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RESUMO 

 

Este é um estudo sobre a atividade intelectual do polímata iraquiano Almasᶜūdī, que 

viveu na primeira metade do século 4 H./10 d.C. Como um autor consagrado da literatura 

árabe, ele escreveu sobre história, geografia, filosofia, jurisprudência, teologia e muitos outros 

assuntos. Contudo, apenas duas de suas obras chegaram aos dias atuais: Murūj Aḏḏahab wa 

Maᶜādin Aljawhar (Pradarias de Ouro e Minas de Pedras Preciosas) e Kitāb Attanbīh wa 

Al’išrāf (Livro da Advertência e da Revisão). A partir delas, esta pesquisa identifica e 

descreve as características do pensamento do autor e suas contribuições principais para cada 

um dos campos de conhecimento que ele explorou – no caso, a historiografia, a geografia e o 

adab, além de concepções gerais de método e epistemologia. Tais ideias são apresentadas 

aqui tanto contextualizadas no estado de desenvolvimento em que essas áreas estavam na 

época, como conforme suas ocorrências na obras remanescentes desse escritor. 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Almasᶜūdī, Literatura árabe, História medieval, Historiografia 

islâmica, Geografia árabe, Adab, Método. 
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ABSTRACT 

 

This is a study about the intellectual activity of the Iraqi polymath Almasᶜūdī, who lived 

during the first half of the 4th H./10th century AD. As an established author of Arabic 

literature, he wrote on history, geography, philosophy, jurisprudence, theology and many 

other subjects. However, only two of his works reached present days: Murūj Aḏḏahab wa 

Maᶜādin Aljawhar (Meadows of Gold and Mines of Gems) and Kitāb Attanbīh wa Al’išrāf 

(The Book of Notification and Review). From them, this research identifies and describes the 

characteristics of his thought and his main contributions to each one of the fields of 

knowledge which he explored – in this case, historiography, geography and adab, besides his 

general understandings of method and epistemology. Such ideas are presented here in the 

context of the state of development in which these areas were at the time, as well as according 

to its occurrences in the remaining works of this writer.  

 

 

 

 

KEYWORDS: Almasᶜūdī, Arabic literature, Medieval history, Islamic historiography, Arab 

geography, Adab, Method. 
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ÁRABE TRANSLITERAÇÃO 

 ā ا

 b ب

 t ت

 ṯ ث

 j ج

 ḥ ح

 ḫ خ

 d د

 ḏ ذ

 r ر

 z ز

 s س

 š ش

 ṣ ص

 ḍ ض

 ṭ ط

 ẓ ظ

 ᶜ ع

 ġ غ

 f ف

 q ق

 k ك

 l ل

 m م

 n ن

 ū / w و

 ī / y ي

 ‘ ء / ؤ / ئ
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Observações: 

 A transliteração foi feita conforme a proposta de JUBRAN, Safa A. A. C. Para uma 

romanização padronizada de termos árabes em textos de língua portuguesa. Tiraz (USP), 

São Paulo, v. 1, p. 17-30, 2004. A única diferença é nossa adoção de [ẓ] ao invés de [đ] 

para representar a letra [ظ]; 

 Os diacríticos foram transliterados conforme a seguir: 

fatḥa [  َ ] = a 

kasra [  َ ] = i 

ḍamma [  َ ] = u 

šadda [  َ ] = letra dobrada 

 A forma final do alif (i.e., alif maqsūra) [ى] foi transliterada como [à]; 

 A maddà [آ] foi transliterada como [‘ā]; 

 A hamza inicial [أ] em palavras sem artigo al- [ال] foi omitida, como em aḫbār (“relatos”) 

e, em palavras com artigo, foi preservada, como em al’aḫbār (“os relatos”). Nos casos em 

que a palavra começa com a maddà [آ], a hamza inicial também foi preservada, como em 

‘Āl (“família”, “linhagem”); 

 Nomes próprios iniciados com [ع] / [ᶜ] foram grafados com a letra seguinte na forma 

maiúscula, como em ᶜAlī; 

 Uma vez que a escrita árabe não diferencia entre formas maiúsculas e minúsculas, a 

transliteração de nomes próprios e títulos incorporou a distinção própria do alfabeto latino, 

como em Ibn Jarīr Aṭṭabarī e Ta’riḫ Arrusul wa Almulūk (História dos Profetas e dos 

Reis); 

 Seguindo a regra fonológica da complementação nominal (iḍāfa), a letra final tā’ marbūṭa 

 foi transliterado apenas como [a] quando a palavra em questão não recebe [ة]

complementos (muḍāf ilayhi) e como [at] quando recebe; 

 Os artigos foram transliterados fisicamente conectados às palavras que eles definem, tal e 

qual em árabe; 

 A transliteração reproduziu o fenômeno fonológico relacionado às letras lunares 

(qamarīya) e solares (šamsīya). Assim, ao receberem o artigo al- [ال], palavras cuja 

primeira letra é lunar foram grafadas com o artigo em sua forma original, como em jawhar 
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(“gema”, “pedra preciosa”) > aljawhar (“a gema”, “a pedra preciosa”), e palavras cuja 

primeira letra é solar foram grafadas substituindo a letra l [ل] pela letra solar em questão, 

como em ḏahab (“ouro”) > aḏḏahab (“o ouro”). 

 Casos de declinação não foram representados na transliteração, salvo nas situações em que 

eles acarretam alguma mudança na leitura da palavra. 

 O yā’ duplo final [  ي], o qual indica adjetivos gentílicos e corresponderia mais 

precisamente a [īy], foi transliterado apenas como [ī], como em Masᶜūdī (em versão mais 

completa, seria Almasᶜūdīy); a marca completa foi transliterada apenas em palavras que 

possuem acréscimos posteriores, como em ta’rīḫīya (“histórica”); 

 Dada a alta frequência com que os gentílicos são usados para fazer referência aos autores 

abordados, e o fato de que a grande maioria deles começa com o artigo al-, a transliteração 

omitiu esse artigo das ocorrências dos gentílicos isolados, a fim de favorecer a 

diferenciação entre uns e outros, como em Masᶜūdī, Jāḥiẓ e Yaᶜqūbī (originalmente, 

Almasᶜūdīy, Aljāḥiẓ e Alyaᶜqūbīy), e o preservou apenas na primeira ocorrência de cada 

nome completo, como em Abū Alḥasan ᶜAlī Ibn Alḥusayn Ibn ᶜAlī Ibn ᶜAbdallāh 

Almasᶜūdī. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os estudos árabes no Brasil ainda enfrentam a barreira da língua. Na academia e no 

sistema educacional como um todo, praticamente nenhuma área do conhecimento considera 

as contribuições árabes ao longo da história – a menos que tais contribuições tenham sido 

suficientemente reconhecidas pela tradição “ocidental”, justificando que elas fossem 

traduzidas. Ainda assim, no que diz respeito à tradição científico-filosófica como um todo, as 

fontes disponíveis em língua portuguesa são pouquíssimas. A diversidade de assuntos contida 

nas tradições árabes, islâmicas e árabe-islâmicas, fica então restrita à responsabilidade dos 

estudantes de língua, por causa da possibilidade de acesso a essas fontes. Na nossa situação, a 

contribuição ideal de um arabista é traduzir tais textos e propagá-los a fim de evidenciar sua 

relevância a todo e qualquer ramo a que eles pertençam. Contudo, é compreensível que a 

tradução de uma massa textual tão imensa quanto a árabe seja vagarosa, o que cria a 

possibilidade de que qualquer tema seja tratado da perspectiva da tradição literária, ainda que 

sem todo o ferramental correspondente a cada ciência específica. Assim, os temas podem, 

acima de tudo, dar-se a conhecer sob a perspectiva das tradições escritas em língua árabe. 

No caso deste nosso trabalho, as tradições em questão são a história, a geografia e o 

adab1. Entretanto, é evidente que seria impraticável uma única pesquisa que se propusesse a 

abordar a totalidade dos temas implicados nessas áreas da tradição literária árabe. Não é esse 

o nosso propósito. No caso, as tradições em questão serão enfocadas conforme sua pertinência 

ao trabalho de um autor específico, o qual, este sim, é nosso objeto de estudo: o polímata 

iraquiano Abū Alḥasan ᶜAlī Ibn Alḥusayn Almasᶜūdī2 (m. 345-6 H./956-7 d.C.)3, que viveu 

durante a primeira metade do século 4 H./10 d.C. Suas obras sobreviventes se consagraram, 

sobretudo, nas literaturas historiográfica e geográfica do período conhecido como o apogeu do 

                                                             
1 O termo adab foi apenas transliterado – desde o título deste trabalho – por representar um conceito que passou 

por diversas mudanças de sentido ao longo de sua existência, o que inevitavelmente torna imprecisa qualquer 

tradução sem a devida contextualização. Em outras palavras, suas acepções devem ser explicadas para que seu 

significado possa então ser aferido conforme o termo for aplicado a diferentes autores e/ou momentos históricos. 

De fato, a discussão sobre o adab em si é relevante para a nossa pesquisa e está apresentada no capítulo 5. 

Contudo, uma vez que o termo requer o tratamento detalhado que mencionamos, incluímos uma nota inicial 

sobre ele ao final desta introdução. 
2 Referido a diante apenas como Masᶜūdī. 
3 As datas serão referidas no seguinte formato: a primeira corresponde ao calendário lunar islâmico (hegírico) 

seguida da letra [H.], e, após a barra comum [/], a segunda corresponde ao calendário solar gregoriano seguida 

da marcação [d.C.]. Sendo o ano 1 H. correspondente a 622 d.C., datas anteriores a isso são grafadas apenas 

segundo o calendário gregoriano, podendo vir seguidas tanto de [a.C.] quanto de [d.C.]. Séculos foram grafados 

com algarismos arábicos. 
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Califado Abássida (132-656 H./750-1258 d.C.)4, praticamente correspondente ao tempo em 

que a capital administrativa se centrou em Bagdá. Além disso, Masᶜūdī foi um prolífico e 

elegante escritor, um viajante ostensivo e um ávido observador da natureza e da sociedade 

humana, além de, por exemplo, um teólogo dialético, um filósofo das religiões e um jurista 

comparativo; de fato, um pensador eclético. A possibilidade de entendê-lo como uma mistura 

desses fatores motivou a abordagem que propusemos neste nosso estudo. 

Originalmente, propusemos uma pesquisa sobre a relação entre as viagens e a vida 

intelectual de Masᶜūdī. Para isso, nosso objeto ideal seria sua obra completa, constituída por 

trinta e seis títulos, entre livros e epístolas5. Isso não é viável atualmente, pois trinta e quatro 

deles estão perdidos. Logo, o objeto deste estudo são seus dois livros que chegaram até os 

dias atuais: Murūj Aḏḏahab wa Maᶜādin Aljawhar (Pradarias de Ouro e Minas de Pedras 

Preciosas) e Kitāb Attanbīh wa Al’išrāf (Livro da Advertência e da Revisão). 

Mas, ao longo das leituras das obras de Masᶜūdī e da bibliografia de apoio, tal tema se 

revelou um tanto quanto abstrato. As principais causas disso foram: 

 

1. O registro de suas viagens não é sistemático, então datas, itinerários e períodos de 

tempo são imprecisos ou, via de regra, inexistentes; 

2. Ele nunca descreve seus motivos e meios para viajar tão frequentemente; 

3. O conteúdo de suas obras remanescentes não se foca em suas viagens, mas faz 

inúmeras referências à experiência pessoal do autor. Isso sugere que a relação dele com a 

prática das viagens era centrada no conhecimento que elas poderiam lhe fornecer, fosse como 

produto de uma pesquisa voluntária ou de uma vivência involuntária. Há uma semelhança 

aqui, a qual, por sua vez, suscita uma ressalva: ao nos referirmos ao conhecimento religioso 

no Islã, as viagens são comumente associadas à tópica conhecida como “viagem em busca do 

saber [religioso]” (riḥla fī ṭalab alᶜilm)6. Esse não parece ser o caso de Masᶜūdī, o que nos 

                                                             
4  O Califado Abássida foi a dinastia instaurada pela família Alᶜabbās, um ramo persa do clã do profeta 

Muḥammad. Pertenceram a tal dinastia califas como Abū Jaᶜfar ᶜAbdullāh Almanṣūr (m. 158 H./775 d.C.), 

Hārūn Arrašīd (m. 193 H./809 d.C.), Abū Alᶜabbās ᶜAbdullāh Alma’mūn (m. 218 H./833 d.C.) e Hārūn Alwāṯiq 

Billāh (m. 232 H./847 d.C.). Divide-se o Califado Abássida em dois períodos: o 1º entre 132-656 H./750-1258 

d.C., com a capital estabelecida em Bagdá. Após perder a cidade para os mongóis em 656 H./1258 d.C., um 2º 

Califado Abássida é reconhecido – mesmo que como fachada – e estabelecido no Cairo entre 659-923 H./1261-

1517 d.C. 
5 Ver Anexo B. 
6  É possível estabelecer um paralelo com o conceito grego de θεωρία (theôria). Há duas possibilidades 

etimológicas para essa palavra: thea (“visão”, “espetáculo”), ou theos (“deus”) e –ôros (“aquele que vê”). Em 

ambas, nota-se a relação totalmente intrínseca entre o termo e a observação visual – seja daquilo que é 

espetacular, digno de visualização ou de ser conhecido, seja daquilo que se tem como manifestação do divino, tal 
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leva à ressalva: o conhecimento principalmente abordado no Murūj e no Tanbīh não é 

religioso. Assim, podemos sugerir que as viagens do nosso autor não visavam/possibilitavam 

preferencialmente a busca/coleta do “saber religioso” (ᶜilm), mas sim do “saber secular”, 

entendido aqui como o conteúdo do adab por excelência. 

 

Assim, surgiu a necessidade de uma definição mais específica do conceito de viagem 

que desse conta de representar a relevância dessa prática na atividade intelectual de Masᶜūdī. 

Nesse sentido, aderimos à proposta de Tarif Khalidi, que entende as viagens como um dos 

modos de apreensão do conhecimento empregados pelo autor – no caso, um modo ao qual o 

próprio Masᶜūdī foi o primeiro a atribuir um status epistemológico. 

Trabalhando com essa definição, as correlações, não apenas entre as viagens, mas entre 

os diversos modos de apreensão e as reflexões de Masᶜūdī, tornaram-se mais relevantes para 

compreendermos o contato que esse autor enigmático da literatura árabe estabeleceu com o 

conhecimento de seu tempo. Por fim, reelaboramos nossa proposta para que ela então 

abrangesse as noções que Masᶜūdī expressa sobre os métodos das diferentes ciências com as 

quais teve contato, incluindo nisso a particularidade das viagens que mencionamos. A seguir, 

está nossa reelaboração. 

Nossa pesquisa tem por objetivo identificar e descrever as principais características 

intelectuais de Masᶜūdī, bem como o que as motivou, remetendo suas reflexões e suas noções 

de método ao contexto da história islâmica em que se encontravam os campos de 

conhecimento mais evidentes de suas obras. Com essa divisão, propomos que é possível 

remeter noções específicas às matérias abordadas em suas obras sobreviventes – no caso, a 

história, a geografia e o adab –, mas que isso não justifica descrevê-lo com nenhuma dessas 

atribuições isoladamente – só historiador, só geógrafo ou só adīb7. Ao invés, essas e outras 

características devem ser entendidas em conjunto: historiador, geógrafo, adīb, naturalista, 

filósofo, teólogo e mais. Em síntese, nossa descrição visa demonstrar a multiplicidade de 

facetas das suas ideias e, com isso, ilustrar a necessidade de se proporem compreensões 

complexas dos sábios e literatos islâmicos de seu contexto. 

Tendo em vista a descrição proposta, os capítulos foram divididos de modo a reunir os 

pontos abordados conforme a pertinência a um dos campos de conhecimento aos quais são 

                                                                                                                                                                                              
e qual o saber proferido pelos oráculos; tanto a acepção contemplativa quanto a divina são significativas na 

tradição grega. Ver KER, James, “Solon’s Theôria and the end of the city” em Classical Antiquity, Vol. 19, nº 2 

(out/2000), pp. 308-309. 
7 adīb: “literato”, “erudito”, “cavalheiro”. Literalmente, uma pessoa que tem adab. 
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atribuídas as obras de Masᶜūdī – no caso, a história, a geografia e o adab. Antes disso, os dois 

primeiros capítulos tratam, respectivamente, de sua vida e dos fatores mais gerais de sua 

proposta metodológica. Cada capítulo é subdividido em temas associados à apresentação do 

autor e dos traços de sua escrita identificados. 

Após a leitura do Murūj, do Tanbīh e da bibliografia de apoio, selecionamos trechos que 

demonstram as características apresentadas, traduzimos e adicionamos cada excerto à seção 

do capítulo em que tal característica é abordada, ou o indicamos em nota. Esta descrição 

contém alguns traços que identificamos em nossa própria leitura e outros apontados e 

comentados por arabistas e outros pesquisadores que estudaram Masᶜūdī de alguma forma. O 

conteúdo foi dividido nos capítulos conforme a seguir: 

 

Capítulo 1: Masᶜūdī – Neste capítulo, reunimos as informações pessoais do autor, tanto 

objetivas, como datas, títulos de livros, nomes de lugares que ele conheceu, como subjetivas, 

como convicções religiosas, ideias sobre suas próprias viagens e afiliações ideológico-

filosóficas. 

Capítulo 2: Método – Neste capítulo, localizamos a situação epistemológica em que 

estavam suas influências mais variadas, relacionadas, por sua vez, a conhecimentos diferentes. 

Também tratamos aqui dos conceitos fundamentais da proposta metodológica geral de 

Masᶜūdī. 

Capítulo 3: História – Neste capítulo, abordamos o contexto em que a obra de Masᶜūdī 

se encaixa sob o ponto de vista da historiografia islâmica de sua época. Para isso, traçamos 

noções gerais do ramo e então o colocamos em contraste com dois autores anteriores e um 

posterior, bem como descrevemos seu manejo específico dos relatos históricos. Também 

propusemos um comentário sobre as comparações entre ele e certos representantes da tradição 

historiográfica greco-romana. 

Capítulo 4: Geografia – Neste capítulo, descrevemos o estado do conhecimento 

geográfico na época de Masᶜūdī, bem como o encaixe de sua obra nessas circunstâncias. 

Destacamos seu tratamento das fontes tradicionais e sua abertura à incorporação de novas 

formas de informação. Também tratamos aqui de sua proposta de integração dos planos 

geográfico e historiográfico em suas obras. 

Capítulo 5: Adab – Neste capítulo, tratamos da questão do adab em um sentido mais 

abrangente, e então em um sentido mais direcionado ao contexto de Masᶜūdī. Incluímos aqui 

pontos que permitem comparação com um de seus precursores e influenciadores. Também 
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enfocamos as particularidades da escrita e das noções integrantes do adab para Masᶜūdī e 

discutimos outros entendimentos de estudiosos sobre essa dimensão de sua atividade 

intelectual. 

 

Incluímos ainda três anexos ao fim deste trabalho. Seus conteúdos são: 

 

Anexo A: Uma lista de estudiosos que Masᶜūdī conheceu pessoalmente. 

Anexo B: A lista de suas obras perdidas, agrupadas de acordo com o pertencimento a 

cada área temática de sua obra total. 

Anexo C: Nossa proposta de tradução do capítulo introdutório do Murūj. 

 

Nossa pesquisa se justifica por representar um autor árabe desconhecido pela academia 

brasileira atualmente. O contato com sua obra possibilita diversas reflexões produtivas, e 

permite que estudantes de formações diferentes tomem ciência, mesmo que introdutória, da 

história do conhecimento na sociedade árabe-islâmica. 

Propusemos este estudo para compreender a vida e a proposta metodológica de Masᶜūdī, 

bem como a relação entre elas. Com isso, também tiramos proveito da possibilidade de 

explorar as leituras e contatos que suas obras refletem, bem como o estado de 

desenvolvimento em que se encontravam as ciências que ele praticou. 

As pesquisas sobre os autores e autoras de língua árabe que desempenharam atividades 

relacionadas ao conhecimento – fosse filosófico, teológico, secular ou científico – ainda são 

muito escassas nas realidades cultural e educacional do “ocidente” como um todo. Assim, 

entendemos que estudá-los é a melhor maneira para aumentar sua representação no nosso 

arcabouço acadêmico-literário lusófono, bem como para aprimorar nosso entendimento acerca 

da história do conhecimento na sociedade islâmica do período Abássida. 

O que motivou esta pesquisa foi a consideração de que as discussões sobre as tradições 

literária e científica do Islã não são tão frequentes na academia brasileira quanto deveriam ser. 

Nos casos em que essas discussões ocorrem, elas acabam ficando restritas aos cursos de 

Letras Árabes, o que garante os estudos linguísticos e literários, mas quase não abre espaço 

para as outras áreas de conhecimento. É inevitável que isso perpetue, entre os demais campos, 

a superficialidade com que se abordam as contribuições dos estudiosos que escreveram suas 

obras em língua árabe. Assim, a discussão que propomos visa também apresentar outras 

dimensões desse conhecimento aos pesquisadores lusófonos. 
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Outro motivo deste trabalho é a representação reduzida que a atividade intelectual de 

Masᶜūdī costuma receber, a qual permite uma elaboração mais detalhada ao tomarmos a 

multiplicidade de fatores que identificamos aqui. 

Com isso, a formulação mais sintética da questão que nos propusemos responder é: 

quais são as influências e características principais da proposta metodológica de Masᶜūdī em 

sua prática do adab histórico-geográfico? 

*** 

Os estudiosos sempre propagaram uma tendência de julgar Masᶜūdī a partir de 

entendimentos generalizados ou comparações com autores de outros tempos e lugares. Na 

maioria das vezes, fizeram análises reducionistas de sua atividade intelectual-literária eclética. 

Sua obra já foi descrita como enciclopédica, histórica, geográfica, histórico-geográfica, 

história universal, história anedótica, filosófica, cultural e além. Entre os comentadores árabes 

e arabistas, ele já foi identificado como xiita duodecimano imamita 8 , missionário xiita 

ismaelita9, mutazilita, teólogo, historiador, geógrafo, adīb, viajante e além. 

Antes de mais nada, qualquer discussão sobre Masᶜūdī deve considerar a realidade do 

material-base a ser abordado: a composição de seus livros – no caso, conforme podemos 

atestar em suas duas únicas obras sobreviventes, Murūj e Tanbīh – consiste em uma vastidão 

de temas dispersos, permeados por comentários interessantes e surpreendentemente 

pertinentes, bem como por digressões inesperadas que nunca retomam o assunto prévio. Tudo 

isso é disposto em capítulos autossuficientes que seguem uma sequência mais ou menos 

equivalente nos dois livros, apesar da diferença fundamental entre suas respectivas extensões 

– as edições atuais do Murūj têm 4 ou 5 volumes, ao passo que o Tanbīh sempre circulou 

como volume único. 

O escopo deste nosso trabalho é arredio de definir, porque segue um padrão temático, 

não material; isto é, as passagens estudadas foram primeiro identificadas na leitura do texto 

original e das fontes de apoio, selecionadas e então agrupadas de modo a atestar e/ou 

demonstrar as características que mencionamos acima. Ou seja, não é possível simplesmente 

                                                             
8 Duodecimano, imamita e jaᶜfarita são referências à vertente majoritária do Xiismo. Tal corrente se fundamenta 

na crença nos Doze Imãs que o profeta Muḥammad teria prenunciado como seus sucessores políticos-espirituais. 

Também se caracteriza pela leitura literalista (ẓāhir) na interpretação corânica (tafsīr).  
9  Ismaelita é uma referência à principal vertente esotérica (bāṭin) do Xiismo. Tal corrente propõe um 

entendimento diferente acerca da figura do Imã e de quantos deles sucederão o profeta. Seu nome se origina da 

crença em Ismāᶜīl Ibn Jaᶜfar Almubārak (m. 138 H./755 d.C.) como sucessor legítimo do pai, o Imã e 

jurisconsulto Jaᶜfar Ibn Muḥammad Aṣṣādiq (148 H./765 d.C.) – o maior ponto de divergência em relação aos 

duodecimanos, que, ao invés, creem na legitimidade de Mūsà Ibn Jaᶜfar Alkāẓim (183 H./799 d.C.) como 

sucessor do pai. 
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apontar o capítulo tal ou o livro tal de Masᶜūdī, mas sim devemos tomá-lo como um todo de 

partes indissociáveis. 

Logo, visamos oferecer uma descrição que detalhe, à medida de nossa competência, o 

perfil intelectual do nosso autor de acordo com a confluência desses fatores que aqui nos 

propusemos a identificar. 

 

 Nota introdutória sobre o adab 

 

O termo adab é um dos mais complexos da língua árabe e não parece ser totalmente 

traduzível. As principais dificuldades para entendê-lo são a drástica evolução e as mudanças 

de uso pelas quais ele passou ao longo de diferentes épocas da história árabe. Em um primeiro 

momento, a palavra parece indicar um conjunto de costumes, bons modos e educação. Com o 

surgimento da classe de escribas (kuttāb) do Califado Omíada10, o conceito se define como o 

protocolo a ser seguido pelo escriba (kātib) cuja finalidade é conciliar a eloquência da boa 

expressão e a prudência, necessária às relações de poder. 

Durante o século 3 H./9 d.C., o adab se transformou, de um sistema restrito à formação 

dos cortesãos e governantes, em uma “copa epistêmica” sob a qual se colocou praticamente 

todo o conhecimento “secular” submetido à elaboração escrita. Em outras palavras: o que 

antes era entendido como uma espécie de ética/etiqueta, ou um processo restrito de formação 

da conduta exigida dos conselheiros para com seus pares e superiores, expandiu seus 

horizontes. Quanto ao conteúdo, passou a incluir todo e qualquer saber valioso para a 

produção de um adīb (indivíduo cultivado em caráter, bons modos e erudição intelectual). 

Quanto à forma, vinculou-se permanentemente à modalidade de expressão escrita como um 

híbrido de estilo e tipologia literária. Nesse sentido, Tarif Khalidi propõe11 a comparação com 

a noção grega clássica de παιδεία (paideia), pois ambos os sistemas possuem um forte teor 

pedagógico cujo objetivo é criar uma espécie de “cavalheiro-estudioso”. Podemos ainda 

acrescentar que o adab abarca, junto à paideia, o princípio do πρέπον (prepon), “decoro 

retórico”, do qual se forma o equivalente latino decorum, e que pode ser traduzido como 

“adequação” discursiva ou “algo apropriado”. Assim, podemos entender o adab como um tipo 

                                                             
10  Os Banū Umayya (Omíadas) constituíram o segundo califado de líderes político-religiosos do Islã. 

Governaram entre 41-132 H./662-750 d.C. com a capital estabelecida em Damasco.  
11 KHALIDI, Tarif. Arabic historical thought in the classical period. Nova York: Cambridge University Press, 

1994, p. 83. 
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especial de educação, de caráter moral e intelectual, “dirigida a uma classe urbana específica e 

que reflete as necessidades e aspirações de tal classe”12. 

Simultaneamente à ascensão e à expansão do escopo do adab, ocorre a transição da 

historiografia, de um espírito vinculado aos procedimentos da ciência profética dos ditos 

(ḥadīṯ), para um novo espírito mais “secular”. À medida que os horizontes da história 

aumentavam com a expansão das fronteiras do conhecimento produzido dentro do Islã, 

principalmente pela maior atenção demandada pelo estudo de povos não-islâmicos, também 

aumentava a necessidade de um tratamento mais sensível e pragmático das informações sobre 

tais regiões e culturas. Partindo dessa premissa, Khalidi propõe13 um entendimento do adab 

de então como “humanismo literário islâmico” 14 , enfocando suas dimensões escrita e 

“secularizante” – não por oposição à falta de letramento do “vulgo inculto”, mas sim como 

concorrente do conhecimento desenvolvido sob a sigla do ᶜilm (entendido aqui como os 

“saberes religiosos”). Enquanto “as ciências estritamente religiosas miravam cada vez mais 

um consenso e uma uniformidade, o adab tolerava um espectro crescente de gostos 

individuais e julgamentos críticos.”15 

Entretanto, ciente do possível simplismo da separação entre ᶜilm e adab como a mera 

diferença entre conhecimento religioso e secular, Khalidi faz quatro considerações para 

elaborar melhor sua proposta como uma distinção entre “dois espíritos, duas intenções, duas 

atitudes para com a função e a propagação do aprendizado na sociedade”16. Para isso, ele 

compara as atividades e predisposições metodológicas dos tradicionalistas (muḥaddiṯūn)17 e 

dos literatos (udabā’) durante sua crescente diferenciação entre os séculos 2-3 H./8-9 d.C.: 

 

1. Enquanto o tradicionalista (muḥaddiṯ) coleta, aborda e arranja seu material visando 

incorporá-lo em um sistema de crenças e ações, o literato (adīb) busca material 

                                                             
12 KHALIDI, idem. 
13 KHALIDI, idem. 
14 KHALIDI, Tarif. “Islam and Literature,” by AUB Prof. Tarif Khalidi. 15 mai. 2015. (1:31:13). YouTube. 

Publicador: American University of Beirut. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=WGQfB7vtr5I, 

10:14-10:18. Acesso em: 08 nov. 2019. 
15 KHALIDI, op. cit., 1994, p.87. 
16 KHALIDI, ibid., 1994, p. 85. 
17 muḥaddīṯūn: “coletores de ḥadīṯ”. Tendo sido a coleta dos ditos atribuídos a Muḥammad a primeira atividade 

originalmente islâmica a forjar uma epistemologia da tradição, refere-se comumente aos envolvidos em tal 

prática como “tradicionalistas”. Com base no vínculo que essa prática promoveu entre seu corpus e a produção 

do conhecimento islâmico, originou-se a chamada ciência profética (ᶜilm alḥadīṯ), que será abordada em seção 

homônima do capítulo 3. 

https://www.youtube.com/watch?v=WGQfB7vtr5I
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independentemente de sua adequação a qualquer noção prévia, mas sim pelo que ele contém 

em si; 

2. O tradicionalista (muḥaddiṯ) considera o Islã um sistema cultural completo, mas o 

adīb o toma apenas como um ponto de partida e um incentivo a partir dos quais se pode 

examinar o mundo dos humanos e da natureza; 

3. A concepção de um tradicionalista (muḥaddiṯ) é, mais provavelmente, de que todo 

conhecimento não só está necessariamente circunscrito ao Islã, como também é cada vez mais 

escasso. Um adīb, por sua vez, entende o conhecimento como infinitamente progressivo; 

4. Ao passo que um tradicionalista (muḥaddiṯ) tende a considerar certos assuntos 

irrelevantes ou até mesmo prejudiciais à vida religiosa, um adīb tem uma predisposição mais 

tolerante para com qualquer conhecimento, ainda que só por seu potencial estético. 

 

A partir dessa distinção, destacamos uma melhor compreensão do adab para o momento 

em que viveu Masᶜūdī como um sistema literário em que se expressa o conhecimento 

produzido pelo contato do ser humano com a natureza, incluindo nisso o contato entre os 

povos e suas expressões culturais. Para um muçulmano, esse contato é indissociável da 

premissa do Criador; ou seja, o conhecimento é produzido pelo ser humano, mas está sempre 

fundamentado na observação da criação divina e possibilitado pela capacidade da observação 

em si, também fruto da graça divina. Ainda assim, podemos entender o adab como um campo 

em que se dão as reflexões que não têm como objeto o ᶜilm. Também com base nessa 

contraposição, é possível considerar duas as dimensões estéticas e metodológicas diferentes: 

enquanto a ciência profética se constitui pelo hermetismo das repetições, o adab se caracteriza 

pela valorização do estilo linguístico e da eloquência. Encontramos aqui o princípio de sua 

acepção moderna, “literatura”.  



 

 

 

 

 

وا ف يأ ف ل ْم ي   ير  ا  س  ا ف إ نَّه  ع ون  ب ه  ا أ ْو آذ اٌن ي ْسم  ل ون  ب ه  ْم ق ل وٌب ي ْعق  ى اْْل ْرض  ف ت ك ون  ل ه  َل  ت ْعم 

ن  ل ك  ار  و  .اْْل ْبص  ى اْلق ل وب  الَّت ي ف ي اْلص د ور  ت ْعم   

 

“E eles não andaram pela terra para que tivessem corações com que entendessem e 

ouvidos com que ouvissem? Por certo, não são as vistas que se cegam, mas sim os corações 

que têm no peito.” 

Alcorão 22:46. 

 

 

 

ل يٌم. ْلٍم ع  ف ْوق  ك ل   ذ ي ع   و 

 

“E, acima de um dotado de ciência, há sempre Um Mais Sapiente.” 

Alcorão 12:76. 

 

 

 

ا اْلنَّاس  إ نَّا )...(  ق ب ائ ل ل ت  ي ا أ يُّه  ع ْلن اك ْم ش ع بًا و  ف وا.ج  ع ار   

 

“Ó gente! (...) Nós vos fizemos em tribos e povos para que conheçais uns aos outros.” 

Alcorão 49:13. 
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CAPÍTULO 1: MASᶜŪDĪ 

 

 Vida 

 

O nome completo de Masᶜūdī é Abū Alḥasan ᶜAlī Ibn Alḥusayn Ibn ᶜAlī Ibn ᶜAbdallāh 

Almasᶜūdī1. Seu adjetivo gentílico (nisba) é de origem familiar, e remete a seu mais célebre 

antepassado, ᶜAbdallāh Ibn Masᶜūd (m. 32 H./652 d.C.). Ibn Masᶜūd foi um Companheiro 

(ṣāḥib) do Profeta Muḥammad e “a figura fundadora da intelectualidade religiosa em Kūfa”2. 

Masᶜūdī dá a genealogia completa de seu ancestral como ᶜAbdallāh Ibn Masᶜūd Ibn Ġāfil Ibn 

Ḥabīb Ibn Šamḫ Ibn Fār Ibn Maḫzūm Ibn Ṣāhila Ibn Kāhil Ibn Alḥāriṯ Ibn Tamīm Ibn Saᶜd 

Ibn Huḏayl Ibn Mudrīya Ibn Alyās Ibn Muḍar Ibn Nizār3. Esse parentesco seria também 

motivo de outro nome por vezes utilizado como referência a Masᶜūdī: Alhuḏaylī. A 

genealogia completa de Masᶜūdī é fornecida por Abū Muḥammad ᶜAlī Ibn Ḥazm Al’andalusī 

(m. 456 H./1064 d.C.) e ᶜAbd Arraḥmān Ibn Ḫaldūn (m. 808 H./1406 d.C.) como ᶜAlī Ibn 

Alḥusayn Ibn ᶜAlī Ibn ᶜAbdallāh Ibn Zayd Ibn ᶜUtba Ibn ᶜAbdallāh Ibn ᶜAbd Arraḥmān Ibn 

ᶜAbdallāh Ibn Masᶜūd4. 

A referência mais antiga5 a esta ascendência remonta ainda ao século 4 H./10 d.C., dada 

por Muḥammad Ibn Abī Yaᶜqūb Ibn Annadīm (m. 380 H./990 d.C.) em seu Alfihrist (O 

catálogo). Entretanto, o tratamento geral de Ibn Annadīm reflete um descuido característico 

de muitos estudiosos com o levantamento de informações válidas sobre Masᶜūdī; ele atribui 

sua origem familiar ao Maġrib e cita apenas cinco (de um total de trinta e seis) de seus 

                                                             
1 ALMASᶜŪDĪ, Abū Alḥasan ᶜAlī Ibn Alḥusayn Ibn ᶜAlī Ibn ᶜAbdallāh. Murūj Aḏḏahab wa Maᶜādin Aljawhar. 5 

vols. Edição: C. Barbier de Meynard e Pavet de Courteille. Revisão e correção: Charles Pellat. Beirute: Manšūrāt 

Aljāmiᶜa Allubnānīya, Qism Addirāsāt Atta’rīḫīya. nº 11. 1966-74, vol. I, parágrafo 522; vol. III, parágrafo 1499. 

Citado a diante como Murūj, seguido do volume correspondente em algarismos romanos (I-V) e do número do 

parágrafo, de 1 a 3661, seguindo a divisão de Pellat. Assim, tomando como exemplo as citações anteriores, 

menções ao texto serão feitas como Murūj I.522, III.1499 e assim por diante. 
2  TOUATI, Houari. Islam & Travel in The Middle Ages. Tradução: Lydia G. Cochrane. Chicago/Londres: 

University of Chicago Press, 2010, p. 12. 
3 ALMASᶜŪDĪ, Abū Alḥasan ᶜAlī Ibn Alḥusayn Ibn ᶜAlī Ibn ᶜAbdallāh. Kitāb Attanbīh wa Al’išrāf. Edição: M. 

J. de Goeje. Bibliotheca Geographorum Arabicorum, Vol. 8. Leiden: E. J. Brill, 1894, p. 294. Citado a diante 

como Tanbīh. Masᶜūdī cita o falecimento de Ibn Masᶜūd “aos 60 anos de idade, no ano de 32 H.” durante sua 

Menção ao Califado de ᶜUṯmān Ibn ᶜAffān, mas não afirma seu próprio parentesco com o Companheiro do 

Profeta. 
4 IBN ḤAZM. Jamharat Ansāb Alᶜarab. Fixação e comentários: ᶜAbd Assalām Muḥammad Hārūn. Cairo: Dār 

Almaᶜārif, 1982 (5ª edição), p. 197; IBN ḪALDŪN. Kitāb Alᶜibar. 7 vols. Cairo: Bulaq, 1284 [H.]/1867 [d.C.], 

vol. II, p. 319. 
5 IBN ANNADĪM, Muḥammad Ibn Abī Yaᶜqūb. Kitāb Alfihrist. Edição: Gustav Flügel. Leipzig: F.C.W. Vogel, 

1871-72, p. 154. 
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trabalhos, todos com títulos errados ou imprecisos. Esse equívoco quanto à naturalidade já foi 

identificado e corrigido por Šihāb Addīn Yāqūt Ibn ᶜAbdillāh Alḥamawī (m. 626 H./1229 

d.C.), que cita o local de origem diretamente do Murūj6, além de listar onze títulos de suas 

obras, dos quais nove estão corretos. Tal passagem ocorre no capítulo Menção a um conjunto 

de notícias sobre a descrição da terra e dos países, e a saudade da pátria7: “Na porção mais 

central, está a região em que nascemos e onde se preencheram nossos dias [de infância] (...) e 

esta é a região de Bābil”.8 Isso inclui o distrito de Bagdá9, no atual Iraque. Seguindo as 

referências a Ibn Masᶜūd, há poucas dúvidas de que ele tenha se estabelecido em Kūfa após a 

morte do Profeta. 

O biógrafo xiita Aḥmad Ibn ᶜAlī Annajāšī (m. 450 H./1058 d.C.) apresenta uma 

descrição mais atenta que Ibn Annadīm, registrando sete títulos de Masᶜūdī conforme 

referidos pelo próprio autor, mas erra sua data de morte ao grafá-la como 333 H./944 d.C.10, 

desconsiderando a data em que foi escrito o Tanbīh, sua última obra, e que também é aceita 

como uma das principais possibilidades para seu verdadeiro falecimento: 345 H./956 d.C. O 

registro mais antigo de sua data de morte é dado pelo historiador fatímida Abū ᶜUbaydillāh 

Muḥammad Almusabbiḥī (m. 420 H./1030 d.C.), e preservado por Šams Addīn Muḥammad 

Ibn Aḥmad Aḏḏahabī (m. 749 H./1348 d.C.), como Jumādà Al’āḫira de 345 H. 11 , 

correspondente ao período entre 10/setembro e 10/outubro/956 d.C., sem especificação de dia. 

A mesma referência é adotada por Abū Almaḥāsin Yūsuf Ibn Taġrī Birdī (m. 875 H./1470 

d.C.) e ᶜAbd Alḥayy Ibn Alᶜimād (m. 1090 H./1679 d.C.)12. Alternativamente, Yāqūt registra 

o ano de 346 H./957 d.C., com o que concordam Aḥmad Ibn ᶜAlī Ibn Ḥajar Alᶜasqalānī (m. 

                                                             
6 ALḤAMAWĪ, Šihāb Addīn Yāqūt Ibn ᶜAbdillāh. Muᶜjam Al’udabā’ [Iršād Al’arīb ilà Maᶜrifat Al’adīb]. 7 

vols. Edição: Iḥsān ᶜAbbās. Beirute: Dār Alġarb Al’islāmī, 1993, vol. IV, pp. 1705-6. 
7 Murūj I.24, II.973-90. 
8 Murūj II.986; Tanbīh, p. 34. 
9 Murūj II.987. 
10 ANNAJĀŠĪ, Aḥmad Ibn ᶜAlī. Kitāb Arrijāl. Edição: Mūsà Aššabīrī Azzanjānī. Qum: Mu’assasat Annašr 

Al’islāmī, 1997. p. 254. 
11 AḎḎAHABĪ, Šams Addīn Muḥammad Ibn Aḥmad. Kitāb Duwal Al’islām. 3 vols. Edição e comentários: 

Ḥasan Ismāᶜīl Marwa. Beirute: Dār Ṣādir, 1999, vol. I, p. 316; Idem, Kitāb Alᶜibar fī Ḫabar man Ġabar. 4 vols. 

Fixação e edição: Abū Hājir Muḥammad Assaᶜīd Ibn Basyūnī Zaġlūl. Beirute: Dār Alkutub Alᶜilmīya, 1985, vol. 

II, p. 71. 
12 IBN ALᶜIMĀD, ᶜAbd Alḥayy. Šaḏarāt Aḏḏahab fī Aḫbār man Ḏahab. 8 vols. Cairo: Maktabat Alqudsī, 1931-

3, vol. II, p. 371; IBN TAĠRĪ BIRDĪ, Abū Almaḥāsin Yūsuf. Annujūm Azzāhira fī Mulūk Miṣr wa Alqāhira. 16 

vols. Cairo: Wizārat Aṯṯaqāfa wa Al’iršād Alqawmī, 1963-72, vol. III, pp. 315-6. 
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853 H./1449 d.C.), Muḥammad Ibn Šākir Alkutubī (m. 764 H./1363 d.C.) e Muṣṭafà Ibn 

ᶜAbdallāh Ḥajjī Ḫalīfa (m. 1069 H./1657 d.C.)13. 

Além da discordância, impressiona que tais fontes sejam tão escassas de qualquer outra 

informação não extraída dos livros de Masᶜūdī14. Uma hipótese15 para explicar o vácuo de 

informações referentes ao autor adota a premissa de que, como ele viveu a maior parte de sua 

vida fora da terra natal, os biógrafos iraquianos – presumidamente, mais predispostos a se 

interessarem por ele – parecem ter desconhecido completamente sua existência. A ausência 

total de menção em Ta’rīḫ Baġdād de Abū Bakr Aḥmad Ibn ᶜAlī, conhecido como Alḫaṭīb 

Albaġdādī (m. 463 H./1071 d.C.), bem como em Ta’rīḫ Dimašq de Abū Alqāsim ᶜAlī Ibn 

ᶜAsākir (m. 571 H./1176 d. C.), coloca-se como evidência disso, pois Masᶜūdī viveu em 

ambas as cidades16. 

A atribuição ao Maġrib, por outro lado, explicar-se-ia parcialmente pelo mesmo motivo; 

tendo vivido a maior parte de sua vida produtiva no Egito, os registros sobre Masᶜūdī de 

maior credibilidade remetem a fontes egípcias. Levando em conta a possível acepção 

abrangente de maġrib como referência a todo o norte islamizado da África na época – isto é, o 

“oeste” ou “ocidente”, por oposição ao mašriq, o “leste” ou “oriente” – é compreensível que 

esta tenha sido uma forma, ainda que genérica e incorreta, de remeter Masᶜūdī ao Egito. 

Em relação a sua data de nascimento, apenas aproximações podem ser feitas com base 

nas datas registradas em suas duas obras sobreviventes. A data mais antiga que Masᶜūdī 

atribui à sua própria atividade é o ano 300 H./912 d.C., quando ele relata ter ouvido uma 

anedota histórica em Bagdá, diretamente de um šayḫ da família Alᶜabbās17. Depois disso, há 

uma série de referências a 303 H./915 d.C., quando ele teria iniciado suas primeiras viagens 

                                                             
13 ALKUTUBĪ, Muḥammad Ibn Šākir. Fawāt Alwafayāt. 5 vols. Edição: Iḥsān ᶜAbbās. Beirute: Dār Ṣādir, 1973, 

vol. III, pp. 12-3; ḤAJJĪ ḪALĪFA, Muṣṭafà Ibn ᶜAbdallāh. Kašf Aẓẓunūn ᶜan Asāmī Alkutub wa Alfunūn. 7 vols. 

Edição Gustav Flügel. Londres: Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland, nº 42, 1835-58, vol. I, 

pp. 185-6, 271, 434, 494; vol. II, pp. 83, 439; vol. III, pp. 18-9, 137, 325, 339, 593; vol. V, pp. 509-10; IBN 

ḤAJAR ALᶜASQALĀNĪ, Aḥmad Ibn ᶜAlī. Kitāb Lisān Almizān. 10 vols. Edição: ᶜAbd Alfatāh Abū Ġidda. 

Beirute: Maktabat Almaṭbūᶜāt Al’islmāmīya, 2002, vol. V, pp. 531-2.  
14 O caso mais irônico é o de Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḫallikān (m. 681 H./1282 d.C.). Em seu ilustre 

obituário Kitāb Wafayāt Al’aᶜyān wa Anbā’ Abnā’ Azzamān, o biógrafo cita Masᶜūdī diversas vezes, mas não 

inclui em seu livro uma narrativa de sua vida. 
15 KHALIDI, Tarif. Islamic historiography: the histories of Masᶜūdī. Albany: State University of New York 

Press, 1975, p. 152. 
16 SHBOUL, Ahmad. Al-Mas’udi & His World: A Muslim Humanist and His Interest in Non-muslims. Londres: 

Ithaca Press, 1979, p. xvii. 
17 Murūj IV.2161. 



27 
 

pelas províncias persas, Índia e Sind 18 . Por suas observações e encontros com pessoas 

importantes, é seguro afirmar que ele já seria um adulto de aproximadamente vinte anos de 

idade, definindo seu nascimento em 283 H./895 d.C.19, sendo uma margem de erro razoável 

de dois anos. 

Infelizmente, não há informações mais detalhadas sobre os eventos específicos de sua 

vida, como o que o teria motivado a sair de sua terra natal e não retornar, mesmo que ele 

expresse um sentimento de nostalgia por sua terra natal. Da mesma maneira, não sabemos se 

ele desempenhou alguma profissão, ofício ou missão, assim como não sabemos de qualquer 

afiliação política que ele tenha tido, fosse com os Abássidas, fosse com a dinastia mameluca 

Iḫšīdīya, apontada em 357 H./935 d.C. pelo poder central e encarregada da administração 

regional do Egito, Levante e Ḥijāz20 durante praticamente todo o período em que Masᶜūdī 

viveu em Fusṭāṭ21. 

 

 Obras remanescentes 

 

- Murūj Aḏḏahab wa Maᶜādin Aljawhar 

 

A principal obra de Masᶜūdī que chegou aos nossos dias é conhecida sob o título Murūj 

Aḏḏahab wa Maᶜādin Aljawhar (Pradarias de Ouro e Minas de Pedras Preciosas). Seu título 

completo é mencionado duas vezes como Kitāb Murūj Aḏḏahab wa Maᶜādin Aljawhar fī 

Tuḥaf Al’ašrāf min Almulūk wa Ahl Addirāyāt22 (Livro das Pradarias de Ouro e Minas de 

Pedras Preciosas e Ornamentos para os mais Ilustres entre os Reis e Sábios). Foi escrito em 

332 H./943 d.C. e revisado até 336 H./947 d.C., dando origem a uma primeira edição de 132 

capítulos. 

A introdução Menção aos Propósitos Gerais deste Livro é de especial relevância por 

conter os principais indícios da atividade intelectual do autor, bem como o resumo mais 

detalhado do escopo de suas outras duas obras principais naquele momento, o Aḫbār Azzamān 

                                                             
18 Sind: este nome é utilizado na época de Masᶜūdī como referência ao território limítrofe entre os domínios do 

Islã e a Índia. Atualmente, seria correspondente ao Paquistão e parte do noroeste indiano. 
19 SHBOUL, op. cit., p. 2; MIQUEL, André. Le géographie humaine du monde musulman jusqu’au milieu du 

11º siècle. Paris: Éditions de l’EHESS, 2001, p. 203. 
20 Ḥijāz é o nome geográfico da região da costa oeste da Península Arábica, voltada para a Península do Sinai. 
21 Fusṭāṭ foi um assentamento militar árabe às margens do Rio Nilo estabelecido tão logo se deu a conquista 

islâmica do Egito. Ao longo dos séculos, desenvolveu-se e cresceu até se tornar a atual cidade do Cairo.  
22 Tanbīh, pp. 1, 329. 



28 
 

e o Alkitāb Al’awsaṭ. Ainda mais, é a partir desse início que se extrai o principal argumento de 

que as três obras seriam pertencentes a uma mesma série voltada a temas históricos, as quais 

foram sucessivamente resumidas e condensadas em busca de concisão. O Murūj é “de fato, 

nada além de um resumo, e Masᶜūdī se refere com frequência, a respeito de muitas questões, 

aos seus outros trabalhos Aḫbār Azzamān e Alkitāb Al’awsaṭ”23. Ou seja, é comumente aceita 

a qualificação do Murūj como um epítome de outros trabalhos. 

Embora essa edição tenha alcançado grande circulação 24 , Masᶜūdī menciona uma 

segunda edição25, reelaborada em 345 H./956 d.C., a qual continha 365 capítulos considerados 

autônomos. Contudo, nenhum dos manuscritos disponíveis atualmente corresponde a tal 

versão. Assim, o livro consagrado como Murūj Aḏḏahab wa Maᶜādin Aljawhar é a primeira 

edição de 332-6 H./943-7 d.C. Adotando a premissa de que a edição definitiva teria sido mais 

bem sistematizada, explica-se, ainda que só parcialmente, a chamada “desorganização” de seu 

conteúdo. Sobre isso, pode-se tomar como exemplo o segundo capítulo, o qual, por sua vez, 

corresponde a uma tabela de conteúdos, ilustrando a preocupação de Masᶜūdī por ordenar seu 

livro, de modo a facilitar seu manuseio pelos leitores. 

Apesar da falta de sistematização, é possível dividir seu conteúdo em duas partes. Após 

os 2 primeiros capítulos mencionados, os outros 130 são agrupados em duas seções: uma 

primeira correspondente ao conteúdo geral, próprio da historiografia universal; e uma segunda 

correspondente à história islâmica tradicional, desde o advento do Islã até a data de escrita do 

livro (336 H./947 d.C.), mas que fornece um conteúdo predominantemente anedótico e 

cultural, ao contrário da historiografia tradicionalista, que se foca nos eventos islâmicos, 

bélicos e institucionais. 

A primeira parte é formada por 68 capítulos: os 4 primeiros contam a origem da Terra e 

dos profetas, em consonância com a prática da historiografia universal no período medieval; 

10 tratam predominantemente de temas geográficos, como a divisão dos mares, formação dos 

rios, os sete climas e as dimensões da Terra; e os demais 54 apresentam informações sobre 

história, cultura, crenças religiosas e etnografia de povos não-islâmicos. Alguns exemplos são 

os capítulos sobre Índia, China, os povos do Cáucaso, os eslavos (ṣaqāliba), os rūs, os ḫazar, 

os francos, os lombardos, os galegos, entre outros. Nessa porção do livro, destaca-se o 

                                                             
23 PELLAT, Charles. “A project for a new edition of Al-Masᶜūdī’s Murūj al-Dhahab based on that of Barbier de 

Meynard and Pavet de Courteille” em Al-Masᶜūdī Millenary Commemoration Volume. Edição: AHMAD, S. 

Maqbul e RAHMAN, A. Deccan: The Indian Society for the History of Science and The Institute of Islamic 

Studies, Aligarh Muslim University, 1960, p. 4. 
24 Tanbīh, p. 97. 
25 Tanbīh, pp. 97, 155-6, 175-6. 
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tratamento detalhado da história dos persas, dos gregos antigos e dos bizantinos, sendo esses 

últimos detalhados com uma precisão até então sem precedentes, por causa das hostilidades 

históricas e disputas variadas entre Islã e Bizâncio. Masᶜūdī expandiu ainda mais o assunto em 

sua última obra, o Kitāb Attanbīh wa Al’išrāf. 

Seguindo a organização de parágrafos proposta em sua edição, Charles Pellat descreve a 

seguinte divisão: 

 

O Murūj compreende duas partes essenciais. A primeira (§§ 34-663) contém a história “sagrada” até o 

tempo do profeta, uma pesquisa sobre a Índia, informações geográficas sobre mares e rios, China, tribos 

turcas, uma lista de reis antigos da Mesopotâmia, Pérsia, Grécia, Roma, Bizâncio e Egito, capítulos sobre 

os Zanj26, Eslavos, Gauleses e Galegos. (...) Nessa primeira parte, que corresponde aproximadamente a 

dois quintos da obra, Masᶜūdī definiu generalidades sobre o universo e informações de natureza histórica 

sobre os povos não-muçulmanos, de modo a não precisar retomá-los depois. Na segunda parte (§§ 664-

3661), por contraste, há apenas referências excepcionais a povos e regiões externas ao mundo islâmico, 

contendo sobretudo a história do Islã, desde o profeta até o califado de Almuṭīᶜ.27 

 

- Kitāb Attanbīh wa Al’išrāf 

 

O último livro que Masᶜūdī teria escrito, o Kitāb Attanbīh wa Al’išrāf (Livro da 

Advertência e da Revisão), é o sétimo título pertencente à série temática de conhecimentos 

gerais apresentados sob uma perspectiva histórico-geográfica. Não se trata exatamente de um 

resumo das obras anteriores; ao invés, o plano geral de conteúdos é preservado, mas em 

menor extensão e com termos mais precisos. Em comparação com o Murūj, o Tanbīh é 

pouquíssimo digressivo e favorece uma abordagem indireta da historiografia por meio da 

astronomia e da geografia. Ele se inicia com um prefácio sem bibliografia nem lista de 

capítulos, mas sim retomando os conteúdos de suas obras anteriores da série e indicando 

alguns dos mencionados no próprio Tanbīh. Ele mantém a divisão em duas partes maiores: a 

primeira, principalmente sobre cosmologia, astronomia e geografia; e a segunda, de história 

das sete nações da antiguidade 28  (Persas, Caldeus, Gregos, Egípcios, Turcos, Indianos e 

                                                             
26 Zanj: “negros”; referência da época à região e/ou aos nativos da Somália e da África subsaariana. 
27 PELLAT, Charles. “Al-Masᶜūdī” em The Encyclopaedia Of Islam: a New Edition. Edição: BOSWORTH, C. 

E., VAN DONZEL, E., HEINRICHS, W. P., LEWIS, B. e PELLAT, C. 13 vols. Leiden: E. J. Brill, 1960 – 2004, 

vol. VI, p. 786. 
28 Tanbīh, pp. 77-84. Tal classificação é adotada posteriormente por Ṣāᶜid Al’andalusī (m. 462 H./1069 d.C.) em 

seu Ṭabaqāt Al’umam, traduzido ao português pela Profª. Drª. Safa A-C. JUBRAN como Hierarquia dos Povos. 

São Paulo: Amaral Gurgel Editorial, 2011. “Tendo sua origem grega, a divisão dos povos em sete originais (...) 
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Chineses), história dos profetas e reis, e história do Islã, desde o profeta até os dias de Almuṭīᶜ 

Lillāh (califado de 334-63 H./946-74 d.C.). O Tanbīh também teve duas edições: a primeira 

de 344 H./955 d.C. e a segunda de 345 H./956 d.C., provável ano da morte de Masᶜūdī. 

 

 Viagens 

 

A narrativa das viagens de Masᶜūdī está comumente ligada à narrativa de sua vida. Dada 

a escassez de informações autobiográficas, o conteúdo mais subjetivo do Murūj e do Tanbīh 

se extrai das referências diretas ou indiretas a suas experiências pessoais. Tais situações 

consistem em: afirmações explicitamente ligadas a ações de deslocamento, como “viajamos”, 

“navegamos”, “atravessamos”; verbos referentes à observação visual (ᶜiyān), como arà 

(“ver”, “notar”, “perceber”), ᶜāyana (“observar”) e šāhada (“testemunhar”); e afirmações que 

contenham, implicitamente, a necessidade de ter viajado, ou descrições com qualidade 

suficiente de detalhes que permita atribuir-lhes uma origem experiencial. Por isso, não é 

possível determinar com precisão um itinerário para suas viagens. 

Masᶜūdī diz ter conhecido grandes personalidades das diferentes áreas de conhecimento 

de sua época em diversos lugares, e diz ter consultado livros em diferentes bibliotecas e 

arquivos. Costumes como esses ilustram seu engajamento constante em seus interesses 

versáteis29, além de suas extensas viagens, tanto dentro como fora do território islâmico. 

Juntas, essas práticas definem sua vida intelectual mais do que qualquer excerto isolado de 

seus livros. O que é possível dizer é que o engajamento constante na busca de conhecimento 

lhe rendeu o reconhecimento inequívoco como um dos grandes viajantes de seu tempo: 

 

Ele viveu em uma época em que as pessoas deixavam suas terras natais e viajavam para regiões distantes 

com objetivos variados: alguns pelo comércio, alguns para a peregrinação a Meca, e alguns pela pura 

busca de conhecimento e informação. Masᶜūdī pertencia a essa última categoria. (...) Ele tinha a 

                                                                                                                                                                                              
acabou se propagando entre todos os estudiosos árabes medievais, tornando-se uma divisão tradicional.” Ibid., p. 

17. Em sua introdução, Jubran destaca o Tanbīh como uma das duas fontes mais importantes do Ṭabaqāt, ao lado 

do Fihrist de Ibn Annadīm. Ibid., p. 14. Masᶜūdī é mencionado nominalmente duas vezes por Ṣāᶜid: ao fornecer a 

etimologia dos nomes Nicômaco, “o conquistador de inimigos”, e Aristóteles, “o pleno de virtude” (Ibid., p. 91), 

e em uma citação direta do Tanbīh sobre a época em que teria vivido Galeno, “cerca de duzentos anos depois de 

Cristo, cerca de seiscentos após Hipócrates e cerca de quinhentos e cinquenta anos após Alexandre” (Ibid., p. 99; 

trata-se de uma versão resumida da menção em Tanbīh, p. 131). 
29 PELLAT, “Al-Masᶜūdī”, p. 784. 
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wanderlust30 em si, a qual era pareada a sua crença de que conhecimento verdadeiro só pode ser adquirido 

por meio de prática e observação.31 

 

Masᶜūdī realizou suas viagens ciente do potencial que elas ofereciam para a coleta de 

qualquer tipo de informação. Como um iraquiano do século 4 H./10 d.C., seu contato com 

relatos e histórias sobre terras distantes já foi intenso mesmo antes que ele precisasse sair para 

desbravar o mundo. Seus interesses múltiplos foram o combustível definitivo que o 

impulsionou – de fato, mais do que qualquer outro. 

Os registros de Masᶜūdī sobre quando teria feito suas observações ou coletado seus 

relatos apresentam um obstáculo a qualquer determinação mais precisa de seu itinerário: ao 

mencionar as datas em que passou por certo lugar, ele diz apenas o ano, sem especificação de 

mês ou dia, o que dificulta a ordenação das localidades citadas. A tentativa mais bem-

sucedida32 de traçar um plano geral das viagens de Masᶜūdī em si adota uma divisão em três 

ciclos: 1. viagens entre 303 H./914-5 d.C. e 304 H./916 d.C.; 2. viagens entre 304 H./916 d.C. 

e 330 H./941 d.C.; e 3. viagens entre 330 H./941 d.C. e 345 H./956 d.C. Assim, é conveniente 

apresentar aqui uma versão resumida de seus percursos: 

 

 1 – 303 H./914-5 d.C. a 304 H./916 d.C.: As primeiras viagens de Masᶜūdī envolvem 

quatro grandes regiões: Índia, Sind, os “Sete Mares”33 e o mar de Zanj. A primeira 

viagem registrada de Masᶜūdī data de 303 H./915 d.C., quando ele diz ter passado por 

Iṣṭaḫr34 (Persépolis) em Fārs – região das províncias persas – até chegar a Baṣra35, 

onde conheceu Abū Zayd Assīrāfī (m. ?)36. 

                                                             
30 wanderlust (al.): “desejo de viajar”.  
31 AHMAD, S. Maqbul. “Al-Mas’udi’s Contributions to Medieval Arab Geography” em Islamic Culture: An 

English Quarterly, Vol. 27, jan./1953, p. 61. 
32 AHMAD, S. Maqbul. “Travels of Abū’l-Ḥasan ᶜAlī B. Al-Ḥusayn Al-Masᶜūdī”, em Islamic Culture: An 

English Quarterly, Vol. 28, jan./1954, pp. 509-524. 
33 “Divisões da área conhecida pelos árabes como Grande Mar da Abissínia, a qual envolve o Golfo Persa, o Mar 

Arábico, parte do Oceano Índico, a Baía de Bengala, o Estreito de Malaca e o Mar da China; na verdade, as 

águas pelas quais se dá o comércio marítimo árabe de Basra até a China.” AHMAD, ibid., p. 512 (n. 5).  
34 Murūj II.1403; Tanbīh, p. 106. 
35 Murūj I.351; Tanbīh, idem. 
36 A relação entre Masᶜūdī e Sīrāfī será abordada na seção “Masᶜūdī e a geografia humana” do capítulo 4. 
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 2 – 304 H./916 d.C. a 330 H./941 d.C.: O segundo ciclo inclui as regiões de 

Ḫurāsān37, Sijistān38, Kirmān39, Fārs40, Qumis41, Jurjān42, Mar Cáspio, Ṭabaristān43, 

Jibāl44, Ḫuzistān45, Iraque, Jazīra46 e Azerbaijão. 

 3 – 330 H./941 d.C. a 345 H./956 d.C.: O terceiro ciclo consiste, principalmente, em 

idas e vindas entre Damasco, na Síria, e Fusṭāṭ, no Egito, mas inclui também o Mar 

Morto, o Mar Mediterrâneo, Iêmen, Haḍramawt47, Šiḥr48 e o Mar Vermelho. 

 

Qual teria sido a razão das viagens de Masᶜūdī? Ele afirma a relação entre sua grande 

curiosidade e as viagens49 logo ao início do Murūj50. Entretanto, se tomássemos essa causa 

isoladamente, chegaríamos a uma descrição reducionista de Masᶜūdī. Atribuir tamanho 

engajamento ao mero diletantismo não seria apenas contraditório com os princípios do adab, 

como também implicaria em negar-lhe um senso de propósito para com o conhecimento, o 

qual ele manifesta diversas vezes. Para Masᶜūdī, viajar é o que o torna um melhor produtor de 

conhecimento porque lhe fornece um argumento de autoridade autóptica, o qual, por sua vez, 

fundamenta-se na superioridade das informações de fontes primárias. Em outras palavras, 

quem busca o conhecimento por meio da experiência pessoal tem mais credibilidade do que 

quem aprende tudo o que sabe, inclusive sobre sua própria terra, lendo livros e transmitindo o 

que dizem os demais: 

 

Toda região tem maravilhas que seu povo não compreende, pois quem permanece em sua pátria, e se 

contenta com aquilo que lhe chega a respeito de sua própria terra, não é como quem passou a vida 

                                                             
37 Coração: uma das regiões históricas da Pérsia. Atualmente, corresponde às fronteiras entre Irã, Afeganistão, 

Turcomenistão e Uzbequistão.  
38 Sistão: região fronteiriça entre o leste do Irã e o sul do Afeganistão. 
39 Carmânia: a maior província iraniana até os dias atuais. 
40 Fars: província iraniana ao sul, cuja capital atual é a cidade de Xiraz.  
41 Qumis: antiga capital do Império Parta (conhecidos entre os árabes como “os primeiros persas”), também 

conhecida como Hecatômpilo em grego. Suas ruínas se localizam no atual norte do Irã. 
42 Gurgã: capital da província iraniana de Golestão, no norte do país. 
43 Tabaristão: nome histórico da província iraniana atualmente chamada Mazandarão. 
44 Literalmente, “montanhas”. Nome atribuído pelos árabes à região oeste do Irã dominada desde o Califado 

Omíada. 
45 Cuzistão: província iraniana localizada na fronteira sudoeste do país, próxima ao atual Kuwait. 
46 Literalmente, “ilha”. Nome árabe histórico da região da Alta Mesopotâmia. Atribui-se ao fato da região estar 

completamente cercada por dois grandes rios. 
47 Nome geográfico da região da planície costeira ao sul do Iêmen. 
48 Cidade costeira na região de Haḍramawt 
49 MIQUEL, op. cit., p. 205. 
50 Murūj I.4. Ver Anexo C. 
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atravessando países e repartindo os dias entre as idas e vindas de suas viagens, extraindo cada gema [de 

conhecimento] de sua mina e remexendo cada tesouro de seu esconderijo.51 

 

Com essa introdução, Masᶜūdī apresenta a dispersão espacial como um modo de 

apreensão do conhecimento, uma vez que viajar é um processo por meio do qual se extrai o 

saber de seu esconderijo. Notamos ainda como isso se torna um requisito para a prática devida 

da pesquisa (baḥṯ): ao passo que as próprias viagens de Masᶜūdī lhe conferem o argumento 

definitivo sobre assuntos que ele testemunhou, seus fornecedores de relatos sobre terras 

distantes, eventos históricos e conhecimento prático, são frequentemente avaliados conforme 

suas próprias vivências – por exemplo, os mercadores e marinheiros, cujas profissões 

envolvem viagens extensas e constantes, recebem em Masᶜūdī um reconhecimento até então 

sem precedentes na historiografia islâmica. Se é possível atribuir ao viajante uma espécie de 

credibilidade passiva, pois suas informações são um efeito colateral de seu trabalho, Masᶜūdī 

entende que é igualmente possível atribuir à prática da viagem uma intencionalidade, de modo 

a gerar uma credibilidade ativa. Apesar da elaboração pouco sistemática da proposta, o 

princípio se assemelha ao estudo de campo (field study) das ciências modernas da 

antropologia e da sociologia. 

A motivação exata para tantas viagens constantes e distantes nunca é mencionada no 

Murūj ou no Tanbīh, e o livro que parece ter contido o registro mais completo de suas 

viagens52, o Kitāb Alqaḍāyā wa Attajārib, está perdido. Essa obra é particularmente relevante 

para entendermos o alcance dos interesses e trabalhos de Masᶜūdī. A descrição mais detalhada 

de seu conteúdo aponta o foco para “a influência do ambiente físico sobre a vida e os efeitos 

dos vários elementos físicos, uns sobre os outros (...). Assim, ele não estava apenas 

reproduzindo teorias antigas sobre o ambiente vivo; aliás, sua ansiedade era por ilustrar e, até 

certo ponto, verificar tais teorias com base em conhecimento pessoal e experiência.” 53 

Masᶜūdī parece ter dedicado tal obra ao registro das observações de diferentes fenômenos: 

 

Detivemo-nos em detalhe ao que vimos e experienciamos durante nossas viagens pela terra e pelos reinos, 

bem como todos os relatos que ouvimos sobre as peculiaridades da natureza, as propriedades dos animais, 

                                                             
51 Murūj I.7. Ver Anexo C. 
52 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 5. 
53 SHBOUL, op. cit., p. 65. 
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vegetais e minerais, e seus efeitos sobre as maravilhas monumentais, as ruínas e os países, em nosso livro 

intitulado Kitāb Alqaḍāyā wa Attajārib.54 

 

Tal escassez de informação sobre a vida e as viagens de Masᶜūdī, pareada às muitas 

facetas de seus livros sobreviventes, suscitou especulações a respeito de quais teriam sido 

suas causas – profissão, missão religiosa, atividade mercante, ou a mera possibilidade de fazê-

lo – bem como quais meios materiais teriam viabilizado seus deslocamentos. Pellat afirma55 

que ele não aparenta ter exercido uma atividade de comércio, nem ter sido um representante 

oficial ou autoridade religiosa, e contesta a hipótese de André Miquel de que ele teria sido um 

emissário ismaelita56. Isso seria dar por garantido que Masᶜūdī possuía uma fortuna pessoal, o 

que não é possível confirmar de maneira contundente a partir da leitura de seus livros 

sobreviventes. Contudo, não é uma premissa que pode ser rejeitada de imediato, sobretudo ao 

considerarmos o status muito provavelmente prestigioso da linhagem familiar de Masᶜūdī, a 

qual ostenta um raro posto no imaginário da comunidade islâmica por remetê-lo a um dos 

Companheiros do Profeta, ᶜAbdullāh Ibn Masᶜūd. 

Da mesma forma, a possibilidade de que ele se engajasse em eventuais empreitadas 

comerciais não é absurda. Afinal, uma das diferenças mais relevantes entre Masᶜūdī e seus 

precursores e contemporâneos é sua disposição de atribuir credibilidade a mercadores e 

marinheiros, o que pode se justificar parcialmente por sua experiência pessoal em tais 

atividades. Ainda mais, as regiões que ele parece ter conhecido – por oposição àquelas sobre 

as quais ele tinha apenas conhecimento secundário dos relatos orais e escritos – encontram-se 

predominantemente situadas em grandes pontos de rotas comerciais, tanto terrestres como 

costeiras, o que também é um argumento potencialmente favorável ao seu envolvimento. 

Especulações à parte, apontar evidências contundentes disso tudo nos textos de Masᶜūdī não 

parece apropriado; caso o conteúdo de seus livros destacasse ou favorecesse inequivocamente 

informações econômicas e comerciais, teríamos motivo para atestar a veracidade dessa teoria, 

mas essa descrição não se aplica ao Murūj nem ao Tanbīh. 

Outra teoria sugestiva é a de que Masᶜūdī teria sido algum tipo de missionário xiita 

duodecimano, ou um imã (imām). A melhor fundamentação de tal possibilidade é o fato de 

que, aparentemente, dentro da obra total de Masᶜūdī, a categoria temática com maior 

variedade de títulos é a de assuntos xiitas, imamismo e jurisprudência. Mas a primeira 

                                                             
54 Murūj II.815. 
55 PELLAT, “Al-Masᶜūdī”, p. 784. 
56 Tal teoria será abordada a diante, na seção “Xiismo”. 
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possível contestação é exatamente desse ponto. Com efeito, o teor xiita do pensamento de 

Masᶜūdī é incontestável, mas seus trabalhos histórico-geográficos ocupam a maior parte de 

suas referências e indicam ter sido muito mais volumosos e abrangentes que os de outros 

temas. 

 

 Xiismo 

 

Sobre a sabedoria (ḥikma), Masᶜūdī segue o dito do quarto dos Califas Bem-Guiados 

(Arrāšidūn), considerado pelos xiitas o primeiro imã (imām), ᶜAlī Ibn Abī Ṭālib (m. 40 H/661 

d.C.), que ele cita: “Sabedoria (ḥikma) é o desejo errático do crente. Busque seu desejo 

mesmo que entre os politeístas.”57 

As convicções xiitas de historiadores como Masᶜūdī e seu precursor, Aḥmad Ibn Abī 

Yaᶜqūb Ibn Wāḍiḥ Alyaᶜqūbī (m. 284 H./897-8 d.C.), revelam-se a partir da seleção de 

informações incluídas em suas obras: eventos do primeiro século do Islã (1 H./7 d.C.) são 

descritos conforme suas versões xiitas, a vida e os ditos de ᶜAlī Ibn Abī Ṭālib são mais 

detalhados que a própria biografia (sīra) de Muḥammad, e as biografias dos Doze Imãs são 

mencionadas, sobretudo, por suas contribuições sapienciais58: 

 

Masᶜūdī também foi um muçulmano sectário, um xiita duodecimano que parece ter aceitado sem 

ressalvas a teologia e a cosmologia teosóficas do xiismo, as quais ensinavam, entre outras coisas, a 

continuidade da inspiração divina na progênie do Profeta, os Doze Imãs.59 

 

Masᶜūdī diz ter dedicado pelo menos uma de suas obras aos Doze Imãs, Risālat Albayān 

fī Asmā’ Al’a’imma Alqiṭṭīᶜīya min Aššīᶜa60. Em uma passagem61, ele diz ter tratado também 

das opiniões dos Doze Imãs sobre os diferentes temas da história do xiismo – as histórias de 

ᶜAlī Ibn Abī Ṭālib, sua família e seus seguidores. Isso seria um argumento favorável à defesa 

de sua afiliação duodecimana imamita62, pois dá preferência à leitura literalista das leis, 

opiniões e ditos islâmicos; os ismaelitas, ao invés, teriam praticado a interpretação mística. 

                                                             
57 Murūj IV.2848; KHALIDI, op. cit., 1975, p. 6. 
58 ROSENTHAL, Franz. A History of Muslim Historiography. Leiden: E. J. Brill, 1968 (2ª edição), pp. 134, 136. 
59 KHALIDI, op. cit., 1975, p. xvi. 
60 Murūj IV.2532, 2798. 
61 Tanbīh, p. 297. 
62 SHBOUL, op. cit., p. 59. 
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Um exemplo de ideia que Masᶜūdī deriva da adesão ao xiismo63 é: a predileção divina 

pela progênie de Muḥammad não apenas se segue em ᶜAlī, como também é tomada como 

evidência da capacidade racional conferida aos humanos por Deus. Outro exemplo é sua 

concordância com a visão duodecimana de que a existência do universo só é possível 

mediante a existência de um imām (uma “referência”, um “princípio-guia”)64. “É impossível 

negar o xiismo ou, mais precisamente, o imamismo de Masᶜūdī.”65 

Apesar de tais evidências, estudiosos já propuseram alternativas a tal convicção. É 

pertinente mencionarmos aqui uma que foi comentada parcialmente em diversos lugares, de 

modo a apresentá-la de forma mais detalhada e localizar nossos comentários. Trata-se da 

teoria de André Miquel de que Masᶜūdī teria sido um emissário ismaelita66. Ele começa 

sugerindo 67  que a afirmação da curiosidade, pareada ao silêncio do autor a respeito de 

qualquer propósito específico para suas viagens, podem ser motivados pelo princípio legal da 

dissimulação religiosa (taqīya). De fato, se Masᶜūdī fosse um missionário xiita ou autoridade 

imamita, qualquer afirmação explícita disso seria muito mais provavelmente recebida com 

hostilidade do que com indiferença. Assim, sua motivação pode ter sido o proselitismo entre 

as comunidades de Zanzibar, das margens do Oceano Índico ou até mesmo dos mares da 

China. Miquel apresenta ainda um segundo ponto: durante 310-2 H./922-4 d.C., Masᶜūdī 

permaneceu na região ao sul do Mar Cáspio, que se encontrava sob fortes “influências 

zaiditas, mas também ismaelitas e duodecimanas”, em uma época em que a dinastia persa 

Buída (‘Āl Būyeh) – “a qual, ‘politicamente’, era duodecimana” – ainda não estava no 

controle administrativo. Esse argumento não parece confirmar a atividade de missionário, mas 

apenas a possível receptividade local para com os adeptos do xiismo naquele momento. 

Além dos pontos mencionados acima, Miquel oferece quatro argumentos para 

comprovar tal teoria, sustentando-se na afirmação de Louis Massignon de que a época de 

Masᶜūdī poderia ser apelidada de “o século ismaelita do Islã” 68. De fato, outros autores já 

descreveram o ismaelismo como expressão mais característica do desenvolvimento intelectual 

do século 4 H./10 d.C. 69  Contudo, a justificativa de Miquel é um tanto dispersa e se 

                                                             
63 Murūj III.1463-5, 1856-7; Tanbīh, p. 231. 
64 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 79. 
65 PELLAT, “Al-Masᶜūdī”, p. 787. 
66 MIQUEL, op. cit., pp. 205-6; SHBOUL, op. cit., pp. 39-40. 
67 MIQUEL, idem. 
68 PELLAT, Charles. “La prose arabe à Baġdād” em Arabica, vol. 9, fasc. 3, out./1962, p. 418. 
69 ROSENTHAL, op. cit., 1968, p. 141. 



37 
 

interrompe sem conclusões contundentes. É oportuno detalharmos tais argumentos a seguir a 

fim de contestá-los: 

 

1. Masᶜūdī tinha experiência pessoal com os carmatas – um ramo sincrético do 

ismaelismo. Esse ponto, todavia, parece completamente invalidado quando o consideramos 

em relação à grande quantidade de diferentes religiões, vertentes e seitas presentes no Murūj e 

no Tanbīh sobre as quais Masᶜūdī tinha conhecimento próprio. 

2. Miquel afirma que a “profissão de fé metodológica” ao início do Murūj e a adesão 

aos princípios do entendimento próprio (ra’y), da analogia (qiyās) e da diligência (ijtihād) 

seria um traço dos “temas e gostos” do ismaelismo, sobretudo por seu caráter geral de “reação 

contra a ortodoxia sunita”. Porém, nada nos permite considerar tais valores como marcas 

garantidas ou exclusivas do pensamento ismaelita. No caso de Masᶜūdī, esses indícios advêm, 

muito mais provavelmente, do mutazilismo, uma vez que se aplicam mais às reflexões 

historiográficas, filosóficas e científicas do que às propriamente teológicas. 

3. Miquel cita Carra de Vaux, o qual, falando sobre Masᶜūdī na abertura de sua tradução 

do Tanbīh, diz que “sua cultura, variada e muito espontânea, é definitivamente mais grega que 

islâmica”. Embora esse não pareça um argumento pertinente ao contexto, Miquel esclarece 

sua validade na sequência dizendo que o “sistema filosófico e religioso” de Masᶜūdī é 

“inspirado na tradição neoplatônica e gnóstica”. Esse último ponto parece servir ao propósito 

de distinguir entre as correntes xiitas do ismaelismo e do imamismo; as duas doutrinas 

partilham mais semelhanças do que divergências – por exemplo, ambas creem nos Doze Imãs, 

discordando apenas a respeito de um deles. Fora essa distinção, elas costumam ser descritas 

como adeptas de tendências teológicas diferentes: enquanto o ismaelismo seria 

correspondente à vertente minoritária mística do xiismo – de interpretação esotérica, e cujos 

escritos se revestem de um teor figurativo e metafórico –, o imamismo duodecimano seria a 

vertente majoritária literalista, mais interessada em reflexões legais e nos ensinamentos 

sapienciais dos Doze Imãs. Esse argumento de Miquel só faria sentido se partíssemos do 

princípio de que a diferenciação entre essas duas correntes se dá fundamentalmente pela 

influência neoplatônica sobre o ismaelismo, a qual não observaríamos no imamismo. 

Contudo, ainda que aceitemos tão ponto de distinção, a obra de Masᶜūdī parece refletir muito 

mais as marcas do xiismo imamita do que as do ismaelita. Por exemplo, suas obras teológicas 

(perdidas) são referidas predominantemente por seu conteúdo de jurisprudência e seu 

tratamento criterioso, sugerindo uma abordagem literalista. 
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4. Masᶜūdī critica as teses dos xiitas extremistas (firaq alġulāt)70, mas o faz de maneira 

decorosa, o que pode refletir uma necessidade da dissimulação religiosa (taqīya). Em outras 

palavras, tal crítica serviria à finalidade estratégica de desestimular qualquer possível 

reconhecimento de sua função de missionário ou imã. Novamente, esse argumento se invalida 

quando atestamos a recorrência da linguagem decorosa e das críticas elegantes de Masᶜūdī71. 

Ao expressar seus julgamentos sobre as obras e ideias dos demais escritores, estudiosos, 

autoridades religiosas e informantes variados, os pontos desfavoráveis costumam ser pareados 

a elogios; não há condenações devastadoras em suas obras remanescentes, refletindo a 

acepção do adab72 enquanto “boa conduta”, ou uma espécie de “cavalheirismo” – ainda que 

isso não o impeça de eventualmente demonstrar aversão por determinados comportamentos. 

 

Tarif Khalidi sintetiza a fragilidade dessa argumentação dizendo que o problema do 

“argumento de Miquel é que ele se apoia em evidências circunstanciais, e não na análise 

cautelosa do texto de Masᶜūdī”73. Pellat também contestou a teoria de Miquel74. 

Se considerarmos que as referências do próprio Masᶜūdī aos ismaelitas são sempre feitas 

com termos como “esotéricos” (bāṭin) ou “adeptos da interpretação [alegórica]” (aṣḥāb 

atta’wīl)75, e as confrontarmos com sua proposta de método centrada em observação empírica, 

evidências e verificação, podemos deduzir que sua eventual filiação ao ismaelismo seria 

contraditória. Masᶜūdī não parece preferir a leitura mística do Islã. Ao mencionar algumas de 

suas obras sobre crenças em geral, como o Kitāb Almaqālāt fī Uṣūl Addiyānāt76, ele diz ter-se 

proposto a explicar, sob a perspectiva de um muçulmano, quais seriam os fundamentos de 

uma religião. Com isso, Masᶜūdī entende que o Islã se pauta em premissas racionais que 

podem ser depreendidas e tomadas como parâmetro para atestar o grau de coerência das 

outras77. 

 

 Mutazilismo 

 

                                                             
70 Murūj II.1135-7. 
71 As críticas decorosas de Masᶜūdī serão abordadas na seção “O adīb Masᶜūdī” do capítulo 5. 
72 Os diferentes significados do termo adab serão abordados na seção “História do adab” do capítulo 5. 
73 KHALIDI, op. cit., 1975, pp. 137-8 (n. 6). 
74 PELLAT, “Al-Masᶜūdī”, p. 784. 
75 Tanbīh, pp. 101, 161-3, 395. 
76 Murūj I.212. 
77 SHBOUL, op. cit., pp. 61-2. 
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Entre as forças de influência mais relevantes para a formação intelectual de Masᶜūdī 

está o mutazilismo. O movimento surgiu em Baṣra no século 2 H./8 d.C. por causa de uma 

discordância teológica. Durante uma reunião do círculo de estudos de Ḥasan Albaṣrī (m. 110 

H./728 d.C.), o teólogo Wāṣil Ibn ᶜAṭā’ (m. 131 H./748 d.C.) perguntou sobre qual seria a 

condição legal de um pecador, e Ḥasan respondeu que ele continuaria sendo considerado 

muçulmano. Wāṣil discordou, dizendo que o pecador não se tratava nem de um crente, nem 

de um descrente, retirando-se então do círculo. Outros o seguiram e formaram um novo 

círculo que ficou conhecido como muᶜtazila – plural do particípio ativo muᶜtazil do verbo 

iᶜtazala, forma VIII da raiz ᶜazala, cujo campo semântico abrange os significados de “retirar”, 

“separar”. Para esse verbo, tal forma tem valor reflexivo – ou seja, “retirar-se”, “separar-se” –, 

como referência a ação dos dissidentes do círculo de Ḥasan. 

Os mutazilitas são considerados os fundadores da teologia islâmica (ᶜilm alkalām), 

principalmente por terem aplicado os princípios da lógica aristotélica ao conhecimento 

religioso do Alcorão e dos ditos de Muḥammad (ḥadīṯ). O mote metodológico de Masᶜūdī, de 

defesa da pesquisa e da especulação (baḥṯ wa naẓar) – por oposição à prática isolada da 

imitação da tradição – é originário do mutazilismo78. Além disso, ele menciona ter conhecido 

pessoalmente vários ilustres mutazilitas de seu tempo e ter comparecido a seus círculos de 

conferências. Entre esses nomes estão Abū Alḥasan Ibn Mūsà Annawbaḫtī (m. início do séc. 4 

H./10 d.C.)79, Muḥammad Ibn ᶜAbd Alwahhāb Aljubbā’ī (m. 303 H./915 d.C.), Abū Alqāsim 

Albalḫī/Alkaᶜbī (m. 319 H./930 d.C.)80 e Aḥmad Ibn Yaḥyà Almunajjim (m. 327 H./937 

d.C.), elogiado como um dos mutazilitas mais proeminentes de seu tempo81. Masᶜūdī também 

demonstra interesse pelas grandes personalidades do mutazilismo, como o próprio Wāṣil Ibn 

ᶜAṭā’82 e ᶜAmrū Ibn ᶜUbayd (m. 144 H./761 d.C.)83. 

Masᶜūdī era um pensador mutazilita. Seu método de argumentação frequentemente se 

assemelha à retórica do mutazilismo84. Sua tolerância para com os relatos de estranhezas, por 

exemplo, pode ser atribuída às influências mutazilitas, os quais partilhavam da teoria do 

progresso contínuo do conhecimento 85 . Em se tratando do estudo da natureza, essa 

perspectiva pressupõe que o conhecimento sobre o mundo e a história humana deve ser 

                                                             
78 SHBOUL, op. cit., pp. 37-8. 
79 Murūj I.159. 
80 Tanbīh, p. 396. 
81 Murūj V.3371. 
82 Murūj V.2918. 
83 Murūj IV.2418. 
84 AHMAD, “Al-Mas’udi’s Contributions to Medieval Arab Geography”, p. 63. 
85 KHALIDI, op. cit., 1975, pp. 51-2. 
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continuamente buscado, com a finalidade de contribuir para o repositório transnacional e 

intergeracional. Isso evidencia a atribuição do valor de “legado” ao conhecimento – 

consonante à influência filosófica e naturalista, sobretudo grega. Para Masᶜūdī, contudo, 

mediante às forças do adab e da sabedoria (ḥikma), esse corpo coletivo de conhecimento é 

fruto do acúmulo das experiências dos estudiosos de diferentes épocas e origens; ele deve ser 

preservado e aproveitado porque quem o estuda amadurece e se torna mais prudente: 

 

Se nossa época é posterior à dos autores que nos antecederam e nossos dias lhes são distantes, roguemos 

para que as obras que intentamos compor não estejam aquém das deles e apontemos onde elas foram 

censuráveis. Se eles tiveram a primazia, nós temos a virtude da imitação; talvez, os pensamentos se 

compartilhem e as consciências concordem. Provavelmente, o último tem melhor composição e 

classificação por causa da prudência que as experiências engendram (ḥunkat attajārib), o temor aos 

precursores e a precaução contra os erros em que estes incorreram. Assim, as ciências se desenvolvem 

infinitamente, pois há no último o que não havia no primeiro, e isso [se dá] sem uma extensão limitada ou 

fim definido.86 

 

Os teólogos mutazilitas não foram hostis ao princípio da transmissão oral, pois tinham 

concordâncias epistemológicas com as outras ciências islâmicas, como estudos das tradições, 

exegese corânica, jurisprudência, filologia e, até certo ponto, crítica poética e historiografia87. 

Ao mesmo tempo, o contraste entre “confusões”, “idolatria” (šubha) e “especulação”, 

“reflexão crítica” (naẓar) – o qual Masᶜūdī reproduz – também é uma característica 

mutazilita88. 

Quanto às ideias de teor mutazilita que Masᶜūdī apresenta, notamos principalmente as 

de origem aristotélica, como a contestação da eternidade do universo e a aplicação do termo 

“natureza” (ṭabīᶜa) à descrição de seres e objetos – “a natureza das coisas”. Ambas essas 

ideias refletem a visão mutazilita de que o universo físico obedece a leis elaboradas pela razão 

divina, sendo então a Natureza, consequentemente, um sistema também racional. Nesse 

sentido, a “natureza” seria a condição atribuída por Deus em que dada coisa existe dentro da 

racionalidade divina. Em outras palavras, as características que definem determinado objeto 

foram-lhe atribuídas por Deus, e todos os demais objetos daquele mesmo tipo partilham tais 

atributos. Por exemplo: uma pedra é dura, tem um certo tamanho e pode ser arremessada, essa 

                                                             
86 Tanbīh, p. 76. 
87 TOUATI, op. cit., pp. 102-3. 
88 KHALIDI, op. cit., p. 52. 
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é a “natureza da pedra”. Partindo dessa pressuposição de um compartilhamento de traços de 

modo a determinar a “natureza” de algo, percebemos a elaboração – mesmo que involuntária 

– de um parâmetro de “normalidade”, o qual deriva do reconhecimento dessa condição de um 

objeto em relação aos outros de mesma “natureza”. Inevitavelmente, a atribuição de uma 

“natureza normal” cria a categoria da “anormalidade”, definida então pelos desvios de um 

indivíduo em relação a um todo maior ao qual ele pertenceria. Masᶜūdī demonstra um 

entendimento da possível “natureza anormal” de um objeto, a qual pode ter sido causada pela 

sua má formação no processo pelo qual ele teria passado da potencialidade para a 

materialidade. Isso ocorre por vezes em seus relatos sobre estranhezas, maravilhas e criaturas 

folclóricas. 

Sua própria menção aos cinco princípios do mutazilismo sugere algo além da simples 

admiração: 

 

[Yazīd Ibn Alwalīd] seguia a doutrina mutazilita e seus cinco princípios: a unicidade [divina] (tawḥīd), a 

justiça [divina] (ᶜadl), a promessa [da recompensa] (waᶜd) e a ameaça [da punição] (waᶜīd), os nomes e 

veredictos, que é como se refere à posição intermediária (almanzila bayn almanzilatayn), e a demanda 

dos bons atos (al’amr bi almaᶜrūf) e a repressão dos maus (annahī ᶜan almunkar). 

A interpretação dessa doutrina sobre o primeiro tópico – que é o tópico da unicidade divina, sobre o qual 

concordam os mutazilitas de Baṣra, de Bagdá e outros, quaisquer que sejam os ramos que eles sigam – é 

que Deus não é como as coisas: não tem corpo, nem aparência, nem raça, nem partes, nem substância, 

mas sim é o Criador do corpo, da aparência, das partes e da substância que mencionamos, e Ele não é 

perceptível aos sentidos, seja neste mundo ou no outro. Nenhum espaço O confina e nenhuma extensão O 

contém; ao invés, Ele é aquele que continua sem tempo, nem lugar, nem final, nem limite. Ele é o criador 

das coisas e as originou do nada. Ele é eterno e todo o resto é causado. Em seguida, há o que dizem sobre 

a justiça – que é o segundo princípio, o qual diz que Deus não estima a incorreção e não é autor das ações 

de seus súditos, mas que eles [mesmos], com a capacidade que Deus fez e lhes atribuiu, fazem o que 

decidem e evitam o que reprovam. Ele só ordena o que quer e só reprova o que abomina. Todo bom ato 

provém Dele, e Ele é inculpável por qualquer mau ato que reprove. Ele não lhes inflige mais do que 

suportam e não lhes exige mais do que são capazes. Nenhum [súdito] pode alcançar nada nem se 

satisfazer senão graças à capacidade de Deus, com a qual Ele lhes deu tais possibilidades, pois Ele as 

possui apesar deles – Ele as aniquilaria ou preservaria, se assim o quisesse. Se Ele quisesse, tê-los-ia 

obrigado a obedecê-Lo e os preservaria coercivamente contra os malfeitos e a capacidade de praticá-los – 

a menos que Ele não fizesse nada, porque fazer algo poderia remover as provações e eliminar a 

adversidade. Em seguida, há o que dizem sobre a promessa e a ameaça – que é o terceiro princípio, o qual 

diz que Deus só perdoa um perpetrador de graves pecados se ele se arrepender, e que Ele é sincero com 

Sua promessa e Sua ameaça e nada substitui Suas palavras. 
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Em seguida, há o que dizem sobre a posição intermediária – que é o quarto princípio, o qual diz que o 

corrompido, perpetrador de graves pecados, não é um crente nem um herege, mas sim um corrompido; 

depende de como a comunidade de fiéis decidiu chamá-lo e qual o consenso sobre sua violação. Disse 

Masᶜūdī: desse tópico, surge o nome “mutazilitas” – do iᶜtizāl – descrito pelos nomes e veredictos, e o que 

procede da ameaça de danação perpétua ao corrompido. Em seguida, há o que dizem sobre a necessidade 

da demanda dos bons atos e da repressão dos maus – que é o quinto princípio, o qual é dever de todos os 

crentes, à medida de suas capacidades com a espada ou outros meios. Isso é como o jihād – não há 

diferença entre o combate ao herege e ao corrompido. Tal é o consenso dos mutazilitas. Aqueles que 

pensam de acordo com o que mencionamos desses cinco princípios são mutazilitas. Caso pensem algo 

além ou aquém, não merecem o nome do iᶜtizāl, pois só o merece quem pensa conforme os cinco 

princípios. Há vertentes que se opõem a isso. Detivemo-nos ao que eles dizem sobre seus princípios e 

vertentes, seus ditos próprios e de outros grupos da umma, como os carijitas (ḫawārij), os murjitas 

(murji’a), os rejeitadores (rāfiḍa), os zaiditas (zaydīya), os literalistas (ḥašwīya) e outros no nosso livro 

Almaqālāt fī Uṣūl Addiyānāt. Sobre o que tomamos para nós mesmos disso, destacamos nosso livro 

intitulado Kitāb Al’ibāna ᶜan Uṣūl Addiyāna, e porque nele mencionamos a diferença entre os mutazilitas 

e os imamitas e o que distingue cada um desses grupos dos outros.89 

 

A partir dessa passagem, notamos um exemplo de maior rigor na descrição das 

características da doutrina mutazilita. Masᶜūdī parece fazer questão de traçar tal linha com 

certo tom de finalidade – o que ele não faz para outras doutrinas em geral. Isso parece indicar 

que Masᶜūdī atribui um status diferente a tal corrente. Essa diferença não é uma prova 

definitiva de nenhuma espécie de autointitulação do autor como um adepto da corrente, mas 

se destaca em relação às descrições de outras doutrinas. O motivo disso parece ser a abertura 

do mutazilismo às reflexões para além da interpretação literalista dos tradicionalistas, bem 

como a possibilidade de se fundir esse sistema de pensamento às correntes que já existiam no 

Islã. Para Masᶜūdī, é especificamente explícito o interesse pelas intersecções e diferenças 

entre mutazilismo e xiismo – uma tendência que foi posteriormente descrita como 

predominante nas atividades intelectuais do século 4 H./10 d.C. 

 

 Xiismo e mutazilismo 

 

Na época de Masᶜūdī, os mutazilitas se encontravam em ascensão nos meios 

intelectuais, ainda desimpedidos pela iminente resistência que seria a corrente teológica 

fundada por Abū Alḥasan Al’ašᶜarī (m. 324 H./936 d.C.). Assim, conceitos que eles haviam 

                                                             
89 Murūj IV.2254-6. 
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elaborado circulavam em diferentes grupos de teólogos e estudiosos, mas algumas vertentes 

se revelaram gradualmente mais predispostos a aderir a tais ideias90. O exemplo relevante 

para o caso de Masᶜūdī é o xiismo imamita. Ele mesmo afirma essa intersecção ao final de sua 

explicação sobre os princípios mutazilitas e sugere que essas duas doutrinas, em seu tempo, 

teriam sido tão semelhantes a ponto de suscitá-lo a escrever sobre o que as diferenciava. 

Ao aderir a ideias tanto do mutazilismo como do xiismo, Masᶜūdī reflete uma postura 

recorrente entre estudiosos de sua época por tentar harmonizar as duas doutrinas em seu 

pensamento 91 . Apesar das divergências, ambas demonstram aversão ao método dos 

tradicionalistas por motivos próprios: os mutazilitas por preferirem a abordagem por meio do 

intelecto (ᶜaql) à da imitação da tradição dos coletores de ditos (muḥaddiṯūn), aplicando-lhes 

o nome de “literalistas” (ḥašwīya); e os xiitas, especialmente imamitas, desprezavam os 

tradicionalistas porque os consideravam manipuladores do povo sem instrução (ᶜāmma). 

Os autores sunitas que comentaram sobre em suas obras comumente o descrevem 

apenas como mutazilita – no caso, Ḏahabī, Subkī e Ibn Taġrī Birdī. Poucos o reconhecem 

como xiita92, o que fortalece o argumento de que suas obras podem ter sido boicotadas por 

causa de sua afiliação religiosa, especialmente ao atestarmos a grande variedade de títulos que 

ele teria escrito sobre teologia imamita. Ibn Ḥajar Alᶜasqalānī é um exemplo raro de autor que 

não apenas reconhece ambos esses traços conciliados, como também diz que “seus livros 

transbordam [indícios] de que ele era um xiita mutazilita”93. 

                                                             
90 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 29. 
91 SHBOUL, op. cit., p. 41. 
92 PELLAT, “Al-Masᶜūdī”, p. 787. 
93 IBN ḤAJAR ALᶜASQALĀNĪ, op. cit., p. 532. 
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CAPÍTULO 2: MÉTODO 

 

 Contexto 

 

A vida política do califado abássida do século 4 H./10 d.C. já enfrentava o início de sua 

decadência, mas a vida cultural se encontrava em plena expansão de horizontes. O orientalista 

suíço Adam Mez chegou até mesmo a chamar esse período de “Renascença do Islã” 

(Annahḍa Al’islāmīya)1. Contudo, o termo “renascença” carrega uma conotação imprópria por 

diferentes motivos: seu vínculo automático é com o período de transição do final da Idade 

Média para a Idade Moderna na história europeia. Isso carrega uma concepção específica de 

mudanças sociais que envolvem o contato com as artes, a filosofia e as ciências “clássicas”, o 

mecenato e a reanimação do contato com as tradições grega e romana – daí o termo 

“renascer”. 

Para o Islã, consideramos mais apropriado entender esse momento como “recepção” ou 

“assimilação” das heranças da antiguidade, sobretudo, por ter se dado como uma 

intensificação brusca de um contato que antes era praticamente irrelevante, e não pela 

retomada de um contato prévio que já fora muito presente ou expressivo. Outro ponto de 

distinção é a confluência de diferentes matrizes em cada uma das situações; ao passo que as 

obras gregas estão presentes em ambas as “renascenças”, a recepção islâmica as concilia 

muito mais com obras persas e indianas do que com as de origem latina – além da herança 

popular árabe, cuja valorização se estabelecera entre os estudiosos durante os dois séculos 

anteriores: 

 

Muitas fontes diferentes contribuíram para a Renascença do Islã, especialmente as helênicas e as persas; o 

pensamento grego e a sabedoria persa, a política grega e a burocracia estatal persa, a estética grega e a 

elegância persa – e todos fundidos em algo novo e distinto sob a impressão do Islã, da língua árabe e das 

tradições religiosa, legal e literária contidas nelas. 

Masᶜūdī nasceu no período mais vital e estimulante desse renascimento e seus escritos o revelam como 

um verdadeiro filho da Renascença.2 

                                                             
1 LEWIS, Bernard. “Masᶜūdī and the Muslim Renaissance” (discurso) em Al-Masᶜūdī Millenary Commemoration 

Volume. Edição: AHMAD, S. Maqbul e RAHMAN, A. Deccan: The Indian Society for the History of Science 

and The Institute of Islamic Studies, Aligarh Muslim University, 1960, p. 135; ver também KRACHKOVSKII, 

Ignatii Iulianovich. Ta’rīḫ Al’adab Aljuġrāfī Alᶜarabī. 2 vols. Tradução: Ṣalāḥ Addīn ᶜUṯmān Hāšim. 

Moscou/Leningrado: Comitê de Composição, Tradução e Prosa, 1957, p. 177. 
2 LEWIS, idem. 
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Com frequência, os traços que estudiosos modernos descrevem em Masᶜūdī parecem 

refletir os supostos valores da Renascença Europeia: secularidade, curiosidade científica, a 

concepção de uma filosofia da natureza e até mesmo de evolução3. Embora essa ideia de um 

renascentista avant la lettre aos moldes europeus não seja sua descrição mais apropriada, é 

possível reconhecer essas características nas obras remanescentes de Masᶜūdī, mas aos moldes 

islâmicos do século 4 H./10 d.C. Isso porque os envolvidos em atividades intelectuais, ainda 

que criteriosos em suas pesquisas, partilham de um sistema de crenças dadas como certezas 

epistemológicas4 em seus respectivos tempos – das quais o maior exemplo, neste caso, é a 

verdade monoteísta islâmica. 

É oportuno detalhar aqui um pouco mais a nossa fundamentação para tal entendimento. 

Em seu ensaio Thucydides Mythistoricus, o classicista inglês Francis MacDonald Cornford 

contesta a leitura – que se popularizava em sua época – de que o historiador ateniense 

Tucídides (m. 400 a.C.) teria sido uma espécie de precursor da realpolitik. Seu principal 

argumento é sintetizado na explicação do conceito de mythistoria e do epíteto que ele propõe 

para o historiador em seu título: 

 

História forjada em um molde de concepção, seja artística ou filosófica, o qual, muito antes de a obra ser 

sequer contemplada, já estava entretecido à estrutura da mente do autor. Em cada época, a interpretação 

comum sobre o mundo das coisas é controlada por um certo esquema de pressuposições incontestáveis e 

insuspeitas; a mente de qualquer indivíduo, ainda que ele julgue ser pouca sua simpatia por seus 

contemporâneos, não é um compartimento isolado, mas mais como uma piscina em um meio contínuo – a 

circundante atmosfera de seu espaço e tempo.5 

 

Para melhor apreciarmos o pensamento de Masᶜūdī, podemos partir do mesmo princípio 

com as devidas adaptações. Primeiramente: uma vez que as ditas “pressuposições” 

inquestionáveis que circunscrevem toda produção intelectual são fornecidas pelo Islã, é 

possível adaptar o termo para uma islamistoria. Em outras palavras, os limites do 

entendimento do universo ao redor são os mesmos limites da criação de Deus; contudo, ao 

passo que Deus é onipotente e criou tudo em um instante, o ser humano é limitado e passará 

                                                             
3 SARTON, George. Introduction to the History of Science. 3 vols. Huntington/Nova York: Robert E. Krieger 

Publishing Company, 1927 (reimpressão de 1975), vol. I, p. 638. 
4 Esta nossa leitura é motivada pelo procedimento proposto por CORNFORD, F. M. desde o prefácio de seu 

ensaio Thucydides Mythistoricus. Londres: Edward Arnold, 1907. 
5 CORNFORD, ibid., p. viii. 
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toda a sua existência apenas se inteirando de Sua criação infinita. Assim, qualquer explicação 

sobre o desconhecido é automaticamente remetida à vontade divina, sintetizada na formulação 

Allahu aᶜlam (“Deus sabe mais”). 

Também é sugestivo para nossa comparação o paralelo entre o “molde de concepção” 

mencionado, o qual já estaria entranhado involuntariamente no pensamento do autor, e o adab 

do séculos 3-4 H./9-10 d.C. Cornford destaca características da História da Guerra do 

Peloponeso que remetem à influência do modo de organização da tragédia grega, sugerindo 

que o pragmatismo que estava então a ser atribuído a Tucídides era indevido, porque o 

historiador estava sujeito a modelos de imitação de caráter mais poético do que científico. 

No caso de Masᶜūdī, o molde corrente para a elaboração discursiva historiográfica se 

encontrava em plena transição: da influência da chamada ciência profética (ᶜilm alḥadīṯ) dos 

tradicionalistas para a do adab dos literatos. O adab desse momento, por sua vez, servia 

simultaneamente como espaço de confluência dos assuntos islâmicos e estrangeiros, e 

território para reflexões sobre qualquer tema, mas inteiramente provenientes da perspectiva 

muçulmana. Ele se tornou uma prática em que o valor do conhecimento é indissociável da 

dimensão estética de sua elaboração, e em que o “literato” (adīb) se consagra mais por sua 

habilidade retórica do que pela veracidade objetiva daquilo que ele diz. Contudo, Masᶜūdī não 

apenas expressa tal capacidade discursiva elegante, como também considera constantemente a 

correção do conteúdo que apresenta e reflete sobre como é possível avaliar o grau de verdade 

contido em uma informação. 

 

 Filosofia 

 

Masᶜūdī partilha de uma concepção de conhecimento que se assemelha à do modelo 

clássico do empirismo6. Nesse sentido, a proeminência de citações e conceitos de Hipócrates 

de Cós (m. 377 a.C.), Aristóteles (m. 322 a.C.) e Cláudio Ptolomeu (m. 168 d.C.) em seus 

livros é muito sugestiva. Todos esses autores enfatizaram a importância do conhecimento 

prático de alguma maneira, e o consideraram a base mais importante para conclusões 

verdadeiras sobre o mundo. Além disso, os três dedicaram boa parte de suas obras ao estudo 

da natureza e de suas relações com o ser humano – isto é, do mundo físico. Masᶜūdī os 

menciona, sobretudo, a respeito de assuntos geográficos: sua concepção cosmológica é 

                                                             
6 RADTKE, Bernd. “Towards a Typology of Abbasid Universal Chronicles” em Occasional Papers of Abbasid 

Studies. School of Abbasid Studies, University of St. Andrews, 1990, nº 3, pp. 10-1. 
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fundamentalmente ptolomaica – a qual, por sua vez, é fundamentalmente aristotélica – e suas 

reflexões sobre as influências dos climas e fenômenos sobre as pessoas e animais se embasam 

em premissas hipocráticas. Contudo, não tendo a geografia o status de uma ciência em si na 

época, esses temas circulavam entre os estudiosos como uma espécie de filosofia da natureza, 

em que se mesclavam conhecimentos diversos que hoje seriam remetidos a áreas específicas 

como a biologia, a medicina, a astronomia, a meteorologia ou a química, por exemplo. 

A característica mais evidentemente empirista de Masᶜūdī é sua preferência por 

informações obtidas pessoalmente – e ainda mais, via observação visual – e por informantes 

que testemunharam os eventos que relatam. Por vezes, ele afirma isso literalmente ao elogiar 

determinado livro ou autor, como seu contemporâneo e conhecido Abū Bakr Muḥammad Ibn 

Yaḥyà Ibn Alᶜabbās Aṣṣūlī (m. 335 H./946 d.C.): 

 

Tal e qual foi Muḥammad Ibn Yaḥyà Aṣṣūlī em seu livro intitulado Kitāb Al’awrāq, sobre as histórias dos 

califas de Banī Alᶜabbās e Banī Umayya, e de seus poetas e vizires. Ele menciona curiosidades não 

mencionadas por outros e coisas que lhe são exclusivas, pois as testemunhou por si mesmo. Foi um 

compositor instruído de versátil erudição e um hábil escritor.7 

 

Quanto ao seu contato com as obras árabes de filosofia, Masᶜūdī demonstra preferência 

pelos estudiosos da tradição grega. Ele conhecia em detalhes o Kitāb Mabādi’ ‘Ārā’ Ahl 

Almadīna Alfāḍila (Livro dos Princípios das Opiniões dos Habitantes da Cidade Excelente)8 

de seu contemporâneo Abū Naṣr Muḥammad Ibn Ṭarḫān Alfārābī (m. 339 H./950 d.C.). De 

fato, é muito provável que eles tenham se conhecido pessoalmente9, durante a fase final de 

suas vidas, depois que Masᶜūdī se assentou em Fusṭāṭ e só voltou a viajar algumas vezes até 

Damasco. Se não, ele certamente conheceu um de seus mais célebres discípulos, o cristão 

jacobita Abū Zakarīyā’ Yaḥyà Ibn ᶜAdī (m. 364 H./975 d.C.) 10 , considerado a maior 

autoridade em assuntos filosóficos – depois da morte de seu mestre. No Tanbīh, Masᶜūdī 

inclui uma dissertação11 sobre “Sócrates e seus seguidores”, sendo mais da metade baseada no 

Almadīna Alfāḍila. Ao final, ele cita Alfārābī nominalmente como a segunda maior 

                                                             
7 Murūj I.11. 
8 ALFĀRĀBĪ, Abū Naṣr Muḥammad Ibn Ṭarḫān. A Cidade Excelente. Introdução, tradução e notas: Miguel 

Attie Filho. São Paulo: Miguel Attie Filho, 2019. 
9 SHBOUL, Ahmad. Al-Mas’udi & His World: A Muslim Humanist and His Interest in Non-muslims. Londres: 

Ithaca Press, 1979, p. 43. 
10 Tanbīh, p. 122. 
11 Tanbīh, pp. 115-22. 
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autoridade em lógica aristotélica de seu tempo – a maior autoridade seria Abū Bišr Mattà Ibn 

Yūnis, que o próprio Alfārābī conhecera em Bagdá – e menciona sua morte: Rajab de 339 H. 

[/ dez./950-jan./951 d.C.]12 . Em geral, Alfārābī é o veículo mais provável da influência 

político-filosófica neoplatônica em Masᶜūdī13. 

Masᶜūdī teve contato com a filosofia política de Platão (m. 348-7 a.C.) e Aristóteles por 

intermédio das traduções de seus antecessores e contemporâneos ao árabe14. Ao falar sobre 

esse assunto, ele indica uma obra de Porfírio de Tiro que compara as posições políticas dos 

dois filósofos15 . Além disso, Masᶜūdī menciona uma de suas próprias obras com títulos 

diferentes ao longo do Murūj e do Tanbīh – entre eles, Kitāb Arru’ūs Assabᶜīya fī Assiyāsāt 

Almadanīya. Esse título ecoa o do Almadīna Alfāḍila, cujo autor também propôs uma 

complementaridade entre as leituras de Platão e Aristóteles. Masᶜūdī também parece partilhar 

da concepção de Alfārābī de que as instituições da autoridade secular (mulk) e da religião 

(dīn) são interdependentes16 e que “a aliança entre religião e reinado” é “responsável pela 

ascensão de grandes povos da antiguidade”17. Masᶜūdī atribui essa relação aos persas: 

 

Ardašīr Ibn Bābak tem um livro conhecido como Kārnāmaj em que menciona seus relatos, guerras e 

expedições pelo mundo, bem como sua biografia. No que se registrou da instrução de Ardašīr a seu filho 

Sābūr, ao apontá-lo para assumir o reino, está que ele lhe disse: “Meu filho, a fé (dīn) e o reinado (mulk) 

são irmãos, e nenhum deles pode existir sem o outro. A fé é a base do reinado, e o reinado é o guardião da 

fé; tudo que não tem base desmorona, e tudo que não tem guarda se perde”.18 

 

No campo da filosofia, a questão de destaque na obra de Masᶜūdī é sua contestação da 

aplicação indiscriminada dos princípios da dedução racional, praticada pelos estudiosos 

religiosos (ᶜulamā’), aos diferentes campos de conhecimento. Contudo, isso não significa que 

ele não reconhece a validade da dedução racional, quando aplicada com as devidas 

considerações. Ainda que não seja adequado a todo e qualquer campo do conhecimento, o 

pensamento analógico (qiyās) pressupõe uma apreciação exclusivamente racional, por meio 

                                                             
12 Tanbīh, p. 122. 
13  STERN, S. M. “Al-Masᶜūdī and the philosopher Al-Fārābī” em Al-Masᶜūdī Millenary Commemoration 

Volume. Edição: AHMAD, S. Maqbul e RAHMAN, A. Deccan: The Indian Society for the History of Science 

and The Institute of Islamic Studies, Aligarh Muslim University, 1960, pp. 28-9. 
14 SHBOUL, op. cit., p. 64. 
15 Murūj II.1336. 
16 Murūj I.578; Tanbīh, pp. 3-4. 
17 KHALIDI, Tarif. Islamic historiography: the histories of Masᶜūdī. Albany: State University of New York 

Press, 1975, p. 80. 
18 Murūj I.586. 
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do intelecto (ᶜaql). Ibn Ḫaldūn reflete “afinidades óbvias” com Masᶜūdī ao embasar suas 

ideias na filosofia e nas ciências naturais islâmicas19. Mais do que isso: para Bernd Radtke20, a 

recorrência das mesmas poucas formas de analogia em Masᶜūdī sugerem a influência de uma 

concepção estóica do conhecimento – no caso, a aplicação dos chamados signos mnemônico e 

indicativo. Um exemplo da primeira forma ocorre na passagem a seguir: 

 

Mas aqueles que navegam por esses mares conhecem seus ventos, quando sopram e em qual direção. 

Aprenderam isso através dos costumes e da longa experiência; é um saber aprendido tanto pelas palavras 

como pelas ações. Eles têm evidências e sinais pelos quais sabem a duração de suas agitações, seus 

estados de calmaria e de tempestade.21 

 

A analogia mnemônica consiste no estabelecimento de uma relação de causalidade 

indissociável entre dois fatores, de modo que a presença de um pode ser tomada como 

garantia do outro. Aqui, os ventos são um signo cuja ocorrência acarreta consequências 

conhecidas, as quais motivam então uma reação específica das pessoas que os observam. Em 

princípio, podemos afirmar que Masᶜūdī teria reconhecido a validade desse formato de 

analogia por seu teor experiencial, uma vez que a atribuição pragmática de certas 

consequências a certas causas requer a observação dos fenômenos. A forma do signo 

indicativo, por sua vez, conduz tão somente à conclusão analógica, tomando um fenômeno 

conhecido como base legítima para a dedução de um fenômeno desconhecido. Em Masᶜūdī, 

um signo mnemônico pode gerar uma conclusão, a qual pode, então, ser tomada como base 

para um signo indicativo; isto é, até mesmo seu entendimento de raciocínio analógico parece 

combinar a experiência e a abordagem racional. Assim, a aplicação válida do pensamento 

analógico é determinada pela experiência pessoal de quem reflete: um historiador experiente, 

por exemplo, é capaz de tomar as informações sobre fenômenos ou eventos desconhecidos 

que constam nos relatos, sejam orais ou escritos, e avaliá-las, com base em suas próprias 

observações, a fim de concluir sua veracidade ou falsidade a partir de sua conformidade com 

as relações causais já conhecidas. 

Embora o procedimento de fato esteja na obra de Masᶜūdī, aferir sua origem a partir de 

influências estóicas ainda soa mais como uma possibilidade do que como uma certeza. A 

                                                             
19 KHALIDI, Tarif. Arabic historical thought in the classical period. Nova York: Cambridge University Press, 

1994, p. 223. 
20 RADTKE, op. cit., pp. 9-10. 
21 Murūj I.258. 
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difusão dessa metodologia filosófica foi relativamente abrangente ao longo das épocas 

anteriores a Masᶜūdī e se deu, em grande parte, independentemente de qualquer um de seus 

representantes isolados. Isso pode significar que esse método corria amalgamado a outros 

entre as comunidades de estudiosos que tiveram contato com a tradição filosófica greco-

romana, a qual, por sua vez, não era comumente entendida como compartimentada em escolas 

ou correntes. Seria mais evidente se encontrássemos referências bibliográficas a autores 

estóicos em seus livros, mas, não sendo esse o caso, tal possibilidade deve ser tomada a título 

de sugestão. 

 

 Jurisprudência 

 

Quanto à jurisprudência (fiqh), Masᶜūdī parece favorecer a doutrina (maḏhab) šāfiᶜī, 

mas nada comprova isso de forma definitiva22. Ao invés, seus tratados legais podem ter sido 

elaborados sob uma perspectiva mais comparativa do que propriamente legislativa 23. Sua 

familiaridade com as principais correntes da época, bem como as descrições dos conteúdos de 

suas obras perdidas que teriam tratado de jurisprudência, refletem, na verdade, um interesse 

pelos princípios da jurisprudência (fiqh) em si24 . Ele também afirma diretamente que se 

propôs a discutir tanto as opiniões com as quais concordava como aquelas das quais 

discordava – uma prática condizente com as doutrinas proponentes do método da 

interpretação pessoal (ijtihād) e da expressão de vários pontos de vista (ra’y), por oposição às 

chamadas escolas de transmissão (maḏāhib alma’ṯūr). De certa forma, Masᶜūdī direciona a 

maior parte de suas críticas aos estudiosos que se limitaram a aplicar acriticamente os 

fundamentos da jurisprudência (fiqh) – Alcorão, ditos do profeta (ḥadīṯs), consenso (ijmāᶜ) e 

dedução analógica (qiyās) – a toda e qualquer forma de conhecimento. Masᶜūdī também 

incorpora a definição da jurisprudência islâmica de “testemunha”: alguém que “sabe 

primeiramente por ter visto”25. 

 

                                                             
22 SHBOUL, op. cit., p. 57. 
23 PELLAT, Charles. “Al-Masᶜūdī” em The Encyclopaedia Of Islam: a New Edition. Edição: BOSWORTH, C. 

E., VAN DONZEL, E., HEINRICHS, W. P., LEWIS, B. e PELLAT, C. 13 vols. Leiden: E. J. Brill, 1960 – 2004, 

vol. VI, p. 787. 
24 Murūj I.5. Ver Anexo C. 
25 TOUATI, Houari. Islam & Travel in The Middle Ages. Tradução: Lydia G. Cochrane. Chicago/Londres: 

University of Chicago Press, 2010, p. 101. 
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 Ciências da natureza 

 

O interesse pela dimensão epistemológica dos diferentes conhecimentos também é um 

traço empirista de Masᶜūdī26. Para apreciar sua proposta, é preciso considerar a premissa de 

que o método deve se adequar ao conhecimento que ele procura abordar. Em outras palavras: 

se um conhecimento é de natureza física, como determinar o trajeto de um rio, o método mais 

apropriado é aquele de maior eficiência para questões físicas, a observação visual. No caso de 

um conhecimento de natureza metafísica, como a existência dos gênios, o mais indicado é a 

abordagem por meio do intelecto (ᶜaql) – isto é, na maioria das vezes, a dedução analógica. 

Masᶜūdī parece ver nos cientistas da natureza – no caso, astrônomos, matemáticos, 

médicos e geógrafos – seu principal veículo de embasamento metodológico empirista27. De 

fato, uma passagem famosa do Murūj ilustra o grau de elaboração em que se davam suas 

reflexões epistemológicas ao relatar, em linguagem notavelmente detalhada e criteriosa, uma 

conferência de médicos convocada pelo califa Alwāṯiq Billāh (califado de 227-32 H./842-7 

d.C.), o qual interroga os presentes sobre métodos de aprendizado: 

 

Alwāṯiq Billāh era um homem de reflexão, honroso com os pensadores e avesso às tradições e aos 

conservadores. Um amante das ciências, das opiniões das pessoas, de quem tratou dos princípios e de 

quem os desenvolveu, tanto entre os filósofos como entre os legisladores. Naquele dia, um grupo de 

filósofos e praticantes de medicina compareceu, e ele os indagou sobre suas ciências da natureza e depois 

sobre teologia. Alwāṯiq disse a eles: “Eu gostaria de saber o modo de apreensão (kayfīyat idrāk) do 

conhecimento da medicina e como se aprendem seus fundamentos. Isso se faz pelos sentidos, ou por 

analogia e tradição? Ou se apreende pelos princípios do intelecto? Ou vocês aprendem essa ciência e seu 

método pela audição, tal e qual um grupo de juristas?” Entre os que haviam comparecido, estavam Ibn 

Buḫtīšūᶜ, Ibn Māsawayh e Mīḫā’īl. Dizem que Ḥunayn Ibn Isḥāq e Salmawayh também estavam entre os 

que compareceram àquela conferência. 

Um deles disse: “Comandante dos fiéis, os círculos de médicos e muitos de seus versados alegam que a 

maneira pela qual se apreende a medicina é somente a experimentação. Eles a definem como uma ciência 

da repetição dos sentidos sobre uma [mesma] sensação em diferentes condições. Há, no sentir outras 

condições, [algo] como o que há no [sentir do] início, e quem memoriza isso é o experimentador. Alegam 

que a experimentação remonta a quatro princípios que são formados de premissas e introduções, e que 

fazem dela uma ciência, conferem-lhe correção e seccionam o experimento de modo a dividi-lo em partes 

(...)”.28 

                                                             
26 RADTKE, op. cit., pp. 10-1. 
27 KHALIDI, op. cit., 1975, pp. 49-50. 
28 Murūj IV.2857-8. 
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Alguns elementos desse trecho merecem destaque. Primeiramente: em sua pergunta, 

Alwāṯiq lista os modos de apreensão correntes entre as ciências islâmicas tradicionais, 

demonstrando o entendimento comum entre os estudiosos da época de que todas as práticas 

intelectuais são desempenhadas a partir das premissas religiosas. Em segundo lugar, os 

presentes referidos nominalmente representam as maiores autoridades da medicina da época, 

o que enaltece a credibilidade dos pareceres metodológicos contidos no relato. Por fim, a 

resposta do interlocutor genérico não apenas enfatiza a importância da experimentação 

(tajrība), como também – e principalmente – oferece uma definição sistematizada do que se 

entende pelo conceito de experimentação. A conferência continua extensamente, com 

exemplos de observações de doenças, sintomas e suas possíveis causas naturais. “Se o ser 

humano não pode prescindir da natureza, então sua história pode ser esclarecida através do 

estudo dos processos naturais”29; a experiência e esse entendimento influenciaram o método 

de Masᶜūdī e o levaram a abordar a natureza “sob uma postura de adesão consistente ao 

princípio da causalidade”30: 

 

Masᶜūdī foi influenciado pelo método dos naturalistas e, consequentemente, enfatiza a importância da 

continuidade das pesquisas e do questionamento crítico a respeito das causas dos eventos.31 

 

As ciências da natureza, principalmente a astronomia e a geografia, eram de grande 

interesse para Masᶜūdī32 . A importância que elas davam à pesquisa e à experimentação 

influenciou sua concepção de método como um todo, tanto na porção mais historiográfica de 

sua obra, incluindo suas interpretações dos escritos dos antigos e dos contemporâneos, como a 

respeito da transmissão do que ele mesmo havia testemunhado. “O naturalista Masᶜūdī está 

sempre ao lado do historiador Masᶜūdī”33. 

Quanto aos exemplos mais específicos, novamente, podemos dizer que a proposta 

metodológica de Abū ᶜUṯmān ᶜAmrū Ibn Baḥr Aljāḥiẓ (m. 255 H./868 d.C.) – sobretudo, por 

sua ênfase no modo de apreensão visual (ᶜiyān), tanto para obtenção como para classificação 

                                                             
29 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 42. 
30 KHALIDI, op. cit., 1994, p. 134. 
31 KHALIDI, op. cit., 1975, p. xvii. 
32 KHALIDI, ibid., p. 30. 
33 KHALIDI, ibid., p. 38. 
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de informações34 – influenciou a abordagem de Masᶜūdī mais do que qualquer outro estudioso 

da natureza35. 

A comparação entre Jāḥiẓ e Masᶜūdī não é inédita36. Ambos foram grandes entusiastas 

da cultura helenística, e se interessaram por aspectos semelhantes dos estudiosos gregos – o 

mais relevante para o presente estudo é a concepção que mais os associa: uma ciência da 

natureza centrada na observação (ᶜiyān). No caso específico de Masᶜūdī, ele inclui um elogio à 

viagem em ambas as introduções do Murūj e do Tanbīh37. Isso enaltece a autoridade de sua 

função de narrador porque afirma a validade e a superioridade da observação visual (ᶜiyān), e 

então menciona informações como frutos de testemunho próprio (i.e., “vi”, “notei”, 

“observei”, etc.). 

Contudo, nesse ponto de contato com os naturalistas, Masᶜūdī reflete as mesmas 

fraquezas científicas da era pré-industrial38. Ainda que seja um recurso sofisticado para o seu 

contexto epistemológico, a experimentação de Masᶜūdī é completamente assistemática; suas 

observações visuais são bem aplicadas às contestações de algumas das teorias menos 

convincentes das obras clássicas, mas, seguindo os critérios modernos, seriam facilmente 

descartadas por seu caráter anedótico ou apenas ficcional. Ele mesmo critica outros estudiosos 

que se contentaram com reproduzir ideias questionáveis acriticamente, mas, em assuntos não 

observáveis, a principal base de sustentação dos estudos de Masᶜūdī sobre a natureza são os 

autores gregos, sobretudo Aristóteles. 

 

 Modos de apreensão do conhecimento 

 

Muitos historiadores islâmicos anteriores consideravam que o único método necessário 

para determinar a verdade histórica39 dos relatos (aḫbār) era a verificação das cadeias de 

transmissores (isnād)40, cuja validade seria diretamente proporcional ao prestígio de seus 

                                                             
34 A classificação de Jāḥiẓ para os relatos (aḫbār) será abordada na seção “Ciência dos relatos” do capítulo 3. 
35 A influência de Jāḥiẓ sobre Masᶜūdī é um dos pilares de nossa descrição, logo, ela é tratada em diversos 

momentos deste trabalho. 
36 TOUATI, op. cit., p. 120. 
37 Murūj I.7; Tanbīh, p. 7. 
38 RAHMAN, A. “Al-Masᶜūdī and contemporary science” em Al-Masᶜūdī Millenary Commemoration Volume. 

Edição: AHMAD, S. Maqbul e RAHMAN, A. Deccan: The Indian Society for the History of Science and The 

Institute of Islamic Studies, Aligarh Muslim University, 1960, p. 50. 
39 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 33. 
40  isnād: nome verbal de asnada; “apoiar-se em”, “contar com”, “recorrer a”, “basear-se em”, “basear a 

autenticidade (de uma tradição em algo)”; cadeia de transmissores de ditos do profeta (ḥadīṯ) – i.e., fulano disse 
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membros perante a comunidade de sábios religiosos (ᶜulamā’). O grande expoente dessa 

historiografia tradicionalista foi Abū Jaᶜfar Muḥammad Ibn Jarīr Aṭṭabarī (m. 310 H./923 

d.C.), o qual ilustra essa visão com sua premissa metodológica central: uma vez que somente 

as testemunhas têm conhecimento verídico de um evento, outras pessoas só podem obter tal 

conhecimento via transmissão de relatos, e não pela dedução racional. Uma obra que se 

propõe a apresentar esses relatos deve igualmente considerar a procedência deles, a fim de 

lhes atribuir a devida credibilidade em relação aos demais relatos concorrentes sobre um 

mesmo evento ou tema. Para Ṭabarī, essa é a única condição sine qua non para a adequação 

de uma obra ao método da historiografia. Ainda, em reforço a essa condição, ele afirma que 

os equívocos que os relatos apresentados possam conter não são de responsabilidade do 

historiador, o qual apenas os compilou, mas sim dos relatores que os transmitiram de tal 

forma. Tal argumento condiz com a prática da ciência profética (ᶜilm alḥadīṯ) e da 

jurisprudência islâmica (fiqh), cujo fundamento para a formação do consenso é a autoridade 

dos tradicionalistas e jurisconsultos que transmitem uma versão específica de um dito do 

profeta Muḥammad (ḥadīṯ) ou partilham de determinada leitura ou opinião legal. 

As obras de Masᶜūdī, por sua vez, “refletem um largo espectro de preocupações 

sistemáticas com a teoria e prática da história”41. Masᶜūdī reconhece a inadequação do sistema 

tradicionalista à sua proposta historiográfica e ao adab, cujo gosto por eloquência e elegância 

literária é avesso às formulações repetitivas e rígidas das cadeias de transmissão (isnād). 

Embora Masᶜūdī critique a dependência incontestada da tradição, seu método não busca 

rejeitar a tradição enquanto princípio42. Ao invés, ele consistentemente se propõe a discernir 

entre ditos (ḥadīṯ) e relatos (aḫbār) válidos e inválidos, começando justamente por sua linha 

de transmissores (isnād), conforme os procedimentos dos tradicionalistas. A diferença está em 

sua predisposição de ir além dessa análise genealógica, e de criticar a substância dos relatos 

de acordo com critérios determinados pelo intelecto (ᶜaql). Em outras palavras: com Masᶜūdī, 

temos a historiografia islâmica em uma transição de um ponto de vista interno da ciência 

profética (ᶜilm alḥadīṯ) para o ponto de vista externo do adab. 

Ele atribuía uma grande importância à dimensão metodológica de seus trabalhos, 

principalmente representada por seus comentários sobre os modos de apreensão do 

                                                                                                                                                                                              
que alano disse que beltrano disse que... O uso do isnād na historiografia islâmica será abordado na seção 

“Ciência profética” do capítulo 3. 
41 KHALIDI, op. cit., 1994, p. 131. 
42 TOUATI, op. cit., p. 124. 
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conhecimento43. Seu manejo dos relatos (aḫbār) suscitou a necessidade de que ele elaborasse 

critérios com os quais pudesse verificar-lhes o conteúdo. Um desses critérios é uma hierarquia 

de credibilidade das informações, determinada pela experiência do respectivo informante. 

Independentemente do meio pelo qual tal ou tal informação tenha sido obtida, a sua própria 

experiência é sempre o primeiro parâmetro de verificação; caso ele não a tenha, dá preferência 

ao relato de quem a afirma ter – considerando apropriado citar tanto estudiosos e autoridades, 

como pessoas de menor prestígio como marinheiros e mercadores44. Para os assuntos em que 

os relatos em primeira mão são escassos – assuntos esses que se encontravam em crescente 

demanda entre os leitores do mundo islâmico, como os relatos sobre terras distantes e 

maravilhas –, as fontes secundárias e os registros escritos são aproveitadas apesar de suas 

frequentes falhas e incompletude. Há nessa hierarquia uma certa flexibilidade para com o 

conhecimento, na qual o rigor crítico da seleção parece ser diretamente proporcional à 

quantidade de versões concorrentes de um relato ou informação sobre dado tema. Relatos 

sobre terras distantes, embora questionáveis, não são tão numerosos quanto, por exemplo, 

ditos do profeta, o que significa que estes devem ser selecionados mediante um alto rigor, ao 

passo que aqueles costumam ser tolerados por circularem praticamente isolados e sem 

concorrência. 

Masᶜūdī discorda de seus antecessores e contemporâneos por terem imitado autores 

antigos, confrontando-os como um obstáculo epistemológico que impedia o aprimoramento 

das técnicas experimentais e observacionais de produção de conhecimento45. Sua própria 

abordagem crítica das obras clássicas, confrontando suas teorias com os relatos embasados em 

conhecimento prático, além de suas próprias conversas com inúmeros estudiosos, ensinaram-

lhe diretamente o quão relevante era considerada a autoridade de uma fonte para que suas 

ideias fossem propagadas sem questionamentos. Para Masᶜūdī, um estudioso não pode ser 

limitar à imitação dos autores clássicos; ao invés, ele deve tomá-los como ponto de partida 

para a produção contínua e progressiva de novos conhecimentos. O principal método para isso 

é a experiência pessoal, a qual é entendida como fundamentalmente autóptica. Assim, 

Masᶜūdī parece sugerir que, embora tal produção de conhecimento tenha um caráter coletivo, 

os acréscimos a este corpo de saberes são individuais. 

                                                             
43 RADTKE, op. cit., pp. 10-1. 
44 A incorporação desse tipo de relato será abordada na seção “Marinheiros, mercadores e viajantes” do capítulo 

4. 
45 RAHMAN, op. cit., p. 49. 
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As observações pessoais de Masᶜūdī constituem, potencialmente, a parcela mais valiosa 

de sua obra46. Também podemos considerá-las como o ponto de partida da sua proposta de 

método, pois “observações e experimentos eram úteis tão somente à medida que se 

encaixassem num todo maior ou servissem como base para a criação de um sistema novo e 

compreensivo.”47 Em outras palavras, Masᶜūdī incorporou a observação visual (ᶜiyān) não 

apenas como tópica literária, mas também como prática-base de facto para a produção de 

conhecimento. 

O ᶜiyān “designa o ato de ver com os próprios olhos”48, tal e qual o modo de apreensão 

grego da αὐτοψία (autópsia, “ver com os próprios olhos”). Enquanto tema, o valor do ver 

esteve presente no Islã desde o princípio, tanto no Alcorão como nos ditos do Profeta. Os 

primeiros estudiosos da religião, contrariamente, fomentaram um método de transmissão de 

conhecimento islâmico (ᶜilm) baseado tão somente na audição (samāᶜ); isto é, escutar as 

versões dos relatos propagadas por autoridades reconhecidas e então reproduzi-las 

oralmente49. Posteriormente, após a metade do século 2 H./8 d.C., o modo de apreensão da 

escrita/leitura foi definitivamente viabilizado – e consequentemente assimilado e legitimado 

pela tradição intelectual religiosa – graças a duas causas principais: 

 

1. A revolução liderada pela família Alᶜabbās, um ramo persa distante da linhagem dos 

Qurayš (i.e., do Profeta), instaura o califado Abássida, promovendo uma expansão nos 

horizontes culturais dos domínios do Islã (dār al’islām) com suas aspirações cosmopolitas. Os 

abássidas transferem a capital administrativa de Damasco para Bagdá, um ponto de contatos 

intelectuais mais diversos e menos suscetível à influência dos teólogos cristãos literalistas, a 

qual era previamente potencializada por causa da proximidade com os bizantinos no Levante 

e em Alexandria. 

2. A obtenção da técnica de produção de papel com a captura de soldados chineses na 

batalha de Ṭalās (133 H./751 d.C.) promoveu uma difusão dos copistas, livreiros e literatos, 

atividades previamente limitadas pelos altos custos e a escassez dos materiais de escrita. Da 

mesma forma, os estudiosos da religião (ᶜulamā’) eventualmente passaram a escrever suas 

interpretações e ensinamentos para aumentar o alcance de suas ideias – mas não sem antes 

promoverem um embate entre a tradição oral e a escrita em defesa da figura do mestre, ao 

                                                             
46 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 4. 
47 ROSENTHAL, Franz. The Technique and Approach of Muslim Scholarship. Roma: Pontificium Institutum 

Biblicum, 1947, p. 65. 
48 TOUATI, op. cit., p. 9. 
49 TOUATI, ibid., p. 101. 
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qual muitos parecem ter aderido sob a forma de condenações aos livros em si. Contudo, por 

fim, sua assimilação foi bem estabelecida, de modo que, já no século 3 H./9 d.C., o que 

encontramos são defesas fervorosas dos livros, como a de Jāḥiẓ em sua “ode ao livro” (naᶜt 

alkitāb)50, ou obras inteiras como o Adab Alkitāb de Ṣūlī no século seguinte. 

 

O célebre literato iraquiano Jāḥiẓ foi um representante exemplar desses embates entre os 

modos de apreensão no território do adab, além de ter exercido uma influência incomparável 

sobre a obra de Masᶜūdī. Mais especificamente, pela incorporação dos temas geográficos e 

naturais aos seus escritos. Entre seus livros, pelo menos um teria sido dedicado à importância 

do meio geográfico para a vida de seus habitantes. Masᶜūdī menciona seu título como Kitāb 

Al’amṣār wa ᶜAjā’ib Albuldān (Livro das Grandes Capitais e Maravilhas dos Países), e diz 

apreciá-lo muito. Atualmente, há apenas fragmentos desse livro preservados; entre eles, uma 

dedicatória menciona os modos de apreensão do conhecimento geográfico: 

 

Você pediu – Deus te preserve – que eu escrevesse um livro detalhando os países e como a alma se 

conectam com a pátria; quais falhas e faltas eles implicam, e o que o conhecimento das experiências e do 

intelecto requer.51 

 

Apesar da ênfase na observação direta, Jāḥiẓ não foi um viajante tão extensivo quanto a 

maioria de seus contemporâneos e, nesse sentido, praticamente irrelevante quando comparado 

a Masᶜūdī. Isso parece indicar que o conteúdo geográfico seria para ele mais um tema literário 

do que uma ciência propriamente dita, cujo método consistiria nas observações e seus 

registros. Ao invés, Jāḥiẓ demonstra a aplicação do modo da observação visual (ᶜiyān) como 

dispositivo retórico, o qual não deve estar necessariamente condicionado à veracidade do 

testemunho, mas sim ao efeito do testemunho de produzir autoridade. 

Em suas obras ainda preservadas, há pouquíssimas comprovações de visitas a outras 

cidades e regiões fora do Iraque. Segundo Houari Touati52, ele se refere a suas viagens em 

duas passagens do Kitāb Alḥaywān: na primeira, diz ter conhecido as terras da Península 

Arábica, do Império Bizantino, da Síria e da Alta Mesopotâmia; na segunda, ele menciona a 

                                                             
50 ALJĀḤIẒ, ᶜAmrū Ibn Baḥr. Kitāb Alḥayawān. 8 vols. Fixação e notas: ᶜAbd Assalām Muḥammad Hārūn. 

Cairo: Mustafà Albābī Alḥalabī, 1965 (2ª edição), vol. I, pp. 38-42. 
51 ALJĀḤIẒ, ᶜAmrū Ibn Baḥr. “min Kitāb fī Al’awṭān wa Albuldān” em Rasa’il Aljāḥiẓ. Fixação e notas: ᶜAbd 

Assalām Muḥammad Hārūn. Cairo: Maktabat Alḫānjī, 1964, vol. IV, p. 109. 
52 TOUATI, op. cit., p. 116. 
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rota para a cidade de Damasco. Além disso, no excerto preservado do Kitāb Al’amṣār wa 

ᶜAjā’ib Albuldān, notamos, em destaque, uma passagem em que ele aplica o princípio da 

observação visual (ᶜiyān) à sua descrição da cidade de Ḥīra53. 

O entusiasmo de Jāḥiẓ para com a tópica da visualização é perceptível em suas outras 

obras, ainda que de diferentes maneiras. Por exemplo, ao questionar as histórias sobre a 

existência de gigantes, ele segue uma linha de argumentação embasada no princípio da 

superioridade das provas obtidas via observação visual (ᶜiyān), oferecendo comparações que 

qualquer observador poderia atestar por si mesmo: 

 

Quanto aos que narram sobre a altura e o tamanho dos corpos das pessoas e lhes aumentam o peso, a 

estatura e a corpulência – senão no que dizem dos livros sobre os gigantes de ᶜĀd –, a prova (šāhid) das 

mentiras deles está presente, e a evidência da corrupção de suas mentes está manifesta. Por exemplo, o 

que vimos das medidas das espadas dos nobres e das pontas das lanças dos cavaleiros, e das coroas dos 

reis que estão na Kaᶜba, de suas portas estreitas e dos batentes curtos dos degraus de seus velhos palácios 

e cidades antigas. As valas que lhes serviam como túmulos também comprovam isso, assim como as 

portas de seus cemitérios, tanto nos interiores de suas terras, como nos cumes de suas montanhas, nos 

seus subterrâneos, nas alturas a que colocavam suas lâmpadas – em relação ao topo de suas cabeças – em 

seus espaços de conferência, templos, locais de adoração e salões de jogos.54 

 

Mais a diante, ele reforça a preferência pela observação direta também no paralelo com 

a reflexão analógica, expressando sua posição epistemológica explicitamente: “Já vi quem se 

opusesse a uma verdade obtida por meio de dedução (istinbāṭ), mas nunca vi recusarem o que 

quem viu por si mesmo (ᶜiyān) sabe.”55 

No caso específico dos relatos (aḫbār), Jāḥiẓ ainda defende a superioridade da 

observação direta (ᶜiyān), mas ressalta que isso não implica na rejeição da audição (samāᶜ) – 

contanto que ela se dê com o devido rigor. No contexto do testemunho, a visualização (ᶜiyān) 

oferece provas definitivas e dispensa mais investigações, ao contrário dos demais modos de 

apreensão que demandam suporte uns nos outros. Além disso, a reflexão epistemológica a 

respeito dessas relações é apresentada em termos diretos, indicando o grau de profundidade 

em que se davam as análises de Jāḥiẓ de seu próprio contato com o conhecimento: 

 

                                                             
53 O excerto em questão será apresentado na seção “Fontes geográficas” do capítulo 4. 
54 ALJĀḤIẒ, ᶜAmrū Ibn Baḥr. Kitāb Attarbīᶜ wa Attadwīr. Edição: Charles Pellat. Damasco: Almaᶜhad Alfransī 

bi Dimašq, 1955, §61. 
55 JĀḤIẒ. ibid., §129. 
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Você já sabe – como lhe expliquei – que o relato (ḫabar), contanto que tenha boa origem e as pessoas o 

transmitam adequadamente, pode comprovar a verdade tão bem quanto a observação direta (ᶜiyān) e ser 

tão satisfatório quanto a audição (samāᶜ). Porém, pelo relato não se sabe de que forma as coisas se deram, 

mas sim um apanhado de coisas – a menos que você mesmo as reporte. Nesse caso, você não precisa 

[apresentar qualquer] referência, replicação, critério ou interpretação; seu relato se estabelece como 

satisfatório, pois a observação direta embasa o “como” das coisas.56 

 

Já para Masᶜūdī, podemos entender suas fontes do conhecimento como divididas em 

duas categorias: teóricas e práticas57. À primeira, pertencem as diversas obras escritas que lhe 

forneceram informações sobre os vários campos de conhecimento, e à segunda, todos os 

contatos com pessoas que lhe relataram algo e, sobretudo, suas próprias experiências e 

observações. 

Masᶜūdī também emprega diferentes tipos de modos de apreensão na coleta de 

evidências (dalā’il). Esses modos são divididos em três categorias58: 1. Percepção sensorial 

(ḥiss); 2. Inferência (istidlāl) e dedução [analógica] (qiyās); e 3. Conhecimento primário 

(awā’il alᶜuqūl). Khalidi sugere que ainda seria possível considerar mais uma, 4. Opinião 

(ẓann), apesar do próprio Masᶜūdī não a considerar como tal. Assim, podemos contextualizar 

cada uma delas conforme aplicadas aos relatos (aḫbār) no Murūj e no Tanbīh: 

 

1. Percepção sensorial: Em grande parte, refere-se ao conhecimento derivado da 

experiência autóptica (ᶜiyān). Para Masᶜūdī, é o modo de apreensão mais relevante e confiável 

para estabelecer a veracidade das informações. Ao relatar o que ouviu de testemunhas ou leu 

em outras fontes, a vivência dos informantes – caso ela exista – é sempre a primeira 

consideração a ser feita, e de maneira favorável. Além disso, Masᶜūdī aplica sua própria 

experiência pessoal como referência definitiva para atestar a veracidade ou corrigir erros dos 

relatos, diferenciando hierarquicamente dois níveis de credibilidade para a apreensão sensorial 

– basicamente, a dele próprio e a dos demais. 

Disso, notamos a pressuposição de que a experiência sozinha não é suficiente; ao ouvir 

relatos, o coletor deve abordá-los considerando a confiabilidade intelectual do relator. Por 

exemplo, o comentário sobre a autoridade de um certo Ibn Wazīr sobre o Mar Mediterrâneo: 

 

                                                             
56 JĀḤIẒ. ibid., §81. 
57 AHMAD, S. Maqbul. “Al-Mas’udi’s Contributions to Medieval Arab Geography” em Islamic Culture: An 

English Quarterly, Vol. 27, jan./1953, p. 66. 
58 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 35. 
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Encontrei marinheiros de Sīrāf e do Omã, que navegam pelos mares da China, da Índia, de Sind, de Zanj, 

do Iêmen, o Vermelho e o da Abissínia, e que, em maior parte, dão informações diferentes das 

apresentadas pelos filósofos e outros – de acordo com os quais dissemos as dimensões e a área [dos 

mares]. Eles dizem que, em algumas direções, a imensidão das águas não tem fim. Também notei isso no 

mar Mediterrâneo, [interrogando] entre os chefes de embarcações de guerra e comerciais (...) e todos 

exageram a extensão e a largura do Mediterrâneo, bem como seu número de golfos e ramificações. E 

então encontrei ᶜAbdullāh Ibn Wazīr, governante da cidade de Jabla, na costa de Homs, no Levante. Era o 

ano 332 [H./943 d.C.] e não havia naquele tempo ninguém mais velho que ele ou mais bem informado 

sobre o mar Mediterrâneo; todos dentre os senhores dos barcos comerciais e de guerra buscavam seu 

conselho, e reconheciam sua visão e sua sabedoria, além de sua fé e aquilo que já vivera.59 

 

As observações não são livres de problemas. Ainda que venha de pessoas apropriadas, a 

fala está condicionada à expressão de cada pessoa, a qual, por sua vez, pode exagerar 

descrições e omitir informações por motivos diversos. Para minimizar os efeitos disso, 

devem-se aplicar critérios ao informante de modo a situá-lo entre os demais informantes como 

mais ou menos confiável. Pelo exemplo de Ibn Wazīr, Masᶜūdī menciona as qualidades que 

ele reconhece como tais critérios: idade, experiência e inteligência60, além do caráter moral. 

Os demais marinheiros parecem estar todos no mesmo patamar de suscetibilidade aos 

exageros. 

Ainda com base na experiência pessoal, ele sempre avalia favoravelmente as obras de 

autores que viveram o que registraram – no caso, como superiores aos que transmitiram 

somente conteúdos secundários. Em sua bibliografia no início do Murūj, Masᶜūdī elogia o 

Kitāb Al’awrāq de seu amigo Ṣūlī, porque nele o autor “menciona curiosidades não 

mencionadas por outros e coisas que lhe são exclusivas, pois as testemunhou por si mesmo”61. 

Por outro lado, ele igualmente critica autores que propagaram informações incorretas – 

geralmente, geográficas – as quais poderiam ter sido corrigidas caso eles tivessem visto o que 

disseram. Exemplos contundentes disso são suas críticas à explicação de Jāḥiẓ sobre as 

nascentes do Nilo e do Indo62, e a insatisfação com os relatos sobre a Índia no Kitāb ᶜUyūn 

Almasā’il wa Aljawābāt de Balḫī e no Kitāb Al’ārā’ wa Addiyānāt de Nawbaḫtī63. 

                                                             
59 Murūj I.305-6. 
60 TOUATI, op. cit., p. 123. 
61 Murūj I.11. Ver Anexo C. 
62 Murūj I.217. A crítica em questão será apresentada na seção “Fontes geográficas” do capítulo 4. 
63 Murūj I.159. 
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2. Inferência e dedução64: Nessa categoria, enquadram-se as analogias (qiyās) e outras 

formas de argumentação centrada em evidências lógicas (istidlāl). Em se tratando dos tipos de 

relato que Masᶜūdī incorporou a suas obras remanescentes, a maior parte corresponde aos 

chamados “relatos de autoridade única” (aḫbār al’āḥād), os quais são frequentemente 

classificados como “possíveis”. O principal argumento para isso é que eles não pertenceriam a 

nenhuma das demais classificações (i.e., do “obrigatório” ou do “impossível”) 65 , o que 

permite que suas causas sejam deduzidas por comparação com as de outros fenômenos, a fim 

de que se alcance um consenso sobre sua interpretação. Explicações desse tipo pressupõem a 

viabilidade do evento em questão, o que pode representar um risco à integridade dos demais 

conhecimentos, à medida que mistura relatos simplesmente estranhos, ou excepcionais, a 

relatos fabricados, cujo conteúdo é incorreto ou ficcional – ambos, com o argumento da 

verossimilhança. Aqui, encontramos talvez o maior ponto de indeterminação em Masᶜūdī, 

pois nenhuma passagem permite atestar em definitivo qualquer intencionalidade do autor ao 

incorporar tais relatos “possíveis” puramente por seu apelo literário. Ao invés – 

diferentemente da inclusão dos relatos de maravilhas, cujo valor é reconhecido pela 

adequação ao adab – os relatos de autoridades únicas parecem representar um dos grandes 

diferenciais epistemológicos de Masᶜūdī; não tanto por seus conteúdos, mas pela defesa da 

credibilidade das fontes baseada em um procedimento de validação racional, um acréscimo ao 

valores do “consenso” (ijmāᶜ), da “transmissão múltipla” (tawātur) e da “difusão” (mustafīḍ), 

pregados pelo modelo tradicionalista. 

3. Conhecimento primário: Ao empregar o termo awā’il alᶜuqūl, “princípios das 

mentes”, Masᶜūdī se refere a informações evidentes – em geral, porque circulam em múltiplas 

narrações (tawātur) ou são bem difundidas (mustafīḍ), logo, não demandam investigações 

profundas. Em outras palavras, todo conhecimento básico, de fácil atestação; uma espécie de 

“bom senso” ou “senso comum”. Um exemplo disso seriam interpretações problemáticas de 

um evento ou assunto, pois elas desconsideram os fundamentos da discussão em torno da 

matéria: 

 

A vertente dos extremistas (ġūlat) considera o que dissemos sobre ambas as poesias [de ᶜAbd Almuṭlib e 

Alᶜabbās] como evidência dos pensamentos que eles defendem, incorrendo em uma interpretação dúbia, 

                                                             
64 KHALIDI, op. cit., 1975, pp. 41-2. 
65 A aplicação das categorias dos existentes (mawjūdāt) aos relatos será abordada na seção “Historiografia de 

Masᶜūdī” do capítulo 3. 
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distante e contrária ao que se aprende como conhecimento primário (awā’il alᶜuqūl) e sobre os requisitos 

da investigação.66 

 

4. Opinião: o mais baixo tipo de evidência. Em geral, Masᶜūdī qualifica como opinião 

(ẓann) as informações que outros historiadores apresentam sobre determinado evento, mas 

que teriam sido praticamente impossíveis de atestar ou de obter. Por exemplo: em seu relato 

sobre a rebelião dos zanj em Baṣra durante o califado de Almuᶜtamid Billāh (256-79 H./870-

92 d.C.), ele sustenta que o número de vítimas é inestimável, logo, qualquer tentativa de 

defini-lo será sempre mero “achismo” (ḥusbān), independentemente de quantas pessoas 

concordem ou discordem: 

 

Entre as pessoas que falam sobre a quantidade de mortos durante estes anos, há os exagerados e os 

moderados. Os exagerados dizem que se exterminou um número inestimável de pessoas e não se pode 

atestá-lo com precisão. Somente Deus sabe, pois Ele conhece o que não se pode determinar sobre as 

conquistas devastadoras daquelas nações e terras, e sobre a aniquilação de seu povo. Já os moderados 

dizem que foram exterminadas quinhentas mil pessoas. Ambos os grupos dizem isso por opinião (ẓann) e 

conjectura (ḥusbān), pois não é algo que possa ser apreendido ou determinado.67 

 

Masᶜūdī propõe uma abordagem dos relatos (aḫbār) que considera sua substância mais 

do que sua procedência, a fim de atribuir-lhes um teor de veracidade independentemente das 

cadeias de transmissores (isnād). Assim, para sua classificação de relatos (aḫbār), ele 

emprega a divisão conhecida na época entre os filósofos como categorias dos existentes 

(mawjūdāt) – i.e., obrigatório (wājib), possível (jā’iz, mumkin) e impossível (mumtaniᶜ, 

mustaḥīl), cuja divisão de dá por meio do intelecto (ᶜaql). Para a historiografia da época, essa 

incorporação representa uma mudança da metodologia derivada dos tradicionalistas, baseada 

na transmissão de fontes secundárias e nas autoridades religiosas, para uma metodologia 

fundamentada nas faculdades racionais (ᶜaql) e predisposta a abranger uma maior variedade 

de conteúdos68. 

Vale lembrar aqui que tais existentes foram criados por Deus, o existente primordial, 

logo sua categorização sempre se pauta primeiramente na potência divina, e somente então na 

capacidade humana. Assim, um relato sobre um evento ou fenômeno – caso não seja 

                                                             
66 Murūj II.1134. 
67 Murūj V.3184. 
68 KHALIDI, op. cit., 1975, pp. 34-5. 
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confirmado por consenso (ijmāᶜ) e tido como certeza – é avaliado, em última instância, pela 

capacidade do intelecto de apreendê-lo. Em outras palavras: a Deus tudo é possível, sem 

exceção, mas isso não significa que o ser humano consiga compreender tudo que Deus é 

capaz de criar – que é literalmente tudo. 

Tendo consciência disso, a impossibilidade pressuposta no contexto de Masᶜūdī se dá no 

intelecto (iḥāla fī alᶜaql). Embora um evento possa parecer impossível para as pessoas (i.e., 

para o intelecto), ele é sempre possível para Deus (i.e., fī alqudra, “para a potência divina”). 

Esse desdobramento da categoria do “impossível”, por sua vez, parece expandir 

consideravelmente, para Masᶜūdī, a do “possível”. Por isso, sua resposta para o manejo desse 

escopo é a pesquisa contínua dos fenômenos físicos para melhor delinear os limites da 

possibilidade – com base em observação e experiência, e não em um conjunto de premissas 

puramente reflexivas ou subjetivas. 

 

 Pesquisa 

 

Masᶜūdī parece se situar no meio-campo epistemológico entre a credulidade e o 

ceticismo, diferentemente dos historiadores islâmicos até então, que se encontravam 

acomodados nas justificativas da tradição, dos argumentos de autoridade e da atividade 

passiva da compilação. Os tradicionalistas tendem a uma visão restrita ao Islã, e são adeptos 

de um método de validação dos relatos (aḫbār) embasado na procedência, tal e qual a ciência 

profética (ᶜilm alḥadīṯ), mas em que a substância não é criticada69. Podemos entender essa 

atitude como uma expressão de credulidade à medida que a credulidade se faz intrínseca a 

qualquer doutrina dogmática70. Em outras palavras: historiadores como Abū Bakr Muḥammad 

Ibn Isḥāq (m. 151 H./768 d.C.), Abū ᶜAbdillāh Muḥammad Alwāqidī (m. 207 H./823 d.C.) e 

Ṭabarī estavam sob a influência incontestada das ciências proféticas (ᶜilm alḥadīṯ) – isto é, 

ainda sem o alargamento dos horizontes que o adab promoveria às humanidades árabes entre 

os séculos 3-4 H./9-10 d.C.71 Além disso, eles concebiam a historiografia como uma atividade 

fundamentalmente islâmica, a qual deveria tratar somente de eventos e temas pertinentes à 

comunidade de fiéis. Isso se reflete em suas obras, sobretudo, pela retórica de alto teor 

tradicionalista, baseada nas correntes de transmissores (isnād) e no consenso (ijmāᶜ). 

                                                             
69 KHALIDI, ibid., p. 49. 
70 TOUATI, op. cit., p. 108. 
71 A relação entre o adab e as humanidades árabes será abordada na seção “História do adab” do capítulo 5. 
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O estágio inicial de desenvolvimento em que a experimentação estava, enquanto método 

de pesquisa, não ostentava elaboração suficiente que nos permita descrevê-la então como uma 

técnica72. Nesse sentido, os principais obstáculos parecem ter sido a precariedade tecnológica 

e um entendimento predominante de que a experimentação era fundamentalmente separada da 

filosofia – sobretudo, devido a influência neoplatônica. Assim, observações e experimentos 

eram reduzidos a premissas para deduções lógicas. Com isso, valores como a abordagem 

empírica, a crítica das fontes e a curiosidade por temas diversos não só destoavam da 

atmosfera intelectual em que Masᶜūdī estava inserido, como também anunciavam tendências 

que só viriam a se difundir entre os pensadores do Islã nos séculos seguintes. 

As categorias de ditos de Muḥammad (ḥadīṯ) já haviam sido estabelecidas pelos 

tradicionalistas como: “difundidos” (mustafīḍ), “de múltiplas transmissões” (mutawātir) e “de 

autoridades únicas” (al’āḥād). Ainda que Masᶜūdī as aplique à classificação dos relatos 

(aḫbār), ele não adere ao método pelo qual juristas e estudiosos religiosos as sustentam – no 

caso, as correntes de transmissores (isnād) – por considerá-lo inadequado ao estudo da 

história humana e da natureza 73 . Esse diagnóstico o fez concluir que havia, então, a 

necessidade de uma nova proposta epistemológica que desse conta de relatos nebulosos e 

obscuros tanto quanto de relatos consagrados por sua boa procedência. Assim, a atenção 

deveria se voltar para o conteúdo dos relatos com base no seu grau de possibilidade – 

embasada na potência divina tanto quanto na capacidade de aceitação intelectual das pessoas 

– e, para Masᶜūdī, reforçar as investigações sobre os limites da categoria do “possível”. 

Podemos afirmar que a característica mais original do método de Masᶜūdī é sua 

concepção própria de pesquisa (baḥṯ), influenciada pelas ciências da natureza74. De fato, seus 

principais antecessores ou contemporâneos que aderiram à prática do adab, como Jāḥiẓ, 

Yaᶜqūbī e Ḥamza Al’isfahānī (m. 360 H./970 d.C.), tiveram seus trabalhos igualmente 

influenciados pelas ciências emergentes em suas épocas, como a teologia e a astronomia. 

Para Masᶜūdī, a pesquisa (baḥṯ) está sempre subjacente aos modos de apreensão 

sensoriais e reflexivos. Ele aplica o termo em referência à apreensão empírica do 

conhecimento, a qual ele entende por oposição à apreensão puramente racional; com 

frequência, essas duas abordagens são apresentadas como complementares75. Percebemos isso 

pela recorrência com que palavras ligadas à experimentação, como “pesquisa” (baḥṯ) e 
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“investigação” (faḥṣ), são pareadas com o que seriam alguns de seus contrapontos teóricos e 

racionais, como “intelecto” (ᶜaql) e “especulação” (naẓar)76. A pesquisa (baḥṯ) de Masᶜūdī se 

assemelha à investigação (faḥṣ) de Alfārābī, a qual pressupõe o emprego do intelecto (ᶜaql) ao 

estudo das causas das coisas sensíveis77. Caso não se pratique a pesquisa continuamente, o 

maior risco em potencial é a decadência da nação, do reino ou da cultura, resultante das 

imitações cegas que perpetuam o erro, a idolatria e as opiniões confusas78: 

 

As nações que mencionamos não negaram seu Criador. Elas sabiam que Noé foi um profeta e que ele 

arcou com o tormento que lhes fora prometido, à exceção dos povos que sucumbiram à idolatria depois 

disso, abandonando a pesquisa e o uso da faculdade crítica. Seus espíritos tenderam ao torpor, ao porto 

seguro e à imitação que suas características naturais evocam.79 

 

Masᶜūdī destaca que autores prestigiados são comumente copiados, o que, por sua vez, 

implica no comprometimento da atividade de pesquisa em si80. 

Sendo um dos modelos de Masᶜūdī, Jāḥiẓ também já demonstrava alguma noção de 

manejo adequado dos modos de apreensão, a fim de não distorcer o método apropriado para 

dada ciência. Um exemplo disso ocorre seu Kitāb Attarbīᶜ wa Attadwīr (Livro do Quadrado e 

do Redondo), que já foi descrito como uma “defesa do conhecimento liberado da ditadura do 

princípio da tradição.”81 Essa é, em verdade, uma epístola em resposta a um certo Aḥmad Ibn 

ᶜAbd Alwahhāb, que teria escrito um livro, por sua vez, já em resposta a questões elaboradas 

por Jāḥiẓ. Trata-se, então, de uma réplica, uma resposta à resposta. Jāḥiẓ abre o livro 

criticando a insuficiência de Ibn ᶜAbd Alwahhāb. Um de seus primeiros argumentos se 

fundamenta na desproporção entre os usos de diferentes modos de apreensão: 

 

Ele é pouco versado nas tradições orais (samāᶜ), apegado aos livros (ṣuḥufī) e negligente [com a 

realidade]; não pensa antes de falar e confia na primeira ideia que lhe ocorre. Ele não distingue entre as 

conclusões dos inexperientes (ġumr) e o discernimento dos que dizem a verdade. Cita vários títulos de 

livros, mas não sabe o que eles significam; inveja os sábios religiosos (ᶜulamā’), apesar de não ter 

                                                             
76 Ver Murūj II.731, 910, 1134, 1204, 1432. 
77 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 49. 
78 KHALIDI, op. cit., 1994, p. 136. 
79 Murūj II.1171. 
80 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 12. 
81 TOUATI, op. cit., p. 105. 
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qualquer relação com eles. De todos os saberes humanos (‘ādāb), ele não conhece nada além da palavra 

“adab”.82 

 

Ibn ᶜAbd Alwahhāb, ao depositar muita confiança nos livros e invejar as autoridades das 

ciências religiosas, tornou-se incapaz, para Jāḥiẓ, de perceber a diferença entre opiniões 

perpetuadas acriticamente e o que dizem os mais escrupulosos e experientes – i.e., os 

pesquisadores. 

Masᶜūdī não entende a pesquisa (baḥṯ) como uma atividade isolada, mas sim um 

conjunto de modos de apreensão fundamentados na experiência e na experimentação. Assim, 

e seguindo a proposta de Khalidi83, podemos entendê-la a partir de uma divisão em três 

modos: 1. Percepção sensorial (ḥiss), cuja base é a observação visual (ᶜiyān); 2. Verificação 

(īqāᶜ almiḥna); e 3. Costumes e experiências (ᶜādāt wa tajārib). Uma vez que já tratamos da 

observação direta (ᶜiyān) acima, passemos então aos outros dois: 

 

2. Verificação: a expressão īqāᶜ almiḥna pode ser traduzida aproximadamente como 

“submeter à provação”. A essa categoria, pertencem, por exemplo, seus comentários que 

poderiam ser verificados pelos leitores diretamente, como a explicação sobre a diferença entre 

água salgada e doce 84  – atribuída a Aristóteles – ou sobre as propriedades das pedras 

magnéticas85. Masᶜūdī sugere, em diferentes situações, que o que ele diz em seus livros pode 

ser confirmado por quem se propuser à pesquisa. Essa afirmação implícita do valor do 

conhecimento verificável ocorre mais frequentemente em suas menções a fenômenos naturais, 

condizente com os valores científicos da recorrência das leis do mundo físico, e da veracidade 

condicionada à reprodutibilidade dos experimentos que comprovam causas ou teorias. 

Por sua vez, a verificação sempre pressupõe que os fenômenos são decorrentes do 

funcionamento organizado da natureza, o qual pode ser percebido pela análise de situações 

análogas, de modo que determinadas causas tendem a gerar sempre os mesmo efeitos – por 

exemplo, Masᶜūdī sugere que o Mar Morto (albuḥayra almuntina) e o lago Kabūḏān, no 

Azerbaijão, não têm peixes pelo mesmo motivo86. 

3. Costumes e experiências: aqui, as experiências são as “vivências” das pessoas. Já o 

termo ᶜādāt tem duas acepções possíveis para Masᶜūdī. Pode denotar, por um lado, a 

                                                             
82 JĀḤIẒ. op. cit., §3. 
83 KHALIDI, op. cit., 1975, pp. 37-9. 
84 Murūj I.303. 
85 Murūj II.816. 
86 Murūj I.90. 
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recorrência com que alguém experiencia determinado fenômeno, a qual fornece “por 

costume” provas sobre o funcionamento de uma situação ao observador: 

 

Mas aqueles que navegam por esses mares conhecem seus ventos, quando sopram e em qual direção. 

Aprenderam isso através dos costumes e da longa experiência; é um saber aprendido tanto pelas palavras 

como pelas ações. Eles têm provas e sinais pelos quais sabem a duração de suas agitações, seus estados de 

calmaria e de tempestade.87 

 

Por outro lado, o termo costumes (ᶜādāt) pode ser empregado em relação à recorrência 

de um evento em si, semelhante à “natureza” dos objetos e fenômenos para os mutazilitas. 

Um exemplo disso seria o ciclo da água88. 

Em resumo: para Masᶜūdī, a pesquisa (baḥṯ) comporta diferentes práticas, como a 

observação autóptica e a reflexão crítica, e as articula com um mesmo objetivo de alcançar as 

causas e as explicações, tanto dos fenômenos naturais como dos eventos históricos. A história 

humana é assim concebida como indissociável do espaço em que ela se dá e, por isso, 

conhecê-la demanda conhecer o ambiente físico em que os eventos acontecem89. Segundo 

nossos parâmetros modernos, esse ambiente é constituído de múltiplas dimensões, como a 

geográfica e a biológica, por exemplo. Na época, entretanto, elas não eram diferenciadas com 

a nuance de atualmente e circulavam amalgamadas sob a sigla das ciências da natureza (ᶜilm 

aṭṭabīᶜa). 

Tal conceito de pesquisa (baḥṯ) é baseado na crença no progresso contínuo do 

conhecimento; quando aplicado à historiografia, que é o repositório de todas as tradições de 

saber 90 , torna-se a principal ferramenta para a realização epistemológica da proposta 

experiencial e investigativa91. A prática contínua de pesquisar os eventos humanos visa extrair 

padrões historiográficos que possam ser abstraídos e ensinados, a fim de evitar a reprodução 

dos erros dos antigos em suas reflexões. Notamos uma possível evidência dessa busca por 

abstração ao compararmos a elaboração do Murūj – extenso, digressivo e diversificado – à do 

Tanbīh, que representa uma abordagem mais indireta da historiografia por meio de 

conhecimentos da geografia e da cosmologia em busca dos padrões da história humana. 

                                                             
87 Murūj I.258. 
88 Murūj I.301. 
89 KHALIDI, op. cit., 1975, pp. 47-8. 
90 A definição de história em Masᶜūdī será abordada na seção “Historiografia de Masᶜūdī” do capítulo 3. 
91 KHALIDI, op. cit., 1994, p. 134. 
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Uma vez que a história é o registro do acúmulo de todo o conhecimento produzido pelas 

experiências da humanidade, a pesquisa é o método pelo qual se acessam seus ensinamentos; 

a finalidade de aprender sobre os eventos históricos é o amadurecimento de quem estuda o 

que outros já testemunharam e relataram, tornando-se mais prudente e criterioso92. Assim, as 

obras de história devem ser lidas com uma postura atenta e o objetivo de abstrair seus 

ensinamentos: 

 

Masᶜūdī demanda de seu leitor não apenas uma atitude reflexiva para com a natureza e a história em que a 

primeira revela os segredos da segunda, mas uma predisposição específica de enxergar a história como a 

ciência suprema.93 

 

 Sabedoria 

 

Para a historiografia islâmica dos séculos 3-4 H./9-10 d.C., o adab foi o veículo de 

introdução de um novo paradigma: o da sabedoria (ḥikma)94. Notamos, também nessa mesma 

época, uma diferenciação de atividades intelectuais entre ciências reveladas e racionais com 

base nos objetos de suas investigações. Cada uma delas concebe uma forma diferente de 

sabedoria. Aos tradicionalistas, exegetas e juristas, o principal ensinamento a ser extraído das 

escrituras é de cunho moral e normativo, consagrado na via legal do Islã (šarᶜ); ou seja, o 

saber de prestígio é aquele que contribui para a formação religiosa dos muçulmanos. No caso 

de Masᶜūdī, sabedoria (ḥikma) é uma noção universal, aprendida pelo estudo da história 

humana, a qual, por sua vez, reúne todas as principais qualidades das ciências “seculares”, 

como a matemática, a astronomia e a medicina, e filosóficas, como a lógica e a teologia 

dialética. Graças à busca dessa sabedoria humanística, a historiografia passou a abranger uma 

grande variedade de temas e ganhou novas elaborações metodológicas – sobretudo, pela 

incorporação de bases teóricas dessas demais ciências. Para Masᶜūdī, quem estuda história 

contempla a sabedoria (ḥikma) que pode se extrair do curso de eventos humanos. “Essa 

sabedoria se manifesta, com frequência, em padrões como a ascensão e o crescimento de 

estados, o progresso do conhecimento humano e o declínio de reinos e nações.”95 

                                                             
92 KHALIDI, idem. 
93 KHALIDI, ibid., p. 135. 
94 KHALIDI, ibid., p. 131. 
95 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 32. 
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Em suas biografias e obituários dos estudiosos, Masᶜūdī raramente inclui os que teriam 

sido somente tradicionalistas, contrariando o procedimento dos historiadores tradicionais. Isso 

não significa que ele desconsidere a importância dos ditos do profeta (ḥadīṯ) como um todo, 

mas sim que a importância dos especialistas em tradições, para Masᶜūdī, estaria condicionada 

à abertura deles a diferentes conhecimentos e abordagens – outras sabedorias96. De fato, ele 

expressa sua opinião de que o método e a perspectiva dos tradicionalistas seriam impróprios 

para o manejo dos relatos (aḫbār) 97 ; no caso, os tradicionalistas (muḥaddiṯūn) são 

comparados aos transmissores de lendas israelitas (isrā’īlīyāt), frequentemente associados aos 

contadores de histórias ficcionais. Ainda mais: ao mencionar as datas de morte dos poucos 

tradicionalistas incluídos na obra, Masᶜūdī faz questão de dizer que o faz “porque eles 

transmitiram normas (sunan) e ganharam fama por isso, e porque saber as datas de suas 

mortes é uma necessidade dos estudiosos e dos guardiões das tradições religiosas (aṯār)”98. 

Isto é, há sabedoria a ser extraída do conteúdo que não nos interessa. Ele também destaca que 

isso pode servir aos diferentes objetivos das pessoas que venham a procurar seu livro: 

 

Fizemos a concessão de mencionar, no que já dissemos neste livro, a morte dessas autoridades (šuyūḫ), 

pois as pessoas têm intenções diferentes e buscam interesses divergentes. Talvez alguém procure este 

livro por querer saber sobre as mortes dessas autoridades, e não o que mais mencionamos nele.99 

 

A sabedoria pode então ser extraída de diferentes fontes, e a relação das pessoas com o 

conhecimento se define a partir das intenções que elas têm ao buscá-lo. Uma vez que suas 

intenções são igualmente diferentes, todo conhecimento é útil porque pode conter significados 

para diferentes pessoas. 

 

 Helenismo 

 

Podemos entender que a ascensão das humanidades árabes, ocorrida sobretudo durante 

o século 3 H./9 d.C., deveu-se a duas matrizes principais: gregas e persas100. Esse contato se 

estabeleceu por meio do procedimento da tradução. Ciências como astronomia, matemática e 

                                                             
96 SHBOUL, op. cit., p. 37. 
97 Murūj II.1341, 1352, 1354. 
98 Murūj V.3430. 
99 Murūj V.3385. 
100 SHBOUL, op. cit., p. 30. As obras persas serão abordadas na seção “Fontes geográficas” do capítulo 4. 
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geografia, por exemplo, foram recebidas em forma de traduções de grandes obras gregas via 

escola de Alexandria. Nomes como Euclides de Alexandria (m. no século 3 a.C.), Ptolomeu e 

Cláudio Galeno de Pérgamo (m. circa 210 d.C.) eram conhecidos pelos autores árabes do 

período. A maior parte das filosofias de Platão e Aristóteles foi traduzida, mas a tradição 

ateniense, em sentido mais abrangente, não foi largamente conhecida. Isso indica um ponto 

importante para os estudos de historiografia árabe e/ou islâmica: ainda que as ciências 

“práticas” da tradição helênica tivessem despertado grande interesse nos estudiosos islâmicos, 

os historiadores gregos hoje consagrados como expoentes fundadores de todo um ramo do 

conhecimento no ocidente – como Heródoto, Tucídides, Xenofonte e Políbio – não foram uma 

força de influência direta no processo de formação epistemológica árabe.101 Esse desinteresse 

é pareado com uma certa indiferença para com a tradição mítico-ficcional e autores 

igualmente canônicos como Homero. 

A tradição persa, por sua vez, foi recebida por mais de uma via de traduções. Obras 

pertencentes as mesmas tradições científicas práticas – tanto originais como fontes indianas 

previamente assimiladas – foram traduzidas e estudadas junto às obras gregas, principalmente 

a partir da segunda metade do século 3 H./9 d.C. e começo do 4 H./10 d.C. Entretanto, no 

caso da cultura persa, o interesse dos tradutores islâmicos também envolveu os livros de 

caráter ficcional. Exemplo contundente disso é o fabulário político Kalīla wa Dimna (Kalila e 

Dimna)102, a adaptação de Ibn Almuqaffaᶜ do original indiano Pañcatantra por intermédio de 

uma versão em persa médio (pálavi). 

O interesse de Ibn Almuqaffaᶜ – que podemos incluir entre os iniciadores do processo 

de traduções – representa bem a abertura do adab dos escribas ao conhecimento humanístico 

já no século 2 H./8 d.C. O proveito visado por sua tradução não é o mero contato com o 

deleite estético da narrativa fabular, mas sim, e principalmente, o potencial didático de tais 

estórias. A sabedoria nelas contida, por sua vez, está relacionada às condutas dos governantes 

e cortesãos, um tema que, no começo, era sinônimo da prática do adab. Além disso, a 

ascendência persa e a convicção zoroastrista de Ibn Almuqaffaᶜ – aparentemente, mesmo após 

sua conversão ao islamismo – serviram como lentes de uma perspectiva não constrangida pelo 

favoritismo árabe-islâmico do califado Omíada, condizente com o movimento social da época 

conhecido como šuᶜūbīya. Por outro lado, podemos igualmente tomar Ibn Almuqaffaᶜ como 

                                                             
101 RADTKE, op. cit., p. 12; ATTIE FILHO, Miguel. Falsafa: a filosofia entre os árabes. São Paulo: Palas 

Athena, 2002, p. 120. As principais obras da historiografia grega clássica não foram traduzidas ao árabe durante 

este período. 
102  IBN ALMUQAFFAᶜ, ᶜAbdullāh. Kalīla e Dimna. Tradução, organização , introdução e notas: Mamede 

Mustafa Jarouche. São Paulo: Biblioteca Martins Fontes,2005. 
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“o primeiro representante de uma cultura helenística”103 já no final do califado omíada, por 

sua valorização da sabedoria estrangeira e a defesa dos antigos, ainda que sob a forma inicial 

do adab dos escribas. 

No contexto dos séculos 3-4 H./9-10 d.C., as tradições filosóficas e científicas da 

Grécia, da Índia e da Pérsia passaram a integrar o horizonte temático das discussões dos 

estudiosos, referidas sob a abrangente tarja da “sabedoria” (ḥikma). Simultaneamente, no caso 

dos historiadores, também estava em curso a transição de uma metodologia forjada nos 

moldes tradicionalistas para um método mais aberto à influência da filosofia e dos 

conhecimentos humanos, os quais circulavam então dispersos no campo epistêmico do 

adab104. Assim, novas propostas historiográficas passaram a mesclar outros conteúdos às 

narrativas dos eventos humanos – em geral, considerando as influências dos fatores físicos 

externos, fossem do mundo (geografia) ou do universo (astrologia, astronomia). Yaᶜqūbī, o 

precursor circunstancial de Masᶜūdī, exemplifica isso ao adotar a classificação grega das 

ciências, as quais ele apresenta de forma consideravelmente historiográfica. 

O estabelecimento da superioridade da observação visual em relação aos modos de 

apreensão da audição e da escrita foi consequência, sobretudo, da recepção das obras gregas 

de medicina e astronomia, bem como da filosofia aristotélica – difundidas em árabe durante o 

período das traduções. Isso não significa que no Islã não se produzisse conhecimento 

fundamentado na visão ou nos demais sentidos antes do contato com as traduções gregas. Ao 

invés, o que esse contato com a tradição helênica fez, principalmente por meio da filosofia, 

foi atribuir-lhe um status epistemológico definido105. 

O helenismo islâmico exerce uma influência evidente nas ideias de Masᶜūdī, sobretudo 

por compor uma categoria expressiva de suas fontes bibliográficas106. Evidência curiosa desse 

seu interesse é uma explicação no Murūj sobre a palavra hilānī – Helena, falando sobre o 

nome da mãe do imperador Constantino – em que ele a transcreve em letras gregas 

(Ἑλένη)107. 

Masᶜūdī dá sequência aos estudos das obras científicas e filosóficas da tradição 

helênica108. Entre os filósofos, Aristóteles é o autor cujo maior número de obras é citado: 

                                                             
103 KHALIDI, op. cit., 1994, p. 92. 
104 KHALIDI, op. cit., 1975, pp. xiv-v. 
105 TOUATI, op. cit., pp. 103-4. 
106 PELLAT, “Al-Masᶜūdī”, p. 784. 
107 Murūj II.735. 
108 SHBOUL, op. cit., p. 43. 
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Política 109 , Animais 110  (provavelmente, Das partes dos animais), Meteorologia 111 , 

Metafísica112, De Caelo113  e De Anima114 . Entre as obras de Platão, são mencionadas a 

República, o Fédon e o Timeu – dividido em duas partes, o Espiritual e o Natural, o que 

sugere que ele teria conhecido esse diálogo através da tradução acompanhada dos comentários 

de Galeno. Outros autores citados são: Porfírio de Tiro 115 , Alexandre de Afrodisias 116 , 

Temístio117, Proclo118 e João Filipono de Alexandria119. 

Quanto às ciências naturais – no caso, geografia e astronomia – o autor mais 

mencionado é certamente Cláudio Ptolomeu. As obras citadas e atribuídas a ele são: 

Almagesto120, Hipótese planetária121, Tábulas astronômicas – conhecida em árabe através da 

tradução de Téon de Alexandria122–, Planisfério123, Quatro artigos124, Al’anwā’125, Sobre 

música126, Terra habitada127 e Geografia128. Além disso, Masᶜūdī foi o primeiro autor árabe a 

citar a Geografia – bem como a própria palavra de origem grega em si129, além de localizar 

Ptolomeu no período histórico correto, e transliterar seu nome da maneira mais semelhante ao 

original grego Πτολεμαῖος, Biṭlāmāūs. Masᶜūdī também menciona a Geografia de Marino de 

Tiro (m. 130 d.C.)130. 

Até mesmo seu modo de composição historiográfico já foi comparado às obras da 

tradição helênica: 

 

                                                             
109 Tanbīh, pp. 78, 118. 
110 Murūj II.846, 866. 
111 Tanbīh, pp. 30, 47, 69. 
112 Tanbīh, p. 120. 
113 Idem. 
114 Murūj II.1247, 1389. 
115 Tanbīh, pp. 60, 162. 
116 Tanbīh, p. 69. 
117 Tanbīh, pp. 8, 163. 
118 Tanbīh, p. 13. 
119 Idem. 
120 Murūj I.200, II.1328; Tanbīh, pp. 12, 115, 129, 198, 199. 
121 Tanbīh, p. 12. 
122 Tanbīh, pp. 45, 129. 
123 Tanbīh, pp. 69-70. 
124 Tanbīh, pp. 17, 129. 
125 Idem. 
126 Tanbīh, p. 129. 
127 Tanbīh, p. 30. 
128 Murūj I.191, 215 e outros; Tanbīh, pp. 25-7, 33, 51, 68, 127, 129.  
129 O uso de Masᶜūdī da palavra “geografia” será abordado na seção “Geografia árabe clássica” do capítulo 4. 
130 Tanbīh, p. 33. 
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Em suma, as histórias de Masᶜūdī combinam o que na tradição helenística seria chamado de historia 

naturalis com a história predominantemente cultural das nações antigas e contemporâneas, e terminam 

com a história islâmica organizada por califados.131 

 

Em se tratando da tradição intelectual grega, Masᶜūdi também se assemelha ao seu 

antecessor Jāḥiẓ, à medida que ambos compartilham uma preferência por Aristóteles – 

sobretudo, por suas obras relacionadas mais diretamente aos estudos da natureza, como o De 

Caelo ou o Da Geração dos Animais, além das filosóficas como a Metafísica132. O Kitāb 

Attarbīᶜ wa Attadwīr e o Kitāb Alḥayawān são obras interdependentes; aquele é anterior a 

este, e formula questões que o seguinte se propõe a responder. Essa relação ilustra a 

perspectiva teórica de Jāḥiẓ, a qual ele mesmo afirma ser influenciada tanto pela tradição 

árabe como pelo conhecimento grego 133 . No século 5 H./11 d.C., o historiador Alḫāṭib 

Albaġdādī acusou o autor de plagiar Aristóteles por incluir trechos do Das Partes dos Animais 

do Da Geração dos Animais em seu Kitāb Alḥayawān, mas estudiosos modernos já 

demonstraram que, ainda que o filósofo grego tenha influenciado Jāḥiẓ, a obra do autor árabe 

construiu sobre esse legado, e não o incorporou dessa forma indevida. 

Outro veículo indireto de influência helênica 134  sobre Masᶜūdī foi um de seus 

contemporâneos: o médico e filósofo persa Abū Bakr Muḥammad Ibn Zakarīyā’ Arrāzī (m. 

313 H./925 d.C.)135. É possível que eles tenham se conhecido pessoalmente, e também que 

tenham debatido sobre teologia e filosofia. De fato, Ibn Abī ᶜUṣaybīᶜa inclui em sua lista das 

obras de Rāzī uma epístola cujo título é Kalām jarà baynahu wabayn Almasᶜūdī fī ḫalq 

alᶜālam, ou “um debate que ocorreu entre ele e Masᶜūdī sobre a criação do mundo”136 . 

Masᶜūdī, por sua vez, demonstra entender a importância da tradição grega para as ideias de 

Rāzī ao mencioná-lo como um dos filósofos seguidores de Pitágoras137. Masᶜūdī também diz 

que, em alguns assuntos, prefere as opiniões de Rāzī às de outro filósofo cujas obras ele 

                                                             
131 KHALIDI, op. cit., 1994, p. 135. 
132 TOUATI, op. cit., p. 122. 
133 TOUATI, ibid., p. 110. 
134 SHBOUL, op. cit., p. 42. 
135 Murūj I.10. 
136  IBN ABĪ ᶜUṢAYBIᶜA, Abū Alᶜabbās Aḥmad. ᶜUyūn Al’anbā’ fī Ṭabaqāt Al’aṭbā’. Edição: Nizār Riḍā. 

Beirute: Dār Maktabat Alḥayā, s/d., p. 427. 
137 Tanbīh, pp. 122, 162. 
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também cita com frequência, Yaᶜqūb Ibn Isḥāq Alkindī (m. 260 H./874 d.C.)138, além de 

conhecer seu famoso livro de medicina Kitāb Almanṣūrī (O Livro de Almanṣūr)139. 

Em síntese, podemos descrever o método de Masᶜūdī como uma fusão de tradições 

intelectuais diversas, como a historiografia islâmica, o adab, o xiismo duodecimano, o 

mutazilismo, o helenismo, a filosofia e o empirismo das ciências naturais. Khalidi afirma que 

tal versatilidade de interesses resultou no “primeiro historiador árabe muçulmano a aplicar os 

princípios do método científico e da reflexão filosófica ao estudo da história.”140 

                                                             
138 Murūj V.3312. 
139 Murūj I.10, V. 3312; Tanbīh, p. 162. 
140 KHALIDI, op. cit., 1994, p. 136. 
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CAPÍTULO 3: HISTÓRIA 

 

 Ciência profética 

 

Nas culturas pré-islâmicas (jāhilī) da Península Arábica, as práticas relacionadas à 

história existiam de forma difusa e eram amparadas, sobretudo, pela poesia: 

 

Para os árabes, a poesia ocupava o lugar da filosofia e da maioria das ciências. Se uma tribo produzia um 

poeta habilidoso, que soubesse escolher as palavras certas para produzir imagens arrebatadoras, eles o 

traziam aos mercados anuais e às temporadas de peregrinação. As tribos e clãs se reuniam em volta, 

ouvindo sua poesia. Para a tribo em questão, isso era considerado causa de orgulho e honra. Na verdade, 

os árabes não tinham nada a que se referir em suas opiniões ou ações, exceto a poesia. Com a poesia, eles 

lutavam; e a citavam; e nela, competiam pela virtude; e através dela, trocavam juramentos; e com ela, uns 

se armavam contra os outros; e por ela, eles eram louvados ou culpados.1 

 

Ao tratar de noções como o tempo (dahr), a poesia pré-islâmica encontra seu teor mais 

próximo do histórico. Já a prosa pré-islâmica continha as genealogias (nasab), os eventos dos 

dias de batalhas dos árabes (ayyām alᶜarab) e as lendas israelitas (isrā’ilīyāt). A preservação 

das linhagens genealógicas (nasab) já era um costume bem desenvolvido entre as 

comunidades árabes e funcionava para determinar o status de cada indivíduo em relação aos 

demais, constituindo o principal dispositivo de mediação política de então. Mais do que isso, 

sua valorização resistiu ao advento do Islã e à revelação corânica; o primeiro dos Califas 

Bem-Guiados, Abū Bakr Assiddīq, teria inclusive servido como genealogista do Profeta, a 

fim de aconselhá-lo sobre as melhores alianças. As batalhas dos árabes (ayyām alᶜarab), por 

sua vez, eram narrativas sobre saques e pilhagens entre rivais. Em grande parte, os espólios 

eram cavalos e camelos, e os embates em si eram permeados por provérbios e versos poéticos 

sobre morte e sangue. Por fim, as lendas israelitas (isrā’ilīyāt) eram histórias bíblicas e 

apócrifas, reconhecidas como uma espécie de contos populares de caráter ficcional, e as quais 

circulavam junto às lendas iemenitas (yamanīyāt). 

Com o Alcorão, um novo contraste histórico se estabeleceu entre os “casos”, “assuntos” 

ou “parábolas” (qaṣaṣ) de um lado, e os “mitos dos antigos” (asāṭīr al’awwalīn) do outro. As 

                                                             
1 ALYAᶜQŪBĪ, Aḥmad Ibn Abī Yaᶜqūb Ibn Wāḍiḥ. Ta’rīḫ Alyaᶜqūbī. 2 vols. Edição: M. T. Houtsma. Leiden: E. 

J. Brill, 1883, vol. I, p. 304. 
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parábolas (qaṣaṣ) permitem alguma flexibilidade de forma – isto é, não precisam ser 

reproduzidas ipsis litteris – e abordam paradigmas morais. Em um esquema histórico 

submetido à revelação corânica, e por isso conjugado a uma oposição entre a verdade e a 

falsidade, elas representam o emprego das narrativas a serviço das finalidades fomentadas 

pelo Islã. Os mitos (asāṭīr), por sua vez, significam uma forma de história inerentemente 

falsa, associada às crenças e crendices dos povos intocados pela verdade islâmica. 

Durante os três primeiros séculos após o advento do Islã (1-3 H. – 7-9 d.C.), a coleta 

dos ditos de Muḥammad (ḥadīṯ) se desenvolveu no que pode ser entendido como a primeira 

atividade intelectual originalmente islâmica: os coletores percorriam o território do califado 

registrando supostas falas do profeta que tivessem um valor didático condizente com os 

princípios estabelecidos pela nova fé, a fim de integrá-la a um corpo canônico2 em conjunto 

com o Alcorão. Para atestar a boa procedência desses ditos – e, consequentemente, a 

veracidade de sua substância (matn) –, fez-se necessário um procedimento pelo qual se 

pudesse confirmar ou rejeitar sua autenticidade. O critério eleito para tal seleção passou a se 

pautar na credibilidade das fontes que transmitiram os ditos3, dando origem a um método 

centrado nas cadeias de transmissores (isnād). Com isso, definiu-se como requisito padrão de 

cada dito (ḥadīṯ) a citação da cadeia de seus respectivos propagadores em uma espécie de 

prefácio, cujo objetivo era remontar aos Companheiros do Profeta (ṣaḥāba) ou às autoridades 

associadas a eles. A partir da correlação entre a matéria profética e o método das correntes de 

transmissão (isnād), consagrou-se a chamada ciência profética (ᶜilm alḥadīṯ). Pela 

contribuição para o desenvolvimento de um componente fundamental da tradição religiosa, 

aqueles que se dedicaram à busca e à transmissão destes ditos (ḥadīṯ) vieram a ser designados 

como tradicionalistas (muḥaddiṯūn)4 . Os dois exemplares mais consagrados dessa prática 

foram Abū ᶜAbdillāh Muḥammad Ibn Ismāᶜīl Albuḫārī (m. 256 H./870 d.C.) e Abū Alḥusayn 

Muslim Ibn Alḥajjāj (m. 261 H./875 d.C.), autores das coletâneas de ditos (ḥadīṯ) conhecidas 

atualmente como Ṣaḥīḥ Albuḫārī e Ṣaḥīḥ Muslim, respectivamente. 

Ao passo que os ditos (ḥadīṯ) sempre circularam sob a premissa de sua origem profética, 

outras narrativas também passaram a ser adequadas aos seus moldes de composição e 

transmissão. Para a historiografia, o mais relevante foi o do relato histórico (ḫabar)5. No 

                                                             
2 Posteriormente nomeado sunna. 
3 Neste sentido, é possível entender a preferência por este procedimento como um desdobramento da prática de 

preservação das linhagens genealógicas. 
4 muḥaddiṯūn: coletores de ditos do profeta (ḥadīṯ). 
5 Na história árabe, o sentido mais abrangente do termo ḫabar (pl. aḫbār) é “informação” (sobre um evento 

histórico), mas também pode designar um evento em si. 
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começo do período de coletas, ditos (ḥadīṯ) e relatos (ḫabar) eram praticamente sinônimos, 

sobretudo, por ambos conterem narrativas, provérbios e conteúdos morais. Assim, eles foram 

sendo diferenciados somente conforme as técnicas da ciência profética se aprimoravam. A 

diferenciação passou a ser feita a partir da atribuição definitiva de certas histórias a 

Muḥammad (ḥadīṯ), e certas outras a fontes variadas (ḫabar), e mais diferenças foram se 

estabelecendo desde então – no caso, na forma de cada tipo. Ainda assim, a semelhança entre 

o formato dos relatos históricos (ḫabar) e o dos ditos de Muḥammad (ḥadīṯ) fez com que eles 

circulassem conforme os mesmos critérios de seleção e transmissão: as correntes de 

transmissão (isnād) e a substância (matn). A ciência profética (ᶜilm alḥadīṯ) foi a primeira 

prática com organização epistemológica própria a amparar a historiografia árabe6. 

 

 Ciência dos relatos 

 

Desde sua origem, a ciência dos relatos (ᶜilm al’aḫbār) se nutriu da mesma fonte que a 

ciência profética (ᶜilm alḥadīṯ). Contudo, enquanto esta se concentrou cada vez mais nos ditos 

de Muḥammad, aquela expandiu seus horizontes temporais e espaciais. Enquanto os ditos 

(ḥadīṯ) eram difundidos através da repetição de transmissores e de versões fechadas das falas 

do profeta, os relatos (ḫabar) passaram a ser regidos por uma espécie de lógica anedótica. 

Podemos sintetizar7 essa lógica em três características: 

 

1. A narrativa proposta não se condiciona à relação de causa e consequência na 

perspectiva do tempo histórico. Cada evento é tratado de maneira independente, não ancorado 

ao tempo ou à necessidade de datas. A localização no espaço, por sua vez, parece funcionar 

como uma espécie de rastreador de percurso da narrativa no tempo do mundo real. Conforme 

se deram as transferências dos eixos geográficos do poder administrativo, da efervescência 

cultural-intelectual e da atividade econômica, tais narrativas passaram a se deslocar para 

lugares que acrescentassem significado aos episódios, ao invés de servirem como simples 

palco dos eventos. 

2. Por tomar a linguagem poética como seu horizonte referencial, a veracidade dos 

relatos não figura entre as prioridades dessa prática, dando lugar ao tratamento alegórico, ao 

                                                             
6 KHALIDI, Tarif. Arabic historical thought in the classical period. Nova York: Cambridge University Press, 

1994, p. 83. 
7 A versão detalhada desta definição é de ROSENTHAL, Franz. A History of Muslim Historiography. Leiden: E. 

J. Brill, 1968 (2ª edição), pp. 66-7. 
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exercício da interpretação dos sentidos expressos nas narrativas. A vivacidade dos dias de 

batalha dos árabes (ayyām alᶜarab) foi preservada pelos relatos históricos (aḫbār) através da 

“preferência por situação e cor em oposição a fatos sóbrios”8. Sua finalidade não é retratar os 

eventos fielmente, mas sim representá-los. Assim, surge uma proposta de história mais ligada 

à transmissão dos significados dos eventos do que à correção com a qual se relatam ações da 

realidade. O texto histórico é então permeado por sua qualidade de manifestação discursiva, 

lançando mão de artifícios da linguagem, sendo sobretudo influenciada por seu entorno 

literário da poesia e do adab. Assim, questões como o deleite da leitura tornam-se 

imprescindíveis à sua boa prática. 

3. A adoção de citações poéticas é uma forma praticamente explícita de buscar 

identificação com o discurso de alto prestígio social. Por não favorecerem necessariamente a 

argumentação, a inserção dos versos, via de regra, não passa de uma bela maquiagem para 

enaltecer o discurso que os carrega; ou seja, apresentam quase exclusivamente um propósito 

estético. 

 

Embora tenham compartilhado a mesma matriz metodológica em sua origem, a história 

e os ditos do profeta vieram a se diferenciar mais drasticamente por seus usos das cadeias de 

transmissores (isnād). Enquanto a ciência profética (ᶜilm alḥadīṯ) se tornava mais rigorosa 

com as citações, a ciência dos relatos (ᶜilm al’aḫbār) ia se desvencilhando aos poucos do 

procedimento, e outra tendência ganhava mais espaço: a da narrativa continua9. Ao final do 

século 3 H./9 d.C., encontram-se autores praticantes de uma historiografia tradicionalista, os 

quais mantinham os relatos e seus respectivos transmissores (isnād) separados como unidades 

– caso de Ṭabarī – e autores adeptos do formato contínuo e mais moderno, como Yaᶜqūbī e, 

posteriormente, o próprio Masᶜūdī. Esses dois últimos foram influenciados pelo 

desenvolvimento dos debates historiográficos no campo do adab, entre os séculos 2-4 H./8-10 

d.C. De fato, o adab dos escribas já apresentava o tratamento dos relatos como uma tarefa 

criteriosa que lida com histórias das nações estrangeiras10 e relatos de maravilhas: 

 

Então, examine os relatos de maravilhas com cautela; o ser humano anseia por estórias, sobretudo as que 

fascinam. A maioria das pessoas conta o que ouviu sem se importar com de quem ouviu, e isso corrompe 

                                                             
8 ROSENTHAL, op. cit., 1968, p. 67. 
9 KHALIDI, Tarif. Islamic historiography: the histories of Masᶜūdī. Albany: State University of New York 

Press, 1975, p. 24. 
10 KHALIDI, op. cit., 1994, p. 104. 
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a veracidade e diminui a razão. Se você puder relatar apenas aquilo em que acredita, e sua convicção 

contiver provas, faça-o. Não diga o que os tolos dizem: “relatei o que ouvi”, pois a maior parte do que se 

ouve é mentira e a maioria dos que o dizem são tolos. Caso você venha a memorizar e sustentar ditos do 

profeta (ḥadīṯ), você aprenderá e sustentará do povo muito mais do que o que qualquer fabricador poderia 

inventar.11 

 

Ao lidar com relatos sobre raridades ou maravilhas, como cidades distantes, animais 

estranhos, pedras preciosas ou plantas exóticas, é necessário considerar que eles tenham sido 

fabricados por impostores com o objetivo de ganhar fama12. Mas é igualmente necessário 

considerar como a difusão desses relatos pode, ao invés, confirmar sua veracidade. Nesse 

sentido, podemos destacar cinco exemplos13 mais relevantes entre os debates desenvolvidos 

nas obras de adab e pertinentes à historiografia, principalmente, durante o século 3 H./9 d.C.: 

 

1. A controvérsia entre antigos e modernos com base nas reflexões sobre tempo, 

progresso e decadência; 

2. A ascensão de um novo estilo literário e de teorias de crítica literária; 

3. O debate entre especialistas e generalistas; 

4. Novas atitudes críticas para com a poesia e as anedotas literárias; 

5. O debate cultural entre árabes e não-árabes. 

 

Conforme mencionamos acima: ainda assim, o debate sobre o uso das correntes de 

transmissores (isnād) em meios fora do alcance da ciência profética (ᶜilm alḥadīṯ) foi o mais 

importante para o desenvolvimento do estilo historiográfico 14 . À medida que as obras 

literárias e historiográficas passaram a incluir as histórias das nações estrangeiras, as cadeias 

de transmissores (isnād) se revelaram cada vez mais inapropriadas, dada a indisponibilidade 

de autoridades reconhecidas para esse tipo de informação. O momento de tal divergência pode 

ser definido como o início do século 3 H./9 d.C., quando as cidades da região do Iraque 

começaram a prosperar e a rede comercial conectava o Império Abássida tanto à China como 

às Ilhas Britânicas15. Com isso, a postura crítica que os historiadores deveriam adotar perante 

                                                             
11 IBN ALMUQAFFAᶜ, ᶜAbdullāh. “Al’adab Alkabīr”, em Rasa’il Albuluġā’. Organização: Muḥammad Kurd 

ᶜAlī. Cairo: Maṭbaᶜa Lajnat Atta’līf wa Attarjama wa Annašr, 1946 (3ª edição), pp. 94-5. 
12 ROSENTHAL, Franz. The Technique and Approach of Muslim Scholarship. Roma: Pontificium Institutum 

Biblicum, 1947, p. 58. 
13 KHALIDI, op. cit., 1994, p. 97. 
14 KHALIDI, ibid., p. 99. 
15 KHALIDI, op. cit., 1975, p. xiii. 
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seu conteúdo se flexibilizou, suavizando a rigidez metodológica antes pressuposta no 

tratamento dos assuntos domésticos16. A diferença de métodos acentuou também a diferença 

entre os conteúdos abordados por cada uma das práticas, de modo que muitos modernos 

passaram a considerar o uso das correntes (isnād) inútil ou irrelevante. Mais do que isso, 

muitos estudiosos da época parecem ter dispensado tal dispositivo por entendê-lo como 

externo a suas disciplinas17. Ao invés, campos como o da história e do adab tinham sua 

validade justificada por seu caráter interno: o valor didático. Um contemporâneo de Masᶜūdī, 

o jurista andaluz Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn ᶜAbd Rabbihi (m. 328 H./940 d.C.) expõe esse 

pensamento da seguinte maneira: 

 

Eliminei as cadeias de transmissores (isnād) da maioria dos relatos históricos, visando a leveza e a 

brevidade (iḫtiṣār) e fugindo da ponderação [excessiva] e da prolixidade (taṭwīl), pois estes são relatos 

interessantes, ditos sapienciais e anedotas que não se beneficiam da anexação de uma cadeia de 

transmissores (isnād) nem se prejudicam pela falta dele. 

Alguns já eliminaram as cadeias de transmissores (isnād) de normas (sunna) seguidas e leis (šarīᶜa) 

obrigatórias. Como não haveríamos de subtraí-las de uma anedota dispersa, um provérbio corrente, um 

relato (ḫabar) agradável ou um dito (ḥadīṯ) cujo brilho se perderia caso [fosse muito] longo ou excessivo 

[?]18 

 

Alguns dos termos centrais aplicados aqui – concisão (ījāz), brevidade (iḫtiṣār) e 

prolixidade (taṭwīl), por exemplo – são usados por Masᶜūdī com frequência para descrever 

escolhas semelhantes 19 . Porém, no caso de Masᶜūdī, encontramos também os motivos 

epistemológicos para o abandono das correntes de transmissores (isnād), dada sua 

inadequação ao processo de produção do conhecimento em si. Em outras palavras, Masᶜūdī 

questiona o princípio da atribuição de validade às informações com base na boa procedência; 

ao invés, a história deveria aplicar os modos de apreensão e o intelecto na abordagem da 

substância dos relatos. Um veículo mais específico dessa influência foi Jāḥiẓ. 

Comparar Masᶜūdī a seu compatriota Jāḥiẓ, nesse sentido, também é inevitável – 

sobretudo, pela profunda imersão de ambos na cultura helenística e nas reflexões históricas 

centradas na natureza. No caso de Masᶜūdī, a vida de viajante é incorporada a seus textos “sob 

                                                             
16 KHALIDI, op. cit., 1994, p. 116. 
17 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 25. 
18  IBN ᶜABD RABBIHI. Alᶜiqd Alfarīd. Edição: Mufīd Muḥammad Qamīḥa. 9 vols. Beirute: Dār Alkutub 

Alᶜilmīya, 1983, vol. I, pp. 5-6. 
19 Ver Murūj IV.2482; Tanbīh, p. 227. 
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o signo da aventura como indicação de sua grande curiosidade”20. E mais: o fato da abertura 

de suas obras conter elogios diretos às viagens é “uma forma de declarar as virtudes da 

autópsia” – diferentemente de autores como Abū Bakr Aḥmad Ibn Alfaqīh Alhamaḏānī (m. 

circa 340 H./951 d.C.), o qual parece ter incorporado a mesma temática a sua obra como uma 

forma de encaixá-la no modo de composição do adab geográfico. No método de Jāḥiẓ, por 

sua vez, os conceitos de pesquisa (baḥṯ) e experimentação (tajriba) se interpenetram 

continuamente, fundamentando uma noção de conhecimento que progride conforme a 

repetição de experiências21. Termos como “experiência” (tajriba), “teste” (imtiḥān) e “prova” 

(burhān) são frequentes em comentários dispersos sobre os estudiosos e a atividade 

intelectual de sua época, bem como em seus próprios critérios de verificação dos relatos 

históricos22: 

 

Então falaremos sobre relatos históricos, relataremos tradições e distinguiremos entre as causas aparentes 

e os argumentos. Distinguiremos os argumentos aceitos pelas elites e não pelo povo, e relataremos os que 

a elite aplica como prova contra o povo. Relataremos as situações em que poucos [relatos] são mais 

verdadeiros do que os argumentos de muitos, bem como o porquê de circularem aqueles de origem fraca e 

de não circularem aqueles de origem forte. E aqueles que estão a salvo de corrupção e de alteração, apesar 

de provirem de épocas antigas e [terem sofrido] críticas numerosas. [Relataremos] a necessidade de se 

narrarem as tradições e se escutarem os relatos históricos (...), por que as nações concordam sobre a 

verdade de certo assunto e discordam sobre outro, por que se lembra um assunto e se esquece outro, por 

que [já houve] mais verdade do que mentira, por que o silêncio pesa mais e por que se prefere o que foi 

dito. 

O surpreendente é que juristas não tenham distinguido entre tradições, e teólogos não tenham corrigido 

relatos históricos, pois é através destes relatos que o povo diferencia um profeta verdadeiro de um falso, 

um [homem] honesto de um mentiroso (...) 

Assim, dividi os relatos históricos em seus devidos lugares, mencionei as provas do profeta, suas 

evidências, leis e normas, e então remeti suas tradições a suas origens, organizei-as em suas [devidas] 

disposições, abordei-as e as resumi, elucidei-as e as comuniquei, para que pudesse alcançar-lhes o 

conhecimento tanto quem as ouviu pouco ou as memorizou mal, como quem as ouviu muito ou as 

memorizou bem, [valendo-me] de modos consagrados e evidências necessárias.23 

 

                                                             
20 TOUATI, Houari. Islam & Travel in The Middle Ages. Tradução: Lydia G. Cochrane. Chicago/Londres: 

University of Chicago Press, 2010, p. 120. 
21 KHALIDI, op. cit., 1994, p. 107. 
22 KHALIDI, ibid., p. 105. 
23 JĀḤIẒ. “Min ṣadr kitābihi fī ḥujaj annabwa”, em Rasa’il Aljāḥiẓ. Fixação e notas: ᶜAbd Assalām Muḥammad 

Hārūn. Cairo: Maktabat Alḫānjī, 1964, vol. III, pp. 223-4. 
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O tema é ainda tratado de maneira descritiva, abordando a classificação dos relatos: 

 

Saiba que todo conhecimento sobre o desconhecido, seja qual for, pode ser tão somente obtido de três 

modos (...). 

Aquilo que você não sabe, e que outros possam ter apreendido por observação, é possível conhecer por 

meio dos relatos [de testemunhos] múltiplos, sustentados pelo amigo e pelo inimigo, pelo pio e pelo vil, 

tão difundidos entre as pessoas que não é custoso acreditar ao ouvi-los. Nesse modo, equiparam-se o 

douto e o ignorante. 

E pode haver um [tipo de] relato mais específico que isso, o qual se conhece apenas por meio de 

questionamento – inesperado pelos que o guardam –, como [o de] um povo que transmite um relato que 

você conhece, mesmo que a maioria não o conheça, e que outros – de diferentes condições e distantes 

[demais] para terem se conhecido – não poderiam ter tramado para fabricá-lo. [Neste caso,] concorda-se 

que não é possível falsificá-lo. 

E pode haver um [tipo de] relato mais específico que isso, sustentado por um ou dois homens, que podem 

estar tanto falando a verdade como mentindo. A veracidade desse relato está em seu coração, caso você 

tenha boa opinião sobre o relator e confiança na imparcialidade dele. [Porém,] este [relato] não se elevará 

[nunca], em seu coração ou nos dos outros, à estima igual à dos dois primeiros relatos.24 

 

No segundo excerto, Jāḥiẓ propõe que é possível discernir entre verdade e falsidade a 

partir da classificação dos relatos em categorias de credibilidade. Em se tratando de relatos 

históricos, destaca-se a oposição entre “possível” (ja’iz) e “impossível” (mumtaniᶜ); o 

impossível deve ser rejeitado, assim como o contraditório (mā tanāqaḍa), o implausível 

(istaḥāla) e o que estiver além da capacidade das criaturas (ḫaraja min ṭāqat alḫilqa)25. Já o 

possível deve buscar confirmação (taṯabbut) no estudo da natureza e da sociedade, objetos 

centrais de seu Kitāb Alḥayawān (Livro dos Animais), cujo objetivo é a descrição dos 

comportamentos de animais através de observações (ᶜiyān), informações confiáveis e anedotas 

literárias26. 

No início do século 4 H./10 d.C., encontramos três tipos de obra de história universal: 

Ta’rīḫ de Yaᶜqūbī, Ta’rīḫ Arrusul wa Almulūk de Ṭabarī e Murūj Aḏḏahab wa Maᶜādin 

Aljawhar de Masᶜūdī27. Para entendermos a relevância do Murūj para a historiografia árabe, 

devemos tomá-lo em contraste com essas outras duas e seus respectivos autores e métodos. 

                                                             
24 JĀḤIẒ. “Almaᶜāš wa Almaᶜād”, em Rasa’il Aljāḥiẓ. Fixação e notas: ᶜAbd Assalām Muḥammad Hārūn. Cairo: 

Maktabat Alḫānjī, 1964, vol. I, pp. 119-20. 
25  JĀḤIẒ. Kitāb Alḥayawān. Edição: ᶜAbd Assalām Muḥammad Hārūn. Cairo: Šarika Maktaba wa Ṭabᶜa 

Muṣṭafà Albābī Alḥalbī wa Awlādihi bi Miṣr, 1965-9 (2ª edição), vol. III, pp. 238-9. 
26 KHALIDI, op. cit., 1994, pp. 106-7. 
27 ROSENTHAL, op. cit., 1968, p. 133. 
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 Yaᶜqūbī 

 

Aḥmad Ibn Abī Yaᶜqūb Ibn Wāḍiḥ Alyaᶜqūbī (m. 284 H./897-8 d.C.) foi um escriba 

(kātib) e diretor da agência de correios e inteligência (ṣāḥib albarīd wa alḫabar). Viveu na 

Armênia quando jovem e serviu à dinastia ṭāhiriana (207-59 H./821-73 d.C.) em Ḫurāsān. 

Depois disso, mudou-se para o Egito, onde permaneceu até o fim de seus dias. Yaᶜqūbī é tido 

como um precursor de Masᶜūdī por também ter sido historiador e geógrafo – embora não 

pareça ter havido uma influência direta entre os dois, uma vez que nenhuma das duas obras 

sobreviventes de Masᶜūdī contém qualquer referência a Yaᶜqūbī. 

Antes mesmo da canônica história de Ṭabarī, os trabalhos de Yaᶜqūbī – Ta’rīḫ Alyaᶜqūbī 

ou Ta’rīḫ Wāḍiḥ (História de Yaᶜqūbī ou História de Wāḍiḥ), Kitāb Albuldān (Livro dos 

Países) e o tratado Mušākalāt annās lizamānihim wa mā yaġlib ᶜalayhim fī kull ᶜaṣr (A 

adaptação das pessoas aos seus tempos e suas características dominantes em cada época) – 

bem como seu modo de composição segundo os preceitos do adab, ilustram a incorporação 

das humanidades às obras literárias, com uma abordagem sistematizada e sem precedentes, 

até então, na historiografia árabe. “Yaᶜqūbī foi o primeiro historiador muçulmano a tomar 

todo o espectro da cultura humana como seu objeto de estudo.”28 

Sua obra de história se divide em duas seções maiores, das quais a primeira é focada em 

história não-islâmica e a segunda, em história islâmica. A primeira contém a história da 

criação, a história pré-islâmica iniciada com a história bíblica e a sucessão cronológica de 

profetas, reis e indivíduos ilustres. Seu aspecto mais inovador é a adoção de uma perspectiva 

cultural, em detrimento da história política tradicional29. Exemplos disso são as discussões 

sobre os trabalhos de Aristóteles e Hipócrates, as origens do jogo de xadrez e os poetas pré-

islâmicos. A segunda seção segue a mesma perspectiva cultural, começando com ditos dos 

sábios sobre a importância do conhecimento, dentre os quais o mais destacado é ᶜAlī Ibn Abī 

Ṭālib – fator que, em conjunto com certas versões dos eventos do século 1 H./7 d.C. e o 

destaque das contribuições sapienciais dos Doze Imãs ao desenvolvimento do saber da época, 

revela a convicção xiita do autor. Além disso, a história de Muḥammad é incluída dentro dos 

padrões tradicionais da biografia (sīra): uma série de relatos (aḫbār) dispostos 

cronologicamente. Por fim, o autor escreve a sequência de reinos conforme a sucessão de 

                                                             
28 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 29. 
29 ROSENTHAL, op. cit., 1968, pp. 133-4. 
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califas, tratando cada um como uma unidade autossuficiente. Yaᶜqūbī organiza suas fontes em 

uma bibliografia. Ele é a melhor ilustração do tipo de mudança pelo qual o paradigma 

historiográfico estava passando, cerca de meio século antes de Masᶜūdī: 

 

Quando eu estava na flor da juventude e tinha um espírito aventureiro e mente afiada, interessei-me por 

relatos sobre os países e as distâncias entre eles, pois havia viajado desde muito jovem. Minhas viagens 

haviam sido contínuas, e me levaram a terras distantes. Sempre que conheci alguém desses países, 

perguntei-lhe sobre sua terra natal e as maiores cidades de lá. Caso me falasse sobre sua terra de origem e 

onde residia, eu o questionava sobre esta terra em... que nasceu... o que se planta lá e quem são seus 

habitantes, se são árabes ou não-árabes... o que seu povo bebe. Perguntava até sobre suas roupas... suas 

religiões e crenças, quem detém o poder e a liderança... quão distante é aquela terra e quais outras lhe são 

próximas e... para os camelos. Então, confirmei tudo que me fora informado com quem fosse mais 

confiável, questionando povo após povo, até que tivesse interrogado uma grande quantidade de gente, 

tanto durante a temporada de peregrinação como fora dela, e tanto do Oriente como do Ocidente. Escrevi 

seus relatos e narrei suas histórias, mencionei qual califa conquistou cada país e guarneceu cada 

província, a quantia de impostos e o que se coleta de suas riquezas. Continuei escrevendo estes relatos e 

trabalhando na composição deste livro durante um longo tempo. Submeti cada relato correspondente ao 

respectivo país, e tudo o que ouvi dos habitantes mais confiáveis de suas grandes cidades, àquilo que eu já 

sabia a seu respeito.30 

 

Yaᶜqūbī descreve aqui sua abordagem metodológica, e são perceptíveis as semelhanças 

com Masᶜūdī. Contudo, dois pontos principais os diferenciam: 1. O escopo da obra de Yaᶜqūbī 

é consideravelmente menor que o do Murūj; 2. Yaᶜqūbī manteve a história e a geografia 

separadas em suas obras, a Ta’rīḫ e o Kitāb Albuldān, respectivamente. 

 

 Ṭabarī 

 

Abū Jaᶜfar Muḥammad Ibn Jarīr Aṭṭabarī (m. 310 H./923 d.C.) foi um historiador 

muçulmano de origem persa. Escreveu duas grandes obras que se alçaram igualmente ao 

prestígio, cada uma em sua respectiva matéria: a história universal Ta’rīḫ Arrusul wa Almulūk 

(História dos Profetas e Reis), e a interpretação corânica Tafsīr Aṭṭabarī (Interpretação de 

Ṭabarī). Para nosso estudo, a primeira ilustra sua concepção de metodologia historiográfica. 

                                                             
30 YAᶜQŪBĪ. Kitāb Albuldān. Edição: T. G. J. Juynboll. Lugduni Batavorum: E. J. Brill, 1861, pp. 2-3. 
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O elogio de Masᶜūdī à Ta’rīḫ ilustra bem a posição de destaque que os historiadores árabes 

atribuem a Ṭabarī: 

 

Quanto à brilhante Ta’rīḫ de Abū Jaᶜfar Muḥammad Ibn Jarīr Aṭṭabarī, superior a todos os demais livros: 

reúne todos os tipos de relatos, contém toda sorte de documentos e inclui toda forma de conhecimento. 

Este é um livro útil que beneficia quem o consulta. E como não seria assim? Seu autor foi o maior 

jurisconsulto de seu tempo e o maior sábio religioso (ᶜalīm) de sua época; todo o conhecimento dos 

jurisconsultos chegou a ele, transmitindo suas tradições e legados.31 

 

A Ta’rīḫ de Ṭabari consiste na combinação da história da criação e da profecia islâmica 

com a história das nações antigas, especialmente dos persas, incluindo a biografia de 

Muḥammad (sīra), suas batalhas (maġāzī) e conquistas (futūḥ), e a história dos profetas e 

califas até os dias de sua própria vida. Nos casos em que circulam diferentes versões de um 

mesmo evento, a de maior prestígio é apresentada primeiro. Sua perspectiva pode ser 

entendida como tradicionalmente bagdadiana – essencialmente governista –, o que se 

evidencia pelo contraste com os pontos de vista de outros autores, e por eventuais omissões de 

detalhes desfavoráveis aos abássidas. “Em sua metodologia, é possível encontrar ecos do 

universalismo de Ibn Isḥāq, do consenso e precisão de Wāqidī, dos puros vereditos de [Abū 

Alḥasan Aḥmad] Albalāḏurī [m. 279 H./892 d.C.] e da épica moral de [Abū Alqāsim ᶜAbd 

Arraḥmān] Ibn ᶜAbd Alḥakam [m. 257 H./871 d.C.].”32 Ṭabari compôs a defesa mais explícita 

do método historiográfico dos ditos do profeta (ḥadīṯ) e consagrou um estilo que influenciou a 

história nos moldes islâmicos mais do que qualquer outro autor33. 

Logo ao início, Ṭabarī menciona a maneira pela qual coletou as informações 

apresentadas em seu livro, e comenta, em termos diretos, como ele concebe a relação entre a 

sua própria responsabilidade e o conteúdo dos relatos transmitidos: 

 

Que aquele que veja este nosso livro saiba que me apoiei – em tudo que nele mencionei do que decidi que 

deveria descrever – tão somente naquilo que me foi transmitido pelos relatos, que nele citei, e pelas 

tradições, que nele atribuí a seus respectivos transmissores, e não no que se apreende por argumentos 

racionais ou no que se concebe pelo pensamento humano, salvo pouquíssimas exceções. O conhecimento 

das histórias do passado, e dos relatos do presente, só alcança quem não os testemunhou nem lhes 

apreendeu os tempos por meio dos relatos dos relatores e da transmissão dos transmissores, e não pela 

                                                             
31 Murūj I.11. 
32 KHALIDI, op. cit., 1994, p. 73. 
33 ROSENTHAL, op. cit., 1968, pp. 134-5. 
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depreensão racional ou pela concepção mental. Assim, o que houver de relatos neste meu livro, que 

mencionamos de alguns homens do passado, e que o leitor venha a deplorar, ou o ouvinte a censurar, por 

não reconhecerem neles qualquer faceta de correção ou sentido de verdade, então que ele saiba que estes 

não se remetem a nós, mas sim àqueles que os transmitiram a nós, e que tão somente os passamos adiante 

conforme nos foram passados.34 

 

Neste trecho, fica evidente que a noção de fazer historiográfico de Ṭabarī é totalmente 

condizente com a da transmissão dos ditos (ḥadīṯ), sendo a única diferença a matéria 

transmitida em si, e não o método. Não cabe ao historiador questionar o conteúdo daquilo que 

registra, mas sim registrar fielmente os relatos e os atribuir devidamente às fontes. Qualquer 

procedimento racional deve ser evitado em nome da compilação correta dos membros da 

cadeia de transmissores (isnād) de um relato histórico (ḫabar), e qualquer estranhamento 

suscitado pela leitura é de responsabilidade dos transmissores que os forneceram, não do 

historiador. 

Ṭabarī defende a noção de que a historiografia deve se voltar aos eventos factuais, e que 

a especulação não é apropriada para descobri-los35. Assim, a única maneira de conhecer os 

eventos é a partir dos relatos (aḫbār) disponíveis; isso serve como justificativa para que o 

autor aceite as informações conforme são transmitidas, sem a necessidade de questionar nada 

além da credibilidade de suas fontes: 

 

Sobre o status epistêmico e a avaliação dos relatos históricos, Ṭabari sentiu a necessidade de moldar a 

história de modo a conformá-la, tanto em forma como em substância, aos princípios corânicos. Ele foi um 

dos primeiros historiadores do Islã a projetar uma noção de história inspirada pelos ritmos regulares da 

narrativa corânica. Para a história da era pré-islâmica, Ṭabari reconheceu a autoridade de duas grandes 

tradições historiográficas como relevantes para o Islã: a bíblica e a persa.36 

 

 Historiografia de Masᶜūdī 

 

                                                             
34 AṬṬABARĪ, Abū Jaᶜfar Muḥammad Ibn Jarīr. Ta’rīḫ Arrusul wa Almulūk (Annales). 13 vols. Edição: M. J. de 

Goeje. Lugduni Batavorum: E. J. Brill, 1964-5, pp. 6-7. 
35 ROSENTHAL, op. cit., 1947, p. 58. 
36 KHALIDI, op. cit., 1994, p. 78. 
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O caráter inovador da obra de Masᶜūdī foi reconhecido por George Sarton, que intitulou 

seu capítulo sobre a primeira metade do século 10 d.C. “A época de Masᶜūdī”37. Seu livro 

Murūj Aḏḏahab wa Maᶜādin Aljawhar não se propõe como obra isolada, mas sim como parte 

de uma série de obras38 cujo modo de elaboração consistia em tratar dos fenômenos do mundo 

material sob a perspectiva da história39. Dos três autores, Masᶜūdī é o mais propriamente 

reconhecível como um autor de história universal, sobretudo por seu largo escopo de temas e 

seus floreios literários multiculturais (por exemplo, a data de composição segundo diferentes 

calendários ao final do Tanbīh). O Murūj é um trabalho impressionante por sua composição 

eclética e erudita, a qual revela o incomparável espírito de curiosidade de seu autor40. 

O livro se divide em duas seções maiores: a não-islâmica e a islâmica. A primeira 

começa com um capítulo introdutório41 de caráter metodológico, no qual são referidas as 

outras obras historiográficas de Masᶜūdī e seus respectivos conteúdos, além de uma lista de 

autores mais relevantes de língua árabe que foram utilizados. A história da criação do mundo 

é apresentada em uma mescla das tradições bíblica, pagã da Arábia pré-islâmica e indiana. 

Em seguida, o autor elabora sua descrição física da Terra em capítulos de conteúdo 

geográfico, fazendo referências constantes a obras árabes, persas, indianas e gregas de 

astronomia e geografia. A história dos árabes pré-islâmicos prioriza elementos culturais – a 

arte divinatória, estórias sobre o ġūl42 e os gênios, e opiniões sobre a alma e o intelecto – e é 

tratada em conjunto com as nações estrangeiras conhecidas em meados do século 4 H./10 

d.C., como persas, gregos, romanos, bizantinos, sírios, chineses, turcos, povos do Cáucaso, 

egípcios, sudaneses, eslavos, francos, galegos e lombardos. 

O Murūj é a mais antiga obra árabe de história a incluir povos da Europa Ocidental em 

seu escopo43. Masᶜūdī não era indiferente à história antiga ou contemporânea dos povos de 

                                                             
37 SARTON, George. Introduction to the history of science. 3 vols. Huntington/Nova York: Robert E. Krieger 

Publishing Company, 1927 (reimpressão de 1975), vol. I, capítulo XXXI (pp. 619-45). 
38 Apesar das numerosas referências do autor às diferentes obras da série, apenas duas sobreviveram até nossos 

dias atuais: Murūj Aḏḏahab wa Maᶜādin Aljawhar e Kitāb Attanbīh wa Al’išrāf. Contudo, é significativo que as 

duas tenham integrado a mesma temática histórico-geográfica, fortalecendo o argumento de que esta teria sido a 

área em que Masᶜūdī mais se consagrou como escritor. 
39 ROSENTHAL, op. cit., 1968, pp. 135-6. 
40 TOUATI, op. cit., p. 119. 
41 Ver Anexo C. 
42 ġūl: ogro. 
43 PELLAT, Charles. “Al-Masᶜūdī”, em The Encyclopaedia Of Islam: a New Edition. Edição: BOSWORTH, C. 

E., VAN DONZEL, E., HEINRICHS, W. P., LEWIS, B. e PELLAT, C. 13 vols. Leiden: E. J. Brill, 1960 – 2004, 

vol. VI, p. 788. 
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fora da Morada do Islã (Dār Al’islām)44. Com frequência, ele afirma ter conhecido pessoas 

muito diversas ao longo de suas viagens45; em tais passagens, ele menciona tanto as diferentes 

atividades exercidas por estes indivíduos – filósofos, pensadores, estudiosos, oficiais, 

mercadores, marinheiros e viajantes – como suas adesões a religiões variadas, como cristãos, 

judeus, muçulmanos de várias vertentes46, zoroastristas47 e até mesmo ascetas indianos48. 

A segunda seção se inicia com a história de Muḥammad em versão resumida, pois 

Masᶜūdī indica que já teria tratado propriamente da biografia (sīra) em suas outras obras. Em 

comparação, os eventos da vida de ᶜAlī são muito mais detalhados. Na sequência, as histórias 

dos califas são dispostas cronologicamente, tomando cada reino individualmente; contudo, 

nesta porção do livro, prevalecem as anedotas e digressões de caráter literário, poético, 

teológico e filosófico, em detrimento do enfoque político tradicional. 

As principais obras de história que Masᶜūdī afirma ter consultado são: Kitāb Aḫbār 

Alqāla, de ᶜAlī Ibn Muḥammad Almadā’inī (m. 225 H./840 d.C.); Futūḥ Albuldān (As 

Conquistas dos Países), de Balāḏurī; Kitāb Alqibla wa Azzawāl, de Abū Ḥanīfa Addīnawarī 

(m. 282 H./895 d.C.); Futūḥ Miṣr wa Al’iskandarīya wa Almaġrib wa Al’andalus (As 

Conquistas do Egito, de Alexandria, do Maġrib e de Al’andalus), de Ibn ᶜAbd Alḥakam; 

Kitāb Futūḥ Al’amṣār (Livro das Conquistas das Grandes Cidades), de Wāqidī; e Aḫbār 

Baġdād (Relatos de Bagdá), de Aḥmad Ibn Abī Ṭāhir Ṭayfūr (m. 280 H./893 d.C.)49. Ele 

também demonstra grande apreço pela Ta’rīḫ de Ibn Ḫurdāḏbeh, uma obra que não aparece 

na lista de Ibn Annadīm sobre o autor no Alfihrist: 

 

Este foi um mestre da composição, e notável por seu estilo fluído. Assim, teve muitos seguidores 

confiáveis que seguiram estritamente o caminho que ele havia trilhado. Caso você queira atestar a 

veracidade disto, veja seu grande livro de história. Ele o reuniu meticulosamente, conferiu-lhe 

organização e lhe revestiu de conhecimento. Contém as notícias das nações, seus reis e suas biografias, 

tanto dos persas como de outros.50 

 

                                                             
44 PELLAT, Charles. “Was Al-Mas’udi a historian or an adib” em Journal of the Pakistan Historical Society, 

vol. 9, par. 4 (out./1961), p. 231. 
45 AHMAD, S. Maqbul. “Al-Mas’udi´s Contributions to Medieval Arab Geography”, em Islamic Culture: An 

English Quarterly, Vol. 27, jan./1953, p. 62. 
46 Tanbīh, pp. 395-6. 
47 Tanbīh, p. 110-1. 
48 Murūj I.516. 
49  AHMAD, S. Maqbul. “Al-Mas’udi´s Contributions to Medieval Arab Geography: Some Sources of his 

Knowledge”, em Islamic Culture: An English Quarterly, Vol. 28, jan./1954, pp. 281-2. 
50 Murūj I.9. Ver Anexo C. 
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Ahmad Shboul é praticamente o único a afirmar51 que as obras de Masᶜūdī elaboradas 

sob uma perspectiva histórico-geográfica – grupo temático ao qual pertencem o Murūj e o 

Tanbīh – não são parte de uma sequência de tentativas de condensar a extensa história em 

anais, Aḫbār Azzamān. Seus argumentos principais para isso são: 

 

1. Os diferentes detalhes sobre um mesmo assunto incluídos em cada obra; 

2. As constantes referências que cada uma faz aos exemplares anteriores da série; 

3. A descrição dos respectivos conteúdos de cada obra dada pelo próprio Masᶜūdī. 

 

Porém, Shboul não parece considerar as afirmações do autor, logo ao início de cada uma 

das duas obras sobreviventes em que ele expressa seu entendimento de que tais obras são 

correlatas. O Tanbīh é literalmente apresentado como “o sétimo livro resumo (kitāb sābiᶜ 

muḫtaṣir), o qual segue o livro Al’istiḏkār limā jarà fī Sālif Al’aᶜṣār”52, além de seu título, 

Livro da Advertência e da Revisão, reforçar exatamente este tipo de ligação aos anteriores. A 

afirmação inicial no Murūj é ainda mais explícita: “Julgamos útil dar concisão (ijmāl) ao que 

explicamos e resumir (iḫtiṣār) o que abordamos em um simpático livro [i.e., Murūj] que 

apresente um lampejo do que contêm aqueles dois livros [i.e., o Aḫbār Azzamān e o Kitāb 

Al’awsaṭ], além de outros tipos de saberes e histórias das nações passadas e épocas obliteradas 

que neles não mencionamos.”53 Aliás, o número decrescente de volumes de cada exemplar da 

série 54  ilustra de maneira contundente o objetivo de buscar a concisão e o resumo, 

possivelmente por estar ciente das dificuldades de transmissão, tanto para os copistas 

reproduzirem obras tão extensas, como para os leitores se engajarem em leituras tão longas. 

Embora o autor diga ter acrescentado, a cada reelaboração, informações não mencionadas 

anteriormente, seu plano geral parece ser mais frequentemente confirmado do que alterado. 

Quanto às principais diferenças entre o Murūj e o Tanbīh mais especificamente, Shboul 

destaca55 a relativa falta de anedotas e digressões neste, traço que aquele apresenta em grande 

frequência, bem como a ausência de relatos de marinheiros no último em relação ao anterior. 

Igualmente, isso não parece reforçar a desconexão entre as duas obras, mas sim o refinamento 

                                                             
51 SHBOUL, Ahmad. Al-Mas’udi & His World: A Muslim Humanist and His Interest in Non-muslims. Londres: 

Ithaca Press, 1979, p. 68. 
52 Tanbīh, p. 5. 
53 Murūj I.3. Ver Anexo C. 
54 Aḫbār Azzamān = 30 volumes, Kitāb Al’awsaṭ = 11 volumes, Murūj Aḏḏahab = 4 volumes, Tanbīh wa Al’išrāf 

= 1 volume. 
55 SHBOUL, op. cit., p. 76. 
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metodológico do autor que foi aperfeiçoando sua abordagem e preferindo uma apresentação 

mais científica de seu conteúdo histórico-geográfico. 

Masᶜūdī “possuía uma mente crítica e profundamente analítica”56, e suas explicações 

sobre a credibilidade dos relatos são mais informativas que as de Ṭabarī57. Masᶜūdī apresenta 

o Murūj e o Tanbīh como livros “de relatos (aḫbār), e não de pesquisa (baḥṯ) e especulação 

(naẓar)”58. Ele não concebeu seus dois trabalhos remanescentes com a finalidade de serem 

afirmações categóricas sobre sua noção teórica de historiografia, ou tratados de método59. 

Ainda assim, foi um dos primeiros historiadores muçulmanos a refletir sobre o método e a 

proposta da historiografia60. Masᶜūdī foi o primeiro autor muçulmano a incorporar às suas 

obras reflexões constantes sobre o valor da história, as quais, por sua vez, abordam tanto a 

veracidade dos relatos como a natureza da veracidade em si61: 

 

O conceito de pesquisa [baḥṯ] desempenha um papel fundamental no pensamento historiográfico de 

Masᶜūdī. Essencialmente, ele incorpora sua busca por causas e explicações científicas dos eventos 

históricos. Em conjunção com o conceito de naẓar, “especulação crítica”, Masᶜūdī claramente indica que 

o passado pode ser descoberto se o historiador utilizar as técnicas apropriadas.62 

 

Com isso, surge uma questão: por que refletir sobre método ao invés de simplesmente 

seguir os passos de um Ṭabarī, que rejeitava os procedimentos racionais e filosóficos? Para 

Masᶜūdī, a resposta se dá a partir das mudanças intelectuais nos campos da historiografia, da 

teologia e das ciências naturais da época. Enquanto historiadores muçulmanos anteriores 

reconheciam o valor da história como o de um instrumento de correção ou complementação 

de outras ciências – por exemplo, a ciência profética ou o adab –, Masᶜūdī reconhecia seu 

valor enquanto uma ciência em si porque ela poderia revelar os padrões dos eventos humanos 

e conduzir à sabedoria (ḥikma) 63. 

                                                             
56 AHMAD, op. cit., jan./1953, p. 63. 
57 RADTKE, Bernd. “Towards a Typology of Abbasid Universal Chronicles” em Occasional Papers of Abbasid 

Studies. School of Abbasid Studies, University of St. Andrews, 1990, nº 3, p. 9. 
58 Murūj II.1247; Tanbīh, p. 354. 
59 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 47. 
60 KHALIDI, ibid., p. xv. 
61 KHALIDI, ibid., p. 28. 
62 KHALIDI, ibid., p. 47. 
63 KHALIDI, ibid., p. 33. 
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“A história é o repositório do passado dos homens, de todas as suas ciências e de suas 

conquistas, não apenas políticas, mas também intelectuais.”64 Ao contemplar os eventos da 

história humana, aprendemos sobre a sabedoria (ḥikma) que eles contêm, a qual pode se 

manifestar em diferentes padrões, como as ascensões e quedas dos reinos ou o progresso do 

conhecimento: 

 

Não fosse pelos sábios terem registrado seus pensamentos através das eras, as bases das ciências teriam 

colapsado e suas conclusões se perderiam. Isso porque, para que qualquer ciência exista, ela deve ser 

derivada da história. Dela, toda sabedoria se deduz, toda jurisprudência se licita, toda eloquência é 

aprendida. Aqueles que refletem por meio de analogias, sobre ela constroem. Os tratadistas a tomam para 

seus argumentos. O conhecimento popular é derivado dela e os provérbios dos sábios nela se encontram. 

Através dela, adquire-se a moralidade nobre e elevada, e as normas de conduta de regência e guerra nela 

se alcançam. Toda forma de eventos estranhos nela se encontra, e toda forma de estória deleitosa pode ser 

aproveitada. É uma ciência que pode ser apreciada pelo instruído e pelo ignorante, saboreada pelo tolo e 

pelo sábio; um lugar ao qual recorrem e pertencem elites e populares, e uma prática tanto de árabes como 

de não-árabes. Ela pode suplementar qualquer discurso, adornar qualquer condição, embelezar qualquer 

cena e integrar qualquer vertente. A superioridade da história sobre todas as demais ciências é evidente. A 

grandiosidade de seu valor é reconhecida pelas pessoas inteligentes. Ninguém a domina ou se certifica do 

que ela inclui, nem a recebe ou a transmite, senão aquele que devotou sua vida ao conhecimento, 

concebeu seu verdadeiro sentido, provou de seus frutos, sentiu sua verdadeira dignidade e experimentou o 

prazer que ele concede.65 

 

Com base em seu elogio à história, percebemos que Masᶜūdī a considerava um fim do 

qual todos os demais conhecimentos são premissas. Contudo, é necessário alcançar tais 

premissas através da abordagem intelectual do conhecimento, e não apenas se limitar às 

citações de transmissores dos tradicionalistas. 

Ainda que Masᶜūdī não tenha afirmado sua posição sobre o uso das correntes de 

transmissão (isnād) tão diretamente quanto Ibn ᶜAbd Rabbihi, seu tratamento delas é análogo 

ao de seu contemporâneo66. Isso se dá, por exemplo, sob formulações como “aqueles que 

lidam com biografias e relatos alegam que...”67 para resumir referências; em outros trechos, 

ele cita as fontes escritas dos relatos68 ou, nos casos em que ele mesmo teria ouvido a corrente 

                                                             
64 KHALIDI, ibid., p. 32. 
65 Murūj II.989. 
66 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 26. 
67 Murūj III.1474 
68 Por exemplo, Murūj III.1794, citando Ṭabarī. 
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de transmissores (isnād), registra-os por completo69. Com a proliferação de relatos que não 

possuíam esse dispositivo, Masᶜūdī entende a necessidade do historiador de adotar outros 

critérios 70 . Com isso, ele se propõe a explicar seus motivos para aceitar ou rejeitar 

determinados relatos: 

 

Não fosse da prática do compilador – como um lenhador noturno – mencionar todo tipo [de relato], não 

mencionaríamos esses, dados os modos pelos quais os homens instruídos e esclarecidos aceitam os 

relatos. Para um grupo, os relatos com valor de argumento, obrigatórios à teoria e à prática, são os [bem] 

difundidos, narrados e recebidos por todos; do contrário, não o aceitam. As escolas de juristas chamam 

tais relatos difundidos de “relatos contínuos” (ḫabar attawātur), tomados como obrigatórios à teoria e à 

prática, e ditam seu uso – valendo-se de seus argumentos – [em conjunto] com os relatos de autoridade 

única (ḫabar alwāḥid) alegando que esses são obrigatórios à prática, mesmo que não o sejam à teoria. Há 

entre as pessoas quem considere necessários outros modos que não esses para aceitar relatos. O que 

mencionamos que se diz sobre o nasnās71, o ᶜanqā’72 e a criação dos cavalos, não está dentro dos relatos 

contínuos obrigatórios à prática ou o que se dita sobre a prática sem a teoria, nem entre os relatos cujos 

advento e veracidade os ouvintes são forçados a aceitar por causa do relator. Esse tipo de relato que 

apresentamos se encontra no domínio do possível – que não é obrigatório nem impossível – junto aos 

relatos de lendas israelitas e de maravilhas dos mares.73 

 

Para melhor apreciar a colagem de relatos feita por Masᶜūdī, é preciso considerar dois 

fatores importantes: 

 

1. O autor demonstra entender que o registro de um fato ou opinião não significa que ele 

aprove seu conteúdo ou veracidade74; 

2. A consciência de Masᶜūdī – perceptível em seu texto – sobre a dimensão literária de 

seu trabalho, principalmente quanto à necessidade de entreter o leitor para mantê-lo 

engajado75. 

 

                                                             
69 Por exemplo, Murūj III.2149; IV.2242. 
70 KHALIDI, op. cit., 1975, pp. 33-4. 
71 nasnās: Criatura do folclore árabe descrita como metade de um corpo humano, com meia cabeça, um braço e 

uma perna, e que se movimenta saltitando com velocidade. 
72 ᶜanqā’: Nome árabe da ave lendária Fênix. 
73 Murūj II.1354. 
74 Murūj I.42, 212; II.1327, 1345. 
75 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 6. 
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A convergência desses dois pontos parece ser a principal causa das acusações de 

credulidade e superstição feitas por diferentes comentaristas76 de sua obra77. 

Dito isso, três categorias de fontes constituem a obra de Masᶜūdī: escritas, orais e 

experienciais 78 . Essa classificação não apresenta grandes desafios, pois está diretamente 

determinada pelo contato de Masᶜūdī com cada informação – e não pelo de seus informantes, 

por exemplo. 

Segundo Masᶜūdī, os meios pelos quais um relato (ḫabar) pode ser avaliado são: o 

intelecto (ᶜaql), a percepção sensorial (ḥiss), o costume (ᶜāda), o testemunho visual 

(mušāhada), a experiência (tajriba) e a verificação (iīqāᶜ almiḥna). Tais meios estão 

frequentemente relacionados entre si, de modo que a aplicação de um quase sempre pressupõe 

os outros79. Por exemplo: para entender fenômenos naturais, são necessários tanto o costume 

como a experiência – neste caso, melhor entendidos como “recorrência” e “experimentação” – 

os quais, por sua vez, só são possíveis a partir da percepção sensorial, e podem conduzir a 

conclusões apropriadas por meio da analogia (qiyās), fruto da abordagem pelo intelecto. 

Os relatos (aḫbār) em si também são divididos em três categorias, mas essas, por sua 

vez, são definidas pelo intelecto (ᶜaql) com base na possibilidade de seu conteúdo existir no 

mundo e nos modos pelos quais ele pode ser apreendido. Cada uma delas demanda evidências 

diferentes e apresenta seus próprios problemas. As categorias de relatos são: 1. “Obrigatório” 

(wājib); 2. “Impossível” (mumtaniᶜ/mustaḥīl); e 3. “Possível” (mumkin/ja’iz). A seguir, 

propomos um comentário sobre cada uma delas. 

 

1. “Obrigatório” (wājib): a categoria mais simples; geralmente, associada à confirmação 

por diferentes modos simultâneos. Em geral, são referidos como “obrigatórios” ou 

“necessários” (wājib) os relatos bem difundidos e de transmissões múltiplas, em 

conformidade com as prescrições dos juristas mencionadas no excerto acima. 

2. “Impossível” (mumtaniᶜ/mustaḥīl): aqui, é necessário ter em mente a distinção 

mencionada anteriormente sobre as diferentes impossibilidades – no caso, da capacidade 

divina (fī alqudra) e do intelecto (fī alᶜaql). Sendo concebível apenas esta última 

impossibilidade, explicações que pressupõe a incompreensão do intelecto costumam ocorrer 

                                                             
76 O primeiro deles parece ter sido ninguém menos que o próprio Ibn Ḫaldūn. 
77 A atribuição de credulidade será abordada na seção “Entretenimento e credulidade” do capítulo 5. 
78 KHALIDI, ibid., p. 1. 
79 RADTKE, op. cit., p. 9. 
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acompanhadas da formulação da onisciência, Allāhu aᶜlam (“Deus sabe mais”). Por exemplo, 

relatando a opinião dos persas sobre os dragões: 

 

Os persas não negam a existência de dragões no mar, e alegam que eles têm sete cabeças. Chamam-nos 

de ajdahā, e os mencionam em seus relatos e provérbios – Deus sabe mais sobre como se dá o que 

mencionamos. Muitas pessoas rejeitam tais relatos e não os aceitam em suas mentes.80 

 

Teorias consideradas impossíveis, por sua vez, são atribuídas aos estudiosos que as 

formularam e vêm acompanhadas dos dados em que eles se embasam. Caso uma teoria seja 

contestada, ele apresenta também a fonte dos dados que embasam a contestação. Um exemplo 

disso é o caso das medidas da Barreira de Ḏū Alqarnayn81, encontradas em um livro de 

geografia: 

 

No livro Ṣūrat Al’arḍ wa mā ᶜalayhā min Al’abniya Alᶜaẓīma wa Alhayākil Almušayyada (Descrição da 

Terra, seus Grandes Edifícios e Estruturas Elevadas), encontrei descrições da medida, em graus celestes, 

da largura da muralha entre duas montanhas – sem seu comprimento ou sua altura – [que dizem que ela] 

se estende de uma montanha a outra, medindo um grau e meio, que são cento e cinquenta parasangas82. 

Isso, para os homens de especulação e pesquisa, é impossível. O astrônomo [Abū Alᶜabbās Aḥmad Ibn] 

Muḥammad Ibn Kaṯīr Alfarġānī [m. 247 H./861 d.C.] já falou sobre isso, rejeitando [sua veracidade] e 

evidenciando sua incorreção.83 

 

3. “Possível” (mumkin/jā’iz): essa categoria é a mais comentada por Masᶜūdī. Afinal, 

sua concepção de pesquisa (baḥṯ) – conforme já dissemos – é centrada nos limites da 

possibilidade. Voltando-se para os tipos de transmissão, ele encontrou seu principal objeto 

nos relatos de autoridade únicas (aḫbār al’āḥād), pois os demais historiadores os rejeitavam 

sem grande hesitação, legitimados pela tradição do consenso. Ao questionar a validade desse 

critério, Masᶜūdī encontrou uma maneira de abordar a maioria dos relatos de maravilhas e 

terras distantes, propondo que eles não fossem dispensados imediatamente, mas sim que 

fossem analisados por seu conteúdo. Após mencionar o que se relata a respeito dos dragões, 

                                                             
80 Murūj I.288. 
81 Ḏū Alqarnayn: literalmente, “de dois chifres” ou “de dois séculos”. Personagem mítico da cultura islâmica 

citada no Alcorão (18:83,86,94). Conhecido na tradição bizantina como o Bicorne. Especula-se que seja uma 

referência a Alexandre, o Grande, o qual motivou, ao longo do período em questão, inúmeras narrativas que 

vieram a constituir o chamado Romance Alexandrino. 
82 farsaḫ: unidade antiga de medida de distância; corresponde a aproximadamente 5 quilômetros. 
83 Murūj II.731. 
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da cúpula dourada sobre pilares de safira colorida acima do Oceano Atlântico84, e do anjo que 

causaria o fluxo e o refluxo das marés, Masᶜūdī sugere que essas histórias devem ser avaliadas 

criticamente:  

 

O que mencionamos não é impossível nem obrigatório; está, ao invés, no domínio do possível, porque sua 

transmissão se dá por meio de autoridades únicas (al’afrād wa al’āḥād) e não advém dos relatores de 

transmissões contínuas nem dos relatos difundidos, obrigatórios à teoria e à prática, cuja transmissão não 

se rejeita.85 

 

Da mesma maneira, os relatos sobre a existência de animais estranhos e folclóricos 

devem ser avaliados por meio do intelecto (ᶜaql), com base nos conhecimentos sobre a 

natureza e na filosofia, para que possam ser entendidos como produtos da possibilidade: 

 

Nós não rejeitamos por meio do intelecto as existências do nasnās, do ᶜanqā’ e de outros animais do 

mundo considerados deste tipo estranho e raro – que não são impossíveis à capacidade divina – mas sim 

porque os relatos irrefutáveis não as atestam. Esse é um assunto dentro do domínio do possível e fora dos 

assuntos impossíveis ou obrigatórios. Pode ser que as menções a estes tipos de animais raros (...) sejam 

referências a tipos de animais que a natureza não tirou da potencialidade para a materialidade com 

perfeição, nem veio a produzi-los como produz os outros tipos de animal, tornando-os anormais, únicos, 

bestiais e raros no mundo (...)86 

 

É sugestivo que Masᶜūdī faça questão de explorar os relatos sobre maravilhas e 

estranhezas sob a perspectiva do possível. Como um historiador consciente da dimensão 

literária de seu trabalho, tal escolha parece uma provocação à curiosidade e, certamente, 

representa um recurso eficaz para instigar a imaginação e seduzir os leitores87. Por outro lado, 

a atração de Masᶜūdī pela substância desses relatos em si é uma característica derivada da 

abertura que ele tinha para com o conhecimento, e de sua propensão de aceitar o 

desconhecido ao invés de rejeitar explicações sem argumentos coerentes. 

                                                             
84  Oceano Atlântico: conhecido pelos nomes de Mar Verde (Albaḥr Al’aḫḍar), Mar Circundante (Albaḥr 

Almuḥīṭ) ou ‘Ūqīānūs (forma arabizada do grego antigo Ὠκεανός, o qual dá origem ao termo Oceano). 
85 Murūj I.291. 
86 Murūj II.1344. 
87 Tal dimensão literária dos trabalhos de Masᶜūdī será abordada na seção “Entretenimento e credulidade” do 

capítulo 5. 
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Assim, podemos dizer que a obra de Masᶜūdī reflete as tensões entre tradicionalistas e 

modernistas88; mais especificamente, pela opinião dos modernos de que os adeptos do método 

dos coletores de ditos (muḥaddīṯūn) não possuíam o mesmo rigor lógico, constituindo um 

ponto fraco em potencial da fé muçulmana por meio do qual ateus, charlatões e hereges 

poderiam “se infiltrar nas mentes do povo e corromper seus corações”. Por vezes, Masᶜūdī 

demonstra-se avesso a seguir cegamente as prescrições metodológicas dos tradicionalistas em 

seu desempenho da historiografia89, defendendo que todo conhecimento do passado deve ser 

abordado criticamente90. Um exemplo disso é a passagem em que ele reproduz uma fala do 

profeta – “Os genealogistas mentem” – depois cita a proibição de traçar a genealogia de 

Muḥammad além de Maᶜadd91, e então a contraria logo na sequência92. Isso reforça a ideia de 

que Masᶜūdī era contra as imposições limitantes dos coletores de ditos (muḥaddīṯūn), 

sobretudo, por considerá-las impróprias para as outras áreas de conhecimento. 

Masᶜūdī expressa “profunda antipatia” pelos tradicionalistas 93 . Seu modelo de 

historiografia é único entre seus contemporâneos; ao se referir aos seus trabalhos pertencentes 

a esse campo de conhecimento, o autor demonstra sua concepção ao utilizar os adjetivos 

“organizado” (manẓūm) e “preparado” (ᶜatīd). Por mais que hoje possamos realmente apreciar 

o valor deste entendimento, as gerações posteriores revelariam uma clara preferência pelo 

modelo tradicionalista de Ṭabarī. Masᶜūdī antecipou uma guinada da abordagem tradicional 

para a abordagem racional da historiografia, ainda que sem sucesso imediato94. Ibn Ḫaldūn foi 

praticamente o primeiro a aprovar e preferir a proposta de Masᶜūdī. 

 

 Ibn Ḫaldūn 

 

O estudo da obra de Ibn Ḫaldūn deveria ter se iniciado pelas investigações das fontes 

que ele usou na composição de sua história universal. Ao ignorar tal necessidade, é comum 

que as pesquisas sobre o historiador magrebino partam da falsa premissa de que ele não teve 

antecessores ou contemporâneos de valor, levando-o a produzir sua obra baseado 

                                                             
88 KHALIDI, op. cit., 1975, p. xiv. 
89 KHALIDI, ibid., p. 47. 
90 AHMAD, op. cit., jan./1953, p. 63. 
91 Murūj II.1438. 
92 Murūj III.1442. 
93 ROBINSON, Chase F. Islamic historiography. Nova York: Cambridge University Press, 2003, p. 36. 
94 ROBINSON, ibid., p. 98. 
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exclusivamente em suas próprias experiências e reflexões, em uma espécie de vácuo 

epistemológico95. 

Nesse sentido, é possível afirmar que Masᶜūdī foi a fonte mais influente nas reflexões 

historiográficas de Ibn Ḫaldūn. Masᶜūdī parece tê-lo inspirado justamente por sua 

metodologia historiográfica universal e sua mente aberta, além de seu interesse pelas nações 

não-islâmicas antigas e contemporâneas, e práticas religiosas múltiplas 96 . Ibn Ḫaldūn, 

enquanto confluência das tendências de seus antecessores, diz almejar ser “o Masᶜūdī de sua 

época”, confirmando entender a si mesmo como pertencente a uma tradição já estabelecida97: 

 

É preciso que alguém nesta época organize sistematicamente a situação do mundo entre todas as regiões e 

raças, bem como os costumes e crenças sectárias que mudaram entre seus aderentes, fazendo para esta 

época o que Masᶜūdī fez para sua. Isso deve ser um modelo para os historiadores por vir.98 

 

Por ter sido praticamente o primeiro autor a prestar atenção a Masᶜūdī de maneira 

compatível com a sua relevância, Ibn Ḫaldūn possibilita conclusões importantes, tanto sobre o 

entendimento da obra de seu precursor, como sobre a perpetuação dela ao longo do tempo 

entre os dois autores. Ao longo do Kitāb Alᶜibar (Livro das Lições), nenhuma fonte 

historiográfica é tão comentada quanto Masᶜūdī e, em se tratando da obra completa de Ibn 

Ḫaldūn, ele parece ser o mais frequentemente citado – talvez à exceção de Ṭabarī99: 

 

A alta estima por Masᶜūdī parece estar no fato de que ele não apenas forneceu detalhes a Ibn Ḫaldūn, mas 

além disso o impressionou com uma nova abordagem fundamental da história, com um novo programa, 

um novo método e perspectiva que influenciaram Ibn Ḫaldūn na formulação de seus próprios conceitos 

históricos e lhe serviram como uma fonte de inspiração.100 

 

                                                             
95 FISCHEL, Walter J. “Ibn Khaldūn and Al-Masᶜūdī”, em Al-Mas’ūdī Millenary Commemoration Volume. 

Edição: AHMAD, S. Maqbul e RAHMAN, A. Deccan: The Indian Society for the History of Science and The 

Institute of Islamic Studies, Aligarh Muslim University, 1960, p. 52. 
96 PELLAT, “Al-Masᶜūdī”, p. 788. 
97 RADTKE, op. cit., p. 14. 
98 IBN ḪALDŪN, ᶜAbd Arraḥmān Ibn Muḥammad. Almuqqadima. 2 vols. Fixação: ᶜAbdallāh Muḥammad 

Addarwīš. Damasco: Dār Yaᶜrab, 2004, vol. I, p. 121. Sobre o papel de Masᶜūdī como fonte em Ibn Ḫaldūn, ver 

FISCHEL, op. cit., p. 51.; idem, “Ibn Khaldūn’s Use of Historical Sources”, in Studia Islamica, nº 14, 1961. pp. 

109-119; BISSIO, Beatriz. O mundo falava árabe: a civilização árabe-islâmica clássica através da obra de Ibn 

Khaldun e Ibn Battuta. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. pp. 167-8. 
99 FISCHEL, op. cit., p. 54. 
100 FISCHEL, ibid., p. 57. 
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Os principais usos que Ibn Ḫaldūn fez da obra de Masᶜūdī são pertinentes a questões de 

história não-islâmica, incluindo temas como as religiões dos povos não-islâmicos, histórias 

grega, romana, persa e judaica, bem como observações sobre suas realidades culturais, 

geográficas, etnológicas, climáticas, entre outras 101 . “Masᶜūdī pode ser certamente 

reconhecido como instrumental em sua influência – de grandes proporções – sobre os 

conceitos básicos de Ibn Ḫaldūn a respeito do processo histórico.”102 

Contudo, quando ele é mencionado, há referências somente ao Murūj e ao Tanbīh, 

evidenciando que as demais obras de Masᶜūdī já teriam se perdido logo após sua morte, 

permanecendo desconhecidas para todas as gerações seguintes de historiadores e estudiosos 

em geral. Em relação ao seu lugar na tradição bibliográfica islâmica, observamos também em 

Ibn Ḫaldūn um entendimento duplo típico sobre Masᶜūdī – isto é, tanto como historiador, 

quanto como geógrafo. Um método constantemente aplicado pelo autor magrebino é 

comparar as afirmações a respeito de um mesmo tema em diferentes fontes. Ao tratar de 

temas históricos, o nome de Masᶜūdī costuma ser pareado, principalmente, com os de Wāqidī, 

Ṭabarī, Abū Bakr Aḥmad Albayhaqī (m. 458 H./1066 d.C.), Abū Alfidā’ Ismāᶜīl Ibn ᶜAlī (m. 

732 H./1331 d.C.), Abū Alqāsim ᶜAbd Arraḥmān Assuhaylī (m. 581 H./1185 d.C.), entre 

outros; já nas comparações de cunho geográfico, ele aparece com frequência junto a Abū 

ᶜUbayd ᶜAbdullāh Albakrī (m. 487 H./1094 d.C.), Abū ᶜAbdillāh Muḥammad Al’idrīsī (m. 

559 H./1165 d.C.), Abū Alqāsim Muḥammad Ibn Ḥawqal (m. 367 H./978 d.C.) e Ibn 

Ḫurdāḏbeh103. Uma das influências que Masᶜūdī parece ter exercido sobre Ibn Ḫaldūn é 

justamente quanto ao tratamento das fontes e autoridades, as quais este cita frequentemente – 

costume que aquele já demonstrava104. 

Apesar das indicações de que Masᶜūdī teria ocupado um lugar especial na concepção 

historiográfica de Ibn Ḫaldūn, o discípulo não hesitou em criticar o mestre ao invés de imitá-

lo cegamente – princípio que, por sua vez, pode ser igualmente atribuído a tal influência. Os 

comentários deste sobre aquele também incluem os pontos que Ibn Ḫaldūn considerava 

problemáticos, fosse pelo conteúdo das informações ou pela abordagem metodológica 105. 

Dois tipos de exemplo disso são: 

 

                                                             
101 FISCHEL, ibid., pp. 57-8. 
102 FISCHEL, ibid., p. 59. 
103 Idem. 
104 FISCHEL, ibid., p. 52. 
105 FISCHEL, ibid., p. 55. 
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1. Os questionamentos sobre a apresentação de Masᶜūdī da teoria da influência do clima 

na natureza emocional dos nativos de Zanj, a qual Ibn Ḫaldūn considera inconclusiva e sem 

provas; 

2. A crítica à incorporação de fábulas e estórias populares a uma obra de história, tais e 

quais a dos monstros marinhos que atrapalhavam a construção de Alexandria106, a da estátua 

do estorninho em Roma 107  e a da cidade de cobre no deserto de Sijilmāsa 108  – todas 

consideradas por Ibn Ḫaldūn “absurdas” ou “impossíveis” (min al’aḫbār almustaḥīla). 

 

 “Heródoto dos árabes” 

 

Alguns estudiosos que se debruçaram sobre os trabalhos de Masᶜūdī tentaram descrever 

as percepções que tiveram com comparações com personalidades da tradição histórico-

geográfica greco-romana 109 . Ernest Renan tentou expressar seu apreço pelo Murūj 

comparando Masᶜūdī ao viajante grego do século 2 d.C. Pausânias (m. 180 d.C.). George 

Sarton atribuiu-lhe o epíteto “o Plínio muçulmano” 110 , em referência ao historiador e 

naturalista romano do século 1 d.C. Plínio, o Velho (m. 79 d.C.). Mas o epíteto mais 

consagrado nas menções a Masᶜūdī foi “o Heródoto dos árabes”, cuja ocorrência mais antiga 

remonta ao historiador e diplomata sueco Abraham Constantin Mouradgea D’Ohsson111 . 

Desde então, tal apelido foi reproduzido por orientalistas como Alfred Von Kremer, Theodor 

Nöldeke e Reynold Nicholson112. 

Antes de mais nada, é necessário fazer a seguinte ressalva sobre esse procedimento: 

embora tais comparações sejam motivadas por tentativas legítimas de elucidar a contribuição 

de Masᶜūdī – sobretudo, ao leitorado ocidental –, elas incorrem incidentalmente em um 

julgamento cujo subproduto inevitável é uma espécie de domesticação. Em outras palavras, a 

premissa da atribuição desses epítetos é que uma tradição (i.e., “ocidental”) pode ser eleita 

como parâmetro de excelência, e que as demais só podem ser apreciadas à medida que 

                                                             
106 IBN ḪALDŪN. Ta’rīḫ Ibn Ḫaldūn. Edição: Abū Ṣuhayb Alkaramī. Riade: Bayt Al’afkār Addawlīya, 2004, 

p. 23. Referência a Murūj II.830. 
107 Ibid., pp. 23-4. Referência a Murūj II.1422. 
108 Ibid., p. 24. Referência a Murūj II.1423. 
109 SHBOUL, op. cit., p. xviii. 
110 SARTON, op. cit., pp. 620, 638. 
111 D’OHSSON, M. C., Des Peuples du Caucase. Paris: Chez Firmin Didot Père et Fils, 1828, p. v. 
112 NICHOLSON, Reynold A., A literary history of the arabs. Nova York: Charles Scribner’s Sons, 1907, p. 353 

(n. 3). 
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encontram correspondências dentro desse modelo. Trata-se de uma visão fechada do processo 

de evolução do conhecimento, pois pressupõe uma sequência-padrão de etapas, pelas quais 

toda tradição deve passar a fim de gerar “conhecimento válido”, e uma relação finita de 

funções a serem desempenhados nestes estágios. 

Dito isso, não devemos partir do princípio de que tais comparações devem ser 

expurgadas e rechaçadas por completo de qualquer reflexão, uma vez que elas podem indicar 

características de fato semelhantes em figuras de diferentes épocas, culturas e tradições, ainda 

que por força de influências totalmente distintas. Assim, podemos entender melhor a 

comparação entre Masᶜūdī e Heródoto de Halicarnasso (m. 425 a.C.). 

A interpretação imediata desse paralelo se dá pela via do pioneirismo na prática 

historiográfica. O filósofo e orador romano Cícero (m. 43 a.C.) cunhou o epíteto de Heródoto, 

“o pai da história grega”113 – o qual, embora não seja uma correspondência exata, encontra 

um eco curioso na referência de Ibn Ḫaldūn a Masᶜūdī como “o imã dos historiadores” (imām 

lilmu’arrīn) 114 . Além disso, ambos tiveram suas concepções de método profundamente 

influenciadas por seus contemporâneos naturalistas como, por exemplo, Hipócrates de Cós no 

caso do grego115, e astrônomos, médicos e filósofos como os Banū Mūsà, Ḥunayn Ibn Isḥāq e 

Alfārābī, respectivamente, no caso do árabe. 

A principal semelhança entre Masᶜūdī e Heródoto é o fato de que, embora nenhum dos 

dois tenha desenvolvido um discurso explícito sobre método, ambos introduziram a produção 

de conhecimento com base em procedimentos sensoriais aos seus respectivos contextos 

historiográficos. 

Além disso, constatamos concepções análogas do modo de apreensão da ópsis/ᶜiyān. 

Em suas intervenções, o narrador das Histórias constantemente se refere à forma pela qual 

obteve informação, tomando o ᶜiyān como referência. Por exemplo, em sua descrição de um 

templo dos caldeus, diz que “na época de Ciro, havia neste templo a estátua de um homem de 

doze cúbitos de altura, feita de ouro maciço. Eu mesmo não vi tal estátua, mas relato o que os 

caldeus contam a seu respeito”116. Nos casos em que os relatos contêm informações que 

                                                             
113 CICERO. “On the laws” em The Treatises of M. T. Cicero. Tradução e edição: C. D. Yonge. Londres: Henry 

G. Bohn, York Street, Covent Garden, 1853, p. 400. 
114 IBN ḪALDŪN. Almuqqadima, vol. I, p. 121. 
115 THOMAS, Rosalind, “The intellectual milieu of Herodotus” em The Cambridge Companion to Herodotus. 

Nova York: Cambridge University Press, 2006, p. 64; CAIRUS, Henrique F. e RIBEIRO JR., Wilson A. Textos 

hipocráticos: o doente, o médico e a doença. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005, p. 93. 
116 HERÓDOTO, I: 183. 
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podem ser averiguadas, a avaliação do que foi ouvido se dá com a observação direta117 como 

parâmetro de verossimilhança. Um exemplo é sua menção às opiniões dos jônios acerca do 

Delta do Nilo118. A autópsia se mantém por essa passagem como sua maior ferramenta de 

verificação119, juntamente ao que os sacerdotes lhe haviam dito. Embora ele nunca diga que 

sabe com certeza, mas sim o que acredita ou pensa com base em suas observações pessoais, 

suas afirmações ganham tração o suficiente, e ele finalmente refuta as teorias apresentadas. 

Como síntese, é um bom exemplar da metodologia de Heródoto 120 . A afirmação mais 

explícita do discernimento entre as apreensões visual e oral surge como transição entre a 

abordagem racional e a recepção das informações que devem ser postas à prova: 

 

Até este ponto, foram minha observação pessoal (ópsis), meu juízo (gnómé) e minha reflexão (historié) 

que disseram essas coisas. Passarei agora a falar das histórias dos egípcios conforme as ouvi (akoé), 

complementando minha narrativa com particularidades que eu mesmo observei.121 

 

Aparentemente, a relação entre os três primeiros termos não é direta. A reflexão 

histórica é um processo separado da observação direta e do juízo. Assim, observação visual 

(ópsis) e julgamento (gnómé) nunca são fins em si mesmos, mas sim meios de reforço e 

complementação de uma atividade de pesquisa e reflexão (historié)122. A disponibilidade ou 

indisponibilidade do testemunho visual (ópsis), por sua vez, é a maior evidência possível; 

relevante, sobretudo, nos casos em que o conteúdo dos relatos vai além da experiência visual 

da audiência, e como forma de analisar histórias coletadas oralmente (akoé)123. A síntese 

dessa relação é uma epistemologia da “visão superior à audição” como modo de apreensão do 

conhecimento124, focada na experiência acumulada do observador. Embora seja perceptível ao 

longo das Histórias de Heródoto, esse princípio nunca é diretamente apresentado como uma 

premissa metodológica125. 

                                                             
117 Ver HERÓDOTO, II:12. 
118 HERÓDOTO, II:15-16. 
119  HUNTER, Virginia, Past and process in Herodotus and Thucydides. Nova Jersey: Princeton University 

Press, 1982, p. 84. 
120 Idem. 
121 HERÓDOTO, II.99. 
122 LURAGHI, Nino, “Meta-historié: method and genre in the Histories”, in The Cambridge Companion to 

Herodotus, Nova York: Cambridge University Press, 2006, p. 78. 
123 Idem. 
124 HARTOG, François. O espelho de Heródoto: ensaio sobre a representação do outro. Tradução: Jacyntho 

Lins Brandão. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2ª ed., 2014, p. 291. 
125 TOUATI, op. cit., p. 147. 
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“A perspectiva aberta por Heródoto encontra sua consolidação em Tucídides”, o qual 

“enfatiza ainda mais a importância da autópsia na pesquisa historiográfica.” 126  De fato, 

Tucídides (m. 400 a.C.) também apresenta traços que nos permitem compará-lo a Masᶜūdī. 

Ambos parecem julgar conveniente traçar uma diferença nítida de credibilidade entre quem 

pesquisa ativamente e quem se contenta com receber informação passivamente, sem desgaste 

ou engajamento crítico, até mesmo a respeito de sua própria região127. Além disso, torna-se 

uma condenação à forma como as pessoas aceitam tradições sem colocá-las à prova128. O 

resultado de tais afirmações é semelhante: ambas enaltecem seus respectivos emissores 

através de um procedimento de diferenciação entre eles enquanto investigadores, e a 

audiência suscetível à mera aceitação. 

No fim da arqueologia da História da guerra do Peloponeso, Tucídides se refere à 

importância de suas próprias observações como seu principal pilar metodológico129. Para ele, 

a história antiga não é passível de investigação, logo, tudo que um historiador pode fazer é 

investigar o presente a partir daquilo que ele ou seus informantes viram. Dessa proposta, o 

problema que se coloca é voltado às fontes, uma vez que pessoas diferentes tendem a exagerar 

suas versões de um mesmo fato ou a favorecer determinado lado de uma disputa de acordo 

com suas afiliações130. Assim, a autópsia se posiciona relativamente tanto à transmissão oral 

como à observação (ópsis) alheia. Masᶜūdī, por sua vez, lança mão do princípio da autoridade 

associado à qualidade de viajante, tanto para com os relatos dos outros, como através de 

referências a suas próprias viagens específicas, mencionadas em primeira pessoa. Certos 

aspectos da vida de viajante, como a constante exposição ao perigo, por exemplo, são 

utilizados para conferir credibilidade. 

                                                             
126 TOUATI, ibid., p. 148. 
127 TUCÍDIDES, I:20.1-3. 
128  ROOD, Tim. “Objectivity and authority: Thucydides’ historical method”, in Brill’s Companion to 

Thucydides. Leiden/Boston: E. J. Brill, 2006, p. 234. 
129 TUCÍDIDES, I:22.2. 
130 TUCÍDIDES, I:22.3. 
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CAPÍTULO 4 – GEOGRAFIA 

 

 Geografia árabe clássica 

 

Para tratarmos do estado do conhecimento geográfico no mundo árabe durante os 

séculos 3-4 H./9-10 d.C., a fim de descrever como Masᶜūdī se encaixa nesse contexto, 

devemos partir da seguinte premissa: 

 

A maioria dos geógrafos árabes não tentou escrever tratados formais de geografia. De fato, naqueles dias 

não havia tal concepção de geografia que temos em tempos modernos. Até o século [13 H./] 19 d.C., a 

geografia era considerada uma mera descrição da Terra ou uma descrição de todos os fenômenos 

terrestres. A sistematização e correlação de fatos, o estudo das paisagens física e cultural, suas revoluções 

e inter-relações, foram colocados em bases mais detalhadas e científicas durante os últimos duzentos 

anos.1 

 

Em outras palavras: para abordar adequadamente a noção de “geografia” no contexto 

intelectual do Império Abássida, é preciso ter em mente as limitações epistemológicas e 

materiais do momento. A geografia árabe clássica se beneficiou de observações originais, e os 

experimentos eram, via de regra, submetidos a considerações teóricas2. 

Por outro lado, ao mesmo tempo em que a geografia começava a fazer parte do 

horizonte epistemológico árabe, as descrições de terras distantes, de costumes de povos não-

islâmicos e de fenômenos naturais passaram a integrar também as obras de adab. O caráter 

exótico de tais relatos foi logo reconhecido por seu alto potencial de entreter o leitorado. 

“Nesse domínio, o verdadeiro sucessor e imitador de Jāḥiẓ é um contemporâneo de Yaᶜqūbī 

chamado Ibn Alfaqīh, cujo Kitāb Albuldān (Livro dos Países) é puro adab.”3 Logo, devemos 

considerar ainda uma segunda premissa: 

 

Sabemos que os primeiros trabalhos de geografia foram motivados por preocupações administrativas, 

políticas e fiscais que nada têm a ver com literatura; no entanto, Jāḥiẓ, ainda assim, estendeu o adab a 

                                                             
1  SHAFI, Mohammad. “Al-Masᶜūdī as a geographer” em Al-Mas’ūdī Millenary Commemoration Volume. 

Edição: AHMAD, S. Maqbul e RAHMAN, A. Deccan: The Indian Society for the History of Science and The 

Institute of Islamic Studies, Aligarh Muslim University, 1960, p. 72. 
2 ROSENTHAL, Franz. The Technique and Approach of Muslim Scholarship. Roma: Pontificium Institutum 

Biblicum, 1947, p. 65. 
3 PELLAT, Charles. “La prose arabe à Baġdād” em Arabica, vol. 9, fasc. 3, out./1962, p. 414. 
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essa disciplina e escreveu um Livro dos Países que agora está perdido, mas cujos poucos fragmentos 

preservados tratam de diferentes cidades, tradições, histórias mais ou menos lendárias, bem como 

anotações que poderiam ser facilmente incluídas em um estudo da geografia humana.4 

 

Assim, podemos adentrar adequadamente a discussão sobre o que veio a se chamar de 

geografia árabe clássica. 

Na tradição literária em língua árabe, o período entre os séculos 3-5 H./9-11 d.C. é 

considerado “o período clássico da geografia” 5. Nesse período, surgiram praticamente todos 

os grandes pensadores árabes do conhecimento geográfico – à exceção do cartógrafo Idrīsī. 

Exemplos notáveis são as obras de Abū ᶜAlī Aḥmad Ibn Rusteh (m. circa 300 H./913 d.C.), 

Yaᶜqūbī e Masᶜūdī, em um primeiro momento, e posteriormente as de Abū Zayd Aḥmad Ibn 

Sahl Albalḫī (m. 322 H./934 d.C.), Ibn Ḥawqal e Šams Addīn Abū ᶜAbdillāh Muḥammad 

Almaqdisī/Almuqaddasī (m. 380 H./990 d.C.). O início do período clássico pode ser marcado 

no reinado do sétimo califa abássida, Alma’mūn (califado de 198-218 H./813-833 d.C.), mais 

especificamente por causa de seu patronato para a elaboração de obras astronômicas e 

geográficas originalmente árabes, como as tabelas astronômicas intituladas Azzīj Almumtaḥan 

(Tabelas Verificadas) e o mappa mundi conhecido como Aṣṣūra Alma’mūnīya, o qual 

Masᶜūdī considerou superior aos mapas de Marino e de Ptolomeu6. Na primeira metade do 

século 4 H./10 d.C., “uma das qualidades próprias da civilização muçulmana é a importância 

atribuída aos diferentes tipos de estudos geográficos e a riqueza de sua literatura geográfica”7, 

a qual, por sua vez, contém “em seu desenvolvimento criativo, aspectos de um movimento 

autônomo em si.”8 De fato, esse período “foi clássico na história da ciência geográfica árabe”, 

e, ainda que ela estivesse se desenvolvendo de maneira independente da tradição, encontrava-

se sob a influência greco-romana9. 

As obras de literatura geográfica dos séculos 3-5 H./9-11 d.C. podem ser divididas em 

duas categorias: as da Escola Iraquiana e as da Escola Balḫīana. Dentre os principais 

                                                             
4 PELLAT, idem. 
5 TAESCHNER, Franz. “Djuġrāfiyā” em The Encyclopaedia Of Islam: A New Edition. 13 vols. Edição: LEWIS, 

B.; PELLAT, Charles; SCHACHT, J. Leiden: E. J. Brill, 1960 – 2004, v. II, p. 578. 
6 Tanbīh, p. 33. 
7 SARTON, George. Introduction to the history of science. 3 vols. Huntington/Nova York: Robert E. Krieger 

Publishing Company, 1927 (reimpressão de 1975), vol. I, p. 621. 
8  KRACHKOVSKII, Ignatii Iulianovich. Ta’rīḫ Al’adab Aljuġrāfī Alᶜarabī. Tradução: Ṣalāḥ Addīn ᶜUṯmān 

Hāšim. 2 vols. Moscou/Leningrado: Comitê de Composição, Tradução e Prosa, 1957, p. 177. 
9 MURZAEV, E. M. “The significance of Al-Masᶜūdī for the works of russian and soviet geographers” em Al-

Mas’ūdī Millenary Commemoration Volume. Edição: AHMAD, S. Maqbul e RAHMAN, A. Deccan: The Indian 

Society for the History of Science and The Institute of Islamic Studies, Aligarh Muslim University, 1960, p. 14. 
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representantes da Escola Iraquiana, podemos citar Ibn Ḫurdāḏbeh, Yaᶜqūbī, Abū Alfaraj 

Qudāma Ibn Jaᶜfar (m. 337 H./948 d.C.), Ibn Rusteh, Abū ᶜAbdillāh Aḥmad Aljayhānī (m. ?), 

Ibn Alfaqīh e Masᶜūdī. Franz Taeschner sintetiza as principais características dessa escola da 

seguinte maneira: 

 

Trabalhos que lidaram com o mundo como um todo, mas trataram do Império Abássida (Mamlakat 

Al’islām) em maiores detalhes. Eles tentaram fornecer toda a informação secular que não tinha espaço na 

literatura islâmica geral, e por isso esta categoria é conhecida como “a literatura geográfica secular da 

época”. Os escritores descreveram a topografia e o sistema viário do Império Abássida, e cobriram 

geografia matemática, astronômica, física, humana e econômica. (...) Como o Iraque era o centro de 

aprendizado mais importante do período e muitos geógrafos eram de lá, podemos convenientemente 

aplicar-lhes o termo Escola Iraquiana. Entretanto, dentro dessa escola, diferenciam-se dois grupos: 

aqueles que apresentaram seu material seguindo as quatro direções (i.e., norte, sul, leste e oeste), os quais 

tendem a considerar Bagdá como o centro do mundo, e aqueles que arranjaram seu conteúdo de acordo 

com as diferentes regiões (iqlīm)10 tratando, em grande parte, Meca como o centro.11 

 

Quanto à Escola Balḫīana, Taeschner descreve seus principais traços: “Seguiram [o 

modelo de] Balḫī. Restringiram seus relatos ao mundo do Islã, descreveram cada província 

como uma região (iqlīm) separada, e raramente trataram de terras não-islâmicas, exceto pelas 

regiões fronteiriças.”12 Quanto aos geógrafos pertencentes a essa escola, podemos considerar 

Abū Alqāsim Ibrāhīm Al’iṣṭaḫrī (m. 346 H./957 d.C.), Ibn Ḥawqal e Maqdisī, os quais 

“conferiram uma coloração islâmica positiva à geografia árabe. (...) Eles enfatizaram 

conceitos geográficos correspondentes aos encontrados no Alcorão, ou baseados nas tradições 

e ditos dos Companheiros do Profeta (...).”13 

O termo juġrāfiyā é a transliteração direta do grego γεωγραφία (geografia) – “descrição 

da Terra”. Foi introduzido à literatura árabe através dos títulos das obras de Marino de Tiro e 

Cláudio Ptolomeu traduzidos como Ṣūrat Al’arḍ, uma equivalência praticamente exata ao 

significado original, e que destaca seu caráter pictórico, em relação ao escrito stricto sensu ou 

científico. Nesse sentido, a quarta epístola da Irmandade da Pureza, escrita em torno de 370 

H./980 d.C., contém a ocorrência mais antiga, seguida da explicação “descrição da Terra e das 

                                                             
10 iqlīm (pl. aqālīm): “região”. Do grego κλῐν́ω (klima), “inclinação”. 
11 TAESCHNER, op. cit., p. 579. 
12 TAESCHNER, idem. 
13 TAESCHNER, ibid., p. 581. 
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regiões”14, o que reforça a dimensão imagética do conhecimento geográfico 15 . Enquanto 

prática literária em língua árabe, o conteúdo geográfico foi distribuído entre disciplinas 

diversas – por exemplo, a história e a astronomia – e referido sob diferentes nomes, como 

Kitāb Albuldān (Livro dos Países), Ṣūrat Al’arḍ (Descrição da Terra), Almasālik wa 

Almamālik (Rotas e Reinos), ᶜIlm Aṭṭuruq (Conhecimento dos Caminhos), etc. No caso de 

Masᶜūdī, o termo encontra sua ocorrência mais antiga em geral na literatura árabe, mas é 

interpretado como qaṭᶜ al’arḍ16, traduzível literalmente como “o corte da Terra”; a forma 

verbal de seu primeiro componente (qaṭaᶜa) é constantemente utilizada pelo autor como 

sinônimo de “percorrer” ou “cruzar” espaços, sugerindo uma tradução mais aproximada como 

“investigação”, “inspeção” ou até mesmo “pesquisa sobre a Terra”. A escolha deste termo 

parece indicar que Masᶜūdī concebia o conhecimento geográfico como associado à geometria, 

uma das quatro ciências do qadrivium de Aristóteles, antecipando assim uma tendência que 

ainda viria a se desenvolver entre os estudiosos latinos do período medieval17. 

A nova escola de geografia árabe que apareceu em meados do século 4 H./10 d.C. em 

Bagdá reconheceu a validade do princípio de descrição científica, bem como da correlação e 

da coordenação dos fatores físicos e humanos18. Isso é perceptível na obra de Masᶜūdī. Seu 

estudo geográfico consiste principalmente na comparação entre as diferentes partes do mundo 

conhecido da época, e suas ideias parecem antecipar noções modernas da geografia física e 

humana. 

Em Masᶜūdī, notamos uma mescla dos traços dos dois grupos da Escola Iraquiana, além 

de uma nítida influência persa. Seu sistema geográfico é apresentado segundo a divisão 

regional persa em kišwar ao invés dos iqlīm gregos, um traço que o aproxima mais de Ibn 

Ḫurdāḏbeh do que dos demais. Ainda assim, antes de iniciar seu capítulo sobre as sete 

regiões, Masᶜūdī menciona a divisão por pontos cardeais e a atribui aos Persas e Nabateus, 

dando os termos correspondentes às direções em persa: Ḫurāsān (leste), Ḫurbarān (oeste), 

Bāḫtar (norte) e Nīmrūz (sul)19. Masᶜūdī também afirma que o círculo central do sistema – 

                                                             
14 IḪWĀN AṢṢAFĀ’. “Fī Aljuġrāfiyā” em Rasā’il Iḫwān Aṣṣafā’ wa Ḫillān Alwafā. 4 vols. Qum/Terã: Markaz 

Annašr/Maktab Alᶜilām Al’islāmī, 1985, v. I, pp. 158-82. 
15 TAESCHNER, op. cit., p. 575. 
16 Tanbīh, p. 33. 
17 WRIGHT, John Kirtland. Geographical Lore of the Time of the Crusades. Research Series, nº 15. Nova York: 

American Geographical Society, 1925, p. 128. 
18 ALI, S. M. “Some geographical ideas of Al-Masᶜūdī” em Al-Mas’ūdī Millenary Commemoration Volume. 

Edição: AHMAD, S. Maqbul e RAHMAN, A. Deccan: The Indian Society for the History of Science and The 

Institute of Islamic Studies, Aligarh Muslim University, 1960, p. 84. 
19 Tanbīh, p. 31. 
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Arḍ Bābil, que inclui o Iraque e as províncias persas de Ḫurāsān, Ahwāz e Jibāl – é a melhor 

região do mundo20, destacando que foi a região em que ele nasceu e cresceu. 

 

 Masᶜūdī e a geografia humana 

 

Para entender a contribuição de Masᶜūdī, é preciso considerar o estado do conhecimento 

geográfico de seu tempo21. Como receptores da tradição greco-romana, os árabes de sua época 

se engajaram principalmente nas dimensões física, regional, matemática e cartográfica da 

geografia. Nesse contexto, a primeira característica da obra de Masᶜūdī que se destaca é seu 

enfoque na geografia humana, até então, sem precedentes. “Masᶜūdī iniciou uma tendência 

científica no estudo da geografia, inserindo-lhe um espírito de pesquisa; não seria um exagero 

dizer que ele foi o precursor da geografia humana moderna.” 22  Entretanto, a abordagem 

adequada da sua atividade geográfica deve partir de cinco premissas23: 

 

1. Em sua época, a circulação do conhecimento geográfico se dava de maneira 

incompleta, através de informações fragmentadas e limitadas; 

2. Tal e qual seus antecessores e contemporâneos islâmicos, ele nunca escreveu um 

tratado geográfico formal; 

3. Ainda que ele fosse um autor bem informado em ciências islâmicas e literatura antiga 

e contemporânea, sua especialidade não era a geografia, e seus estudos cobriam uma vasta 

extensão de temas históricos, geográficos, filosóficos, astronômicos e naturais; 

4. Masᶜūdī foi um grande viajante. Ele demonstra ter abordado criteriosamente os 

documentos aos quais teve acesso e os informantes com quem teve contato. Contudo, em 

muitas das passagens em que afirma depender de relatos que ouviu, ele tende ao exagero e, às 

vezes, ao absurdo. Por outro lado, quando ele não afirma depender das opiniões ou das 

histórias das pessoas, mas sim das suas reflexões e observações, suas falas são 

consideravelmente mais precisas; 

5. Quase todos os geógrafos árabes – incluindo Masᶜūdī, ainda que não no mesmo grau 

que os demais – tentaram embasar teorias geográficas em fenômenos referidos no Alcorão, o 

que explica muitas de suas afirmações incoerentes e impossíveis. Apesar de sua disposição 

                                                             
20 Tanbīh, p. 34. 
21 SHAFI, op. cit., p. 72. 
22 SHAFI, ibid., p. 76. 
23 ALI, op. cit., p. 85. 
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racional, Masᶜūdī raramente demonstra não acreditar nas tradições geográficas e lendas 

cosmológicas islâmicas, tampouco aponta seu caráter ficcional. Isso se deve a um status 

praticamente religioso dessas tradições, o qual tornaria sua rejeição total difícil, pois ela 

poderia instigar hostilidade em seus leitores24. 

 

As contribuições de Masᶜūdī devem ser avaliadas com esse plano de fundo. Tal estágio 

de circulação do conhecimento geográfico pode explicar a desordem, a falta de simetria e de 

seleção em sua apresentação, bem como seu costume digressivo 25 . Mesmo que suas 

observações, correlações e interpretações geográficas contenham grande validade e correção, 

chegando até a antecipar pensamentos mais modernos, sua exposição ainda é indissociável da 

influência do adab. Masᶜūdī foi um autor de “interesses extremamente diversos” e uma 

“fecundidade excepcional”26. Encontramos nas obras de Masᶜūdī a referência mais antiga a 

um moinho de vento 27 , bem como indícios de uma “filosofia da natureza” 28 . Um bom 

exemplo do uso que Masᶜūdī faz dos estudos dos cientistas naturais de sua época 29  é a 

correção que mencionamos das medidas da Barreira de Ya’jūj e Ma’jūj 30  com base no 

astrônomo Farġānī, cuja contestação se embasa no mappa mundi da Ṣūrat Al’arḍ de Abū 

ᶜAbdillāh Muḥammad Ibn Mūsà Alḫuwārizmī (m. 232 H./847 d.C.)31. 

Masᶜūdī não concebia a geografia como uma ciência nos moldes de hoje32; ao invés, sua 

geografia era ptolomaica “na teoria e na prática”33. A fama de praticamente todos os demais 

autores de obras geográficas do período foi ofuscada por Masᶜūdī, “um dos maiores viajantes 

e um dos maiores geógrafos de todos os tempos.”34 Sua “curiosidade era universal e sua 

principal obra é, na verdade, uma enciclopédia organizada em ordem geográfica.” 35  Da 

mesma forma, a incorporação dos temas da Ṣūrat Al’arḍ no Murūj e no Tanbīh é um produto 

                                                             
24  AHMAD, S. Maqbul. “Al-Mas’udi´s Contributions to Medieval Arab Geography: Some Sources of his 

Knowledge” em Islamic Culture: An English Quarterly, Vol. 28, jan./1954, p. 282. 
25 SHAFI, op. cit., pp. 72-3. 
26 MURZAEV, op. cit., p. 14. 
27 Murūj I.510. 
28 SARTON, op. cit., p. 638. 
29 KHALIDI, Tarif. Islamic historiography: the histories of Masᶜūdī. Albany: State University of New York 

Press, 1975, p. 48. 
30 Ya’jūj wa Ma’jūj: Gogue e Magogue, ou Gog e Magog, nas tradições judaica e cristã. Figuras escatológicas no 

Alcorão (18:94,97). Povos bestiais associados à destruição da terra e ao dia do juízo final. 
31 AHMAD, op. cit., jan./1954, p. 281. 
32 AHMAD, S. Maqbul. “Al-Mas’udi´s Contributions to Medieval Arab Geography” em Islamic Culture: An 

English Quarterly, Vol. 27, jan./1953, p. 64 
33 AHMAD, ibid., p. 66. 
34 SARTON, op. cit., p. 622. 
35 Idem. 
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do período em que eles foram escritos, quando os prosadores em geral – inclusive os de áreas 

técnicas – estavam sob a copa epistêmica do adab. Isto é, dada sua inserção numa crescente 

cultura de letramento, esses temas passaram a integrar a realidade literária da sociedade 

abássida36. No século 4 H./10 d.C., a escrita ligada à geografia foi adequada aos modelos 

literários, e os assuntos originalmente documentais foram vinculados ao modo de exposição 

do adab37. Ele conferiu novas características ao tratamento do conteúdo geográfico, as quais 

explicam sua modesta importância até então por diferentes motivos 38 . Ao tomarmos o 

exemplo de Ibn Alfaqīh, dados geográficos são apresentados dissociados da história, 

classificados com o objetivo de priorizar a expressão elegante. Já no caso de Masᶜūdī, a 

geografia e a história são indissociáveis e se apresentam, com a eloquência do adab, em 

disposição cronológica. 

As principais qualidades pelas quais Masᶜūdī se destaca entre os demais geógrafos 

árabes do período clássico são observáveis em diferentes níveis da composição de suas 

obras39. Primeiro, o motivo mais frequentemente apontado para seu prestígio na literatura 

geográfica são suas extensas viagens, tanto dentro dos territórios da Morada do Islã (dār 

al’islām) como pelos territórios conhecidos como Morada da Guerra (dār alḥarb). O 

procedimento experiencial da viagem serve como um princípio organizador da geografia de 

Masᶜūdī40. As partes geográficas de seus livros sobreviventes são as maiores evidências de 

seus itinerários, uma vez que o relato mais completo de suas viagens, Kitāb Alqaḍāyā wa 

Attajārib41, não chegou aos nossos dias atuais. 

Quanto à relação entre a natureza de cada região geográfica e as características de seus 

habitantes, Masᶜūdī apresenta o entendimento determinista de que a aparência física e os 

atributos mentais e culturais das pessoas podem ser explicados a partir das condições 

climáticas e meteorológicas de suas respectivas terras de origem42. Uma causa central da 

dedicação de Masᶜūdī às reflexões sobre geografia é entender a influência do mundo e do 

universo sobre os minerais, as plantas, os animais, a vida humana e seus caracteres, hábitos e 

                                                             
36 MIQUEL, André. Le géographie humaine du monde musulman jusqu’au milieu du 11º siècle. Paris: Éditions 

de l’EHESS, 2001, p. 212. 
37 KRACHKOVSKII, op. cit., p. 177. 
38 MIQUEL, André. Le géographie humaine du monde musulman jusqu’au milieu du 11º siècle. Paris: Éditions 

de l’EHESS, 2001, p. 211. 
39 TAESCHNER, op. cit., p. 580. 
40 TOUATI, Houari. Islam & Travel in The Middle Ages. Tradução: Lydia G. Cochrane. Chicago/Londres: 

University of Chicago Press, 2010, p. 118. 
41 Murūj I.369. 
42 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 72. 
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costumes, tais quais suas composições físicas, como suas estaturas, cores de pele e até mesmo 

idiomas – porém, ele não desenvolve uma exposição coesa sobre o assunto em suas obras 

remanescentes43. 

As ideias geográficas de Masᶜūdī podem ser divididas em três grupos44: 

 

1. Sobre a Terra como parte do universo; 

2. Sobre a Terra enquanto unidade – forma, tamanho e organização; 

3. Descrições detalhadas das partes que a compõem com base nos sistemas de divisão 

político-regional (“climas” gregos e kišwar persa). 

 

Outro traço único da obra de Masᶜūdī é sua perspectiva histórico-geográfica. Tanto no 

Murūj como no Tanbīh, o conteúdo geográfico serve como introdução ao conteúdo histórico, 

propondo uma correlação entre tempo e espaço em que o ambiente físico influencia a 

possibilidade dos eventos humanos. Além disso, essa percepção o motivou a analisar as 

influências que os fatores geográficos e ambientais exercem sobre as características físicas e 

comportamentais dos humanos, animais e plantas. 

Sobre a dimensão metodológica de seu trabalho geográfico, Masᶜūdī se diferencia de 

seus contemporâneos pela variedade de fontes incorporadas em suas descrições45. Entre os 

livros que ele cita, encontram-se obras gregas de Ptolomeu, Marino e Aristóteles, e livros 

escritos em árabe como os de Ibn Ḫurdāḏbeh, Jāḥiẓ, Alkindī e seu discípulo Aḥmad Ibn 

Muḥammad Ibn Alṭayyib Assaraḫsī (m. 286 H./899 d.C.). Conceitos gregos são proeminentes 

na obra geográfica de Masᶜūdī e em suas ideias sobre cosmologia, meteorologia e geografia 

física. Contudo, eles são frequentemente abordados através de lentes muçulmanas e 

racionais 46 . Um exemplo disso é sua contestação da teoria da eternidade do universo 

(alqidam) com base no procedimento de argumentação “tipicamente mutazilita”47, conforme 

aplicado à defesa da natureza finita do universo. Outro exemplo ocorre quando, após 

mencionar a teoria aristotélica sobre os efeitos do movimento e da interação dos elementos na 

Terra, ele conclui que isso prova a sabedoria de Deus. Masᶜūdī afirma ter tratado em suas 

                                                             
43 AHMAD, op. cit., jan./1954, p. 286. 
44 ALI, op. cit., p. 85. 
45 Conforme mencionadas no capítulo 3: escritas, orais e experienciais. 
46 AHMAD, op. cit., jan./1954, pp. 275-7 
47 AHMAD, ibid., p. 280. 
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obras “a juventude e a velhice da Terra, sua vida e sua morte” 48 , demonstrando um 

entendimento geológico análogo à vida humana49. 

Na categoria de testemunhos orais, ou apreensão pela audição (samaᶜ), ele cita 

personalidades ligadas ao conhecimento, como Abū Zayd Assīrāfī, além de marinheiros e 

mercadores, cujos relatos são frequentemente tomados como base de crítica das informações 

dos escritores e filósofos: 

 

Disse Almasᶜūdī: erram aqueles que alegam que o mar Cáspio se liga ao mar de Azov (Māyuṭis). Nunca 

vi, entre os mercadores que adentram a terra dos ḫazar, nem dentre os que navegam pelos mares de Azov 

e Negro (Bunṭus) para as terras dos rūs e dos búlgaros, ninguém que alegue que o mar Cáspio se liga a 

algum desses mares, ou a qualquer outro corpo d’água ou ramificação que não o rio dos ḫazar.50 

 

Masᶜūdī conheceu Sīrāfī pessoalmente. Eles se encontraram pelo menos duas vezes51. 

Em um desses encontros, eles devem ter conversado sobre o caso mencionado a seguir, pois 

ambos o incluíram em suas respectivas obras. Esta passagem ilustra bem o tipo de reflexão, 

com base em conhecimento geográfico, que eles teriam elaborado: 

 

Tábuas de barco feitas de teca, perfuradas e costuradas com fibra de coqueiro, chegaram ao Mar 

Mediterrâneo na região da ilha de Creta – [elas vieram] de barcos naufragados, carregadas pelas ondas 

das águas dos mares. Isso [i.e., os naufrágios] só pode ter se dado no Mar da Abissínia, porque todos os 

barcos do Mar dos Árabes e do Mediterrâneo têm pregos e os do Mar da Abissínia não são montados com 

pregos de ferro, pois a água do mar dissolve o ferro, os pregos se afinam e se enfraquecem. [Por isso], ao 

invés de pregos, o povo de lá as costura com fibra revestida de gordura e argamassa de cal. Isso evidencia 

– e Deus sabe mais – que os mares se conectam, e que o mar que se segue pela China e a terra de Sīlà 

[península coreana?] faz a volta até a terra dos Turcos, e alcança os mares do Maġrib por alguns canais do 

Uqīānus circundante.52 

 

“Observações geográficas podem auxiliar na reflexão sobre o desconhecido a partir do 

conhecido.”53 A conclusão de que o Mar da Abissínia (costa africana do Oceano Índico) deve 

estar conectado ao Mediterrâneo está correta, ainda que seja atingida pelo procedimento 

                                                             
48 Tanbīh, p. 70. 
49 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 46. 
50 Murūj I.295. 
51 TAESCHNER, op. cit., p. 583. 
52 Murūj I.405. 
53 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 41. 
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incorreto. Masᶜūdī erra ao descrever o percurso das tábuas, pois o suposto canal entre o Mar 

Circundante e o Mediterrâneo não existe. Ao invés, essa conexão se dá ao sul da África com o 

Oceano Atlântico. Ainda assim, trata-se de um procedimento de dedução inédito na literatura 

geográfica do período. 

Contudo, Masᶜūdī chega a conclusões válidas combinando esse procedimento com sua 

própria experiência. Assim, por exemplo, ele foi o primeiro geógrafo a contrariar a noção 

antiga de que os mares Negro e Cáspio eram conectados em um único mar – três séculos antes 

do primeiro europeu que apresentou a mesma conclusão54, o diplomata e missionário italiano 

Giovanni da Pian del Carpine (m. 650 H./1252 d.C.). Masᶜūdī apresenta duas evidências: seu 

conhecimento experiencial por já ter navegado no Mar Cáspio, e um relato sobre uma 

expedição dos rūs descrevendo a rota desde o Mar Negro, demonstrando que há rios e canais 

que permitem a circulação entre um e outro55, logo, eles não são um corpo único d’água. 

Dessa forma, Masᶜūdī demonstra não seguir Ptolomeu cegamente, defendendo seu 

entendimento com base em suas próprias observações56.  

Masᶜūdī considerava o testemunho pessoal superior à reflexão racional e à especulação. 

Suas próprias viagens, por sua vez, constituem a categoria de fontes experienciais, e 

fundamentam contestações e confirmações de teorias e relatos de outros pensadores. Um 

exemplo contundente disso é a comprovação da teoria de Alkindī e Saraḫsī sobre a causa do 

fluxo e do refluxo das marés, com base em seu relato autóptico: 

 

Disse Almasᶜūdī: esta é a opinião de Yaᶜqūb Ibn Isḥāq Alkindī e Aḥmad Ibn Aṭṭayb Assaraḫsī sobre a 

qual falamos: que o mar se move com os ventos. Isso é como o que vi na região de Kanbāya da terra da 

Índia, uma cidade famosa pelas barulhentas sandálias kanbā’īya, que são feitas lá e nas cidades vizinhas 

como Sandān e Sūfāra. Cheguei no ano 303 [H./915 d.C.], quando um brâmane chamado Bānyā reinava 

em nome de Ballaharà, o soberano de Mānkīr. Esse Bānyā era muito interessado em discussões com 

muçulmanos e com adeptos de outras religiões que fossem a sua terra. Esta cidade é situada em um 

estuário – que é um golfo – mais largo que o Nilo, o Tigre ou o Eufrates. Seus bancos são repletos de 

cidades, vilarejos, campos cultivados, jardins, palmeiras, coqueiros, pavões, papagaios e outros tipos de 

pássaros da Índia. São dois dias [de viagem] ou menos entre esses jardins e águas, a cidade de Kanbāya e 

o mar onde fica o golfo. A maré é tão marcada que a areia do leito aparece, e apenas um pouco d’água 

permanece no meio do golfo. Vi um cão deitado naquela areia que a água deixara seca como um deserto. 

Então, o fluxo veio do fim do estuário como cavalos de corrida; o cão, sentindo aquilo, começou a correr 

                                                             
54 SHAFI, op. cit., p. 74. 
55 Murūj I.457-62. 
56 AHMAD, op. cit., jan./1953, p. 69. 
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como podia, com medo da água e procurando um lugar onde ela não o molharia, mas ela o alcançou 

rapidamente e o afogou.57 

 

 Fontes geográficas 

 

O contato de Masᶜūdī com as obras geográficas gregas se deu tanto através das 

traduções ao árabe, como dos comentários de seus contemporâneos e antecessores de língua 

árabe 58 . Masᶜūdī cita com frequência a Geografia de Ptolomeu. Essa obra foi traduzida 

diversas vezes durante o período Abássida, mas a mais consagrada foi a adaptação de 

Ḫuwārizmī, que a corrigiu e lhe acrescentou informações obtidas pelos árabes da época59. Ibn 

Ḫurdāḏbeh também afirma ter consultado e traduzido os trabalhos de Ptolomeu 

(provavelmente, a partir do original grego ou de um intermediário siríaco). Outras obras 

gregas das quais Masᶜūdī extrai conteúdo geográfico são a Geografia de Marino de Tiro, o 

Timeu de Platão, e a Meteorologia, o De Caelo e a Metafísica de Aristóteles. 

O pensador grego mais influente nas concepções geográficas de Masᶜūdī é Aristóteles, a 

quem ele frequentemente se refere como “o autor da lógica” (ṣāḥib almanṭiq). As principais 

obras aristotélicas de conhecimento geográfico citadas nominalmente são a Meteorologia 

(Al’āṯār Alᶜalawīya) – da qual ele conhecia mais de uma edição e o comentário de Alexandre 

de Afrodísias60 –, o De Caelo (Assamā’ wa Alᶜālam)61, a Metafísica (Mā baᶜd Aṭṭabīᶜa), e os 

comentários de Temístio traduzidos por Isḥāq Ibn Ḥunayn 62 , além da carta enviada a 

Alexandre, o Grande, quando este estava na Índia 63 . Masᶜūdī também afirma que os 

comentários de Abū Bišr Mattà Ibn Yūnis (m. 328 H./939 d.C.) sobre Aristóteles são os mais 

estimados de sua época64. Alguns dos conceitos aristotélicos mais específicos mencionados 

são o éter, o tamanho e a forma da porção habitada da Terra, a interligação de todos os mares 

em um único corpo d’água, a transformação da terra firme em mar e vice-versa e a interação 

entre o frio e o calor65. 

                                                             
57 Murūj I.268-9. 
58 TAESCHNER, op. cit., pp. 578-9. 
59 TAESCHNER, ibid., pp. 577-8. 
60 Tanbīh, p. 69. 
61 Tanbīh, pp. 13, 69, 120. 
62 Tanbīh, p. 163. 
63 Trata-se de um texto atribuído a Aristóteles, mas que não é de sua autoria. Teve alta circulação no Islã durante 

a Idade Média. Nessa carta, Aristóteles renega toda a sua filosofia dizendo que encontrou a verdade na Torá.  
64 Tanbīh, p. 122. 
65 AHMAD, op. cit., jan./1954, p. 277. 
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Entre as influências indiretas das concepções geográficas de Masᶜūdī estão, por 

exemplo, as obras de geografia médica disponíveis em árabe até então, como as de 

Hipócrates, Galeno e Ḥunayn Ibn Isḥāq (m. 260 H./873 d.C.)66. De fato, historiadores e 

pensadores gregos já concebiam alguma relação entre os fatores climáticos, os eventos 

históricos e os seres vivos. Nesse sentido, a influência de Hipócrates de Cós é perceptível em 

Masᶜūdī, tanto por essas noções sobre os efeitos da natureza nas pessoas, como por suas 

citações diretamente atribuídas ao médico grego67: 

 

Disse Hipócrates: tudo neste mundo se divide inevitavelmente em sete: sete astros, sete regiões, sete dias, 

sete idades do humano: primeiro o aleitamento (ṭifl), depois a infância (ṣabī) até os quatorze anos, depois 

a adolescência (ġulām) até os vinte e um anos, depois a juventude (šābb) – quando para de crescer – até 

os trinta e cinco anos, depois a meia-idade (kahl) até os quarenta e nove anos, depois a velhice (šayḫ) e 

depois a senilidade (haram) até o fim da vida. As mudanças de todos esses estágios, tanto nos animais 

racionais como nos irracionais, devem-se ao clima (alhawā’). E o sábio Hipócrates disse que são as 

variações do clima que mudam os estados das pessoas ora para a cólera, ora para a calma, para a aflição, 

para o prazer e outros; se o clima é estável, os estados das pessoas e suas maneiras são estáveis. Disse: a 

potência da alma depende dos humores do corpo, os quais dependem da ação do clima; se ora faz frio, ora 

faz calor, a plantação cresce totalmente ou não, [rende] pouco ou muito, ora quente, ora fria, e assim 

mudam suas formas e humores. Se o clima se estabiliza e se equilibra, a plantação sai equilibrada, tal e 

qual as formas e os humores.68 

 

Apesar dos conceitos geográficos gregos terem sido os mais difundidos na sociedade 

árabe-muçulmana da época, outras fontes de alta relevância foram as indianas e as persas69 – 

por sua vez, também influenciadas em alguma medida pela geografia grega. Nesse sentido, o 

próprio Masᶜūdī acreditava no contrário: para ele, o Almagesto era baseado no tratado 

astronômico indiano Siddhanta70. 

No que diz respeito à assimilação das ideias indianas sobre os conhecimentos 

astronômico, matemático e geográfico, as obras que chegaram à língua árabe remontam 

predominantemente ao período Gupta (320 – 550 d.C.). A introdução da astronomia e da 

geografia indiana ao árabe se deu por meio do tratado Sūrya-siddhānta, do século 4/5 d.C. e 

de autoria desconhecida, traduzido durante o reino do segundo califa abássida, Almanṣūr 
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67 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 73. 
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(califado de 137-58H. – 754-75 d.C.). Ele se tornou a base para a composição de importantes 

trabalhos da área, como o Kitāb Azzīj de Abū Isḥāq Ibrāhīm Ibn Ḥabīb Alfazārī (m. 160 

H./777 d.C.), o Assind Hind Aṣṣaġīr de Ḫuwārizmī, o Assind Hind de Aḥmad Ibn ᶜAbdillāh 

Almarwazī (m. 260 H./874 d.C.), e mais. Da mesma forma, outra obra sânscrita influente na 

época foi o Āryabhaṭīya, escrita pelo astrônomo e matemático indiano Āryabhaṭa de 

Kusumapura (m. 550 d.C.). 

Na segunda metade do século 3 H./9 d.C., as noções geográficas e astronômicas gregas, 

embora ainda relevantes, cederam cada vez mais espaço à difusão dos modelos persas, de 

modo que, na virada para o século 4 H./10 d.C., eles passaram a exercer maior força de 

influência sobre a geografia descritiva e a cartografia árabes71. Masᶜūdī atribui a Ḥabaš Ibn 

ᶜAbdillāh Almarwazī um tratado intitulado Zīj Aššāh72 composto em estilo persa; cita um 

trabalho chamado Kāh-nāma, o qual faz parte de uma obra maior intitulada Ā’īn-nāma (Livro 

dos Costumes); e menciona ter consultado, na província de Iṣṭaḫr em 302 H./915 d.C., um 

grande livro sobre as ciências dos persas, suas histórias, monumentos e outras informações 

não encontradas nos Ḫudā’ī-nāma, Ā’īn-nāma e Kāh-nāma. 

Um traço de influência persa é a maior afinidade de Masᶜūdī com o sistema dos sete 

kišwar73. Masᶜūdī prefere os kišwar em sua descrição das regiões em si74, referindo-se ao 

sistema como “o mais famoso” (al’ašhar)75; entretanto, sua descrição dos mares e rios adota a 

divisão grega como base76. Os sistemas se diferenciam da seguinte maneira: enquanto os sete 

“climas” gregos (iqlīm) se dispõem como faixas horizontais no mapa, os kišwar são círculos 

concêntricos cujo centro é localizado na região de Bābil – terra natal de Masᶜūdī e onde se 

encontra Bagdá. A adoção desse conceito é perceptível na expressão awsaṭ al’aqālīm (“a 

região central”) na referência de Masᶜūdī ao seu nascimento 77 , bem como por sua 

apresentação das relações entre as regiões, os planetas e os signos do zodíaco: 

 

Estas regiões se dividem entre os sete astros conforme eles se seguem e sucedem no universo. A primeira 

região está sob Saturno, que se chama Kaywān em persa, e os signos de Capricórnio e Aquário. A 

segunda região está sob Júpiter, que se chama ‘Ūrmazd em persa, e os signos de Sagitário e Peixes. A 

terceira região está sob Marte, que se chama Bahrām em persa, e os signos de Áries e Escorpião. A quarta 

                                                             
71 TAESCHNER, op. cit., p. 577. 
72 Tanbīh, p. 222. 
73 AHMAD, op. cit., jan./1953, p. 67. 
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76 Tanbīh, pp. 50-77. 
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região está sob o Sol, que se chama Ḫuršād em persa (entre seus nomes, há também ‘Āqtāb), e o signo de 

Leão. A quinta região está sob Vênus, que se chama Anāhīd em persa, e os signos de Touro e Libra. A 

sexta região está sob Mercúrio, que se chama Tīr em persa, e os signos de Gêmeos e Virgem. A sétima 

região está sob a Lua, que se chama Māh em persa, e o signo de Câncer. O nome persa para “região” é 

kišwar e para “universo” é isbihr – isso é em persa antigo; em persa atual [diz-se] ḥāydān.”78 

 

Passando às fontes originalmente árabes, duas importantes fontes geográficas de 

Masᶜūdī são o filósofo Alkindī e seu discípulo Saraḫsī. Eles são frequentemente citados juntos 

a respeito de temas geográficos 79 , mas Masᶜūdī parece ter conhecido também as obras 

filosóficas de Alkindī, além de um tratado de alquimia80, bem como um trabalho de Saraḫsī 

baseado na lógica aristotélica 81 . São atribuídas a Alkindī duas obras geográficas: Rasm 

Almaᶜmūr min Al’arḍ (Delineamento da [Área] Construída da Terra) e Risāla fī Albiḥār wa 

Almadd wa Aljazr (Epístola sobre os Mares, o Fluxo e o Refluxo [das Marés]). Já a Saraḫsī, 

são atribuídas outras duas obras: Almasālik wa Almamālik (Rotas e Reinos, possivelmente 

inspirado no original de Ibn Ḫurdāḏbeh) e Risāla fī Albiḥār wa Almiyāh wa Aljibāl (Epístola 

sobre os Mares, as Águas e as Montanhas). Infelizmente, as quatro estão hoje perdidas, de 

modo que sua existência se atesta somente por meio de referências secundárias como essas. 

Seu conteúdo parece ter sido predominantemente ptolomaico. Masᶜūdī cita os dois autores 

para apresentar informações físicas, matemáticas e oceanográficas82. Tal e qual a influência 

de Jāḥiẓ, podemos tomar sua preferência pelos trabalhos de Alkindī e Saraḫsī como mais um 

indício de sua atração pelo método mutazilita83. 

Os autores de obras geográficas originais em língua árabe mais citados por Masᶜūdī são 

Ibn Ḫurdāḏbeh e Qudāma Ibn Jaᶜfar. Nesse sentido, há um consenso sobre o pioneirismo de 

Ibn Ḫurdāḏbeh na geografia islâmica, com seu Kitāb Almasālik wa Almamālik (Rotas e 

Reinos), livro que inspirou diversas obras homônimas de vários autores ainda no século 3 H./9 

d.C., inaugurando uma espécie de modelo-base para a escrita do conhecimento geográfico84. 

Conforme sugerido pelo título, trata-se de um guia de rotas e reinos, principalmente focado 

em localizações, distâncias e vias de acesso. O livro foi escrito por Ibn Ḫurdāḏbeh durante o 
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exercício da função de diretor regional da agência de correios e inteligência (ṣāḥib albarīd wa 

alḫabar) na província de Jibāl, e então em Bagdá e Samara, depois de promovido a diretor-

geral da agência. Na abertura do livro, ele afirma tê-lo escrito para atender a vontade do 

califa, para quem ele também já traduzira a obra de Ptolomeu. Sua profissão possibilitou que 

ele compusesse um manual para instruir os funcionários a se deslocarem melhor pelo califado. 

O Almasālik wa Almamālik de Ibn Ḫurdāḏbeh é a maior influência da composição geográfica 

do Murūj e do Tanbīh, e é mencionado como a obra mais famosa do gênero na época; 

Masᶜūdī faz grandes elogios a esse livro, mas também o critica por sua utilidade limitada. 

Almasālik wa Almamālik é considerado uma importante fonte da topografia histórica do 

califado, além de conter versões resumidas de narrativas de viagens a terras distantes85. 

No caso de Qudāma, igualmente um diretor da agência, o conhecimento dos caminhos 

(ᶜilm aṭṭuruq) é bem visto pela utilidade às atividades do escritório administrativo (dīwān) e 

pelas informações que podem servir ao califa em suas viagens ou na orientação de suas 

tropas. 

Outras obras geográficas árabes que Masᶜūdī cita e comenta com frequência são: 

Almasālik wa Almamālik (Rotas e Reinos) de Jayhānī, que é descrito como interessante por 

apresentar informações inéditas, mas não sobreviveu até nossos dias atuais; Kitāb Alḫarāj 

(Livro dos Impostos), de Qudāma Ibn Jaᶜfar; Kitāb Al’amṣār wa ᶜAjā’ib Albuldān (Livro das 

Grandes Cidades e Maravilhas dos Países), de Jāḥiẓ, que é tanto elogiado como criticado; 

Annawāḥī wa Al’āfāq wa Al’aḫbār ᶜan Albuldān (Os Limites, os Horizontes e os Relatos 

sobre os Países), de Muḥammad Ibn Abī ᶜAūn Alkātib (m. 322 H./934 d.C.). Essas obras são 

elogiadas porque os respectivos autores se dedicaram a apresentar informações que outros não 

tinham apresentado antes. Contudo, praticamente todas são criticadas por conterem 

informações supérfluas, sem embasamento em evidências práticas ou nas experiências dos 

próprios autores86. 

Uma parte considerável das concepções geográficas de Masᶜūdī é embasada na 

literatura astronômica da época. Algumas de suas principais fontes são: Kitāb Alfuṣūl 

Aṯṯalāṯīn (Livro dos Trinta Capítulos), de Farġānī; Azzīj Alkabīr (As Grandes Tábulas 

Astronômicas), de Abū ᶜAbdillāh Muḥammad Ibn Jābir Albattānī (m. 317 H./929 d.C.); a 

versão tabular da Geografia de Ptolomeu, feita por Ḫuwārizmī; e Almudḫil Alkabīr ilà ᶜIlm 

Annujūm (A Grande Introdução à Ciência das Estrelas), de Abū Maᶜšar Jaᶜfar Ibn 
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Muḥammad Albalḫī (m. 271 H./886 d.C.)87. “A natureza empírica dessas fontes foi o motivo 

de ele tê-las utilizado tanto, uma vez que a prática e a observação sempre lhe foram de grande 

apelo.”88 

A geografia dos séculos 3-5 H./9-11 d.C. foi animada por um espírito semelhante ao das 

ciências da natureza, concentrado na experimentação e na revisão de teorias antigas89. Essa 

semelhança é aparente, por exemplo, no Iḥṣā’ Alᶜulūm de Alfārābī, em que elementos da 

geografia são considerados uma parte da astronomia científica 90 . Masᶜūdī reconheceu a 

validade dessa tendência para a produção de conhecimento e aplicou os dados obtidos pelos 

geógrafos e astrônomos aos seus trabalhos, inclusive como um recurso para corrigir 

informações aceitas até então. 

Masᶜūdī demonstra para com essa bibliografia geográfica o mesmo rigor crítico 

embasado nas suas concepções de pesquisa e modos de apreensão. A geografia é 

possivelmente o campo em que ele mais expressou sua proposta de entendimento da natureza 

e suas reflexões epistemológicas:  

 

Sabemos bem que, apesar das maravilhas, Masᶜūdī não tratava suas fontes literárias por suas qualidades, 

mas sim se propunha a criticá-las. (...) A organização insuficiente de suas próprias obras não se dá 

seguindo o método geral de composição predominante na geografia científica de então, mas sim 

apontando uma seção de informações geográficas obtida diretamente de viajantes e mercadores e, não 

raramente, dirige seus detalhes [à crítica] dos demais, direcionando a reflexão para a incompatibilidade 

entre a teoria presente nos livros e os testemunhos reais [por exemplo] em seus comentários à extensão do 

Oceano Índico.91 

 

As críticas geográficas de Masᶜūdī parecem ser mais frequentemente direcionadas aos 

autores que ele mais apreciava92 – no caso, Ibn Ḫurdāḏbeh e Jāhiẓ. Ele não abordava suas 

obras favoritas com a predisposição de simplesmente copiá-las ou propagar suas ideias, mas 

sim com uma exigência maior e um controle de qualidade mais rigoroso de seus conteúdos. 

Masᶜūdī demonstra grande admiração por Jāḥiẓ, seu estilo de escrita e ideias originais. É 

possível traçar os princípios de sua geografia humana a esse autor: 
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89 KHALIDI, op. cit., 1975, pp. 30-1. 
90 ALFĀRĀBĪ, Abū Naṣr Muḥammad Ibn Ṭarḫān. Iḥṣā’ Alᶜulūm. Beirute: Dār wa Maktabat Alhilāl, 1996, p. 60. 
91 KRACHKOVSKII, op. cit., p. 185. 
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O próprio Jāḥiẓ nem mesmo era geógrafo. O que ele trouxe à geografia foi a possível formação em torno 

de um paradigma que, diferente da geografia matemática e astronômica, contém em si a atividade de uma 

geografia humana. (...) Jāḥiẓ propôs um rompimento com a geografia “científica” de várias maneiras. 1. 

Ele sugeriu que a viagem fosse inserida dentro de uma antropologia da observação que fez da experiência 

ocular uma ferramenta essencial para a produção de conhecimento válido, um tema que encontramos em 

ambos o Kitāb Attarbīᶜ wa Attadwīr e o Kitāb Alḥaywān; 2. Ele traçou um plano para interpretar a relação 

entre humano, sociedade e o contexto ecológico; e 3. Ele propôs tópicas literárias para o novo ramo 

geográfico em construção.93 

 

Em um dos excertos preservados do Kitāb Al’amṣār wa ᶜAjā’ib Albuldān, Jāḥiẓ oferece 

um exemplo discursivo desse paradigma de apresentação do conhecimento obtido via 

observação direta: 

 

Vi Ḥīra, a [cidade] branca, e o que Deus tornou branco lá. Nela, vi a única casa que deve ser mencionada: 

a de ᶜAūn, o Cristão Devoto. Vi o solo entre ela e o centro de Kūfa e notei uma terra de cor acinzentada 

escura, com muito cascalho, e áspera ao toque. Ḥīra é uma terra fria no inverno e, no verão, [os 

habitantes] tiram as cortinas de suas casas por medo de que os ventos quentes as incendeiem.94 

 

Contudo, os elogios de Masᶜūdī são frequentemente alternados com críticas, porque 

Jāḥiẓ teria incluído em sua obra informações geográficas e zoológicas que ele mesmo não 

testemunhou nem confirmou. Tais falhas são tratadas por Masᶜūdī como formas de afetação, 

diletantismo e frivolidade, práticas contrárias a qualquer bom escritor 95 . Além disso, a 

expressão de sentimentos ᶜuṯmānitas96 e anti-ᶜalidas97 é outro traço de Jāḥiẓ criticado por 

Masᶜūdī98. A obra geográfica de Jāḥiẓ, Kitāb Al’amṣār wa ᶜAjā’ib Albuldān, é uma obra 

paradoxal; ao mesmo tempo em que parece advogar pela preferência da observação direta e 

conhecimento experiencial, foi escrito por um autor que viajou muito pouco. Essa contradição 

foi apontada pelos adeptos da geografia humana do século 4 H./10 d.C., os quais, ao mesmo 
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tempo, reconheceram os méritos que a tornaram tão influente para a área 99 . Dentre tais 

críticos, Masᶜūdī é o mais evidente. Sua principal crítica a essa obra se deve às ideias que o 

autor meramente perpetuou sem uma abordagem empírica. O exemplo mais contundente disso 

é quanto à teoria de que a nascente dos rios Indo e Nilo seria a mesma: 

 

ᶜAmrū Ibn Baḥr Aljāḥiẓ alega que o Indo, o rio de Sind, nasce do Nilo do Egito, e apresenta como 

evidência a presença de crocodilos. Não sei de onde lhe veio essa prova, mencionada em seu livro 

intitulado Kitāb Al’amṣār wa ᶜAjā’ib Albuldān. É um ótimo trabalho; porém, uma vez que seu autor não 

estendeu suas jornadas navegando os mares, nem viajou pelas rotas e grandes cidades, mas sim era um 

lenhador noturno, transmitindo o conteúdo dos livros dos livreiros, ele não sabia que o rio Indo de Sind 

tem a nascente conhecida nos planaltos do país de Sind, nas terras de Qanūj, no reino de Barūza, e nas 

terras de Qašmīr, Qand Hār e Ṭāfī, até chegar às terras de Mūltān.100 

 

A premissa dessa contestação é a superioridade do modo de apreensão visual (ᶜiyān), 

propiciado pelas viagens, para a produção de conhecimento geográfico101 – em oposição à 

transmissão das ideias dos antigos ou a reflexão analógica. Ao passo que Jāḥiẓ parece ter 

incluído esse tipo de teoria em suas obras pelo valor literário, Masᶜūdī dá preferência ao rigor 

metodológico necessário para se propagarem tais afirmações102. 

O Almasālik wa Almamālik de Ibn Ḫurdāḏbeh, por sua vez, é citado como o melhor 

trabalho do gênero, e certamente foi uma obra de importância fundamental para a escrita 

geográfica de Masᶜūdī103. Mas ele também é criticado por sua utilidade limitada e por refletir 

outras falhas de seu autor 104 . Tais comentários sugerem que a concepção geográfica de 

Masᶜūdī abrangia um objeto de estudo muito mais vasto que o de seu antecessor: 

 

ᶜUbaydullāh Ibn Ḫurdāḏbeh, em seu livro intitulado Almasālik wa Almamālik, menciona que o caminho 

de tal lugar a tal lugar mede tanto, mas não informa sobre os reis e reinos. Saber essas distâncias e rotas 

só é útil ao trabalho dos mensageiros (fuyūj) e dos carregadores de correspondências (ḥummāl alḫarā’iṭ) e 

de livros. Ele também menciona que os impostos nas províncias do Iraque são tanto e tanto em dinheiro, 
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sem dizer que eles abaixam, sobem, diminuem e aumentam de acordo com os momentos e a prática dos 

tempos.105 

 

 Mercadores, marinheiros e viajantes 

 

Os relatos de viagem representam uma categoria importante de fontes do conhecimento 

geográfico como um todo, e isso se confirma na literatura árabe medieval. Nesse período, as 

viagens e as explorações advêm de diversos motivos, como a peregrinação às cidades 

sagradas, a atividade dos missionários nas fronteiras, as delegações de emissários e 

diplomatas, as expedições oficiais e o comércio dos mercadores e marinheiros106. Os viajantes 

foram os maiores responsáveis pela exploração de novas terras além das fronteiras do Islã107. 

Por vezes, Masᶜūdī cita nomes de navegantes que ele conheceu, além de se referir a sua 

própria experiência de navegação: 

 

Os navegantes de Sīrāf cruzam aquele mar [de Zanj]. Eu mesmo já o naveguei [embarcando] pela cidade 

de Ṣuḥār, capital da terra do Omã, com um grupo de marinheiros de Sīrāf, chefes de barcos como 

Muḥammad Ibn Azzaydabūd e Jawhar Ibn Aḥmad, conhecido como Ibn Sīrah, que morreu naquele mar 

com sua tripulação. A última vez em que o naveguei da ilha de Qanblū para o Omã foi no ano 304 

[H./916 d.C.], no barco de Aḥmad e ᶜAbd Aṣṣamad, irmãos de ᶜAbd Arraḥīm Ibn Jaᶜfar Assīrāfī, de 

Mīkān, uma localidade de Sīrāf. Estes dois afundaram ali com seus barcos e tudo que havia neles. Foi 

minha última viagem por ali, quando Aḥmad Ibn Hilāl Ibn Uḫt Alqītāl era emir. Já naveguei muitos 

mares, como o da China, o Mediterrâneo, o Cáspio, o Vermelho e o do Iêmen, e neles passei por 

incontáveis perigos, mas nunca vi [águas] mais perigosas que as do mar de Zanj ao qual fizemos 

menção.108 

 

Masᶜūdī transmite gradativamente ao leitor a percepção da realidade sobre a qual ele 

está falando: a periculosidade do mar de Zanj, a fim de enaltecer a credibilidade da sua função 

de emissor do relato. Primeiramente, duas personagens mencionadas morreram ali, ambos 

marinheiros conhecidos do autor, enfatizando a verossimilhança do contexto. Em seguida, a 

afirmação direta de ter navegado muitos mares confere ao narrador a autoridade adequada no 

assunto em questão. Somente então a afirmação definitiva é feita. Essa, por sua vez, ilustra 
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bem uma ponte entre o discurso do viajante e a apreensão do conhecimento via observação 

direta; a veracidade da afirmação é fortalecida pelo fato de que o relator viajou muito. Essa 

passagem também evidencia a existência de uma cultura de viajantes, mercadores e 

marinheiros. 

Dada a grande extensão do Império Abássida no período, era inevitável que houvesse 

uma intensa circulação de relatos sobre terras distantes. Ao mesmo tempo, era igualmente 

inevitável que eles circulassem misturados às histórias de maravilhas. A maioria dos leitores 

lidava com as narrativas sobre estranhezas e lugares desconhecidos sem diferenciar umas das 

outras109 . Isso suscitou uma influência mútua que, por sua vez, deu origem a histórias 

extraordinárias apresentadas em forma de relato de viagem, e cuja dimensão factual se torna 

indiscernível da dimensão fantástica. Um exemplo desse tipo de narrativa é o relato de Sallām 

Attarjumān (o Intérprete) 110 , que recebeu do califa Alwāṯiq Billāh (califado de 227-232 

H./842-847 d.C.) a missão de investigar o estado de conservação da Barreira de Ḏū 

Alqarnayn, construída para conter as invasões de Ya’jūj e Ma’jūj. Outro exemplo é o de 

Sulaymān Attājir, ou o mercador Sulaymān, que parece ter sido uma figura verídica. Um 

relato de suas viagens à China e à Índia foi compilado por Abū Zayd Assīrāfī como parte de 

seu livro Aḫbār Aṣṣīn wa Alhind (Relatos da China e da Índia). Relatos como o de Sulaymān 

foram a principal causa do surgimento de um novo gênero de histórias maravilhosas 

protagonizadas por marinheiros, cujo maior exemplo viria a ser Simbá, ou Sindabād, o 

Marujo. Um exemplo desse tipo de literatura marítima no Murūj é o caso dos navegantes que 

se lançaram ao Oceano Atlântico e chegaram a algum lugar: 

 

Há [muita] gente que diz que esse mar [i.e., o Oceano Atlântico] é a fonte da água que corre nos [outros] 

mares. Abordamos os relatos incríveis a seu respeito em nosso livro Aḫbār Azzamān, bem como os relatos 

sobre quem se arriscou e se aventurou a navegá-lo, quem deles se safou e quem se danou, o que nele 

testemunharam e dele viram. Entre eles, [falamos sobre] um homem de Al’andalus chamado Ḫašḫāš, que 

era um jovem nativo de Córdoba. Reuniu um grupo de compatriotas e navegou com eles para o Mar 

Circundante em embarcações que haviam preparado. Sumiu por um tempo e então retornou com vastos 

espólios. Sua história é famosa entre os habitantes de Al’andalus.111 

 

                                                             
109 TAESCHNER, op. cit., p. 583. 
110  IBN ḪURDĀḎBEH. Almasālik wa Almamālik. Edição: DE GOEJE, M. J., Leiden: E. J. Brill, 1886, 

publicada pela Dār Ṣādir de Beirute, pp. 162-70. 
111 Murūj I.274. 
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Masᶜūdī se demonstra consciente e orgulhoso de suas próprias conquistas como 

viajante112. A partir das descrições que Masᶜūdī faz de seus outros trabalhos, o mais provável 

é que seu Kitāb Alqaḍāyā wa Attajārib fosse o registro de suas experiências de viagem113. 

Outro produto metodológico das viagens constantes de Masᶜūdī, e que exerceu uma forte 

influência em sua noção de geografia, é sua alta disposição aos intercâmbios culturais e à 

socialização. Seu constante contato com pessoas diferentes – um aspecto pelo qual ele sempre 

demonstra grande interesse –, bem como sua experiência de viajante, estimularam sua 

abertura à adoção de fontes não-convencionais. Em destaque, estão os marinheiros, 

mercadores e viajantes, dos quais Masᶜūdī depende para obter informações sobre as terras que 

não visitou, e sobre os rios e mares que não navegou114. Eles lhe forneceram informações 

históricas e geográficas até então intocadas por outros autores – sobretudo, a respeito das 

regiões que ele não visitou pessoalmente115. De fato, eles representam uma categoria profícua 

de informações da época, dada a grande abrangência da rede de caravanas terrestres e rotas 

navais, utilizadas para trocas comerciais dentro e fora do Império Abássida. Por outro lado, o 

caráter estranho e fascinante das histórias de navegantes e vendedores gerava uma disposição 

ambígua nos ouvintes, os quais, ao mesmo tempo, suspeitavam de sua veracidade e se 

envolviam em suas maravilhas; mesmo que elas contivessem relatos verídicos, eram 

consideradas indissociáveis da aura ficcional: 

 

A literatura marítima do período – cuja maior parte parece ter se perdido – se posicionou em 

contrariedade ao conhecimento teórico derivado dos Gregos e de outras fontes. Por isso, às vezes, havia 

contradições entre a teoria e a prática, e esse foi o problema fundamental com o qual os geógrafos e os 

viajantes árabes se depararam. Foi esse conflito entre teoria e prática que determinou o curso do 

desenvolvimento da geografia árabe no período seguinte. Quando os “práticos” cederam espaço aos 

teóricos, o declínio da geografia árabe foi garantido. É difícil explicar o motivo de as palavras do 

marinheiro, do viajante e do mercador não terem recebido o crédito devido, mas uma grande parcela da 

literatura marítima deve ter perecido por negligência ou animosidade.116 

 

                                                             
112 AHMAD, op. cit., jan./1953, p. 62. 
113 AHMAD, ibid., p. 62 (n. 13). 
114 AHMAD, S. Maqbul. “Travels of Abū’l-Ḥasan ᶜAlī B. Al-Ḥusayn Al-Masᶜūdī” em Islamic Culture: An 

English Quarterly, Vol. 28, jan./1954, pp. 522-3. 
115 KHALIDI, op. cit., 1975, pp. 3-4. 
116 TAESCHNER, op. cit., p. 583. 
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Durante o período clássico da literatura geográfica árabe, os viajantes representam uma 

classe de fontes em si117. Relatos como os de Aḥmad Ibn Faḍlān (m. circa 349 H./960 d.C.) e 

Abū Dulaf Misᶜar Ibn Almuhalhil (m. circa 390 H./1000 d.C.) enfocam a dimensão cultural e 

humana dos lugares que eles conheceram, e ilustram a apreensão do conhecimento 

experiencial. Por outro lado, a utilização de tais testemunhos em obras geográficas não se 

difundiu de imediato, pois a maioria dos leitores que tiveram contato com seu conteúdo 

estaria predisposta a rejeitá-las por causa do estranhamento. O caso de Ibn Faḍlān exemplifica 

bem essa tendência, pois seu relatório da missão à Bulgária do Volga (309-10 H./921-2 d.C.) 

demorou três séculos até ser incorporado como fonte a uma obra geográfica – no caso, o 

Muᶜjam Albuldān de Yāqūt Alḥamawī. 

Ainda que essas fontes não tivessem valor historiográfico ou geográfico direto para a 

maioria dos estudiosos, Masᶜūdī percebeu que elas podiam conter informações válidas, e que 

serviam ao propósito do adab, pois mantinham o leitor entretido ao mesmo tempo em que 

satisfaziam a exigência implícita de informar. Esse aspecto literário-informativo é evidente 

em sua obra. Também é um traço que ele admira em outros autores, como Jāḥiẓ, Ibn 

Ḫurdāḏbeh e seus contemporâneos e conhecidos Abū ᶜAbdillāh Ibrāhīm Nifṭawayh (m. 323 

H./935 d.C.) e Ṣūlī. Pela dimensão informativa desses relatos, ele os aceitou como 

verdadeiros e os comparou favoravelmente com as teorias dos estudiosos. O motivo disso é 

epistemológico: sua preferência pelos modos práticos e experienciais de apreensão do 

conhecimento conferiu a esses relatos maior credibilidade quando comparados a concepções 

antigas, tradições questionáveis e teorias formuladas por meios impróprios. 

Nesse sentido, o contato de Masᶜūdī com Abū Zayd Assīrāfī também é relevante, 

porque ambos demonstram a mesma receptividade para com os relatos de marinheiros e 

mercadores. Sīrāfī esteve em contato constante com eles durante a vida, e também apresenta 

os relatos deles acompanhados de suas próprias notas118. Os dois se encontraram pelo menos 

duas vezes: a primeira em Baṣra, em 303 H./915 d.C., às vésperas da partida de Masᶜūdī para 

a Índia, quando Sīrāfī relatou a história de um certo Ibn Habbār Ibn Al’aswad, que estivera na 

China e comparecera a uma audiência com o imperador chinês119; a segunda foi quando 

Masᶜūdī voltou da Índia. Sīrāfī menciona que suas anotações sobre os ascetas indianos são 

inquestionáveis porque ele as ouviu de uma pessoa de quem não duvidava – uma referência a 

Masᶜūdī, embora não nominal. 

                                                             
117 AHMAD, op. cit., jan./1953, p. 75. 
118 AHMAD, op. cit., jan./1954, p. 523. 
119 Murūj I.342-51. 



125 
 

Marcas da influência de Sīrāfī aparecem nos trechos em que Masᶜūdī fala sobre cinco 

dos sete mares que ele mesmo não havia navegado, sobre a quantidade de ilhas entre os mares 

de Lārawī e Harkand120, sobre os reinos indianos121 e sobre os costumes dos habitantes de 

Sarandīb (Sri Lanka) 122 . Tais informações remetem ao relato de Sulaymān Attājir e são 

reproduzidas praticamente ipsis litteris no Murūj. Baseado nisso, S. Maqbul Ahmad afirma123 

que “não há dúvida de que Masᶜūdī não foi ao Sri Lanka pessoalmente” e justifica com os 

seguintes três argumentos: 

 

1. Ele não acrescenta outras informações sobre o lugar além do que consta no relato de 

Sulaymān; 

2. Não há evidências de que ele teria ido à Índia novamente depois de suas menções 

explícitas a viagem entre 303-4 H./915-6 d.C. e, nessa ocasião, ele não parece ter tido tempo 

de ir ao Sri Lanka; 

3. Apesar de introduzir suas informações afirmando “Vi na terra de Sarandīb...”, sua 

descrição parece uma cópia do relato de Sulaymān. Além dessas, Masᶜūdī parece ter ouvido 

outras informações pessoalmente de Sīrāfī sobre as habilidades artesanais dos chineses124 e o 

almíscar do Tibete e da China125, uma vez que ele não teria conhecido esses lugares. 

 

Outra evidência significativa da influência mútua entre os dois autores é a menção de 

ambos ao caso das tábuas de barcos do Mar da Abissínia que apareceram no Mediterrâneo 

próxima à ilha de Creta126. 

O reconhecimento dos relatos dos viajantes também envolve, no caso de Masᶜūdī, os 

nativos de outras terras, culturas e origens, os quais venham às terras do Islã. Por exemplo: 

Masᶜūdī não se limita a reproduzir o que já fora dito previamente por outros autores sobre os 

eslavos (ṣaqāliba), incluindo em sua obra informações originais e autênticas provavelmente 

obtidas de viajantes e mercadores em Bagdá, nos portos do Mar Cáspio ou em outros centros 

de comércio, e até mesmo de escravos de origens eslavas, as quais eram numerosos nas terras 

                                                             
120 Murūj I.366. 
121 Murūj I.325-35. 
122 Murūj I.175. 
123 AHMAD, op. cit., jan./1954, pp. 523-4. 
124 Murūj I.353-4. 
125 Murūj I.391-4. 
126 Um trecho desse relato foi apresentado na seção “Masᶜūdī e a geografia humana”. 
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islâmicas127. A maior parte das informações que Masᶜūdī registra sobre os eslavos remete a 

cerca de meio século antes da escrita de seu livro, e destaca os povos eslavos ocidentais, como 

os veletos, nativos da região nordeste da atual Alemanha128. Isso sugere que seus principais 

informantes a respeito dos eslavos (ṣaqāliba) teriam sido desses grupos, o que também os 

motivou a exagerar a importância dos eventos que relataram a Masᶜūdī. Além desses, ele 

parece ter entrevistado informantes familiarizados com a nomenclatura geográfica árabe-persa 

a respeito da Europa Central – provavelmente, viajantes ou mercadores muçulmanos que 

visitaram a região. 

 

 Perspectiva histórico-geográfica 

 

A geografia não exerceu a mesma influência sobre a historiografia abássida que, por 

exemplo, a literatura biográfica129. Contudo, historiadores dessa época comumente coletavam 

informações geográficas, assim como autores de obras de geografia incluíam conteúdo 

historiográfico aos seus trabalhos sob uma espécie de influência contínua do espírito da 

Antiguidade Clássica. “A expansão do horizonte geográfico, resultante das conquistas, atraiu 

a atenção dos historiadores para a geografia.”130 Além disso, no caso de Masᶜūdī, observamos 

um exemplo em que uma temática própria da historiografia universal serve como porta de 

entrada para o conhecimento geográfico, associado à cosmologia e à astronomia: 

 

A literatura do “Início”, isto é, a descrição da criação do mundo, foi ainda mais significante para a futura 

combinação, tanto da geografia, como da cosmografia, com a história. Originalmente, as discussões sobre 

o Início eram baseadas somente na tradição, e não estavam preparadas para admitir informações 

científicas. Mas quando chegou a era do geógrafo-historiador, a história tradicional da criação do mundo 

forneceu-lhe uma via de entrada. Isso aconteceu entre o fim do século [3 H./] 9 d.C. e o começo do [4 H./] 

10 d.C.131 

 

                                                             
127 LEWICKI, Tadeusz. “Al-Masᶜūdī on the Slavs” em Al-Mas’ūdī Millenary Commemoration Volume. Edição: 

AHMAD, S. Maqbul e RAHMAN, A. Deccan: The Indian Society for the History of Science and The Institute 

of Islamic Studies, Aligarh Muslim University, 1960, p. 11. 
128 LEWICKI, ibid., p. 12. 
129 ROSENTHAL, Franz. A History of Muslim Historiography. 2 ed. Leiden: E. J. Brill, 1968, p. 106. 
130 ROSENTHAL, ibid., p. 107. 
131 ROSENTHAL, idem. 
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Masᶜūdī foi o primeiro a combinar, em grande estilo, história e geografia científica em 

sua obra132. Ao início de sua narrativa historiográfica, ele descreve a forma da Terra, suas 

cidades e construções, seus fenômenos naturais, seus oceanos, rios, lagos e ilhas, e as 

transformações pelas quais ela teria passado. “Masᶜūdī destaca explicitamente a importância 

de fatores geográficos para a história humana.”133 Ao expressar sua visão sobre as leis de uma 

nação, ele destaca quatro fatores como mais relevantes: as fontes de atividade econômica, a 

influência das nações vizinhas, o caráter inato dos habitantes e suas crenças religiosas134. 

Todas essas, exceto a última, são tidas como determinadas pelos fatores naturais, como 

posicionamento geográfico e condições climáticas. “Os trabalhos que combinam temas 

geográficos e históricos são uma novidade na cena intelectual do Islã do século [4 H./] 10 

d.C.” 135  Contudo, tal combinação é tradicional na cultura grega, notável nas obras de 

Heródoto, Éforo de Cime (m. 330 a.C.) e Políbio (m. 120 a.C.). Além disso, uma das 

características mais proeminentes dessa combinação é o modo de apreensão da autópsia – 

comparável ao ᶜiyān da literatura árabe: 

 

O surgimento de historiadores-geógrafos como Masᶜūdī em sua época não se deu por acaso. Leitores das 

palavras introdutórias de Yaᶜqūbī em seu Kitāb Albuldān lembrar-se-ão dos viajantes em busca do 

conhecimento, ίστορίη (historíē), como Hecateu [de Mileto (m. circa 480 a.C.)] e Heródoto, e da estreita 

conexão entre o início da historiografia grega, a geografia e o interesse por povos e regiões estrangeiras. 

Estudiosos muçulmanos dos séculos [3-4 H./] 9-10 d.C. naturalmente não conheciam essas circunstâncias 

históricas, mas foram motivados por uma situação intelectual paralela. A transmissão da ciência grega – 

e, nesse caso em particular, da geografia greco-romana – inspirou os muçulmanos com o mesmo desejo 

de verem por si mesmos e de expandir seu próprio horizonte político aprendendo sobre povos 

estrangeiros, o qual havia animado os estudiosos jônicos mais de treze séculos antes. No Islã do século [3 

H./] 9 d.C., em contraste com a Grécia antiga, já existia uma historiografia altamente desenvolvida, o que 

dificultou a possibilidade de que uma forma de historiografia inteiramente nova surgisse desse novo 

espírito. A geografia se acoplou às formas existentes de historiografia conforme descrito. (...) Em geral, 

história e geografia continuaram sendo consideradas ciências separadas, mesmo que um ou outro autor de 

compilações geográficas considerasse necessário adicionar-lhes materiais históricos ou divertidos, a fim 

de lhes atribuir um valor literário.136 

 

                                                             
132 ROSENTHAL, ibid., pp. 107-8. 
133 SHBOUL, op. cit., p. 79. 
134 Tanbīh, p. 84. 
135 TOUATI, op. cit., p. 125. 
136 ROSENTHAL, op. cit., 1968, pp. 109-10. 
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A combinação de história e geografia na obra de Masᶜūdī deve ser entendida a partir de 

fatores específicos que moldaram seus interesses intelectuais e sua perspectiva de abordagem 

do conhecimento. Acima de todos, estão sua intensa atividade de viajante e a influência do 

aprendizado helenístico em suas noções científicas. “As extensas viagens de Masᶜūdī, suas 

observações e pesquisas, (...) contribuíram para sua atenção à relevância de fatores como 

terreno, clima e posição geográfica, para a atividade humana.”137 Nesse sentido, podemos 

entender as diversas passagens em que Masᶜūdī estabelece as características geográficas de 

eventos históricos. Exemplos disso são: a localização de eventos bíblicos 138, as posições 

geográficas da Índia139 e do Cáucaso140, os locais de batalhas e rotas da história islâmica141, a 

distribuição de cristãos e seus monastérios em terras islâmicas142, entre outros. De fato, uma 

provável influência para a concepção histórico-geográfica de Masᶜūdī remonta a seus 

contemporâneos cristãos greco-siríacos143; alguns são inclusive citados nominalmente, como 

o patriarca de Alexandria, Saᶜīd (Eutychius) Ibn Albiṭrīq (m. 940 d.C.), que ele conheceu em 

pessoa, e o bispo de Manbij, Maḥbūb (Agapius) Ibn Qusṭanṭīn Almanbijī (escreveu por volta 

de 942 d.C.)144. A história universal de Manbijī contém um capítulo detalhado de geografia. 

A correlação entre fatores geográficos e eventos históricos é perceptível na obra de 

Masᶜūdī de duas formas complementares. Isto é, a partir das situações em que um 

conhecimento histórico é aplicado como verificação de hipóteses geográficas, e a partir das 

situações em que ele se refere a fatores geográficos para explicar eventos históricos145. Como 

exemplos da primeira correlação, temos o caso da descrição da rota de um ataque dos rūs 

como comprovação de que os mares Negro e Cáspio não são conectados, ou os detalhes das 

campanhas militares de Ḫālid Ibn Alwalīd (m. 21 H./642 d.C.) no sul do Iraque, que são 

apresentados para embasar a teoria do recuo do golfo de Baṣra 146 . Quanto à segunda 

possibilidade, Masᶜūdī atribui a grande diversidade linguística dos povos do Cáucaso, bem 

como sua alta fragmentação política, à topografia montanhosa da região 147 . Ele também 

                                                             
137 SHBOUL, op. cit., pp. 77-8. 
138 Murūj I.68, 78, 84, 89, entre outros. 
139 Murūj I.169. 
140 Murūj I.442. 
141 Murūj III.1538, sobre a batalha de Alqādisīya; Murūj III.1660, sobre a batalha de Ṣiffīn. 
142 Tanbīh, pp. 151, 153. 
143 ROSENTHAL, op. cit., 1968, p. 108. 
144 SHBOUL, op. cit., p. 231. 
145 SHBOUL, op. cit., p. 78. 
146 Murūj I.230-4. 
147 Murūj I.442, 446. 
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descreve o posicionamento estratégico de Constantinopla entre passagens marítimas estreitas 

como uma das principais causas da habilidade defensiva dos bizantinos148. 

Embora a abordagem histórico-geográfica de Masᶜūdī não tenha sobrepujado a 

influência do método tradicionalista de Ṭabarī sobre os grandes historiadores que vieram em 

seguida – como Abū ᶜAlī Aḥmad Ibn Muḥammad Miskawayh (m. 421 H./1030 d.C.) ou ᶜIzz 

Addīn Abī Ḥusayn Ibn Al’aṯīr (m. 630 H./1233 d.C.) –, muitos destes passaram a considerar 

os relatos de países (aḫbār albuldān) como uma categoria específica de fontes a serem usadas 

por historiadores. 

                                                             
148 Murūj II.738; Tanbīh, pp. 139, 142. 



130 
 

CAPÍTULO 5 – ADAB 

 

 História do adab 

 

Uma das maiores complicações para entender o adab é a evolução pela qual o conceito 

passou ao longo de sua história. Para abordamos o adab das obras de Masᶜūdī, é oportuno 

traçarmos os primeiros momentos dessa história, a fim de contextualizar o conceito e sua 

aplicação à época. Durante o período em que surgiu o adab dos kuttāb1, predominavam as 

tendências de atribuir superioridade ao modelo gramatical e discursivo pré-islâmico (jāhilīya) 

em relação ao islâmico, e de eleger as comunidades árabes nômades como parâmetro de 

correção e eloquência linguísticas (faṣāḥa). Esse “debate em si ajudou a libertar as 

potencialidades do adab, marcar novas linhas de expertise, bem como ressuscitar e 

desenvolver um espírito ‘humanístico’ que nem sempre coexistiu em paz com o rápido 

amadurecimento dos ditos (ḥadīṯ) de então.”2 

Observamos três inovações principais3 nesse primeiro estágio do adab literário (meados 

do século 2 H./8 d.C.)4 com a prosa epistolar de ᶜAbd Alḥamīd Alkātib (m. 132 H./750 d.C.) e 

os tratados de ᶜAbdullāh Ibn Almuqaffaᶜ (m. 142 H./759 d.C.), dirigidos aos escribas e 

cortesãos: 

 

1. A descoberta de “recursos insuspeitos na língua árabe”; 

2. A substituição das “frases gnômicas do antigo semitismo” pelo desenvolvimento de 

“belos lugares comuns”; 

3. Períodos articulados e numerosos, sobre toda uma carga de incidentes ao invés das 

“frases curtas e justaposições ingênuas dos prosadores”. 

 

Os primeiros trabalhos de adab são fortemente revestidos de uma preocupação didática, 

dirigindo-se quase exclusivamente aos notáveis (reis, príncipes, conselheiros, cortesãos, etc.), 

de modo a lhes fornecer regras de conduta e princípios morais por meio de ilustrações 

anedóticas permeadas por escusas protocolares. Esse seria um traço, por exemplo, dos livros 

                                                             
1 kuttāb (pl.) : “escribas” (sg. kātib). Secretários da corte dos califas. 
2 KHALIDI, Tarif. Arabic historical thought in the classical period. Nova York: Cambridge University Press, 

1994, p. 87. 
3 MARÇAIS, W. “Les origines de la prose littéraire arabe” em Revue Africaine, nºs 329-331, 1927, p. 27. 
4 Isto é, já posterior a suas ocorrências pré-islâmicas e corânicas. 
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Kalīla wa Dimna, de Ibn Almuqaffaᶜ, Al’asad wa Alġawwāṣ (O Leão e o Chacal 

Mergulhador)5 de autoria anônima, e Ṯaᶜla wa ᶜAfrā’ (A Raposa e a Gazela) de Sahl Ibn 

Hārūn (m. 215 H./830 d.C.), escrito aos moldes do Kalīla wa Dimna, e que remete, entre 

outros fatores, à influência da tradição sassânida. Em um segundo momento, esse adab, que 

podemos chamar de “tradicional”, seria democratizado. Seu modo de exposição literária, bem 

como a noção de um protocolo estético, passaria a abranger um escopo estendido de temas 

relacionados ao conhecimento humanístico como um todo, e não mais apenas ao decoro para 

com os governantes6. 

O escriba (kātib) em si, segundo ᶜAbd Alḥamīd em sua Risāla ilà Alkuttāb (Epístola aos 

Escribas), deve almejar a maestria em todos os ramos de conhecimento. Caso ele não a 

alcance, deve ao menos se inteirar de suas dimensões mais úteis: 

 

O escriba ele mesmo precisa – bem como precisa seu mestre, o qual confia nele para seus assuntos 

importantes – ser tolerante quando a tolerância for necessária, compreensivo ao julgar, ousado em 

momentos de ousadia, reservado quando precisar se abster, casto, justo e imparcial, discreto com 

segredos, leal em tempos de crise, instruído sobre possíveis infortúnios, além de saber encaixar as 

questões em seus contextos e colocar as coisas em seus lugares. Ele deve refletir sobre todas as formas de 

conhecimento e dominá-las; caso não as domine, deve tomar delas a medida que lhe for necessária. Deve 

saber, com o instinto de seu intelecto, a qualidade de seu decoro (adab) e o mérito de sua experiência, o 

que pode lhe ocorrer antes que ocorra e a consequência de seus atos antes de agir. Cabe a ele preparar os 

desígnios e recursos para cada caso, bem como a forma e a prática de cada propósito.7 

 

O adab dos escribas omíadas foi uma das poucas instituições praticamente inabaladas 

pela transição para o califado abássida8. Pelo contrário; a mudança administrativa de um 

centro culturalmente árabe para uma zona com pronunciadas influências persas, indianas e 

gregas, expandiu os horizontes temáticos do adab, bem como o público para o qual ele 

poderia ser escrito. Com os últimos escribas (kuttāb) omíadas, o leitorado era exclusivamente 

formada por cortesãos, reis, príncipes e governantes, mas o adab abássida se difundiu como 

uma espécie de atividade educacional, coincidindo com o surgimento das primeiras correntes 

organizadas dentro dos conhecimentos humanísticos, como as filologias de Kūfa e Baṣra e a 

                                                             
5 O Leão e o Chacal Mergulhador. Tradução: Mamede Mustafa Jarouche. São Paulo: Globo, 2009. 
6 PELLAT, Charles. “La prose arabe à Baġdād” em Arabica, vol. 9, fasc. 3, out./1962, pp. 407-8. 
7 ALKĀTIB, ᶜAbd Alḥamīd. “Risālatuhu ilà Alkuttāb” em Rasa’il Albuluġā’. Organização: Muḥammad Kurd 

ᶜAlī. Cairo: Maṭbaᶜa Lajnat Atta’līf wa Attarjama wa Annašr, 1946 (3ª edição), pp. 222-3. 
8 KHALIDI, op. cit., 1994, p. 96. 
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geografia de Bagdá, e com a popularização de salões literários (majālis al’adab) em que 

estudiosos de diversas religiões e origens debatiam diante de seus colegas. Apesar dessa 

primeira expansão de horizontes, o adab dos escribas deixou sua marca na literatura árabe 

desde então, de modo que atestamos a continuidade das obras de adab cortesão nos séculos 

seguintes. Um exemplo disso parece ter sido a obra perdida de Ibn Ḫurdāḏbeh, registrada no 

Alfihrist 9 , com títulos como Adab Assamāᶜ (Sobre Ouvir Música), Kitāb Aṭṭabīḫ (Sobre 

Culinária), Kitāb Aššarāb (Sobre Bebidas), Kitāb Annudamā’ wa Aljulasā’ (Sobre Livreiros e 

Colegas de Debate)10. 

No século 3 H./9 d.C., a maior mudança da infraestrutura do adab se deveu à 

assimilação do conhecimento acumulado, desde o início do Islã, sobre os árabes antigos, suas 

tradições tribais, provérbios, versos e até mesmo noções empíricas – saberes esses 

considerados até então como partes das ciências linguísticas, como a filologia11. Em menor 

grau, o movimento de traduções também representou uma importante força arabizante dos 

textos transmitidos do pálavi e do grego que passaram a incorporar o corpus do adab, sendo 

submetidos a leituras islamizantes, e servindo como base de partida para diferentes 

pensadores árabes darem sequência aos conceitos que as tradições originais de tais textos 

haviam produzido. 

Enquanto o adab se tornava um gênero em si, ele também passou a se dividir em vários 

ramos à medida que englobava outras disciplinas, as quais, por sua vez, estavam em processo 

de desenvolvimento e definição – por exemplo, a história e a geografia. O enquadramento 

desses conhecimentos “seculares” em uma moldura do adab conferiu-lhes um caráter mais 

amigável perante o leitorado – principalmente, por lhes adicionar a premissa do 

entretenimento – e menos proibitivo para com as matérias que poderiam ser consideradas 

pertinentes a cada um desses saberes12. 

 

 Adab da história 

 

                                                             
9 IBN ANNADĪM, Muḥammad Ibn Abī Yaᶜqūb. Kitāb Alfihrist. Edição: Gustav Flügel. Leipzig: F.C.W. Vogel, 

1871-72, p. 149. 
10 HADJ-SADOK, M. “Ibn Khurradādhbih”, em The Encyclopaedia Of Islam: a New Edition. 13 vols. Edição: 

LEWIS, B., MÉNAGE, V. L., PELLAT, Charles e SCHACHT, J. Leiden: E. J. Brill, 1960 – 2004, vol. III, p. 

839. 
11 PELLAT, “La prose arabe à Baġdād”, p. 409. 
12 PELLAT, ibid., pp. 408-9. 
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Sob influência do estilo do adab, a historiografia islâmica dos séculos 3-4 H./9-10 d.C. 

foi incentivada a abdicar da escrita com base nas cadeias de transmissores (isnād) em nome de 

uma elaboração discursiva mais agradável ao leitorado13. Em outras palavras, a história e os 

demais conhecimentos humanísticos transitaram do campo epistêmico da ciência profética 

(ᶜilm alḥadīṯ) para o do adab. Masᶜūdī menciona explicitamente ter eliminado essa prática de 

repetição para favorecer a elaboração eloquente de sua obra: 

 

Disse Almasᶜūdī: há muitos relatos interessantes sobre Ibn Da’b com Alhādī, cuja menção seria longa e a 

explicação nos seria extensa. Não precisamos referi-los neste livro pois estipulamos a nós mesmos o 

resumo (iḫtiṣār) e a concisão (ījāz), eliminando as cadeias de transmissores (asānīd) e abandonando as 

repetições de palavras.14 

 

O plano do adab também é a diferença fundamental entre a historiografia tradicional de 

Ṭabarī e a abordagem mais moderna de Masᶜūdī. Este deliberadamente embeleza seu texto 

para entreter, bem como parece entendê-lo como um veículo informativo, ao passo que aquele 

se enquadra mais propriamente na noção de que a crônica universal se constitui como uma 

narrativa sobre a salvação humana, atribuída sobretudo ao foco nos desígnios de Deus como 

ordenador, tanto da criação como da destruição do mundo15. “Yaᶜqūbī, Masᶜūdī e Maqdisī 

foram kuttāb ou udabā’; Ṭabarī foi um ᶜalīm ou teólogo.”16 Tal distinção evidencia duas 

práticas concorrentes de historiografia, sendo uma tradicionalista e a outra literária. O adab 

passou a exercer mais influência sobre os autores que incluíram informações não-islâmicas 

em suas obras, de modo que a dimensão discursiva de suas obras se tornou cada vez mais 

pronunciada. Entre os autores de crônicas universais abássidas, Maqdisī e Masᶜūdī são “os 

mais articulados, Yaᶜqūbī menos e Ṭabarī muito pouco”17. 

“Na literatura árabe clássica, os gêneros do adab e da história são intimamente ligados. 

Há história no adab e há adab na história. (...) Um adīb (...) era uma pessoa cultivada, com 

                                                             
13 KHALIDI, Tarif. Islamic historiography: the histories of Masᶜūdī. Albany: State University of New York 

Press, 1975, p. 25. A questão da eliminação de cadeias de transmissores (isnād) como produto da influência do 

adab foi tratada na seção “Ciência dos Relatos” do capítulo 3. 
14 Murūj IV.2482. 
15 RADTKE, Bernd. “Towards a Typology of Abbasid Universal Chronicles” em Occasional Papers of Abbasid 

Studies. School of Abbasid Studies, University of St. Andrews, 1990, nº 3, p. 13. 
16 RADTKE, ibid., p. 5. 
17 RADTKE, ibid., p. 8. 
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modos refinados, capaz de entreter seu entorno com perspicácia e conversas agradáveis.”18 

Por isso, “notas e anedotas poéticas, literárias e divertidas em geral, são a principal 

preocupação” 19  de um autor ao escrever qualquer gênero sob os moldes do adab. Esse 

princípio comporta, ao mesmo tempo, “uma atitude moral, um programa cultural para elites e 

uma etiqueta sofisticada, bem como um estilo e um gênero literários.”20 “Longe de serem 

utilitaristas, escritores muçulmanos ingressaram largamente em empreitadas intelectuais sem 

objetivos em vista nem expectativas de ganho.”21 A incorporação de anedotas a obras de 

historiografia com a finalidade de entreter o leitor é fruto da influência desse estilo do adab, 

assim como obras que se propõem dentro do gênero adab incluem relatos históricos22: 

 

O historiador muçulmano do século 4 H./10 d.C. não pode ser compreendido ou julgado à parte de seu 

estilo literário por dois motivos: primeiro, porque historiadores acreditavam que a história era, pelo 

menos em parte, escrita para entreter o leitor, no melhor sentido do termo; em segundo lugar, porque o 

historiador era, em algum sentido, um beletrista (adīb) e por isso prestava atenção ao seu próprio estilo 

bem como aos dos outros historiadores.23 

 

Essa interpenetração também pode ser observada entre o adab e os demais campos de 

conhecimento humanístico que ele passou a incluir. No caso do Murūj e do Tanbīh, não 

devemos tomá-los dentro da categoria do adab geográfico da mesma maneira que um Ibn 

Alfaqīh, que apenas tomou a geografia como tema para o desempenho do adab. Ao invés, o 

caráter historiográfico, conforme concebido por Masᶜūdī, deve ser destacado24, sobrepondo-se 

ao geográfico. Uma vez que a história não é uma ciência isolada em si e o adab é o campo em 

que se reúnem os conhecimentos “não-técnicos” ou “gerais”, o adab historiográfico se torna 

uma possibilidade de seduzir todo e qualquer leitor a fim de despertar seu interesse por outros 

conhecimentos, ou pelo menos de satisfazê-lo com a expressão elegante de suas porções mais 

acessíveis. 

                                                             
18 TORAL-NIEHOFF, Isabel. “History in Adab Context: ‘The Book on Caliphal Histories’ by Ibn ᶜAbd Rabbih 

(246/860-328/940)” em Journal of Abbasid Studies, nº 2, 2015, p. 62. 
19 ROSENTHAL, Franz. A History of Muslim Historiography. Leiden: E. J. Brill, 1968 (2ª edição), p. 136. 
20 TORAL-NIEHOFF, op. cit., p. 62 (n. 3). 
21 ROSENTHAL, Franz. The Technique and Approach of Muslim Scholarship. Roma: Pontificium Institutum 

Biblicum, 1947, p. 4. 
22 TORAL-NIEHOFF, op. cit., p. 63. 
23 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 14. 
24 MIQUEL, André. Le géographie humaine du monde musulman jusqu’au milieu du 11º siècle. Paris: Éditions 

de l’EHESS, 2001, p. 210. 
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Um exemplo contundente dessa assimilação do adab à historiografia de Masᶜūdī, e que 

sintetiza sua proposta de escrita do conhecimento, é o próprio título do Murūj. A tradução 

literal de Murūj Aḏḏahab wa Maᶜādin Aljawhar é Pradarias de Ouro e Minas de Gemas. As 

imagens desse título são signos do adab de Masᶜūdī; no caso, tomando a natureza como uma 

base analógica para o saber, as boas narrativas e os belos ditos. Nesse sentido, “pradarias” ou 

“prados” (murūj) é o significante natural de uma “vastidão harmônica”, constituída de “ouro” 

(ḏahab), o qual, por sua vez, é um significante natural de “preciosidade”, e cujo significado 

metafórico é o conhecimento valioso e útil. Em conjunto, formam uma imagem de 

deslumbramento conforme o adab das maravilhas. A segunda metade é uma reiteração desse 

mesmo princípio, mas destacando a integração entre o ser humano e a natureza: “minas” 

(maᶜādin) são produtos da ação humana na natureza, indicada como uma exploração cujo 

objetivo é extrair da terra “gemas” ou “pedras preciosas” (jawhar) – novamente, significante 

de “preciosidade”. Assim, a noção implícita de “escavação” é uma forma de separar o 

conhecimento útil, valioso e raro, do senso comum, por meio de um esforço desgastante – i.e., 

a pesquisa (baḥṯ). Juntas, as duas partes do título sugerem um paralelo entre o natural e o 

humano, conciliando a busca de informação à busca de estórias incríveis. 

Estudiosos já sugeriram uma tradução alternativa para a palavra murūj como “lavagens” 

– no sentido da mineração e do garimpo, assim formando “lavagens de ouro”25. Tarif Khalidi 

sintetiza26 bem a controvérsia a respeito dessa tradução alternativa. Do ponto de vista do 

significado, não é uma interpretação absurda, pois estaria em conformidade com a lógica da 

segunda metade do título em que se forma uma imagem da ação humana de “separar a 

preciosidade das impurezas”. Contudo, essa leitura não se confirma do ponto de vista 

linguístico, pois nada indica a aplicação de murūj com esse sentido alternativo. Além disso, o 

próprio Masᶜūdī parece reforçar a leitura da “vastidão” das “pradarias” ao explicar que 

escolheu seu título pela “preciosidade de seu conteúdo e a grandiosidade de reflexão nele 

compreendida”27. 

O título do Murūj vincula Masᶜūdī à metáfora do adīb como alguém que arranja adornos 

preciosos em um colar (ᶜilq) de conhecimento almejável28. A imagem do arranjador de gemas 

do saber é revestida pela noção de um registro cuidadoso daquilo que um erudito deve 

                                                             
25 PELLAT, Charles. “Al-Masᶜūdī” em The Encyclopaedia Of Islam: a New Edition. Edição: BOSWORTH, C. 

E., VAN DONZEL, E., HEINRICHS, W. P., LEWIS, B. e PELLAT, C. 13 vols. Leiden: E. J. Brill, 1960 – 2004, 

vol. VI, p. 786. 
26 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 2 (n. 2). 
27 Murūj I.16. 
28 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 2. 
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aprender; ela é frequentemente usada como oposição aos escritores que se contentaram com 

reproduzir passagens dos “livros dos livreiros”: 

 

O sábio não ousa ignorar nada que apresentamos neste livro, nem é perdoado por dispensá-lo ou fingir 

desconhecê-lo. Quem tomar os capítulos deste meu livro sem refletir ao máximo com a leitura de cada um 

não alcançará a verdade do que dissemos e não tomará dimensão do conhecimento [que ele contém]. Com 

efeito, reunimos seu conteúdo ao longo de muitos anos, com diligência e grande exaustão, percorrendo os 

países pelos circuitos das viagens em muitos reinos além do islâmico, no oriente e no ocidente. Quem ler 

este nosso livro deve considerá-lo com o maior apreço, admitir seu zelo pela correção por não suprimir o 

que lhe alteraria [o propósito] nem conter escrito o que lhe distorceria, e me resguardar à ciência, ao 

cuidado com o adab, às exigências do saber e a exaustão a que isso me submeteu. Minha função ao 

compô-lo e organizá-lo é como a de quem encontra gemas dispersas de diferentes tipos e artes variadas, e 

as arranja em uma sequência, formando um precioso e valioso colar, oferecido a quem o busque. Que 

quem o leia saiba que eu não privilegio nenhuma doutrina, não sou parcial com nenhum dito e só narrei às 

pessoas os relatos que lhes são proveitosos; não propus nada além disso.29 

 

O adīb deve confeccionar seu colar de saberes com precisão. O leitor, por sua vez, deve 

reconhecer a organização e a expressão literária dos conhecimentos diferentes na obra para 

considerá-la como adab. Contudo, para Masᶜūdī, uma vez que trabalhar com o adab implica 

na mistura de elementos diversos, o adīb também deve buscar a imparcialidade, 

contemplando todas as opiniões sobre o conteúdo incluídos em seus livros. Assim, ao 

reconhecer essa capacidade do adab de conciliar variedades, Masᶜūdī aproveita para primeiro 

atrair o leitor com um relato inusitado, e então o aborda de uma forma analítica e criteriosa. 

Seu objetivo é demonstrar como essas porções mais interessantes de cada conhecimento têm, 

cada uma à sua maneira, um ensinamento em potencial.  

O título Attanbīh wa Al’išrāf, por sua vez, segue uma lógica metalinguística. O primeiro 

termo, tanbīh, pode ser traduzido como “advertência” ou “indicação”, em referência ao seu 

intuito de instruir o leitor a buscar maiores detalhes em seus outros livros. A segunda palavra, 

išrāf, significa “revisão” ou “supervisão”, referindo-se ao propósito do livro de fornecer uma 

visão panorâmica dos assuntos já abordados nas obras anteriores. Portanto, ao invés de uma 

imagem do adab como no Murūj, o título do Tanbīh é de cunho autorreferencial, e reforça a 

proposta de Masᶜūdī de uma interligação entre seus livros. 

                                                             
29 Murūj IV.3609. 
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Há ainda duas citações no Tanbīh em que o título do Murūj é dado em sua forma 

completa: Murūj Aḏḏahab wa Maᶜādin Aljawhar fī Tuḥaf Al’ašrāf min Almulūk wa Ahl 

Addirāyāt30 – Pradarias de Ouro e Minas de Pedras Preciosas e Ornamentos para os Mais 

Ilustres entre os Reis e os Sábios. Não é possível determinar quando essa versão passou a ser 

aplicada por Masᶜūdī – se já na segunda edição, hoje perdida, ou apenas em um livro posterior 

como o Tanbīh – afinal, ela não ocorre na versão sobrevivente do Murūj, i.e., a primeira 

edição. O trecho adicionado à forma original reforça o pertencimento da obra à prática do 

adab: descreve o livro como “ornamento” destinado tanto aos nobres como àqueles que 

almejassem o conhecimento; uma imagem reiterativa da “preciosidade” como valor atribuído 

ao produto de um trabalho artesanal com o conhecimento. Embora a audiência almejada seja a 

elite, o livro é direcionado a todo aquele que tiver interesse, mesmo que limitado, por alguma 

forma de saber: 

 

Mencionamos as mortes de quem citamos dos estudiosos, transmissores de relatos e preservadores de 

tradições, para que essa seja mais uma vantagem deste livro. Seus benefícios são gerais, tanto para os que 

perseguem seus objetivos como para os que almejam adquirir diferentes conhecimentos: há quem os 

busque por meio dos relatos e quem transmita tradições; há pessoas de pesquisa e especulação, e há 

tradicionalistas que abordam, minuciosa e cordialmente, as mortes como as de quem mencionamos. 

Então, fizemos nosso livro para todos que tenham uma opinião própria. Deus nos dê sorte!31 

 

 Jāḥiẓ 

 

Um produto exemplar da cultura originada pela expansão do escopo do adab – e de 

especial relevância para compreender o adab de Masᶜūdī – foi o literato Abū ᶜUṯmān ᶜAmrū 

Ibn Baḥr Alkinnānī Albaṣrī, popularmente conhecido como Jāḥiẓ. Como um adīb, Jāḥiẓ é, em 

certa medida, um continuador da tradição dos escribas (kuttāb), e escreveu diversas epístolas 

de eloquência sacra aos moldes já então estabelecidos. Contudo, ele também estendeu sua 

abordagem a disciplinas mais específicas, como a crítica literária, a geografia e a zoologia. 

Sua ferramenta mais distinta no tratamento das matérias sob a tarja do adab é a proposta de 

um modo de apreensão apoiado no espírito da observação visual (ᶜiyān) e na dúvida 

epistemológica (aššakk) – esta última uma marca de sua convicção mutazilita. A partir desse 

                                                             
30 Tanbīh, pp. 1, 329. 
31 Murūj IV.2217. 
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método, sua obra abrange tanto as temáticas islâmicas tradicionais, como a teologia e a 

jurisprudência, como as temáticas emergentes das humanidades, em uma espécie de filosofia 

da natureza e da sociedade32. 

As duas principais influências no pensamento de Jāḥiẓ são o adab e o mutazilismo33. 

Para ele, o adab não é apenas um procedimento literário, mas também um sistema com um 

alto potencial didático para abordar a natureza e a sociedade, as quais devem ser estudadas 

porque são os principais veículos divinos para instruir o ser humano. Suas reflexões sobre 

animais, fenômenos naturais, costumes humanos, prosa artística, entre muitos outros assuntos, 

são expressadas com um vocabulário rico e um estilo eloquente; a perspectiva islâmica não é 

um fim em si mesmo, mas um ponto de partida. O adab jāḥiẓiano entende que a qualidade de 

mensagem definitiva do Islã faz da cultura islâmica a herdeira de todas as tradições anteriores. 

Mais do que seus antecessores, Jāḥiẓ consolidou um estilo fundamentado nas 

propriedades que o adab poderia conferir à transmissão de conhecimento, fosse ele religioso 

ou humanístico. Suas reflexões exploram três fontes principais: 

 

1. As humanidades árabes (sobretudo, a partir da tradição de sua cidade, Baṣra); 

2. Obras gregas; 

3. Obras “indo-persas” (ainda que em menor proporção). 

 

Podemos afirmar que o maior produto dessa confluência é o seu Kitāb Alḥaywān, “uma 

compilação discursiva cujo propósito é teológico e folclórico ao invés de científico”34. Por ser 

um mutazilita, Jāḥiẓ não apresenta propriamente uma separação entre a cultura sagrada e a 

profana 35 . Seu estilo hábil rendeu-lhe a atribuição de uma “rivalidade póstuma” com o 

gramático e jurisconsulto (faqīh) Abū Muḥammad ᶜAbdullāh Ibn Qutayba Addinawarī (m. 

276 H./889 d.C.), cujo estilo era “metódico e adornado”36. A escrita de Jāḥiẓ se caracterizou 

pela longa “extensão dos períodos, formados por frases articuladas”, o “vocabulário de 

excepcional riqueza” e a ausência do uso de rimas – à exceção das “acidentais” 37 . Tal 

descrição pode ser igualmente aplicada a Masᶜūdī, mas com o acréscimo do desenvolvimento 

                                                             
32 PELLAT, “La prose arabe à Baġdād”, p. 411. 
33 KHALIDI, op. cit., 1994, p. 104. 
34 SARTON, George. Introduction to the history of science. 3 vols. Huntington/Nova York: Robert E. Krieger 

Publishing Company, 1927 (reimpressão de 1975), vol. I, p. 597. 
35 PELLAT, “La prose arabe à Baġdād”, p. 412-3. 
36 PELLAT, ibid., p. 412. 
37 PELLAT, idem. 
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das reflexões metodológicas. A classificação de Jāḥiẓ das três maneiras pelas quais se obtém 

informação sobre eventos38 também encontra continuidade e maior elaboração em Masᶜūdī, 

porque passa a ser considerada pela dimensão do método. Ainda assim, notamos, a partir de 

suas próprias palavras, os traços de Jāḥiẓ que Masᶜūdī reconhecia e apreciava: 

 

Disse Almasᶜūdī: em Muḥarram desse ano – 255 [H./868 d.C.] –, ou dizem no ano de 256 [H./869 d.C.], 

faleceu ᶜAmrū Ibn Baḥr Aljāḥiẓ em Baṣra. Não se sabe de um escritor entre os transmissores de histórias 

e estudiosos que tenha sido mais prolífico do que ele, apesar de seus escritos ᶜuṯmānitas. Abū Alḥassan 

Almadā’inī escreveu muitas obras, mas só apresentou o que ouviu. Os livros de Jāḥiẓ, apesar da famosa 

dissidência do autor, elucidam a ferrugem da mente e contêm as provas mais evidentes, pois ele lhes 

conferiu a melhor organização e o melhor arranjo, e revestiu-lhes as palavras com o mais abundante 

vocabulário. Caso temesse entediar o leitor ou saturar o ouvinte, ele mudava do sério para o jocoso, e da 

sabedoria profunda para a anedota cômica.39 

 

 Enciclopedismo 

 

Também pertinente ao adab dos séculos 3-4 H./9-10 d.C., e de especial relevância para 

entendermos a obra de Masᶜūdī, é o debate entre os defensores da especialização e os dos 

generalistas40: 

 

Notei algo comum entre os cultivadores (mutaḥallīn) do adab de nosso tempo, e que é contrário ao que 

atribuo aos antigos e aos mestres estudiosos: homens que estudam apenas uma das artes (fann min 

alfunūn) do adab – na qual até encontram boa fortuna e alcançam proficiência. Contudo, eles acham que 

só serão considerados estudiosos superiores se difamarem os demais estudiosos, depreciarem os já 

falecidos e desprezarem os ainda vivos. Isso fica tão frequente em suas palavras que se torna sua 

característica mais proeminente, ocupando a maior parte de suas conferências. Eles não se contentam com 

o conhecimento [limitado], do qual dominam apenas as margens, mas agem como se o conhecessem por 

inteiro. Caso debatam com alguém que lhes exponha as limitações com argumentos, arranjam um grupo 

que salte sobre quem lhes faça perguntas e que reprima quem os questione. Eles até mesmo afetam 

conhecimentos que jamais lhes vieram à mente ou lhes desgastaram o pensamento, nos quais, no entanto, 

                                                             
38  ROSENTHAL, op. cit., 1947, p. 57. As passagens em que consta tal classificação foram traduzidas e 

apresentadas na seção “Ciência dos relatos”, no capítulo 3. 
39 Murūj V.3146. 
40 ROSENTHAL, op. cit., 1947, p. 60. 
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nunca se iniciaram, e os quais nunca estudaram, pois acham que, sem tais conhecimentos, não serão 

considerados entre os estudiosos superiores.41 

 

“O espírito do adab conferiu um caráter fundamentalmente islâmico a estas 

enciclopédias.”42 As referências a uma cultura do “enciclopedismo” islâmico são, na verdade, 

atestações do surgimento desse adab dos generalistas. Esse favorecimento é evidente desde, 

pelo menos, Jāḥiẓ. No adab jāḥiẓiano, um adīb não pode abdicar de nenhum tipo de fonte de 

informação, e também deve saber utilizá-la de forma criativa (istinbāṭ) e combiná-la com as 

outras a fim de preservar a sabedoria que elas possam conter. A obra de Masᶜūdī segue o 

mesmo princípio: 

 

A qualificação [de Masᶜūdī] como “historiador” no sentido normal do termo é apenas parcialmente 

apropriada a este polígrafo. A. Shboul não hesitou em descrevê-lo como “um humanista muçulmano”, e 

A. Miquel lhe confere o título de “imām do enciclopedismo”43, justificando assim sua qualidade de adīb 

do tipo jāḥiẓiano (...). Determinado a adquirir todos os tipos disponíveis de conhecimento de qualquer 

origem, e ansioso por apresentá-los de forma condizente com as exigências do adab, o qual almeja 

instruir sem entediar seu leitor, Masᶜūdī escreve para um público que procura se educar, escapar do 

confinamento estreito da instrução tradicional e estender o campo da cultura árabe-islâmica, sem 

dispensar tudo que acontece fora do mundo muçulmano.44 

 

Ainda nesse sentido, as constantes digressões de Masᶜūdī também são uma marca do 

estilo generalista, pois facilitam a transição entre as porções mais atraentes de cada assunto. 

Novamente, encontramos aqui uma prática integral do adab jāḥiẓiano: “Mudando de um 

assunto para outro, o anseio do adīb é por não entediar seu leitor, mas por conduzi-lo 

sutilmente através dos vários ramos de conhecimentos necessários à sua edificação, bem 

como ao seu entretenimento.”45 

A preferência pela versatilidade é uma demanda por expressar erudição, e motiva o 

autor a incluir em seus livros de adab uma alta diversidade de conteúdos – os quais tendem a 

parecer pouco elaborados ou até mesmo incompletos aos leitores modernos. Por outro lado, 

esse mesmo traço é a principal justificativa para a descrição retroativa de tais obras como 

                                                             
41 AṢṢŪLĪ, Abū Bakr Muḥammad Ibn Yaḥiyà. Aḫbār Abī Tammām. Publicação, edição e comentários: Ḫalīl 

Maḥmūd ᶜAsākir, Muḥammad ᶜAbduh ᶜAzzām e Naẓīr Assalām Alhindī. Cairo, 1937, pp. 6-7. 
42 MIQUEL, op. cit., p. 211. 
43 MIQUEL, ibid., p. 202. 
44 PELLAT, “Al-Masᶜūdī”, p. 788. 
45 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 22. 
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“enciclopédicas”, pois seu caráter digressivo reflete uma concepção de conhecimento geral, 

livre da obrigação de desenvolver qualquer assunto além de uma medida útil a qualquer leitor: 

 

O termo adab (do qual adīb deriva) tem significados diferentes em tempos diferentes e contextos 

diferentes. Ele é tomado aqui denotando aquele tipo de produção literária cujo escopo abrange um campo 

mais amplo de conhecimento geral sobre o mundo, e que se vê em trabalhos especializados. Também é 

necessário – tanto nesse sentido do termo, quanto como referência a uma espécie de “enciclopedismo” – 

diferenciar entre mais de um tipo de adab e “enciclopedismo”. O tipo representado pelos trabalhos de 

Masᶜūdī difere das várias formas oferecidas por autores como Jāḥiẓ, Ibn Qutayba ou Ibn ᶜAbd Rabbih, por 

exemplo, e, em outro nível, daquelas de certos geógrafos árabes, como Ibn Alfaqīh, Ibn Rusteh ou 

Qudāma, entre os quais Masᶜūdī é classificado às vezes. 

Essa diferença pode ser notada em relação aos conteúdos, à abrangência e ao manejo de fontes, aos 

métodos de arranjo e de apresentação e, acima de tudo, a partir do escopo, do propósito e da perspectiva 

intelectual que Masᶜūdī oferece em seus trabalhos. Ele pode partilhar com esses outros autores um 

interesse por certos assuntos em graus variáveis e, embora autores como Jāḥiẓ ou Qudāma, por exemplo, 

também sejam semelhantes respostas intelectuais aos elementos culturais helenísticos e persas do 

aprendizado islâmico, não obstante, o esquema de conhecimento geral de Masᶜūdī é o único disposto em 

um enquadramento compreensível que é, ao mesmo tempo, geográfico e histórico.46 

 

Em outras palavras: no caso de Masᶜūdī, a definição de “enciclopedista”, mesmo sendo 

uma referência válida à sua abordagem generalista do conhecimento, estaria incompleta 

porque não inclui a perspectiva histórico-geográfica sob a qual suas obras são elaboradas. 

Contudo, podemos dizer que somente essa inclusão não seria suficiente. A partir do Murūj e 

do Tanbīh, Masᶜūdī demonstra outras posturas que não as de historiador, a de geógrafo ou a 

de adīb. Seus comentários envolvem ainda questões linguísticas, filosóficas, jurídicas, 

espirituais e científicas – não apenas como entretenimento, mas também pela relevância de 

tais discussões para o progresso do conhecimento: 

 

Tendo em vista seus interesses variados e trabalhos numerosos, Masᶜūdī obviamente pertence à classe dos 

polímatas. Ele também foi corretamente descrito como um representante do aprendizado enciclopédico da 

literatura árabe. O gosto literário, o estilo de Masᶜūdī e, acima de tudo, seu objetivo de instruir, entreter e 

informar, certamente lhe conferem um lugar importante entre os nomes das letras árabes. De fato, tais 

                                                             
46 SHBOUL, Ahmad. Al-Mas’udi & His World: A Muslim Humanist and His Interest in Non-muslims. Londres: 

Ithaca Press, 1979, p. 81. 
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características de seus escritos foram consideradas evidências para descrevê-lo como um adīb e não como 

historiador ou geógrafo.47 

 

 O adīb Masᶜūdī 

 

O adab é uma força evidente nos trabalhos sobreviventes de Masᶜūdī – sobretudo o 

Murūj. Entretanto, ao reconhecerem essa dimensão de sua escrita, alguns estudiosos tentaram 

sobrepor essa característica a todas as demais. Por exemplo: “Com certeza, Masᶜūdī não era 

um cientista ou pesquisador (...) nem um especialista em geografia ou história, mas sim um 

adīb antes de mais nada, apontando para os conhecimentos (...) com maior inclinação à 

seriedade e ao estilo narrativo.” 48  Ou ainda: “As viagens de Masᶜūdī abrangem vastas 

extensões e se refletem intensamente em suas composições, mas, apesar disso, ele entrou para 

a história, não como um viajante, mas sim como um escritor.”49 Essa sobreposição não é 

apropriada. Ao invés, o adab é um dos fatores que Masᶜūdī considera próprios da atividade de 

qualquer estudioso ou pesquisador: 

 

Masᶜūdī acredita que a história e a geografia devem ser apresentadas ao leitor de uma forma agradável. 

Sem chegar ao ponto de comprometer seu desenvolvimento com histórias agradáveis, como Jāḥiẓ fez, ele 

se esforça para não ser tedioso, e quase sempre consegue. Um grande viajante de espírito curioso, ele 

coleciona informações originais nos países que visita, adiciona documentos emprestados de seus 

antecessores e reproduz tudo cuidando de seu estilo, a ponto de sua preocupação com a elegância o levar 

a modificar o significado completo de algumas passagens copiadas de outras obras. Em seu Murūj 

Aḏḏahab, ele não hesita em incluir – como fez Yaᶜqūbī, mas de maneira mais abrangente – capítulos 

sobre nações não-muçulmanas, e dá, por exemplo, a lista de reis da França até o seu tempo. Da história 

islâmica, ele retém apenas os detalhes que lhe parecem mais picantes e se abstém de contar todos os 

eventos de um reinado. Além disso, a questão de saber se o trabalho de Masᶜūdī como o conhecemos é 

história e geografia ou simplesmente adab pode receber uma resposta precisa: Masᶜūdī é um adīb que 

sabe que, um dia, o tédio vem, [que] deseja dizer tudo, e que se esforça para manter seus leitores 

interessados, contando os fatos que ele considera os mais importantes ou atraentes, em uma linguagem 

bonita, flexível e geralmente clara.50 

 

                                                             
47 SHBOUL, idem. Tal descrição é proposta por Charles Pellat no artigo “Was Al-Mas’udi a historian or an 

adib”, e será discutida mais a diante neste capítulo. 
48 KRACHKOVSKII, Ignatii Iulianovich. Ta’rīḫ Al’adab Aljuġrāfī Alᶜarabī. Tradução: Ṣalāḥ Addīn ᶜUṯmān 

Hāšim. 2 vols. Moscou/Leningrado: Comitê de Composição, Tradução e Prosa, 1957, p. 181. 
49 KRACHKOVSKII, ibid., p. 186. 
50 PELLAT, “La prose arabe à Baġdād”, p. 414. 
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Conforme dissemos: a dimensão do adab é inegável em seus livros. Isso não significa 

que ela seja um fim em si mesmo, ao qual toda a vastidão de assuntos que Masᶜūdī aborda 

apenas fornece conteúdo. Ao invés, o adab se coloca para Masᶜūdī como o meio de circulação 

do saber humanístico, o qual, por sua vez, é o foco de sua produção e de suas coletas. 

Com isso, dois fatores devem ser considerados 51  para abordar a obra literária de 

Masᶜūdī: 

 

1. Ele afirma e reitera sua intenção de corrigir e aprimorar seus próprios trabalhos. Isso 

explica a referência à segunda versão estendida do Murūj, bem como sua iniciativa de 

condensar seus livros histórico-geográficos em busca da concisão, tentando corresponder ao 

gosto do leitorado por obras mais breves; 

2. Quase todos os seus livros foram perdidos, o que pode se explicar por motivos 

diversos. Por exemplo: as obras longas, como o Aḫbār Azzamān, enfrentaram as limitações 

materiais da sociedade dos copistas. O autor também diz que outros livros seus eram resumos 

de tais trabalhos, o que pode ter justificado que as mais extensas fossem preteridas. Outra 

causa possível é a supressão histórica de escritos e ideias xiitas e mutazilitas. Ao observarmos 

as passagens em que Masᶜūdī se refere a seus livros teológicos, notamos sua preferência 

evidente pelo xiismo imamita do duodécimo. Da mesma forma, seu método de reflexão e sua 

admiração por autores como Alkindī e Jāḥiẓ reforçam sua convicção mutazilita. Tais traços 

podem ter suscitado hostilidade para com suas obras fora dos círculos de pensadores 

identificados com tais pensamentos, justificando que elas não fossem transmitidas. 

 

Assim, é relevante apontar aqui algumas características de sua obra literária, para 

descrever a manifestação desse tipo de adab no nível prático, ou seja, conforme visto nos 

trabalhos de Masᶜūdī. 

Ao tratarmos da obra de Masᶜūdī, “é conveniente posicioná-la sob a ótica do adab”52; 

devemos enfatizar aqui o termo “conveniente”, uma vez que abordá-la requer mais do que 

considerações sobre o adab. De fato, seu estilo elegante de escrita e seu vasto vocabulário 

demonstram isso muito facilmente. Contudo, ainda que sua preocupação estética e sua busca 

por eloquência sejam evidentes, a dimensão do adab não se sobrepõe à qualidade dos detalhes 

que ele faz questão de apresentar. Suas descrições autópticas são enaltecidas por uma 

                                                             
51 PELLAT, “Al-Masᶜūdī”, p. 785. 
52 MIQUEL, op. cit., p. 212. 
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apresentação agradável, sem que nenhuma dessas duas variáveis substitua a outra. Masᶜūdī 

não parece considerar que o valor de suas observações dispensa a necessidade de expressá-las 

de maneira elaborada, uma vez que elas devem captar a atenção dos leitores. Ao mesmo 

tempo, ele não entende que sua elaboração escrita deve justificar o detrimento do teor 

informativo de seu texto. “Se ver é uma arte, descrever o que se vê requer, 

incontestavelmente, o mesmo talento, se não mais.”53 O elogio às virtudes da viagem na 

abertura do Murūj54 não é apenas um ornamento literário, mas sim um dispositivo retórico de 

autoridade. Masᶜūdī se apresenta como alguém que sabe do que fala porque viajou muito. Ao 

longo de suas obras, as afirmações introduzidas em primeira pessoa, sobretudo as autópticas, 

“funcionam para estabelecer a relação necessária entre visão e persuasão, e para atestar a 

verdade da narração.”55 Esse princípio confere vitalidade à narrativa de Masᶜūdī, e a coloca 

sempre a serviço da boa apresentação de suas observações. Nesse ponto, novamente, seu 

método remonta ao de Jāḥiẓ. A partir de seus trabalhos sobreviventes, é evidente que 

“Masᶜūdī compartilha com Jāḥiẓ um agudo interesse tanto pelas humanidades árabes, como 

pelo aprendizado helenístico”56. 

A assimilação do adab jāḥiẓiano se reflete em Masᶜūdī pela abordagem racionalista e a 

valorização da experiência ocular, características que o diferenciam de praticamente todos os 

geógrafos contemporâneos. De Jāḥiẓ, Masᶜūdī assimilou a associação entre a ᶜiyān e a 

reflexão intelectual57. Com base nisso, Masᶜūdī deu o passo seguinte em direção a um método 

da apreensão do conhecimento através da viagem: a dispersão espacial é imprescindível à 

coleta de testemunhos visuais, tanto em primeira mão como de terceiros. Além disso, a 

empreitada das viagens deve ser encarada com abertura, tolerância e curiosidade pelo mundo, 

pois elas expõem o observador à diversidade das culturas humanas e dos fenômenos naturais, 

e o forçam a refletir sobre realidades divergentes da sua. Com isso, Masᶜūdī define um 

modelo de escrita que atende à premissa da boa expressão do adab, bem como à proposta de 

uma produção de conhecimento experiencial baseado na pesquisa e na compreensão de locais 

distantes e de situações desconhecidas pelo observador islâmico. 

As referências a suas outras obras no Murūj e no Tanbīh sugerem que ele teria 

começado sua atividade literária com tratados curtos antes de se engajar em composições mais 

                                                             
53 TOUATI, Houari. Islam & Travel in The Middle Ages. Tradução: Lydia G. Cochrane. Chicago/Londres: 

University of Chicago Press, 2010, p. 121. 
54 Murūj I.7. Ver Anexo C. 
55 TOUATI, ibid., p. 120. 
56 SHBOUL, op. cit., p. 35. 
57 TOUATI, op. cit., p. 127. 
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extensas, as quais seriam principalmente embasadas nas anotações acumuladas durante suas 

viagens58. Várias passagens do Murūj demonstram que Masᶜūdī se interessou por filosofia 

geral e política, e escreveu tratados sobre questões como a transmigração da alma, as 

qualidades dos soberanos, cosmologia, entre outras 59 . Duas de suas obras sugerem uma 

concepção predominantemente científica e trataram das observações registradas durante suas 

viagens, os domínios da natureza, a influência dos dois “luminosos” (i.e., o Sol e a Lua), etc.60 

Outra seção de caráter historiográfico na obra total de Masᶜūdī se foca em ᶜAlī Ibn Abī Ṭālib, 

Ahl Albayt61 e os Doze Imãs. Dois títulos de Masᶜūdī parecem ter abordado a questão do 

Imamismo sob diferentes perspectivas sectárias e doutrinas, assim como a religião dos 

ancestrais de Muḥammad e as crenças de ᶜAlī antes de sua conversão62. Algumas de suas 

obras sugerem um caráter polêmico por sua natureza heresiográfica e comparatista63. Ainda 

que Masᶜūdī não seja adequadamente entendido como um jurisconsulto (faqīh), algumas 

referências a seus outros livros sugerem uma abordagem dos princípios da lei islâmica 

(šarīᶜa), dos pontos de discordâncias entre sunitas e xiitas, das concepções legais das 

doutrinas, entre outros assuntos64. Nesse sentido, a sobrevivência do Murūj e do Tanbīh pode 

ser explicada pelo enfoque nos califas – por oposição ao enfoque tipicamente xiita nos Imãs – 

e a ênfase em uma narrativa formulada a partir de relatos (aḫbār) e não de especulação 

(naẓar)65. 

Masᶜūdī entendia as correlações temáticas que subdividiam sua obra total66. Em outras 

palavras: suas próprias referências a seus outros livros são feitas a partir do conteúdo 

abordado em cada um deles. Cada obra integra uma “coleção” correspondente a um tema ou 

área de conhecimento67. Esse é o principal argumento para afirmar a interligação de seus 

escritos histórico-geográficos em uma mesma série – da qual fazem parte o Murūj e o Tanbīh. 

Partindo dessa suposição, as obras correspondentes a tal série são: 

 

                                                             
58 PELLAT, “Al-Masᶜūdī”, p. 785. 
59 PELLAT, ibid., p. 787. 
60 PELLAT, idem. 
61 Ahl Albayt: “povo da casa”, “família da casa”; referência comum à linhagem familiar do profeta Muḥammad. 
62 PELLAT, ibid., p. 786. 
63 PELLAT, idem. 
64 PELLAT, ibid., p. 787. 
65 PELLAT, ibid., p. 788. 
66 PELLAT, ibid., pp. 785-6. 
67 Ver Anexo B. 
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1. Sua principal obra Aḫbār Azzamān68, organizada em anais; 

2. Um suplemento intitulado Rāḥat Al’arwāḥ69; 

3. Alkitāb Al’awsaṭ70, entendido como resumo e suplemento de sua maior obra; 

4. Murūj Aḏḏahab wa Maᶜādin Aljawhar, sua maior obra remanescente; 

5. Attanbīh wa Al’išrāf, o qual não parece ser exatamente um resumo dos volumes 

anteriores da série, mas que repete seus pontos mais essenciais sobre conhecimento 

astronômico, geográfico e historiográfico, continuando a narrativa islâmica até o tempo de sua 

composição. 

 

Outros livros integram a coleção de temas histórico-geográficos, mas não são 

entendidos como partes da mesma sequência. Ao invés disso, focam-se em assuntos não 

desenvolvidos dentro da série principal. São eles: 

 

1. Waṣl Almajālis bi Jawāmiᶜ Al’aḫbār wa Muḫallaṭ Al’aṯār71, uma coleção de tradições 

com ênfase em Al’andalus; 

2. Al’aḫbār Almasᶜūdīyāt72, uma história da Arábia pré-islâmica e de Al’andalus; 

3. Maqātil Fursān Alᶜajam73, uma coleção de tradições referentes aos heróis persas, 

escrita em contraposição ao Maqātil Fursān Alᶜarab de Abū ᶜUbayda Maᶜmar Ibn 

Almuṯannà74 (m. 209 H./824 d.C.); 

4. Funūn Almaᶜārif wa mā jarà fī Adduhūr Assawālif75, focado em gregos, bizantinos e 

Norte da África; 

5. Ḏaḫā’ir Alᶜulūm wa mā kāna fī Sālif Adduhūr76, que parece ter sido semelhante ao 

Tanbīh, mas com mais detalhes sobre a história bizantina; 

6. Uma pro memoria chamada Al’istiḏkār limā jarà fī Sālif Al’aᶜṣār77; 

7. Taqallub Adduwal wa Taġayyur Al’ārā’ wa Almilal78, que parece ter se constituído 

de reflexões históricas sobre a ascensão fatímida no Norte da África. 

                                                             
68 Murūj I.299, 304, III.1498, 1877, V.3240. 
69 Murūj II.819. 
70 Murūj I.355, 441, 521, 529, II.1369. 
71 Murūj V.3014, 3428, 3608; Tanbīh, p. 333. 
72 Tanbīh, pp. 259, 333. 
73 Tanbīh, p. 102. 
74 Tanbīh, p. 102. 
75 Tanbīh, pp. 121, 144, 151, 153, 158, 160, 174, 182, 261. 
76 Tanbīh, pp. 97, 176, 400-1. 
77 Tanbīh, pp. 102, 137, 144, 271, 401. 
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A maioria dessas obras teve um método de composição semelhante ao Murūj. O adab 

de Masᶜūdī consiste em compilar, com uma escrita elegante e eloquente, suas observações e 

os relatos que ele coletou, conforme a pertinência a um determinado recorte histórico-

geográfico. No caso dessa coleção, percebemos ainda que muitos de seus livros definiram seu 

escopo fora do Islã. 

Masᶜūdī emprega uma frase própria do adab para descrever a atividade de um escritor: 

 

O escritor é um lenhador noturno (almuṣannif ḥāṭib layl)79; registramos tudo o que dizem os legisladores 

e os demais, pois é o dever de quem compuser um trabalho registrar tudo o que os lados divergentes 

disseram sobre o tema que ele citou.80 

 

A primeira palavra, muṣannif, traduzida aqui como “escritor”, é o particípio ativo da 

segunda forma verbal da raiz ṣnf, cujo significado mais próximo seria “organizar”, 

“classificar”, “arranjar”, “sistematizar” ou “ranquear”. Com isso, a escrita de uma obra é 

associada ao manejo de um material variado e disperso que precisa ser disposto em uma 

ordem eficaz. Por sua vez, a expressão ḥāṭib layl81, “lenhador noturno”, funciona de maneira 

analógica: o escritor colhe com esforço seu material, o qual é essencial para a sobrevivência, 

mas que, por ser colhido à noite, consiste em uma mistura de coisas importantes e 

desimportantes, ou seja, “a lenha boa e a ruim”. Um historiador deve saber distinguir entre os 

dois tipos da melhor maneira possível, ainda que seja inevitável deixar passar algum conteúdo 

que ele não aprove; seu aperfeiçoamento deve ser justamente dessa habilidade de registrar 

toda a informação recolhida a respeito de determinado tema. Ao mesmo tempo, pressupõe-se 

que ele também melhore seu discernimento para com os diferentes relatos, sem que isso o 

impeça de tratar seu trabalho honestamente82. Esse é o motivo da afirmação de que seus dois 

livros sobreviventes são de “relatos” (aḫbār) e não de “pesquisa e especulação” (baḥṯ wa 

naẓar). Tal oposição, que a princípio pode passar despercebida, indica que o adab e a 

abordagem reflexiva de uma mesma matéria podem representar possibilidades concorrentes 

                                                                                                                                                                                              
78 Tanbīh, p. 334. 
79 Murūj II.1354. 
80 Murūj II.1205. 
81 ḥāṭib layl: “Nos dicionários árabes, diz-se que essa expressão se aplica àqueles que misturam, em seu discurso, 

assuntos densos e triviais, tal e qual um lenhador à noite, recolhendo tanto a lenha boa quanto a ruim.” 

KHALIDI, op. cit., 1975, p. 5; ALFĀRĀBĪ, Iḥṣā’ Alᶜulūm, p. 31. 
82 KHALIDI, idem. 
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de método. Masᶜūdī inclui em suas obras um conteúdo com o qual ele não necessariamente 

concorda, porque isso é uma exigência do adab da historiografia, além de ser um recurso com 

o potencial de entreter os leitores. 

É pertinente abordarmos aqui as noções de criatividade e originalidade no contexto do 

adab de Masᶜūdī. Quando estudamos o contexto intelectual do Islã dos séculos 3-4 H./9-10 

d.C., é comum nos depararmos com o seguinte entendimento sobre a prática da escrita: 

escritores frequentemente copiavam longas passagens e até obras completas uns dos outros, 

uma vez que a noção de autoria era praticamente inexistente e a leitura se limitava à dimensão 

sacra, que demanda reproduções ipsis litteris, ou à “contemplativa”, que se origina da 

habilidade do escritor de emular uma fonte consagrada ou transmitir um conteúdo já 

conhecido de uma maneira linguisticamente elegante. No entanto, isso é questionável a partir 

da obra de Masᶜūdī, pois a originalidade e a criatividade são alguns dos traços que ele 

demonstra valorizar, tanto em sua própria escrita como na dos autores que ele admirava. 

Primeiramente, a noção de criatividade na cultura do adab está constantemente refratada 

por um prisma islâmico, de modo que toda produção intelectual e artística é indissociável de 

uma base inequívoca: a veracidade da mensagem divina. Assim, tudo é, direta ou 

indiretamente, resultado de um mesmo sistema de crenças profundamente vinculado à palavra 

como manifestação de Deus – sobretudo, a língua árabe –, o que confere à expressão criativa 

um caráter preferencialmente linguístico e inevitavelmente islâmico83. Porém, em relação à 

dita irrelevância da originalidade e da autoria, o que atestamos é justamente o contrário: elas 

não apenas parecem ser valores reconhecidos, como também estimados84 – ainda que, para 

isso, haja requisitos protocolares. Masᶜūdī demonstra apreciar muitos dos autores que cita por 

causa da originalidade, como Ibn Ḫurdāḏbeh, Jāḥiẓ e Ṣūlī. Ele também acredita que, para ser 

original, há um decoro a ser seguido; do contrário, o resultado pode e deve ser criticado. “Sua 

óbvia admiração pelo estilo e a perspectiva original de Jāḥiẓ se permeia de profundas 

ressalvas.”85 Ainda assim, suas críticas a outros autores são justificadas e acompanhadas de 

palavras elogiosas86. Com frequência, ele as embasa na inadequação do autor ao adab de cada 

produção intelectual. A qualidade literária de uma obra é proporcional ao quanto ela reproduz 

um protocolo já estabelecido, por meio do qual ela é reconhecida dentro de um gênero 

específico do adab. Originalidade é um valor restrito à substância das informações, ou seja, 

                                                             
83 Tal e qual mencionamos na referência a Cornford e uma possível islamistoria. 
84 SHBOUL, op. cit., p. 34. 
85 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 12. 
86 KHALIDI, ibid., p. 11. 
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não se aplica a variações do modo de disposição desse conteúdo. O exemplo mais evidente 

disso é a crítica de Masᶜūdī a Sinān Ibn Ṯābit Ibn Qurra (m. 331 H./943 d.C.), com base na 

inadequação aos moldes do adab da historiografia: 

 

Sinān Ibn Ṯābit Ibn Qurra Alḥarrānī, desviando-se dos méritos de sua profissão e produzindo o que não é 

de sua competência, escreveu um trabalho na forma de uma epístola a um de seus amigos versados. Ele a 

inicia com dissertações sobre filosofia moral e as divisões da alma em racional, irascível e apetitiva; cita 

trechos sobre a política das cidades, mencionadas por Platão em seu livro sobre a condução das cidades, 

composto de dez tratados; fala sobre os deveres dos soberanos e vizires. Então, ele prossegue aos relatos, 

apenas alegando sua boa procedência, pois não os testemunhou, até chegar a Almuᶜtaḍid Billāh, em cuja 

corte ele viveu, e relata os dias que passou com o califa. Então, ele retrocede de um califa a outro, ao 

contrário da exposição dos relatos e histórias, desviando-se daquilo que disseram os historiadores. Ainda 

que fosse melhor e não tivesse ido além do que viu, seu defeito é ter saído do cerne de sua competência, 

bem como ter elaborado um trabalho fora de seu ofício. Antes, deveria ter escrito sobre o conhecimento 

que lhe é devido, como os segmentos de Euclides, o Almagesto e os círculos; ou, ter explorado as 

opiniões de Sócrates, Platão e Aristóteles sobre corpos celestes, fenômenos meteorológicos e 

temperamentos naturais; as relações de composições, conclusões, premissas e silogismos compostos; a 

distinção entre o mundo físico e o divino; as essências, os aspectos, as proporções das formas, entre 

outros tipos de filosofia. Ele estaria à altura de tal tarefa, e seu trabalho corresponderia a seu talento. Mas 

o sábio que conhece a fala está extinto. Já disse ᶜAbdullāh Ibn Almuqaffaᶜ: quem escreve um livro se 

expõe; se for bom, ganha fama; se for ruim, se dana.87 

 

Ao afirmar que Sinān escreveu um trabalho defeituoso, Masᶜūdī justifica com base no 

fato do autor ter se desviado “dos méritos de sua profissão”, produzindo algo fora de sua 

“competência”. Em outras palavras: o erro de Sinān foi não seguir o adab devido da 

historiografia, o qual, por sua vez, para ser aprendido, deveria seguir uma certa progressão de 

conhecimentos – mais especificamente, deveria começar por aqueles mais próximos aos que 

ele já dominava (matemática, astronomia e filosofia) e só depois tratar dos mais distantes. Ao 

final, a citação espirituosa de Ibn Almuqaffaᶜ descontrai o tom da crítica, mas também 

estabelece uma relação entre originalidade e reconhecimento, pois um livro é “bom” quando é 

capaz de apresentar um conteúdo original, mas dentro do decoro do adab. 

Já a valorização da autoria ocorre mais explicitamente em três circunstâncias 

específicas: 

 

                                                             
87 Murūj I.14. 
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1. A exortação ao final do capítulo introdutório do Murūj88  é dirigida àqueles que 

distorcessem seu conteúdo, e a “quem o atribuir e associar senão a nós, ou dele extrair 

indevidamente”; 

2. A acusação de que Ibn Qutayba teria plagiado Abū Ḥanīfa: 

 

Abū Ḥanīfa Addinawarī se ocupou deste assunto em seu livro. Ibn Qutayba o seguiu e transmitiu o 

conteúdo dele em seus livros como se fossem de sua autoria. Ele fez isso com vários livros de Abū Ḥanīfa 

Addinawarī, o qual ocupa um lugar eminente entre os estudiosos.89 

 

3. A referência à fala de Jāḥiẓ sobre o desprezo do leitorado por autores 

contemporâneos e a preferência pelos clássicos: 

 

Abū ᶜUṯmān ᶜAmrū Ibn Baḥr Aljāḥiẓ diz que, quando escrevia um livro com muitos ensinamentos e uma 

organização agradável, e o atribuía a si mesmo, não havia quem lhe desse ouvidos ou o quisesse adquirir. 

Então, compunha um livro em um arranjo inferior e de menor utilidade, atribuía a ᶜAbdullāh Ibn 

Almuqaffaᶜ, Sahl Ibn Hārūn ou outro dos autores antigos renomados entre os escritores, e todos o 

recebiam bem e se apressavam em copiá-lo, tão somente por causa de sua atribuição aos antigos. As 

pessoas de nossa época invejam os próprios contemporâneos e disputam para ver quem tem mais virtudes 

e pretende erigi-las.90 

 

Tomadas em conjunto, essas passagens ilustram uma aversão ao plágio e a predileção 

por autores antigos em relação aos atuais. Os textos podiam ser copiados e propagados, mas 

mediante a exigência de que tais procedimentos preservassem suas fontes e autores. Por outro 

lado, obras originais ganhavam pouca circulação se não transmitissem algum conteúdo já 

consagrado, ou até mesmo se não fossem atribuídas a autores reconhecidos. Com isso, a 

defesa da autoria se transmite na forma da condenação do apagamento das referências e da 

apropriação indevida, e é reforçada pela validação da originalidade. 

A característica estilística mais evidentes de Masᶜūdī são suas constantes digressões91 – 

no Murūj mais do que no Tanbīh. Contudo, elas não devem ser consideradas defeitos, pois 

correspondem a uma demanda da escrita do adab, e são entendidas como marcas da erudição 

do autor. Elas contêm um alto potencial de entreter; anedotas, episódios milagrosos ou 

                                                             
88 Murūj I.17. Ver Anexo C. 
89 Murūj II.1327. 
90 Tanbīh, pp. 76-7. 
91 PELLAT, “Al-Masᶜūdī”, p. 788. 



151 
 

estranhos, e alguns relatos sobre terras distantes, são introduzidos como recurso de 

descontração do texto, e não por sua pertinência ao tema em pauta92. Masᶜūdī também faz 

digressões para ilustrar um determinado ponto, ou relatar sua experiência pessoal93. 

Por meio de suas tendências digressivas, Masᶜūdī reflete o espírito do adab, mas não o 

deixa se sobrepor à temática historiográfica central de sua obra94. Ao contrário, a elaboração 

de seus livros implica um adab como plataforma subserviente à transmissão e à abordagem do 

conhecimento. “O conteúdo de seus trabalhos sobreviventes, apresentado em uma perspectiva 

histórico-geográfica, mostra que este prolífico escritor tem grande interesse por várias 

disciplinas que não devem ser arbitrariamente classificadas como história ou geografia.”95 

Charles Pellat abordou a questão de Masᶜūdī ser mais bem “classificado” como 

historiador, geógrafo ou adīb – para Shboul, desnecessariamente – e sua resposta parece ser 

um vago “sim”96. Contudo, a validade da pergunta se evidencia pela dificuldade de respondê-

la dentro de tais limites. Shboul responde em maiores detalhes, enunciando que Masᶜūdī “era 

uma combinação dos três e, de fato, muito mais do que isso.”97 Oportunamente, podemos 

argumentar aqui: mais do que historiador, geógrafo e adīb, ele era um viajante. Qualquer que 

tenha sido a motivação – missão religiosa, comércio ou fortuna pessoal –, ele viajou o 

suficiente em sua vida para que isso o motivasse a registrar seus relatos pessoais. Além disso, 

o gosto pela leitura, o contato com uma bibliografia diversificada e com pessoas de múltiplas 

culturas, são tanto motivos como produtos do vasto escopo de assuntos abarcados por sua 

própria escrita. O fato de Masᶜūdī abordar seus interesses sobre animais, ambiente natural e 

sociedade humana sob a forma do adab não o impede de refletir com rigor intelectual – não só 

como adīb, mas também como naturalista jāḥiẓiano; um empirista descritivo, proponente de 

uma produção de conhecimento a partir da vivência, do deslocamento, do método criterioso e 

da crítica às fontes. 

Pellat oferece argumentos favoráveis tanto a descrição como historiador quanto como 

adīb98. Começando pelo adab, ele dá três argumentos negativos, ou seja, tenta afirmar o 

caráter predominantemente literário da obra de Masᶜūdī negando que ela apresente 

características que a legitimariam como uma obra tradicional da historiografia islâmica: 

                                                             
92 RADTKE, op. cit., p. 12. 
93 SHBOUL, op. cit., p. 70. 
94 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 23. 
95 PELLAT, “Al-Masᶜūdī”, p. 785. 
96 Seu artigo “Was Al-Mas’udi a historian or an adib” será abordado a diante. 
97 SHBOUL, op. cit., p. xxiii. 
98 PELLAT, Charles. “Was Al-Mas’udi a historian or an adib” em Journal of the Pakistan Historical Society, 

vol. 9, par. 4 (out./1961), p. 232. 
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1. Ele compila tradições históricas, literárias e religiosas, ao invés de eventos políticos e 

militares dos sucessivos califados; 

2. Ainda que o Tanbīh seja praticamente um compêndio de história pura, o Murūj, por 

sua vez, “não passa de uma seleção” (?); 

3. Na segunda metade de seu trabalho, Masᶜūdī não visou contribuir para o 

conhecimento geral dos árabes, mas sim entreter seus leitores com anedotas, poemas, estórias 

divertidas e informações esparsas – um traço importante do adab. 

 

Os três argumentos, claramente, partem das premissas do tradicionalismo como uma 

espécie de “forma oficial” da atividade do historiador, e se sustentam somente se relevarmos 

uma das motivações afirmadas pelo próprio Masᶜūdī: questionar a passividade da imitação 

acrítica da tradição, em nome de uma relação com o conhecimento que fosse guiada pelo 

envolvimento ativo e reflexivo em seus processos de produção. Além disso, considerar o 

trabalho de Masᶜūdī como confinado à dimensão literária exigiria um entendimento estreito de 

que os únicos temas pertinentes à história são políticos, bélicos e institucionais, quando, na 

verdade, a principal contribuição de Masᶜūdī já foi identificada – por motivos diversos e, ao 

nosso ver, devidamente – entre os estudos de história cultural humana. 

Em defesa da classificação como historiador, Pellat diz99 que a primeira parte do Murūj, 

de fato, contém valiosas informações históricas, geográficas e sociológicas sobre povos 

estrangeiros, como indianos e chineses. Ele também diz que Masᶜūdī demonstra ter tido 

grande interesse por história contemporânea ao mencionar tradições correntes dos povos 

distantes e, por exemplo, fornece uma lista precisa dos reis de Bizâncio até os seus próprios 

dias. Entretanto, Pellat descarta esses fatores dizendo que, ainda assim, “uma mera 

comparação com Ṭabarī no campo da historiografia islâmica” comprovaria a diferença entre 

Masᶜūdī e “os historiadores”. Da mesma maneira: ainda que ele faça inúmeras citações, por 

exemplo, da Geografia de Ptolomeu, ele diz que bastaria uma comparação com Ibn 

Ḫurdāḏbeh para que se notasse o quanto Masᶜūdī difere “dos geógrafos”. A justificativa de 

Pellat para desconsiderar pontos que ele mesmo menciona parece altamente arbitrária, além 

de ser, novamente, apenas aceitável mediante às premissas do tradicionalismo – nesse caso, 

de que Ṭabarī, Ibn Ḫurdāḏbeh e seus respectivos seguidores seriam os únicos representantes 

oficiais, uniformes e inequívocos das tradições historiográficas e geográficas islâmicas. Ao 

                                                             
99 PELLAT, idem. 
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invés, é exatamente a partir desse contraste que Masᶜūdī estabelece com as tradições às quais 

pertence que ele nos permite extrair mais sentido de seus trabalhos remanescentes. 

Pellat, então, parece concluir que Masᶜūdī teria sido não apenas um adīb, como também 

um dos localizados “no topo da curva descrita pela evolução do adab”100. Contudo, em 

seguida, ele apresenta sua definição de adab como praticamente análoga ao conceito de 

“cultura” – a qual consideramos insatisfatória, preferindo, ao invés, o já mencionado 

“humanismo literário islâmico” de Khalidi. 

Pellat argumenta que o adab teria se originado no século 2 H./8 d.C. a partir da 

confluência entre a prática dos estudiosos de “tradições tribais ligadas à poesia, eloquência, 

história, etc.” e os “muitos elementos culturais emprestados das civilizações grega, persa e 

indiana; todos esses elementos formaram o adab árabe em seu sentido mais abrangente.”101 

No século seguinte, diante do acúmulo até então sem precedentes de conhecimentos de 

diversas origens, e da subsequente expansão brusca dos horizontes temáticos do adab, surge 

entre os escritores a necessidade de selecionar a parcela mais desejável dessa massa, 

sintetizada no mote de “tomar de cada coisa uma parte” (al’aḫḏ min kull šay’ bi ṭaraf). Para 

Pellat, o primeiro a se dar conta dessa necessidade teria sido Jāḥiẓ; podemos dizer que, para 

esse caso, tal definição de adab se faz apropriada, dado o caráter predominantemente 

beletrista de sua obra – ainda que ela também contenha importantes reflexões 

epistemológicas. Entretanto, a mesma descrição não se aplica a Masᶜūdī, exatamente por não 

dar conta da consciência metodológica que ele demonstra ter para com a produção de 

conhecimento empírico; para ele, o adab é o meio da época em que se dá a expressão do 

saber, e não a finalidade última de seus trabalhos. 

Então, Pellat atribui102 seu encaixe de Masᶜūdī nessa condição de adīb à afiliação ao 

mutazilismo e ao xiismo, pois os mutazilitas teriam sido os literatos (udabā’) mais 

proeminentes e, após sua queda, os xiitas teriam sido seus principais continuadores. Essa 

noção é questionável – sobretudo, por presumir que a teologia especulativa mutazilita não 

deve ser tomada como mais do que uma expressão literária. De fato, a partir da segunda 

metade do século 3 H./9 d.C., os xiitas – mais especificamente, os duodecimanos – podem ser 

considerados uma espécie de continuadores do mutazilismo, mas seria insuficiente dizer que 

isso se atribuiria apenas à dimensão estética de seus escritos. Pellat se contradiz, afirmando 

                                                             
100 PELLAT, ibid., pp. 233-4. 
101 PELLAT, idem. 
102 PELLAT, idem. 
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logo em seguida que Ibn Qutayba – representante ilustre da ortodoxia sunita – deve ser 

considerado um adīb maior do que, no caso, um Yaᶜqūbī – o xiita precursor de Masᶜūdī. 

Nesse sentido, a questão proposta por Charles Pellat 103  sobre Masᶜūdī ter sido um 

historiador ou um adīb revela uma impropriedade de enunciação ao pressupor que essas 

categorias seriam reciprocamente excludentes, quando, na verdade, elas sequer correspondem 

a alternativas de níveis equivalentes. A situação parece melhor compreendida como se a 

história – tal e qual a geografia, as ciências sociais e os estudos da natureza – estivesse 

circunscrita ao adab, o qual, por sua vez, não representa um saber específico, mas sim um 

método de produção de conhecimento humanístico, bem como um modo de exposição 

literária desse conhecimento. Masᶜūdī parece ter percebido que essa relação pode ser 

invertida, de modo que o adab sirva os interesses do conhecimento em questão, ao invés de 

simplesmente tomá-lo como um tema sobre o qual discorrer por puro deleite estético e sem 

rigor de reflexão. De fato, a qualidade mais única da porção islâmica de suas obras de história 

é a preferência por anedotas, curiosidades e belos versos, encaixados conforme a sucessão de 

temas introduzidos pelos relatos (aḫbār), ilustrando um manejo do adab como recurso para a 

elaboração da narrativa historiográfica, além de um veículo para a transmissão de 

conhecimento entre as gerações de estudiosos. 

Em nossa leitura, a discordância fundamental da teoria de Pellat surge desde a 

formulação da pergunta em si. O pressuposto de que as categorias de historiador e adīb seriam 

mutuamente excludentes não faz sentido, especialmente ao tomarmos o caso de Masᶜūdī. 

Ainda mais, basta considerarmos sua noção específica de que a historiografia é um repositório 

de todos os saberes humanos; o conceito que Pellat define como adab, Masᶜūdī define como 

“história”. Poucos autores ilustram melhor que Masᶜūdī a realidade da época, em que a 

produção de saberes diferentes era fruto do trabalho de um único estudioso, o qual era 

chamado de generalista e, hoje, podemos chamar de polímata. Assim, Masᶜūdī não teria sido 

uma coisa ou outra, mas sim várias coisas ao mesmo tempo, como historiador, geógrafo, adīb, 

teólogo, filósofo e naturalista – e ainda, se aceitarmos as ciências modernas, biólogo, 

etnólogo, sociólogo, antropólogo, epistemólogo, geólogo, meteorologista, oceanógrafo, 

folclorista, entre outras. 

 

 Eloquência 
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Por vezes, Masᶜūdī diz apenas aludir a determinado assunto por buscar o resumo e a 

concisão104, pois ele já o teria tratado em maiores detalhes em outra de suas obras, à qual ele 

então faz referência105. Ao fazê-lo, sua intenção parece ser a de harmonizar os requisitos 

próprios do adab (i.e., escrever com um estilo elegante e fornecer uma leitura deleitável) e sua 

própria proposta de interligação entre os volumes de sua bibliografia pertinente ao tema, 

orientando os interessados a buscarem suas outras fontes. O valor da concisão como uma 

marca de eloquência também foi determinante para justificar a eliminação das cadeias de 

transmissores (isnād) da prosa literária106. Masᶜūdī reconhece a dificuldade de quem viesse a 

ler sua história em anais completa, o Aḫbār Azzamān, e afirma seu projeto de resumi-la em 

versões mais acessíveis como o Alkitāb Al’awsaṭ, o Murūj e o Tanbīh107. 

Os objetivos de Masᶜūdī de atingir “concisão” (ījāz) e “clareza” (iīḍāḥ) e evitar 

“afetação” (takalluf) são marcas consagradas do adab e compõem a noção jāḥiẓiana de 

eloquência (balāġa ou bayān) 108. Em seu Albayān wa Attabyīn, Jāḥiẓ os inclui entre os 

requisitos para a eloquência: 

 

A boa expressão demanda discernimento e controle, ordenamento e exercício, mestria dos recursos e 

composição precisa, enunciação fácil e lógica exposta, palavras completas e formulação padronizada.109 

 

E também: 

 

Disse Isḥāq Ibn Hassān Ibn Qūhī: a eloquência não tem apenas a interpretação de Ibn Almuqaffaᶜ. Foi 

perguntado: o que é a eloquência? Disse: a eloquência é uma palavra com muitos significados referentes a 

aspectos diferentes. Entre eles o silêncio, a audição, a referência, a justificativa, a resposta, o início, a 

poesia, a prosa rimada, o discurso e as epístolas. Todas essas partes são inspiradoras e indicam seus 

sentidos; concisão é eloquência.110 

 

                                                             
104 Murūj I.3, II.1355. 
105 RADTKE, op. cit., p. 12. 
106 KHALIDI, op. cit., 1994, p. 100. 
107 Murūj I.1-3; Tanbīh, p. 2. 
108 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 19. 
109 ALJĀḤIẒ, ᶜAmrū Ibn Baḥr. Albayān wa Attabyīn. 4 vols. Edição: ᶜAbd Assalām Muḥammad Hārūn. Cairo: 

Maktabat Alḫānjī, 1998 (7ª edição), vol. I, p. 14. 
110 JĀḤIẒ. Albayān wa Attabyīn, pp. 115-6. 
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Masᶜūdī conhecia o Albayān wa Attabyīn e o considerava o melhor trabalho de Jāḥiẓ111. 

Vale destacar aqui a semelhança entre essa noção de eloquência, determinada pela relação 

inversamente proporcional “o máximo conteúdo expresso com o mínimo discurso”, e a 

famosa definição moderna de Ezra Pound de que “grande literatura é simplesmente linguagem 

carregada com o máximo sentido possível”112. Tal comparação estabelece uma ponte para 

melhor entendermos o adab: em uma escala de eloquência, almejar o ponto máximo é 

fundamental para legitimar uma expressão linguística enquanto literatura, e esse caráter só é 

reconhecido à medida que o nível de elaboração verbal de uma obra transmite essa 

combinação entre concisão e significado. Da mesma maneira, almejar um “comportamento 

eloquente”, decoroso e cavalheiresco, é condição indispensável à consagração de um adīb. 

Uma definição alternativa é a de Qudāma Ibn Jaᶜfar: eloquência consiste na 

compatibilidade entre uma ideia e sua expressão verbal113. Contudo, ao se referir a seu próprio 

entendimento de eloquência condicionado à “concisão” e à “clareza”, Masᶜūdī é 

evidentemente mais influenciado pela definição jāḥiẓiana: 

 

Quem se estende na fala é como o lenhador noturno. A concisão (ījāz) é uma indicação panorâmica e uma 

revelação explícita à consciência; a eloquência é a clareza concisa.114 

 

Em conjunto com o princípio da concisão, outras marcas de estilo apreciadas por 

Masᶜūdī são a inventividade (iḫtirāᶜ) e a originalidade – desta vez, entendida conforme o 

contexto da poesia115. Diferentemente da definição moderna de originalidade como algo “sem 

precedentes”, a originalidade poética do século 4 H./10 d.C. consiste tanto no enriquecimento 

de motivos já conhecidos como na invenção de motivos novos116. Essa valorização é causa de 

uma das marcas do estilo original do próprio Masᶜūdī – e que ele também apreciava em Jāḥiẓ 

–, que é a ausência praticamente total da prosa rimada e ritmada (sajᶜ) em suas obras, 

contrariando uma tendência em plena ascensão na época. A inventividade, por sua vez, é 

                                                             
111 Murūj V.3147. 
112 POUND, Ezra. “How to read” em Literary Essays of Ezra Pound. Londres: Faber and Faber Limited, 1954, p. 

23. 
113 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 20. 
114 Murūj II.892. 
115 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 21. 
116  von GRUNEBAUM, Gustave. “Arabic Literary Criticism in the 10th Century A.D.” em Journal of the 

American Oriental Society, vol. 61, nº 1 (mar./1941), p. 54. 
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mencionada como motivo de sua admiração por poetas como Abū Tammām e Abū 

Alᶜatāhīya117. 

 

 Poesia 

 

O manejo das citações poéticas reflete a concepção diferente de adab em Masᶜūdī. 

Sabemos que a inclusão de versos é parte integrante do decoro historiográfico árabe dos 

séculos 3-4 H./9-10 d.C., mas Masᶜūdī não adere à prática costumeira, em que a poesia é um 

mero artifício retórico cuja ocorrência sinaliza a erudição do autor. Ainda assim, notamos essa 

ocorrência típica de versos em Masᶜūdī, por exemplo, para ilustrar sua explicação da divisão 

do reino de Afrīdūn, um dos persas antigos, entre seus três filhos Salam, Ṭūḥ e ‘Īrān118. Em 

referências a relatos de substância ficcional, como lendas e histórias folclóricas, a aplicação 

de versos também pode atestar a recorrência de uma imagem, denotativa ou 

metaforicamente119, como na superstição pagã sobre o pássaro Hām: 

 

Um grupo entre eles [i.e., os árabes da jāhilīya] alega que a alma é um pássaro que se espalha pelo corpo 

humano. E que, quando a pessoa morre ou a matam, ela continua pairando sobre seu túmulo na forma de 

um pássaro cantando lamentos. Sobre isso, disse um certo poeta e mencionaram os companheiros do 

elefante: 

 

O pássaro e as vicissitudes se lhes impuseram, 

Hām está no eco de seus túmulos.120 

 

Entretanto, conforme dito acima, Masᶜūdī também usa citações poéticas para atestar a 

recorrência de um dito, demonstrar fenômenos naturais ou até mesmo como base de 

comparação entre versões de relatos e teorias divergentes 121 . Com frequência, poemas e 

                                                             
117 Murūj V.3020, 3376, 3399, 3404-5, 3459. 
118 Murūj I.538. 
119  MUSTAFA, H. Ghulam. “Use of poetry by Al-Masᶜūdī in his works” em Al-Mas’ūdī Millenary 

Commemoration Volume. Edição: AHMAD, S. Maqbul e RAHMAN, A. Deccan: The Indian Society for the 

History of Science and The Institute of Islamic Studies, Aligarh Muslim University, 1960, p. 77. 
120 Murūj II.1192. 
121 SHBOUL, op. cit., p. 70. 
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versos no Murūj e no Tanbīh são seguidos por comentários críticos sobre sua qualidade 

literária e eventuais informações históricas ou geográficas que eles contenham122: 

 

É um fato bem conhecido que a poesia árabe antiga consiste em uma fonte valiosa de informação sobre a 

vida e as condições das pessoas da Arábia pré-islâmica. Foi usada extensivamente por historiadores 

árabes para ilustrar alusões históricas e como material-fonte sobre a história árabe. Mantendo, em grande 

parte, a prática de seu tempo, Masᶜūdī também citou inúmeros versos em seus livros, não apenas como 

suporte para suas referências históricas, relatos de maneiras, costumes e superstições das pessoas, mas 

também sob uma perspectiva puramente literária, de modo a conferir uma cor literária a seus trabalhos.123 

 

As ideias literárias de Masᶜūdī revelam forte influência dos críticos que ele admirava, 

como Ibn Qutayba e Ṣūlī, além de uma preferência pela poesia “moderna”, de poetas como 

Abū Tammām (m. 231 H./845 d.C.) e Abū Alᶜatāhīya (m. 213 H./826 d.C.). Ghulam Mustafa 

explica 124  as causas mais aparentes para que Masᶜūdī tenha preferido esses dois: Abū 

Tammām, com seu estilo descritivo, seu forte tom realista e suas reflexões filosóficas, 

destaca-se por demonstrar qualidades do gosto de Masᶜūdī, como o apreço pela expressão 

eloquente do bom pensamento. Abū Alᶜatāhīya, por sua vez, é destacado pelo gosto de 

Masᶜūdī por poesia elegíaca – “relatos de mortes, calamidades da vida, fraquezas do homem”. 

Agrada-lhe nesse poeta o caráter virtuoso, ético-moralizante, religioso e proverbial, traços 

próprios de uma concepção social do papel da poesia, pois ela deve servir ao bem-estar da 

sociedade. Abū Alᶜatāhīya também é elogiado por ter composto versos de boa dicção e estilo 

simples, sobretudo porque assim ele favorecia a compreensão de seus versos, diferentemente 

de muitos de seus contemporâneos que privilegiaram estilos afetados, palavras artificiais e 

expressões inadequadas, dificultando a identificação das ideias contidas em suas poesias. 

Além disso, ao tratar de anedotas literárias, seu apreço pelo filólogo Muḥammad Ibn 

Yazīd Almubarrad (m. 286 H./899 d.C.) fortalece sua predileção pelos poetas “modernistas” 

(muḥdaṯūn), uma vez que Almubarrad parece não ter sido hostil com os poetas de sua época, 

uma exceção entre seus contemporâneos. Esses críticos se assemelham por sua rejeição, 

implícita ou explícita, da contínua perpetuação do valor da imitação na poesia, defendendo a 

                                                             
122 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 16. 
123 MUSTAFA, op. cit., p. 77. 
124 MUSTAFA, ibid., pp. 81-3. 
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poesia dos “modernistas” em nome de uma expansão dos horizontes da imaginação 

humana125. 

O critério de Masᶜūdī para selecionar citações poéticas tem um caráter fortemente 

objetivo126. Seu gosto pessoal por um ou outro poeta nunca se sobrepõe à pertinência do verso 

ao tema em questão, ao uso de expressões retóricas ou a um exemplo anedótico. Em outras 

palavras, ele constantemente julga os versos não apenas como parte integrante e exigência do 

adab, mas também como dispositivos de elaboração discursiva a serem aplicados por 

fornecerem pontos de vista referentes a qualquer assunto. Assim, o melhor emprego dos 

versos deve dar preferência ao seu potencial retórico e encaixá-los nas discussões sobre os 

assuntos que eles contêm. 

Em Masᶜūdī, as citações poéticas não são meramente estéticas – ainda que formem uma 

exigência própria dos relatos históricos. Ao invés, elas são um recurso para ilustrar 

informações de outras terras, como históricas e geográficas127. Um exemplo é sua descrição 

do caráter tempestuoso do Mar de Zanj: 

 

Barbarā e Ḥafūnī 

E tua onda louca! 

Ḥafūnī e Barbarā 

Sua onda como se vê!128 

 

Masᶜūdī também se diferencia de seus precursores e contemporâneos ao fazer uso de 

versos para sustentar argumentos e refutações 129 , bem como enaltecer situações 

emocionantes130 ou, como lhe é comum, sua própria qualidade de viajante: 

 

[Sou] o sucessor de Ḫiḍr131; [deixe] que ocupem qualquer nação 

Ou cidade, pois as costas dos camelos malhados são minha pátria. 

                                                             
125 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 18. 
126 MUSTAFA, op. cit., p. 80. 
127  AHMAD, S. Maqbul. “Al-Mas’udi´s Contributions to Medieval Arab Geography: Some Sources of his 

Knowledge” em Islamic Culture: An English Quarterly, Vol. 28, jan./1954, p. 284. 
128 Murūj I.245. 
129 MUSTAFA, op. cit., p. 78. 
130 Murūj II.986, sobre a saudade de sua terra natal (alḥanīn ilà al’awṭān), uma tópica também abordada por 

Jāḥiẓ. 
131 Ḫiḍr (ou Ḫaḍir) é uma personagem popular, originalmente associada a um certo “servo de Deus” na estória da 

viagem de Moisés em Alcorão 18:59-81. Sobre isso, ver WENSINCK, A. J. “al-Khaḍir (al-Khiḍr)” em The 

Encyclopaedia of Islam, vol. IV, pp. 902-5. 
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Meu povo está no Levante; Bagdá é minha paixão, e eu 

Estou nas duas Raqqas132; em Fusṭāṭ, estão meus irmãos.133 

 

Considerando ainda a influência dos críticos literários, bem como o estágio em que a 

crítica em si se encontrava na época, notamos em Masᶜūdī indícios dessa abordagem dos 

versos poéticos134: 

 

Alminqarī conta que Alᶜutbī disse: certo dia, ᶜUbayd Arrāᶜī estava viajando pelo árido deserto com um 

comboio que ia ao encontro de um dos líderes dos Banū Tamīm, quando um grupo de gazelas passou 

diante deles de forma auspiciosa (sanaḥat lahum sunūḥan). Então, o comboio as interrompeu, colocando-

se no caminho delas. ᶜUbayd se opôs a isso, mas seus companheiros não se detiveram, ao que ᶜUbayd 

disse: 

 

Não sabes o que disseram as gazelas auspiciosas (sawāniḥ)? 

Passaram diante do comboio, que então as seguiu. 

Imitará quem não lhes reconhecer o agouro (zajr). 

Meu coração tem certeza de que lamentarão. 

 

Retomaram a viagem e então souberam que o líder que procuravam morrera picado por uma serpente. 

Abū ᶜUbayda Maᶜmar Ibn Almuṯannà disse: “Este é um estranho agouro (zajr).” Isso porque o auspício 

(sāniḥ) é almejado entre os árabes; o temido é o sinistro (bāriḥ). Penso que ᶜUbayd teve o agouro (zajr) 

das gazelas porque elas estavam recuando – embora nos versos ele descreva sua aproximação, conforme 

se exige de quem descreva algo: que comece pelas causas e então elucide a partir delas. Esse é o sentido 

do agouro (zajr) nos versos de ᶜUbayd Arrāᶜī.135 

 

 Entretenimento ou credulidade 

 

Devemos partir de duas considerações136 para entender como o conteúdo mais ficcional 

integra a compilação de relatos (aḫbār) de Masᶜūdī: 

 

                                                             
132 i.e., Raqqa e Rāfiqa. 
133 Tanbīh, p. 7. 
134 MUSTAFA, op. cit., pp. 79-80. 
135 Murūj II.1224-5. 
136 KHALIDI, op. cit., 1975, pp. 6-8. 
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1. Registrar certa versão de um fato ou uma opinião não pressupõe que ele esteja 

atestando ou endossando sua veracidade; 

2. O leitor deve prestar atenção à maneira como o autor tratou o tema em sua obra. 

 

As colagens historiográficas no Murūj e o teor mais abstrato do Tanbīh dão pistas mais 

consistentes do pensamento e das afinidades de Masᶜūdī do que o conteúdo dos relatos em si. 

Um exemplo disso é o costume do autor de introduzir relatos contraditórios começando pela 

versão que ele considera mais plausível. De fato, esse recurso já era aplicado por historiadores 

anteriores, como Ṭabarī, Balāḏurī e Abū Ḥanīfa, mas como forma de demonstrar adesão a 

uma versão de um evento em si – o que, por sua vez, também é um traço da colagem de ditos 

(ḥadīṯ). Masᶜūdī aplicou o que antes era apenas uma convenção literária como um indicador 

de sua concepção de método historiográfico 137 , começando por aquelas que seriam mais 

aceitáveis conforme a experiência das pessoas e o entendimento do intelecto (ᶜaql). 

Ao ignorar essas considerações, autores posteriores, como Ibn Ḫaldūn, tomaram as 

passagens de caráter sobrenatural, mítico ou maravilhoso, como evidências da credulidade de 

Masᶜūdī. Isso porque, no período entre os dois autores, a historiografia islâmica se consolidou 

cada vez mais como uma ciência factual, propondo a dissociação das narrativas populares e 

lendas. Com Masᶜūdī, temos uma história que se entende inseparável de sua forma escrita por 

estar circunscrita ao adab, tratando o conteúdo ficcional em um formato idêntico ao factual, 

pois ambos têm potenciais didáticos diferentes. Nisso, também identificamos em Masᶜūdī a 

confirmação e a potencialização de uma tendência dos historiadores anteriores: narrativas que 

outros simplesmente citaram são incluídas por suscitarem uma reflexão ou ilustrarem uma 

opinião sobre um assunto, além de contribuírem com determinada percepção sobre um evento 

ou uma figura histórica. 

Ao relatar os eventos de um determinado califado, Masᶜūdī não se esforça para 

distinguir as histórias verdadeiras e as falsas. Em ambas as suas obras sobreviventes, ele 

raramente tenta descreditar seu conteúdo lendário ou apontar seu teor ficcional138. Isso pode 

ser explicado pelo adab de mais de uma maneira. Primeiramente, a intenção de entreter o 

leitorado justifica a inclusão de certas narrativas porque elas podem ser atraentes, ao passo 

que a veracidade não representa um critério de seleção para a composição literária. Em 

                                                             
137  Por exemplo, ver Murūj I.76, sobre o conhecimento de Abraão sobre Deus; II.1207, sobre ouvir vozes 

fantasmagóricas nas florestas; III.1463 e Tanbīh, p. 231, sobre ᶜAlī Ibn Abī Ṭālib como o primeiro fiel; entre 

outros. 
138 AHMAD, op. cit., jan./1954, p. 282. 
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segundo lugar, a constituição da forma do relato (ḫabar) se organiza para transmitir um 

sentido, não um fato; ou seja, por convir uma sensação ou impressão sobre determinado 

evento, e não uma reconstituição realista e minuciosa como nos moldes modernos. 

Lendas e crenças populares são incluídas nos livros de Masᶜūdī com a justificativa de 

despertar o interesse do leitor, o que, por sua vez, podemos atribuir ao seu gosto por relatos de 

maravilhas139. Além disso, tais inclusões vêm frequentemente acompanhadas de termos como 

ḫurāfa (“mito”, uma qualificação explicitamente ficcional), revelando que o autor entende o 

valor não-verídico desses materiais, cuja incorporação não acarreta o detrimento de sua 

abordagem crítica. A história para entreter o leitor é notável em Masᶜūdī, e ele parece 

enfatizar essa propriedade com suas referências aos relatos (aḫbār) controversos com 

adjetivos como “divertidos” (ẓarīfa) ou “incríveis”, “maravilhosos” (ᶜajība)140. 

A própria combinação de informações obtidas por testemunho autóptico (mušāhada) e 

do dispositivo discursivo do adtestatio rei visae (“Eu vi...”, “Notei...”, “Observei...”) – 

característica comum em Masᶜūdī – confere autenticidade ao texto, além de ecoar tendências 

da retórica e da historiografia greco-latinas. Com base nesse argumento, Bernd Radtke aplica-

lhe 141  um termo de Eduard Norden, psychologische Geschichtsschreibung (literalmente 

“historiografia psicológica”; entendido como “história escrita para entreter”). 

A literatura de viagens da época de Masᶜūdī é indissociável da literatura de maravilhas 

por conciliar fatos e fantasia 142 . Novamente, suas viagens permitiram que ele coletasse 

histórias maravilhosas e informações, além de terem-no levado a presenciar fenômenos raros, 

fossem naturais, culturais ou pessoais: 

 

As maravilhas que ele encontrou em suas viagens – tanto via experiência direta, como via relatos – 

predispuseram-no a ver a natureza, não com o ceticismo do teórico, mas com a tolerância que nasce da 

experiência do estudioso viajante. Ainda assim, como escritor, ele estava ciente das atitudes críticas de 

sua audiência e, às vezes, ele parece conter seu impulso de relatar mais maravilhas.143 

 

Essa tentativa aparece bem sugerida: 

                                                             
139 AHMAD, ibid., pp. 283-4. 
140 Por exemplo, Murūj II.1196, sobre as histórias do ogro (ġūl). 
141 RADTKE, op. cit., p. 12. 
142 RAHMAN, A. “Al-Masᶜūdī and contemporary science” em Al-Mas’ūdī Millenary Commemoration Volume. 

Edição: AHMAD, S. Maqbul e RAHMAN, A. Deccan: The Indian Society for the History of Science and The 

Institute of Islamic Studies, Aligarh Muslim University, 1960, p. 47. 
143 KHALIDI, op. cit., 1975, pp. 43-4. 
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No mar de Zanj há diversos tipos de peixe. Não fosse a tendência da alma de negar o que não conhece e 

de rejeitar o que não lhe é habitual, relataríamos os tipos de maravilhas daqueles mares sobre baleias, 

monstros marinhos e outras maravilhas das águas.144 

 

Em outras palavras, Masᶜūdī entende a resistência do leitorado de acreditar em relatos 

de maravilhas. Contudo, ele também entende que a exposição formular e repetitiva não 

tornam a leitura estimulante. Assim, ele aplica seu método de verificação igualmente ao 

conteúdo factual e ao ficcional. “A aceitação do mistério não significa negar a importância da 

pesquisa.”145 Um exemplo dessa análise criteriosa de um material próprio do adab é seu 

tratamento dos relatos que dizem que os povos de ᶜĀd e Ṯamūd foram gigantes. Por ter 

observado pessoalmente as ruínas de ᶜĀd, Masᶜūdī se diz convicto de que eles, de fato, “eram 

altos como palmeiras”, e por isso tinham grande longevidade146. Contudo, ao se referir a 

Ṯamūd, ele diz que “suas portas eram pequenas e suas casas eram como as do povo de nossa 

época”, o que comprova que seus corpos eram de tamanho normal, contestando diretamente 

os contadores de estórias (quṣṣāṣ), que afirmavam que o povo de Ṯamūd era gigante como o 

de ᶜĀd147. Outro caso é sua crítica à história que Jāḥiẓ conta sobre os rinocerontes: 

 

Jāḥiẓ alega que o rinoceronte fica na barriga da mãe durante sete anos e que o filhote coloca a cabeça para 

fora pela vulva da mãe para pastar e depois volta para dentro. Isso é dito em seu Kitāb Alḥaywān na forma 

das estórias e das maravilhas. Tal descrição me levou a interrogar os habitantes de Sīrāf e do Omã que já 

haviam adentrado aquelas terras, bem como os mercadores que vi na terra da Índia: todos se 

impressionam quando digo isso. Se eu relato o que sei sobre o assunto e lhes pergunto a respeito dele, eles 

relatam que a gravidez e o desmame do rinoceronte são como os da vaca e os da búfala. Não sei como 

essa estória chegou a Jāḥiẓ; se ele a leu em um livro ou um informante lha relatou.148 

 

Nesse caso, a história de Jāḥiẓ é descrita como maravilhosa para questionar sua 

veracidade, demonstrando que tais relatos não poderiam ser incluídos acriticamente, 

sobretudo, se contivessem informações incorretas e verificáveis. 

                                                             
144 Murūj I.249. 
145 KHALIDI, op. cit., 1975, p. 44. 
146 Murūj II.924. 
147 Murūj II.929. 
148 Murūj I.432. 
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As porções mais literárias e atraentes dos textos de Masᶜūdī exploram ainda uma outra 

mistura inusitada de fatores: ao se referir aos relatos sobre criaturas e fenômenos 

sobrenaturais, Masᶜūdī sugere que eles podem ser fruto das viagens solitárias em que o 

viajante pensa e imagina coisas sem sentido: 

 

As pessoas falam muito sobre ogros, demônios, o mārid149, o gênio, o quṭrub150 e a hidra, que é um tipo 

de ser demoníaco conhecido por esse nome. (...) O que mencionamos é conhecido nas terras que citamos. 

Porém, tudo o que dissemos, ao narrar o que mencionamos sobre o povo daquele lugar, pode ter sido 

causado pelas divagações corruptoras e pensamentos decadentes, ou outra das pestes e moléstias que 

acometem os animais, tanto os racionais como os outros. Deus sabe mais sobre como isso se dá.151 

 

Se enfocarmos a dimensão psicológica, notamos indícios de como a experiência pessoal 

de Masᶜūdī pode ter motivado ainda um outro tipo de reflexão sobre os limites do possível: 

 

Disse Almasᶜūdī: as pessoas discordam a respeito dos fantasmas e dos gênios. Um grupo diz que o que os 

árabes mencionam sobre esse assunto é fruto da solidão nas terras devastadas, do isolamento nos vales e 

da travessia das áreas desoladas remotas e desertos selvagens. Porque, se o humano se isola em uma 

região como essas, ele reflete, e quando ele reflete, ele teme e se acovarda. Se ele se acovarda, acometem-

lhe opiniões mentirosas e ilusões melancólicas maléficas e corruptoras. Ele imagina sons, acha que vê 

pessoas, e coisas impossíveis o iludem como se ele fosse um perturbado. Isso se reúne com base no mal-

pensar e nas interpretações sem organização nem método correto, porque quem se isola nas terras 

devastadas e cruza o deserto solitário sente temores, imagina perigos e antecipa a morte, tamanha é a 

força das opiniões corruptoras do pensamento que se lhe implantam na alma. Assim, ele acredita no que 

se diz sobre fantasmas e aparições de gênios.152 

 

Por fim, é apropriado apresentar um exemplo de relato histórico (ḫabar) de caráter 

predominantemente literário que Masᶜūdī transmite junto às informações supostamente 

factuais. No caso, o relato não é considerado criticamente, mas sim incorporado ao texto para 

                                                             
149 mārid: Tipo de gênio. 
150  quṭrub: “lobisomem” árabe. Uma teoria explica que a palavra teria se originado de λυκάνθρωπος 

(lykantropos) – literalmente, “homem-lobo” – através do intermediário siríaco qanṭropos (OWENS, Jonathan. 

The Oxford Handbook of Arabic Linguistics. Nova York: Oxford University Press, 2013, p. 178). “No Qānūn, 

um dicionário médico de Ibn Sīnā, o termo é explicado como nawᶜ min almālanḫūliyā, ‘um tipo de melancolia’, 

que é caracterizado por algumas das qualidades listadas, como vagar por aí à noite sem descansar.” (Idem). 
151 Murūj II.1203. 
152 Murūj II.1207. 
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descontrair a leitura, contando uma história remetente ao tempo dos reis assírios sobre a 

origem do vinho: 

 

Azūr e Ḫalinjās tornaram-se reis [dos assírios]; dizem que eles eram irmãos. Tinham boa conduta e se 

apoiavam mutuamente no exercício do reinado. Diz-se que certo dia, um desses reis estava sentado 

quando viu um pássaro, que fizera seu ninho no topo do palácio, e estava batendo as asas a grasnando. Ele 

olhou com mais atenção e viu uma cobra que subia em direção ao ninho para comer os filhotes. O rei 

pediu um arco e atirou na cobra, matando-a e salvando os filhotes. Pouco depois, o pássaro veio batendo 

as asas, trazendo uma semente no bico e mais duas nas garras, e então as soltou e elas caíram na frente do 

rei, que observava aquilo. Ele as olhou e disse: “O pássaro deve ter jogado isto por uma razão. 

Certamente quer nos recompensar pelo que fizemos por ele.” 

O rei as pegou e examinou atentamente, mas não as reconheceu como de sua região. Um sábio da corte, 

ao ver sua perplexidade com as sementes, disse: “Ó alteza, essa planta deve ser confiada ao útero da terra. 

Somente assim ela revelará sua verdadeira natureza, sua utilidade será encontrada e o propósito do 

tesouro que nela se oculta será saciado.” 

O rei convocou seus fazendeiros e lhes ordenou que plantassem aquelas sementes, e que observassem o 

que acontecesse com elas. Eles as plantaram, e delas brotaram árvores contorcidas, depois uvas verdes e 

então uvas maduras, enquanto o rei e seus homens observavam. Enfim, elas cresceram por completo. Os 

homens não ousaram prová-las, temendo que fossem letais. Então, o rei ordenou que os frutos fossem 

prensados, que o suco fosse posto em recipientes e que as sementes fossem separadas, deixando apenas 

algumas. Quando o suco foi despejado no recipiente, começou a borbulhar e a produzir uma espuma, 

exalando uma fragrância perfumada. O rei disse: “Tragam-me um velho decrépito!”  

Trouxeram um homem a quem deram um pouco da substância numa vasilha. O que o homem viu foi um 

líquido de cor rubi e luminosidade radiante; uma visão total e incrível. Fizeram-no beber e, antes que ele 

tivesse tomado a terceira dose, já estava cambaleando, afrouxando as calças, batendo palmas, movendo a 

cabeça, batendo os pés no chão, exaltando-se, erguendo a voz e cantando. O rei disse: “Esta bebida tira a 

razão. O mais provável é que não seja letal. Veja como este velho voltou a sua infância, sanguíneo e com 

a força da juventude!” 

Então o rei ordenou que lhe dessem mais. O velho ficou bêbado e caiu no sono, ao que o rei disse: “Ele 

morreu!” 

Mas então o velho despertou e pediu mais, dizendo: “Quando eu bebi, toda a minha tensão se dispersou e 

todas as minhas angústias e preocupações foram removidas. O pássaro certamente quis recompensá-lo 

com esta nobre bebida.” 

O rei exclamou: “Esta é a mais nobre das bebidas para os homens!”, porque viu que o velho tinha uma cor 

saudável, estava relaxado e revigorado em uma situação que, normalmente, seria dominada por tensão e 

apatia. Sua digestão era boa, ele dormira um pouco e fora tomado por um sentimento alegre. Então, o rei 

ordenou o plantio de muitas parreiras, e muitas parreiras foram plantadas. Ele deu ordens de que fosse 

proibida para o povo, dizendo: “Esta é a bebida dos reis. Eu fui a causa de sua existência, então que 

ninguém mais a beba!” 



166 
 

O rei a usou pelo resto de sua vida, até que chegou às mãos do povo, que passou a usá-la também. 

Também é dito que Noé foi a primeiro a plantá-la. A história de como o Iblīs a roubou de Noé quando ele 

saia da arca ao aportar no monte Jūdī está em nosso livro Almabda’, entre outras.153 

                                                             
153 Murūj I.517-9. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Poucos autores do período clássico do Islã ilustram melhor a diversidade de influências 

do apogeu do Império Abássida do que Masᶜūdī. Ainda que uma parcela diminuta de sua obra 

tenha sobrevivido até nós, a grandiosidade das reflexões contidas no Murūj e no Tanbīh não 

tem precedentes na literatura árabe. Seus escritos refletem os horizontes culturais e 

epistemológicos que definiam o mundo que ele conhecia; Masᶜūdī exemplifica de maneira 

contundente a postura de um pensador islâmico de sua época, o qual buscava tanto extrair do 

repositório de saberes universais como contribuir para sua perpetuação e seu aperfeiçoamento. 

Esse contato, por sua vez, ressoou em suas reflexões metodológicas. Ao mesmo tempo, 

ele aceitou que seria inviável abordar o conhecimento de maneira plenamente isenta, dadas 

suas próprias convicções – por exemplo, enquanto xiita e mutazilita –, e, ainda assim, 

defendeu que os pesquisadores devessem almejar uma postura livre de preconceitos para 

observar as realidades diferentes, focados, justamente, na contemplação da diversidade e na 

necessidade de abranger o mundo que estava além do conhecido. Masᶜūdī representa um 

entendimento epistemológico que não hesita em admitir que a tradição nunca é suficiente. 

Assim, ele propôs que um pesquisador deve estar disposto a confrontar o desconhecido com 

curiosidade e rigor intelectual e, para isso, deve também estar aberto a questionar aquilo que 

já sabe, pensando de acordo com um procedimento apropriado ao manejo de todo e qualquer 

saber. 

Para a historiografia islâmica de seu momento, Masᶜūdī representa uma proposta 

totalmente nova, menos subjugada ao método dos tradicionalistas e mais aberta à reflexão 

filosófica, aos critérios racionais e à expansão do escopo da humanidade. Sua principal 

contribuição – ainda que tenha levado praticamente quatro séculos para surtir um efeito 

determinante na área – consiste em priorizar a substância do material histórico, e não mais sua 

procedência. Esse conteúdo, por sua vez, também passa a ser visto sob outro enfoque: o 

cultural. Tal motivo parece ser a justificativa mais comumente dada para desmerecer sua 

importância para a historiografia, pois não condiz com a noção tradicional de que a história 

deve cumprir uma espécie de papel institucional, registrando os acontecimentos ligados ao 

poder, e não ao povo. E mais ainda: a preocupação da historiografia islâmica, que antes 

deveria ser tão somente o Islã, passou a ser, com Masᶜūdī, uma historiografia 

inequivocamente universal, vista pelos olhos de um observador islâmico que entendeu que 

existiam outras perspectivas a conhecer. 
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Em um período da história em que a geografia não existia tal e qual seu estado atual, 

Masᶜūdī foi o maior geógrafo de seu tempo. Os motivos para isso podem nos parecer 

irrisórios hoje, mas vieram a representar praticamente os maiores fundamentos de uma ciência 

geográfica. Mais especificamente, Masᶜūdī trocou as especulações dos antigos sobre o mundo 

físico pela observação empírica direta. Além disso, ele entendeu que o conhecimento sobre a 

natureza e a configuração do mundo só poderia ser coletado por meio de deslocamentos 

constantes, e não apenas através de leituras e bons debates. Ao reunir seus materiais 

geográficos e os integrar à história, Masᶜūdī foi o primeiro pensador árabe a reconhecer a 

relevância do meio natural e social na atividade humana. De fato, seus trabalhos refletem essa 

correlação em níveis diversos, expressando-a no tratamento de todas as áreas de 

conhecimento que ele abordou. 

Como escritor, Masᶜūdī explorou a potencialidade do adab de transmitir conhecimento, 

de educar as pessoas e de aumentar o repertório de quem buscasse o saber – tudo isso, em 

uma linguagem cuidadosa e agradável. É muito fácil relevarmos indevidamente a visão que 

ele tinha de seus leitores, mas é importante destacar: Masᶜūdī reconheceu a capacidade das 

pessoas de refletir sobre a leitura e de apreender os ensinamentos das obras literárias. Mais do 

que isso: ele contou com essa capacidade. Com isso, sua concepção de adab se moldou a 

partir desse potencial didático e da receptividade com toda forma de saber produzido pelas 

pessoas de todas as origens.  

Masᶜūdī pôs-se a navegar no barco do adab com a vela da observação e da experiência, 

guiando-se com sua luneta histórico-geográfica, e saiu da baía do saber islâmico para 

desbravar o oceano do conhecimento humano. 
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Anexo A – Alguns contatos pessoais 

 

A dedução de que Masᶜūdī teria se encontrado com algumas autoridades e citado outras 

a partir de livros se embasa em uma diferenciação recorrente de verbos: ḥaddaṯanī/ḥaddaṯanā 

(“contou-me/nos”) e aḫbaranī/aḫbaranā (“relatou-me/nos”) indicam a transmissão de um 

conteúdo que foi ouvido pessoalmente, e qāla/yaqūlu (“disse”/”diz”) introduzem citações de 

textos escritos1. Com isso, as seguintes referências sugerem que Masᶜūdī teria conhecido 

diretamente: 

 

1. o historiador, tradicionalista e exegeta Abū Jaᶜfar Muḥammad Ibn Jarīr Aṭṭabarī2. 

2. o historiador e crítico literário Abū Bakr Muḥammad Ibn Yaḥyà Aṣṣūlī (m. 335 

H./946 d.C.)3. 

3. o historiador, gramático e poeta Abū Bakr Muḥammad Ibn Ḫalaf Wakīᶜ Aḍḍabbī (m. 

306 H./918 d.C.)4. 

4. o adīb Abū Alḥasan Aḥmad Ibn Saᶜīd Addimašqī Al’umawī (m. 306 H./918 d.C.)5, 

amigo de ᶜAbdallāh Ibn Muᶜtazz. 

5. o historiador, jurista e poeta Abū Ḫalīfa Alfaḍl Ibn Alḥubāb Aljumaḥī (m. 305 H./917 

d.C.)6. 

6. o gramático e poeta Abū Bakr Muḥammad Ibn Alḥasan Ibn Durayd (m. 321 H./934 

d.C.)7. 

7. o tradicionalista e adīb Abū Bakr Alqāsim Ibn Muḥammad Ibn Baššār Al’anbārī 

Annaḥwī (m. 304 H./916 d.C.)8. 

8. o gramático Abū ᶜAbdallāh Ibrāhīm Ibn Muḥammad Ibn ᶜArafa Nifṭawayh (m. 323 

H./935 d.C.)9. 

9. o filólogo Abū Isḥāq Ibrāhīm Ibn Jābir Azzajjāj Annaḥwī (m. 311 H./923 d.C.)10, 

aluno de Almubarrad. 

                                                             
1 SHBOUL, Ahmad. Al-Mas’udi & His World: A Muslim Humanist and His Interest in Non-muslims. Londres: 

Ithaca Press, 1979, p. 31. 
2 Tanbīh, p. 267. 
3 Murūj V.3364. 
4 Tanbīh, p. 293. 
5 Tanbīh, p. 300. 
6 Murūj IV.2242. 
7 Murūj II.764. 
8 Murūj V.3382. 
9 Murūj V.3391. 
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10. o historiador e tradicionalista Abū Alᶜabbās Aḥmad Ibn ᶜUbaydallāh Ibn ᶜAmmār 

(m. 314 H./926 d.C.)11. 

11. o historiador Muḥammad Ibn Sulaymān Ibn Dāwūd Alminqārī (m. ?)12. 

12. o tradicionalista Abū Muslim Ibrāhīm Ibn ᶜAbdallāh Ibn Muslim Alkaššī (m. 292 

H./904 d.C.)13. 

13. o filósofo e cientista Sinān Ibn Ṯābit Ibn Qurra (m. 331 H./943 d.C.)14. 

14. o teólogo mutazilita Abū ᶜAlī Muḥammad Ibn ᶜAbd Alwahhāb Aljubbā’ī (m. 303 

H./915 d.C.)15. 

15. o teólogo mutazilita e astrônomo Abū Alqāsim ᶜAli Ibn Aḥmad Albalḫī (m. 319 

H./931 d.C.)16. 

16. o teólogo xiita Alḥasan Ibn Mūsà Annawbaḫtī (m. 310 H./922 d.C.)17. 

17. o teólogo e heresiógrafo Abū Alḥasan ᶜAlī Ibn Ismā’īl Al’ašᶜarī (m. 324 H./935 

d.C.)18. 

18. o teólogo mutazilita, gramático e poeta Abū Alᶜabbās ᶜAbdallāh Ibn Muḥammad 

Annāšī (m. 293 H./905 d.C.)19. 

19. o navegante Abu Zayd Ḥasan Assīrāfī (m. ?) 20. 

                                                                                                                                                                                              
10 Murūj V.3324. 
11 Murūj III.1951. 
12 Murūj III.2085, III.2088-90, III.2092. 
13 Tanbīh, p. 254. 
14 Tanbīh, p. 73. 
15 Tanbīh, p. 396. 
16 Idem. 
17 Idem. 
18 Idem. 
19 Idem. 
20 Murūj I.351; Tanbīh, p. 106. 
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Anexo B – Obras perdidas 

 

Além de seus dois livros sobreviventes, Masᶜūdī cita mais trinta e quatro trabalhos de 

sua autoria, os quais estão perdidos atualmente, totalizando uma obra completa de trinta e seis 

títulos. Dos livros perdidos, vinte e três foram escritos antes do Murūj, cinco depois e seis 

provavelmente depois 1 , mas sem evidências determinantes, podendo ser igualmente 

anteriores. A partir das referências a seus conteúdos, é possível dividi-los em quatro 

categorias: I. Assuntos religiosos, como jurisprudência islâmica, imamismo e crenças 

religiosas em geral; II. Assuntos filosóficos e científicos; III. Coletâneas de tradições 

históricas ou tópicos específicos; e IV. Trabalhos de conhecimentos gerais compostos em uma 

perspectiva histórico-geográfica2. Assim, a lista de suas obras perdidas pode ser organizada da 

seguinte maneira: 

 

I – Assuntos religiosos 

 

a) Jurisprudência islâmica 

1. Kitāb Alwājib fī Alfurūḍ Allawāzim (Livro Essencial sobre os Preceitos Islâmicos) – 

AM 

2. Kitāb Naẓm Al’adilla fī Uṣūl Almilla (Livro do Arranjo de Provas dos Princípios da 

Religião [Muçulmana]) – AM 

3. Kitāb Naẓm Alᶜalām fī Uṣūl Al’aḥkām (Livro do Arranjo de Sinais dos Princípios dos 

Veredictos) – PM? 

4. Kitāb Almasā’il wa Alᶜilal fī Almaḏāhib wa Almilal (Livro dos Questionamentos e 

Evidências nas Doutrinas e Religiões) – AM? 

 

b) Imamismo 

5. Kitāb Al’istibṣār fī Al’imāma (Livro da Reflexão sobre o Imamismo) – AM 

                                                             
1 KHALIDI, Tarif. Islamic historiography: the histories of Masᶜūdī. Albany: State University of New York 

Press, 1975, p. 154. Em sua reconstrução das referências e possíveis conteúdos das obras perdidas de Masᶜūdī, 

Khalidi elabora a seguinte notação: “Before the Murūj (BM)”, “After Murūj but Before Tanbīh (AM, BT)” e 

“possibly After the Murūj but Before the Tanbīh (BT, AM?)”. Tal sistema foi traduzido e aplicado às referências 

apresentadas aqui apenas em relação ao Murūj, partindo do consenso de que o Tanbīh foi a última obra escrita 

por Masᶜūdī. Assim, as siglas utilizadas são: Anterior ao Murūj (AM), possivelmente Anterior ao Murūj (AM?), 

Posterior ao Murūj (PM) e possivelmente Posterior ao Murūj (PM?). 
2 Esta divisão é utilizada por SHBOUL, op. cit., cap. 3. 
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6. Kitāb Al’intiṣār (Livro do Triunfo) – AM 

7. Kitāb Aṣṣafwa fī Al’imāma (Livro da Quintessência do Imamismo) – AM 

8. Kitāb Al’ibāna ᶜan Uṣūl Addiyāna (Livro da Explicação dos Princípios da Religião) 

– AM 

9. Risālat Albayān fī Asmā’ Al’a’imma Alqiṭṭᶜīya min Aššīᶜa (Epístola da Elucidação 

dos Nomes dos Imãs Xiitas Qaṭᶜīya) – AM 

 

c) Crenças religiosas em geral 

10. Kitāb Almaqālāt fī Uṣūl Addiyānāt (Livro das Opiniões sobre os Princípios das 

Religiões) – AM 

11. Kitāb Sirr Alḥayā (Livro do Segredo da Vida) – AM 

12. Kitāb Ḫazā’ir Addīn wa Sirr Alᶜālamīn (Livro dos Tesouros da Fé e do Segredo dos 

Mundos) – PM? 

13. Kitāb Al’istirjāᶜ fī Alkalām (Livro da Recordação da Teologia) – AM 

14. Kitāb Addaᶜāwī Aššanīᶜa (Livro das Opiniões Abomináveis) – AM 

 

II – Assuntos filosóficos e científicos 

 

15. Kitāb Annuhā wa Alkamāl (Livro da Sabedoria e Perfeição) – AM 

16. Kitāb Ṭibb Annufūs (Livro da Medicina das Almas) – AM 

17. Kitāb Almabādiᶜ wa Attarākīb (Livro dos Princípios e Composições) – AM 

18. Kitāb Arru’ūs Assabᶜīya (Livro dos Sete Princípios) – AM 

19. Kitāb Azzulaf (Livro dos Estágios) – AM 

20. Kitāb Alqaḍāyā wa Attajārib (Livro das Questões e Experiências) – AM 

 

III – Coletâneas de tradições históricas ou tópicos específicos 

 

21. Kitāb Waṣl Almajālis bi Jawāmiᶜ Al’aḫbār wa Muḫallaṭ Al’aṯār (Livro da Coleção 

de Assembleias referentes a História Geral e Tradições Variadas) – PM 

22. Al’aḫbār Almasᶜūdīyāt (História Masᶜūdīana) – AM? 

23. Kitāb Mazāhir Al’aḫbār wa Ṭarā’if Al’aṯār fī Aḫbār ‘Āl Annabī (Livro da Radiante 

História e Tradições Singulares referentes à História da Família do Profeta) – AM 
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24. Kitāb Ḥadā’iq Al’aḏhān fī Aḫbār Ahl Bayt Annabī wa Tafarruqihim fī Albuldān 

(Livro dos Jardins de Intelectos referentes a História da Família do Profeta e sua Dispersão 

por Vários Países) – AM 

25. Alkitāb Azzāhī (O Livro Radiante) – AM 

26. Kitāb Maqātil Fursān Alᶜajam (Livro das Mortes dos Cavaleiros Estrangeiros) – 

PM? 

27. Kitāb Rāḥat Al’arwāḥ (Livro do Repouso das Almas) – AM 

28. Kitāb Naẓm Aljawāhir fī Tadbīr Almamālik wa Alᶜasākir (Livro do Arranjo de 

Gemas referentes à Administração dos Reinos e Exércitos) – PM? 

29. Kitāb Taqallub Adduwal wa Taġayyur Al’ārā’ wa Almilal (Livro das Vicissitudes 

das Dinastias e Mudanças de Opiniões e Religiões) – PM? 

 

IV – Trabalhos de conhecimentos gerais compostos em uma perspectiva histórico-

geográfica 

 

30. Aḫbār Azzamān wa man Abādahu Alḥadaṯān min Al’umam Almāḍiya wa Al’ajyāl 

Alḫāliya wa Almamālik Addāṯira (Notícias do Tempo, das Devastações de Nações Passadas, 

das Gerações Antigas e Reinos Obliterados) – AM 

31. Alkitāb Al’awsaṭ (O Livro Intermediário) – AM 

32. Kitāb Funūn Almaᶜārif wamā kāna fī Adduhūr Assawālif (Livro dos Ramos dos 

Saberes e Eventos de Eras Passadas) – PM 

33. Kitāb Ḏaḫā’ir Alᶜulūm wamā kāna fī Sālif Adduhūr (Livro dos Tesouros das 

Ciências e Eventos de Eras Passadas) – PM 

34. Kitāb Al’istiḏkār limā jarà fī Sālif Al’aᶜṣār (Livro da Recordação dos Eventos de 

Eras Passadas) – PM 
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Anexo C – Tradução do capítulo introdutório do Murūj 

 

A seguir, apresenta-se uma proposta de tradução do capítulo introdutório do Murūj 

Aḏḏahab wa Maᶜādin Aljawhar. Sendo a edição mais referida do texto árabe a revisão de 

Charles Pellat (1966-74) da fixação de Barbier de Meynard e Pavet de Courteille (1861-77), o 

texto traduzido manteve ambas as marcações desta versão: os números a frente de cada 

parágrafo correspondem à organização proposta na revisão de Pellat, e os algarismos romanos 

seguidos de números entre colchetes são indicações, respectivamente, do volume e da página 

em que se encontra o texto árabe na fixação bilíngue de Barbier de Meynard e Pavet de 

Courteille. 

A edição árabe está disponível em domínio público e pode ser acessada em: 

https://archive.org/details/0982356. 

______________________________________________________________________ 

[I, 1] EM NOME DE DEUS, O MISERICORDIOSO, O MISERICORDIADOR 

Louvor a Deus, digno de elogio e glória. Deus bendiga nosso senhor Muhammad, selo dos 

profetas, e seu clã de imaculados, e os salve até o dia do juízo final. 

 

[I, 2] Capítulo 1: Menção aos propósitos gerais deste livro. 

 

1 – Em nosso livro intitulado Aḫbār Azzamān, descrevemos a forma da terra, suas 

cidades e maravilhas; seus mares, vales, montanhas e rios; os produtos de suas minas; seus 

diversos cursos d’água; as notícias de seus brejos; as ilhas dos mares e das lagoas pequenas; 

os monumentos grandiosos e edifícios veneráveis. Compilamos menções ao princípio da 

criação e à origem dos seres; às diferenças entre os países; ao que era rio e virou mar, ao que 

era mar e virou terra, e ao que era terra e virou mar com o passar dos dias e o suceder das 

eras, e além disto, suas causas astrológicas e naturais. Descrevemos a divisão das regiões por 

sua relação com os astros, [I, 3] as cadeias de montanhas, as dimensões das fronteiras e 

horizontes; as divergências das pessoas quanto à história antiga e suas discordâncias sobre seu 

início e sua primazia, da Índia e dos diversos pagãos, e o que disso se afirma sobre os 

legisladores, o que dizem os livros e o que sustentam os diferentes juízes. 

https://archive.org/details/0982356
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2 – Então, passamos1 às notícias dos reis antigos, das nações obliteradas, dos séculos 

pretéritos e tribos extintas, conforme suas condutas, a mudança de seus tempos e sequência de 

suas épocas, desde os reis, os faraós hostis, os cosroes2,  os gregos, o que se demonstrou de 

seus governos, os ditos de seus filósofos, as notícias de seus reis e suas raças, até o que consta 

nos escritos sobre as notícias dos profetas, mensageiros e devotos, até o momento em que 

Deus, em Sua graça, sagrou Seu profeta Muḥammad com Sua mensagem, então mencionamos 

seu nascimento, [I, 4] sua juventude, sua mensagem, sua hégira, suas expedições militares e as 

de suas tropas, até o tempo de sua morte; a sequência de califas e a consistência de seus reinos 

a cada época, além das lutas travadas com os talibitas3, até o tempo em que organizamos este 

nosso livro – o califado de Almuttaqī Lillāh, o comandante dos fiéis4, e este é o ano de 332 

[H./943 d.C.]. 

3 – Então, passamos ao nosso Kitāb Al’awsaṭ com notícias sobre história e o que se 

inscreveu nos anos passados, desde o início até o tempo em que se encerra o nosso maior 

livro, o qual o Kitāb Al’awsaṭ complementa. Achamos útil dar concisão ao que explicamos, e 

resumir o que abordamos, num simpático livro que apresente um lampejo do que contêm 

aqueles dois livros, além de outros tipos de saberes [I, 5] e histórias das nações obliteradas e 

épocas passadas que neles não mencionamos. 

4 – Contudo, devemos nos desculpar por qualquer insuficiência que tenha ocorrido, e 

nos esquivar de qualquer omissão aparente, posto que nossa mente foi desgastada, e nosso 

coração, inundado, pelas idas e vindas das viagens e a travessia de terras inóspitas, fosse por 

mar ou por terra firme, ansiando por testemunhar as maravilhas das nações, conhecendo as 

peculiaridades das regiões pela observação. Atravessamos as terras de Sind5, Zanj6, Ṣanf7, 

China e Zābij 8 . Lançamo-nos a leste e a oeste, indo às extremidades de Ḫurāsān, às 

imediações da Armênia, do Azerbaijão, de Reno e dos Bálcãs, transpondo o Iraque e o 

                                                             
 literalmente, “seguimos isto com”; expressão significativa por explicitar a :[...atbaᶜnā ḏalika bi] أتبعنا ذلك ب... 1

relação concebida por Masᶜūdī entre seus livros mencionados. 
 de significado ([ḫosrow] خسرو) palavra estrangeira de origem persa :([kisrà] كسرى .pl.; sg)[al’akāsira] اْلكاسرة 2

“rei” e uso também aplicável a nomes próprios. Um famoso ḫosrow foi o rei sassânida popularmente conhecido 

como Anūšīrwān-e Dādgar, ou Anūšīrwān, o Justo, consagrado na sucessão como Ḫosrow I. 
 .seguidores de ᶜAlī Ibn Abī Ṭālib; referência a defensores dos movimentos xiitas :[aṭṭālibīyīn] الطالبيين 3
 literalmente, esta expressão pode também ser traduzida como “o príncipe dos :[amīr almu’minīn] أمير المأمنين 4

crentes”, e é sempre utilizada como referência aos califas. Em contato com a língua portuguesa, a expressão 

originou a palavra “miramolim”. 
 .Sind ou Sinde; província mais ao sul dentre as quatro do atual Paquistão :[assind] السند 5
 .Abissínia :[azzanj] الزنج 6
 .atual Vietnã :[aṣṣanf] الصنف 7
 .ilha de Java, Indonésia :[azzābij] الزابج 8
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Levante. Sempre que chegamos ao horizonte, o sol já despontava no nascente, como dizem 

alguns poetas: 

 

Perambulamos pelas diferentes partes dos países 

estando no extremo oriente ou no ocidente 

[I, 6] O lance do nascente não desata a jornada 

percorrida ao alcance de um remoto horizonte 

 

5 – Disse o autor: então, confrontamos os tipos de reis conforme a diversidade de seus 

caracteres e ambições, de países distantes entre si, tomando-lhes cada aspecto da conduta. No 

entanto, o conhecimento perdeu seus efeitos e sua luz se obliterou; multiplica-se a dificuldade, 

enquanto os entendidos são poucos; você não encontra senão ignorantes camuflados e 

atrevidos débeis, contentes com palpites e cegos de certeza. Não consideramos trabalhar com 

a história e nos dedicar a esta espécie das artes literárias, até termos escrito nossos livros sobre 

os dogmas e tipos de religiões, como o livro Al’ibāna ᶜan Uṣūl Addiyāna, o livro Almaqālāt fī 

Uṣūl Addiyānāt, o livro Sirr Alḥayā [I, 7] e o livro Naẓm Al’adilla fī Uṣūl Almilla e o que ele 

contém sobre as origens dos decretos9 e códigos de leis islâmicos, como a verificação por 

analogia 10 , a interpretação religiosa 11  dos julgamentos, as aplicações da opinião e da 

apreciação, o discernimento entre o ab-rogante12 e o ab-rogado13, o que se entende como 

unanimidade e o que a constitui; a distinção entre o particular e o geral, as ordens e as 

interdições, a proibição e a permissão; o que os relatos trazem sobre as tradições difundidas e 

as de transmissores isolados; os feitos do profeta, e como deles se extraem os decretos 

islâmicos. Debatemos tanto as informações dos adversários das quais divergimos como 

aquelas com as quais concordamos. 

6 – No livro Al’istibṣār fī Al’imāma, descrevemos o que as pessoas dizem sobre tal 

questão, [I, 8] tanto os defensores do texto como os da eleição14, e os argumentos de cada 

parte. Finalmente, o livro Aṣṣafwa fī Al’imāma e o que ele contém sobre este assunto. Além 

disto, escrevemos sobre as aplicações dos saberes exotéricos e esotéricos, visíveis e invisíveis, 

passados e presentes. Detivemo-nos sobre o que observam os vigilantes e refletem os 

                                                             
 [alfatwà] الفتوى 9
 [tayaqqun alqiyās] تيقن القياس 10
 [al’ijtihād] اَلجتهاد 11
 [annāsiḫ] الناسخ 12
 [almansūḫ] المنسوخ 13
 [aṣḥāb annaṣṣ wa al’iḫtiyār] أصحاب النص واَلختيار 14
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eloquentes; o que mencionam da luz que ilumina a terra e se espalha na esterilidade e na 

abundância; o que consta nos épicos existentes, expondo seu saber e manifestando seus 

princípios. Ainda, escrevemos sobre política, a condução e as partes das cidades, suas partes 

naturais, as subdivisões da fé islâmica; a origem da matéria, o modo pelo qual se compõem os 

mundos e os corpos celestes; o sensível e o não-sensível; o grosseiro e o delicado, e o que 

disseram [I, 9] sobre isso os doutrinadores religiosos. 

7 – O que me levou a compor este meu livro a respeito da história e dos relatos do 

mundo, do que se passou nos arredores do tempo, dos relatos e biografias dos profetas e dos 

reis, e das nações e suas moradas, foi o desejo de imitar o fazer pretendido pelos eruditos e 

perseguido pelos sábios, e de que ficasse para o mundo uma memória louvável e um 

conhecimento organizado e preparado. Encontramos, entre os autores, os eloquentes e os 

negligentes, os minuciosos e os concisos; notamos que os relatos se acumulam com o 

acúmulo dos dias, e se sucedem com a sucessão dos tempos. Muitas vezes, o hábil se 

sobrepõe ao astuto inteligente, e cada um tem um filão apropriado à medida de seu esforço. 

Toda região tem maravilhas que seu povo não compreende, pois quem permanece em sua 

pátria, e se contenta com aquilo que lhe chega a respeito de sua própria região, não é como 

quem passou a vida [I, 10] atravessando países e repartindo os dias entre as idas e vindas de 

suas viagens, extraindo cada gema [de conhecimento] de sua mina e remexendo cada tesouro 

de seu esconderijo. 

8 – De fato, pessoas de antes e agora já compuseram livros de história e relatos15 – 

alguns acertaram, outros erraram, todos se dedicando à medida de sua possibilidade, 

revelando as gemas escondidas em sua inteligência, como: Wahb Ibn Munabbih, Abū Miḫnaf 

Lūṭ Ibn Yaḥyà Alᶜāmirī, Muḥammad Ibn Isḥāq, Alwāqidī, Ibn Alkalbī, Abū ᶜUbayda Maᶜmar 

Ibn Almuṯannà, Abū Alᶜabbās Alhamdānī, Alhayṯam Ibn ᶜAdī Aṭṭā’ī, Aššarqī Ibn Alquṭāmī, 

Ḥammād Arrāwiya, Al’aṣmaᶜī, Sahl Ibn Hārūn, ᶜAbdullāh Ibn Almuqaffaᶜ, Alyazīdī, 

Muḥammad Ibn ᶜAbdillāh Alᶜutbī, Al’umawī, Abū Zayd Saᶜīd Ibn Aws Al’anṣārī, Annaḍr Ibn 

Šumayl, ᶜAbdullāh Ibn ᶜᾹ’iša, Abū ᶜUbayd Alqāsim Ibn Sallām, ᶜAlī Ibn Muḥammad 

Almadā’inī, [I, 11] Damāḏ Ibn Rafīᶜ Ibn Salma, Muḥammad Ibn Sallām Aljumḥī, Abū 

ᶜUṯmān ᶜAmrū Ibn Baḥr Aljāḥiẓ, Abū Zayd ᶜUmar Ibn Šabba Alnumayrī, Azzarqī Al’anṣārī, 

Abū Assā’ib Almaḫzūmī, ᶜAlī Ibn Muḥammad Ibn Sulaymān Annawfalī, Azzubayr Ibn 

Bakkār, Al’injīlī, Arriyāšī, Ibn ᶜᾹbid, ᶜUmmāra Ibn Wasīma Almiṣrī, ᶜAysà Ibn Luhyᶜa 

Almiṣrī, ᶜAbd Arraḥmān Ibn ᶜAbdillāh Ibn ᶜAbd Alḥukm Almiṣrī, Abū Ḥusān Azziyādī, 

                                                             
  :[atta’rīḫ wa al’aḫbār] التأريخ واْلخبار 15
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Muḥammad Ibn Mūsà Alḫawārizmī, Abū Jaᶜfar Muḥammad Ibn Abī Assarī. Muḥammad Ibn 

Alhayṯam Ibn Šibāba Alḫurāsānī, autor do livro Addawla (A Dinastia); Isḥāq Ibn Ibrāhīm 

Almawṣilī, autor do livro Al’aġānī (As Canções), entre outros; Alḫalīl Ibn Alhayṯam 

Alhartamī, autor do livro Alḥayl wa Almakāyid fī Alḥurūb (Estratagemas e Manobras de 

Guerra), entre outros; Muḥammad Ibn Yazīdī Almubarrid Al’azdī, Muḥammad Ibn Sulaymān 

Alminqarī Aljawharī, Muḥammad Ibn Zakariyā Alġalābī Almiṣrī, organizador do livro [I, 12] 

intitulado como Kitāb Al’ajwād (O Livro dos Generosos) entre outros; Ibn Abī Addunyā, 

preceptor de Almuktafī Billāh; Aḥmad Ibn Muḥammad Alḫuzāᶜī, conhecido como Alḫāqānī 

Al’anṭākī; ᶜAbdullāh Ibn Muḥammad Ibn Maḥfūẓ Albalawī Al’anṣārī, amigo de Abū Yazīdī 

ᶜUmmāra Ibn Zayd Almadīnī; Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḫālid Albarqī Alkātib, autor de 

Attabyān (A Demonstração); Aḥmad Ibn Abī Ṭāhir, autor do livro conhecido como Aḫbār bi 

Baġdād (Relatos em Bagdá), entre outros; Ibn Alwaššā’, ᶜAlī Ibn Mujāhid, autor do livro 

conhecido como Aḫbār Al’umawiyīn (Relatos dos Omíadas) entre outros; Muḥammad Ibn 

Ṣāliḥ Ibn Annaṭṭāḥ, autor do livro Addawla Alᶜabbāsīya (A Dinastia Abássida), entre outros; 

Yūsuf Ibn Ibrāhīm, autor de Aḫbār Ibrāhīm Ibn Almahdī (Relatos de Ibrāhīm Ibn Almahdī), 

entre outros; Muḥammad Ibn Alḥāriṯ Aṯṯaᶜlabī, autor do livro conhecido como Aḫlāq Almulūk 

(As Maneiras dos Reis), composto para Fatḥ Ibn Ḫāqān, entre outros; Abū Saᶜīd Assukkarī, 

autor do livro Abyāt Alᶜarab (Os Versos dos Árabes). 

9 – ᶜUbaydullāh Ibn ᶜAbdillāh Ibn Ḫurdāḏbeh: [I, 13] este foi um mestre da composição, 

e notável por seu estilo fluído; assim, teve muitos seguidores confiáveis que seguiram 

estritamente o caminho que ele trilhou. Caso queira atestar a veracidade disto, veja seu grande 

livro de história. Ele o reuniu meticulosamente, conferiu-lhe organização e lhe revestiu de 

conhecimento. Contém as notícias das nações, seus reis e suas biografias, tanto dos persas16 

como de outros. Dentre seus preciosos livros, está o Almasālik wa Almamālik (As Rotas e os 

Reinos) – sempre que quis saber algo, procurei neste livro e encontrei; sempre que o consultei, 

pude apreciá-lo –, entre outros. Composto por Muḥammad Ibn ᶜAlī Alḥusayinī Alᶜalawī 

Addīnawarī, o livro da história do profeta desde o nascimento até a morte, quem foram os 

califas que o sucederam, os reis do califado de Almuᶜtaḍid Billāh, bem como os eventos e 

seus participantes durante estes dias e suas anedotas. O livro [I, 14] de história de Aḥmad Ibn 

Yaḥyà Albalāḏurī, além de seu livro sobre as conquistas dos países, pacíficas ou truculentas, 

desde a hégira do profeta, assim como quais conquistas se deram durante seus dias e quais se 

                                                             
 literalmente “estrangeiros”. Entende-se a palavra como referente aos originários da cultura :[al’aᶜjām] اْلعجام 16

do autor mencionado – neste caso, persa. 
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deram sob as mãos dos califas que o seguiram, os relatos a este respeito e a descrição das 

terras a leste, oeste, norte e sul. Não sabemos de um livro melhor que este sobre as conquistas. 

10 – O livro de história de Dāwud Ibn Aljarrāḥ, um grande repositório das histórias dos 

persas e outros povos; ele é avô do vizir ᶜAlī Ibn ᶜAysà Ibn Dāwud Ibn Aljarrāḥ. O livro de 

história que inclui artes, anedotas e eventos dos tempos anteriores e posteriores ao Islã, 

composto por Abū ᶜAbdillāh Muḥammad Ibn Alḥusayn Ibn Siwār, conhecido como Ibn Uḫt 

ᶜAysà Ibn Farḫān Šāh; seu conteúdo vai até o ano 320 [H./933 d.C.]. A história de Abū ᶜAysà 

Ibn Almunajjim composta em conformidade com a Torá, além de conter [I, 15] relatos dos 

profetas, reis e escritores de história. As histórias dos omíadas, suas virtudes, menção aos seus 

méritos, ao que os distingui das demais famílias e à sua conduta em seus dias no poder, 

composto por Abū ᶜAbd Arraḥmān Ḫālid Ibn Hišām Al’umawī. O livro de história do juiz 

Abū Bišr Addūlābī. O ilustre livro composto por Abū Bakr Muḥammad Ibn Ḫalaf Ibn Wakīᶜ 

Alqāḍī sobre história e outras anedotas. O livro de Muḥammad Ibn Ḫālid Alhāšimī de 

biografias e histórias. O livro de Abū Isḥāq Ibn Sulaymān Alhāšimī de história e biografias. O 

livro de biografias dos califas de Abū Bakr Muḥammad Ibn Zakariyā’ Arrāzī, autor do Kitāb 

Almanṣūrī (O Livro de Almanṣūr) sobre medicina, entre outros. 

11 – Quanto a ᶜAbdullāh Ibn Muslim Ibn Qutayba Addīnawarī, seus numerosos livros e 

composições, como o livro intitulado Kitāb Almaᶜārif (O Livro dos Notáveis), entre outros. 

Quanto à brilhante história de Abū Jaᶜfar [I, 16] Muḥammad Ibn Jarīr Aṭṭabarī, superior a 

todos os demais livros: reúne todos os tipos de relatos, contém toda sorte de documentos e 

inclui toda forma de conhecimento. Este é um livro útil que beneficia quem o consulta. E 

como não seria assim? Seu autor foi o maior jurisconsulto de seu tempo e o maior religioso de 

sua época; todo o conhecimento dos jurisconsultos chegou a ele, transmitindo suas tradições e 

legados. Isso também vale para a história do gramático Abū ᶜAbdillāh Ibrāhīm Ibn 

Muḥammad Ibn ᶜArafa Alwāsiṭī, apelidado de Nifṭawayh; é um livro recheado de belos 

excertos e pleno em utilidade, pois seu autor era mais versado que seus contemporâneos e seu 

estilo, mais elegante. Tal e qual foi Muḥammad Ibn Yaḥyà Aṣṣūlī em seu livro intitulado 

Kitāb Al’awrāq (O Livro dos Papéis), sobre as histórias dos califas de Banī Alᶜabbās e Banī 

Umayya, seus poetas e vizires. Ele menciona curiosidades não [I, 17] mencionadas por outros 

e coisas que lhe são exclusivas, pois as testemunhou por si mesmo. Foi um compositor 

instruído de versátil erudição e um hábil escritor. 

12 – Assim também foi o livro Aḫbār Alwuzarā’ (Notícias dos Vizires), de Abū Alḥasan 

ᶜAlī Ibn Alḥasan, conhecido como Ibn Almāšiṭa; este trabalho abrange até o fim dos dias de 
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Arrāḍī Billāh. Assim também foi Abū Alfaraj Qudāma Ibn Jaᶜfar Alkātib: escritor habilidoso, 

proeminente; conciso com as palavras e facilitador do entendimento. Caso queira comprovar 

isto, veja seu livro de histórias conhecido como Kitāb Zahr Arrabīᶜ (O Livro da Flor da 

Primavera), bem como seu livro intitulado Kitāb Alḫarāj (O Livro dos Impostos). Em ambos, 

você pode testemunhar a verdade do que mencionamos e a honestidade de nossa descrição. O 

que incluiu o jurisconsulto Abū Alqāsim Jaᶜfar Ibn Alḥamdān Almawṣilī em seu livro de 

histórias chamado Albāhir (O Admirável) opondo-se ao Kitāb Arrawḍa (O Livro do Jardim) 

de Almubarrid. O livro [I, 18] de Ibāhīm Ibn Mahwayh Alfārisī em refutação ao livro de 

Almubarrid chamado Alkāmil (O Completo). O livro de Ibāhīm Ibn Mūsà Alwāsiṭī Alkātib 

sobre os relatos dos vizires, que refuta o livro de Muḥammad Ibn Dāwud Ibn Aljarrāḥ sobre 

os vizires. O livro de ᶜAlī Ibn Alfatḥ, escritor conhecido como Almuṭawwaq, sobre as 

histórias de vários vizires de Almuqtadir Billāh. 

13 – O livro Zahrat Alᶜuyūn wa Jilā’ Alqulūb (A Flor dos Olhos e o Brilho dos 

Corações), escrito por Almiṣrī. O livro de história escrito por ᶜAbd Arraḥmān Ibn ᶜAbd 

Arrāziq, conhecido como Aljawzajānī Assaᶜdī. O livro de história e relatos de Mosul escrito 

por Abū Ḏikra Almawṣilī. O livro de história escrito por Aḥmad Ibn Yaᶜqūb Almiṣrī, sobre os 

relatos dos abássidas e outros. O livro de história sobre os relatos dos califas de Banī Alᶜabbās 

e outros, de ᶜAbdullāh Ibn Alḥusayn Ibn Saᶜd Alkātib. O livro de Muḥammad Ibn Muzīd Ibn 

Abī Al’azhar sobre história e outros temas, [I, 19] e seu livro intitulado Alharj wa Al’aḥdāṯ 

(Tumultos e Acontecimentos). 

14 – Sinān Ibn Ṯābit Ibn Qurra Alḥarrānī, desviando-se dos méritos de sua profissão e 

produzindo o que não é de sua competência, escreveu um trabalho na forma de uma epístola a 

um de seus amigos versados. Ele a abre com dissertações sobre filosofia moral e as divisões 

da alma em racional17, irascível18 e apetitiva19; cita trechos sobre a política das cidades, 

mencionadas por Platão em seu livro sobre a condução das cidades, composto de dez tratados; 

fala sobre os deveres dos soberanos e vizires. Então, ele prossegue com histórias alegando sua 

boa procedência, pois não as testemunhou, até chegar às histórias de Almuᶜtaḍid Billāh, em 

cuja corte viveu, e relata os dias que passou com ele. Então, ele retrocede de um califa a 

outro, ao contrário da exposição dos relatos e histórias, desviando-se daquilo que disseram os 

historiadores. Ainda que fosse melhor [I, 20] e não tivesse ido além do que viu, seu defeito é 

ter saído do cerne de sua competência, bem como ter elaborado um trabalho fora de seu 

                                                             
 [annāṭiqa] الناطقة 17
 [alġaḍabīya] الغضبية 18
 [aššahwānīya] الشهوانية 19
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ofício. Antes, deveria ter escrito sobre o conhecimento que lhe é próprio, como os segmentos 

de Euclides, o Almagesto e os círculos; ou, ter explorado as opiniões de Sócrates, Platão e 

Aristóteles sobre corpos celeste, fenômenos meteorológicos e temperamentos naturais; as 

relações de composição, conclusões, premissas e silogismos compostos; a distinção entre o 

mundo físico e o divino; as essências, os aspectos, as proporções das formas, entre outros 

tipos de filosofia. Ele estaria à altura de tal tarefa e seu trabalho corresponderia a seu talento. 

Mas o sábio que conhece a fala está extinto. Já disse ᶜAbdullāh Ibn Almuqaffaᶜ: quem escreve 

um livro se expõe; se for bom, ganha fama; se for ruim, se dana. 

15 – Disse Abū Alḥasan Almasᶜūdī: mencionamos dos [I, 21] livros de histórias, relatos, 

biografias e documentos, apenas os compiladores consagrados e compositores conhecidos, e 

omitimos os livros de histórias dos tradicionalistas sobre os nomes dos homens, suas épocas e 

classes;  pois isso tudo estaria além do que trazemos mencionado neste livro, já que nos 

detivemos à menção dos nomes de pessoas que se alçaram à notoriedade, e à transmissão de 

suas biografias e anedotas, bem como das classes dos homens do saber na época dos 

companheiros [do profeta] e seus discípulos, e do povo de cada época de acordo com a 

diferença de seus tipos e a divergência de suas opiniões: sejam os jurisconsultos das grandes 

cidades, ou pessoas de opiniões, vertentes, doutrinas e debates, até o ano 332 [H.], no nosso 

livro intitulado Aḫbār Azzamān e no Kitāb Al’awsaṭ. 

16 – Nomeei este meu livro de Murūj Aḏḏahab wa Maᶜādin Aljawhar pela preciosidade 

de seu conteúdo e grandiosidade de reflexão nele compreendida: [I, 22] dos distintos 

princípios contidos em nossos livros anteriores, detalhados em significado e sentido. Fiz dele 

uma obra para os mais honrosos reis e sábios, uma vez que ele abarca ideias necessárias de 

conhecer e agita a alma com o saber que traz do que se precedeu e se perdeu no tempo; um 

lembrete do que intentaram previamente nossos livros. Um suplemento com o qual o polido 

pensador beneficia seu discernimento e do qual é indesculpável se omitir. Não preterimos 

nenhum ramo de conhecimento, sorte de relatos ou fonte de tradições; ao invés, dispusemos 

neste livro detalhadamente, mencionamos sumariamente, sinalizamos com indicativos ou 

aludimos na intenção das expressões. 

17 – Quem corromper-lhe o sentido, remover algo de sua estrutura, [I, 23] obscurecer a 

clareza de suas informações, encobrir o testemunho em suas passagens; quem o mudar, 

alterar, resumir; quem o atribuir e associar senão a nós, ou dele extrair indevidamente: há de 

morrer pela ira de Deus! Tão rápido virão Sua vingança, Suas calamidades e Suas desgraças, 

que ninguém será capaz de suportar! Perderá o intelecto e Deus fará dele um exemplo aos 
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sábios, uma lição aos versados e um modelo aos que refletem! Deus tirará o que lhe deu e lhe 

proibirá tudo que permitiu, com Sua força e Sua plenitude de Criador dos céus e da terra, seja 

qual for sua vertente ou opinião, pois Ele sobre tudo pode. Coloquei esta admoestação no 

início e ao final deste livro de modo a deter quem se incline à paixão ou sucumba à miséria: 

que Deus os vigie e previna contra suas intromissões. O tempo é pouco, a distância, curta, e a 

Deus todos voltaremos. 

18 – Aqui é onde introduzimos [I, 24] o conjunto de capítulos que confiamos a este 

livro, bem como o que cada um contém dos tipos de relatos. Deus nos dê sorte. 
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