiu-a sobre ele dizendo: ‘Saia dessa forma para sua forma 

humana pela força do Senhor da humanidade’” (ibd., p. 161-162). Conforme se observa, 

Jullanār, assim como as demais feiticeiras muçulmanas das histórias do núcleo 
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fundador, insere em sua fórmula mágica o pedido de permissão a Deus para desfazer o 

feitiço. 

  A feiticeira Lāb, tal como a feiticeira da história do “Rei das Ilhas Negras e sua 

esposa”, tem um fim trágico: sob as ordens de Jullanār, Farāša e Ṣāyiḥ, ela e todos os 

habitantes de sua cidade são mortos por gênios de uma forma fulminante; assim, a 

punição se estende a todos os zoroastrianos-feiticeiros. No desfecho, depois de todos 

seus infortúnios como prisioneiro de guerra, o rei Samandal concede a mão de sua filha 

Jawhara ao rei Badr e a história tem um final feliz. 

  “Jullanār, a marítima, e seu filho Badr” é a mais longa narrativa do núcleo 

fundador que se desenvolve em torno do motivo da feitiçaria e da metamorfose. Ela se 

caracteriza por certa complexidade, primeiramente, pelo fato de sintetizar diferentes 

tradições culturais, como o zoroastrismo do antigo Irã, os traços da personagem mítica 

grega (Circe) em Lāb e o próprio ḥadīṯ Ḫurāfa, uma referência permanente para as 

histórias do núcleo fundador. Em segundo lugar, observa-se que o motivo da feitiçaria-

metamorfose é inserido reiteradas vezes na narrativa, até que, por fim, se desvencilha 

dos paradigmas do texto corânico e do ḥadīṯ atribuído a Muḥammad ao ser utilizado 

com a função de provocar a morte de um inocente. Além disso, o motivo da feitiçaria-

metamorfose também engendra, no interior desta narrativa, a cosmovisão árabo-

islâmica da plenitude do poder divino, presente na grande maioria das histórias do 

núcleo fundador. Por essa perspectiva, as adversidades vivenciadas, sejam elas advindas 

do mundo natural ou sobrenatural, ocorrem por obra do destino, enfim, pelos desígnios 

divinos.  

 Para além do aspecto estrutural, observa-se em último lugar que, nessa história 

que tematiza o amor, o mágico, mais uma vez, opera na narrativa para traçar o perfil das 

personagens femininas da obra. Por um lado, a presença da magia potencializa a 

sedução, a maldade e a perfídia feminina, como ocorre com Jawhara e Lāb; por outro, 

de modo reativo, encena a proteção e o restauro do equilíbrio das coisas, como se 

sucede com a rainha sem nome que quebra o feitiço de Jawhara e com Jullanār, modelo 

de mãe protetora. Com a história de “Jullanār, a marítima, e seu filho Badr”, Šahrazād 

oferece, mais uma vez, a Šahriyār, um paradigma dual da figura feminina, isto é, ela 

encena um modelo de mulher engendrado pelo mal ou pelo bem, tal como ocorre na 

narrativa de suas vidas, na qual a primeira esposa é a traidora e ela, a protagonista da 

história, é a reparadora do mal que a traição causara ao rei. No tecido de seu texto, os 

homens, seguindo nas linhas das ironias da vida ou de um terrível destino, são quase 
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sempre suscetíveis e, nas mãos de poderosas feiticeiras maléficas ou benéficas, 

encontram sua perdição ou salvação. Nessa perspectiva dual, a magia, além de 

concretizar um o traço interior das personagens femininas, também dá forma aos seus 

mais recônditos sentimentos: a inveja faz da rival uma vaca, a repulsa faz do marido um 

cão; mas a piedade e o amor desfazem os feitiços atormentadores. 

 Em linhas gerais, com a análise das histórias engendradas pela presença da 

feitiçaria e da metamorfose, é possível constatar que a magia, um dos elementos 

constitutivos da ḫurāfa, gênero que fundamenta as Mil e uma noites e abre a primeira 

história do livro, desempenha um papel primordial no desenvolvimento das narrativas 

do núcleo fundador desse livro. Em termos estruturais, o motivo da feitiçaria-

metamorfose gera novos episódios e desempenha funções que, na maioria das vezes, 

estão presentes no texto corânico, como a de separar um homem (traído) de uma mulher 

(adúltera) no quadro de uma história de casal e a de punir uma má conduta.  Ao mesmo 

tempo, os rituais e as fórmulas mágicas apresentam determinadas especificidades que 

dialogam com os conhecimentos mágicos disseminados na época, como a menção dos 

atributos de Deus e os talismãs. Assim a feitiçaria e a metamorfose são elementos 

estruturais que engendram no interior da narrativa o espantoso e o estranho (
c
ajīb wa 

ġarīb), concepção esta que se aproxima em parte do que compreendemos por 

maravilhoso
119

. Além disso, o motivo da feitiçaria-metamorfose dialoga diretamente 

com o contexto sócio-cultural em que as narrativas estão inseridas, não podendo, 

portanto, ser considerado apenas como um elemento puramente ficcional que 

incrementa o maravilhoso ao texto, tal como defende a crítica apoiada em autores como 

Élisseeff e, principalmente, Todorov.   

 

3.7 Magia e ciência: “O rei Yūnān e o médico Dūbān”  

Diferentemente de todas as demais histórias do núcleo fundador das Mil e uma 

noites, na história “O rei Yūnān e o médico Dūbān”, a magia desvincula-se da 

metamorfose, das figuras das feiticeiras e dos feiticeiros, das gênias e dos gênios, mas, 

por outro lado, é preservada uma de suas funções presente nas narrativas em análise: a 

de punir a má conduta humana. Observa-se que essa ausência dos agentes mágicos se 

apresenta conceitualmente no texto, ou seja, o siḥr, palavra inexistente nesta história, 

bem como toda a atmosfera mágica que tal conceito envolve (feitiços, metamorfose, 
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adivinhação, etc.), não engendra a narrativa. Verifica-se que, em “O rei Yūnān e o 

médico Dūbān”, a atmosfera mágica é criada no seio do conhecimento das ciências, na 

medida em que a narrativa atribui a um sábio conhecedor da arte médica o poder de 

fazer uma cabeça, recém-separada do corpo, falar logo após ser colocada em uma bacia 

com um determinado pó.  

Ao abordar a medicina, a história “O rei Yūnān e o médico Dūbān” coloca em 

destaque uma das principais disciplinas da tradição árabo-islâmica relativa ao 

pensamento e à prática das ciências Historicamente, as fontes mais antigas utilizadas 

pelos médicos árabes medievais vinham da Pérsia, na forma de textos ou de práticas 

médicas; a seguir, sob o califado abássida, houve a tradução sistemática dos principais 

textos gregos de medicina, como os de Galeno, que, depois, foram enriquecidos e 

complementados pela pesquisa de médicos árabes como ar-Rāzī (m. 923), Ibn-Sīnā (m. 

1037), Ibn-Zuhr (m.1162) e Ibn-Rušd (m.1198). Além de uma avançada pesquisa nessa 

área, houve também, no século IX, a construção de hospitais em Damasco, Bagdá e 

Cairo, que alcançaram uma grande reputação no mundo islâmico, bem como fora dele, e 

auxiliaram no desenvolvimento de avançadas técnicas de tratamento (Marzolph et al.  et 

al, 2004, p.641). Assim, não é por acaso que as histórias das Mil e uma noites abordem 

com frequência o conhecimento e as práticas médicas, embora as doenças e seus 

tratamentos não sejam, em sua maioria, descritos de modo preciso.  

No texto em estudo, a personagem versada em um conhecimento médico 

extraordinário é Dūbān, um sábio [ḥakīm/ حكيم  ] 

que lera livros gregos, persas, turcos, árabes, bizantinos, siríacos 

e hebraicos e dominara os saberes neles contidos, qual era o 

fundamento da sabedoria neles contida, as bases em que 

radicavam suas questões e os benefícios que deles advinham; 

tinha conhecimento de todas as plantas e ervas, nocivas e 

benéficas; detinha o conhecimento dos filósofos, e passara por 

todos os ramos do saber. (Livro das mil e uma noites, 2005a, 

p.78). 

  

Em diálogo com uma tradição altamente difundida entre os árabes, “O rei Yūnān e o 

médico Dūbān” evoca, nessa passagem em destaque, as fontes da arte médica no mundo 

árabo-islâmico, como os livros gregos e os persas, e coloca, entre seus principais 

personagens, um médico sábio capaz de curar de modo extraordinário um rei acometido 

por uma doença mortal.  
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Na história, Dūbān é o único médico que, devido ao seu profundo conhecimento 

das ciências e da filosofia de diversos povos, é capaz de curar o rei Yūnān de uma 

doença considerada incurável, tanto no contexto do texto ficcional quanto no do período 

histórico de elaboração da obra: a lepra. Assim, enquanto nenhum dos médicos e dos 

sábios do reino persa de Yūnān obtém êxito em curá-lo, o médico Dūbān, um 

estrangeiro desconhecido de todos, consegue fazê-lo sem prescrever ao rei o uso de 

beberagens ou de pomadas. Na história, esse conhecimento é representado pela técnica 

inovadora com que cura o rei de sua doença: o médico Dūbān prepara um remédio e 

coloca-o dentro de um bastão oco; durante uma espécie de jogo de polo, o rei joga com 

esse bastão e, por meio do suor, o remédio infiltra-lhe todo o corpo a partir da mão e do 

antebraço. Depois do banho e de uma noite de sono o rei acorda curado. Feliz, Yūnān 

cumula Dūbān de favores. O vizir, por sua vez, é tomado pela inveja e decide arruinar o 

médico estrangeiro. Com o objetivo de convencer o rei de que Dūbān não era digno de 

confiança, o vizir narra a história exemplar “O filho do rei da ogra”
 120

; ele atinge seu 

objetivo e lança o argumento final  de que o médico era um traidor:  

“[...] Saiba, ó rei, que eu já me certifiquei de que ele é um 

agente que para cá veio sob ordens de outro país a fim de matar o 

senhor. Acaso não se lembra de que ele o curou pelo exterior do seu 

corpo, mediante algo que o senhor tocou?”. O rei Yūnān então 

respondeu, furioso: “De fato, você fala a verdade, vizir; talvez, como 

está dizendo, ele tenha vindo para matar-me. Quem me curou com 

algo qualquer que me fez tocar pode matar-me fazendo-me sentir um 

odor qualquer”. (Livro das mil e uma noites, 2005a, p. 86).  

  

Nessa passagem em destaque, o rei e o vizir reconhecem o modo diferente como 

acontecera a cura (por meio do toque de um objeto) e desconfiam de que a morte 

também possa ocorrer por meio de algo incomum (aspirando algo). Nota-se que, em 

nenhum momento, as hipóteses formuladas pelo vizir e pelo rei deixam de pertencer às 

forças do mundo natural. Sugere-se, portanto, no texto, que as personagens, em diálogo 

com a difusão dos conhecimentos de medicina da época, reconhecem a existência de um 

conhecimento avançado de medicina que é capaz de promover a cura ou a morte de 

maneira inusual.  

Logo após o vizir convencê-lo, Yūnān, um rei que se mostra fraco, sem bom 

senso nem firmeza de opinião, convoca Dūbān para informá-lo de que ele será morto. O 

médico suplica, em vão, clemência. Depois de solicitar-lhe um prazo para resolver suas 

pendências, Dūbān se apresenta diante do rei com um livro muito antigo e com umas 
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substâncias em pó depositadas em um jarro. O médico fala ao rei sobre poder 

extraordinário desse livro, incitando sua curiosidade, e também lhe explica que, após 

mandar decapitá-lo, sua cabeça deveria ser colocada em uma bacia com o pó que 

trouxera; depois, ele deveria abrir o livro antigo e ler as primeiras linhas, a partir de 

então, sua cabeça seria capaz de falar de responder a qualquer pergunta.  

 Conforme é possível observar nessa breve síntese, no episódio final da 

narrativa, uma concepção mágica de ciência é engendrada na narrativa: um determinado 

pó é capaz de manter ativas as atividades cerebrais de um ser humano mesmo depois de 

a cabeça ser separada do corpo, algo ainda sem semelhança na ciência nos dias de hoje. 

Nota-se, entretanto, que a intervenção do extraordinário não ocorre no texto sem, antes, 

ser introduzido na história um elemento essencialmente humano: a curiosidade. Movido 

pela curiosidade, o rei, ávido por presenciar tal prodígio da ciência, segue todas as 

orientações dadas por Dūbān. Porém, ao abrir o livro, nada vê escrito, e sob as ordens da 

cabeça falante, continua a virar as páginas não encontrando nada escrito nelas: “‘Ó 

sábio, não estou vendo nada escrito neste livro’. O sábio respondeu: ‘Folheie mais’, e 

ele folheou mais, mas tampouco encontrou algo” (ibd. p.89). Após um curto momento, 

o rei sente um grande mal estar: o livro estava impregnado de veneno, e o soberano, ao 

umedecer, repetidamente, os dedos com a saliva para folheá-lo, é tomado por ele, e, 

assim, tomba morto.  

Esse episódio, um dos mais belos das Mil e uma noites, chama, primeiramente, 

atenção porque, na perspectiva das personagens e do narrador, não há magia, há ciência: 

Dūbān é sempre chamado de sábio, nunca de feiticeiro, além disso, no início da história, 

o narrador o descreve como um filósofo e exímio conhecedor de todas as plantas e 

ervas, de seus benefícios e malefícios. Em segundo lugar, observa-se que há uma 

substância, o pó, mas os gestos ritualísticos e a pronúncia de uma fórmula que expressa 

um tipo de raciocínio silogístico estão ausentes, portanto, não há ritual mágico. Logo, 

não há magia em si no texto, o que há é uma concepção mágica da ciência médica. A 

esse tipo de conhecimento de caráter científico o texto das Mil e uma noites atribui um 

poder extraordinário. Assim, a cabeça falante é a imagem mais concreta de uma 

perspectiva admirada da ciência, e sua figura insólita que inspira surpresa e terror, tanto 

nas personagens quanto no leitor/ouvinte, contribui para a tessitura de uma obra 

ficcional, cuja trama ganha forma pelos fios do 
c
ajīb wa ġarīb / عجيب وغريب.   

  Estruturalmente, o pó extraordinário que dá vida à cabeça de Dūbān é um 

motivo que, em conjunto com o célebre motivo do livro em branco, contribui para 
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engendrar o tema central da história “O rei Yūnān e o médico Dūbān”: “[...] conserve 

minha vida e Deus conservará a sua; mas mate-me e Deus o matará”. (Livro das mil e 

uma noites, 2005a, p.87). Os motivos do pó extraordinário e do livro em branco 

auxiliam na expressão do tema central da história a partir da função que cumprem na 

narrativa: ambos os motivos engendram a punição de uma má conduta, pois merece 

morrer o rei, fraco, influenciável e injusto que mata um homem inocente que lhe salvara 

a vida. Para além do motivo do pó extraordinário, que apresenta uma concepção mágica 

de medicina, o motivo aparentemente simples do livro em branco é, sem dúvida, um dos 

mais belos do núcleo fundador das Mil e uma noites, pelo próprio sentido que ele 

constrói no texto. Em uma obra na qual o ato de contar é sinônimo de viver, o livro em 

branco, que nada conta, mata: seu silêncio é veneno que tudo silencia. 

Por fim, observa-se que, em termos composicionais, a história do “Rei Yūnān e 

o médico Dūbān” está encaixada como uma narrativa-exemplar em “O pescador e o 

gênio”, história que tem como tema central a injustiça dos poderosos: o pescador narra a 

história do médico ao gênio com a finalidade de demover esse terrível ser sobrenatural 

do intento de matá-lo injustamente, já que o tinha libertado do vaso de cobre selado com 

o sinete de Salomão. Depreende-se que, no quadro de uma história-exemplar, o 

argumento da história encaixada “conserve minha vida e Deus conservará a sua; mas 

mate-me e Deus o matará” está diretamente relacionada com o tema da narrativa 

encaixante, pois ambas edificam, no texto, a ideia de uma morte injusta causada pela 

injustiça dos poderosos.  Então, a imagem do terrível soberano injusto dialoga com a 

imagem do poderoso e injusto gênio cruel, que, por sua vez, dialoga com a imagem do 

tirânico rei Šahriyār. Assim, Šahrazād, pela voz do pescador, tece, em novas noites, 

histórias que espelham sua própria situação, encenando diante do arbitrário rei persa os 

aspectos opressores e mortificantes do poder. 

3.8 Sonhos, astros e magia em “O terceiro dervixe” 

Inserida no ciclo de “O carregador e as três jovens de Bagdá”, a história do 

“Terceiro dervixe” é a última dos três dervixes que se encontram em um festim na casa 

de três belas jovens, em companhia do vizir Ja
c
far e do califa Hārūn ar-Rašīd

121
. Nesse 

ciclo narrativo, os três dervixes, sob o perigo de serem mortos pela dona da casa, narram 

suas desventuras a fim de que cada um deles resgate sua pópria vida. Os três são 
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identificados como narradores-tipo, pois, além de serem, igualmente, dervixes caolhos 

com a barba raspada, também apresentam como característica comum a vivência de 

relações amorosas turbulentas que se desenrolam em um local subterrâneo. Além dessas 

semelhanças, há uma diferença em relação ao terceiro dervixe que ele próprio anuncia 

no momento em que toma a palavra: “O fato é que meus dois companheiros foram 

subitamente colhidos pela vontade e decisão divinas, ao passo que, no meu caso, fui eu 

quem provocou tal decisão com as próprias mãos e acarretou o desgosto à própria vida” 

(Livro das mil e uma noites, 2005a, p.164). Esse traço distintivo, entretanto, não se 

mantém constante na narrativa, conforme verá visto nesta análise. 

A história do “Terceiro derxive”, a mais complexa narrada pelo três narradores-

tipo do ciclo “O carregador e as três jovens de Bagdá”, é composta pela reunião de três 

episódios relativos ao período em que o dervixe ainda era o rei 
c
Ajīb Ibn-Ḫaṣīb, cujo 

reino ficava em uma cidade litorânea. O primeiro episódio é concernente à sua 

passagem pela montanha magnética; o segundo, à sua estada com um belo jovem em 

uma câmara subterrânea; e o terceiro, à sua estada em um castelo aéreo com quarenta 

belas jovens filhas de reis.  

No primeiro episódio, prevalece uma atmosfera mágica engendrada pela 

presença de objetos e de um local extraordinários. A história se inicia com a viagem 

marítima de
 c
Ajīb, que deseja conhecer e explorar as ilhas mais afastadas de sua cidade. 

A embarcação em que
 
ele está é atingida por fortes ventos, perde-se no mar e, em 

seguida, passa a ser atraída por uma pedra preta magnética, conforme descreve o capitão 

da embarcação: 

Amanhã, ao meio-dia, chegaremos a uma montanha preta, constituída 

por um metal chamado pedra magnética; as correntes nos empurrarão 

à força para o sopé dessa montanha e os barcos se desfarão: cada um 

dos pregos voará em direção à montanha e nela se grudarão, e isso 

porque Deus altíssimo depositou na pedra magnética um segredo que 

consiste em ser ela amada pelo ferro. A montanha tem muito ferro, a 

tal ponto que foi coberta por ele há muitos anos, tantos são os navios 

que passam por lá. No pico dessa montanha, na parte voltada para o 

mar, existe um pavilhão de cobre amarelo da Andaluzia, montado 

sobre dez pilastras também de cobre; em cima do pavilhão há um 

cavaleiro montado sobre uma égua de cobre, e no peito do cavaleiro 

uma placa de chumbo na qual estão gravadas invocações. Ó rei! As 

pessoas não são afogadas senão por esse cavaleiro montado sobre a 

égua; se acaso ele for derrubado, todos estarão livres disso (Livro das 

mil e uma noites, 2005a, p.165).  
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A passagem em destaque insere a narrativa na atmosfera mágica, associando dois 

elementos diferentes: a montanha magnética e uma estátua equestre. Em relação à 

montanha magnética, observa-se que, historicamente, há, desde o século I e.c., 

diferentes fontes oriundas da Ásia e da Europa que atestam a existência de locais 

magnéticos, situados tanto no continente quanto em ilhas
122

. Além dessas fontes de 

estudiosos, destaca-se também que, entre os navegadores árabes, a montanha magnética 

é um tema muito difundido, estando presente em diversas lendas por eles narradas 

(Bremond, 1991, p.126). Ademais, longe de ser um motivo exclusivo das histórias de 

marinheiros árabes, a montanha que atrai as partes metálicas dos navios faz parte de 

uma antiga tradição narrativa de diferentes povos, por isso, integra a classificação 

internacional de contos populares de Antti Aarne e Stith Thompson sob o código 

AT322*. A estátua do cavaleiro, por sua vez, parece estar associada a uma superstição 

de marinheiros relacionada à influência maléfica de uma estátua de metal vista de longe 

(Bremond, 1991, p.127).  

Retornando ao trecho em destaque, nota-se que não é exatamente a montanha 

magnética, um elemento do mundo natural, que causa os naufrágios, mas, sim, a 

influência maléfica, de caráter mágico, de uma estátua equestre de cobre que tem, em si, 

palavras mágicas gravadas numa placa de chumbo. Depreende-se, então, que o contador 

realiza uma amálgama de duas tradições
123

: de um lado, a lendária montanha magnética, 

de outro, uma superstição relacionada à influência maléfica de uma estátua 

proeminente. Assim, parece que a conotação nefasta que se apresenta em ambos os 

elementos relacionados ao metal pôde ter contribuído para sua associação no primeiro 

episódio da história do “Terceiro dervixe”. 

 Conforme anunciado pelo capitão, a embarcação é atraída pela montanha 

magnética com a estátua equestre, e tal advento, de caráter natural e sobrenatural, físico 

e mágico, engendra o primeiro desequilíbrio da história: a embarcação se despedaça, 
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 A existência de um local magnético situado em um continente foi registada por Plínio, o Velho (séc. I 

e.c.), na obra História natural, e também se apresenta no relato de viagem 
c
Ajā’ib al-Hind [Coisas mais 

espantosas da Índia], compilado pelo capitão persa Buzurg Ibn-Šahriyār (séc. X). A existência de uma 

montanha magnética na forma de uma ilha, por seu turno, está presente em registros do geógrafo 

Ptolomeu, no Romance de Alexandre e em outros trabalhos de geógrafos medievais. Além dessas fontes, 

há também o registro de uma ilha magnética atribuído a Aristóteles, que chegara à Europa por meio de 

uma tradução árabe. De acordo com a tradição chinesa há um lago onde os navios não podem navegar 

porque há ímãs localizados em seu leito. (Marzolph et al. 2005, p.631). 
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toda a tripulação morre, exceto o rei, que consegue chegar à montanha e alcançar o 

pavilhão de cobre amarelo.  Nesse local, 
c
Ajīb tem um sonho

124
 revelador:  

Muito contente por ter escapado incólume, entrei no pavilhão, fiz 

minhas abluções e rezei [...]. Em seguida, dormi sob o pavilhão que 

dava para o mar, e vi em sonho algém dizendo: “Quando você 

despertar, 
c
Ajīb, escave sob os seu pés e encontrará um arco de cobre 

com três flechas de chumbo, nas quais estão gravadas palavras 

mágicas; pegue o arco e as flechas, e com eles derrube o cavaleiro de 

cima da égua; livre as pessoas desta terrível calamidade. Quando tiver 

derrubado o cavaleiro, ele cairá no mar, enquanto a égua cairá ao seu 

lado. Pegue-a e enterre-a no lugar onde estava o arco. Quando você 

fizer isso, o mar vai subir e se erguer até chegar ao nível do pavilhão; 

quando isso ocorrer, quando as águas estiverem no mesmo nível do 

pavilhão e da montanha, chegará até você uma canoa com um inivíduo 

de cobre, não o mesmo que você derrubou no mar, com as mãos nos 

remos; embarque com ele, mas não invoque o nome de Deus. Ele 

ficará remando durante dez dias, ao cabo dos quais o terá conduzido 

ao Mar da Segurança; ali você encontrará que o leve ao seu país. É 

isso que lhe ocorrerá se você não invocar o nome de Deus”. (Livro das 

mil e uma noites, 2005a, p. 166-167). 

 

A respeito dessa passagem, o que primeiramente chama atenção é a presença do sonho, 

um motivo que, nesta história em especial, engendra episódios significativos na 

narrativa, conforme será visto ao longo desta seção. No trecho em análise, o sonho é 

uma revelação clara, que não requer interpretação (oniromancia), cumprindo na 

narrativa a habitual função de predizer o futuro. Observa-se, também que, no núcleo 

fundador das Mil e uma noites, é comum que os sonhos reveladores e premonitórios 

façam parte da sorte, do destino, algo que no trecho em destaque não é evocado. 

Entretanto, a escolha pelo apagamento de uma força condutora da vida humana, 

sobretudo em relação ao triunfo face à adversidade, como é caso do sonho revelador, 

provoca certa incoerência nesta narrativa. Primeiramente, observa-se que, no trecho em 

análise, o protagonista não parece descobrir por si mesmo o meio de sair da montanha 

magnética, pois ele diz que viu “em sonho alguém dizendo”, afirmação esta que não 

descarta a sugestão de uma intervenção de ordem sobrenatural que intenta prolongar sua 

vida. Nota-se ainda que essa intervenção providencial não liberta apenas 
c
Ajīb, mas 

também libera a própria rota marítima (“livre as pessoas desta terrível calamidade”), o 

que poderia conferir à personagem o status de herói. Nota-se, assim, que, se por um 

lado, a ausência da evocação do destino diante do triunfo da adversidade busca atribuir 

a 
c
Ajīb as glórias de uma conquista, por outro, a inexistência de uma intervenção ativa 
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núcleo fundador, como a história de “Qamar az-Zamān e Budūr” 
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do protagonista na narrativa, pois nem mesmo o sonho exigiu dele uma interpretação, 

ameaça, de fato, o status de 
c
Ajīb como um legítimo herói. 

 Outro aspecto a se considerar a respeito da passagem em destaque é o de que a 

voz do sonho cumpre uma função semelhante à das feiticeiras benéficas (que quebram o 

feitiço da metamorfose), pois o que lhe é revelado em sonho aproxima-se de um ritual 

mágico: há um procedimento que deve ser corretamente seguido, envolvendo gestos 

(lançar as flechas, enterrar a égua no lugar do arco), substâncias (flechas de chumbo, 

terra) e palavras mágicas que, nesse caso, encontram-se gravadas nas flechas que 

derrubam a maléfica estátua com dizeres gravados em uma placa de chumbo. Destaca-

se ainda que como parte do ritual, não se deve invocar o nome de Deus, possivelmente, 

porque, se o fizer, há a definitiva quebra da magia (tal como nos rituais das feiticeiras 

muçulmanas para quebrar um feitiço), antes de o protagonista estar completamente a 

salvo.  

 Em termos estruturais, o sonho revelador e o ritual mágico são os motivos que 

engendram a saída de 
c
Ajīb da montanha magnética: o protagonista executa todo o ritual 

mágico e, acabado o exorcismo, consegue embarcar na canoa do inivíduo de cobre que 

traz placa de chumbo no peito, na qual estão gravados um nome e talismãs. Nota-se, 

portanto, que a intervenção mágica restitui o equilíbrio à narrativa. Porém, como o 

próprio protagonista anunciara no início de sua história, ele é o próprio causador de suas 

desgraças: no sétimo dia, ele fica tão feliz por avistar, ao longe, montanhas e ilhas que 

desobedece à interdição de invocar o nome de Deus. A magia se quebra e, 

imediatamente, 
c
Ajīb é jogado para fora da canoa, que, logo em seguida, afunda.  Com a 

transgressão da interdição, segue-se a punição. Assim, ao lado da culpabilidade humana, 

o mágico também engendra o novo desequilíbrio da narrativa. 

 Inicia-se, então, o segundo episódio da história do “Terceiro dervixe”. Ele é 

engendrado, essencialmente, a partir de um sonho premonitório e de uma recomendação 

de astrólogos, conforme será visto na retomada do enredo, a seguir. 

 Mediante o auxílio divino (“Deus pretendia poupar-me”
125

), 
c
Ajīb consegue 

chegar a uma ilha deserta. Nesse local, ele observa a seguinte movimentação do alto de 

uma árvore: escravos cavam a areia até descobrir um túnel escavado e, em seguida, 

levam para lá uma grande quantidade de víveres; depois, ele vê um ancião, cujo 

“destino parecia ter atropelado”, deixar um belo jovem preso no túnel escavado. 
c
Ajīb 
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vai até o túnel e, diante do garoto assustado com sua presença, evoca o destino para 

justificar o encontro: “Contenha seu pânico, meu senhor, pois não há perigo algum, meu 

querido. Sou humano como você e filho de rei como você. Foram os caprichos da sorte 

 ,que me conduziram até você” (Livro das mil e uma noites, 2005a [al’aqdār / االقدار]

p.169). Então 
c
Ajīb questiona ao jovem o motivo de estar encerrado ali. O moço, por 

sua vez, conta-lhe que seu pai, um rico mercador de pedras preciosas, nunca conseguira 

ter um filho até que, certa noite, ele viu em sonho que seria agraciado com um, porém, 

sua vida seria curta. Naquela mesma noite sua mãe engravidou e, logo que ele nasceu, 

seu pai convocou astrólogos e eruditos para predizer seu futuro; eles fizeram cálculos 

em torno da data de seu nascimento e fizeram a seguinte predição: 

 “Seu filho viverá quinze anos, completados os quais ele sofrerá 

grande perigo; caso escape desse perigo, sua vida estará garantida. Um 

dos sinais relacionados a isso é o seguinte: existe no mar salgado uma 

montanha magnética, sobre a qual há um cavaleiro montado em uma 

égua, ambos de cobre; no pescoço do cavaleiro está pendurada uma 

placa de chumbo. Quando este cavaleiro cair de cima da égua, seu 

filho morrerá após cinquenta dias. O assassino de seu filho será o 

mesmo homem que derrubará o cavaleiro; seu nome é 
c
Ajīb, filho do 

rei Ḫaṣīb”. (Livro das mil e uma noites, 2005a, p.169-170). 

 

  Como se pode observar na passagem em destaque, o segundo episódio se liga ao 

primeiro por meio de um espelhamento de motivos, conforme o esquema: 2º episódio = 

sonho do pai prevê destino do filho (morte precoce); astrologia (prevê possível morte do 

filho a partir do ritual mágico na montanha magnética que destrói a estátua equestre)/ 1º 

episódio = sonho de 
c
Ajīb revela sua saída da montanha magnética (vida); 

c
Ajīb realiza 

ritual mágico para destruir a estátua equestre da montanha magnética (vida). Assim, de 

maneira espelhada, o fim do primeiro episódio dá início ao segundo; e o que gera vida 

no primeiro, gera a morte no segundo. 

 Verifica-se, então, que nem os astros nem os sonhos, sujeitos das ciências da 

astrologia e da oniromancia
126

, falham na história: após 39 dias, “passando as noites 

com ele, distraindo-o e deleitando-o”, 
c
Ajīb mata acidentalmente o belo jovem ao 

escorregar e atingi-lo com a faca que iria cortar uma melancia. Diante de tal advento, o 

destino – evocado mais significativamente nesse episódio, como na citada circunstância 

em que 
c
Ajīb justifica seu encontro com o garoto como sendo o resultado dos 

“caprichos da sorte” –  é citado como a causa do desastre: a morte do garoto se dera 

pelas pelas suas mãos “para que Deus cumprisse sua decisão prescrita” [ ه  أ ْمًرا ي  اللَـّ ِّي ْقض  ل 
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ْفع واًل   liyaqdi alllahu 'amrana kan maf / ك ان  م 
c
ūlana] (Kitāb alf layla wa-layla, 1985, p. 

183; Alcorão, 8, 42). Assim, ao evocar na narrativa um trecho corânico que versa sobre 

a irremediável força do que já está escrito no livro do destino, o contador enfraquece a 

afirmação do terceiro dervixe, no início da história, de que era o único dos três cujas 

desgraças foram por ele mesmo acarretadas (“fui eu quem provocou tal decisão com as 

próprias mãos e acarretou o desgosto à própria vida”). 

 Encenada a relação turbulenta em um local subterrâneo no segundo episódio da 

narrativa, falta à história do último narrador-tipo do ciclo “O carregador e as três jovens 

de Bagdá” o advento que lhe causa a perda do olho direito e que o leva a tornar-se, 

definitivamente, um dervixe qālandar
127

. Esse advento é encenado no terceiro episódio 

da narrativa do “Terceiro dervixe”, que apresenta uma ligação bastante frágil com o 

anterior, como se verá no relato a seguir. 

  
c
Ajīb foge da ilha em direção ao continente por meio de um braço de areia que, 

desde o mês anterior, havia se formado com queda do nível das águas do mar. No 

trajeto, ele avista um ponto vermelho e segue em sua direção. Trata-se de um castelo de 

cobre, onde moram dez jovens cegos do olho direito que lamentam seu passado, 

chorando, enegrecendo seus rostos com cinzas e dizendo: “Estávamos sossegados, mas 

nossa curiosidade nos deixou ferrados” (Livro das mil e uma noites, 2005a, p.176). 

c
Ajīb insiste em saber os motivos que os levaram a ficar caolhos e que os fazem chorar e 

enegrecer o rosto todos os dias; os jovens, por seu turno, resistem, afirmando que o 

silêncio iria assegurá-lo do mal, caso contrário, ele ficaria caolho como eles. Apesar das 

advertências, 
c
Ajīb mostra-se irredutível e os jovens permitem que ele conheça seu 

segredo. A essa atmosfera estranha e insólita, engendrada pela presença de dez jovens 

caolhos em um castelo de cobre, acresce-se o espantoso, isto é, o mágico, que irrompe 

novamente na narrativa a partir da inserção do pássaro ruḫḫ. Essa ave gigantesca da 

mitologia árabe cumpre somente a função de conduzir 
c
Ajīb ao suntuoso palácio das 

quarenta belas jovens filhas de reis, que se localiza no topo de uma montanha. Nesse 

lugar mágico será engendrada a catástrofe final do protagonista. 

 
c
Ajīb entra no magnífico palácio de ouro vermelho e é acolhido pelas moças, 

com as quais vive um idílio amoroso. Passado um ano, elas avisam que devem se 
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 Ordem de sufis errantes e mendicantes que tinham por hábito trazer seus cabelos, barba, bigode e 

sobrancelhas raspados. Na tradição literária islâmica, sufis errantes pertenciam ao principal grupo de 

contadores de histórias, porque além de narrar suas próprias aventuras, eles também transmitiam histórias 

edificantes e lendas de santos. Portanto, não é coincidência que os dervixes dessa narrativa são chamados 

para contar suas próprias histórias.  (Marzolph, 2004, p.537-538). 
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ausentar por quarenta dias; as jovens lhe entregam as chaves de cem portas, adventindo, 

apenas, que ele não deve abrir a porta de ouro vermelho, pois, se a abrisse, ali estaria o 

motivo da definitiva separação entre eles. Cada dia ele abre uma porta, encontrando 

coisas espantosas, como um palácio com enormes tesouros, jardins de flores, pomares, 

etc. Depois de abrir as noventa e nove portas do palácio mágico, o protagonista é 

tomado por uma incontrolável curiosidade: “Não restava senão o centésimo aposento. 

Minha mente ficou com ele ocupada, meu íntimo se obcecou e [...] o demônio [شيطان / 

šayṭān] me dominou. Não consegui ter paciência com aquilo, muito embora restasse do 

prazo não mais que uma única noite [...]” (ibd., p.183). 
c
Ajīb abre a porta e encontra um 

cavalo, a seguir, ainda se sentindo dominado pelo demônio, monta no animal e lhe 

aplica um golpe de chicote para ele se mover. O cavalo se revela um ser extraordinário, 

abre as asas e o leva pelos ares até chegar ao telhado do palácio dos jovens caolhos, 

onde o joga para fora da sela e acerta-lhe com o rabo um golpe que arranca seu olho. 

 Conforme se observa, 
c
Ajīb se sente tentado pelo mal, por uma força nefasta 

externa a ele, a qual, internamente, o protagonista não consegue resistir. Sugere-se, 

assim, na narrativa, que o advento é uma tentação e não uma adversidade causada pelo 

destino; com o argumento da tentação, o texto busca uma coerência com a culpabilidade 

humana, anunciada pelo terceiro dervixe no início de sua história. Nota-se, também, que 

a concepção da culpabilidade humana é rara nos textos do núcleo fundador das Mil e 

uma noites, porque, em geral, as histórias trazem personagens que têm suas vidas 

conduzidas por uma força sobrenatural de origem divina contra a qual é inútil lutar.  

 Em termos estruturais, o motivo do corcel alado tem a função de retirar o 

protagonista de um lugar paradisíaco e de puni-lo por ter transgredido uma proibição. 

Comparativamente, as funções exercidas pelo motivo do palácio aéreo das quarenta 

jovens e pelo motivo do cavalo alado remetem esse útimo episódio do “Terceiro 

dervixe” a uma tradição narrativa mais antiga. Nota-se que, em textos indianos, há a 

presença de diferentes motivos que são inseridos em contexto e função semelhante. Em 

Hitopadeša
128

, por exemplo, o herói casa-se com uma imortal em um palácio submarino 

todo feito de ouro e passa com ela dias felizes; ele tem o direito de desfrutar de tudo que 

há nesse palácio, a única interdição feita pela esposa é a de não tocar na pintura de uma 

determinada dama. Tal proibição lhe desperta desejo e ele toca nos seios da mulher 

retratada; no mesmo instante a figura ganha vida e lhe dá um pontapé que o leva de 
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 Obra aos moldes do Pañcatranta atribuída a um pandit chamado Nārāyana, de quem nada se sabe; a 

data da coletânea é incerta, remontando, talvez, aos séculos IX ou X e.c. 
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volta à cidade de onde ele tinha vindo
129

.  Conforme mostra essa síntese do texto 

indiano, a concepção de punir alguém que transgrediu uma interdição é um tema que 

não se restringe ao mito edênico e, justamente por isso, os motivos do palácio 

paradisíaco e do retrato que pune o transgressor podem ter servido de inspiração para o 

texto do “Terceiro dervixe”, já que dialogam diretamente com esse mito fundador da 

tradição islâmica. 

  Depreende-se, então, que, na narrativa do “Terceiro dervixe”, os motivos da 

montanha magnética, da estátua equestre, do palácio mágico e do corcel alado 

expressam as desventuras da vida, tema este que também se presenta nas histórias do 

“Primeiro dervixe” e “Segundo dervixe”. Diferentemente das demais, “O terceiro 

dervixe” busca encenar as desventuras da vida a partir da culpabilidade humana. Porém, 

conforme foi visto nesta análise, o adaptador da história, no segundo episódio, contraria 

essa perspectiva ao evocar o destino como a força motriz dos infortúnios: a morte do 

jovem foi anunciada pelo sonho e pelos astros e, depois, irremedialmente cumprida 

pelas mãos de 
c
Ajīb. Esse conflito entre o destino e o livre arbítrio, entre a concepção de 

uma força sobrenatural que conduz a vida humana e a ideia de que o homem é o senhor 

de suas escolhas, parece ser uma das questões presentes no pensamento da época de 

elaboração das Mil e uma noites. Conforme será visto no próximo capítulo, essa mesma 

questão aparece no prólogo-moldura, envolvendo as relações matrimoniais. 

  

3.9 A magia e os tesouros: “
c
Alī Bābā” e “O cego Bābā 

c
Abd-Allah” 

Nos contos órfãos, a intervenção mágica, tal como nas histórias do núcleo 

fundador, engendra tanto a riqueza e a ascensão social das personagens, como também 

sua ruína, expressando, nesse último caso, um tema moral. O célebre conto de “
c
Alī 

Bābā” e a história do “Cego Bābā 
c
Abd-Allah”, inserida no ciclo narrativo de “As 

aventuras do califa Hārūn-ar-Rašīd”, são dois exemplos de narrativas em que a 

intervenção mágica coloca as personagens diante de tesouros que desafiam sua 

interioridade. 

Na história de “
c
Alī Bābā”, o elemento mágico da narrativa se centra nas 

fórmulas “Abre-te Sésamo/ Fecha-te Sésamo”, que permitem a entrada e a saída de uma 

caverna onde um grande tesouro é escondido por quarenta ladrões. No conto, 
c
Alī Bābā 
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é um pobre lenhador que, estando certo dia na floresta, ouve os ladrões pronunciarem 

tais fórmulas. Logo após a saída deles do local, ele também as pronuncia e, dessa 

maneira, consegue entrar na caverna e sair com seus três asnos carregados de ouro. 

Kassim, o irmão rico de 
c
Alī Bābā, descobre, por meio dos ardis de sua esposa, a 

riqueza da qual seu irmão passara a ser dono. Depois de muita insistência, ele consegue 

tirar de 
c
Alī Bābā seu segredo. Kassim entra na caverna e fica tão admirado com as 

riquezas que, na hora de sair, esquece a fórmula mágica; ele fica preso na caverna, os 

ladrões retornam e o flagram no esconderijo; depois de matá-lo, eles esquartejam o 

corpo de Kassim e o penduram ao lado da porta, na parte interior da caverna, a fim de 

amedrontar qualquer um que tivesse a mesma ousadia. Diante do desaparecimento do 

irmão, 
c
Alī Bābā vai até a caverna, pronuncia a frase mágica e, ao entrar, vê o triste fim 

de Kassim. Ele o retira dali para render-lhe as homenagens fúnebres. Com a retirada do 

corpo, os ladrões tomam conhecimento de que seu segredo havia sido descoberto por 

alguém da cidade vizinha e saem ao seu encalço. Morgiane, a escrava ardilosa de 
c
Alī 

Bābā,  consegue matar os quarenta ladrões e, assim, livra seu senhor do perigo da morte. 

c
Alī Bābā retorna à caverna e passa a desfrutar com moderação do tesouro lá escondido 

até o fim de sua vida.  

Conforme é possível perceber na síntese dessa história, as fórmulas mágicas que 

abrem e fecham a caverna engendram na história o acesso a um imenso tesouro, 

cumprindo as funções de auxiliar 
c
Alī Bābā, um lenhador pobre e bom, a alcançar a 

prosperidade e, ao mesmo tempo, de provocar a ruína de Kassim, um mercador rico e 

ganancioso. Paralelamente, as fórmulas mágicas auxiliam na encenação do caráter das 

personagens; o esquecimento da fórmula mágica por Kassim, por exemplo, é associado 

à sua avidez por dinheiro, conforme se evidencia no trecho em destaque:  

Avaro e amante das riquezas como era, passou o dia a admirar tanto 

ouro [...] Pegou o número de sacos que podia carregar e ao chegar à 

porta, com o espírito ocupado pela visão de tantas riquezas, ele se 

esqueceu da palavra correta, e, no lugar de Sésamo, ele disse: Abre-te 

Cevada. Ficou espantado ao ver que a porta, longe de se abrir, 

permaneceu fechada. Ele chamou outros nomes de grãos em vez 

daquele que era necessário, e a porta não se abriu. (Les mille et une 

nuits, 1965, p. 247). 

 

Como se observa no trecho em destaque, uma fórmula mágica, para fazer-se cumprir, 

precisa ser pronunciada corretamente; no contexto do conto, essa é a prova a que 
c
Alī 

Bābā e Kassim são submetidos. Porém, mais preocupado com as riquezas do que com a 

própria vida, Kassim se distrai e esquece a senha que lhe permite sair do covil dos 
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ladrões, portanto, ele não consegue completar a prova imposta pela circunstância e 

morre.  

Diferentemente, 
c
Alī Bābā não se deixa seduzir pelos encantos da riqueza, como 

se evidencia nas palavras finais do conto: “Desde então, Ali Babá e seu filho, a quem 

ensinou o segredo para entrar na caverna, aproveitaram de sua fortuna com moderação 

e, assim, viveram com grande esplendor [...]” (ibd., p.176). Observa-se que, em ambas 

as passagens, Galland evidencia o caráter de cada personagem: Kassim é “avaro” e 
c
Alī 

Bābā é moderado, características estas que, tanto no resumo do seu Diário como em 

outras versões independentes desta história, é sugerido pelo seu comportamento dentro 

da caverna, isto é, enquanto o irmão rico entrega-se aos seus desejos, o irmão pobre, ao 

contrário, controla-os, e, por isso, é digno de receber o tesouro
130

. Depreende-se que, ao 

evidenciar a moderação do protagonista, Galland valoriza o aspecto moral da história, 

atendendo às concepções literárias de seu tempo (indissociabilidade entre a estética e a 

ética), sem, entretanto, alterar significativamente a intriga.  

Estruturalmente, em “
c
Alī Bābā”, a fórmula mágica “Abre-te Sésamo/ Fecha-te 

Sésamo”, inserida logo no início da história, é um motivo cental na narrativa, pois é a 

partir dela que constrói as aventuras e desventuras das personagens. Tal como nos 

rituais de magia das histórias do núcleo fundador das Mil e uma noites, a fórmula 

mágica da história de “
c
Alī Bābā” liberta a personagem de uma situação opressora (a 

pobreza) ou a pune por sua má conduta (ganância). Porém, como a fórmula e o contexto 

de sua elocução são os mesmos, a transformação positiva ou negativa da personagem 

ocorre em decorrência de seu caráter. Portanto, ao cumprir a função de colocar à prova 

as reações humanas diante da riqueza, o motivo do “Abre-te Sésamo/ Fecha-te Sésamo” 

engendra, em “
c
Alī Bābā”, o tema da ganância e da moderação. 

 Da mesma maneira, na história do “Cego Bābā 
c
Abd-Allah”, há duas 

personagens que se opõem: um dervixe, que, pela sua própria condição,  representa o 

desapego dos bens materiais e o protagonista Bābā 
c
Abd-Allah, que, ao longo do conto 

revela sua avareza e ganância. No início da história, o dervixe oferece uma fortuna a 

Bābā 
c
Abd-Allah, caso aceitasse dividir com ele seus oitenta camelos. O protagonista 

aceita a oferta e, então, eles partem em direção a um rochedo, onde se esconde, em seu 

interior, uma imensa riqueza. O dervixe, por meio de um ritual de magia, abre um 

rochedo e, imediatamente, a avidez do protagonista já se pronuncia: ele se atira ao 
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primeiro monte de moedas que lhe aparece aos olhos. Eles dividem os camelos 

carregados com o que podem retirar de dentro do rochedo; porém, logo Bābā 
c
Abd-

Allah decide tirar todos os camelos do dervixe e, claro, toda a carga que neles estava. O 

dervixe aceita. Após ter em sua posse oitenta camelos carregados de ouro e de pedras 

preciosas, Bābā 
c
Abd-Allah pede ao dervixe o último objeto retirado de dentro do 

rochedo que o religioso ainda trazia consigo: uma caixinha de pomada. O dervixe lhe dá 

a caixinha e lhe explica que se aplicasse um pouco daquele unguento em volta do olho 

esquerdo e sobre a pálpebra, veria todos os tesouros ocultos no fundo da terra; se 

aplicasse, entretanto, sobre o olho direito, ficaria cego. Bābā 
c
Abd-Allah, com a pomada 

no olho esquerdo, viu os inúmeros tesouros debaixo de seus pés; mas, a desconfiança de 

que o dervixe mentia, associada ao desejo de contemplar com seus dois olhos todos os 

tesouros da terra, induziu-o a passar a pomada no olho direito, apesar das várias 

advertências do dervixe. Assim, como consequência, o protagonista fica cego e se torna 

um mendicante.   

Conforme se observa nessa síntese, o elemento mágico nessa narrativa é uma 

substância que oferece à personagem a possibilidade do benefício e do dano, e a 

efetivação de uma dessas possibilidades depende, tal como na história de “
c
Alī Bābā”,  

do caráter do protagonsita. Como Bābā 
c
Abd-Allah é ganancioso e avaro, o elemento 

mágico causa o dano, ou seja, cumpre a função de punir a má conduta humana cegando 

literalmente aquele que se deixa cegar pela avareza. 

Ao chegar ao fim das análises das histórias engendradas pelos elementos 

mágicos, é importante registrar, aqui, algumas considerações. Primeiramente, nota-se 

que, tanto nas histórias do núcleo fundador como nos contos órfãos, os diferentes 

elementos mágicos (rituais de magia, metamorfoses, palavras, substâncias e objetos 

mágicos, talismãs etc.) participam ativamente da construção da narrativa, isto é, eles 

engendram novos episódios e, por isso, são considerados motivos que expressam temas 

(traição, ganância, desventuras da vida etc). Em segundo lugar, observa-se que, na 

estrutura do texto, esses motivos constituídos pelo mágico desempenham diferentes 

funções na narrativa, tais como separar esposa de esposo, promover ascensão social, 

enriquecer e, também, punir as personagens.  

Por último, nota-se que, apesar dessas semelhanças, há, entretanto, uma 

diferença essencial entre os motivos mágicos que compõem as narrativas do núcleo 

fundador e os que engendram as narrativas dos contos órfãos em análise: enquanto os 

primeiros são inseridos em contextos que dialogam com as lendas, com as superstições 
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e com os mitos cultivados no mundo árabo-islâmico, os segundos tendem a se 

desconectar dessas referências. Nota-se, por exemplo, que nas histórias de “
c
Alī Bābā” e 

do “Cego Bābā 
c
Abd-Allah” a fórmula mágica e a pomada mágica são elementos que 

não se associam nem mesmo a uma interdição, concepção esta que aparece em 

diferentes mitos, como o  edênico, já visto neste capítulo. Kassim e Bābā 
c
Abd-Allah 

fazem escolhas, assim como 
c
Ajīb Ibn-Ḫaṣīb, porém nada lhes é proibido. Aliás, no 

conto de “
c
Alī Bābā”, em nenhum momento se questiona ação do protagonista, que furta 

os tesouros dos ladrões, parecendo vigorar a ideia de que um ladrão que rouba outro não 

é punido. Da mesma maneira, a fórmula e a pomada mágicas não são o resultado de 

uma feitiçaria que tem por fim separar esposa de esposo, como também elas não 

constroem a ideia de um destino que, inexoravelmente, dirige a vida dos homens. 

Assim, depreende-se que o mágico presente nos contos órfãos, diferentemente do 

mágico que erige os textos do núcleo fundador, parece ser mágico em si, tendendo a 

engendrar, entre outras coisas, concepções morais que não necessariamente dialogam 

com mitos fundadores, lendas, crenças e superstições que estão na base do pensamento 

árabo-islâmico. 
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CAPÍTULO IV 

SERES SOBRENATURAIS NAS MIL E UMA NOITES 

 

4.1 Gênios, mitos árabes e tradição corânica 

Os adventos mágicos, tais como a feitiçaria, a metamorfose, os talismãs, etc., 

incluem o mundo sobrenatural, ou seja, como já mencionado no capítulo 2, o mágico é 

compreendido neste trabalho como a ambiência de forças invisíveis que movem as 

coisas, forças estas que ultrapassam as leis naturais conhecidas. A partir dessa 

perspectiva, o propósito deste capítulo é analisar os seres sobrenaturais sob o aspecto do 

desenvolvimento da narrativa, tais como os gênios, os ogros e pássaros extraordinários, 

os quais têm sua origem no mundo sobrenatural, embora seu habitat seja o natural, isto 

é, entre os homens. Assim, paralelamente ao conjunto de textos engendrados por 

elementos mágicos, estudados no capítulo anterior, existem outras histórias pertencentes 

ao núcleo fundador das Mil e uma noites, e, também, aos chamados contos órfãos, que 

se constroem, essencialmente, por meio da intervenção dos seres sobrenaturais, não 

estando, portanto, excluída a presença de elementos mágicos. Além disso, tal como no 

capítulo 3, a abordagem neste último capítulo busca, na medida do possível, aproximar 

os elementos sobrenaturais de suas fontes externas aos textos ficcionais em estudo, 

mostrando, por meio desse diálogo, como eles podem ser oriundos do meio sócio-

cultural ao qual pertencem os textos em análise e como os aspectos erudito e popular se 

manisfestam nas crenças e mitos que compõem as Mil e uma noites. 

Observa-se, inicialmente, que a figura dos gênios [jinn / ِّن نِّيِّ  /jinnī ;(plural) ج   ج 

(singular); jinniyya/ نِّيِّة  no islã se constitui por diferentes níveis crenças [(feminino) ج 

que se sobrepõem ao longo de sua história. Na Arábia pré-islâmica, o planalto do Najd, 

com suas terrificantes paisagens de desertos ardentes, com sombras e miragens, 

favoreceu, entre os beduínos, o nascimento de espíritos, de forças sobrenaturais que 

encarnavam tanto em formas multicolores e fugidias, como em serpentes, em 

escorpiões, em cães e gatos negros. Assim, o sopro do vento e o murmúrio das dunas de 

areia materializaram uma existência, isto é, os beduínos associaram essas forças 

invisíveis da natureza aos gênios, espíritos sinistros do deserto hostis à vida humana.  
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Com o advento do islamismo, a existência dos gênios não foi posta em dúvida, 

porém, como se verá na análise de narrativas do núcleo fundador das Mil e uma noites, 

seu poder foi consideravelmente reduzido em relação ao que possuíam no sistema de 

crenças do período pré-islâmico. O Alcorão, fundamento de todo o estudo religioso no 

islã, a Tradição (ḥadīṯ), que contém ditos e eventos concernentes a ações e condutas 

exemplares de Muḥammad, e os Tafāsīr, comentários do livro sagrado do islã, são 

pontos de partida para as inúmeras especulações teológicas a respeito da existência e da 

natureza dos gênios.   

No Alcorão, por exemplo, além da sura 72 (“suratu al-Jinn”), dedicada 

inteiramente aos gênios, há também o versículo 27 da sura 15 (“suratu al-Ḥijr”
131

) e o 

versículo 15 da sura 55 (“surat ar-Raḥmān”) que versam sobre a gênese desses seres 

sobrenaturais, conforme se segue: 

ن نَّار   ن ق ْبل  م  ل ْقن اه  م  انَّ خ  اْلج  ومو  السَّم   /wa al-jānn ḫalaqnāhu min qablu nār assamūm (15,27) 

E os jinns, criamo-los, antes [do homem]
132

, do fogo do Samūm (Nasr). 

Antes dele, havíamos criado os gênios do fogo puríssimo (El Hayek). 

Nous l’avions auparavant crée d’un feu d’une chaleur ardente (Hamidullah). 

Y creamos a los genios anteriormente de fuego ardiente (Bornez). 

We created before from scorching fire (Saheeh). 

 

 

ن نَّارٍ  ِّ جٍ م  ار  ن مَّ انَّ م  ل ق  اْلج  خ   wa ḫalaqa al-jānn min mārij min nār (55,15) /و 

E criou o jinn de pura chama de fogo. (Nasr) 

E criou os gênios do fogo vivo. (El Hayek) 

Et Il a créé les djinns de la flame d’un feu sans fumé. (Hamidullah) 

Y ha creado a los genios de fuego puro, sin humo. (Bornez)   

And He created the jinn from a smokless flame of fire. (Saheeh)
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Em primeiro lugar, nota-se que em ambos os versículos é empregado o termo jānn/  ِّآن  ج 

como sinônimo de jinn, tal emprego é também observado nos versículos 39, 56 e 74 da 

sura 55 do Alcorão. De acordo com alguns comentadores, o vocábulo jānn
134

 designaria 

o pai da raça dos jinn, assim como Adão é designado o pai da raça humana (Fahd, 1971, 

nota 108, p.207).  No versículo 27 da 15ª sura, o texto afirma, inicialmente, que os 

gênios foram criados antes dos homens, mito de origem que foi comentado tanto por aṭ-

                                                 
131

 De acordo com Helmi Nasr, tradutor do Alcorão, o vocábulo apresenta várias acepções: “1. regaço; 2.o 

que é proibido; 3. O juízo que impede alguém de cometer tolices; 4. O vale entre Al-Madīnah e a Síria, 

que era habitada pela tribo de Ṯamūd, e cujas casas, escavadas nas pedras, impediam o ataque de outras 

tribos” (p.408). 
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 Inserção nossa. 
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 Para as respectivas traduções de Hamidullah, Bornez e Saheeh, Cf. http://tanzil.net/#15:27 e 

http://tanzil.net/#55:15, acesso em 07/10/2016. 
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 O vocábulo significa também « serpente » e com tal acepção é empregado nos versículos 27,10 e 

28,31, nos quais designam a vara de Moisés transformada nesse animal. Cf. Fahd, “Anges, démons et 

génies en l’islam”, nota 108, p.207. 
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Ṭabarī (morto em 923 e.c./310 H.), historiador e exegeta do Alcorão de origem persa
135

, 

como pelo historiador bagdali al-Mas
c
ūdī (morto em 956 e.c./ 346 H.)

136
. Segundo o 

relato de tais pensadores, os gênios, primeiros habitantes da terra, criaram aqui seu reino 

e suas leis; porém, eles espalharam o mal pela terra, combatendo-se mutuamente. Diante 

disso, Deus enviou contra eles um exército de anjos, que os repeliram para os confins 

das ilhas e dos mares. Posteriormente, os gênios teriam reconquistado partes das terras 

árabes e seu habitat passou também a ser as regiões desérticas, os bosques, os cerrados 

e lugares desabitados, como ruínas, poços, casas abandonadas e cemitérios, povoando, 

portanto, os ares, os mares e as profundezas da terra. (Fahd, 1971, p.187). 

 Nos versículos 15, 27 e 55, 15, há a referência à natureza dos gênios: eles foram 

criados do nār assamūm e do mārij min nār.  As traduções de ambas as expressões 

apresentam pouca divergência entre si, mantendo, em princípio, a ideia de que os gênios 

têm uma natureza ígnea, sentido construído, sobretudo, a partir da expressão “min nār” 

(15, 25) que, ordinariamente, significa “de fogo”. No versículo 27 da 15ª sura, a 

expressão nār assamūm significa, literalmente, “fogo do Simum”
137

. Com exceção à 

tradução de Nasr, todas as demais destacam na expressão nār assamūm somente a ideia 

de “fogo”, seja ele “puríssimo” (El Hayek), seja ele “abrasador/ardente” (Saheeh, 

Hamidullah, Bornez), deixando totalmente de se referir ao vento Simun, que poderia 

remeter a uma possível natureza aérea dos jinn. Os versículos 15, 27 e 55, 15 em 

destaque refletem a tendência geral dos tradutores do Alcorão de adotar a perspectiva 

teórica tradicional dos comentadores do livro sagrado, como a de Aṭ-Ṭabarī (1867, 

p.71), de que os jinn são seres do fogo, embora essa concepção não seja unânime entre 

os exegetas muçulmanos medievais e os pensadores modernos (Chabbi, 1997, p.190). 

Depreende-se, então, que, para essas duas ocorrências corânicas principais a propósito 
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 Abū Ja
c
far Muḥammad Ibn-Jarīr Al-Ṭabarī nasceu no Tabaristão, atual Mazandaran, no Irã, em 839 

e.c. /224 H., e morou durante grande parte de sua vida em Bagdá, durante o período do califado abássida. 

Com sua obra Tārīḫ ar-rusul wa al-mulūk / História dos profetas e dos reis, foi o primeiro muçulmano a 

elaborar uma crônica geral que abrange a história do mundo desde a criação até o ano 302 da Hégira. Essa 

obra desfrutou de uma grande reputação no mundo muçulmano, sendo traduzida para o persa em, 

aproximadamente, 352 da Hégira (963 e.c.) pelo vizir Abu-
c
Alī-Muhammad-Bin-

c
Abdallah Bel

c
amī, que 

suprimiu longas citações de autoridades nas quais Ṭabari havia apoiado sua narração.  Essa versão persa 

se espalhou rapidamente pelo Oriente, servindo de base para outras traduções, como o turco e o árabe, 

substituindo pouco a pouco a obra original, da qual hoje se tem apenas poucos fragmentos. Para maiores 

detalhes sobre a origem dos gênios, cf. Aṭṭabarī. Cronique. Traduzido por Hermann Zotenberg. Paris: 

Imprimerie Impériale, 1867, tomo 1, p.71-72. 
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 Almas
c
ūdī. Les prairies d’or. Texto árabe e tradução por Barbier de Meynard e Pavet de Courteille. 

Paris: Imprimerie Impériale, 1861, tomo 1, p.50-51.   
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 O Simum, do árabe Samūm, é um vento muito quente e seco, acompanhado de turbilhões de areia, que 

sopra no Saara, no Egito, na Península Arábica e na região da antiga Mesopotâmia. 
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da natureza dos jinn, a reação habitual dos tradutores foi a de proporcionar uma 

coerência entre tais versículos, colocando em destaque o elemento fogo.  

Por outro lado, se se considerar o contexto da Península Arábica pré-islâmica, 

seria possível pensar que, para os beduínos, os jinn eram representados, sobretudo, 

como figuras aéreas. Seguindo essa hipótese, Chabbi sugere que, nesse contexto, eles 

seriam feitos de um “sopro abrasador”, tal como o Simum, o vento quente do deserto. 

Anteriormente ao Alcorão, essa seria uma das características que permitiria associá-los 

tanto à sua natureza imaterial quanto metamórfica:  

Como as miragens do deserto, eles seriam suscetíveis de tomar as 

mais diversas formas e tanto aparecer quanto desaparecer 

rapidamente. É sabido que, quando chegavam a se materializar, a 

velha língua sempre os descreveu com formas humanas ou animais 

que somente se materializavam de modo fugidio e fugaz (Chabbi, 

1997, p.190). 

 

Desse modo, a expressão nār assamūm do versículo 15, 27 poderia ser compreendida 

como “o calor abrasador que sopra o vento do deserto”, o que levaria, então, a concluir 

que a palavra nār/ fogo teria unicamente um sentido metafórico.  

Tal concepção levaria também a interpretar o versículo 55, 15 de forma 

diferente. A raiz m.r.j significa, em sua origem, “pastar solto” (Corriente; Ferrando, 

2005, p.1092), pastar livremente, sem o controle do pastor; fora desse contexto, o termo 

adquiriu a ideia de “confusão”, “agitação”. Tendo em vista tais sentidos da raiz m.r.j, 

Chabbi, divergindo da maioria dos tradutores e exegetas árabes medievais, sugere que o 

substantivo mārij, no versículo 15 da sura 55,  

poderia, assim, designar qualquer objeto, inanimado ou não, que 

vagueia saindo de seu lugar de origem, como as bestas saem do 

espaço onde elas estavam agrupadas para ir pastar à sua maneira. 

Tendo em vista um ponto de partida, que seria um fogo ou uma fonte 

de calor intensa (o solo aquecido pelo sol de verão, seja de pedra, seja 

de areia, e seu reflexo incandescente podem ser uma fonte dessa 

espécie), o mārij corresponderia à forma vaga da lufada ardente que se 

seria exalada antes de se elevar, dissipando-se e tomando uma forma 

inteiramente aleatória (1997, p.192). 

 

Por essa perspectiva, a problemática expressão
138

 mārij min nār do versículo 55,15 

poderia ser compreendida como uma lufada informe proveniente de uma intensa fonte 

de calor provinda da chama do fogo ou, de modo verossímil, do solo do deserto 

aquecido; portanto, nessa expressão, a palavra nār não significaria necessariamente 
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“fogo”, mas se manteria nesse campo semântico, sendo sinônimo de fonte de calor 

intenso. Conforme se observa, Chabbi interpreta a palavra mārij a partir da expressão 

nār assamūm presente no versículo 15, 27, o qual, segundo ela, seria mais antigo do que 

o 55, 15 (1997, p.193); partindo desse primeiro versículo, Chabbi propõe, assim, uma 

interpretação diferente da tradicional a propósito das duas ocorrências corânicas que 

versam sobre a criação dos gênios, fundamentando seus argumentos, em essência, no 

contexto histórico-geográfico de surgimento dos gênios. 

A partir do sentido de “confusão”, “agitação” da raiz m.r.j, uma das linhas 

tradicionais de interpretação seguidas pelos exegetas medievais foi a de interpretar o 

mārij min nār, no versículo 15 da 55ª sura, como uma “pura chama de fogo”, isto é, de 

um “fogo sem fumaça (Chabbi, 1997, p.192; MacDonald, 1919, p.340). Essa 

perspectiva se evidencia tanto nas traduções de Hamidullah, Bornez e Saheeh, nas quais 

a palavra mārij é literalmente traduzida como “fogo sem fumaça”
139

, quanto nas 

traduções brasileiras de Nasr e El Hayek, que optam por evidenciar, essencialmente, a 

pureza da chama (“pura chama de fogo”; “fogo vivo”). 

Depreende-se assim que, no Alcorão, a palavra nār é associada à gênese dos 

gênios e, a partir desse vocábulo, os comentadores medievais, em sua maioria, 

defenderam sua natureza ígnea, matéria esta intimamente ligada ao calor abrasador do 

deserto que suscitava entre os beduínos do período pré-islâmico a ideia de uma força 

invisível imediatamente associada a um terrificante e incontrolável poder de caráter 

sobrenatural. Os gênios que se conservaram no livro sagrado do islamismo, no universo 

de crenças, nos mitos, nas lendas e no folclore mantêm a natureza fugidia e metamórfica 

dos gênios pré-islâmicos e, da mesma forma, continuam a inspirar o medo nos homens, 

tal como encena a primeira aparição do gênio no texto ficcional das Mil e uma noites.   

4.2 A aparição dos gênios 

No núcleo fundador das Mil e uma noites, os gênios e gênias se concentram, 

sobretudo, nas primeiras narrativas da coletânea, atuando como personagens em dez das 

trinta e seis histórias. A presença desses seres sobrenaturais ocorre já no próprio 

prólogo-moldura, isto é, na história fundante do livro, na qual se apresentam os motivos 

pelos quais a cada noite, uma a uma, as demais histórias serão contadas.  No prólogo-

moldura das Mil e uma noites, a primeira aparição do gênio é monumental. A cena é 
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 O vocábulo mārij/ جٍ   ار  مَّ  com o sentido de “fogo sem fumaça” também se apresentou em alguns 

dicionários consultados, como o de Corriente e Ferrando, 2005 e de Kazimirski, 1860. 
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construída para evidenciar toda a pujança desse ser que, na cultura árabo-islâmica, tem 

entre outras, a faculdade de intervir na vida dos homens, seja para produzir o bem, seja 

para produzir o mal. A figura do gênio surge no contexto em que Šāhriyār e Šāhzamān, 

dois reis irmãos traídos pelas suas esposas, decidem perambular pelo mundo e só voltar 

aos seus respectivos reinos caso encontrassem alguém cuja desgraça fosse maior do que 

a deles. Eis a passagem na qual se narra a primeira aparição do gênio:  

Ali [os dois rei irmãos] começaram a discutir sobre suas respectivas 

desditas e o que lhes sucedera. Enquanto estavam nisso, eis que um 

grito, um brado violentíssimo, saiu do meio do mar. Tremendo de 

medo, eles supuseram que os céus se fechavam sobre a terra. Então o 

mar se fendeu, dele saindo uma coluna negra que não parava de 

crescer até que alcançou o topo do céu. Tamanho foi o medo dos dois 

irmãos que eles fugiram e subiram numa árvore gigante na qual se 

instalaram, ocultando-se entre as folhagens. Dali, espicharam o olhar 

para a coluna negra que, flanando pela água, fazia o mar fender-se e 

avançava em direção àquele prado verdejante. Assim que botou os pés 

na terra, ambos puderam vê-lo bem: tratava-se de um 
c
ifrīt preto que 

carregava à cabeça um grande baú de vidro com quatro cadeados de 

aço (Livro das mil e uma noites, 2005a, p.46). 

  

Na passagem em questão, inicia-se o episódio conhecido como “A colecionadora de 

anéis” ou, conforme a tradução brasileira de Jarouche, “O gênio e a jovem sequestrada”. 

Nela, Šāhriyār e Šāhzamān se deparam com o 
c
ifrīt. O poderio do ser sobrenatural é 

engendrado no texto por meio de uma descrição que explora, primeiramente, a 

sonoridade, com o grito, o “brado violentíssimo”, que o
 c

ifrīt emite no meio do mar. A 

seguir, o texto trabalha o aspecto visual, detalhando o tamanho colossal desse gênio, 

que, ao sair do mar, fende as águas e cresce até alcançar o “topo do céu”. Esse ser negro 

e gigantesco que amedronta os dois reis irmãos no texto ficcional é, conforme foi visto 

na seção anterior, parte integrante dos mitos e do sistema de crenças do mundo árabo-

islâmico, tendo diversas ocorrências no Alcorão, entre as quais se destacam as 

passagens que tratam dos gênios e sua submissão ao rei Salomão, de sua interdição de 

chegar próximo às portas do céu e de suas intervenções na vida humana, situações estas 

que se apresentam nas histórias do núcleo fundador das Mil e uma noites. 

4.3 O impulso do gênio no prólogo-moldura 

Em sua primeira aparição no texto das Mil e uma noites, o gênio é chamado de 

c
ifrīt, termo que não necessariamente indica uma categoria específica de seres 

sobrenaturais, visto que, diversas vezes, o vocábulo em questão é utilizado como 

sinônimo de gênio (Marzolph et al.  et al. 2004, p.535).  
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Verfica-se que termo “
c
ifrīt” também está presente no Alcorão, precisamente no 

que concernem as relações com a figura do rei Salomão. No versículo 39 da 27ª sura, 

por exemplo, ele é descrito como uma criatura sobre-humana muito poderosa: o
 c
ifrīt se 

apresenta ao rei Salomão para atender ao seu pedido de trazer, quase imediatamente 

diante desse soberano, o suntuoso trono da rainha Balqīs (rainha de Sabá). O
 c

ifrīt do 

prólogo-moldura das Mil e uma noites, por sua vez, mantém essa típica característica de 

uma criatura sobrenatural dotada de grande poder, traço que se manifesta no texto, 

especialmente, pelo seu tamanho colossal e pelo seu brado violento; além disso, como 

seres multicoloridos que habitam os lugares recônditos da terra, o 
c
ifrīt tem cor negra e 

mora no fundo do mar, apresentando, nessa primeira história, elementos que se 

enquadram no universo de crenças do universo cultural árabo-islâmico. 

 De volta ao enredo do prólogo-moldura, Šāhriyār e Šāhzamān veem que o 
c
ifrīt 

carrega um baú de vidro sobre a cabeça, no qual ele aprisiona, com quatro cadeados de 

aço, uma jovem. O gênio se instala debaixo da árvore em que os reis irmãos estão 

escondidos, retira a moça de dentro do baú, repousa a cabeça no colo dela e mergulha 

em sono profundo. Ao olhar para cima e perceber a presença dos dois homens nos 

galhos da árvore, a jovem ameaça acordar seu marido 
c
ifrīt caso eles se recusassem a 

copular com ela. Após retirar a cabeça do gênio de seu colo, Šāhriyār e Šāhzamān, um 

após o outro, obedecem à ordem de possuí-la e, a seguir, ela exige que eles lhe deem o 

anel que portavam. Os reis lhe entregam os anéis e a jovem os acrescenta a uma série de 

outros 98 que haviam sido dados pelos amantes precedentes e conclui:  

[...] assim, cem homens terão me descoberto bem no meio dos cornos 

desse 
c
ifrīt nojento e chifrudo, que me prendeu nesse baú, me trancou 

com quatro cadeados e me fez morar no meio desse mar agitado e de 

ondas revoltas, pretendendo que eu fosse, ao mesmo tempo, uma 

mulher liberta e vigiada. (Livro das mil e uma noites, 2005a, p. 48). 

 

Essa situação vivenciada por Šāhriyār e Šāhzamān convence os reis irmãos de que 

haviam encontrado alguém cuja desgraça era pior do que a deles e, assim, cada um 

decide retornar para seu reino. 

 Primeiramente, do ponto de vista do desenvolvimento da narrativa, o motivo do 

gênio no prólogo-moldura engendra os próximos episódios que encenam as 

circunstâncias pelas quais Šahrāzād aparece na narrativa como a exímia contadora de 

todas as histórias do livro. Em segundo lugar, esse motivo desenvolve um tema que é 

retomado em diferentes histórias das Mil e uma noites: a traição. E, por último, observa-

se que, nesse episódio, o advento do rapto da jovem por um gênio e a relação conjugal 
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que esse ser sobrenatural estabelece com ela extrapola o universo ficcional da narrativa, 

estando presente no Alcorão, em relatos de comentadores e de outros pensadores árabes 

medievais, como se verá adiante. 

 Partindo da perspectiva do desenvolvimento da narrativa, observa-se que é o 

motivo do gênio que desencadeia tanto o retorno de Šāhriyār ao seu reino quanto a 

decisão desse rei de deflorar todas as noites uma mulher e matá-la no dia seguinte a fim 

de evitar a possibilidade de ocorrer uma nova traição. É importante lembrar que, 

anteriormente ao episódio do 
c
ifrīt, Šāhriyār, o poderoso soberano sassânida das terras 

da Índia e da China, fora traído pela rainha e suas criadas dentro de seu próprio palácio, 

traição que constitui um crime de ordem religiosa, moral, política e social e que, 

portanto, ameaça todos os fundamentos de sua autoridade. Além disso, como lembra 

Bencheikh (1988), há o agravante de esse adultério real ter sido cometido com um 

escravo e, em especial, com um escravo negro, fato que, na cultura árabo-islâmica do 

período, acrescenta à desordem a infâmia e a perversidade
140

. Tamanha ruína e desonra 

é apenas superada com um acontecimento que extrapola a ordem natural: a traição de 

um
 c
ifrīt.  

O texto das Mil e uma noites engendra a magnitude da desgraça do 
c
ifrīt a partir 

de diferentes elementos que compõem sua presença na narrativa: primeiramente, 

explora sua força descomunal, seu tamanho gigantesco, sua agressividade e seu poder 

extraordinário, depois, encena sua atitude extrema de trancafiar a jovem em um baú 

com quatro cadeados de aço e de fazê-la morar no meio do mar, longe dos seres 

humanos. Tudo isso, porém, não é suficiente para impedir a traição de sua esposa, que 

chega a ter cem amantes diante de suas barbas. Assim, a presença de um poderoso ser 

sobrenatural e de elementos hiperbólicos a ele associados, como a caixa com quatro 

cadeados de aço que enclausura a jovem no meio do mar e a menção aos seus cem 

amantes, cria na narrativa uma situação mais drástica do que aquela vivenciada pelos 

dois grandes reis, pois evidencia que até mesmo um gênio que detém tamanho poderio 

não é imune à situação de ser traído de uma forma afrontosa.  

A encenação de uma traição tão extraordinária gera, por sua vez, o drama maior 

do prólogo-moldura: Šāhriyār retorna ao reino e comete uma punição que não é 
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 De acordo com Bencheikh, a partir dos textos do estudioso al-Jāḥiẓ (séc. IX e.c.) e dos historiadores 

Almas
c
ūdī (séc. X e.c.), Ibn-Alwardī (séc. XIV e.c.) e Ibn-Ḫaldūn (séc.XIV e.c.), “seria possível fazer 

uma lista de representações do Negro na literatura árabe. Os retratos podem variar, mas três traços são 

comuns a todos: animalidade, sexualidade, infantilismo. [...] a crença no poder sexual do Negro sempre 

acompanha as menções do desejo insaciável da mulher [...] a qual uma série de contos é consagrada”. 

(1988, p. 29, nota 1).   
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individual, mas, sim, coletiva. Ele manda matar a rainha, todas as criadas do palácio e, 

por fim, toma a resolução de não se manter casado senão uma única noite: “ao 

amanhecer, mataria a mulher a fim de manter-se a salvo de sua perversidade e perfídia”, 

pois, para Šāhriyār, “não existe sobre a face da Terra uma única mulher liberta” (Livro 

das mil e uma noites, 2005a, p. 49). Convencido de que não existe no mundo uma única 

mulher que mereça sua confiança, ele decide aniquilá-las, não sem, antes, tirar-lhe a 

virgindade, efetuando, no limite, uma espécie de “estupro justiceiro que une a mácula à 

morte” (Bencheikh, 1988, p.27). É em meio a uma série de matanças, envolvendo 

mulheres nobres e do povo, que Šahrāzād, a filha do vizir do reino, é inserida na 

narrativa como a esposa que sobreviverá mediante o ardil de contar ao impiedoso rei, 

todas as noites, histórias surpreendentes e de suspendê-las ao raiar do dia, sempre 

mantendo o soberano curioso pela continuação da narrativa no próximo colóquio 

noturno.  

4.4 A invisível força do destino 

O motivo do
 
gênio, além de impulsionar a narrativa com a geração de novos 

episódios, é também um dos principais geradores do tema da traição na primeira história 

das Mil e uma noites, como já se mencionou anteriormente. Além da própria 

circunstância da traição criada em torno do
 c

ifrīt adormecido, as falas das personagens 

também auxiliam no desenvolvimento desse tema, que é introduzido no prólogo-

moldura e retomado ao longo de várias histórias do núcleo fundador. Após revelar que 

todos os anéis ali expostos eram de homens que a haviam possuído “bem no meio dos 

cornos desse 
c
ifrīt nojento e chifrudo”, a jovem afirma: “[o 

c
ifrīt] não sabe que o destino 

[almaqādīr/المقادير] não pode ser evitado nem nada pode impedi-lo, nem que, quando 

uma mulher deseja alguma coisa, ninguém pode impedi-la”. Diante de tal afirmação os 

reis irmãos concluem: “Deus, ó Deus, não existe poderio nem força senão em Deus 

altíssimo grandioso! ‘De fato, vossas artimanhas são terríveis’”
141

 (Livro das mil e uma 

noites, 2005, p.48). Observa-se que, nas falas das personagens, há uma associação entre 

a traição, a perfídia feminina e o destino.  

A propósito do destino, declarações a respeito do poder irremediável da 

predestinação e referências à plenitude do poder divino recobrem uma série de páginas 

das Mil e uma noites, manifestando reiteradas vezes a concepção de que Deus é 

presciente, conhecedor da totalidade do que existe, tal como se observa no versículo 70 
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 “[...] Esta é uma de vossas artimanhas; de fato, vossas artimanhas são terríveis” (Alcorão, 12, 28).  



140 
 

da 22ª sura do Alcorão: “Não sabias que Allah sabe o que há no céu e na terra? Por 

certo, isso está em um Livro [do Destino]. Por certo, isso é fácil para Allah” (H.N.)
142

. 

No contexto do episódio da “Colecionadora de anéis”, em estudo, a jovem, ao 

estabelecer um paralelo entre essa força poderosa que está fora do controle do ser 

humano e a conduta feminina, sugere que a mulher detém um poder tão avassalador 

quanto ao do destino, pois, assim como ele, seus desígnios, inclusive os mais insidiosos, 

também não podem ser detidos. Nota-se ainda que, ao estabelecer esse paralelo, o texto 

não deixa claro quais são os limites entre o destino e o livre arbítrio, isto é, o desejo 

desenfreado da mulher é uma dificuldade imposta pela força do que já está escrito 

[maktūb], predestinado, ou é um traço feminino que independe dos desígnios divinos? 

A fala dos dois reis irmãos, Šāhriyār e Šāhzamān, retoma essa mesma ideia ao 

pronunciar, primeiramente, a fórmula islâmica que expressa o sentimento de impotência 

face à adversidade “não existe poderio nem força senão em Deus altíssimo grandioso”  

[ العظيم العلي باهلل اال  ةقو وال حول ال   / lā ḥawla wa-lā quwwata ’illā bi-llāhi l-
c
alī l-

c
aẓīm] para, 

a seguir, declarar a frase corânica a propósito das mulheres: “De fato, vossas artimanhas 

são terríveis” [ عظيم كن كيد  inn kaydu kunna’ / ان 
c
aẓīm]. Observa-se que, na fala dos reis, 

esse paralelismo entre o destino e a perfídia feminina é construído de forma rimada em 

torno do adjetivo 
c
aẕīm/عظيم, que pode significar tanto algo magnífico/grandioso quanto 

terrível. Por fim, Šāhriyār conclui:  

Ó meu irmão Šāhzamān, veja só essa desgraça: por Deus, é muito pior 

do que a nossa. Esse aí é um gênio que sequestrou a jovem na noite de 

seu noivado, e a trancafiou num baú de vidro com quatro cadeados, e 

a fez morar no meio do mar alegando que assim a preservaria do juízo 

e decreto divinos. Mas você viu que ela já tinha sido possuída por 

noventa e oito homens, e que eu e você completamos os cem. Vamos 

retornar, mano, para nossos reinos e cidades. Não voltaremos a tomar 

em casamento mulher alguma. Aliás, de minha parte, eu vou lhe 

mostrar o que farei. (Livro das mil e uma noites, 2005a, p. 48). 

  

Conforme se observa, a passagem em destaque reforça as duas proposições dos dois reis 

anteriormente referidas (“não existe poderio nem força senão em Deus altíssimo 

grandioso”; “De fato, vossas artimanhas são terríveis”) ao mencionar, nessa outra fala 

de Šāhriyār, a impossibilidade de se deter o destino de ser traído, pois é decretado por 

Deus (“juízo e decreto divinos”), e o fato de a mulher ter uma natureza incontrolável, 

cheia de artimanhas e de perfídia. Observa-se também que, tal como nas falas 
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 Por essa perspectiva, o homem está sujeito a situações que fogem ao seu controle, ou seja, que se 

apresentam como destino, mas o ser humano possui o livre arbítrio para fazer escolhas diante das 

dificuldades e dádivas concedidas por Deus.   
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anteriores, a conclusão do rei Šāhriyār não manifesta claramente os limites entre o 

destino e o livre arbítrio feminino: a mulher cumpre a função de ser a agente de um 

terrível destino? A natureza feminina é cheia de artimanhas e de perfídia 

independentemente dos decretos divinos? De qualquer forma, o texto confere uma 

importância secundária ao advento do sequestro da jovem e não faz qualquer menção à 

própria condição de vida a que ela foi submetida ao lado do 
c
ifrīt, destacando apenas o 

poder irremediável do destino bem como a ideia da natureza perversa das mulheres, 

reforçada pela frase corânica “De fato, vossas artimanhas são terríveis”. Essa concepção 

acerca das mulheres é retomada em uma série de histórias narradas por Šahrāzād, 

inclusive, como já foi visto no capítulo 3, nas que envolvem as práticas mágicas, as 

quais se tornam mais um elemento revelador dessa natureza ardilosa e traiçoeira. Ora, 

esse fato não deixa de ser surpreendente, pois a contadora de histórias, engajada em 

obter a graça do soberano, narra-lhe histórias que, justamente, confirmam as 

desconfianças do rei a propósito das mulheres. É possível que esse paradigma esteja 

fora da coletânea, inscrito no universo cultural no qual a obra fora produzida. 

Em favor dessa hipótese, vale dizer que, diferentemente do mito judaico-cristão, 

no mito corânico de Adão e Eva a expulsão do Paraíso não é desencadeada por uma 

figura feminina; porém, subjaz no texto sagrado do islamismo, conforme pode ser 

observado entre os versículos 23 e 33 da 12ª sura, uma concepção semelhante ao do 

mito edênico judaico-cristão de que a mulher é sedutora, ardilosa e capaz de provocar a 

ruína de um homem. Tal perspectiva que se apresenta no Alcorão e nas as mais diversas 

histórias das Mil e uma noites manifesta-se no próprio universo cultural em que a obra 

foi elaborada, na medida em que, conforme assinala Bencheikh, “a cultura árabo-

islâmica atribui a responsabilidade da infelicidade à mulher” (1988, p.32). Ao mesmo 

tempo, observa-se que o terror da traição desenvolvido tematicamente por meio do 

motivo do gênio no prólogo-moldura, como também em outras histórias das Mil e uma 

noites, tem, de qualquer forma, raízes profundas e se exprime, da mesma maneira, em 

culturas anteriores, basta lembrar-se da célebre “História dos dois irmãos”, do Egito 

faraônico (século XV ou XVI a.e.c.), e da epopeia atribuída a Homero, a Ilíada, na qual 

a traição de uma rainha é um mote para não apenas a desestabilização de uma família ou 

de um único reino, mas de reinos de povos diferentes, pois desencadeia a terrível guerra 

dos gregos contra os troianos. 
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4.5 Os gênios e suas relações amorosas com os humanos 

 Há, por fim, em torno do motivo do gênio, no prólogo-moldura, as menções ao 

rapto da jovem pelo 
c
ifrīt no dia de seu noivado e à sua relação conjugal com esse ser 

sobrenatural. Os raptos de homens e de mulheres por gênios e gênias, bem como a 

copulação e a fecundação entre esses seres de naturezas diferentes, eram considerados 

possíveis durante o período pré-islâmico, e tal perspectiva continuou a ser cultivada no 

universo cultural dos árabes após o advento do islamismo. Balqīs, a rainha de Sabá, é 

um exemplo desse gênero de união e sua origem, conforme a História dos profetas e 

dos reis
143

, do persa Aṭ-Ṭabarī (1867, p.443-448), corresponde a uma das histórias 

espantosas narradas no tempo de Muḥammad: a bela rainha Balqīs nasceu de ’Abū 

Ša
c
ar, um poderoso rei da China, e de uma parī, ser demoníaco da mitologia persa que 

pode ser comparada à jinniyya árabe, cuja origem é narrada no Avesta, livro sagrado do 

zoroastrismo.  

Além da lenda de Balqīs, que versa sobre a união de um humano com um ser 

sobrenatural, cita-se também a série de quinze livros que tratam de “humanos 

apaixonados por gênios e de gênios apaixonados por humanos” no Al-fihrist. Entre esses 

livros citados por an-Nadīm, figura o Nā
c
im Ibn-Dārim, Raḥīmah e Šayṭān aṭ-Ṭāq, que, 

diferentemente dos demais registrados pelo livreiro de Bagdá, apresenta nomes com 

identificação histórica
144

. Pertencente à categoria das 
c
ajāʾib

145
 –  textos fundamentados 

mais na observação do que na imaginação e que apresentam criaturas espantosas e 
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 Além de ser uma fonte importante de informações sobre determinados períodos da história islâmica, 

como o omíada, essa obra é também uma referência para informações sem valor histórico propriamente, 

como as lendas relacionadas à história antiga. Apesar de as lendas de personagens bíblicas não 

pertencerem ao original árabe de aṭ-Ṭabarī, pois foram inseridas posteriormente pelo primeiro tradutor 

persa e por outro redator depois dele, elas são uma referência importante, já que foram registradas durante 

o período de elaboração das Mil e uma noites. Para maiores detalhes sobre a inserção dessas lendas, cf. 

Zotenberg, “Avertissement”, in aṭ-Ṭabarī, Cronique, 1867, p. I-IV, vol.1. 
144

 Cf. an-Nadīm, 1998, p. 723, nota 95. 
145

 A tradição dos textos de 
c
ajāʾib remonta  ao início do século IX/III com

 c
Ajāʾib al-bahr/Maravilhas do 

mar. A palavra 
c
ajāʾib, cujo sentido aproxima-se de mirabilia, envolve dois sentidos segundo André 

Miquel: “o histórico, por remeter à civilização de nossos pais, e cultural, por definir um saber como sendo 

necessário, em virtude dessa própria antiguidade” (1984, p.11). Essa categoria de textos não é comparável 

nem a coletâneas de contos, como as Mil e uma noites, nem a romances populares, como o do herói e 

poeta árabe 
c
Antarah. Sem ser um gênero que se constitui a partir da imaginação, o termo

 

c
ajāʾib/maravilhas não representa algo que não existe ou que jamais tenha existido; conforme Carra de 

Vaux, o termo “maravilhas” nessa categoria de textos, “são os monumentos, os fatos, os seres, tais como 

os que se encontram na geografia e na história. Não é certo que sejam verdadeiras; é ainda menos certo 

que elas sejam falsas: elas são, sobretudo, difíceis de controlar”. (1984, p.19). Os autores que produziam 

livros de 
c
ajāʾib não eram poetas, mas, sim, eruditos que se baseavam em tradições orais ou escritas dos 

povos e em narrativas de viajantes. Entre essas obras que se constituíam, no período medieval árabe, uma 

parte obrigatória do conhecimento clássico, destacam-se as cosmografias de Qazwīnī e de Addimašqī.  

Para maiores detalhes sobre essa categoria de textos, cf. Chraïbi, 2008, p.53-54 e Carra de Vaux, 1984, 

p.19-34.  
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coisas estranhas vistas, geralmente, durante uma viagem a lugares distantes e 

misteriosos –, a cosmografia 
c
Ajāʾib al-maḫlūqāt wa ġarāi’b al-mawjūdāt/ As 

maravilhas das coisas criadas e as curiosidades das coisas existentes, do persa Qazwīnī 

(morto em 1283 e.c./ 682 H.), registra que um gênio, ao se apaixonar por uma jovem da 

tribo Fazāra,  raptou-a e manteve-a presa em sua tenda, ficando em sua companhia 

durante o dia e ausentando-se à noite. Um homem a retirou da tenda e, durante a fuga 

para salvá-la, lutou com o gênio, que apareceu sob a forma de um negro montado em 

um avestruz (apud Fahd, 1971, p.192). A narrativa contida na obra do exegeta e 

historiador aṭ-Ṭabarī e os livros citados pelo livreiro an-Nadīm, no século X, bem como 

a história narrada pelo erudito persa Qazwīnī, no século XIII, demonstram que, no 

universo cultural árabo-islâmico medieval, a relação entre gênios e seres humanos, além 

de se dar em torno de personagens lendárias, como a rainha Balqīs, ocorria também em 

meio a pessoas comuns, como é o caso da mulher da tribo saudita. Esse aspecto da 

cultura árabo-islâmica também se apresenta no versículo 56 da sura 55, a “surat ar-

Raḥmān”, do Alcorão, na qual a relação de caráter amoroso/sexual entre seres de 

natureza humana e sobrenatural é sugerida a propósito das belas mulheres do Paraíso 

que esperam pelos bem-aventurados: “Neles [nos Jardins do Paraíso] haverá donzelas 

de olhares restritos a seus amados. Não as tocou, antes deles [dos bem-aventurados], 

nem humano nem jinn.” (H.N.). A partir desses exemplos, observa-se que o contexto no 

qual o motivo do 
c
ifrīt é inserido nas Mil e uma noites, uma obra que pertence ao gênero 

ḫurāfa e que, portanto, se constitui fundamentalmente por elementos espantosos e 

estranhos [
c
ajīb wa ġarīb / عجيب وغريب], liga-se diretamente ao universo cultural do 

mundo árabo-islâmico, isto é, o advento do rapto da jovem por um gênio e a relação 

conjugal que esse ser sobrenatural estabelece com ela dialoga diretamente com as 

lendas, as crenças e os mitos cultivados no período de elaboração da obra em estudo.  

4.6 Gênios e o medo da morte: “O mercador e o gênio” 

 Além da relação de caráter amoroso-sexual estabelecida entre seres humanos e 

sobrenaturais
146

, as Mil e uma noites também encenam, em diferentes episódios, o medo 

dos homens de serem mortos pelos gênios, os quais, nesse contexto, já não espelham a 

face do rei traído, como é o caso do 
c
ifrīt do prólogo-moldura, mas, sim, do rei 

sanguinário e injusto que persegue inocentes. Abrindo a coletânea das Mil e uma noites, 
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 Como será visto neste capítulo, além do prólogo-moldura, esse mesmo tipo de relação ocorre também 

nas histórias do “Segundo xeique” e do “Segundo dervixe”. 
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a história “O mercador e o gênio”, narrada por Šahrāzād na primeira noite do livro, 

encerra globalmente esse tema, engendrado, essencialmente, a partir da figura do gênio. 

Nessa história, um mercador, durante a viagem de retorno a sua casa, para em um oásis, 

onde, ao pé de uma nogueira, começa a comer tâmaras, jogando os caroços à direita e à 

esquerda. Logo depois de se alimentar e de fazer suas preces, aparece diante dele um 

velho gênio gigantesco, “cujos pés estavam na terra e cuja cabeça tocava as nuvens” 

(Livro das mil e uma noites, 2005a, p.57), empunhando uma espada desembainhada. 

Diante do mercador, o gênio, aos gritos, jura que irá matá-lo, assim como ele havia 

matado seu filho. O mercador fica aterrorizado e estupefato, pois não sabia que o havia 

matado; o gênio, então, lhe diz: 

Não foi você que estava aqui sentado, e que tirou tâmaras da 

mochila, pondo-se a comê-las e a jogar os caroços à direita e à 

esquerda? [...] Foi assim que você matou o meu filho, pois quando 

começou a jogar os caroços à direita e à esquerda, meu filho começara 

logo antes a caminhar por aqui, e então um caroço o atingiu e o matou. 

(ibd., p.57). 

O mercador lhe perde perdão, porém, o gênio mantém-se irredutível, afirmando que “a 

morte se paga com a morte” (ibd., p.57). O mercador pede então o prazo de um ano para 

se despedir da família e dividir seus bens. O gênio atende ao seu pedido e, depois de um 

ano, o mercador retorna ao oásis, por onde passam três velhos xeiques, trazendo, cada 

um deles, um animal diferente. Logo após esse encontro, “uma poeira se levantou no 

coração do deserto” e dela surge o gênio com a espada em punho, pronto para matar o 

mercador. Cada um dos xeiques pede um terço da vida do homem jurado de morte em 

troca de contar ao gênio uma história espantosa e estranha: “se você julgar tais sucessos 

espantosos e estranhos [
c
ajīb wa ġarīb / عجيب وغريب] ainda mais espantosos [a

c
jab/ 

 do que sua história com esse mercador, você me concederá um terço do crime por [اعجب

ele cometido e da culpa em que incorreu?” (Livro das mil e uma noites, 2005, p.62). A 

seguir, os três xeiques narram suas histórias que têm como motivos centrais atos de 

magia e metamorfoses, e, o gênio, satisfeito com as narrativas entremeadas de adventos 

estranhos e espantosos, liberta o mercador. 

A figura poderosa e assustadora do gênio se expressa primeiramente, tal como 

no prólogo-moldura, pelos aspectos sensoriais, apresentando-se com um tamanho 

gigantesco e com gritos aterrorizadores. Essa figura mostra-se ainda mais incontrolável 

e irascível ao dizer que, à base da lei de Talião, irá vingar a morte de seu filho, um gênio 

pequeno e invisível, com a morte do mercador, o responsável por ter-lhe tirado a vida ao 
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atingi-lo, mesmo sem saber, com um caroço de tâmara. O diálogo que o gênio 

estabelece com mercador, nessa primeira narrativa de Šahrāzād, revela a mesma face 

tirânica de Šāhriyār, pois, tal como o rei sassânida, esse ser sobrenatural pretende tirar 

injustamente a vida de outrem. A inserção do motivo do gênio nessa narrativa gera, 

assim, o tema da “injustiça arbitrária dos poderosos desse mundo” (Chraïbi, 2008, p.97), 

que se apresenta em diversas outras histórias das Mil e uma noites, fazendo com que, 

numa relação especular com a primeira narrativa do livro, o interlocutor 

(Šāhriyār/leitor) se depare reiteradamente com a situação vivenciada por Šahrāzād, e, 

claro, por todas as mulheres do reino sassânida. Além disso, o motivo do gênio, nessa 

narrativa, engendra o mesmo paradigma utilizado no prólogo-moldura pela exímia 

contadora: uma história “espantosa e estranha” em troca de uma vida! Esse paradigma, 

retomado pelas mais diversas personagens de Šahrāzād, configura-se, estruturalmente, 

como um dos principais motivos do livro, o qual Élisséeff denominou “graça obtida 

contando uma ou mais histórias” (1949, p.128).   

Observa-se, também, que a história da primeira noite das Mil e uma noites 

dialoga diretamente com a narrativa de Ḫurāfa, pois é estruturada pelos mesmos 

motivos (o gênio e a graça obtida contando uma ou mais história) inseridos num 

contexto semelhante ao do ḥadīṯ não canônico, conforme já visto no capítulo 1:  Ḫurāfa 

é capturado por gênios que o ameaçam e tem sua vida salva pelas histórias “espantosas 

e estranhas” que três passantes narram aos seres sobrenaturais. A relação entre “O 

mercador e o gênio” e a história do beduíno Ḫurāfa é importante, pois significa que o 

livro das Mil e uma noites, considerado no período medieval como uma coletânea de 

ḫurāfāt (cujo significado é também, e sobretudo, “contos ou histórias extraordinárias”), 

inicia-se, como observa Chraïbi, “propondo aos leitores aquilo que é, idealmente, uma 

khurafa: trata-se de um procedimento de erudição que deve, logo que se compõe um 

livro sobre tal ou tal assunto, dar primeiro a definição daquilo que ele tem a intenção de 

tratar” (2008, p.97). Assim, com “O mercador e o gênio”, as Mil e uma noites se iniciam 

com o gênero que constitui grande parte de suas histórias, sendo composta pelo 

extraordinário (gênios, atos e objetos mágicos, metamorfoses, etc.) e pelo paradigma de 

uma história espantosa e estranha [
c
ajīb wa ġarīb / عجيب وغريب] como moeda de troca – 

e não uma história exemplar, como nas fábulas da tradição indo-persa –, elementos que, 

como fora dito no primeiro capítulo desse trabalho, fundamentam a ḫurāfa entre os 

árabes. 
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Como parte do paradigma de uma história espantosa e estranha, o motivo do 

gênio engendra situações extraordinárias em “O mercador e o gênio”. Porém, conforme 

se tem refletido ao longo deste trabalho, os elementos extraordinários de caráter mágico 

e sobrenatural, diversas vezes, não se restringem ao universo interior da história, eles 

também dialogam com o universo exterior ao texto na medida em que se relacionam à 

esfera de crenças e de mitos do mundo árabo-islâmico. Um exemplo desse diálogo pode 

ser observado na caracterização da figura do gênio, retratado na narrativa tanto como 

um ente invisível quanto um ser que se torna visível a partir da poeira do deserto; tal 

caracterização liga-se ao traço fugidio desses seres sobrenaturais que se apresenta em 

referências corânicas e em textos de pensadores árabes medievais. Outro exemplo desse 

diálogo com o universo cultural árabo-islâmico é o registro, em “O mercador e o gênio”, 

da crença de que em lugares ermos, como os oásis, os gênios fazem sua morada, 

conforme se pode observar na fala do primeiro xeique que encontra o mercador: “Por 

que motivo você está aqui, meu irmão, neste lugar que é moradia de gênios rebeldes e 

de filhos de demônios? Eles tanto assombram este lugar que quem aqui adentra nunca 

prospera” (Livro das mil e uma noites, 2005a, p. 60). O texto também evoca uma 

relação conflituosa entre seres humanos e gênios: tal situação pode ser observada em 

textos de historiadores, como Azraqī (morto em 837 e.c.), que revelam o quanto os 

gênios estavam presentes no sistema de crenças dos árabes e dos primeiros 

muçulmanos. Em Aḫbār makkah [Crônicas de Meca], Azraqī relata, por exemplo, que 

um gênio, ao retornar da peregrinação [ḥajj], foi morto por um homem dos Banu Sahm; 

como revide, os gênios mataram muitos homens dessa tribo saudita, causando uma 

guerra; porém, os gênios, sem conseguir vencer os Banu Sahm, pediram a paz do alto de 

Abū Qubays, uma montanha que domina o vale de Meca (apud Fahd, 1971, p.188).  

Ao contrário dessas situações que podem ser observadas com certa frequência 

em textos de eruditos árabes medievais, há uma circunstância extraordinária evocada em 

“O mercador e o gênio” que, inicialmente, parece fugir a qualquer possibilidade de 

diálogo com o universo exterior ao texto: o fato de um caroço de tâmara ser capaz de 

matar um gênio. Tal situação extraordinária chamou atenção de alguns pesquisadores, 

como Duncan B. MacDonald (1919, p.337-341). Partindo da constatação de que a 

personagem do mercador não contesta nem a possibilidade nem a probabilidade de tal 

coisa acontecer, MacDonald admite que, embora estranho, tal acidente poderia ser 

possível. Entre a série de argumentos apresentada pelo estudioso, destaca-se, 

primeiramente, a concepção dos muçulmanos egípcios acerca da constituição dos 
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gênios: seu corpo de fogo seria coberto por uma pele muito fina que, ao ser perfurada 

por um projétil, tornaria esse ser sobrenatural suscetível de virar fumaça. A essa 

argumentação, Macdonald acrescenta também a experiência de um ex-aluno chamado 

R. S. Emrich de Mardin, que teria presenciado uma atitude similar ao do mercador das 

Mil e uma noites: ao cavalgar ao lado de seu xeique, um “muçulmano de educação e 

posição”, ele viu esse senhor descer do cavalo para pegar alguns seixos. Depois de 

montar novamente, o xeique passou a jogar os seixos à direita e à esquerda; Emrich, 

estranhando o comportamento do xeique, indagou o significado daquilo, obtendo como 

única resposta: “eu devo me proteger” (apud Macdonald, 1919, p.339). Com tais 

informações, MacDonald sugere que, de acordo com as crenças árabo-islâmicas, o 

gênio, devido à substância ígnea de que se constitui, poderia ser morto por um projétil, 

qualquer que seja ele, perspectiva esta que se confirmaria com a atitude do xeique de se 

proteger jogando os seixos para os lados.  O relato de Emrich não deixa, porém, de 

suscitar algumas questões, pois não é contemporânea ao período de elaboração das Mil e 

uma noites. São elas: a história “O mercador e o gênio”, pertencente ao núcleo mais 

antigo do livro, teria difundido tal hábito de se jogar pequenos projeteis para os lados a 

fim de se proteger de gênios que assombram determinados lugares? Ou, como sugere 

MacDonald, essa narrativa, pelo fato de remontar, provavelmente, ao período pré-

islâmico ou ao início do islamismo, conservaria, de fato, um antigo hábito de proteção 

contra os gênios, cultivado há mais de mil anos? Sem respostas precisas a essas 

indagações, conclui-se que o relato da experiência de Emrich de Mardin mostra, acima 

de tudo, que a presença de um ser mítico presente nas Mil e uma noites não apenas está 

em diálogo com o pensamento mítico cultivado na sociedade árabe medieval, mas, 

também, com o pensamento mítico ainda presente entre indivíduos da sociedade árabe 

do século XX, como o xeique, um “muçulmano de educação e posição”, que mantém 

vivo no seu universo de crenças a figura do gênio, um ser sobrenatural associado a 

poderosas forças invisíveis e maléficas contra as quais é necessário defender-se. 

Observa-se, por fim, que “O mercador e o gênio” é uma história significativa no 

conjunto da coletânea, pois abre o livro com uma narrativa fundamentada em um ser 

mítico que desempenha uma função semelhante à dos gênios do ḥadīṯ Ḫurāfa: o gênio 

ameaçador e arbitrário cria a circunstância para que seja realizada a primeira negociação 

entre as personagens de Šahrāzād, isto é, a primeira troca de uma vida por narrativas 

“espantosas e estranhas”, engendrando o recorrente motivo da graça obtida contando 

uma ou mais histórias. A primeira narrativa de Šahrāzād introduz, também, o primeiro 
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ciclo de histórias com narradores-tipo, pois todos que tomam a palavra para contar sua 

história possuem as mesmas características: cada um dos três xeiques vem 

acompanhado por um animal que é, na realidade, um ser humano metamorfoseado. O 

segundo ciclo de narradores-tipo ocorre na história “O carregador e as três jovens de 

Bagdá”, na qual os três dervixes
147

 com barba raspada e cegos do olho direito contam 

suas desventuras na casa de três belas jovens, em Bagdá, onde são recebidos em um 

festim; e o último ciclo com tal característica ocorre na história “O corcunda do rei da 

China”, na qual três narradores, que são filhos de mercadores afligidos por alguma 

enfermidade, também contam os revezes de suas vidas. 

4.7 Reflexões intermitentes: al-Mas
c
ūdī entre o mito e a razão 

Os diferentes contextos em que o motivo do gênio é inserido nas narrativas das 

Mil e uma noites suscitam dúvidas entre os pesquisadores, como a que se deu com 

MacDonald, levando-os a buscar respostas, sobretudo, no texto corânico e nas fontes 

relacionadas aos eruditos árabes medievais. Realizando esse mesmo percurso neste 

trabalho, constata-se que, tanto no texto ficcional quanto nos textos de caráter não 

ficcional, a esfera de atuação dos gênios não se diferencia de modo tão significativo, ou 

seja, tanto na ficção quanto fora dela, esses seres sobrenaturais se mantêm como um 

ente amedrontador, fugidio, capaz de se relacionar com os seres humanos, seja para 

estabelecer vínculos amorosos/sexuais como eles, seja para matá-los ou para ser morto 

por eles. O que justificaria, então, esse traço comum presente em textos pertencentes a 

séculos e, sobretudo, a gêneros completamente diferentes? Todos esses textos exploram 

um elemento comum: um ser mítico, e o mito, como assinala Eliade, “[...] designa uma 

história verdadeira e, ademais, extremamente preciosa por seu caráter sagrado, exemplar 

e significativo” (2011, p. 8). Assim, os gênios, seres míticos do período pré-islâmico 

que permanecem vivos depois do advento do islamismo, contêm sua “história 

verdadeira”, que pressupõe uma origem, uma natureza constitutiva, um habitat e uma 

determinada esfera de ação. Para ser verossímil aos leitores/ouvintes, o gênio das Mil e 

uma noites é, vive e age, essencialmente, como prediz sua “história verdadeira”, que é 

narrada, sobretudo, no texto sagrado islâmico, o Alcorão, e na Tradição (ḥadīṯ). Porém, 
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Dervixe é a denominação persa ( dervīš/ درويش ) do muçulmano mítico que vive em uma situação de 

pobreza e austeridades extremas, é também chamado de sufi. Os sufis são adeptos de várias doutrinas 

místicas, todas elas essencialmente baseadas no anseio pela experiência da unidade com o divino. O 

sufismo foi fortemente influenciado pelo budismo e ganhou popularidade no mundo muçulmano 

principalmente nos séculos X e XI. Cf. Marzolph; L 2004, p.537.  
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o fato de o gênio manter, nas Mil e uma noites, características estáveis, que dialogam 

com sua “história verdadeira”, não ameaça o caráter ficcional da obra, pois, como 

assinala Lévi-Strauss, “de forma idêntica ou transformada, as mesmas narrativas, os 

mesmos personagens e os mesmos motivos podem ser encontrados nos mitos e nos 

contos de uma população” (2013, p.147). Portanto, as Mil e uma noites continuam a ser 

um livro de ḫurāfāt, pois se constituem a partir de um texto ficcional, imaginativo, que 

se fundamenta em uma pluralidade de eventos extraordinários narrados por personagens 

fictícias que, constantemente, negociam com outras personagens fictícias histórias 

“espantosas e estranhas” em troca de uma ou mais vidas.  

Diferentemente do texto ficcional das Mil e uma noites, os textos de Azraqī, no 

século IX, de ṭ-Ṭabarī e de al-Mas
c
ūdī, no século X, e de Qazwīnī, no século XIII, 

pertencem, em essência, ao campo especulativo do pensamento humano, pois se 

ocupam da história, da geografia e, no caso do último autor citado, também da 

cosmografia. É comum que historiadores e cosmógrafos árabes medievais iniciem suas 

obras pela criação do mundo e que se valham, para isso, das mesmas fontes que os 

teólogos muçulmanos, como o Alcorão, as lendas judaico-cristãs, determinadas lendas 

indianas, entre outras. Para a abordagem dos subsequentes eventos históricos e 

cosmográficos, eles utilizam demais recursos, entre os quais se citam as fontes escritas 

precedentes do mesmo ramo de conhecimento e os testemunhos encadeados 

temporalmente (isnād) – “ouvi de fulano, que ouviu de beltrano etc.” Depreende-se que, 

baseados na tradição, os textos desses eruditos associam narrativas míticas, legitimadas, 

sobretudo, a partir de um texto considerado sagrado, ao conhecimento gerado pelo 

exercício da razão, manifestando uma coexistência de dois tipos de pensamento: o 

mítico e o especulativo (Attie Filho, 2016). Tal coexistência pode ser verificada no 

próprio texto de al-Mas
c
ūdī, a propósito dos gênios:  

 [...] Falamos aqui sobre as divisões dos demônios em diferentes 

famílias e relatamos o que é sabido de seus nomes e lugares onde 

haviam estabelecido suas moradas. Todos os detalhes que demos 

segundo os “legisladores/ الشرع أهل  ” são possíveis, e a rigor, 

aceitáveis, sem ser, entretanto, impostas à nossa crença, ainda que a 

maior parte dos espíritos estudiosos e reflexivos, sujeitos às leis da 

razão e da investigação, declaram-nos inadmissíveis e recusam-nos 

plenamente. Mas quem escreve é como um lenhador que trabalha em 

meio a trevas [...], e devemos registrar aqui tudo o que dizem os 

“legistas / الشرع أهل  ” e outros ainda, porque é o dever de quem 

compõe uma obra relatar o que disseram os homens de todas as 

escolas sobre assunto que for. Ademais, em uma de nossas obras 

intitulada Livro dos discursos sobre as bases das crenças, relatamos 

tudo o que aprendemos no tocante aos seres invisíveis, tanto entre os 
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gênios quanto entre os demônios [šaīāṭīn], e sobre as relações dos 

gênios com os homens. E Deus sabe mais!  (1864, p.321-322) 

 

Para compreender essa coexistência do pensamento mítico e especulativo entre os 

eruditos muçulmanos medievais é preciso, primeiramente, considerar que os tipos de 

pensamento são “geracionais”. Conforme Attie Filho, os tipos nascem de tipos, “surgem 

[...] a partir do anterior, passando a existir depois de certo tempo cronológico de 

maneira autônima em seus princípios” (2016, p. 360); em segundo lugar, é preciso ter 

em vista que o pensamento “especulativo nasce do mítico ou no interior do mítico” 

(ibd., p. 365). Considerando tais premissas, a passagem em destaque passa a ser um 

exemplo do que ocorreu no contexto histórico-cultural das Mil e uma noites: no interior 

do pensamento mítico, cultivado pela tradição, os gênios são incontestáveis, porque 

assim disseram os “legisladores/ الشرع أهل ”; porém, eles são inadmissíveis para os que 

são orientados, sobretudo, pelo pensamento especulativo, ou seja, pelos que estão 

sujeitos às “leis da razão e da investigação”. Sem optar por nenhuma das duas 

perspectivas, o historiador encerra com a tradicional fórmula Allāhu a
c
lam [Deus sabe 

mais], registrada justamente em situações de relatos conflitantes (Jarouche, 2005a, p. 

18). 

 Ao inserir as duas perspectivas a propósito do gênio, o estrato de texto de al-

Mas
c
ūdī, datado do século X, é um exemplo da “passagem, no campo epistemológico, 

[que] se fez [...] de um bloco de respostas prontas essencial ao mito a um conjunto de 

perguntas essencial à especulação” (Attie Filho, 2016, p. 430). Ainda que na civilização 

árabo-islâmica, o pensamento especulativo tenha se formado entre os séculos VIII e IX 

e.c., coincidindo com o período profícuo de traduções de obras de filosofia grega (ibd., 

p. 383-384), o pensamento mítico, representado aqui pela crença nos gênios, manteve-se 

presente entre determinados eruditos árabes medievais, evidenciando que, de alguma 

maneira, a presença desses seres sobrenaturais não se restringia às populares ḫurāfāt 

que circulavam em livros “de distração” e nas bocas dos contadores de histórias. 

Arrisca-se a hipótese de que um dos motivos que fizeram a obra manter-se viva, em 

elaboração durante pelo menos seis séculos, circulando em meios eruditos e populares, 

seja exatamente o fato de ser engendrada por lendas e mitos que estão na base do 

pensamento mítico da civilização árabo-islâmica.   
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4.8 A gênia e o segundo xeique 

 Diferentemente das histórias do “Primeiro xeique” e do “Terceiro xeique”, nas 

quais seres humanos engendram o motivo da feitiçaria-metamorfose, a história do 

“Segundo xeique” gera tal motivo a partir de uma figura sobrenatural: uma gênia. A 

história do “Segundo xeique” apresenta outra versão no ramo sírio das Mil e uma noites 

intitulada “A primeira jovem, a dona da casa”, razão por que tais narrativas serão aqui 

estudadas conjuntamente
148

. 

 O segundo xeique informa aos seus ouvintes (o gênio, o mercador e os outros 

dois xeiques) que os dois cachorros que traz consigo são seus dois irmãos mais velhos. 

Muitos anos antes, os três irmãos haviam recebido como herança mil dinares, ficando 

cada um com um terço desse valor. Com o dinheiro em mãos, os dois mais velhos saem 

em uma viagem de comércio, mas se arruínam, ao passo que o caçula prospera com a 

loja que abrira sem sair de sua cidade. Diante dessa situação, ele decide dividir sua 

fortuna com seus irmãos e, seis anos depois, os três decidem sair em viagem. Ao fazer 

escala em determinada localidade para fazer novos negócios e aumentar ainda mais sua 

fortuna, o caçula encontra na praia uma jovem mendicante que lhe roga tomá-la como 

esposa, prometendo que ele seria recompensado por isso. Ele se casa com a jovem e os 

quatro embarcam; porém, os irmãos mais velhos, diante da nova situação do caçula, 

decidem lançar o casal ao mar enquanto dormiam, pois assim ficariam com toda a 

fortuna do irmão mais novo. A jovem se transforma em uma ifrīta
149

 e salva seu marido 

voando pelos ares; em contrapartida, ela exige matar seus irmãos mais velhos. Sob a 

intercessão do caçula, ela consente em não matá-los, contentando-se em deixá-los 

metamorfoseados em cães durante o período de dez anos. A metamorfose dos irmãos 

não é feita diretamente pela gênia, mas por sua irmã, que não participa da narrativa, 

estando, portanto, ausente da narrativa qualquer tipo de ritual mágico. Logo após 

mostrar os irmãos metamorfoseados ao protagonista, a gênia o deixa definitivamente, 

indicando antes onde morava. Decorridos os dez anos, o xeique se dirige à casa da gênia 
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 Há uma terceira versão dessa história constante do ramo egípcio do livro chamada “
c
Abdallāh e seus 

irmãos”. De acordo com Bremond, as versões masculinas são anteriores à versão feminina da história, de 

modo que “
c
Abdallāh e seus irmãos” seria uma versão enriquecida de “O segundo xeique” e “A primeira 

jovem, dona da casa” seria uma versão empobrecida de “
c
Abdallāh e seus irmãos”. Para maiores detalhes 

sobre a análise comparada desses três contos, cf. Bremond, 1991, p.83-98.   
149

 No manuscrito do ramo egípcio Bodl.or 550, essa ifrita que se casa com o segundo xeique é chamada 

Qurkāza e tem uma relação de parentesco com os gênios da história do mercador: ela é filha do gênio 

gigantesco que aparece com a espada em punho, que nessa narrativa tem o nome de Danhaš, e irmã de 

Qušquš, o gênio morto acidentalmente pelo mercador. Cf. Jarouche, 2005a, p. 376. 
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com os dois irmãos metamorfoseados para ela desfazer o feitiço, quando encontra o 

mercador e toma conhecimento de sua história espantosa com o gênio do oásis. 

 Na história “A primeira jovem, dona da casa”
150

, por seu turno, a personagem-

título toma a palavra e informa aos seus ouvintes (três dervixes caolhos, um carregador 

de compras, o vizir Ja
c
far e o califa Hārūn ar-Rašīd

151
) que é a caçula de três irmãs. 

Com a morte de seus pais, cada uma recebera mil dinares de herança. As duas irmãs 

mais velhas se casam e são arruinadas, sendo abandonadas pelos maridos depois de eles 

dilapidarem todo seu patrimônio. A caçula prospera com sua herança, recebe as irmãs 

mais velhas arruinadas e divide seus bens com elas. As irmãs mais velhas casam-se 

novamente e sofrem um novo golpe. A caçula as recebe mais uma vez e, após certo 

tempo, diante de sua grande prosperidade, ela decide partir em uma viagem comercial 

até Basra, levando consigo suas duas irmãs. Depois de se perderem em alto-mar, 

avistam uma cidade, onde atracam. A caçula percebe que todos os habitantes do local 

estão petrificados; ela perambula pela cidade, entra em um palácio e, ao passar a noite 

nele, ouve uma voz recitar o Alcorão. Guiada por essa voz ela chega até um belo jovem, 

filho do rei local que havia sido petrificado, assim como todos os demais habitantes, por 

ter ignorado as três advertências divinas de deixar o culto ao fogo (eram majūs) para 

adorar a Deus. O jovem é poupado da ira divina por ter, desde criança, aprendido com 

uma velha a ler o Alcorão.  A heroína, apaixonada pelo príncipe, propõe que se casem 

em Bagdá. O príncipe aceita e eles partem no barco com as duas irmãs da jovem, 

levando consigo todos os tesouros que podiam carregar. Durante a viagem, as irmãs 

mais velhas decidem acabar com a vida dos dois e, assim, atiram-nos ao mar enquanto 

dormiam. O príncipe morre e a caçula consegue se salvar. Ela chega a uma península, 

onde mata uma serpente que estava perseguindo outra serpente. O réptil é, na verdade, 

uma gênia, que se apresenta diante da heroína na forma de uma escrava negra e lhe 

conta que, como gratidão pelo salvamento do inimigo, havia recuperado o tesouro e 

transformado suas irmãs mais velhas em duas cadelas. Na forma de uma ave, a gênia as 

conduz de volta a Bagdá e ordena à caçula que aplique, todas as noites, trezentas 
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 Essa narrativa pertence ao ciclo “O carregador e as três jovens de Bagdá”.  A história da “Primeira 

jovem, dona da casa” desenvolve-se a partir de um festim promovido pelas três jovens, do qual também 

participam os três dervixes caolhos, um carregador de compras, e as personagens históricas do vizir Ja
c
far 

e do califa Hārūn Arrašīd, inicialmente disfarçados de mercadores de Mossul. Após observar estranhos 

adventos no interior da casa, o califa revela sua verdadeira identidade e exige que as três jovens contem 

suas histórias. 
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 A referência a Hārūn ar-Rašīd é apenas um dos diversos exemplos de anacronismo nas Mil e uma 

noites, pois Šahrāzād narra a um rei persa da dinastia sassânida, vigente entre 226 – 632 e. c., uma 

história com um califa da dinastia abássida (750-1299 e.c.). 
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chibatadas em cada uma das cadelas; em caso de desobediência, ela também seria 

transformada em cadela. Após ouvir a narrativa da jovem, dona da casa, Hārūn ar-Rašīd 

ordena que ela chame a gênia, a fim de desfazer a metamorfose das duas mulheres em 

cadelas.   

 Em primeiro lugar, observa-se que a história com o enredo mais simples, narrada 

pelo segundo xeique, é provavelmente, mais antiga do que a versão feminina narrada 

pela jovem (Bremond, 1991, p. 97). No enredo mais enxuto, não há nem a presença do 

motivo religioso da força sobrenatural divina que petrifica os zoroastrianos nem do 

califa Hārūn ar-Rašīd como árbitro da questão instalada entre a gênia e as três irmãs. 

Em segundo lugar, observa-se que ambas as versões associam o feitiço da metamorfose 

a um conflito gerado no interior de uma relação fraterna, desvinculando-se do conflito 

de casal e da figura de uma esposa infiel, tal ocorre nas histórias dos dois outros xeiques 

e na grande maioria das demais narrativas do núcleo fundador que são constituídas em 

torno desse mesmo motivo. Por outro lado, seguindo a tendência de tais histórias, o 

motivo da metamorfose em ambas as versões liga-se ao tema da traição em um núcleo 

familiar, cumprindo uma das funções já observadas nas narrativas com feiticeiras: a 

punição por má conduta.  

 As Mil e uma noites seguem, em geral, a tendência de encenar as qualidades 

superiores da irmã ou do irmão mais jovem, tal como os tradicionais contos 

populares
152

. Nas narrativas em estudo, os caçulas, bem-sucedidos, generosos e 

previdentes, são traídos pelos irmãos mais velhos, que, movidos pela inveja e pela 

ganância, decidem cometer o fratricídio para aniquilarem definitivamente com a 

prosperidade do irmão mais novo que lhes faz sombra, e, sobretudo, para se apossarem 

de todos os seus bens. Com a inserção do ser sobrenatural na narrativa, os protagonistas 

de cada uma das histórias são colocados à prova: as gênias benfeitoras surgem 

disfarçadas, expressando algum tipo de carência (afetiva e perigo de vida, 

respectivamente), os protagonistas apiedam-se da situação delas e auxiliam-nas; 

observa-se, assim, que, mediante a inserção do motivo do gênio, a narrativa reitera a 

superioridade de caráter dos irmãos mais novos. Conforme se observa, o motivo do 

gênio, em ambas as histórias, não cumpre a função de criar na narrativa as figuras de um 

ser poderoso e tirano (como em “O mercador e o gênio”) ou de um homem traído (como 
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 Pode-se pensar que a concepção da superioridade do irmão mais novo figura na própria base da 

tradição judaico-cristã e islâmica com o mito da criação dos “povos do livro”, que narra o aceite de Deus 

à oferenda de Abel, a recusa àquela do primogênito Caim e o subsequente fratricídio (Alcorão 5, 27- 30).  
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em “A colecionadora de anéis”), que espelham a figura de Šāhriyār, mas, sim, de prestar 

auxílio aos protagonistas, salvando-os da morte e, a seguir, de punir a má conduta dos 

vilões. 

Os formatos como as gênias aparecem na narrativa bem como seu caráter e suas 

ações no decorrer das histórias dialogam diretamente com o universo mítico ao qual elas 

pertencem, o que permite perceber que o contexto sócio-cultural do longo período de 

elaboração da obra (o externo) é, mais uma vez, referência substancial para a 

constituição do texto (o interno) (Bakhtin, 2010; Candido, 2000; Larzul, 1996).   

 Ao abordar as formas desses seres sobrenaturais em um estudo sobre 

angelologia e demonologia no islã, Fahd registra que, segundo Muḥammad, “Deus criou 

os gênios em três categorias; a primeira é feita de serpentes, de escorpiões e de répteis; a 

segunda assemelha-se ao vento [...]; a terceira assemelha-se aos homens e é suscetível 

de recompensa e de punição” (1971, p.189). A concepção do profeta de que os gênios 

apresentam diferentes formas é cultivada desde o período pré-islâmico e ela permeia as 

lendas e as narrativas populares, como ocorre na história da jovem, em que a gênia 

surge inicialmente na forma de uma “cobra comprida, da grossura de uma palmeira”, 

fugindo de uma serpente “comprida como duas lanças e grossa como uma lança”, para, 

depois, adquirir a forma de uma mulher negra. Tanto na história do segundo xeique 

quanto na da jovem, a forma humana das gênias, diferentemente dos gênios gigantescos 

das duas histórias anteriores, não gera uma atmosfera tensa na narrativa, ao contrário 

disso, essa forma garante sua aproximação junto aos protagonistas, fazendo com que a 

tensão em torno desses seres demoníacos restrinja-se ao feitiço da metamorfose que as 

gênias impõem aos irmãos traidores.  

Na história da jovem, o motivo da gênia que, sob forma de serpente, é socorrida 

pela protagonista pertence à esfera sócio-cultural do período de elaboração das Mil e 

uma noites, sendo frequentemente encontrado na literatura árabe clássica, como também 

em lendas, como a de Balqīs. Na crônica de aṭ-Ṭabarī
 153

, o historiador e exegeta persa 

registra que o pai da rainha Balqīs, rei da China, ao presenciar a luta de duas serpentes, 

uma “preta e formidável”, a outra, “branca e pequena”, ordena que um servidor mate a 

serpente preta e coloque a branca ao abrigo de sombra e água; no dia seguinte, em seu 

palácio, um parī, na forma de um belo jovem, aparece diante do rei, revela que ele, filho 
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 A credibilidade do texto é dada pela tradição, isto é, o exegeta e historiador registra que essa história 

foi narrada ao califa M
c
uāwiyya Ibn-Abī Sufyān (século VII) por um homem chamado Seriyyeh, que teria 

vivido 350 anos (1867, p.443). 
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do chefe dos parīs, era a serpente branca do dia anterior e que estava ali para 

recompensá-lo por tê-lo salvado; como recompensa, o rei toma a irmã do parī como 

esposa, gerando, posteriormente, a rainha Balqīs (1867, p.443-448). Conforme se 

observa, a história da jovem, mais do que a do segundo xeique, registra elementos 

bastante semelhantes aos da lenda da rainha de Sabá, entre os quais figuram a luta entre 

as serpentes, o salvamento de uma delas pelo protagonista, a revelação de que a serpente 

é, na verdade, um parī/ jinnī e a recompensa do protagonista pelo salvamento do ser 

sobrenatural.  

Outro aspecto presente nas personagens das gênias das histórias em estudo é o 

fato de não serem rebeldes; na história do segundo xeique, por exemplo, a gênia declara 

que faz “parte daqueles que dizem ‘em nome de Deus’”, na narrativa da jovem, a gênia 

“jura por ‘quem deu livre curso aos dois mares’”, isto é, ela jura por Deus (Livro das mil 

e uma noites, 2005a, p.69 e p.195). Essas gênias não rebeldes buscam fazer a justiça ao 

seu modo, protegendo os caçulas que salvaram suas vidas e punindo os irmãos mais 

velhos que intentam o mal contra seus benfeitores; diferentemente, o gênio que jura a 

morte do mercador mora em um oásis que, de acordo com o primeiro xeique, “é 

moradia de gênios rebeldes”, característica esta que se coaduna com a predisposição do 

ser sobrenatural de condenar um homem inocente à morte. Os traços dessas personagens 

ligam-se à concepção dos jinn na cultura árabo-islâmica, segundo a qual tais seres 

sobrenaturais são benfazejos e malfazejos, como também são crentes e descrentes, 

muçulmanos e não muçulmanos (Fahd, 1971, p. 156). 

Outro aspecto a se considerar é o de que as gênias são conhecedoras da magia. 

Assim como as esposas feiticeiras do primeiro e do terceiro xeiques, elas são capazes de 

lançar o feitiço da metamorfose contra um ser humano. Conforme já foi tratado no 

capítulo 2, a magia representa um tipo de conhecimento celestial transmitido aos 

homens pelos anjos caídos Hārūt e Mārūt (Alcorão, 2, 102). Os jinn, por sua vez, são 

espíritos inferiores, e, nessa condição, adquirem o conhecimento da magia espionando 

junto aos portais do céu, algo que foram inteiramente proibidos de fazer após o 

nascimento de Muḥammad, estando sujeitos a ser atingidos por mortais bólides de fogo 

lançadas pelos anjos guardiães (Alcorão 15, 17; 37, 7; 67, 5). Depreende-se, assim, que 

esse conhecimento mágico residual, de origem celeste, adquirido pelos gênios permite a 

intervenção no curso natural dos eventos e na vida dos homens, como a metamorfose 

dos irmãos e irmãs em cães.  
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 Ademais, observa-se que, na história do “Segundo xeique”, mais arcaica, além 

da ausência da divulgação da fé islâmica, não há também nenhum julgamento negativo, 

explícito ou implícito, a respeito do comportamento justiceiro da jinniyya. 

Primeiramente ela exige a morte dos dois irmãos invejosos e traidores, mas o caçula 

intervém, usando como principal argumento para demovê-la de seu terrível intento o 

provérbio “Faça o bem a quem errou”. Esse argumento funciona, e ela se contenta em 

puni-los com o feitiço da metamorfose por dez anos. Nada no texto sugere que essa 

sentença excede a gravidade do delito, de modo que, na narrativa, a jinniyya, por meio 

de um feitiço, intervém na vida dos homens como uma testemunha de uma sobrenatural 

superior, não estando submetida ao controle de nenhuma ordem hierarquicamente 

superior (Bremond, 1991, p.91). Diferentemente, na versão feminina da história em que 

o adaptador imprimiu um forte traço religioso, a punição da jinniyya é suspensa 

mediante a intervenção de um califa, isto é, de um sucessor de Muḥammad, de um 

representante de Deus na terra. Cabe ao lendário Hārūn ar-Rašīd (786-785) – quinto 

califa da dinastia abássida que, nas Mil e uma noites, figura como uma das principais 

personagens históricas –, na qualidade de comandante dos crentes, colocar fim à 

intervenção de jinn ou de jinniyya nas vidas dos homens e, mais particularmente, 

assumir, como um juiz, a administração da justiça, que deve ser feita em nome de Deus.  

Para desfazer o feitiço da metamorfose e cessar definitivamente os açoites diários que a 

jovem era obrigada a aplicar nas cadelas-irmãs, Hārūn ar-Rašīd pede que a dona da casa 

chame a gênia, o que é feito mediante um ritual mágico constituído pelo fogo, elemento 

do qual os gênios foram feitos e, portanto, podem assim ser invocados: a jovem queima 

fios de cabelo fornecidos pela jinniyya e ela aparece imediatamente diante de todos. A 

subserviência da jinniyya ao califa é explicitada em sua própria fala: “[...] ó comandante 

dos crentes, se o senhor quiser, poderei libertá-las. Com muito gosto e honra eu ouço e 

obedeço, ó comandante dos crentes!” (Livro das mil e uma noites, 2005a, p. 204). Ao 

desfazer o feitiço da metamorfose, mais uma vez, o texto das Mil e uma noites lança 

mão da magia, descrevendo o ritual de anulação do feitiço da jinniyya de modo 

semelhante ao das feiticeiras benfazejas, constituído por uma taça de água, esconjuros e 

a pronúncia de palavras desconhecidas, sem, entretanto, mencionar qualquer referência 

ao divino, tradicionalmente evocado pelas feiticeiras muçulmanas.  

Além da inserção do motivo do gênio sob a forma de serpente e de rituais de 

magia, há também na história da jovem dona da casa a presença do motivo da força 

sobrenatural divina, elemento que, da mesma maneira, contribui para o aspecto 
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espantoso do texto e, principalmente, veicula a fé islâmica, conferindo à narrativa 

legitimidade religiosa.  

No enredo de “A primeira jovem, dona da casa”, os zoroastrianos, antes serem 

castigados pela ira divina, são advertidos por uma “voz descomunal”, nesses termos: “Ó 

povo desta cidade, abandone a adoração do fogo e adore a Deus, o misericordioso” 

(Livro das mil e uma noites, 2005a, p. 192). Mantendo-se fiéis ao zoroastrismo, todos os 

habitantes ignoram, nos três anos seguintes, mais três vezes essa mesma advertência e, 

por isso, são metamorfoseados em pedra. O único a se salvar é o príncipe que, por 

intermédio de uma velha, aprendera em segredo, quando criança, a ler o Alcorão e a não 

“adorar senão a Deus altíssimo”.  

Do ponto de vista do contexto social e cultural, tal como na tradição judaico-

cristã, histórias de povos castigados pela ira divina eram parte do imaginário árabe, 

sendo, algumas delas, atestadas pelo Alcorão. Como já foi comentado em capítulo 

anterior, há no versículo 67 da sura 36, a referência ao poder divino de metamorfosear 

os seres humanos em seres inertes como uma forma de puni-los por serem incrédulos. 

Além dessa referência à metamorfose como punição divina, há também no livro sagrado 

do islamismo a referência às tribos de 
c
Ad, no sul da Península Arábica, e de Ṯamūd, 

entre al-Ḥijāz e a Síria, que, apesar de terem sido advertidas, respectivamente, pelos 

profetas islâmicos Hūd e Ṣāliḥ, a adorar somente a Deus, ignoraram as advertências e 

foram devastadas pela força da ira divina por meio de tempestades e de terremotos, 

sendo salvos apenas aqueles que eram crentes (Alcorão 7, 65-79). Essas lendas, criadas 

em torno dos desastres causados pela força da natureza, creditam à ira divina a 

devastação de povos. Seu aniquilamento é o castigo de um deus – ou de mais deuses, 

como aparece na epopeia suméria de Gilgamesh, a mais antiga do gênero até agora 

conhecida – em razão de um tipo determinado de conduta (sexualidade, arrogância, etc.) 

ou de crenças religiosas, como é o caso em questão. Por essa perspectiva, o homem, 

conduzido pelo pensamento mágico e mítico, busca um sentido, uma explicação à 

tamanha devastação, atribui à força da natureza um caráter sobrenatural, e cria uma 

narrativa em que à ideia de uma poderosa força invisível, e incompreensível, são 

associadas as ideias do divino e da punição.  

 O motivo da força sobrenatural divina que dialoga com tais lendas disseminadas 

na época e com o próprio texto corânico cumpre, sobretudo, no texto das Mil e uma 

noites a função de propagar a fé islâmica. Na história da “Primeira jovem, dona da 

casa”, o motivo da força sobrenatural divina é colocado antes do motivo do gênio, 
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servindo para gerar o encontro da protagonista com o príncipe. Porém, a presença do 

príncipe não é viável à narrativa, pois impediria, futuramente, a participação da jovem 

no festim (um tanto licencioso) em Bagdá, que, por sua vez, engendra as narrativas dos 

três dervixes caolhos. Dada essa inviabilidade, ele morre afogado, ao passo que a 

protagonista consegue se salvar. Verifica-se que, em relação à narrativa mais arcaica do 

“Segundo xeique”, a narrativa ampliada da “Primeira jovem, dona da casa” opera uma 

inversão dos fatos justamente para que o episódio de divulgação da fé islâmica anteceda 

o episódio imbuído de crenças pré-islâmicas (jinniyya). Assim, se na narrativa mais 

arcaica, o motivo da gênia é inserido antes do naufrágio para promover o salvamento do 

herói pelo ser sobrenatural, na narrativa ampliada, o motivo da gênia é inserido após o 

naufrágio, e a protagonista se salva sem a intervenção de seres que pertencem, 

originalmente, às crenças pré-islâmicas. 

Com as inserções do motivo da força sobrenatural divina e da personagem 

lendária de Hārūn ar-Rašīd em uma nova versão da narrativa do segundo xeique, a 

propagação da fé islâmica é abordada tematicamente e veiculada, talvez, em meio a um 

público ainda ligado a crenças antigas (zoroastrianos ou outras crenças politeístas), 

sublinhando, segundo Bremond, que “a ordem maravilhosa que constitui a camada pagã 

de nosso conto é, desde então, submetida ao jugo da ordem sobrenatural que lhe impôs 

o islã” (1991, p. 92). 

4.9 Maktūb e as desventuras da vida: “O primeiro dervixe” e “O segundo dervixe” 

A interferência da força sobrenatural de origem divina se apresenta em outra 

narrativa desse mesmo ciclo de “O carregador e as três jovens de Bagdá”: a história do 

“Primeiro dervixe”, um dos narradores-tipo que conta suas desventuras durante o festim 

das três jovens, em companhia dos outros dois dervixes, do vizir Ja
c
far e do califa Hārūn 

Arrašīd. Nesse ciclo, as histórias narradas pelos narradores-tipo (dervixes com barba 

raspada e cegos do olho direito) apresentam como característica comum a existência de 

relações amorosas turbulentas que se desenrolam em um local subterrâneo, e é nesse 

contexto que o único advento sobrenatural é inserido na narrativa do “Primeiro 

dervixe”.  

Essa história é composta por dois episódios referentes ao período em que o 

dervixe ainda era um príncipe. O primeiro é concernente à perda de seu reino em 

decorrência de um golpe do vizir, e à perda de seu olho direito, arrancado pelo mesmo 

vizir que, anos antes, também havia perdido seu olho em um acidente de caça causado 
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pelo narrador-protagonista, encenando, literalmente, a máxima do “olho por olho”. O 

segundo episódio é concernente a uma relação incestuosa da qual o príncipe é 

testemunha. Ao adentrar em uma tumba, o narrador-protagonista, em companhia do tio, 

encontra seus primos abraçados e totalmente carbonizados em decorrência de uma 

punição divina, conforme explica o tio do protagonista: “Vendo que eu os isolara um do 

outro, ele construiu e arrumou este local subterrâneo, dotando-o de tudo o que 

necessitasse [...] Meu filho acreditou que poderia desfrutar a irmã por um longo tempo, 

e que Deus altíssimo se esqueceria deles” (Livro das mil e uma noites, 2005a, p. 138).  

Conforme sugere essa personagem, a ordem divina não permitiu uma convivência 

incestuosa, punindo rapidamente o casal de irmãos com uma força sobrenatural 

fulminante. Nota-se, então, que, em termos temáticos, ao lado da lei de Talião, princípio 

de reciprocidade gerado por motivos não associados às forças sobrenaturais, apresenta-

se também na narrativa do primeiro dervixe o tema do amor desventurado – nesse caso, 

associado ao incesto – do qual participa o motivo da força sobrenatural divina, cuja 

função é a de punir comportamentos não aceitos naquele grupo social. Juntos, os dois 

episódios engendram o tema central do ciclo de histórias narradas pelos três dervixes: as 

desventuras da vida. 

Há uma versão semelhante a essa história na obra Ḏamm alhawà, [Censura da 

paixão], na qual o historiador bagdali Ibn-Aljawzī (1116-1200 e.c.) trata do amor por 

uma perspectiva ética. Conforme os registros desse autor, um casal de irmãos vivencia 

sua paixão em segredo, no interior de uma casa, guardando-se do olhar de todos; a irmã 

morre no parto e o irmão, quando vai fazer seu sepultamento, suicida-se com uma adaga 

às bordas do túmulo, sendo enterrado juntamente com ela. Após um ano, um xeique, o 

pai do casal, fica sabendo do ocorrido por meio de um antigo serviçal e vai visitar o 

túmulo de seus filhos (apud Livro das mil e uma noites, 2005a, p.394-395). Conforme 

se observa, nessa versão não há a dramaticidade da intervenção sobrenatural divina, 

ausência que, na história presente na coletânea das Mil e uma noites, poderia 

comprometer a adesão do público à narrativa e, como consequência, comprometeria a 

veiculação de sua mensagem, centrada na condenação do incesto por meio de uma força 

sobrenatural legítima, proveniente de Deus.  

Em termos estruturais, observa-se, então, que, se, por um lado, em “A 

colecionadora de anéis” e em “O mercador e o gênio”, a interferência do sobrenatural 

provoca um desequilíbrio na narrativa, gerando uma ameaça aos protagonistas, por 

outro, em “O segundo xeique”, “A primeira jovem, dona da casa” e “O primeiro 
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dervixe”, essa força poderosa tende a restabelecer o equilíbrio, seja protegendo a vida 

dos protagonistas, seja punindo o que é considerado um descomedimento humano, isto 

é, a força sobrenatural que promove o equilíbrio na narrativa salva o generoso e pune os 

seres humanos que atentam contra as convenções sociais do grupo, no caso, o 

paganismo e o tabu do incesto. 

Centrando-se nos aspectos composicionais do corpus das Mil e uma noites em 

estudo, nota-se que as histórias do “Primeiro dervixe” e “Segundo dervixe”, analisadas 

nesta seção, bem como a do “Terceiro dervixe”, analisada no capítulo anterior, mantêm 

o traço típico das ḫurāfāt, na medida em que continuam a apresentar elementos 

espantosos e estranhos [
c
ajīb wa ġarīb / عجيب وغريب] e a trocar narrativas pela 

permanência da vida, ainda que a exigência de sua principal, e severa, interlocutora 

desse ciclo narrativo – a primeira jovem, dona da casa – não exija uma história 

extraordinária, mas, sim, a explicação dos motivos que os levaram a bater em sua porta 

e a ter, previamente, suas cabeças raspadas e seus olhos direitos perdidos. No caso do 

primeiro dervixe, depois de ter ficado caolho devido à vingança do vizir e de ver o reino 

do seu tio também ser devastado por ele, decidiu raspar sua barba e as sobrancelhas, 

assim não seria reconhecido pelos moradores da cidade. A seguir, decidiu tornar-se um 

dervixe qālandar, passando a trajar vestimenta de mendigo e a ter uma vida errante. 

A história do “Segundo dervixe” apresenta três episódios e, como o protagonista 

da narrativa anterior, também fora um príncipe. O primeiro episódio de sua história 

narra que o protagonista recebera uma boa educação, tornando-se um homem letrado, 

versado em ciências e artes, como a jurisprudência, a caligrafia e a retórica. Devido aos 

seus respeitáveis conhecimentos, ele é convidado pelo rei da Índia para fazer-lhe uma 

visita em seu reino; porém, durante a viagem, carregado com numerosos e ricos 

presentes, o príncipe é surpreendido por salteadores de estrada, mas consegue escapar. 

Depois de muitas dificuldades pelo caminho, chega a uma cidade cujo rei era inimigo de 

seu pai. É acolhido por um alfaiate e, para se sustentar, torna-se lenhador, pois naquele 

local as ciências e as artes não tinham qualquer valor. Dedica-se a essa atividade por um 

ano até que um dia, num bosque, encontra no chão uma argola presa a um tampão de 

madeira; ao abri-lo, encontra um belo palácio. Ele desce as escadas e encontra uma 

princesa, filha do rei da Ilha de Ébano, que fora raptada na noite de núpcias por um 

c
ifrīt, e há vinte e cinco anos ele a tem mantido isolada naquele subterrâneo. O 

c
ifrīt a 

visita uma vez a cada dez dias e, para chamá-lo de modo imediato, basta tocar duas 

linhas talismânicas gravadas em uma soleira. Durante sua estada amorosa com a 
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princesa, o protagonista fica alcoolizado e, desejando libertá-la de tal situação, chuta a 

soleira a fim de chamar o 
c
ifrīt, apesar das advertências da mulher. A chegada do ser 

sobrenatural é aterrorizante, com trovoadas e relâmpagos, e o protagonista foge 

assustado, deixando para trás seu machado e suas sandálias. A princesa explica ao 
c
ifrīt 

que caiu sobre a soleira por descuido; porém, os objetos deixados pelo príncipe 

denunciam que houve ali a presença de um homem, e, diante disso, o ser sobrenatural a 

espanca e corta suas mãos antes de tirar-lhe a vida. Não suportando ouvir os gritos de 

dor durante o espancamento, o príncipe dirige-se à casa do alfaiate.  

Nesse primeiro episódio da história do segundo dervixe, o motivo do gênio 

engendra a primeira desventura do narrador-protagonista. É retomado o mítico 

sequestro de humanos por um ser sobrenatural que é aterrorizante, impiedoso e violento. 

A morte da princesa é justificada pelo 
c
ifrīt nos seguintes termos:  

Conforme nossa lei, ó humano, quando a esposa trai, ela deixa de ser 

lícita para nós, e a matamos sem hesitar. Eu havia raptado essa jovem 

quando ela tinha doze anos de idade. Não conheceu ninguém além de 

mim, que vinha dormir com ela caracterizado como persa, uma vez a 

cada dez noites. Quando me assegurei de que ela me traiu, matei-a, 

pois ela deixou de ser lícita para mim. (Livro das mil e uma noites, 

2005a, p. 149).  
 

Como se observa nessa passagem em destaque, a personagem feminina encena mais 

uma vez, na história de Šahrāzād, o tema da traição, e a figura do
 c

ifrīt que mata 

cruelmente a esposa adúltera espelha, da mesma maneira, a atitude do rei Šāhriyār; 

ademais, nesse caso em especial, explicita-se que é uma questão de lei. Nota-se também 

que a tirania e arbitrariedade do ser sobrenatural se constroem na narrativa a partir de 

sua relação com a esposa, que é sequestrada em sua noite de núpcias e, a seguir, isolada 

do convívio humano por vinte e cinco anos no palácio subterrâneo, situação bastante 

similar àquela vivenciada pela colecionadora de anéis que vive trancada em uma caixa 

de vidro junto ao 
c
ifrīt no meio do mar. Diferentemente do prólogo-moldura, em que o 

tema da traição envolve a perspectiva da perfídia feminina, a traição na história do 

“Segundo dervixe” associa-se, principalmente, à ação inexorável do destino, como será 

discutido após a análise dos elementos mágicos e sobrenaurais sob o ponto de vista do 

desenvolvimento da narrativa.  

 Estruturalmente, observa-se que, na história do “Segundo dervixe”, o rapto de 

uma princesa por um ser sobrenatural terrificante é um motivo comum em contos 
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folclóricos, remetendo aos contos-tipo AT 301
154

, “princesa raptada por um 

monstro”/“princesa resgatada de um mundo inferior”. Porém, diferentemente dos contos 

folclóricos tradicionais, em que o herói é informado pela princesa do ponto fraco do 

monstro (seu “tendão de Aquiles”) e segue escrupulosamente as prescrições da jovem 

para vencê-lo, no conto em estudo, não somente não há menção ao ponto fraco do
 c
ifrīt, 

como também o protagonista ignora completamente as advertências da princesa de não 

tocar no talismã, pois está embriagado; como resultado, ao contrário de ser resgatada, a 

heroína morre, garantindo o tema central do ciclo dos dervixes, que versa sobre as 

desventuras da vida. 

 Outro aspecto estrutural significativo é o de que, no episódio em estudo, as 

inscrições talismânicas têm como uma de suas funções na narrativa a expulsão do 

protagonista de seu idílio amoroso, função esta que se cumpre mediante o contexto da 

desobediência de uma interdição. Em “O segundo dervixe”, o motivo das inscrições 

talismâmicas parece ser uma reminiscência do motivo do retrato mágico da tradição 

narrativa indiana
155

, presente na obra Hitopadeša, pois tal recurso narrativo está 

associado à ideia de uma conexão com uma força sobrenatural que, de algum modo, 

interrompe uma relação amorosa mediante o imediato afastamento do protagonista 

Observa-se também que, em o “Segundo dervixe”, tal como em demais histórias do 

núcleo fundador das Mil e uma noites, a conexão com o ser sobrenatural se dá por meio 

de um elemento de caráter mágico que cumpre a função de estabelecer a comunicação 

com o mundo das poderosas forças invisíveis, seja por meio do ritual da queima do 

cabelo, como na história da jovem, dona da casa, ou por meio do contato com as 

inscrições talismânicas. 

 Observadas as atuações do gênio e das inscrições talismânicas no 

desenvolvimento da narrativa, é relevante, nesse momento, verificar a atuação do 

destino na história. No enredo, após o gênio começar a torturar a princesa, o 

protagonista, desempenhando o papel de anti-herói, deixa-a nas mãos de seu algoz e 

foge para a casa do alfaiate. No caminho, passa a refletir sobre suas desventuras: 

Lembrei-me da jovem, de sua beleza, de sua gentileza e atenção para 

comigo, e de como, embora ela tivesse passado vinte e cinco anos sem 

que nada lhe ocorresse, bastara que eu dormisse com ela uma única 

noite para lhe causar tudo aquilo; minha tristeza cresceu e minhas 

preocupações se ampliaram. Lembrei-me de meu pai e de meu reino, e 

de como o tempo [alzamān الزمان] fora traiçoeiro comigo, tornando-me 

                                                 
154

 Classificação de contos folclóricos segundo Antti Aarne e Stith Thompson (1964). 
155

 Cf. seção 3.8 Sonhos, astros e magia em “O terceiro dervixe”. 
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um lenhador; e depois que o tempo fora um pouquinho agradável 

comigo, voltara a tornar minha vida um desgosto. Chorei então 

copiosamente, recriminei-me e declamei: “Minha sorte [dahrī/ دهري] 

me maltrata como se eu fosse seu inimigo,/ causando-me desgostos 

sempre que topa comigo,/ e mesmo que ela seja gentil por um 

instante qualquer,/ logo em seguida me faz vislumbrar novos 

desgostos”. (Livro das mil e uma noites, 2005a, p. 146). 

    

A seguir, censura-se por suas atitudes: “Recriminei minha impertinência exagerada, 

pois, se eu não chutasse a soleira, nada teria acontecido”. 

 Observa-se, assim, que, a partir dessa passagem em destaque, há, na narrativa, a 

inserção da atuação do destino na vida humana. Ao lado da culpabilidade, nota-se que 

há na fala do protagonista a sugestão de uma significativa presença do destino em suas 

desventuras, pois ele se sente maltratado pela sorte [dahr/دهر], que insiste em causar-lhe 

desgostos. Mais uma vez, a irrupção do destino no texto das Mil e uma noites coloca o 

homem diante da fatalidade, do inexorável, porém, os limites de ação do destino e do 

livre arbítrio não são claros, tal como no episódio da “Colecionadora de anéis”, no 

prólogo-moldura. O motivo do gênio, nessa narrativa, além de engendrar maior 

dramaticidade ao texto, auxilia na construção dessa ambiguidade da atuação do destino, 

pois ao mesmo tempo em que o príncipe atribui o terrível aparecimento do ser 

sobrenatural como uma consequência de sua ação imprudente (“impertinência 

exagerada”), ele também sugere que todas as agruras pelas quais vem passando são 

decorrentes de uma “sorte” que o “maltrata”. Seria, então, possível pensar que o texto 

das Mil e uma noites reverbera uma questão que, inicialmente, ocupou os teólogos 

islâmicos durante a passagem do pensamento mítico ao especulativo?
156

 As narrativas 

mileumanoitescas mantêm um vínculo bastante significativo com os mitos, as lendas e 

as crenças, conforme se tem refletido ao longo desta análise, e o destino, como parte de 

uma força incontrolável, é parte dessas crenças. A partir do momento em que se 

questiona racionalmente os limites da atuação do destino, o pensamento especulativo 

ganha espaço nessa reflexão, algo que, efetivamente, o texto das Mil e uma noites não 

faz, mesmo porque não é um gênero em que seja pertinente tal tipo de especulação, 

porém, ele parece sugerir, na ficção, essa questão entre os limites da ação humana e da 

ação divina na condução da vida.   

  E, por último, em termos dos diálogos estabelecidos entre as Mil e uma noites e 

a tradição corânica, observa-se que, no “Segundo dervixe”, o 
c
ifrīt identifica-se como 
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 De acordo com Attie, entre os árabes, o pensamento especulativo formou-se entre os séculos VIII e IX 

e.c., portanto, mais de duzentos anos após o nascimento do islã. (2015, p.383). 
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“filho da filha de Iblīs” [ibn bint Iblīs] (Kitāb alf layla wa-layla, 1984, p.162). Um 

exame do conjunto de dados corânicos revela certa identidade entre os jinn, Iblīs e os 

šayātīn (descendentes de Iblīs). De acordo com a narrativa mítica, Iblīs, ora identificado 

como um jinn (18,50), ora como um anjo (38, 73-74), desobedecera à ordem de Deus de 

prosternar-se diante de Adão por considerar a matéria de que esse ser humano fora 

criado (barro) inferior àquela que ele próprio se originara (fogo)
157

; como consequência 

Iblīs fora expulso do Paraíso
158

. Desde então, ele se voltara contra o ser humano
159

, 

criatura privilegiada pelo seu criador, pois lhe causara sua queda e expulsão do Paraíso. 

Em razão de tal desobediência, Iblīs passara a ser identificado como šayṭān
160

 e, 

enquanto tal, ele produzira seus descendentes, os šayāṭīn (Fahd, 1971, p.176-178), seres 

voltados a provocar a corrupção do homem. No Alcorão, a equivalência entre jinn e 

šayāṭin pode ser observada, em particular, nas passagens relativas à lenda de Salomão e 

à guarda das portas do céu pelos anjos, como será demonstrado na análise de demais 

narrativas. Segundo Fahd, “essa incoerência nos dados corânicos se repercute na 

tradição que tenta, sem sucesso e, sobretudo, sem chegar a uma unanimidade, dar uma 

explicação plausível à gênese de Iblīs e a suas relações com os jinns” (ibd., p.177); para 

além dessa “incoerência” corânica, semanticamente, a palavra šayṭān é, em geral, 

associada a gênios rebeldes
161

. Nas Mil e uma noites, essa identidade entre Iblīs, os 

šayātīn e os jinn que se afigura para designar seres sobrenaturais malévolos apresenta-se 

não apenas no “Segundo dervixe”, mas, também, na história “O mercador e o gênio”, 

como já visto nesta seção, no momento em que o xeique questiona o porquê de 

mercador estar naquele oásis, “que é moradia de gênios rebeldes [maradah] e de filhos 

de demônios [’awlād al’Abālīs]” (Kitāb alf layla wa-layla, 1984, p. 75, linhas 33 e 34).   

 No segundo episódio da narrativa, assim como no anterior, o motivo do gênio é 

também fundamental, pois ele é responsável por mais um advento drástico na vida do 

protagonista. Tomando a aparência de um velho persa, o 
c
ifrīt descobre por meio de 

outros lenhadores a quem pertencia o machado e as sandálias. O ser sobrenatural surge 

no quarto do príncipe fendendo o chão do cômodo, rapta-o e sai com ele pelos ares. Sem 
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 Alcorão 2,33-34; 15, 28-42; 17, 61-63; 18,50; 20, 116 e, principalmente, 38,71-85. 
158

 A atitude orgulhosa e desobediente de Iblīs remete à própria figura do Lúcifer bíblico. 
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 Observa-se que, diferentemente de Iblīs, Lúcifer se volta contra Deus. 
160

Equivalente a Satanás ou Satã da tradição judaico-cristã, cujo significado original, em hebraico, é “o 

que arma ciladas, inimigo, adversário” (Cf. Houaiss eletrônico, 1.0). 
161

 A linha de demarcação entre essas duas categorias de seres sobrenaturais, os jinn e os šayātīn, é muito 

difícil de ser estabelecida, porque há, no islã, uma sobreposição de duas demonologias de tendências e de 

níveis muito diferentes, isto é, do politeísmo pré-islâmico e do monoteísmo advindo da tradição judaico-

cristã (Fahd, 1971, p. 185-186). 



165 
 

ter a absoluta certeza de que era o príncipe-lenhador, de fato, o homem que praticou a 

traição com sua esposa, o 
c
ifrīt decide não matá-lo, mas, sim, enfeitiçá-lo. O ser 

sobrenatural leva-o até uma montanha e inicia o ritual mágico de metamorfose, que 

envolve seus componentes tradicionais, isto é, gestos, palavras e substâncias: “[...] 

tomou um pouco de terra sobre a qual murmurou invocações e fez esconjuros [wa-

c
azam/ وعزم], atirando-a então em mim e dizendo: ‘Abandone essa forma [aṣṣūra/ 

 e assuma a forma de macaco’ [...]” (Livro das mil e uma noites, 2005a, p.153). O [الصورة

macaco é acolhido em um navio e o capitão, tomado de piedade, torna-se seu protetor. 

Chegam a um porto em que o sultão local pede para checar a caligrafia de cada um dos 

passageiros. O macaco, que tudo compreendia, coloca em ação seus conhecimentos, 

escrevendo versos com sete tipos diferentes de caligrafia. Ao saber que a bela caligrafia 

era de um macaco, o sultão exige conhecê-lo imediatamente. Admirado pelo modo 

como o macaco o reverencia, come, lava as mãos, escreve versos e joga xadrez, o sultão 

chama sua filha, Sitt al-Ḥusn, para conhecê-lo. A princesa, que, na infância aprendera a 

arte da magia com uma velha, à revelia de seu pai, reconhece imediatamente que o 

animal é na verdade um ser humano e advinha que se trata do príncipe, filho do rei da 

Ilha de Ébano, que fora metamorfoseado “pelo filho da filha de Iblīs”. A seguir, a 

pedido do rei, a princesa desfaz a metamorfose com um rito que se diferencia de todos 

os demais do núcleo fundador das Mil e uma noites, conforme se verá adiante. 

 Esse segundo episódio, centrado no processo de metamorfose do protagonista, 

segue um esquema mínimo que é reiterado diversas vezes nas histórias com feitiçaria, 

como já se observou no capítulo anterior: traição – metamorfose do protagonista – 

reconhecimento de uma pessoa transformada em animal – anulação do feitiço da 

metamorfose. Apesar de apresentar esse esquema, a história inverte a lógica de todas as 

demais de modo original, pois, em primeiro lugar, nessa narrativa não é o marido, mas, 

sim, o amante, que é metamorfoseado e, depois, des-metamorfoseado; em segundo, o 

papel do marido traído é desempenhado por um vilão, pois se trata de um 
c
ifrīt que 

sequestrou a princesa no dia de núpcias e fez dela sua esposa e prisioneira; e, por 

último, é o amante quem desempenha o papel de protagonista. E, nessa condição de 

amante, o protagonista representa, sobretudo, o papel de anti-herói, pois causa a morte 

da amada em lugar de preservar-lhe a vida, conservando o paradigma dos narradores-

tipo desse ciclo de histórias: três dervixes da ordem qālandar que narram desventuras 

amorosas ocorridas em um lugar subterrâneo e que tematizam os infortúnios da vida 

ocasionados, sobretudo, pela ação do destino. Tal como nas demais histórias, o motivo 
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do feitiço-metamorfose pune a má conduta, uma das funções desse elemento mágico na 

narrativa; porém, costumeiramente, essa punição é dirigida às esposas-feiticeiras, as 

primeiras a laçar mão desse feitiço para provocar a separação do marido.  

 O terceiro e último episódio narra o combate entre a princesa Sitt al-Ḥusn e o
 

c
ifrīt – dois poderosos conhecedores da arte mágica que acabam por destruir um ao 

outro –, como também encena o acidente que deixa o segundo dervixe cego do olho 

direito. A cena da luta é precedida por um ritual de magia talismânica feito pela 

princesa: ela utiliza uma faca de ferro com um nome gravado em hebraico e traça um 

círculo perfeito no centro do palácio, escrevendo no seu interior uma palavra com a 

caligrafia kūfī, uma das mais antigas do mundo árabe
162

, e demais inscrições 

talismânicas [qalfaṭiyyriyyāt/ قلفطيتيريات]
163

; a seguir, faz esconjuros [
c
azamat/ عزمت] e 

adjurações [aqsamat/ اقسمت]. Com esse ritual, a narrativa sugere que a princesa dará 

início à anulação do feitiço da metamorfose feito pelo 
c
ifrīt, porém, fugindo às 

expectativas, o texto encena a repentina chegada desse gênio, de modo que, mais uma 

vez, o motivo das inscrições talismânicas é inserido como um mecanismo de conexão 

com um ser sobrenatural, conforme se observa no trecho seguinte à descrição do ritual: 

“Logo vimos o mundo ser coberto de sombras e a atmosfera tingir-se de negro [...] 

Estávamos nessa situação quando vislumbramos o
 c
ifrīt, já pousado no solo em forma de 

leão” (Livro das mil e uma noites, 2005a, p.158-159).    

Porém, nesse último episódio do “Segundo dervixe”, o fato de o motivo das 

inscrições talismânicas ser inserido no interior de um ritual mágico faz com que ele 

adquira funções mais complexas, indo além da função de chamar o ser sobrenatural ou 

de expulsar o protagonista de um idílio amoroso. Esse motivo associado a um ritual 

mágico adquire, primeiramente, a função de convocar o
 c

ifrīt para uma luta, como se 

nota do diálogo que ele estabelece com a princesa: “‘Você atraiçoou a mim e ao 

juramento! Não tínhamos combinado que um nunca desafiaria o outro, sua traidora?’. 

Ela lhe disse: ‘E por acaso eu juraria alguma coisa para você, seu maldito?’” (ibd., 

p.159). 
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 Cf. Livro das mil e uma noites, 2005a, p. 159, nota 113. 
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 Conforme observa Dozy (1881, p.397, vol. 2), qalfaṭiyyriyyāt/ قلفطيتيريات é uma alteração de 

fulaqtiyyriyyāt/ فلقطيتيريات, um empréstimo da palavra grega philaktêria/ φυλακτήρια, filactério (inscrições 

que visam à proteção), lugar de guarda, talismã. Nota-se que, em árabe, as letras “f” e “q” diferenciam-se 

apenas por um ponto, o que explicaria a alteração da palavra causada pela inversão de uma letra pela 

outra. Esse empréstimo é um dos testemunhos da entrada do conhecimento de magia grega para o mundo 

árabe-islâmico, ocorrida por meio da produção de diversas traduções durante os primeiros séculos do 

advento do islã. Cf. capítulo 1 deste trabalho. 
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 Nota-se, também, que o motivo das transcrições talimânicas na história do 

“Segundo dervixe” cumpre a função de creditar à princesa um amplo poder mágico. Isto 

porque os talismãs, conforme já se mencionou no primeiro capítulo, são objetos 

mágicos produzidos por aquele que é capaz de decifrar as forças invisíveis para, a 

seguir, cifrá-las com letras (ou números) em um dado suporte, permitindo a conexão 

com tais forças e sua manipulação para atingir um determinado objetivo, que, no caso, 

remete ao desafio contra o 
c
ifrīt, já que a princesa pretende anular um feitiço feito por 

ele. Observando o sentido de tais inscrições talismânicas no contexto cultural do mundo 

islâmico medieval, sabe-se que os talismãs eram descritos como uma arte que exigia, ao 

menos, conhecimentos de astronomia e astrologia. Por essa perspectiva, essa arte foi, no 

século XI, considerada uma ciência por Ibn-Sīnā, a qual, segundo ele, buscava mesclar 

as potências celestes às potências de certos corpos terrestres para produzir coisas 

espantosas no mundo terrestre; por outro lado, esse conhecimento complexo foi 

considerado uma arte “lesiva aos dogmas da fé” para o historiador Ibn-Ḫaldūn, nos 

séculos XIV e XV, sendo, portanto, passível de pena de morte aquele que a ela se 

dedicava
164

. De qualquer forma, seja como ciência, seja como uma forma de 

conhecimento condenável, os talismãs eram reconhecidos na sociedade islâmica 

medieval como uma arte poderosa que demandava conhecimentos específicos e, 

portanto, não tão acessíveis. Em consonância com tais concepções, o motivo das 

inscrições talismânicas inserido num contexto ritualístico constrói, no texto, a imagem 

de uma feiticeira que detém complexos conhecimentos a propósito da arte mágica, o que 

faz dela a feiticeira mais poderosa do núcleo fundador das Mil e uma noites, pois é a 

única humana que enfrenta e mata um 
c
ifrīt, descendente de Iblīs, nesse conjunto de 

textos. 

   A batalha protagonizada pela princesa e pelo 
c
ifrīt, no último episódio do 

“Segundo xeique” envolve uma série de operações mágicas, como a transformação de 

um fio de cabelo em espada e uma sequência de metamorfoses, com o 
c
ifrīt 

transformando-se em diferentes animais que se tornam, progressivamente, presas para a 

princesa que se metamorfoseia logo após o gênio. Esse combate grandioso entre o gênio 

e a jovem princesa se inspira em uma antiga tradição narrativa, que, na classificação de 

Aarne-Thompson, é referenciada como conto AT 325, “O mágico e seu pupilo” 

(Chraïbi, 2008, p.105).  Assim, de metamorfose em metamorfose, num jogo de gato e 
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 Cf. seção “O mágico em contexto”. 
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rato, a exímia feiticeira vai obtendo êxito na luta contra o poderoso 
c
ifrīt, até que, para 

vencê-lo definitivamente, lança mão do “feitiço do fogo”. Verifica-se então que, após o 

empréstimo da batalha entre dois poderosos feiticeiros, presente nas antigas tradições 

narrativas, o copista, buscando manter a história do “Segundo dervixe” alinhada com as 

do “Primeiro dervixe” e do “Terceiro dervixe”, insere o motivo do feitiço do fogo a fim 

de gerar os infortúnios finais ao protagonista. O gênio, tomado pelas labaredas, lança 

um raio de fogo que atinge o olho direito do príncipe e o cega; a princesa, tal como o 

c
ifrīt, também vira cinzas, pois, de acordo com a narrativa, poucos que realizam esse 

feitiço conseguem sobreviver. Porém, antes de morrer, ela faz o último ritual mágico da 

narrativa, que devolve a forma humana ao protagonista: “‘Fique livre, pelos direitos do 

nome de Deus altíssimo e de seus pactos’, e borrifou água sobre mim, que me 

chacoalhei e virei de novo um ser humano normal como era antes” (Livro das mil e uma 

noites, 2005a, p. 161).  Depois de inserir um ritual de magia talismânica para encenar as 

poderosas habilidades mágicas da princesa, o que a diferencia de todas as outras 

feiticeiras humanas do núcleo fundador das Mil e uma noites, o copista retorna ao 

tradicional ritual para desfazer o feitiço da metamorfose, com uma substância elementar 

(a água), um gesto (aspersão) e a pronúncia de uma fórmula que contenha ao menos 

uma referência ao divino. 

 Com a análise da história do “Segundo dervixe”, mais complexa do que a do 

“Primeiro dervixe”, observa-se que a narrativa se compõe de três episódios para encenar 

o tema das desventuras da vida, o que, nas narrativas dos três dervixes envolve, 

igualmente, a perda da condição de príncipe, amores infelizes vivenciados num local 

subterrâneo e a perda do olho direito. Nessa história, além de as referências ao destino 

ocorrerem ao longo da narrativa, elas se pronunciam mais evidentemente em seu 

desfecho, assinalando-o como o principal agente dos infortúnios da existência humana. 

Nessa narrativa, em especial, o protagonista é associado a um fado cruel e, também à 

má sorte, conforme se explicita na própria fala do rei que o acolhera em seu palácio:  

Passávamos nossos dias na melhor vida, sempre a salvo de todas as 

calamidades engendradas pelo tempo [nawāyib azzamān /  الزمان  

 até sermos visitados pela sua negra face; sofremos então a ,[نوايب

catástrofe: perdi minha filha devido à sua pessoa e morreu meu 

serviçal; apenas eu me salvei da aniquilação. Você foi a causa disso 

tudo; desde que botamos os olhos em você, o bem se afastou de nós. 

(Livro das mil e uma noites, 2005a, p. 162; Kitāb alf layla wa-layla, p. 

188).  
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O rei acusa o príncipe de ser uma pessoa aziaga, pois, até a chegada dele, seu reino 

estava “a salvo de todas as calamidades” que são geradas pelo destino (“tempo”); nesse 

contexto, o protagonista é, portanto, a personificação da má sorte. Ao final da história, 

mais uma vez o narrador-protagonista refere-se à atuação do destino em sua vida, 

recitando versos em que repetem diversas palavras derivadas da raiz ’amar/أمر “mandar, 

ordenar”, reiterando a ideia de que “ordens” ou “decretos” divinos ocuparam sua 

existência e seu destino cruel tornou sua vida amarga. Diante de tantos infortúnios, o 

segundo dervixe, tal como o primeiro, muda sua visão de mundo e, abandonando o 

gosto pelos aspectos mundanos da vida, decide tornar-se um dervixe da ordem 

qālandar, deixando-se vagar pelo mundo.  

 Estruturalmente, na narrativa do segundo dervixe, os motivos que envolvem o 

sobrenatural e o mágico, tais como o gênio, as inscrições talismânicas e o feitiço da 

metamorfose, engendram no conjunto do texto uma sequência de vicissitudes na vida do 

protagonista (a morte de duas princesas e de um serviçal, bem como a cegueira de um 

dos olhos do príncipe), os quais, além de tematizar as desventuras da existência, comum 

às narrativas dos três dervixes, também abordam a atuação do destino de maneira mais 

clara e enfática do que na história do primeiro dervixe. A crença no destino envolve a 

concepção de que há uma força invisível, inescapável e incontrolável, de origem 

sobrenatural, que conduz a existência humana. Depreende-se, então, que o destino, 

quando se apresenta nas narrativas das Mil e uma noites, é também um elemento de 

caráter sobrenatural que se apresenta na narrativa, não se perfazendo, na grande maioria 

das vezes, como um motivo, gerador de episódios, como os demais motivos que, muitas 

vezes, vêm associados a uma narrativa mítica, mas como parte do tema. Essa força de 

origem sobrenatural, invisível e inescapável, apresenta-se no livro sagrado do 

islamismo, manifesta-se nas crenças da sociedade árabo-islâmica, está fora, no contexto 

social, e está dentro, na constituição do tecido narrativo das Mil e uma noites, como 

uma ideia, um conceito, que se integra aos temas desenvolvidos no livro, desde os mais 

específicos, como a traição (adultério, fratricídio, etc.), aos mais amplos, como as 

desventuras da vida, que se apresentam nas histórias dos três dervixes. 

Na história do “Segundo dervixe”, o motivo do gênio opera ativamente no 

enredo, de modo que, além de impulsionar a ação, ele também auxilia no 

entrelaçamento dos três episódios, os quais pertencem, em sua origem, a diferentes 

tradições narrativas, como já fora mencionado. Na história do “Primeiro dervixe”, 

contrariamente, não é um motivo de ordem sobrenatural que proporciona a ligação entre 
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os dois episódios, mas, sim, o trânsito do protagonista entre os reinos de seu pai e de seu 

tio; ademais, nessa ḫurāfa, a referência à força fulminante de origem divina, presente 

como a causa da carbonização do casal de irmãos, é o que garante o advento espantoso 

da narrativa. A última história desse ciclo de narradores-tipo, “O terceiro dervixe” não 

apresenta nenhuma força sobrenatural de origem divina que carboniza ou petrifica seres 

humanos pela sua má conduta, tampouco a figura do gênio; nela, prevalece uma 

ambiência mágica que se constitui essencialmente a partir de lugares e de objetos 

mágicos, por isso, sua análise se situa capítulo 3 deste trabalho. 

4.10 Os gênios em um texto argumentativo: “O invejoso e o invejado” 

Em “O segundo dervixe”, a narrativa “O invejoso e o invejado” é inserida como 

uma história-exemplar, fazendo parte do pequeno grupo de textos argumentativos das 

Mil e uma noites. O príncipe lança mão dessa história para demover o intento do 
c
ifrīt de 

metamorfoseá-lo em um animal, solicitando o perdão do poderoso gênio antes de iniciar 

a narrativa: “Ó 
c
ifrīt, perdoar-me seria mais condizente para você. Perdoe-me tal como o 

invejado perdoou o invejoso” (Livro das mil e uma noites, 2005a, p.149). Porém, como 

é comum no livro árabe, as histórias-exemplares, baseadas na ideia da experiência 

alheia como uma forma de aprendizado, não surtem qualquer efeito em seu ouvinte, 

consequentemente, o 
c
ifrīt, como já se sabe, transforma o protagonista em macaco. 

 “O invejoso e o invejado” é uma narrativa que se assemelha à célebre história 

do Egito faraônico “Verdade e Mentira” (AT 613), na qual o tema da inveja é 

desenvolvido a partir do tradicional paradigma de duas personagens antitéticas e 

emblemáticas que representam o bem e o mal. Na história do núcleo fundador das Mil e 

uma noites, o invejoso e o invejado são vizinhos; temendo os prejuízos que lhe 

poderiam ser causados pela inveja, o invejado muda-se para outra cidade, onde funda 

um local dedicado a orações. Sua fama de homem bom e caridoso espalha-se; o 

invejoso vai ao encontro do invejado sob o pretexto de lhe fazer um comunicado 

importante, conduz esse homem até um antiquíssimo poço, próximo ao local de orações, 

e empurra-o, pensando que assim acabaria definitivamente com a vida do invejado. Os 

gênios que habitam o poço amortecem a queda do invejado; nesse local, ele os ouve 

dizer que a filha do sultão está possuída pelo gênio Maymūn Bin Damdam e para livrá-

la dele seria necessário incensá-la com pelos de um gato preto que habitava o local de 

orações. Com tais informações, o invejado, ao sair do poço, exorcisma a filha do sultão, 

casa-se com ela; a seguir, torna-se vizir e, por fim, com a morte do sogro, torna-se 
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sultão. Certo dia, já nessa eminente posição, o invejado avista o invejoso enquanto 

percorre determinado caminho e lhe concede um magnífico presente. 

Em termos estruturais, na história “O invejoso e o invejado”, o motivo dos 

gênios engendra os episódios que asseguram o triunfo do invejado, que é amparado 

pelas forças sobrenaturais graças à sua conduta exemplar mantida ao longo da narrativa. 

Essa boa conduta do protagonista é evidenciada, sobretudo, em seu desfecho, quando o 

invejado demonstra seu caráter magnânimo ao presentear aquele que atentou contra a 

integridade de sua vida; atitude esta, aliás, que o príncipe da narrativa encaixante busca 

como argumento para convencer o 
c
ifrīt a não castigá-lo com o feitiço da metamorfose. 

O motivo dos gênios nessa pequena história-exemplar restabelece o equilíbrio na 

narrativa, que entra em desequilíbrio com a ação do antagonista de jogar o invejado no 

poço; para a retomada do equilíbrio, os gênios cumprem as funções de salvar a vida do 

protagonista e de lhe fornecer meios, ainda que indiretamente, para sua ascensão social, 

garantindo a mensagem final do texto de que os bons são recompensados. 

  Nessa história-exemplar do núcleo fundador das Mil e uma noites, pertencente 

a uma antiga tradição narrativa, as diferentes ações dos gênios, tal como nas outras 

narrativas do livro, estão em permanente diálogo com o universo de crenças do mundo 

árabo-islâmico, conforme se verá a seguir. 

 Primeiramente, como já foi mencionado neste capítulo, em tal universo cultural, 

admite-se que a intervenção dos gênios na vida dos homens pode tanto colocar em risco 

sua existência, o que vem se evidenciando nas diversas histórias até agora analisadas, 

quanto preservar a vida humana, situação esta da narrativa em estudo que raramente 

aparece no núcleo fundador das Mil e uma noites.  

Em segundo lugar, há a referência ao habitat dos gênios, costumeiramente 

recôndito, como o poço que, segundo a narrativa, é antiquíssimo, afigurando-se como 

mais um traço característico da morada desses seres sobrenaturais. Em terceiro, 

observa-se que os gênios desse texto são caracterizados como muçulmanos, conforme se 

evidencia na fala de um deles: “Este é o homem invejado que fugiu daquele que o 

invejava, vindo morar em nossa cidade, aqui construiu este monastério e nos tem 

entretido com suas litanias e recitações” (Livro das mil e uma noites, 2005a, p.151). 

Diferentemente dos que se definem como tementes a Deus, os gênios dessa narrativa 

vão além ao afirmarem que se entretêm com as “litanias e recitações” do monastério, 

evidenciando que são convertidos ao islamismo. De acordo com a Tradição, a conversão 

dos jinn ocorreu na época de Muḥammad, quando, entre Meca e Aṭṭāif, um pequeno 
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grupo deles parou, durante a madrugada, para ouvir sua recitação do Alcorão (46, 29-

32; 72, 1-2). Na narrativa em estudo, os gênios convertidos, diferentemente dos 

rebeldes, promovem o bem aos seres humanos, por isso, salvam o invejado e lhe 

fornecem meios para alcançar maiores bem-aventuranças.  

Em quarto lugar, há as referências à possessão de uma jovem por um gênio 

apaixonado e ao conhecimento dos gênios da arte mágica, que, no caso, é o meio pelo 

qual se opera a expulsão do ser demoníaco. De acordo com as crenças árabo-islâmicas, 

para possuir um ser humano, os gênios podem raptá-los ou infiltrarem-se em seus 

corpos; sobre esta última forma de possessão, há relatos de que o próprio Muḥammad 

teria livrado seres humanos de gênios com o toque de suas mãos no corpo da vítima 

(Fahd, 1971, p.191). Na narrativa em estudo, é a interferência da magia que promove a 

libertação da jovem; os gênios, conhecedores dessa arte, indicam o ritual: incensar a 

jovem com sete fios extraídos de um pequeno círculo branco localizado no final da 

cauda de um gato preto que o invejado tem no monastério. Mais uma vez, nas Mil e uma 

noites, o meio de comunicação com esses seres sobrenaturais se faz por meio da queima 

de pelos, que, nesse caso específico, promove seu permanente afastamento.  

Por último, observa-se que esses gênios têm amplo conhecimento do que ocorre 

com todas as personagens da história, inclusive, a informação de que, no dia seguinte à 

queda do invejado no poço, o sultão iria visitá-lo em seu monastério para curar sua 

filha. Embora o texto não faça qualquer menção a tal capacidade de adivinhação, há no 

contexto a presença do conhecimento mágico, o que poderia sugerir que os gênios 

também detêm conhecimento do futuro, ou seja, são versados na arte de adivinhar o que 

está oculto [alkahāna]. Considerando as referências míticas, observa-se que o Alcorão 

nega esse poder dos jinn de descobrir os segredos do destino e de ter conhecimento do 

futuro e do mundo invisível; porém, antes do advento do islamismo, a adivinhação era 

considerada como uma das funções primordiais desses seres sobrenaturais que cumprem 

o papel de mediadores entre o mundo invisível e a humanidade. Na tradição corânica, a 

negação do poder de adivinhação dos jinn se apresenta no relato da morte de Salomão, 

rei que morreu de pé, apoiado sobre o seu báculo: os jinn, sem perceber a morte de 

quem os submetia, continuaram a servi-lo com humildade, expressando, assim, seu 

desconhecimento acerca do invisível e do destino; após um ano, os cupins corroeram o 

báculo de Salomão e ele caiu por terra, desse modo, “tornou-se evidente para os jinns 

que, se soubessem do Invisível [alġayb], não haveriam permanecido no aviltante 
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castigo” (Alcorão, 34,12)
165

. Embora as Mil e uma noites estejam em diálogo 

permanente com o texto corânico e com a Tradição, a narrativa em estudo não nega 

(mas também não afirma) essa capacidade de adivinhação dos gênios, optando pela 

ambiguidade; por outro lado, todas as demais características dos gênios aqui citadas 

(habitat, crença, relações com os homens e com a magia) são muito claras, garantindo, 

assim, a verossimilhança, a adesão junto ao seu público ouvinte e, como consequência, 

o ensinamento moral de que os invejosos, representantes do mal, não prosperam, ao 

passo que os homens bons, generosos, desprovidos de inveja, são protegidos, cumulados 

de dádivas.  

Diferentemente das histórias engendradas pelo “espantoso e estranho” [
c
ajīb wa 

ġarīb / عجيب وغريب], que divertem os gênios e, assim, garantem seus favores, a história 

que o príncipe narra ao 
c
ifrīt é centrada em boas condutas humanas e tal recurso 

argumentativo não convence o ser demoníaco, ou seja, a história-exemplar, 

fundamentada na experiência alheia, não é aceita como moeda de troca e, por isso, o 

protagonista não obtém o perdão de seu ouvinte sobrenatural. Apesar de compor o 

núcleo fundador das Mil e uma noites, ela está ausente no ramo egípcio do livro; talvez 

isso se deva, conforme observa Jarouche, à sua “(aparente) ineficácia” (Livro das mil e 

uma noites, 2005a, p. 152, nota 107). 

4.11 Os gênios e a sabedoria de Salomão 

  A relação entre os jinn e Salomão é especialmente evidenciada no início do 

núcleo fundador das Mil e uma noites com “O pescador e o gênio”, que inicia o segundo 

ciclo de histórias, situando-se logo após o ciclo de “O mercador e o gênio”.  

“O pescador e o gênio” conta a história de um pescador muito pobre que, em sua 

jornada de trabalho, sempre lança sua rede ao mar somente quatro vezes. Certo dia, 

depois de lançá-la três vezes sem obter nada além de coisas inúteis, de recitar versos 

queixando-se de sua sorte e de invocar o nome de Deus, ele a lança pela última vez e 

encontra em sua rede um vaso de cobre, muito pesado, com a boca lacrada com 

chumbo. O pescador força o lacre de chumbo, abre o vaso com dificuldade e, depois de 

algum tempo, começa a emanar desse objeto uma enorme quantidade de fumaça. Trata-

se de um 
c
ifrīt que, tal como o gênio do prólogo moldura e da primeira história narrada 

por Šahrāzād, “O mercador e o gênio”, tem uma entrada monumental na narrativa: 
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 Trad. H. N. 
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[...] depois de algum tempo começou a emanar do vaso uma enorme 

fumaceira, que se ergueu e espalhou sobre a face da Terra, 

avolumando-se até cobrir o mar e elevando-se até os cumes do céu, 

impedindo a vista de ver a luz. Passados mais alguns momentos, a 

fumaceira ficou inteiramente fora do vaso; reuniu-se, integrou-se, 

sacudiu-se e virou um ifrīt cujos pés estavam na terra e a cabeça nas 

nuvens; sua cabeça assemelhava a um poço, seus caninos, a ganchos, 

sua boca, a uma caverna, seus dentes, a pedras, suas narinas, a 

cornetas, suas orelhas, a escudos, seu pescoço, a um beco, seus olhos, 

a faróis – para resumir, o bicho era feio de doer, medonho a não mais 

poder, e chega de conversa (Livro das mil e uma noites, 2005a, p.74). 

 

O gênio declara que irá matar o pescador e que a ele cabe apenas a escolha da maneira 

como pretende morrer. O pescador questiona qual é o delito que cometera para merecer 

a morte, já que o libertara do vaso, e diante de tal pergunta, o 
c
ifrīt lhe explica que 

pertence “à raça dos gênios renegados e revoltosos”, nessa condição, havia se rebelado 

contra Salomão, que o encerrou no vaso de cobre, selou-o [ḫatam /ختم ] com o nome de 

Deus e ordenou que alguns gênios o lançassem no meio do mar, onde permaneceu, até 

aquele momento, por dezoito séculos. Durante os primeiros duzentos anos de seu 

cativeiro, ele prometeu enriquecer quem o resgatasse; a seguir, nos próximos duzentos 

anos ele prometeu que seu libertador teria todos os tesouros do mundo; quando estava já 

há quinhentos anos preso, prometeu que o faria sultão e tornaria seu servo, satisfazendo-

lhe três desejos por dia; por fim, como ninguém o resgatara depois desse longo período, 

encolerizou-se e decidiu matar aquele que o tirasse dali, deixando-o apenas escolher o 

modo como seria morto. Para se salvar, o pescador lança mão de um ardil: ele finge não 

acreditar que um gênio tão grande pudesse, realmente, caber inteiro num vaso que 

sequer podia abrigar suas mãos e pés. Com o orgulho ferido, o
 c
ifrīt vira fumaça e entra 

no vaso para provar sua capacidade; o pescador recolhe o lacre de chumbo com o selo e 

tapa a boca do vaso, declarando que o lançaria de volta ao mar e que ali construiria uma 

casa a fim de alertar todos os pescadores que naquele lugar vivia um 
c
ifrīt que iria matar 

qualquer um que o resgatasse, dando ao seu resgatador apenas o direito de escolher a 

maneira pela qual ia morrer. O gênio suplica sua liberdade ao pescador, fazendo-lhe 

diversas promessas, mas o protagonista responde-lhe negativamente por meio de três 

histórias-exemplares. Por fim, o pescador cede às suas súplicas e o liberta. O gênio 

mantém sua palavra e leva-o até o lago em que vivem peixes de quatro cores diferentes; 

depois de o pescador recolher um peixe de cada cor
166

, ordena que ele os leve até o 
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  As cores dos peixes (azul, amarelo, branco e vermelho) representam, como já foi visto no capítulo 2, 

as quatro religiões (cristãos, judeus, muçulmanos e zoroastristas, respectivamente) dos habitantes das 

Ilhas Negras, que foram enfeitiçados pela esposa do jovem rei local.   
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sultão, que pagaria bem pelos peixes, deixando-o rico. A seguir, o 
c
ifrīt desaparece no 

interior do solo depois de fendê-lo com a batida de seu pé. O pescador leva os peixes ao 

palácio e, mediante acontecimentos espantosos e estranhos em torno deles, o sultão 

decide investigá-los. A partir de então, inicia-se a história encaixada do “Rei das Ilhas 

Negras e sua esposa”, analisada no capítulo três deste trabalho. Depois de salvar a vida 

do rei das Ilhas Negras, o sultão retorna ao seu reino levando-o consigo, toma o 

pescador como membro de sua família real, casando-se com uma de suas filhas, e torna-

o um dos homens mais ricos do seu tempo. 

 Depois do prólogo moldura e da primeira história narrada por Šahrāzād, “O 

pescador e o gênio”, iniciada na 8ª noite, é a última história do núcleo fundador do livro 

que descreve de maneira monumental a entrada do gênio na narrativa. Tal como o 
c
ifrīt 

que carrega o baú de vidro com a jovem dentro e como o gênio que aparece diante do 

mercador com a espada desembainhada, o 
c
ifrīt que sai do vaso de cobre é gigantesco e 

hostil aos humanos. Sua descrição, centrada em aspectos visuais, parece remeter à 

concepção primeva a propósito desses seres, advinda do período pré-islâmico, de que o 

serpentear da areia, nas dunas do deserto, correspondia às poderosas e temíveis forças 

invisíveis, sobrenaturais.  

A descrição detalhada, que sugere o imenso e ameaçador poder do ser 

sobrenatural, prepara a entrada do gênio na cena e, sobretudo, insinua que sua presença 

irá gerar dano ao protagonista. Estruturalmente, ao apresentar-se diante do pescador, o 

c
ifrīt desencadeia, então, o desequilíbrio na narrativa, pois ele afirma que é um ser 

rebelde, preso por Salomão em um vaso de cobre há “1800 e poucos anos”
167

, e que 

pretende retribuir a liberdade que o pescador lhe concedera matando-o; ironicamente, o 

único desejo do pobre homem a ser atendido pelo gênio é o modo como ele irá perecer: 

“É absolutamente imperioso que eu o mate; pode escolher a maneira.” (Livro das mil e 

uma noites, 2005a, p. 76). Provocando tal situação de desequilíbrio na narrativa, o 

motivo do gênio gera, tal como em “O mercador e o gênio”, o tema a injustiça arbitrária 

dos poderosos desse mundo e, da mesma forma que a primeira história narrada por 

Šahrāzād, a figura desse malfeitor sobrenatural também remete à imagem do tirânico 

Šāhriyār, pois, tal como ele, é alguém que, munido de amplos poderes, reclama a morte 

de uma pessoa inocente. Observa-se também que tal relação especular com rei arbitrário 
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 Salomão teria morrido por volta de 930 a.e.c., o que levaria a pensar que a história do pescador e do 

gênio teria se passado, aproximadamente, na segunda metade do século IX e.c., durante o período do 

califado abássida. 



176 
 

do prólogo-moldura, reiterada nas primeiras histórias da coletânea por meio de gênios 

rebeldes, contribui para a coerência interna da obra. 

O ardil utilizado pelo pescador – de fingir incredulidade em relação ao fato de 

um gênio tão grande caber em um recipiente tão pequeno – é um motivo frequente nas 

narrativas do folclore que se denomina “imperícia fingida” (Chraïbi, 2008, p. 101), tal 

como se pode observar no célebre conto “Hansel e Gretel” (AT 327A), dos irmãos 

Grimm, e no epílogo da coletânea indiana de Contos do vampiro. Na narrativa em 

estudo, o motivo da “imperícia fingida” é desenvolvido num contexto em que a 

personagem do pescador evoca, implicitamente, o mito da origem dos homens e de sua 

relação com os jinn, conforme sugere a fala do protagonista: “Esse aí é um gênio e eu 

sou um ser humano. Deus me deu inteligência [
c
aqlan/ عقالً   ] e me preferiu a ele. Com 

minha inteligência [bi
c
aqlī/ بعقلي], eu planejarei algo contra ele, do mesmo modo que ele 

planejou contra mim com sua demonice” (Livro das mil e uma noites, 2005a, p.76; 

Kitāb alf layla wa-layla, 1984, p.91). A fala do pescador dialoga com a narrativa 

corânica de que Deus manifestou sua preferência aos homens quando ordenou que, no 

Paraíso, todas as criaturas por ele criadas se prostrassem diante de Adão; baseando-se 

nessa crença da preferência divina, o protagonista se propõe a enfrentar seu poderoso e 

sobrenatural adversário com o mais humano dos recursos: a inteligência, a mente, a 

razão, al
c
aql. Observa-se, assim, que, ao contrário do que ocorre na história do segundo 

dervixe – na qual a arte mágica, aprendida pelos homens na Babilônia com os dois anjos 

caídos, é o recurso principal para a princesa combater o gênio –, na história do pescador, 

o instrumento precípuo para vencer o malfeitor sobrenatural é a palavra desprovida da 

conexão com o sobrenatural. O motivo da “imperícia fingida”, inserido num contexto 

que evoca o mito da criação do homem, valoriza a figura humana, destaca a arte da 

palavra, da persuasão, numa relação especular com Šahrāzād, personagem icônica das 

Mil e uma noites que se mantém viva única e exclusivamente pelo uso da inteligência e 

pelo domínio da arte da palavra. Depreende-se, então, que, nas Mil e uma noites, uma 

lista de motivos que envolve personagens, objetos e situações mostra-se insuficiente 

para compreender o sentido mais completo do texto. Conforme se nota, a partir do 

momento em que se estabelece um diálogo desses elementos interiores à narrativa com 

o universo sócio-cultural, exterior, ao qual pertence o texto, abre-se também a 

possibilidade de melhor apreender os valores que esses mesmos motivos constroem e 

veiculam na história.  
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Restituído o equilíbrio por meio do motivo da “imperícia fingida”, o motivo do 

gênio desempenha sua última função na narrativa: promover a tradicional mudança de 

status do protagonista; assim, o gênio tem sua esfera de ação alterada, pois deixa de ser 

uma personagem que, potencialmente, provocaria dano ao protagonista, para transmitir 

a ele o elemento mágico (os peixes coloridos que são homens metamorfoseados) que irá 

acarretar seu enriquecimento. Diante da histórica dificuldade de mobilidade social, a 

ficção resolve tal impasse por meio da intervenção do sobrenatural: somente uma força 

mágica, advinda de um ser mítico, é capaz de tirar o pescador de sua situação miserável 

e de alçá-lo ao topo de sua sociedade, passando a pertencer, por meio do casamento de 

sua filha com o sultão, à família real.   

Observa-se também que, em “O pescador e o gênio”, se evidencia uma das 

sobreposições de crenças que ocorreu na Península Arábica com o nascimento do 

islamismo, já que a figura pré-islâmica do gênio evoca Salomão [Sulaymān, em árabe], 

cujas lendas advêm da tradição judaico-cristã. Essa figura lendária associada à 

sabedoria, à justiça e à riqueza entra para a tradição islâmica como um profeta que 

obteve, pela intermediação divina, o poder de se comunicar com os pássaros
168

, de 

controlar os ventos e os jinn
169

, seres sobrenaturais também identificados no Alcorão 

como šayāṭīn
170

.  Em “O pescador e o gênio”, a explicação que o 
c
ifrīt dá ao pescador a 

propósito do que lhe havia ocorrido é, essencialmente, baseada na lenda de Salomão. 

 A lenda do filho de Davi, presente no Alcorão, é explicada mais detalhadamente 

nos relatos de aṭ-Ṭabarī (1867) e de Qazwīnī (apud Fahd, 1971), nos quais, os adventos 

mágicos e sobrenaturais narrados se assemelham àqueles constantes do Testamento de 

Salomão, um apócrifo cristão datado entre os séculos I e IV e.c. Tal como no apócrifo, a 

lenda islâmica narra que os jinn/šayātīn (demônios na tradição cristã) foram submetidos 

por Salomão graças ao anel que o anjo Gabriel (Miguel no texto cristão) lhe confiou
171

, 

e, mediante a intervenção desses poderosos seres sobrenaturais, ele pôde construir seu 

templo em Jerusalém
172

. De acordo com aṭ-Ṭabarī, os gênios rebeldes, que se recusavam 
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 “E Salomão foi herdeiro de Davi. E disse: ‘O humanos! Foi-nos ensinada a linguagem dos pássaros e 

foi-nos concedido algo de todas as cousas. Por certo, este é o evidente favor” (27, 16). (H. N.) 
169

“E submetemos a Salomão o vento, cujo percurso matinal, e cujo percurso vespertino [feito pelos 

homens] era de um mês. E fizemo-lhe fluir a fonte de cobre fundido. E houve, dentre os jinns quem 

trabalhasse às suas ordens, com a permissão de seu Senhor. E a quem, dentre eles, se desviasse de Nossa 

ordem, fazíamo-lo experimentar o castigo do Fogo ardente” (34, 12). (H. N.).  
170

 Cf. passagens 2, 102; 21, 82 e 38,37.   
171

 Para maiores detalhes sobre o Testamento de Salomão, cf. Conybeare (1898). 
172

 Cada grupo de jinn manteve-se ocupado com um trabalho difícil, a fim de limitar o mal que podiam 

causar aos humanos e de reforçar o reino de Salomão. O profeta os acorrentou e lhes atribuiu diversos 

trabalhos com o ferro, o cobre e o talhe de pedras e de rochas; ordenou o corte de árvores, a construção de 
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a prestar obediência da Salomão, eram castigados por ele, sendo amarrados e cortados 

ao meio com uma pedra, como também eram lançados em sua fonte de cobre líquido, 

para, depois, serem jogados ao mar (1867, p.435), tal como ocorre à personagem do
 

c
ifrīt. A tampa mágica de chumbo, selada com “o mais poderoso nome de Deus” (Livro 

das mil e uma noites, 2005a, p.75), é também uma referência à lenda cultivada na 

sociedade islâmica, já que o selo de Salomão é proveniente de seu anel divino, 

constituído de quatro faces que traziam gravados dizeres a propósito do poder de Deus: 

sobre a primeira face, estava gravado “O império está em Deus”, sobre a segunda, “A 

excelência está em Deus”; sobre a terceira, “A autoridade suprema está em Deus”; e 

sobre a quarta “A onipotência está em Deus” (aṭ-Ṭabarī, 1867, p.59-60). Nota-se que, na 

versão islâmica da lenda, diferentemente do que registra o Testamento de Salomão 

(Conybeare, 1898, p. 16), o anel do filho de Davi não apresenta o selo do pentagrama 

gravado em pedra, símbolo que, notoriamente, é associado às artes mágicas. No lugar de 

um símbolo que remete à magia, arte que o Alcorão condena pelo fato de ter sido 

ensinada aos homens por dois anjos caídos com a finalidade de separar marido e 

mulher, a lenda de Salomão, na cultura islâmica, insere registros que confirmam o poder 

e a unicidade de Deus. 

4.12 Maktūb e a bem-aventurança: “O pescador e o gênio” 

 No núcleo fundador das Mil e uma noites, “O pescador e o gênio” é a única 

história que apresenta o motivo do gênio aprisionado em um recipiente, motivo que, na 

contemporaneidade, vem sendo explorado, sobretudo, nas mais diversas produções 

culturais europeias e norte-americanas. Nas Mil e uma noites, esse motivo proveniente 

da lenda de Salomão – único homem na terra que teve o poder de submeter e aprisionar 

os demônios/jinn/šayāṭīn graças ao anel que lhe foi concedido por um anjo – reitera a 

ideia de que todas as criaturas estão sob o domínio do Deus único, inclusive os jinn, 

provenientes do antigo universo de crenças politeístas da Arábia pré-islâmica.  

A personagem do pescador pobre, cujo sustento depende do resultado de sua 

pesca, é um motivo frequente nas Mil e uma noites (Chraïbi, 2008, p. 101); além de “O 

                                                                                                                                               
fortalezas e mandou as esposas deles fiar o algodão, tingir tapetes e cortinas. Entre eles, houve também os 

que foram encarregados da construção de templos, estátuas e grandes vasos fixos. Sobre os trabalhos dos 

jinn realizados sob o comando de Salomão, ver Alcorão 21, 82; 27, 17, 39; 34, 13; 38, 37. Observa-se, na 

lenda de Salomão a ideia corrente de que na Antiguidade toda realização insuperável a qualquer tipo de 

força humana é obra dos deuses e dos demônios. Tal concepção, no islã, herdeiro das grandes civilizações 

que se desenvolveram na região semita, é conservada, particularmente em sua demonologia. (Fahd, 1971, 

p. 184-185). 
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pescador e o gênio”, ele está inserido, também, em “As três maçãs”, no núcleo 

fundador, bem como em “
c
Abdallāh da terra e 

c
Abdallāh do mar” e em “Ḫalīfa, o 

pescador”, no ramo egípcio do livro. Na narrativa em estudo, o motivo do pescador 

exprime o costumeiro tema do destino dos homens, que, nessa narrativa, em especial, é 

abordado nos poemas recitados pelo herói, no início da história, nos três momentos em 

que lança sua rede ao mar. Após pronunciar “Não há poderio nem força senão em Deus 

altíssimo e poderoso”/ lā ḥawla wa-lā qūwwata ’illā bi-llāhi l-
c
alī l-

c
aẓīm, o 

protagonista recita: 

Ó tu que enfrentas o escuro da noite e a morte, 

refreia teu ímpeto, pois a fortuna [arrizq/ الرزق ] não depende da ação. 

Acaso não vês o mar e o pescador sempre em pé, 

À procura de fortuna [lirizqihi/   لرزقه ], as estrelas da noite em sua órbita [...]  

E ele no meio do mar, golpeado pelas ondas, 

O olhar vidrado no centro da rede? 

                        [...]      

Exalçado seja o meu Deus, que a uns dá e a outros priva; 

Uns pescam e outros comem o peixe. (Livro das mil e uma noites, 2005a, p.71; 

Kitāb alf layla wa-layla, 1984, p.87) 

 

* 

Ó tormento do destino [addahr/ الدهر], já tive a minha parte, 

Mas, se ainda não tiver tido, então perdoa; 

Saí em busca do meu sustento [rizqī/ رزقي ], 

Mas me disseram: “já morreu”. 

Minha sorte [biḥaẓī/ بحظي] nada me traz, 

E tampouco o meu trabalho. 

Quantos ignaros não se alçam às Plêiades,  

E quantos sábios vivem às escondidas. (Livro das mil e uma noites, 2005a, p.72; 

Kitāb alf layla wa-layla, 1984, p.88) 

 

* 

Eis a fortuna [arrizq/ الرزق ]: nada a impele ou prende às tuas mãos; 

nem a educação te trará sustento [rizqan /   ً  ,nem a escrita ,[ رزقا

nem a sorte [alḥaẓ /  الحظ : as fortunas [al-’arzāq/ االرزاق ] são imponderáveis, 

e por isso aceita-as, férteis ou estéreis. 

Os caprichos do destino [addahr /الدهر] rebaixam o homem educado 

E elevam o canalha que só merece a baixeza. 

[...] 

Nossas fortunas [arzāqunā/ ارزاقنا  ] já foram divididas, e nossos fados [kitābunā/ 

 [ كتابنا

São como aves que buscam comida por toda parte: 

Algumas correm mundo de Oriente a Ocidente, 

E outras ganham benesses sem dar um só passo. (Livro das mil e uma noites, 

2005a, p. 73; Kitāb alf layla wa-layla, 1984, p.88). 
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O pescador, como outras personagens do livro, evoca o destino cruel paralelamente à 

fórmula islâmica que expressa o sentimento de impotência diante de algum tipo de 

adversidade. Essa força de origem sobrenatural que orienta a vida dos homens é, nos 

versos em destaque, associada, sobretudo, à ideia de subsistência, conforme se verifica 

nas seis palavras formadas pela raiz trilítere r.z.q, cujo significado é “sustentar”, 

“satisfazer as necessidades”, “receber a graça, o favor (da providência)” (Corriente; 

Ferrando, 2005, p. 428). O termo kitābunā, derivado da raiz k.t.b., “escrever”, “destinar” 

(ibd., p.994), assim como as demais palavras, formadas pelas raízes d.h.r, “acontecer”, 

“abater sobre” (ibd., p.378), e ḥẓ, “ter sorte”, “ser afortunado” (ibd., p.246), encerram 

mais precisamente a concepção de uma força inexorável que determina a existência 

humana, isto é, remetem à ideia abstrata da predestinação, do que já está 

metaforicamente gravado no livro do destino (Alcorão, 70, 22).   

Em “O pescador e o gênio”, os lances de rede mal sucedidos significam falta de 

sustento, miséria, esterilidade da vida, que, nos versos do pescador muçulmano, são as 

mazelas de um destino que “não depende da ação”, que tem seus caprichos (“rebaixam 

o homem educado/ E elevam o canalha que só merece a baixeza”), mas que deve ser 

aceito (“e por isso aceita-as, férteis ou estéreis”), pois é determinado por Deus 

(“Exalçado seja o meu Deus, que a uns dá e a outros priva”). Assim, sem entender as 

causas do que ocorre consigo ou em seu entorno, o ser humano lança mão da ideia de 

uma força invisível, de origem sobrenatural, que rege a existência de tudo e de todos, 

força esta que, no caso, é o próprio destino.  

No texto, o pescador, mantendo-se fiel a Deus e aos seus desígnios, é agraciado 

com os peixes extraordinários dados pela mítica figura do gênio, não, sem, antes, tê-lo 

vencido mediante a consciência de sua superioridade humana frente ao espírito inferior. 

Com o desfecho da narrativa, verifica-se, então, que, ao lado do tema da injustiça dos 

poderosos desse mundo, engendrado pelo motivo do gênio, tem-se o tema do destino 

que permeia a maior parte das histórias do núcleo fundador do livro. Depreende-se, 

assim, que, mais uma vez, a figura mítica do gênio, no contexto de uma história 

islâmica das Mil e uma noites, auxilia na veiculação da ideia de que a felicidade do 

homem e o destino humano estão associados aos decretos divinos, e que Deus, em sua 

grande misericórdia, não abandona um crente.  
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4.13 A beleza e o desejo em “Os irmãos Nūr ad-Dīn e Šams ad-Dīn” 

Em “Os irmãos Nūr ad-Dīn e Šams ad-Dīn”
173

 e “Qamar az-Zamān e Budūr”, o 

motivo do gênio engendra, nas narrativas de ambas as histórias, situações similares, 

cumprindo a mesma função de unir dois belos jovens que não se conhecem e que vivem 

em cidades distantes.  

A primeira história, “Os irmãos Nūr ad-Dīn e Šams ad-Dīn”, situada na 72ª 

noite, encontra-se encaixada em “As três maçãs”, servindo como uma moeda de troca, 

pois é narrada pelo vizir Ja
c
far ao califa Hārūn Arrašīd a fim de resgatar a vida de seu 

escravo: “Vamos, conte-me, ó vizir. Já sei, se ela for efetivamente mais espantosa do 

que essas coincidências que ora sucederam, eu concederei anistia ao seu escravo” (Livro 

das mil e uma noites, 2005a, p. 212). Tal como sugere a fala do califa, o paradigma da 

história espantosa e estranha [
c
ajīb wa ġarīb / عجيب وغريب] continua a ser um imperativo 

para o resgate de uma vida. 

Ao contrário da história encaixante (“As três maçãs”), na qual um mal entendido 

causa, tragicamente, o assassinato e o esquartejamento de uma esposa inocente pelo seu 

marido, a história encaixada dos irmãos e vizires Nūr ad-Dīn e Šams ad-Dīn, uma das 

mais ricas do núcleo fundador do livro, explora com certo humor o tema do amor e da 

força dos laços familiares. O tom cômico, que se mistura em alguns momentos com o 

trágico, é explorado desde o início da trama, com uma curiosa disputa pelo dote do 

casamento dos filhos dos dois irmãos que, no momento da discussão, ainda nem haviam 

sido gerados. 

Šams ad-Dīn e seu irmão mais novo, Nūr ad-Dīn, apresentam várias 

semelhanças. Ambos são belos, têm nomes similares (“Sol da fé” e “Luz da fé”, 

respectivamente) e são vizires do rei do Egito, portanto, compartilham o mesmo cargo e 

as mesmas honrarias. Além de tais semelhanças, os dois irmãos desfrutam de um ótimo 

relacionamento, a ponto de planejar a ampliação de seus laços de consanguinidade: eles 

tomariam duas irmãs como esposas (endogamia reforçada), engravidariam suas 

mulheres na mesma noite e elas dariam à luz no mesmo dia; futuramente, eles poderiam 

reunir ambas as famílias, casando a menina, nascida de Šams ad-Dīn, com o primo, 

                                                 
173

 De acordo com Miquel (1981, p.193), essa narrativa é concebida como um todo, isto é, sem a reunião 

de diferentes histórias, como é o caso das que são contadas pelos dervixes. Sua redação definitiva teria 

ocorrido no Egito entre 1416 e.c./ 819 H. e 1417 e.c./ 830 H. Como também assinala Jarouche (2005a, 

p.25, um dos indicativos de que essa história tenha sido concluída após meados do século treze é a 

referência à destruição de Bagdá, no momento em que uma personagem alerta Nūr ad-Dīn a não ir para lá 

(“Não faça isso meu filho. O país está em ruínas”). Historicamente, a devastação da capital do califado 

abássida foi uma decorrência da invasão mongólica em 1258.  
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filho de Nūr ad-Dīn. Observa-se que esse casal que os irmãos sonham formar configura 

o casamento preferencial da sociedade árabe clássica, no qual a esposa do filho é a filha 

do tio paterno, tal como os célebres 
c
Antar e 

c
Abla (Miquel, 1981, p. 194). A paixão dos 

dois primos estaria, então, sob o signo da perfeição, pois reuniria a beleza dos pais e 

fortaleceria os laços de sangue, conservando a nobreza de sua estirpe.  

Apesar dessa harmonia, construída na narrativa a partir das semelhanças e dos 

mesmos anseios cultivados pelos irmãos, há determinadas diferenças que, no decorrer 

da trama, desencadeiam um conflito que irá separá-los para sempre. A primeira 

diferença não se relaciona com o embate causador da ruptura, mas sugere a preferência 

do contador pelo irmão mais novo, detentor de uma beleza superlativa: “os irmãos 

pareciam duas luas, ou duas graciosas gazelas, perfeitos em beleza, formosura e 

esplendor, tamanho e proporção [...] o mais novo [...] era mais belo do que o irmão mais 

velho: aliás, Deus não criara em seu tempo ninguém mais belo que ele.” (Livro das mil 

e uma noites, 2005a, p. 212-213,). A segunda diferença evocada no texto relaciona-se 

com o caráter do irmão mais velho: ao antever o nascimento das crianças, ele demonstra 

a firme pretensão de ter uma filha. Qual seria a motivação dessa escolha? 

Evidentemente o dote, que, para Šams ad-Dīn, deveria ser muito alto: três mil dinares, 

três pomares e três vilas. O anseio pela filha e o alto valor do dote revelam o caráter 

ganancioso do irmão mais velho que, na narrativa, é determinante para desencadear o 

conflito entre eles e, assim, promover o exílio do irmão mais novo. Nota-se, também, 

que a preferência pelo irmão mais novo se estabelece na narrativa, como 

tradicionalmente ocorre nas Mil e uma noites, pois, o irmão mais velho, além de menos 

belo, é mais ganancioso, e a harmonia, até ali exaltada, é quebrada por essa personagem 

que se mostra seduzida pelo dinheiro. 

Nūr ad-Dīn fica encolerizado com o valor exorbitante do dote, porque, para ele, 

o irmão deveria oferecer a filha sem exigir qualquer quantia em troca, “pois macho é 

superior à fêmea” (Livro das mil e uma noites, 2005a, p.214). Šams ad-Dīn ofende-se e 

afirma que, definitivamente, não casaria sua filha com o primo, “nem pelo seu peso em 

ouro”, e, enfim, renega o irmão: “Por Deus que você não passa de um desajuizado sem 

capacidade; pensa que nós dividimos o vizirato, mas eu só o coloquei comigo para que 

você me ajudasse e não se sentisse diminuído” (ibd., p.214). O sonho fundado na beleza 

e na unidade sofre, assim, um golpe, e tal quebra de expectativa, engendrada por uma 

situação puramente hipotética, gera, nesse momento, um efeito tragicômico na narrativa. 

Dominado pelo rancor e movido pelo desejo de separar-se para sempre de seu irmão, 
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Nūr ad-Dīn foge do Cairo e estabelece-se em Basra, no Iraque, onde se casa com a filha 

do vizir para, depois, a pedido de seu sogro, substitui-lo em seu posto.  

Na trama, se a vontade das personagens fosse senhora de seus destinos, o projeto 

inicial dos dois irmãos jamais seria realizado. Porém, sua execução independe de Nūr-

ad-Dīn e Šams ad-Dīn, e, progressivamente, e tal projeto vai se concretizando na 

narrativa por meio de desígnios que ultrapassam a esfera do desejo humano: “E, por 

uma fatalidade [bi-lqaḍā’/بالقضاء], pelo destino [almuqaddr/ المقدر] e pela ordem divina 

[al-amr almudabbar / المدبر االمر ], seu irmão Šams ad-Dīn Muḥammad consumou, no 

Egito, o casamento com uma jovem na mesma noite em que Nūr ad-Dīn consumou seu 

casamento em Basra” (Kitāb alf layla wa-layla, 1984, p. 230). E, por essa mesma força 

do destino, o filho de Nūr ad-Dīn, chamado Badr ad-Dīn Ḥasan (“Plenilúnio da fé”, 

“Belo”), nasce em Basra no mesmo dia que a filha de Šams ad-Dīn, Sitt al-Ḥusn 

(“Senhora da Beleza”), no Cairo
174

; da mesma maneira, a futura união dessas duas 

criaturas ocorrerá independentemente da vontade dos dois irmãos.  

 Vinte anos depois, Nūr ad-Dīn, prestes a morrer, chama seu filho para informar-

lhe sobre a existência de seu tio, no Cairo, escreve toda sua história em um papel e pede 

que jamais se separe desses registros; o jovem costura esse papel na parte interna de seu 

turbante. Após a morte de seu pai, Badr ad-Dīn Ḥasan fica desconsolado, permanece em 

luto durante dois meses, deixando de assumir o vizirato. O sultão, encolerizado com tal 

atitude, nomeia um novo vizir e manda confiscar todos os bens que Badr ad-Dīn Ḥasan 

herdara. O jovem, prevenido por um escravo, foge e, sem saber para onde ir, dirige-se 

ao túmulo do pai. No cemitério, ele encontra um judeu, para quem vende, por mil 

dinares, todas as mercadorias dos navios de Nūr ad-Dīn que ainda estavam no mar; o 

jovem guarda, num saco atado à sua cintura, o dinheiro e o recibo de venda. Esse recibo, 

embora devesse, logicamente, ser entregue ao comprador, permanece junto a Badr 

porque tem, na narrativa, a futura função de promover o reconhecimento do 

protagonista por Šams ad-Dīn, seu tio paterno. Depois de muito chorar na sepultura de 

seu pai, Badr ad-Dīn Ḥasan adormece, permanecendo ali até o anoitecer, momento e 

local propício para a irrupção do mágico e do sobrenatural.  

A beleza é um importante elemento constitutivo dessa narrativa, pois apresenta a 

função de desencadear benefícios às personagens ao longo da trama, como ocorre no 

próprio cemitério: Badr ad-Dīn Ḥasan tem uma beleza rara, como era a de seu pai Nur 

                                                 
174

 Para a tradução dos nomes das personagens, cf. Jarouche, 2005a, notas 154 e 167. 



184 
 

ad-Dīn e como será a de seu filho 
c
Ajīb; é essa beleza que atrai a atenção de um 

c
ifrīt 

que mora no cemitério, local costumeiramente povoado por esses seres que, na 

narrativa, mostram-se crentes, e, portanto, benfeitores, como se verá adiante. Depois de 

contemplá-lo sob a luz da lua durante algum tempo, o 
c
ifrīt voa pelo espaço, depara-se 

com uma 
c
ifrīta e logo a convida para ver a beleza de Badr ad-Dīn Ḥasan: “Você 

gostaria de vir comigo, ó gênia, até o meu cemitério, a fim de ver que belo ser humano 

Deus criou?” (Livro das mil e uma noites, 2005a, p. 229, vol.1). Ao contemplar a 

fisionomia dele, a 
c
ifrīta observa que, no Cairo, há uma jovem ainda mais bela: “meus 

olhos jamais haviam deslumbrado criatura mais bela nem mais maravilhosa” (ibd., 

p.229). A jovem em questão é Sitt al-Ḥusn, que havia sido pedida em casamento pelo 

sultão do Egito; porém, seu pai, o vizir Šams ad-Dīn, arrependido há anos pelo que 

fizera ao irmão, recusou o pedido do rei, dizendo que ela já era prometida ao primo, o 

filho de seu irmão Nūr ad-Dīn, vizir do Egito que havia desaparecido há vinte anos. O 

sultão sente-se ultrajado e ordena o casamento da jovem com um corcunda, o mais vil 

de seus criados.  

Os gênios decidem, então, transportar pelos ares o adormecido Badr ad-Dīn 

Ḥasan até o Egito, para reuni-lo a Sitt al-Ḥusn, já que, para a
 c

ifrīta, “a juventude dela 

não é adequada senão para a juventude dele” e seria um “desperdício” deixá-la se casar, 

naquela noite, com um corcunda disforme (ibd., p. 229). Seguindo um paradigma das 

Mil e uma noites, no qual a beleza acentuada pela infelicidade é digna de intervenção 

celeste (Bencheikh, 1988, p.59), observa-se que o motivo do gênio é inserido na 

narrativa a fim de promover um desenlace feliz a dois jovens semelhantes, cuja beleza é, 

inclusive, evocada em seus nomes, formados pela raiz trilítere ḥ.s.n. (ser belo, bonito).  

Ao chegar ao Egito, Badr ad-Dīn Ḥasan desperta; o 
c
ifrīt insere-o em meio à 

festa de casamento, ao lado do corcunda, e dá-lhe instruções de atirar as moedas de ouro 

do seu bolso a todos que dele se aproximarem e adverte-o: “Não fique espantado, pois 

isto não está sob seu poder, mas sim sob o poder, força e vontade de Deus, a fim de que 

seu sábio decreto [ḥukmuhu/ حكمه  ] possa ser cumprido sobre as suas criaturas” (Kitāb alf 

layla wa-layla, 1984, p.242). Nota-se, então, que, a partir do desentendimento dos 

irmãos, o projeto de casamento não é conduzido pelo desejo de quaisquer personagens 

da esfera humana, mas, sim, por um desígnio que está além deles; portanto, a presença 

do destino, da força invisível orientada por Deus, perfaz-se, aqui, como um elemento de 

ordem sobrenatural que participa ativamente da narrativa, que engendra novos episódios 

e que, portanto, se constitui como um motivo.  
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A partir da encenação da festa de casamento no Egito, observa-se que, além do 

destino, motivo central da narrativa que engendra os acontecimentos decisivos, há, 

também, o motivo do casal de gênios, que cumpre a função de unir os primos que se 

desconhecem, moram em cidades distantes, mas, apesar de tudo o que os separa, estão 

predestinados a se casar.  Conforme também pôde ser observado, outro elemento que 

engendra o encontro dos jovens é a beleza que, de acordo com Miquel, “age como um 

motor de acontecimentos” (1981, p. 203), pois também é atuante em outros 

acontecimentos da história. Por essa perspectiva, a beleza é, também, um motivo que 

engendra episódios e contribui para a edificação do tema central, porém, como não é de 

natureza mágica nem sobrenatural, ela não será pormenorizada nesta análise. 

Depois de Badr ad-Dīn agradar a todos os convivas com sua beleza e 

generosidade, distribuindo moedas de ouro a todos, os gênios atuam na narrativa para 

impedir, definitivamente, a união de Sitt al-Ḥusn com o corcunda: orientam Badr ad-

Dīn a consumar o casamento com a jovem não sem, antes, dizer a ela que o corcunda 

era apenas uma brincadeira do rei e que ele era seu verdadeiro esposo. A seguir, o 
c
ifrīt 

detém o corcunda no banheiro, realizando metamorfoses em animais a fim de aterrorizá-

lo para, depois, prendê-lo de cabeça para baixo na latrina. Nesse episódio, a descrição 

das metamorfoses, o emprego das onomatopeias que simulam sons de animais e os 

diálogos entre o 
c
ifrīt e o corcunda geram a parte mais cômica de todo o texto. As 

(auto)metamorfoses do gênio, produto da arte mágica, cumprem a típica função de 

separar um casal, que, nesse caso, está também sob a direta ação divina para não se 

manter unido. O motivo dos gênios desempenha, portanto, uma função decisiva na 

narrativa, constituindo-se como um recurso supremo de que o texto lança mão no 

momento em que se esgotam os recursos de ordem natural, como é o caso do rápido 

deslocamento entre Basra e Egito, das moedas que saem inesgotavelmente dos bolsos de 

Badr, permitindo sua aproximação junto à heroína, e das metamorfoses terrificantes do 

c
ifrīt, que detêm o noivo corcunda no banheiro, impedindo-o de consumar o casamento 

com Sitt al-Ḥusn. 

Consumado o casamento entre os primos, os gênios decidem levar Badr de volta 

a Basra enquanto ele ainda dormia:  

A gênia permaneceu carregando o jovem pelos ares, com o gênio do 

lado, até que Deus louvado e altíssimo autorizou que a alvorada 

irrompesse e que os almuadens subissem aos minaretes das mesquitas 

para proclamar a unidade do Deus único, do Deus que a tudo derrota; 

foi nesse momento que os anjos celestes passaram a atirar bólidos de 

chamas contra os gênios; a gênia conseguiu passar carregando o rapaz, 



186 
 

sendo salva por Deus altíssimo, ao passo que o gênio foi queimado. 

Quis o acaso [almaqādīr/ رالمقادي ] que ela chegasse com ele até a cidade 

de Damasco, e foi ali, diante de um dos seus portões que ela o 

abandonou, voando em seguida para cuidar da sua vida. (Livro das mil 

e uma noites, 2005a, p.239). 

 

Conforme se pode observar na passagem em destaque, no momento em que os gênios 

perdem sua função na narrativa, eles são eliminados. Oberva-se, também, que o modo 

como o 
c
ifrīt é retirado da história dialoga diretamente com a narrativa mítica corânica 

(15, 16-18) que nega o poder dos gênios, creditado a eles no período islâmico, de 

conhecer o invisível, o futuro dos homens: “E, com efeito, fizemos, no céu, 

constelações, e aformoseamo-lo, para os olhadores/ E custodiamo-lo contra todo 

demônio [šayṭān rajīm/ رجيم شيطان  ] maldito/ Mas a quem tenta ouvir às ocultas, então, 

uma evidente bólide persegue-o” (H.N.). A eliminação do
 c

ifrīt por meio da ação dos 

anjos justifica-se, portanto, pelo mito corânico que limita o poder dos gênios de 

conhecer os segredos do céu, pois, diante de sua menor aproximação da abóboda 

celeste, são fulminados pelos projeteis de fogo (meteoros). Nota-se que, mais uma vez, 

a intervenção divina se manifesta no texto, pois a 
c
ifrīta, apesar de também passar pelos 

portões do céu, é poupada da morte a fim de preservar a vida do protagonista e de, 

evidentemente, garantir que o destino dele seja cumprido, já que ela chega com Badr 

nos braços até as portas de Damasco porque assim estava escrito (“quis do destino 

[almaqādīr/المقادير]”). Conforme se pode observar nesse fragmento em destaque, a visão 

de mundo árabo-islâmica, baseada na crença em uma força invisível, sobrenatural e 

determinante para os adventos da vida humana, adentra o texto, e, então, o destino 

perfaz-se como um elemento estrutural, um motivo, que, internamente, opera como um 

motor da narrativa e engendra seu elemento mais abstrato, a paixão amorosa entre dois 

primos, reforçando a ideia de um amor perfeito, pois estreita os laços familiares. 

Depreende-se, assim, que um elemento externo, pertencente ao contexto sócio-cultural, 

estrutura internamente o texto e, como consequência, reforça os mitos fundadores e os 

valores da sociedade em meio ao qual o texto é gerado. 

Além de estruturar a narrativa, o destino, tal como ocorre nas demais histórias 

das Mil e uma noites, é evocado diversas vezes pelas personagens, justificando os 

eventos espantosos que surpreendem a vida humana. Šams ad-Dīn, por exemplo, ao 

examinar os pertences deixados pelo jovem no quarto de Sitt al-Ḥusn (o recibo de venda 

que estava no saco e o papel redigido por Nūr ad-Dīn preso ao turbante), compreende 
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que, surpreendentemente, quem passara a noite com sua filha e a engravidara era seu 

sobrinho:  

Você porventura sabe quem a desvirginou, minha filha? Por Deus que 

foi seu primo, filho de seu tio paterno. Estes mil dinares são o seu 

dote. Louvado seja Deus que tudo pode! Eis aí o motivo do 

desentendimento que tive com meu irmão tornado realidade por Deus! 

Quem dera eu pudesse compreender como é que essas coincidências 

ocorreram. (ibd., p. 243). 

   

A providência divina evocada por Šams ad-Dīn justifica o acontecimento espantoso e 

atenua os desgostos da personagem em relação à sua desavença com o irmão no 

passado, já que Deus concede-lhe a graça de concretizar o projeto de união dos primos 

mesmo sem nada ter feito para isso. Nessa narrativa, diferentemente das demais, a 

figura do gênio não se manifesta diante das personagens principais da história, isto é, se 

Šams ad-Dīn ignora como o sobrinho ali estivera, o protagonista Badr ad-Dīn, da 

mesma maneira, desconhece como tudo aquilo lhe ocorrera:  

Por Deus, minha gente, que esta noite eu dormi lá para os lados do 

Egito, após ter passado o dia na cidade de Basra. E eis que agora 

amanheço em Damasco [...] Se eu dormi e sonhei que fui ao Cairo, e 

que fizeram a noiva desfilar na minha frente e na frente do corcunda? 

Por Deus, meu irmão, que não foi um sonho! Onde está a bolsa cheia 

de ouro? Onde estão as minhas roupas? Onde está meu turbante, meu 

manto e minha espada? (ibd., p. 240) 

 

Como não há no texto qualquer referência sobre a forma como o 
c
ifrīt se manifesta 

diante de Badr no momento de instrui-lo a jogar as moedas aos convivas e a consumar o 

casamento com Sitt al-Ḥusn, supõe-se que esse ser sobrenatural tenha adquirido a forma 

humana, o que justificaria todo o embaraço do protagonista na passagem em destaque, 

tendo dúvidas se sonhara ou não tudo o que vivera nas últimas vinte e quatro horas. 

Além de provocar um efeito cômico na narrativa, a manifestação velada dos gênios 

reforça no texto a concepção de que há uma força divina invisível [almaqādīr/المقادير] no 

comando das vidas humanas, tal como se sugere na fala de Šams ad-Dīn. 

O fruto dos amores dos dois primos é 
c
Ajīb (“Espantoso”), cujo nome marca a 

situação extraordinária vivenciada pelos seus pais. Até os doze anos, o garoto 
c
Ajīb 

desconhece sua verdadeira origem, acreditando ser seu pai o vizir do Egito. Nesse 

momento de passagem para a vida adulta, ele descobre que Šams ad-Dīn é, na verdade, 

o seu avô e, a partir de então, o pequeno jovem passa a questionar sua história. Como 

consequência, Šams ad-Dīn parte em busca de Badr ad-Dīn; depois de procurá-lo, sem 

sucesso, na cidade de Basra, o vizir do Egito passa por Damasco, onde, por uma série de 
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eventos de ordem natural, mas, também, auxiliado “pelos divinos desígnios” (ibd., p. 

249), toma conhecimento de seu sobrinho. Fazendo uso de seus poderes de vizir, Šams 

ad-Dīn captura Badr ad-Dīn e leva-o ao Cairo fechado em uma caixa. A fim de se 

certificar se aquele homem era de fato seu sobrinho, Šams ad-Dīn lança mão de um 

ardil: enquanto o sobrinho dorme, ele o introduz no quarto da filha, organizado 

exatamente como no dia da consumação do casamento. Muito surpreso, Badr ad-Dīn 

reconhece seu turbante, seu manto e sua espada e, a partir de então, é reconhecido por 

todos como sobrinho e genro de Šams ad-Dīn, bem como pai de
 c

Ajīb. Feita a reunião 

familiar, a história se finaliza. 

 “Os irmãos Nūr ad-Dīn e Šams ad-Dīn”, narrada na 72ª noite, portanto, já 

distanciada das primeiras histórias da coletânea, apresenta determinadas diferenças 

estruturais em relação àquelas que a antecedem. Primeiramente, observa-se uma maior 

precisão dos elementos essenciais da narrativa, a começar pelas personagens, que se 

distinguem por apresentar nomes, cujos significados constroem sentido no texto, pois 

estão diretamente associados com seus caracteres. Essas personagens estão inscritas em 

um espaço conhecido, situado no Cairo, em Basra e em Damasco, e sensível, pois é 

descrito com riqueza de detalhes, sobretudo se se considerar a viagem de Nūr ad-Dīn do 

Cairo a Basra, que descreve com precisão a geografia e os monumentos característicos 

dos locais pelos quais a personagem passa. Da mesma maneira, em relação ao tempo, as 

referências ao administrador de Damasco (“administrador-geral”) como um funcionário 

subalterno do governador do Egito (“sultão”) indicam que a história se passa em algum 

momento da vigência do Estado mameluco (1250-1517), sediado no Cairo e detentor 

das terras da Síria e do Egito
175

. Além da precisão das personagens, do espaço e do 

tempo, há também referências a uma série de costumes locais, envolvendo, entre outros, 

hábitos alimentares e determinadas tradições cultivadas durante a festa de casamento. 

Todos esses elementos que conferem precisão à narrativa produzem um efeito de 

realidade que, entretanto, não se opõe à irrupção do espantoso [
c
ajīb], pelo contrário, a 

alternância dos elementos reais e espantosos, cotidianos e incomuns, naturais e 

sobrenaturais, além de conferir uma complexidade singular à história, também promove 

a ancoragem dos fatos narrados para que a intervenção do extraordinário seja crível. 

Acrescenta-se que ao lado dessa alternância entre o real e o espantoso/maravilhoso, a 

narrativa engendra situações tragicômicas que denotam, da mesma maneira, a 
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 Cf. Jarouche, 2005a, p.260, nota 185 e Miquel, 1981, p. 286, nota 18. 
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complexidade dessa história do núcleo fundador que se diferencia estruturalmente de 

todas as demais que a antecedem. 

Após três ciclos de histórias
176

, os gênios, em “Os irmãos Nūr ad-Dīn e Šams ad-

Dīn”, não são ameaçadores, tirânicos, arbitrários ou punitivos como a maioria daqueles 

que povoam as histórias narradas nas noites anteriores, nem fazem sua aparição por 

meio de objetos mágicos, talismânicos; eles são representados como seres sobrenaturais 

crentes que estão a serviço do poder divino para que o destino humano seja cumprido. 

Tal como nas demais narrativas analisadas, esses seres sobrenaturais continuam a ser, 

estruturalmente, o recurso principal para engendrar eventos espantosos na narrativa. 

Porém, diferentemente de algumas histórias já vistas, os gênios distanciam-se da figura 

de Šahriyār, e, ao deixar de apresentar uma relação especular com o irascível e injusto 

rei traído, deixam o papel de antagonistas, cuja função é causar dano aos protagonsitas, 

para assumirem um papel auxiliar na narrativa, tal como os gênios do poço, que têm a 

função de salvar a vida do invejado. 

Nota-se também que, como consequência da mudança de função exercida pelo 

motivo dos gênios, não há um malfeitor, um antagonista (humano ou sobrenatural) que 

visa causar dano ao protagonista. Assim, o conflito entre as principais personagens da 

história se desenrola a partir do mais cotidiano dos problemas: as tumultuadas relações 

familiares, em especial, as fraternas, que, em virtude de sentimentos como o egoísmo e 

a ganância, podem ser rompidas em definitivo. Estabelecido o rompimento dos laços 

fraternais, a nova reunião familiar tem início a partir da intervenção do sobrenatural, 

com os gênios que, assumindo um papel auxiliar na narrativa, cumprem a função de 

aproximar os distantes Badr ad-Dīn a Sitt al-Ḥusn, para que um filho (união definitiva) 

seja gerado; a partir de então, toda a narrativa se desenrola, sem novas intervenções dos 

gênios, em torno do objetivo de reunir o casal de primos. O motivo dos gênios funciona, 

assim, como um recurso supremo, quando todos os recursos do tipo natural são 

esgotados. Paralelamente aos gênios, há, também, a atuação do destino, uma força 

sobrenatural de origem divina que não somente justifica a união de Badr ad-Dīn a Sitt 

al-Ḥusn, mas, também, age como um motor na narrativa, pois tudo o que ocorre com as 
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 Conforme já se mencionou neste capítulo, “O mercador e o gênio” perfaz o primeiro ciclo de histórias 

do núcleo fundador, “O pescador e o gênio”, o segundo; e “O carregador e as três jovens de Bagdá o 

terceiro”. 
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personagens é impulsionado a partir dele
177

, tal como se observou ao longo desta 

análise.   

Conforme já mencionado neste trabalho, o que está fora da história ficcional, no 

contexto social e cultural árabo-islâmico, opera internamente na narrativa. Na história 

“Os irmãos Nūr ad-Dīn e Šams ad-Dīn”, por exemplo, os jinn, seres míticos presentes 

no livro sagrado do islamismo, e o destino, conceito que se associa à ideia de uma força 

de origem divina que conduz a vida humana, são elementos presentes no universo das 

crenças que, no interior da história, tornam-se elementos que estruturam a narrativa: são 

motivos de ordem sobrenatural que geram novos episódios e contribuem, sobremaneira, 

para a edificação do tema central. Fora do universo sobrenatural, a beleza, que também 

é uma referência valorativa no contexto cultural árabe (Bencheikh, p. 1988, p.116), 

configura-se como um motivo literário que, na história, também atua, 

significativamente, no desenvolvimento da narrativa.  Assim, elementos que estão na 

base dos valores, das crenças e dos mitos da sociedade árabo-islâmica, erigem uma das 

mais belas histórias do núcleo fundador do livro, que, com uma singular complexidade, 

engendra o edificante tema do amor e da permanência dos laços familiares. 

4.14 A beleza e o desejo em “Qamar az-Zamān e Budūr” 

Último ciclo de histórias do núcleo fundador das Mil e uma noites, “Qamar az-

Zamān e Budūr” compõe-se de três partes. O motivo dos gênios está presente somente 

na primeira e, como já foi mencionado no início da seção anterior, ele engendra nessa 

narrativa uma situação muito semelhante à de “Os irmãos Nūr ad-Dīn e Šams ad-Dīn”: 

aproximar dois jovens que se desconhecem e, assim, despertar o amor entre eles.  

Qamar az-Zamān, filho de um rei poderoso de uma terra distante, contando com 

mais de vinte anos, permanece firme em seu propósito de não se casar, porque, para ele, 

as mulheres causam a ruína dos homens. Esse comportamento do protagonista gera uma 

série de desentendimentos com o rei, até que, certo dia, seu desacato ao pai o leva à 

prisão em uma das torres do palácio. A princesa Budūr, por sua vez, é filha do rei da 

China e também se recusa a casar, pois não quer ser submetida a nenhum homem. Da 

mesma maneira, ela desacata o pai durante uma discussão a propósito do matrimônio e 

acaba presa em um dos aposentos do palácio.  
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 Diferentemente do que é proposto neste trabalho, Élisseeff considera que, na história do “Segundo 

dervixe”, o destino é um motivo e, na história, de “Os irmãos Nūr ad-Dīn e Šams ad-Dīn” o autor não 

situa esse elemento nem como tema nem como motivo (1949, p.111). 
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Esses dois jovens se distinguem por uma beleza semelhante e sem igual. 

Enquanto estão presos, despertam a atenção de dois gênios: a 
c
ifrīta Maymūna 

(“Afortunada”), que se apaixona pela beleza de Qamar az-Zamān, e o 
c
ifrīt Danhaš, que 

se surpreende com a beleza de Budūr. Durante um voo noturno pelos céus, Maymūna e 

Danhaš se encontram e iniciam uma disputa pela beleza de cada um dos jovens. Para 

acabar com a discussão, Danhaš vai até o aposento de Budūr e a leva pelos ares, 

enquanto ela se encontra dormente, ao distante reino de Qamar az-Zamān. Quando os 

jovens são colocados lado a lado, o desacordo entre os dois gênios continua; decidem 

tomar por árbitro o gênio Qušquš, que propõe uma prova: alternadamente os jovens 

deveriam ser acordados, e aquele que, ao visualizar o companheiro dormindo, se 

mostrasse mais apaixonado seria considerado o menos belo. Para acordá-los de forma 

alternada, a
 c
ifrīta se transforma em pulga para picar Qamar az-Zamān; ao despertar, ele 

observa Budūr e imagina que a presença daquela jovem ao seu lado seja uma artimanha 

de seu pai; apaixona-se imediatamente por ela e volta a dormir. A seguir, o 
c
ifrīt faz o 

mesmo com a jovem, que, ao acordar, tem a mesma reação de Qamar az-Zamān. Como 

ela se mostra mais apaixonada, Maymūna triunfa e os gênios levam a jovem de volta 

para a China. Depois disso, cada um dos gênios segue para um caminho diferente e, 

assim, eles desaparecem da narrativa, pois, a partir de então, perdem sua funcionalidade. 

Tal como na história anteriormente analisada, há, também, aqui o diálogo com 

os versículos corânicos 16 a 18 da sura 15, porém, de forma inversa: se, em “Os irmãos 

Nūr ad-Dīn e Šams ad-Dīn”, o motivo do gênio se encerra com o lançamento dos 

bólidos pelos guardiões dos portões celestes, em “Qamar az-Zamān e Budūr”, essa 

narrativa corânica é evocada na introdução de tal motivo na história, com a saída de 

Maymūna de um poço, situado na mesma torre antiga em que o protagonista está preso, 

a fim de, durante a noite, “alçar-se ao céu para ouvir às ocultas o que lhe era vedado” 

(Livro das mil e uma noites, 2005a, p.170). É durante esse movimento que dialoga com 

a narrativa corânica que Maymūna se depara com Qamar domindo e se surpreende com 

sua beleza. 

Nessa história, tal como na anterior, os gênios também se mantêm ocultos diante 

dos protagonistas, pois, por meio da metamorfose em pulga, sua presença é 

imperceptível. A experiência dos dois jovens torna-se, portanto, inexplicável para eles, 

e, por isso, são tomados como loucos pelos seus pais. A partir de então, Qamar e Budūr, 

únicos testemunhos do advento espantoso que os uniu, preferem entregar-se à morte e à 
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prisão a duvidar de sua experiência amorosa, pois seu destino é deveras espantoso para 

que eles se interroguem sobre o ocorrido. 

 Estruturalmente, o motivo dos gênios engendra na narrativa o que, por meios 

naturais, é impossível de ocorrer: provocar a união de dois belos jovens, e, 

consequentemente, de duas famílias, que se desconhecem e que pertencem a lugares 

separados por milhares de quilômetros em, apenas, algumas horas da madrugada; e tudo 

isso, na narrativa, é justificável porque “foi preparado pelo incognoscível”, pelo 

“destino [almuqādīr/ قاديرالم ]” (Livro das mil e uma noites, 2005b, p.170). 

Diferentemente da história anterior, em que o destino é um motor da narrativa, sendo 

evocado pelos gênios e pelo narrador Ja
c
far/Šahrāzād reiteradas vezes, nesta história, 

esse conceito não opera como um motivo, pois é inserido pontualmente na narrativa 

apenas como uma justificativa para o amor espantoso entre Qamar e Budūr, sendo parte 

integrante do tema da história. O desenvolvimento seguinte da história de amor desse 

casal ocorre sem a intervenção dos gênios ou de uma ordem divina, por isso, não será 

analisado nesta seção. 

Na última história do núcleo fundador das Mil e uma noites em que os gênios 

participam de modo significativo na narrativa, operando como motivos que engendram 

novos episódios e que contribuem para a expressão do tema central, esses seres 

sobrenaturais desempenham, tal como na célebre história de “Os irmãos Šams ad-Dīn e 

Nūr ad-Dīn”, a função de promover o encontro e a paixão do casal de protagonistas, o 

que, por um lado, contraria os desígnios de Qamar az-Zamān e Budūr a propósito do 

casamento, e, por outro, reafirma a importância dessa instituição que, nesse contexto 

cultural, garante não apenas a continuidade de uma linhagem, mas, também, a 

ampliação dos poderes políticos. 

4.15 O auxílio dos gênios em Jullanār  

Em “Jullanār, a marítima, e seu filho Badr” a intervenção dos gênios na narrativa 

é a menos significativa em relação a todas as demais histórias do núcleo fundador do 

livro, não se constituindo como um motivo gerador de novos episódios. Os gênios 

cumprem a função de auxiliar as personagens, sejam elas protagonistas ou antagonistas, 

sem chegar a se constituir como um motivo literário, já que não contribuem 

significativamente para o andamento da ação nem para a edificação do tema central da 

história.  
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A primeira inserção dos gênios na narrativa ocorre nos momentos finais da 

segunda parte da história, no momento em que uma velha feiticeira, mãe da rainha 

zoroastriana Lāb (antagonista), chama um 
c
ifrīt do tamanho de uma montanha, por meio 

de um grande assobio, para levá-las de volta, juntamente com o rei Badr, ao palácio da 

Cidade dos Feiticeiros. Da mesma maneira, é por meio de um forte assobio que um 
c
ifrīt 

de quatro asas é chamado pelo xeique-feiticeiro Abū 
c
Abdillāh para que esse ser 

sobrenatural conduza uma informante até o reino marítimo de Jullanār, a fim de avisar a 

essa rainha de que seu filho havia sido aprisionado por Lāb. Após essas inserções, os 

gênios são novamente evocados na narrativa no momento em que Jullanār, sua mãe 

Farāša e seu irmão Sāyḥ os convoca para auxiliá-los na matança de todos os moradores 

da Cidade dos Feiticeiros. A presença desses seres sobrenaturais, entretanto, não é 

particularizada na narrativa, pois Šahrāzād se limita a uni-los aos protagonistas nesta 

ação: “Em seguida, voaram pelos ares e sumiram, pousando por fim na Cidade dos 

Feiticeiros, onde invadiram o palácio real e mataram, num piscar de olhos, todos 

quantos nele se encontravam, bem como os moradores da cidade” (Livro das mil e uma 

noites, 2005b, p. 161).  

Conforme se observa nessa síntese, os gênios não são os operadores da 

modificação da situação precedente, isto é, eles não são os motores da narrativa que 

rompem o equilíbrio ou o desequilíbrio estabelecido, engendrando, a partir de então, 

novos episódios, como ocorre nas demais histórias analisadas. Em “Jullanār, a marítima, 

e seu filho Badr”, os gênios somente cumprem funções que, para o contexto sócio-

cultural da época de elaboração do texto, eram impossíveis de se realizar por meios 

naturais: transportar rapidamente humanos entre duas localidades muito distantes uma 

da outra e exterminar toda a população de uma cidade em um “piscar de olhos”. 

Diferentemente de todas as histórias do núcleo fundador das Mil e uma noites, os 

gênios, em “Jullanār, a marítima, e seu filho Badr”, não agem por si mesmos ou pelos 

desígnios divinos, eles estão sob o controle de feiticeiros crentes, como Jullanār e o 

xeique Abū 
c
Abdillāh, e de feiticeiros incrédulos, isto é, de zoroastrianos, como a rainha  

Lāb e sua mãe. Subservientes aos poderosos feiticeiros, eles aparecem sob o comando 

de um simples assobio, eliminando, na narrativa, a intermediação de elementos mágicos 

rituais, como a queima de cabelos ou o toque em objetos talismânicos. Observa-se, 

assim, que, nessa narrativa, oriunda da obra Alḥikāyāt al
c
ajība wa-alaḫbār alġarība 

[Histórias espantosas e crônicas insólitas], do século XII, os gênios, embora pertençam 

ao universo  mítico, encerram-se, sobretudo, no mundo mágico, porque se desvinculam 
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das narrativas corânicas, a mais significativa fonte de seu mito no mundo árabo-

islâmico, já que não inspiram terror nos homens, não estabelecem relações amorosas 

com os seres humanos, não voam próximos às portas do céu, não são rebeldes nem 

crentes; os gênios são, aqui, essencialmente, forças do mundo sobrenatural, espíritos, a 

serviço de feiticeiros. Nessa condição, auxiliam a protagonista da história, a feiticeira 

muçulmana Jullanār, a vencer a antagonista, a feiticeira zoroastriana Lāb, e, assim, 

contribuem para a veiculação da ideia de superioridade do islã frente a outros sistemas 

de crença, no caso, o zoroastrismo, vigentes no mundo árabe da época de elaboração do 

núcleo fundador das Mil e uma noites.  

4.16 Reflexões intermitentes: os jinn 

Conforme se evidenciou ao longo da análise, a existência dos jinn não é 

afirmada somente pelas crenças populares existentes desde o período pré-islâmico e 

pelas lendas, ela é, também, declarada pelo Alcorão e discutida por diversos pensadores 

árabes medievais, situados em locais e tempos diferentes.  

Não há entre os eruditos e teóricos árabes medievais uma opinião unânime a 

propósito desses seres sobrenaturais. Os mutazilitas, por exemplo, conhecidos pela linha 

racionalista de interpretação do texto sagrado do islamismo, negam a existência dos jinn 

e dos šayātīn, identificando-os a homens rebeldes
178

; em uma concepção divergente, os 

ḥanbalitas a afirmam categoricamente, pois seguem uma leitura mais literal do Alcorão, 

como ilustra a passagem a seguir, de Ibn-Taymiyya (Harã, 1263 – Damasco, 1328):  

[...] não existe divergência entre os muçulmanos quanto à existência 

deles e todos os incrédulos a reconhecem; pois tal fato decorre 

necessariamente do que é dito periodicamente nas histórias dos 

profetas e que ninguém as ignora. Somente alguns filósofos ignorantes 

vão, mesmo, negá-la (apud Fahd, 1971, p.186).  

 

Observa-se que a defesa da existência dos jinn, que repousa sobre um tipo de consenso 

geral fundamentado no pensamento mítico, por determinados teólogos e juristas se 

apresenta desde os primeiros séculos do islã; Ibn-Ḥazm (Córdoba, 994 – Montíjar, 

1064), por exemplo, defende que, de acordo com o texto sagrado, 

eles formam uma nação dotada de razão e de discernimento, praticam 

uma religião e estão sujeitos aos fins últimos, engendram e morrem. 

Todos os muçulmanos o reconhecem e, mesmo, os cristãos, os 

zoroastrianos, os sabeus e a maior parte dos judeus, com exceção aos 

samaritanos. Qualquer um que negue a existência dos jinn ou dê uma 
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 Cf. Fahd, 1971, p. 207, nota 106. 
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interpretação que exclua dele sua realidade exterior, é um idólatra 

incrédulo, cujo sangue e fortuna são lícitos (apud Fahd, 1971, p.186).  

 

 Esse tipo de concepção é, da mesma maneira, base para al-Mas
c
ūdī registrar em suas 

Pradarias de ouro as origens dos jinn, bem como as histórias de interferência desses 

seres sobrenaturais na vida dos homens; o historiador bagdali, porém, não deixa de 

mencionar o questionamento dos pensadores que, baseados “razão” e na “investigação”, 

refutam plenamente sua existência.  

O historiador, jurista e teólogo malikita Ibn-Ḫaldūn, embora admita a existência 

da magia e condene os iniciados nessa arte, contesta a existência dos jinn e de outros 

seres sobrenaturais tal como pensou al-Mas
c
ūdī e demais homens que, segundo ele, 

ignoram a natureza dos fenômenos que os circundam. Para Ibn-Ḫaldūn, “gênios e 

demônios não tem formas, nem figuras que lhe sejam próprias [...] Quando se conta que 

possuem uma infinidade de cabeças, tem-se, por fim, não dizer a verdade, mas inspirar 

horror e medo” (1958, p.89); portanto, para esse pensador, as histórias relacionadas a 

esses seres sobrenaturais associam-se, essencialmente, a uma perspectiva alegórica.  

 Diante da defesa da existência dos jinn entre os diferentes pensadores 

muçulmanos medievais, Carra de Vaux constata que 

Há, nos muçulmanos, um folclorista em cada teólogo, em cada 

geógrafo, em cada historiador. No que concerne à teologia, não é 

surpreendente que ela se apresente envolta de um cortejo de 

maravilhas; é sua função produzi-las e é seu direito se adornar com 

elas. [...] Suas fontes [dos historiadores] são as mesmas da teologia 

muçulmana, isto é, são, sobretudo e provavelmente, as lendas 

rabínicas, às quais se juntam algumas lendas indianas. (1984, p.20) 

 

O orientalista francês emprega a imagem do folclorista para explicar a presença dos jinn 

e de outros seres sobrenaturais, os quais ele chama de “cortejo de maravilhas”, nos 

textos de geógrafos e historiadores islâmicos medievais, pensadores que têm, tal como 

os teólogos, algumas de suas fontes advindas de lendas de origem indiana e judaica. 

Com base na concepção de que os tipos de pensamentos são geracionais (Attie 

Filho, 2016), é possível pensar que, para além da figura do folclorista, há coexistência 

do pensamento mítico e especulativo entre os eruditos muçulmanos medievais, pois o 

ato de especular nasce a partir ou no interior de uma perspectiva mítica dos eventos 

(ibd., p. 365). Depreende-se, assim, que, nas camadas intelectuais, representadas por 

pensadores renomados como al-Mas
c
ūdī, Ibn-Ḥazm, aṭ-Ṭabarī, Qazwīnī, Ibn-Ḫaldūn, 

entre outros, há uma herança do espantoso (árabe pré-islâmico, judaico-cristão, indo-
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persa) que se mantém viva, seja pela força da tradição seja, sobretudo,  pelo 

desconhecimento das causas ou origens de determinadas forças invisíveis.  

Nas Mil e uma noites, por sua vez, o fato de os gênios serem prolíficos e 

estabelecerem um diálogo constante com a tradição corânica e com as crenças 

cultivadas tanto em meios eruditos como em meio populares não garantiu o prestígio 

entre as camadas intelectuais, nem durante seu período de elaboração, nem na 

atualidade. Como assinala Bencheikh, as Mil e uma noites, desde sua origem, não é 

considerada pela cultura árabo-islâmica erudita uma obra literária representativa, sendo 

relegada a um tipo de “distração nem sempre recomendável” ou como “uma literatura 

para crianças”, de modo que, ainda nos dias atuais, não é digna de análise nas 

universidades (1988, p. 26).  

Observa-se, assim, que, se de um lado, as Mil e uma noites ancoram-se no 

pensamento mítico e mágico que permeia, de alguma maneira, a intelectualidade da 

época no período de sua elaboração, de outro, justamente por ser uma obra de ḫurāfāt, a 

atmosfera mágica e sobrenatural é ampliada, criando um estado superlativo (Todorov, 

1992, p.136) que se fundamenta no 
c
ajīb wa ġarīb. Assim, as situações espantosas e 

estranhas pelas quais passam as personagens ultrapassariam os limites do que é 

considerado natural em seu contexto sócio-cultural, o que justifica o fato de o texto 

ficcional das Mil e uma noites ser classificado pelos autores medievais como ḫurāfa, 

gênero que, entre os árabes, se caracteriza pela utilização das histórias como moeda de 

troca e a valoriza o extraordinário, como os gênios, as feitiçarias, as metamorfoses, 

como qualidade fundamental.    

 Nota-se, também, que em textos de proeminentes pensadores árabo-islâmicos, 

alguns adventos mágicos extraordinários, como determinados feitiços realizados por 

seres humanos, parecem ser bem menos prolíficos do que as ocorrências de ordem 

sobrenatural envolvendo os gênios. Diante disso, seria possível pensar que o espantoso 

pouco crível das Mil e uma noites, registrado, por exemplo, por al-Andalusī (séc. 

XIII)
179

 concentre-se, talvez, em torno da magia humana, abundante nos mais diversos 

prodígios, como o feitiço que chega a transformar ilhas em montanhas, no interior do 

continente, e a metamorfose da metade inferior de uma pessoa em pedra, que, mesmo 

nessa condição, mantém-se viva (“O rei das Ilhas Negras”). Os gênios, por sua vez, são 

seres sobrenaturais que estão na base dos mitos fundadores dos árabes e, sobretudo, eles 
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 Cf. Seção 1.1.1 “Vestígios e testemunhos”. 



197 
 

são legitimados pelo Alcorão. Por essa perspectiva, a delimitação entre o possível e o 

impossível, o crível e o não crível, nas Mil e uma noites, torna-se mais difícil de ser 

estabelecida, mesmo diante de todos os excessos envolvendo essas figuras sobrenaturais 

(como seu tamanho descomunal e sua voz altíssima). 

4.17 Contos órfãos e os gênios 

 Nos contos inseridos na versão de Galland, que ainda hoje não apresentam um 

manuscrito árabe anterior à primeira publicação francesa, a presença dos gênios é 

menos expressiva, pois eles integram apenas dois dos onze contos órfãos: “
c
Alā’ ad-Dīn 

ou a lâmpada maravilhosa” e “O príncipe Aḥmad e a fada Parī-Bānū”.  Em ambas as 

narrativas, os seres sobrenaturais têm como principal função auxiliar os protagonistass, 

promovendo-lhes ascensão material e social, bem como a realização amorosa. 

4.17.1 Parī-Bānū, uma gênia quase folclórica 

 “O príncipe Aḥmad e a fada Parī-Bānū” é uma história que se aproxima do 

folclore, apresentando duas partes que podem ser relacionadas, respectivamente, ao 

conto-tipo AT 653, “os quatro irmãos habilidosos”, no qual os pretendentes, por meio 

de habilidades extraordinárias, encontram a noiva raptada e matam seu sequestrador, e 

AT 465 “homem perseguido em razão de sua bela esposa”. A primeira parte centra-se 

em um impasse amoroso vivenciado por três irmãos, Hussayn, 
c
Alī, Aḥmad, que são, 

igualmente, apaixonados por sua prima, a princesa Nūr an-Nahār (“Luz do Dia”). A fim 

de resolver esse impasse de modo conciliador e justo, o pai dos jovens, o rei das Índias, 

propõe-lhes a seguinte prova: aquele que, ao retornar de viagem, trouxer a raridade mais 

extraordinária tomaria a mão de Nūr an-Nahār em casamento. O desenvolvimento da 

narrativa ocorre, assim, em torno da busca de três objetos que, potencialmente, são 

geradores da realização amorosa. Hussayn, o mais velho, dirige-se a Bishangarh, na 

Índia
180

, 
c
Alī vai a Xiraz

181
, no Irã, e o caçula, Aḥmad, decide ir a Samarcanda, atual 

Uzbequistão. Em tais locais, eles adquirem, respectivamente, um tapete de seis pés
182

, 

que faz o imediato transporte para onde se deseja ir, um tubo de marfim de quase um pé 

de comprimento e cerca de uma polegada de espessura
183

 com uma lente em cada uma 
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 No resumo do Diário consta apenas “uma das principais cidades das Índias” (Galland, 2011a, p.343). 
181

 No Diário está registrado “caminhou também por um longo tempo [em direção] a outra grande cidade 

das Índias, na costa oceânica” (ibd., p.344). 
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 Aproximadamente 183 centímetros quadrados. 
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 Aproximadamente 30,5 cm de comprimento e 2,5 cm de espessura; no texto fonte, o tubo é de ébano. 
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de suas extremidades, que permite ver, em tempo real, tudo o que se deseja, 

independentemente da distância, e uma maçã artificial que, ao ser aspirada pelo doente, 

é capaz de curar qualquer doença.  

Os três raros objetos mágicos da narrativa em estudo se relacionam a aspirações 

humanas de medicações altamente eficazes, de deslocamento rápido em longas 

distâncias e de informações imediatas que, no século XVIII, ainda estavam longe de 

serem realizadas no cotidiano das pessoas, seja no mundo árabo-islâmico, seja na 

França de Luís XIV. Entretanto, é interessante observar que o tubo de marfim pode estar 

relacionado com os conhecimentos astronômicos difundidos na época, que tinham no 

telescópio, melhor desenvolvido a partir do século início do século XVII por Galileu 

Galilei, um de seus mais importantes instrumentos de investigação do céu. Observa-se 

também que o tapete mágico, um dos elementos emblemáticos das Mil e uma noites, 

apresenta-se apenas nesta história narrada por Ḥannā. Esse objeto extraordinário pôde 

ter sido inspirado no tapete voador de Salomão, conforme narra a lenda da tradição 

islâmica registrada por aṭ-Ṭabarī: 

Conta-se que Salomão tinha um longo tapete de quinhentos 

parasangas
184

. Cada vez que se estendia esse tapete, colocavam-se 

sobre ele trezentos tronos de ouro e de prata, e Salomão ordenava aos 

pássaros que unissem suas asas para abrigá-lo, juntamente com seu 

séquito, dos raios do sol. Conta-se também que Salomão tinha mil 

casas de cristal belíssimas, onde instalava suas mulheres. Ele tinha mil 

mulheres, trezentas legítimas e setecentas concubinas. Depois, ele 

ordenava ao vento para levantar esse tapete pelos ares, com tudo o que 

ali se encontrava, a uma distância de uma milha, às vezes mais, às 

vezes menos. Em todos os lugares por onde passava, ele cobria o sol 

em uma extensão de cem parasangas, e os olhos dos homens ficavam 

inteiramente voltados a ele. Ele permanecia certo tempo em Damasco 

e certo tempo em Jerusalém; pela manhã ele ficava em uma cidade e, 

durante a tarde, em outra, como é relatado pelo Alcorão: “Percorria 

um mês pela manhã, e um mês durante a tarde
185

 (34:12)”. (1867, 

p.435-436). 

 

De acordo com os registros do exegeta e historiador persa, o tapete voava graças ao fato 

de Deus ter concedido a Salomão o domínio sobre os ventos, os responsáveis por 

levantar o gigantesco tecido para o alto, carregando rapidamente pelos ares, de um lugar 

ao outro, o rei, seu séquito, seus tronos e as moradas de suas mulheres. Desvinculando-

se da lenda de Salomão, o tapete da história “O príncipe Aḥmad e a fada Parī-Bānū” 
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 Medida itinerária da Pérsia equivalente a 5,250 km, portanto, o tapete media, aproximadamente, 2625 

km. (Cf. Caldas Aulete. Dicionário contemporâneo da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Delta, 1968, 

p.2975). 
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 Isto é, a distância percorrida pelo vento equivalia, durante a manhã ou durante a tarde, a uma viagem 

de um mês. 
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mantém apenas a função primordial presente no texto fonte: percorrer longas distâncias 

em pouco tempo, sendo, assim, um extraordinário meio de transporte. Tal como na 

história de Jullanār, a desvinculação do elemento mágico de seu mito, ou, no caso, de 

sua lenda, engendra no texto apenas a atmosfera mágica, deixando de estabelecer um 

diálogo com os textos míticos que fundamentam as crenças da sociedade islâmica no 

período medieval. 

Em termos estruturais, apesar de o tapete, a maçã artificial e o tubo de longa 

visão apresentar um poder mágico excepcional, esses motivos não operam uma 

mudança direta na vida dos príncipes, mas, sim, na da princesa, que tem sua vida salva 

pela ação conjunta desses três objetos; assim, tais elementos mágicos engendram na 

narrativa a igualdade de valor entre os irmãos. Depois de os três objetos extraordinários 

criarem uma atmosfera mágica no texto, a narrativa destaca as habilidades pessoais de 

cada um dos pretendentes, colocando-os à prova numa disputa de lançamento de 

flechas, da qual 
c
Alī sai vencedor; como consequência, é ele quem desposa Nūr an-

Nahār.     

Na segunda parte, a história se desenvolve em torno do príncipe Aḥmad e da 

fada Parī-Bānū, com quem o protagonista se casa. Conforme já se mencionou 

anteriormente, parī é um ser demoníaco da mitologia persa, cuja origem é narrada no 

Avesta, livro sagrado do zoroastrismo; essa figura mítica, que apresenta semelhanças 

com as gênias árabo-islâmicas, é, em geral, retratada como uma criatura encantadora e 

agradável, nos panegíricos e na poesia lírica da literatura persa clássica, por exemplo, 

parī é invariavelmente representada como uma criatura sobrenatural benevolente ou, 

pelo menos, benigna. Na história publicada por Galland, Parī-Bānū é descrita como a 

filha de um poderoso gênio e, enquanto tal, ela apresenta poderes extraordinários que 

ocasionam todos os adventos mágicos que interferem no curso da vida das personagens 

da história, conforme se explicita em sua fala a Aḥmad: 

Príncipe, disse ela, está surpreso que eu o conheça sem que você me 

conheça, mas sua surpresa cessará quando souber quem eu sou. Sem 

dúvida, você não ignora uma coisa que sua religião ensina: a de que o 

mundo é habitado tanto por gênios quanto por homens. Eu sou filha de 

um desses gênios, dos mais poderosos e distintos entre eles, e meu 

nome é Parī-Bānū. Portanto, não fique surpreso que eu conheça você, 

o sultão, seu pai, os príncipes, seus irmãos, e a princesa Nūr an-Nahār. 

Da mesma maneira, sei de seu amor por sua prima e de sua viagem, da 

qual eu poderia dizer-lhe todas as circunstâncias, pois fui eu a 

responsável por colocar à venda, em Samarcanda, a maçã artificial que 

você comprou; em  Bishangarh, o tapete que o príncipe Hussayn 

encontrou e, em Xiraz, o tubo de marfim que o príncipe 
c
Alī trouxe. 
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Tudo isso deve bastar para fazê-lo entender que não ignoro nada do 

que lhe diz respeito. Acrescento ainda que você me parece digno de 

ter uma sorte mais feliz do que a de possuir a princesa Nūr an-Nahār; 

para tanto, estando presente quando você atirou a flecha que traz agora 

em sua mão e prevendo que ela não passaria nem mesmo além da de 

Hussayn, eu a peguei no ar e lhe apliquei a força necessária para fazê-

la bater contra os rochedos onde você a encontrou. (Les mille et une 

nuits, 1965, p.349-350).  

 

  Comparativamente, todo o conteúdo desse trecho em destaque não se apresenta 

no resumo do Diário de Galland, no qual, diferentemente, a primeira parte da história 

liga-se à segunda apenas por meio de Aḥmad, que sai em busca de sua flecha e encontra 

a gênia num local aparentemente subterrâneo. Na versão reelaborada pelo orientalista, 

Parī-Bānū apaixona-se previamente por Aḥmad sem que ele saiba e, movida por esse 

sentimento (“não ignoro nada do que lhe diz respeito”), a gênia disponibiliza aos três 

príncipes os três objetos mágicos que salvam da vida de Nūr an-Nahār. O motivo da 

prova de flechas engendra, tal como no texto fonte, a vinda do príncipe até o palácio 

subterrâneo
186

 de Parī-Bānū, porém, na versão de Galland, a flecha é conduzida pela 

gênia; a interferência dela, entretanto, não é arbitrária, já que age apenas quando 

percebe que a flecha atirada pelo príncipe não ultrapassaria a de 
c
Alī. O acréscimo desse 

trecho por Galland faz com que todos os eventos mágicos, na primeira e segunda parte 

da história, sejam justificados pela presença da gênia, algo que, no texto base do Diário, 

contado por Ḥannā, não ocorre. Nesse texto fonte, Parī-Bānū desconhece inteiramente 

Aḥmad até que, pela força do “mistério”, ambos se encontram em decorrência da flecha 

lançada pelo príncipe: 

O príncipe Ahmed procura sua flecha e ele a encontra a três ou quatro 

léguas, perto de alguns rochedos estéreis. Como ele não po[dia] 

acreditar que naturalmente sua flecha pudesse ir assim tão longe, ele 

imaginou que havia ali um mistério, e que esse mistério era 

concernente à sua felicidade. Ele encontra em torno do matagal e entre 

os arbustos uma porta de ferro em forma de alçapão; ele abre e abaixo 

de alguns degraus ele enxerga um palácio de grande magnificência. 

Logo ele vê aparecer uma [dama] suntuosa e magnificamente vestida, 

que avança em sua direção: a dama lhe pergunta quem ele é. O 

príncipe lhe faz a mesma pergunta e ela responde que seu nome é 

Pari-Banu etc. (Galland, 2011a, p.345). 

 

No texto fonte, narrado por um maronita inserido no universo cultural árabo-islâmico, o 

fato de a flecha ir tão longe só se justifica pela atuação de uma força invisível que está 
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 Nota-se que, tal como nas histórias dos dervixes, esse conto de Ḥannā apresenta o traço característico 

dos contos populares do gênero maravilhoso de situar um evento extraordinário, de caráter mágico, num 

local subterrâneo. 
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além da compreensão humana, é um “mistério”, ou, como se justifica nas histórias do 

núcleo fundador das Mil e uma noites, é obra do “destino”, força de origem sobrenatural 

que atua na condução da vida dos homens. Acrescenta-se que a falta de justificativa 

para a existência da maçã que cura, do tapete que transporta e do tubo que tudo mostra 

potencializa a atmosfera mágica do texto fonte, pois não há a concepção de que há 

alguém, além das forças misteriosas, esteja no controle dos eventos extraordinários. 

Galland mantém a ideia de mistério do texto base, mas, em busca de criar um conto ao 

modo das Mil e uma noites, aprofunda essa perspectiva inserindo a crença da atuação do 

destino, da “fortuna”, na vida humana:  

É ela! – disse a si mesmo. Mas nem eu nem qualquer mortal do 

mundo teríamos força para lançar uma flecha assim tão longe [...] Há 

um mistério em algo assim tão extraordinário, disse ele ainda, e esse 

mistério só me pode ser vantajoso. A fortuna, depois de me ter 

afligido, privando-me da posse de um bem que, como eu esperava, 

devia trazer a felicidade à minha vida, reserva-me, talvez, outro que 

me console (Galland, 2011a, p.348). 

  

Após essas interferências no texto, Galland mantém sua versão tal como no texto base: a 

gênia propõe casamento a Aḥmad e, partir de então, essa união de um príncipe com um 

ser sobrenatural engendra o conflito da segunda parte da história.  

Quando descobre que seu filho caçula casara-se com uma poderosa gênia, o 

sultão, influenciado pelos seus vizires, começa a temer que Aḥmad, com a ajuda da 

esposa, vá tomar-lhe a coroa, por isso, com a ajuda de uma feiticeira, ele passa a testar o 

alcance dos poderes de Parī-Bānū. Primeiramente, o sultão pede ao seu filho que sua 

esposa-gênia lhe providencie um pavilhão mágico, que seja capaz de abrigar todo o 

exército e, ao mesmo tempo, fique tão pequeno que seja possível segurá-lo na palma de 

uma de suas mãos. Sem desconfiar das intenções do sultão, Aḥmad pede o pavilhão à 

gênia e ela lhe concede. O pavilhão mágico confirma o poder excepcional de Parī-Bānū; 

diante de tal constatação, o sultão, tomado pela inveja e pela desconfiança de que o filho 

lhe usurpasse o reino com a ajuda da gênia, decide fazê-lo perecer: aconselhado pela 

feiticeira, ele pede a Aḥmad que lhe traga a água da fonte dos leões. Apesar do perigo 

de passar pelas terríveis feras, o príncipe, mais uma vez com o auxílio de Parī-Bānū, 

atende ao pedido do seu pai. Perseguindo seu intento, o sultão, mediante novo conselho 

da feiticeira, demanda ao filho que lhe traga um “homem que não tenha menos de um pé 

e meio de altura, com uma longa barba de trinta pés, capaz de trazer aos ombros uma 
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barra de ferro de quinhentas libras
187

 [...]; deve também saber falar” (Les mille et une 

nuits, 1965, p.381). Ao apresentar a Parī-Bānū o novo pedido do sultão, a gênia diz a 

Aḥmad que esse homem é seu irmão Šaybār, um anão-gênio medonho e terrivelmente 

violento; ela convoca o irmão a se apresentar diante do rei e, assim, auxilia novamente o 

protagonista. Aḥmad segue para o palácio de sua família em companhia de Parī-Bānū e 

de Šaybār, porém, no momento em que ele o apresenta ao seu pai, o soberano se assusta 

com a horrível aparência do gênio: cobre os olhos com as mãos, ignorando 

absolutamente as regras de hospitalidade; diante de tal atitude descortês, Šaybār fica 

encolerizado com o sultão e mata-o imediatamente com um golpe de sua barra de ferro. 

Depois de matar, também, a feiticeira e os maus vizires, ele exige que Aḥmad se torne o 

novo sultão das Índias. 

  Conforme se nota, a presença dos elementos mágicos e sobrenaturais 

engendram, nessa segunda parte da narrativa, os diferentes traços de caráter das 

personagens, bem como as consequências deles advindos: os três pedidos atendidos por 

Aḥmad sugerem sua obediência e fidelidade ao pai, sendo, portanto, merecedor do 

trono; os três pedidos feitos pelo sultão sugerem as fraquezas de um soberano que, 

tomado pela inveja e influenciado pelos maus conselhos dos seus vizires e de uma 

feiticeira, volta-se contra o filho para se assegurar de uma ameaça inexistente; como 

consequência, o soberano encontra sua própria derrocada. Nessa narrativa, a função do 

anão-gênio Šaybār, em especial, é a mesma de uma das funções da metamorfose: punir 

as fraquezas e a má conduta dos homens.  

Desse modo, a história narrada por Ḥannā e reelaborada por Galland engendra-

se a partir de dois contos provenientes do folclore e expressa determinados traços da 

cultura persa e árabo-islâmica, pois apresenta entre suas personagens a figura de uma 

parī, ser sobrenatural presente no zoroastrismo que partilha determinadas semelhanças 

com a jinniyya, e encena a convivência e a união matrimonial dessas criaturas com os 

seres humanos. Ressalte-se que, na história, há também a concepção do destino, 

manifesta pela ideia de uma força misteriosa que impele o protagonista em direção à 

conquista de sua felicidade, perdida com o casamento de Nūr an-Nahār e 
c
Alī e 

reconquistada de modo esplendoroso com a fada Parī-Bānū, pois sua esposa 

sobrenatural, além de promover-lhe realização amorosa,  também o auxilia, ainda que 

de maneira não intencional, na conquista do sultanato. 
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 De acordo com as medidas, o gênio teria, aproximadamente, 46 cm de altura, uma barba de quase dois 

metros e um bastão sobre o ombro com 230 kg em média. 
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4.17.2 
c
Alā’ ad-Dīn e o gênio da lâmpada 

A história de “
c
Alā’ ad-Dīn ou a lâmpada maravilhosa” é uma das mais 

populares das Mil e uma noites, tanto na Europa e nas Américas quanto no mundo árabe 

(Marzolph et al. ; Leeuwen, 2004, p.84), servindo de inspiração para numerosos textos 

literários, filmes, óperas, desenhos animados, jogos de videogame, etc. Nesse conto, o 

mais longo dos que foram inseridos por Galland, os gênios e os objetos mágicos que os 

comportam (anel e lâmpada) são motivos que desempenham papel fundamental na 

narrativa: o gênio do anel cumpre a função de salvar a vida do 
c
Alā’ ad-Dīn e o gênio da 

lâmpada, a de viabilizar o casamento do protagonista com a filha do sultão, o que 

pressupõe uma mudança em sua vida material e social. 

Inicialmente descrito como um jovem muito pobre e vadio que vive em 

companhia de colegas pelas ruas da capital de um reino da China, enquanto sua mãe 

viúva fia algodão para sustentar a casa, o protagonista
 c

Alā’ ad-Dīn tem sua vida 

inteiramente modificada a partir da chegada de um mágico africano
188

, o principal 

antagonista da história. A mudança que passa a ser operada na vida do jovem não 

advém, portanto, da ordem natural, mas, sim, do contato com o sobrenatural, efetivado a 

partir de alguém que tem o conhecimento da manipulação das poderosas forças 

invisíveis por meio de rituais mágicos. O antagonista, além conhecer muito bem as artes 

da magia, domina também outra área do conhecimento: a fisiognomia, uma das áreas 

das ciências naturais no período medieval que, segundo Ibn-Sinā, tem, por meio das 

fisionomias, o objetivo de deduzir caracteres dos fundamentos e comportamentos do 

indivíduo. É por meio da ciência da fisiognomia que o mágico africano escolhe, entre os 

vários meninos que brincam na praça da cidade, o jovem
 c

Alā’ ad-Dīn para entrar na 

montanha e pegar a lâmpada mágica: “[...] o mágico africano, que conhecia fisionomia, 

distinguiu no rosto de Aladdin tudo o que era absolutamente necessário para a execução 

do que motivara sua viagem” (Les mille et une nuits, 1965, p.68).  

 Depois de ganhar a confiança de 
c
Alā’ ad-Dīn e de sua mãe, o mágico africano o 

tira da cidade e o conduz a um estreito vale, entre duas pequenas montanhas. Nesse 

local, o africano faz um ritual mágico envolvendo fogo, perfume e a pronúncia de 

palavras desconhecidas, a terra se abre, descobrindo uma grande pedra com uma argola 
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 Destaca-se que a escolha do local de origem do mágico não é aleatória, pois a África, em especial o 

Egito, é considerada uma das principais referências da arte mágica no mundo. 
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de bronze no meio. 
c
Alā ad-Dīn, em continuidade ao ritual mágico iniciado pelo 

africano, pronuncia o nome de seu pai e de seu avô e, assim, levanta a argola sem 

qualquer esforço e desce ao subterrâneo. O africano descreve todo o ambiente repleto de 

riquezas e cheio de perigos que o jovem irá encontrar naquele lugar, dando as instruções 

para que ele seja bem sucedido na empreitada de pegar a lâmpada mágica: “Quando 

estiver no terraço, você verá diante de si um nicho, e, dentro do nicho, terá uma lâmpada 

acesa; pegue a lâmpada, apague-a e, depois de jogar fora o pavio e o líquido, guarde-a 

junto ao peito e traga-a para mim” (Les mille et une nuits, 1965, p.78). Por fim, o 

mágico dá a 
c
Alā’ ad-Dīn um anel, informando-lhe apenas de que se trata de uma 

proteção contra qualquer mal. O protagonista consegue pegar a lâmpada com sucesso, 

mas se recusa a entregá-la ao mágico sem, antes, receber sua ajuda para sair do 

subterrâneo. O africano se nega a retirá-lo do subterrâneo e, como vingança, faz novo 

ritual mágico para a terra se fechar, mantendo
 c

Alā’ ad-Dīn preso embaixo da terra 

juntamente com a lâmpada. 

Esse primeiro episódio que insere o conto na atmosfera mágica, por meio de 

elementos que engendram o chamado 
c
ajīb wa ġarīb, é significativo não apenas pela 

existência de objetos mágicos que encerram gênios escravos, mas também por conter 

situações que, com a descoberta do diário de viagem de Ḥannā, podem ser associadas a 

experiências pessoais do próprio maronita, conforme já o assinalou primeiramente 

Bernard Heyberger
189

. Como intérprete de Paul Lucas em diversas cidades do Levante, 

Ḥannā, na época contando com aproximadamente vinte anos, acompanhou o viajante 

francês em uma série de buscas por antiguidades. O maronita conta que, no início da 

viagem, durante uma pausa que fizeram em Keftin, Paul Lucas quis explorar um 

convento e uma igreja em ruínas que se situavam em uma montanha próxima desse 

vilarejo. Nesse mesmo local, o viajante francês se interessou por uma tumba recoberta 

por uma rocha e fez um dos habitantes da região descer por uma fenda que ali havia, 

dando a ordem de que ele lhe desse tudo o que lá dentro encontrasse: 

– Dê uma volta na tumba e dê-me tudo o que encontrar. O 

pastor começou a explorar o interior do tumba, encontrou um crânio 

humano e o entregou a nós [...] Depois o pastor nos deu outro crânio, 

menor que o primeiro [...] Depois ele lançou um pequeno encerado ao 

pastor: 

– Reúna tudo o que você encontrar no chão da tumba e dê-me. 

Foi o que ele fez. Entre os objetos que ele reuniu, nós encontramos um 
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 Sobre a hipótese de elementos autobiográficos na história de Aladdin, cf. “Introdução” de Bernard 

Heyberger In. D’Alep à Paris, les pérégrinations d’un jeune syrien au tempos de Louis XIV, p. 29-30. 
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grande anel chato: o ḫawāja
190

 o examinou e viu que ele estava 

enferrujado e que não havia nenhuma inscrição visível. Ele não pôde 

identificar o metal do qual era feito, ouro, prata ou outro. Ele o 

guardou. Depois, disse ao pastor: 

  – Tateie as paredes do túmulo. O pastor sentiu um nicho no 

interior de uma delas e havia uma lâmpada semelhante à dos 

comerciantes de manteiga, da qual ele também não pôde identificar o 

material. O pastor não viu mais nada. Ele saiu da tumba e retomou seu 

caminho. (Dyāb, 2015, p. 72).  

 

Embora não seja possível estabelecer os limites do que pertence a Ḥannā e do que 

pertence a Galland, principalmente na história de 
c
Alā ad-Dīn, que não possui qualquer 

registro no Diário do orientalista, nota-se que nessa passagem do relato de viagem do 

maronita, a montanha, a figura do estrangeiro em busca de um objeto precioso, a 

descida de um autóctone ao subterrâneo para obtê-lo, o anel, bem como a própria 

lâmpada e o local onde ela se encontra na tumba parecem ser, realmente, elementos 

autobiográficos de Ḥannā que integraram a narrativa de 
c
Alā ad-Dīn. Além desse 

episódio, há outras situações evocadas pelo maronita em seu diário que também 

remetem à história de  
c
Alā ad-Dīn, mas essa é uma questão que aguarda maiores 

estudos e que extrapola os objetivos do presente trabalho.  

 Preso no subterrâneo e já esgotado pela fome e pela sede, o protagonista 

pronuncia, tal como o velho pescador antes de laçar sua rede ao mar, a fórmula islâmica 

que expressa o sentimento de impotência face à adversidade “não existe força nem 

poderio senão em Deus altíssimo, o grandioso” (Les mille et une nuits, 1965, p.82), e, 

novamente, assim como pescador do núcleo fundador das Mil e uma noites, é logo em 

seguida surpreendido por um gênio, que irá salvar sua vida, tirando-o do subterrâneo:  

Ao unir as mãos, ele esfregou sem querer o anel que o mágico 

africano colocara em eu dedo, desconhecendo, até então, o seu poder. 

Imediatamente, a figura de um gênio enorme, com um olhar 

terrificante, levantou-se diante dele até atingir o topo da abóboda, e 

disse a Aladdin estas palavras: “O que você deseja? Aqui estou pronto 

para obedecer-lhe como seu escravo e de todos os que possuírem o 

anel, eu e os outros escravos do anel”. (ibd., p.82) 

    

Conforme se pode observar, a adaptação de Galland a partir do texto de Ḥannā segue o 

modelo das histórias do núcleo fundador das Mil e uma noites, associando a pronúncia 

da frase islâmica que evoca a magnificência de Deus ao socorro proveniente de uma 

ordem sobrenatural, veiculando a concepção de que o crente é assistido pelo divino. O 

pavoroso gênio, por sua vez, declara-se escravo do anel, configurando-se como um 
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 “Senhor”, do persa, “mercador”, “homem respeitável”, mas também pode significar “estrangeiro”. 
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motivo derivado da lenda de Salomão, rei que recebeu de um anjo (Gabriel ou Miguel 

conforme, respectivamente, a tradição islâmica e cristã) o anel que lhe conferiu o poder 

de dominar os demônios.  

O motivo do gênio do anel engendra a saída mágica de 
c
Alā’ ad-Dīn do 

subterrâneo. A seguir, o protagonista entra em contato com o gênio da lâmpada em 

decorrência de outra circunstância limite, sem, entretanto, pronunciar queixas de um 

destino cruel ou invocar o poder divino, como habitualmente ocorre com as personagens 

do núcleo fundador das Mil e uma noites: nada tendo para se alimentar, 
c
Alā’ ad-Dīn 

decide desfazer-se da lâmpada, porém, sua mãe chama acidentalmente o gênio no 

momento em que limpa o objeto mágico para ser vendido no mercado. Tal como o 

gênio do anel, o gênio da lâmpada tem aspecto medonho e, tão logo aparece, prontifica-

se a atender todos os pedidos do possuidor da lâmpada. A partir de então, o motivo do 

gênio engendra o progressivo enriquecimento de 
c
Alā ad-Dīn, e tal ascensão econômica 

é, de acordo com o narrador, acompanhada pela lapidação de seu espírito:  

Aladdin, até então acostumado com uma vida ociosa, absteve-se de 

brincar com os jovens de sua idade desde sua aventura com o mágico 

africano. Ele passava dias passeando ou conversando com pessoas que 

havia conhecido. Algumas vezes, ele parava nas lojas de grandes 

comerciantes e prestava atenção nas conversas de pessoas distintas 

que passavam ou que ali paravam, como uma espécie de ponto de 

encontro; e essas conversas lhe deram algum verniz de conhecimento 

do mundo. (Les mille et une nuits, 1965, p. 90). 

 

Como a passagem em destaque sugere, o advento sobrenatural engendra uma mudança 

material e espiritual na vida do protagonista; por último, ocasiona também uma 

modificação em sua vida amorosa e em seu status social: com as imensas riquezas que 

c
Alā’ ad-Dīn solicita ao gênio, é-lhe possível pedir a mão da filha do sultão, Badr al-

Budūr, em casamento, tornando-se, a partir dessa união, membro da família real. Porém, 

antes de casar-se com Badr al-Budūr, 
c
Alā’ ad-Dīn precisa impedir o casamento da 

princesa com o filho do vizir, e, para atingir tal objetivo, conta, mais uma vez, com o 

auxílio do gênio da lâmpada. Seguindo as ordens de 
c
Alā ad-Dīn, o gênio, tal como no 

casamento de Sitt al-Ḥusn, em “Os irmãos Nūr ad-Dīn e Šams ad-Dīn”, impede a 

consumação matrimonial, submetendo o noivo de Badr al-Budūr a um penoso 

tratamento que leva à anulação do casamento. 
c
Alā’ ad-Dīn realiza, então, seu desejo de 

casar-se com Badr al-Budūr. 

Observa-se que o motivo do gênio da lâmpada, da mesma maneira que o motivo 

do gênio anel, pressupõe a ideia de um demônio aprisionado, sob controle, concepção 
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esta que também deriva da antiga lenda de Salomão, o rei que subjugou os gênios. 

Comparativamente, o motivo do gênio do vaso de cobre, em “O pescador e o gênio”, e o 

motivo dos gênios do anel e da lâmpada, na presente história, cumprem a semelhante 

função de auxiliar os protagonistas, alçando-os a um modo de vida inalcançável sem a 

intervenção mágica. Por essa perspectiva da funcionalidade, o motivo do gênio mantém-

se estável, isto é, permanece ao longo do tempo veiculando a ideia de uma força 

sobrenatural existente entre os seres humanos que tem o poder de proporcionar benesses 

aos homens, as quais são impossíveis de serem alcançadas por meios naturais. 

Entretanto, na história de 
c
Alā ad-Dīn, escrita por um maronita sírio na primeira década 

do século XVIII e adaptada por um católico francês, diferentemente das histórias do 

núcleo fundador, o diálogo do motivo do gênio com suas origens, seus mitos e lendas se 

esmaecem, destacando apenas o evento extraordinário, sem evocar, implicitamente, 

outras histórias que embasam a existência desses elementos sobrenaturais. Assim, os 

gênios não se mostram nem crentes nem rebeldes, não expressam sua personalidade 

nem seus desejos, são inteiramente subservientes a qualquer um que tenha em seu 

domínio o objeto mágico que os aprisiona, desvinculando-se, portanto, do selo de 

Salomão ou das feiticeiras/feiticeiros que os subjugam. Desprendendo-se, assim, das 

narrativas míticas e das lendas, os gênios tornam-se, sobretudo, personagens que 

engendram na narrativa o extraordinário, o espantoso. 

A história de 
c
Alā ad-Dīn, além de ser engendrada por gênios, apresenta também 

outro elemento do universo mágico e sobrenatural que faz parte do contexto sócio-

cultural do mundo árabo-islâmico: a geomancia. Bastante difundida no período 

medieval e, de acordo com Elisséeff (1949, p.128), ainda praticada na Síria e no Líbano, 

a arte de ler o futuro na areia é um motivo que é inserido em dois momentos do texto. 

No primeiro, o mágico africano recorre à geomancia para descobrir o que ocorreu a 

c
Alā’ ad-Dīn depois de tê-lo aprisionado no subterrâneo; após descobrir que o jovem 

vivia em grande esplendor, poderosamente rico, esposo de uma princesa, honrado e 

respeitado, o antagonista retorna ao reino da China para tomar a lâmpada do 

protagonista.  No segundo momento, o irmão mais novo do mágico africano, não menos 

hábil na arte da magia e pior na maldade, também utiliza a geomancia para saber sobre 

o paradeiro de seu irmão mais velho. Ao descobrir que ele já não vivia em razão de um 

envenenamento, que seu corpo se achava na capital de um reino da China e que seu 

envenenador era casado com a princesa filha do sultão, esse segundo antagonista parte 

em viagem para matar 
c
Alā ad-Dīn. O motivo da geomancia tem, portanto, como função 
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na narrativa desencadear o contato entre antagonista e protagonista, auxiliando, 

portanto, na produção dos conflitos na narrativa.  

Nessa história, a intervenção das forças sobrenaturais propicia a ascensão 

material e social, o amadurecimento psicológico, e a realização afetiva a
 c

Alā ad-Dīn. 

Porém, observa-se que, ao longo do conto, a encenação da superioridade do 

protagonista não está inteiramente subordinada aos adventos mágicos e sobrenaturais. 

Diferentemente de “O príncipe Aḥmad e a fada Parī-Bānū”, na história de “
c
Alā’ ad-Dīn 

ou a lâmpada maravilhosa”, a esperteza e coragem do herói se constroem na ausência do 

mágico e do sobrenatural. Ele vence definitivamente seus opositores (o mágico africano 

e seu irmão) em contextos nos quais não há qualquer interferência de uma força mágica 

ou sobrenatural: com um estratagema de 
c
Alā ad-Dīn, o mágico africano é envenenado 

em um jantar com Badr al-Budūr, e, no final da história, o protagonista apunhala o 

irmão do mágico no momento em que o vilão tencionava fazer o mesmo com ele. Dessa 

forma, embora os elementos mágicos e sobrenaturais sejam preponderantes na narrativa 

e cumpram a função de auxiliar 
c
Alā ad-Dīn, eles não interferem nos episódios em que a 

narrativa encena os maiores atos de coragem do protagonista. Essas características da 

personalidade do herói reveladas ao longo da trama explica a opção do mágico africano 

por 
c
Alā’ ad-Dīn no início da história, pois, por meio da fisiognomia, identifica no 

jovem a vivacidade e a coragem suficientes para descer ao subterrâneo e resgatar o 

objeto mágico com propriedades  extraordinárias.  

Observa-se, assim, que, na história de “
c
Alā’ ad-Dīn ou a lâmpada maravilhosa”, 

cujo tema é a ascensão social de um jovem pobre e vadio, corajoso e perspicaz, o 

motivo do gênio engendra, na trama, a mudança da vida do protagonista, tal como na 

história “O pescador e o gênio”, no núcleo fundador das Mil e uma noites. Porém, 

diferentemente desta, a história de Ḥannā e Galland não apresenta um diálogo efetivo 

com as narrativas míticas que edificam os gênios no universo cultural árabo-islâmico. 

As referências míticas dos jinn (gênese, submissão a Salomão, conversão ao islamismo, 

rapto, morte e possessão de seres humanos, entre outros) apagam-se na narrativa, 

permanecendo, apenas, algumas de suas características extraordinárias: seres pavorosos 

que, subjugados, propiciam, por meio mágico, as maiores benesses aos homens. 

4.18 A presença das ogras 

Diferentemente dos gênios que integram as diversas histórias do núcleo 

fundador das Mil e uma noites, a figura da ogra [ġūla/ غولة ] está presente em apenas 
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uma narrativa dessa coletânea: “O filho do rei e a ogra”, narrativa exemplar que, num 

duplo encadeamento, é contada pelo vizir ao rei Yūnān, em “O rei Yūnān e o médico 

Dūbān”, que, por sua vez, é narrada pelo pescador, em “O pescador e o gênio”.  

 Os ogros são seres monstruosos da mitologia árabe que se alimentam da carne 

humana e têm o poder de fazer seu corpo adquirir diversas formas, como o formato do 

corpo feminino, sempre mantendo, entretanto, a forma das patas de um asno (Jāḥiẓ apud 

Fahd, 1971, p. 207, nota 97). Eles habitam, geralmente, o deserto e se revelam aos 

viajantes à noite ou em momentos em que alguém se encontra sozinho. Esses traços 

característicos foram relatados por al-Mas
c
ūdī, 

c
Omar, filho de al-Ḫaṭṭāb, conta que ele foi testemunha ocular disso 

em algumas de suas viagens à Síria; que 

as ogras se apresentaram diante dele sob diferentes formas e [como 

reação] bateu-lhes com sua espada. Esta superstição era muito forte 

antes do islã, e é encontrado em todos os lugares 

nas histórias dos árabes. Mas, de acordo com alguns adeptos da 

filosofia, os ogros seriam animais 

pertencentes a uma classe totalmente separada de outras espécies, 

tendo uma forma horrenda que escapa às leis comuns da natureza. 

Como sua forma exterior e seus instintos os isolam de todos os demais 

seres, eles buscam os lugares isolados mais selvagens, e se 

comprazem apenas com os desertos. (1864, p. 316).   

        

Como assinala o relato do historiador, embora os filósofos classificassem essas criaturas 

como animais monstruosos, a crença popular, desde o período pré-islâmico, resistia, 

testemunhando que se tratava de monstros sobrenaturais que habitam lugares desérticos.  

Na história do núcleo fundador das Mil e uma noites, essa criatura mitológica 

árabe é inserida em um contexto semelhante à da historia testemunhada por 
c
Omar, filho 

de al-Ḫaṭṭāb, como se verá a seguir.  

Em “O filho do rei e a ogra”, um príncipe, sob os cuidados de um vizir, sai para 

caçar; quando uma presa lhe escapa, o vizir lhe diz para correr atrás dela; o filho do 

sultão se afasta para capturá-la e se perde no deserto. Nesse local, ele se depara com 

uma jovem chorando porque havia se perdido; penalizado, ele resolve levá-la na garupa 

de seu cavalo, avançando no caminho até que a ela lhe pede para descavalgar. A moça 

se dirige a umas ruínas ali próximas; observando-a, o príncipe descobre que ela era, na 

verdade, uma ogra que estava prestes a matá-lo para alimentar seus filhotes. Quando ela 

retorna, o príncipe lhe diz que está sendo alvo de uma injustiça, a moça, por sua vez, 

recomenda que ele invoque Deus, e ele assim o faz: “Ó Deus, faça-me triunfar contra o 

meu inimigo, pois vós de tudo sois capaz” (Livro das mil e uma noites, 2005a, p. 85). A 

invocação afugenta a ogra e o príncipe retorna ao seu reino; quando ele conta ao sultão 
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o que lhe sucedera, o soberano manda matar o vizir, por atentar contra a vida de seu 

filho.  

Por meio dessa síntese da história, observa-se que, tal como nas crenças 

populares, a figura da ogra é inserida num local desértico com uma forma tranfigurada, 

a fim de enganar o jovem que está sozinho naquelas paragens; além disso, a defesa em 

relação à ogra também se vincula ao universo das crenças árabo-islâmicas, pois dialoga 

com a tradição atribuída ao profeta Muḥammad, segundo a qual a simples menção a 

Deus seria o suficiente para afugentá-la (Jarouche, 2005a, p. 85, vol. 1, nota 47).  

 Estruturalmente, nessa história, cujo tema é traição daqueles que estão próximos 

ao poder, o motivo da ogra engendra o conflito na narrativa ao ameaçar a vida do 

protagonista, e o equilíbrio, por sua vez, é restaurado com a menção ao divino. Como 

uma história-exemplar, “O filho do rei e a ogra” é contada pelo vizir invejoso ao rei 

Yūnān com a finalidade de convencê-lo de que o médico Dūbān, tal como o vizir da 

história paradigmática, tem o intuito de tirar a vida do soberano e, assim, destruir o 

reino. Essa é a única história exemplar do núcleo fundador das Mil e uma noites que 

convence seu ouvinte, porém, como já se mencionou no primeiro capítulo, ela 

curiosamente não traz um resultado edificante, como nos modelos indianos, pois leva 

um inocente, o médico Dūbān, à morte. 

 Na história de “Sīdī Nu
c
mān”, inserida por Galland a partir da narração de 

Ḥannā, a ogra que faz companhia à feiticeira Amina durante a refeição – cujo alimento é 

um cadáver humano recém-sepultado – não se apresenta tal como nas histórias das 

tradições populares árabo-islâmicas: situada em um cemitério, ela aparece em sua forma 

monstruosa, já que não precisa ludibriar nenhum homem para comer-lhe a carne. Além 

da ausência do contexto tradicional que compõe a narrativa desse ser mitológico, 

observa-se também que, nessa história publicada por Galland, a ogra não se constitui 

como um motivo, pois não é geradora de um episódio, ela participa somente como um 

acessório épico, configurando-se, portanto, como um elemento que acrescenta à trama o 

espantoso e o estranho, pois amplifica o terror da cena que figura o tabu do canibalismo. 

A companhia da ogra faz de Amina um ser tão monstruoso quanto essa criatura 

mitológica, pois compartilha com ela o pasto; feita essa rápida aparição na narrativa, a 

figura da ogra desaparece.  

   O modo como a ogra é inserida em “Sīdī Nu
c
mān” é mais um exemplo do 

afastamento dessa história em relação aos traços característicos das narrativas do núcleo 

fundador das Mil e uma noites. Além de a ogra aparecer apenas de modo figurativo em 
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“Sīdī Nu
c
mān”, há outras diferenças na composição desta história que, conforme já 

visto no capítulo 3, denotam o enfraquecimento das relações de seus elementos mágicos 

e sobrenaturais com o universo de crenças árabo-islâmico. Basta lembrar que, embora 

“Sīdī Nu
c
mān” tenha semelhanças significativas com a história do “Terceiro xeique”, 

apresentado temas e motivos que a aproximam dessa narrativa das Mil e uma noites, a 

fórmula mágica pronunciada pela feiticeira muçulmana não evoca Deus para desfazer 

um feitiço, uma particularidade das feiticeiras benévolas do núcleo mais antigo do livro 

árabe. Verifica-se, assim, que no texto no século XVIII, transmitido por Ḥannā e 

redigido por Galland, há uma transposição enfraquecida dos elementos sobrenaturais e 

mágicos que compõem o texto, deixando de evocar detalhes reveladores de um sistema 

de crenças que se mantinha vivo, circulante na sociedade árabo-islâmica do período de 

elaboração do núcleo fundador das Mil e uma noites.  

4.19 O mítico e o mágico voo dos pássaros sobrenaturais 

 Provenientes, em geral, da mitologia
191

 ou da ação de algum feitiço de 

metamorfose, os pássaros extraordinários povoam uma série de histórias das Mil e uma 

noites. No corpus em análise, verifica-se que apenas em “Qamar az-Zamān e Budūr”, 

do núcleo fundador do livro, e em “As duas irmãs invejosas da irmã mais nova”, 

inserida por Galland, os pássaros sobrenaturais são motivos que contribuem para o 

desenvolvimento da narrativa, conforme será observado nos parágrafos a seguir. 

 Em “Qamar az-Zamān e Budūr”, história que parece se inspirar em um texto 

indiano dividido, originalmente, em três partes
192

, um pássaro sobrenatural engendra a 

segunda parte da história ao roubar das mãos de Qamar az-Zamān um anel de Budūr, 

constituído de um engaste vermelho com uma misteriosa inscrição. O protagonista 

persegue o pássaro por dez dias, chegando a uma cidade de majūs, cuja distância da Ilha 

Ébano – reino muçulmano mais próximo onde, posteriormente, Budūr se refugia após o 

desaparecimento do esposo – era de um ano inteiro de viagem por via terrestre e de 

                                                 
191

 O famoso ruḫḫ [roca], pássaro gigantesco do da mitologia árabe, integra, no núcleo fundador das Mil e 

uma noites, a narrativa “O terceiro dervixe”, desempenhando apenas a função de transportar o 

protagonista do castelo dos dez jovens caolhos para o castelo mágico das quarenta jovens, para onde 

deseja ir, a fim de satisfazer sua curiosidade a respeito do que cegara seus companheiros.  Na história de
 

c
Alā’ ad-Dīn há a referência ao ovo desse pássaro mitológico. Em ambas as narrativas, a atuação do ruḫḫ 

não contribui significativamente para o desenvolvimento da narrativa, servindo, essencialmente, como um 

acessório épico. 
192

 A primeira parte do texto indiano relata o casamento do príncipe Malwa e a princesa Handsadwipa, tal 

como relata a compilação de Somadeva; a segunda relata a separação e, depois, a reunião dos esposos, a 

terceira relata a história dos gêmeos Sita e Vasanta (AT 567) (Bencheikh, 1988, p.101). 
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quatro meses pelo mar, por meio de um único navio que, anualmente, fazia a rota entre 

essas duas localidades. 

Durante a perseguição, quem dita o ritmo é o pássaro sequestrador, conforme 

afirma Qamar az-Zamān: “Quão espantosa é essa ave! Ontem ela voava no ritmo de 

minha correria, e hoje, que acordei cansado, ela voa no ritmo do meu caminhar. Isso é 

assombroso!” (Livro das mil e uma noites, 2005b, p. 232). O pássaro só desaparece das 

vistas do protagonista no momento em que ele chega à cidade dos majūs, promovendo 

magicamente o afastamento de Qamar az-Zamān de Budūr, que, como consequência, 

ficarão separados por dois anos. 

 Conforme foi visto neste capítulo, na primeira parte da história, cujo tema é o 

triunfo do amor, os dois belos jovens descobrem, pela interferência de dois gênios, sua 

existência mútua e superam uma série obstáculos para unir-se pelos laços do casamento. 

Como se observa nesta seção, a partir da segunda parte da história, o texto trabalha para 

construir sua separação, inserindo motivos
193

, como o do pássaro sequestrador, que 

engendram, progressivamente, a dissolução da união do casal. 

Nota-se, também, que, na narrativa, a intervenção do pássaro extraordinário não 

se limita ao roubo do anel e à condução de Qamar à distante cidade dos magos. Este fato 

pode ser constatado no episódio em que Qamar, durante o primeiro ano nessa cidade, 

presencia no pomar do jardineiro muçulmano que o acolhera uma estranha cena: dois 

pássaros lutam, um deles vence e mata o segundo; dois outros pássaros pousam junto da 

ave morta, abaixam os bicos, como se estivessem pranteando-a; depois fazem um 

buraco e enterram o pássaro assassinado. Eles alçam voo, capturam o pássaro assassino 

e o dilaceram; é então que Qamar descobre o anel da esposa na moela do pássaro 

assassino, e graças a esse objeto Budūr, por força do destino
194

, consegue reencontrar 

seu esposo. Nessa cena, há um comportamento antropomórfico dos pássaros 

extraordinários (pranto, enterro, perseguição e execução) que chama atenção pelo 

                                                 
193

 Anteriormente ao motivo do pássaro sobrenatural, há o motivo do sonho de Qamar com seu pai, que 

faz o protagonista empreender, em companhia da esposa, a longa viagem do reino da China à Ilha de 

Ébano, onde fica o reino paterno. É durante o percurso dessa viagem que o pássaro rouba o anel.  
194

 Qamar descobre, num local subterrâneo, abaixo do pomar, uma enorme quantidade de ouro vermelho. 

Prestes a partir, ele guarda o ouro em odres e, em um deles, coloca o anel de Budūr; para evitar roubo 

durante a viagem de navio, cobre todos os odres com um determinado tipo de azeitona. O velho jardineiro 

morre, ele fica impedido de partir, mas sua carga segue com o navio: “E estava predeterminado que 

madame Budūr estivesse à janela e visse com seus próprios olhos o navio aportando na costa. Seu coração 

se acelerou [...] Mandou chamar o capitão e perguntou o que trouxera [...] ao ouvir a referência à azeitona 

passarinho, o coração de Budūr teve vontade de comê-la” (Livro das mil e uma noites, 2005b, p.250-251). 

Budūr compra todos os odres de azeitona passarinho e, assim, descobre todo o ouro e, também seu anel, 

descobrindo que aquele carregamento pertencia a Qamar. Por meio do capitão do navio, Budūr consegue 

achar o paradeiro de seu esposo. 
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sentido que ele constrói no texto. Esse modo de agir engendra, a propósito desses 

animais, a concepção dual do bem e do mal presente nas diversas personagens do livro. 

Em relação aos seres sobrenaturais, os gênios, por exemplo, dividem-se entre bons e 

maus e, nessa condição, trabalham, respectivamente, a favor ou contra as personagens, 

orientados, na maioria das vezes, pelo signo da fatalidade de um destino feliz ou infeliz 

(Bencheikh, 1988). No caso em questão, o pássaro sequestrador do anel que se revela, 

no episódio do pomar, um assassino, cumpre, como uma criatura má, a função de 

separar Qamar e Budūr, ao passo que os pássaros justiceiros, como criaturas boas e 

auspiciosas, cumprem a função de propiciar o reencontro do casal, conforme anunciado 

pelo próprio protagonista: 

 Por Deus que esse é um sinal de que o bem vai ocorrer! A boa-nova é 

que me reunirei com minha esposa, madame Budūr, pois desde o dia 

em que perdi este engaste também perdi o meu amor. Deus não o 

devolveu a mim senão por pretender devolver à minha amada!” [...] 

muito otimista com aquilo, disse: “Por Deus que este é um sinal de 

que o bem vai ocorrer. Que presságio abençoado!” (Livro das mil e 

uma noites, 2005b, p. 245-6). 

 

Para além desse ponto de vista, observa-se, também, que a inserção desse pássaro 

sobrenatural coloca em destaque uma personagem feminina, ainda que disfarçada pela 

imagem do masculino. Ao separar o casal, o pássaro sequestrador imobiliza Qamar na 

cidade dos magos, mas Budūr continua a viagem, dando livre curso a essa personagem. 

Para se proteger, ela se disfarça com as roupas de Qamar az-Zamān e assume seu lugar 

na comitiva, já que tinha beleza semelhante à do marido. Com esse disfarce, ela chega à 

Ilha de Ébano, “casa-se” com Ḥayāt an-Nufūs, seu duplo na narrativa, e se torna “o” 

soberano desse reino. Quando Budūr reencontra Qamar, ela pede que ele se case com 

Ḥayāt an-Nufūs, e dessa união do protagonista com as duas mulheres, nascem Amjad, 

da primeira esposa, e As
c
ad, da segunda. Futuramente, cada uma delas se apaixona pelo 

enteado, o que desencadeia, na terceira parte da história, a separação da família, 

retomando, nessa última história do núcleo fundador das Mil e uma noites, o paradigma 

da mulher pérfida e cheia de artimanhas.  

 Diferentemente do pássaro ruḫḫ [roca], um ser mitológico bastante difundido no 

folclore árabe e tematizado em textos de eruditos árabes medievais, como al-Jāḥiẓ e ad-

Damīrī, o pássaro sequestrador não pertence à mitologia árabe; de acordo com 

Bencheikh (1988, p. 121), seria possível identificá-lo ao mito assírio-babilônico do 
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pássaro Anzu
195

, que rouba as tábuas do destino e perturba a vida dos deuses, pois torna 

obsoletas suas funções e instaura a desordem no mundo. Assim, o pássaro sequestrador 

da segunda parte da história de “Qamar az-Zamān e Budūr”, tal como o mítico Anzu, 

rouba o objeto (o anel da esposa) e causa a desordem no mundo afetivo dos 

protagonistas: eles se afastam momentaneamente para, depois, como consequência 

desse advento perturbador, separarem-se em definitivo.  

 Em “As duas irmãs invejosas da irmã mais nova”, por sua vez, há um pássaro 

falante que contribui para o desenvolvimento da narrativa, cumprindo uma função 

oposta ao do pássaro sequestrador: a de reunir uma família que foi separada em razão da 

inveja de duas irmãs. Esse conto órfão que finaliza as Mil e uma noites de Galland tem 

características muito próprias do folclore, sendo estruturado por todos os motivos que 

compõem o conto-tipo AT707, “Os três filhos dourados”. Observa-se, inclusive, que, 

anteriormente à publicação de “As duas irmãs invejosas da irmã mais nova”, no século 

XVIII, há uma versão desse conto em uma obra do século XVI, Les facétieuses nuits (4ª 

noite, 3ª fábula), do italiano Giovanni Francesco Straparola (1480-1557).   

  Na história publicada nas Mil e uma noites de Galland, o pássaro falante é 

objeto do desejo de Parīzadah (“Nascida de uma parī”), irmã mais nova de Bahman e 

Parwīz. A protagonista passa a desejá-lo após a visita de uma muçulmana, que lhe diz 

que sua magnífica casa seria perfeita se ela tivesse o pássaro Bulbul-Hezar
196

, ave 

falante que atrai demais pássaros, a árvore que canta e a água amarela
197

, que tem a 

propriedade de multiplicar-se enormemente a partir de uma única gota. Determinada a 

seguir viagem para obtê-los, os irmãos mais velhos, a fim de protegê-la, tomam a frente 

nessa busca e, partem, um após o outro, para uma região próxima à Índia, onde se 

localiza a montanha que abriga esses três elementos mágicos.  

Ao contrário da árvore que canta e da água amarela, que são apenas acessórios 

épicos nesse conto de Ḥannā, o pássaro falante é um motivo que engendra o desfecho da 

narrativa e sua grande importância é encenada na própria história, por meio do difícil 

local em que ele se encontra: no topo da montanha mágica onde, em toda sua extensão, 

                                                 
195

 O pensamento da civilização assírio-babilônica herdou da tradição suméria a ideia de que existia no 

cosmos das forças do mal, ou, pelo menos, de desordem, que perturbavam por um tempo a ordem antes 

que um herói pudesse restabelecer o estado anterior das coisas: o mito da Anzu narra como um herói 

divino Ninurta, matou um pássaro mal para fazer reinar novamente a harmonia. Cf. ARNAUD, Daniel 

« ANZU MYTHE D'  », Encyclopædia Universalis, consultado em 10 de janeiro de 2017. 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/mythe-d-anzu/. 
196

 O bulbul é uma espécie de pássaro comum na Ásia e Europa que possui crista desenvolvida, asas 

curtas e cauda longa. Cf. Houaiss, Dicionário eletrônico da língua portuguesa, versão 1.0. 
197

 No conto-tipo AT707, a água amarela é identificada como água da vida. 
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ressoam vozes terrificantes que impedem a subida daqueles que intentam capturá-lo. Os 

dois irmãos devem, então, passar por esta difícil prova: resistir ao pavor causado por 

vozes que assombram e insultam sem cessar os seres humanos que se propõem a escalar 

essa montanha mágica, pois, quem se voltasse para trás seria imediatamente 

transformado em pedra
198

. Os irmãos não resistem ao terror das vozes e, ao desobedecer 

a interdição de não se voltar para trás, são metamorfoseados em pedra. Observa-se, 

então que, diferentemente de todas as demais histórias das Mil e uma noites, a 

metamorfose nesse conto órfão se desvincula de um ritual de magia realizado por seres 

humanos ou por gênios para ocorrer em uma ambientação mágica: toda montanha em 

que se situa o passáro falante é feita de magia, e, ao tentar desafiá-la, os seres humanos 

podem ser punidos com a morte (metamorfose) se não forem suficientemente corajosos. 

No enredo, Parīzadah, tomando conhecimento, por meios mágicos
199

, de que seus 

irmãos sucumbiram, sai em direção à montanha mágica. Demonstrando coragem e 

determinação superiores, a protagonista consegue chegar intacta ao topo.  

Em termos estruturais, observa-se, então, que, nessa história, a metamorfose 

cumpre, ao menos, duas funções na narrativa: ela pune quem infringe a interdição de 

voltar a cabeça para trás durante a escalada e, também, neutraliza as figuras de Bahman 

e Parwīz, já que, somente depois de serem petrificados, é que Parīzadah sai em busca 

dos elementos mágicos. Desse modo, o motivo da metamorfose engendra na narrativa a 

chegada de Parīzadah ao topo da montanha, episódio no qual a heroína vence a prova 

das vozes, obtém o pássaro falante, a água amarela e a árvore que canta; e, mediante um 

ardiloso diálogo com Bulbul-Hezar, também consegue obter a água que devolve a vida 

aos irmãos e a todos os demais homens que há muito permaneciam enfeitiçados na 

montanha mágica. Ao lado do pássaro que fala, o motivo da metamorfose cumpre uma 

função importante no texto, porque concretiza o resultado do medo frente aos desafios 

enfrentados pelas diferentes personagens e, ao mesmo tempo, encena a superioridade de 

uma personagem feminina, que se destaca em razão de sua inteligência. Nota-se, assim, 

que, nesse conto que se passa na Pérsia, a figura feminina se destaca pela inteligência e 

coragem superiores, características estas típicas da tradição narrativa persa (Marzolph et 

                                                 
198

 Como foi visto ao longo deste trabalho, a desobediência a uma interdição é bastante típica nos contos 

das Mil e uma noites, mantendo-se presente nessa versão narrada por Ḥannā (Cf. Galland, 2011, p. 355, 

vol. 1). Na versão de Straparola, os irmãos viram pedra ao tocar as estranhas pedras da montanha, que 

eram, na verdade, seres humanos metamorfoseados. 
199

 Um punhal que, ao escorrer uma gota de sangue, avisa a morte de Bahman e um rosário 

(provavelmente um misbaḥa, objeto parecido com um rosário) de pérolas que, ao deixar de correr as 

contas, avisa a morte de Parwīz.  
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al., 2004, p.425) e, também, verificáveis na própria Šahrāzād, uma personagem que, 

igualmente, é herdada da tradição persa.  

O motivo do pássaro que fala, por seu turno, engendra os episódios finais da 

narrativa, cumprindo a função de auxiliar os três irmãos a se aproximarem 

progressivamente de seu verdadeiro pai, o sultão persa Ḫusraw Šāh. No dia em que o 

soberano os visita e se maravilha com os elementos mágicos da casa, o pássaro lhe 

revela que os três irmãos Bahman, Parwīz e Parīzadah, criados pelo intendente dos 

jardins do palácio real e por sua esposa, eram, na verdade, seus filhos: as irmãs mais 

velhas, movidas pela inveja, os substituíram assim que nasceram por um cachorro 

morto, por um gato e por um pedaço de pau. Assim, o sultão, que, no passado, se 

indignara com a sultana em razão dos estranhos nascimentos, impondo-lhe o suplício de 

permanecer em uma barraquinha na porta da mesquita, onde todos que por ali passavam 

eram obrigados a cuspir em seu rosto, livra-a de tal castigo e impõe a morte às irmãs 

invejosas. A interferência do pássaro sobrenatural restabelece, portanto, o equilíbrio à 

narrativa, promovendo o desfecho feliz de reunir uma família que havia sido separada 

pela inveja de duas irmãs. 

Conforme se nota, nesse conto bastante próximo do folclore, as forças 

sobrenaturais pertencem a uma atmosfera mágica que parece se desvincular das 

narrativas míticas, das lendas e dos seres mitológicos do mundo árabo-islâmico. 

Permanecem, em “As duas irmãs invejosas da irmã mais nova”, algumas referências à 

cultura árabo-islâmica, entre elas, a organização política (o sultanato) e religiosa (como 

a presença da mesquita; da muçulmana que visita a protagonista para fazer uma oração 

e, também, de um dervixe, homem em andrajos que detém o conhecimento de como 

vencer as terríveis forças sobrenaturais da montanha). Nota-se que essas referências à 

cultura árabo-islâmica não são estruturais, não estão na urdidura do texto. Os elementos 

que geralmente engendram as narrativas espantosas do núcleo fundador das Mil e uma 

noites, tais como os gênios, as metamorfoses e as forças sobrenaturais de ordem divina 

(o destino, a petrificação e a carbonização), dão lugar a uma atmosfera mágica 

desvinculada da perspectiva da crença islâmica. E nessa ambiência mágica, os 

elementos são, principalmente, associados à natureza, como um animal extraordinário 

capaz de, como um oráculo, revelar o que está oculto, a água amarela que se multiplica 

a partir de uma gota e a árvore cujas folhas cantam, criando um espetáculo para quem as 

observa.  
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Assim, os adventos espantosos se constroem apenas em torno de uma ambiência 

mágica existente em si e por si: forças mágicas, desconhecidas, estão em torno da 

montanha, guardando-a, sem qualquer explicação que fundamente ou justifique essas 

forças invisíveis. O mesmo ocorre com a árvore falante, com a água amarela que se 

multiplica e a água que desfaz a petrificação dos seres humanos. Há, entretanto, um 

elemento característico das histórias do núcleo fundador das Mil e uma noites que, 

geralmente, desencadeia na narrativa um evento espantoso: há uma interdição, isto é, 

não se pode olhar para trás
200

, o que poderia remeter a Lucas, já que o texto foi narrado 

por um maronita e, ademais, na versão de Straparola esse elemento está ausente. Com 

exceção a este único evento, a interdição de olhar para trás sob a pena de ser petrificado, 

é possível notar que se apagam os rituais mágicos que acessam as forças invisíveis para 

mudar o curso dos eventos [siḥr], que se apagam as referências ao divino, que se 

apagam as narrativas fundantes, apaga-se o mito. Depreende-se, assim, que na narrativa 

folclórica de Ḥannā, o pensamento mítico, tão presente nas narrativas do núcleo 

fundador das Mil e uma noites, dá, sobretudo, lugar ao pensamento mágico, primeiro 

tipo de pensamento manifesto no ser humano (Attie Filho, 2016).  

  

                                                 
200

 No texto narrado pelo maronita, a punição não deixa de remeter a Lucas 17,31-33: “Naquele Dia, 

quem estiver no terraço e tiver utensílios em casa, não desça para pegá-los; igualmente, quem estiver no 

campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar ganhar sua vida, vai perdê-la, e 

quem a perder vai conservá-la”. (A Bíblia de Jerusalém. Sâo Paulo: Paulinas, 1986).    
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CONCLUSÃO 

 

Como foi anunciado na Introdução deste trabalho, o objetivo desta pesquisa 

centrou-se na análise dos elementos sobrenaturais e mágicos em dois diferentes ciclos 

narrativos das Mil e uma noites, isto é, nas histórias do núcleo fundador da obra árabe e 

nos contos órfãos, tendo em vista suas relações com a ambiência histórica, social e 

cultural em que os textos foram produzidos. Essa perspectiva de análise seguiu por uma 

vereda diferente da que trilhou Todorov em Introdução à literatura fantástica, na qual o 

estudioso afirmou que “a aspiração ao maravilhoso enquanto fenômeno antropológico 

supera os limites de um estudo que se pretende literário” (1992, p. 20). O presente 

estudo considerou que uma abordagem puramente literária comprometeria não apenas o 

entendimento mais profundo do sentido do mágico e do sobrenatural nas Mil e uma 

noites, mas, também, a visão de aspectos fundamentais da gênese e da transmissão do 

texto ao longo do tempo. Conforme se observou ao longo deste trabalho, as Mil e uma 

noites, uma obra que, ao longo de ao menos seis séculos, atravessou o domínio indo-

persa para reelaborar-se no mundo árabo-islâmico em seu período áureo e em sua 

decadência, estabelecem relações com diferentes tradições narrativas e culturais; mas, 

sobretudo, mantêm um diálogo permanente com as lendas, os mitos, as crenças e os 

valores da tradição árabo-islâmica.  

Assim, perseguindo a ideia de que o sentido mais completo dos motivos 

associados às forças sobrenaturais e mágicas (rituais mágicos, metamorfoses, astrologia, 

talismãs, o destino, pássaros extraordinários, gênios, ogras, substâncias mágicas etc.) só 

poderia ser apreendido quando reconduzidos à ambientação sócio-cultural de sua 

composição, foi possível observar não somente os aspectos estruturais das diversas 

histórias em estudo. Com a análise das histórias do núcleo fundador das Mil e uma 

noites, por exemplo, foi possível observar que os jinn são, majoritariamente, motivos 

que desempenham diferentes funções em um número expressivo de histórias, e sua 

atuação na narrativa como seres benfeitores ou malfeitores está, na maioria das vezes, 

associada ao universo de crenças do mundo árabo-islâmico. Em geral, se os gênios 

manifestam na narrativa sua relação com Deus ou com o islamismo, eles são crentes e, 

nessa condição, auxiliam os protagonistas, exercendo as funções de preservar-lhes a 

vida, de propiciar-lhes ascensão social e econômica e de fazê-los alcançar a felicidade 

amorosa. Porém, quando rebeldes, são, potencialmente, geradores de danos aos 

protagonistas, configurando-se, na maior parte das vezes, como antagonistas. Observou-
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se também que, sobretudo, nas primeiras narrativas do livro, os gênios rebeldes evocam 

a imagem do tirânico rei Šāhriyār, o que contribui para a unidade da coletânea e, ao 

mesmo tempo, reforça determinadas concepções da cultura árabo-islâmica, como a 

atribuição da responsabilidade da infelicidade de um casal à mulher e a atuação decisiva 

do destino na vida dos seres humanos. 

Viu-se, assim, que, nas histórias do núcleo fundador das Mil e uma noites, os 

elementos mágicos e sobrenaturais, sejam eles associados a feiticeiras benfeitoras ou 

malfeitoras, sejam eles oriundos de forças divinas ou de espíritos inferiores, intervêm 

nas histórias não apenas para cumprir um programa narrativo, desencadeando novos 

episódios que levam ao desequilíbrio ou ao equilíbrio, mas também para realçar a beleza 

com seu caráter espantoso e estranho [
c
ajīb wa ġarīb / عجيب وغريب], inscrevendo a 

matéria narrada além da vida cotidiana dos homens. Tal como lembra Coussonnet, para 

que a narrativa seja crível, para que ela pareça real, convém que ela não seja real; para 

ser crível, ela deve necessariamente estar presente no imaginário, como também “ser 

extraordinária e fora do comum, para tornar-se eficaz, exemplar e memorável” (1989, 

p.47). As histórias analisadas, na qualidade de ḫurāfāt, situam-se além do cotidiano, são 

extraordinárias e fora do comum, mas aquém do irreal, do inverossímil, pois a força 

sobrenatural identificada com o gênio ou com a ira divina permanece no domínio do 

possível, já que sua manifestação é afirmada pelo Alcorão, sendo parte do imaginário e, 

portanto, crível.  

Com base nessas constatações, também se levantou a hipótese de que o texto das 

Mil e uma noites, ancorado na beleza, na magnificência dos elementos mágicos e 

sobrenaturais, como também nas crenças, nas lendas e nos mitos presentes no universo 

sócio-cultural árabo-islâmico, possivelmente, criara uma forte identidade do público 

ouvinte/leitor com o livro, viabilizando a sobrevivência da obra e sua constante 

elaboração, ao longo de mais de meio século, tanto em meios letrados quanto em meios 

populares, apesar da resistência dos eruditos árabes a propósito do seu gênero (ḫurāfa). 

 Nos contos órfãos, por sua vez, verificou-se que os gênios, a ogra, os rituais 

mágicos de feitiçaria, o pássaro extraordinário, os objetos e substâncias mágicas, entre 

outros, tendem a se afastar do universo mítico árabo-islâmico, bem como de seus 

valores e crenças. Embora esses motivos cumpram, na narrativa, funções semelhantes, 

tais como a punição, a realização amorosa, a ascensão material e social das personagens, 

os contextos em que eles são inseridos não evocam um claro diálogo com as lendas 

islâmicas, tampouco com o texto corânico. Em “O cego Bābā 
c
Abd-Allāh”, “

c
Alī Bābā e 
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os quarenta ladrões exterminados por uma escrava”, “O príncipe Aḥmad e a fada Parī–

Banū” e, principalmente, “As duas irmãs invejosas da irmã mais nova”, narrativas mais 

próximas do folclore, foi possível observar com mais clareza uma atmosfera mágica que 

se constrói de modo autônomo. Assim, o pensamento mítico que entremeia as narrativas 

espantosas do núcleo fundador das Mil e uma noites enfraquece, ou, mesmo, extingue-

se. Em seu lugar, dá-se o triunfo do pensamento mágico, da concepção de que existem 

forças mágicas e sobrenaturais que não se explicam, isto é, os elementos mágicos e 

sobrenaturais se apresentam na narrativa sem dialogar com uma narrativa de origem, 

existindo em si e por si. Assim, embora Galland tenha procurado compor os chamados 

contos órfãos aos moldes das Mil e uma noites, inserindo, por exemplo, a concepção de 

destino em “O príncipe Aḥmad e a fada Parī–Banū”, nota-se que esse elemento de 

caráter sobrenatural não adquire força na narrativa, pois é evocado num rápido 

momento da história, de modo que não se engendra como motivo nem participa da 

esfera temática do conto, tal como ocorre no núcleo fundador das Mil e uma noites.  

Além disso, vale sublinhar que, ao longo dessa pesquisa, o processo de análise 

literária dos elementos mágicos e sobrenaturais e de suas relações com a ambiência 

social, histórica e cultural suscitou questões que, a partir do que foi aqui conquistado, 

apontam para outros caminhos de pesquisa. Em tais perspectivas possíveis de 

continuidade caberiam reflexões teóricas que não deixariam de incluir, certamente, 

temas sobre os limites entre realidade e ficção e, principalmente, sobre os conceitos 

envolvendo o chamado gênero maravilhoso. A esse respeito, conforme se observou 

neste trabalho, textos como os de an-Nadīm, de al-Mas
c
ūdī e de Ibn-Ḫaldūn trazem 

relatos de coisas espantosas que, absolutamente, seriam passíveos de serem incluídas 

em um universo ficcional. Talvez, o exemplo mais curioso – não abordado nas análises 

deste trabalho – seja um relato de Ibn-Ḫaldūn que versa sobre um homem chamado Al-

Ba’aj, um feiticeiro que era capaz de arrebentar o ventre de um animal somente 

apontando-lhe o dedo (1960, p.186). Este relato verídico do historiador do sécul XIV 

parece tão surpreendente quanto o relato do historiador al-Mas
c
ūdī (séc. X) a respeito da 

existência de ogras no deserto e do livreiro an-Nadīm (séc.X) a propósito dos turcos, 

que utilizavam magia para atravessar a água e percorrer pequenas e longas distâncias 

em curtos períodos de tempo. Assim, se o pensamento especulativo dos historiadores é 

permeado pelo pensamento mágico e mítico, então, por que eventos extraordinários, 

majoritariamente vinculados ao pensamento mágico e mítico, do texto ficcional das Mil 

e uma noites seriam considerados de caráter excessivo e pouco confiável, como sugeriu 
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o historiador egípcio al-Qurṭī do século XII? Questões da mesma natureza levaram 

pensadores como Le Goff, Arkoun e Fahd a realizar debates e a publicarem as atas em 

L’étrange et le merveilleux dans l’islam médiéval, o que mostra a dimensão, a 

atualidade e a importância que reside nesse campo de reflexão. 

  Por sua vez, no campo da teoria literária, o chamado gênero “maravilhoso” 

suscita, da mesma maneira, inúmeras questões. Para Todorov, por exemplo, nas 

narrativas do gênero maravilhoso, “os elementos sobrenaturais não provocam qualquer 

reação particular nem nas personagens, nem no leitor implícito”, pois não é preciso uma 

justificativa para que ele exista, já que “o maravilhoso puro [...] não se explica de 

nenhuma maneira” (1992, p.62-63). Nota-se que, se por um lado, a definição de 

“maravilhoso”, segundo Todorov, mostra-se adequada às narrativas dos contos órfãos, 

mais próximas do folclore, por outro lado, ela parece inapropriada para as ḫurāfāt das 

Mil e uma noites. Conforme foi observado neste trabalho, as ḫurāfāt se fundamentam 

pela presença de adventos espantosos e estranhos [
c
ajīb wa ġarīb / عجيب وغريب], aliás, 

eles são uma exigência das próprias personagens, que trocam histórias surpreendentes 

por vidas; ademais, os principais elementos sobrenaturais e mágicos que engendram as 

histórias do livro árabe, tais como os gênios e a magia, têm sua narrativa mítica 

fundadora, que justifica sua existência. 

Entretanto, a intermitente aurora alcançando a todos, não somente Šahrāzād, 

torna silente, momentaneamente, a magia do pensamento. 

E disse-lhe Dīnārzād: “Ora, como é espantosa e surpreendente a sua história, 

minha irmã!” 

Ao que respondeu Šahrāzād: “E o que é isso em face do que irei lhes contar na 

próxima noite?” 
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ANEXOS 

 

I- Quadro-síntese dos elementos mágicos e dos seres sobrenaturais 
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Histórias Quadro síntese 

Elementos mágicos Elementos sobrenaturais 

Feitiçaria/ 
Metamorfose 

Astrologia/ 
Geomancia/ 
Fisiognomia/ 
Sonhos 

Inscrições 
mágicas/ 
Talismãs  

Lugares 
mágicos/ 
Lugares 
enfeitiçados 

Palavras, Objetos, 
Substâncias e 
Vegetais mágicos 

Seres Manifestação 
divina 

1.Prólogo-moldura 
(episódio do gênio e a 
jovem sequestrada) 

     Gênio (habitat: mar). Destino 

2.O mercador e o 
gênio 

     Gênio (habitat: oásis).  

3.O primeiro xeique 

(inserida em “O 

mercador e o gênio”)  

Feiticeiras: esposa do 
xeique; filha do pastor.  
 
Metamorfoses de 
humanos em animais 
1.Vaca: 2ª esposa do 
xeique. 
2.Bezerro: filho do xeique 
3.Gazela: 1ª esposa do 
xeique. 

      

4.O segundo xeique 

(inserida em “O 

mercador e o gênio”) 

 

Feiticeira: irmã da gênia 
(não aparece na 
narrativa).  
 
Metamorfoses de 
humanos em animais 
Cachorros: irmãos do 2º 
xeique. 

    Gênia (auto-
metamorfose: mulher 
mendicante). 

 

5. O terceiro xeique 

(inserida em “O 

mercador e o gênio”) – 

manuscritos do ramo 

egípcio. 

Feiticeiros: feiticeiro; 
jovem feiticeira. 
 
Metamorfoses de 
humanos em animais 
1.Cachorro: 3º xeique. 
2.Mula: esposa do 3º 
xeique. 

Geomancia  Taça com 
palavras 
talismânicas. 

    

6.O pescador e o 
gênio 

Metamorfoses de 
humanos em animais 
Peixes: zoroastrianos 
(magos), judeus, cristãos, 
muçulmanos. 
 

 Sinete de 
Salomão: vaso 
de cobre 

Ilhas Negras 
 

 Gênio (preso em vaso de 
cobre no fundo do mar). 

Destino 

7.O rei Yūnān e o 

médico Dūbān  

(inserida em “O 

pescador e o gênio”) 

    Médico Dūbān:  

Pó capaz de fazer falar a 
cabeça de Dūbān recém-  
decepada. 
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8. O filho do rei e a 

ogra (inserida em “O 

pescador e o gênio” 

 

      
 
Ogra: (deserto/ auto-
metamorfose: moça). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. O rei das Ilhas 

Negras e sua esposa 

(inserida em “O 
pescador e o gênio”) 

Feiticeira: esposa do rei 

das Ilhas Negras. 
 
 
Petrificação. 
Rei das Ilhas Negras tem 
a metade inferior do 
corpo transformada em 
pedra. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. O primeiro dervixe 
(inserida em “O 
carregador e as três 
jovens de Bagdá”) 
 
 

       Manifestação divina: 
carbonização de um casal 
de irmãos. 
 
            Destino 
 
 
 
 

11. O segundo dervixe 
(inserida em “O 
carregador e as três 
jovens de Bagdá”) 

Feiticeiros: gênio; 
princesa Sitt al-Ḥusn 
 
Metamorfoses de 
humanos em animais 
Macaco: 2º dervixe. 
 
Série de metamorfoses 
da princesa na luta 
contra o gênio: 
serpente, águia, lobo 
preto, galo. 

 Palavras 
talismânicas: 
soleira de um 
subterrâneo 
 
Faca de ferro 
com um nome 
gravado em 
hebraico; 
escrita no chão 
com caligrafia 
kūfī e outras 
palavras 
talismânicas 

  Gênio (auto-
metamorfose: velho persa 
e outros elementos - leão, 
escorpião, gato, romã, 
larva). 

Destino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. O invejoso e o 
invejado (inserida em 
“O segundo dervixe”) 

    Sete pelos do círculo 
branco do fim da cauda do 
gato preto do templo 
(exorcismo/fumaça)  

Gênios (habitat: poço 

antigo) 

 

 

 

 

 

 



232 
 

13. O terceiro dervixe 
(inserida em “O 
carregador e as três 
jovens de Bagdá”) 

  Sonho revelador 
(3º dervixe) 
 
Sonho 
premonitório (pai 

do jovem) 
  
Astrólogos: 
confirmação de 
sonho 
premonitório; 
profecia. 

Estátua 
equestre 
portando placa 
de chumbo no 
peito com 
invocações 
 
Arco de cobre 
com três 
flechas de 
chumbo nas 
quais estão 
gravados 
talismãs 
 
Indivíduo de 
cobre com 
placa de 

chumbo no peito 
na qual está 
gravado um 
nome e 
talismãs 
 

Palácio mágico de 
ouro vermelho das 
quarenta jovens filhas 
de reis 

 Pássaro ruḫḫ; corcel 
alado (habitat: palácio 
mágico de ouro vermelho) 

Destino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. A primeira jovem, a 
dona da casa 
(inserida em “O 
carregador e as três 
jovens de Bagdá”) 

Feiticeira: gênia 

 
Metamorfoses de 
humanos em animais 
Cadelas: irmãs invejosas. 
 
Petrificação: 
todos os 
magos/zoroastrianos de 
uma cidade. 

   Fios de cabelos queimados 

(comunicação com gênia) 

Gênia (metamorfose: 

cobra) 

 

Manifestação divina: 

petrificação de uma 

cidade de 

magos/zoroastrianos. 

Manifestação divina 

(petrificação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Os irmãos Nūr ad-

Dīn e Šams ad-Dīn 

(inserida em “As três 

maçãs”) 

 

     Gênio alado (habitat: 

cemitério; metamorfoses: 
gato preto e búfalo). 
 
Gênia alada  
 

Destino 
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16. Jullanār, a 
marítima, e seu filho 
Badr 

Feiticeiros: Jawhara, 

esposa de um rei; Lāb 

(maga/zoroastriana); mãe 

de Lāb; Jullanār; Farāša; 

xeique ’Abū 
c
Abdillah.  

 
Metamorfoses de 
humanos em animais 
1.Pássaro: Badr é, 

primeiro, 

metamorfoseado por 

Jawhara, depois, por Lāb. 

2.Jumentos, asnos, 

cavalos, camelos, vacas 

e pássaros: todos 

forasteiros pelos quais a 

feiticeira Lāb se 

apaixonou e, depois, 

metamorfoseou.  

3. Pássaro: rainha Lāb 

se metamorfoseia.  

4. Jumenta: Lāb come a 

farinha preparada pelo 

xeique ’Abū 
c
Abdillah e 

Badr asperge-lhe água 

pronunciando palavras 

que provocam a 

metamorfose na feiticeira. 

 1. Palavras 
gravadas no 
anel de 
Salomão: são 
recitadas para 
que os homens 
e mulheres que 
vivem no mar 
não tenham 
seus corpos 
molhados nem a 
visão e a 
respiração 
perturbadas. 
 
2.Anel com a 

inscrição de  

alguns dos 

nomes de 

Deus: protegem 

Badr do 

afogamento e de 

qualquer animal 

marinho.  

  Gênio alado.  

17. Qamar az-Zamān e 
Budūr 

  Continuidade 

pelo texto do 

ramo egípcio 

(ref.: Bodl Or 

551). 

 

1.Engaste 
vermelho com 
duas linhas 
inscritas 
ilegíveis: 
pertencente a 
Budūr.  
 

Continuidade pelo 

texto do ramo egípcio 

(ref.: Bodl Or 551). 

Cidade dos Magos 
 – (majūs / مجوس)
zoroastrianos. 
Qamaruzzamān chega 
a essa cidade em dez 
dias, porém, ela fica há 
quatro meses de 
viagem por mar e há 
um ano por terra. Ele 
chega a essa terra 
perseguindo um 
pássaro que lhe roubou 
o engaste. 

 1.Gênia – Maymūna 

(alada). (habitat: poço 

bizantino, em uma torre 

antiga e abandonada). 

2.Gênio – Danhaš 

(alado). (auto-

metamorfoses de ambos 

os gênios: pulga) 
Ramo egípcio (BodlOr 551). 

3.Gênio – Qušquš (alado) 

aparece mediante a 

batida de palma da mão 

de Maymūna no chão.   

4. Pássaro sequestrador 

(do anel com engaste 

vermelho).  

Destino 
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Contos órfãos 
 

18. 
c
Alā’ ad-Dīn ou a 

lâmpada maravilhosa 

 

Feiticeiros: Mágico 
africano e seu irmão. 
(ritual que abre um 
subterrâneo entre duas 
montanhas). 

 Fisiognomia;  
 
  Geomancia,  
 
 
 
 

   Gênio do anel 
 
Gênio da lâmpada 

 

19. O cego Bābā 
c
Abd-

Allāh 

Feiticeiro: dervixe (ritual 

que abre uma fenda em 
um rochedo) 
 

   Pomada mágica que cega 
quando passada em torno do 
olho direito 

  

20. Sīdī Nu
c
mān Feiticeiras: Amina, 

esposa de Sidi Nouman; 
jovem feiticeira. 
 
Metamorfoses: 
1.Cão – Sīdī Nu

c
mān 

2.Mula: Amina 
 

    Ogra  

21. 
c
Alī Bābā e os 

quarenta ladrões 
exterminados por uma 
escrava 

 
 
 
 
 
 
 
 

   “Abre-te, Sésamo”; “Fecha-te, 
Sésamo” – abre e fecha a 
pedra da caverna dos ladrões. 
 

  

22.. O príncipe Aḥmad 
e a fada Parī –Banū  

Feiticeira: não faz 
feitiçarias na narrativa. 

  Rochedo: morada de 
Pari-Banu. Possui uma 
porta que é visível 
apenas a quem 
interessa à fada. 

tapete que transporta 
 
tubo de marfim que tudo 
mostra 
 
maçã que tudo cura 
 
pavilhão que abriga exército 
e cabe na palma de uma 
mão 
 
novelo que conduz até a 
fonte da água dos leões 
 
água da fonte dos leões que 
cura qualquer tipo de febre 
 
 
 
 

Fada/ gênia Parī –Banū 
 
 Šaybār gênio anão. 
 

Breve menção ao destino 
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23. História das duas 
irmãs que invejavam a 
irmã mais nova 
 

 
Petrificação: Bahman e 
Parwīz e demais 
personagens não 
nomeadas. 

  Montanha mágica das 
vozes terrificantes  

punhal: avisa a morte de 
Bahman 
 
bola: conduz até o pé da 
montanha mágica 
 
rosário de pérolas: zvisa a 
morte de Parwīz 
 
água amarela: multiplica-se 
a partir de apenas uma gota 
 
árvore que canta 
 
água mágica da montanha  
que quebra o feitiço da 
petrificação  

Pássaro Bulbul-Hezar  
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